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Voorjaar
Wat een verschil met vorig jaar: toen 
was de natuur laat en nu vroeg. De 
tulpenvelden in de Beemster staan al 
prachtig in bloei en de schapen met 
lammeren dartelen heerlijk buiten.

Onze koeien zijn eind november ver-
huisd naar hun nieuwe stal op de nieu-
we locatie. Mens en dier moesten eerst 
erg wennen aan alle vernieuwingen. Pas 
de laatste maand zie ik dat de melkpro-
ductie weer op het oude niveau begint 
te komen.

Zelf zijn we verhuisd op vrijdag 7 febru-
ari; de kinderen hadden zo het weekend 
om aan de nieuwe omgeving te wen-
nen, om ‘s maandags weer fris en fruitig 
naar school te kunnen. Voor ons voelde 
het net of we op vakantie waren in een 
vakantiehuis.

Een week later startten we met de 
kaasverkoop vanuit de nieuwe win-
kel. De kaasproductie ging vanaf het 
begin - half januari - prima, ook omdat 
we in de kaasmakerij veel ruimte en 
licht hebben, wat gemakkelijk werken 
mogelijk maakt. De schapen lammeren 
dit voorjaar af in een nieuwe schuur, 
deze is ruim en de afstand tussen de 
groepshokken en de aflamhokken is 
kleiner dan ik gewend was.

De winter was zacht, waardoor de 
schapen ruim in conditie waren. Wel 
waren de drachtige eenjarige schapen 
wat stram. Een spuitje vitamine D deed 
wonderen. De aflamtijd was niet te lang, 
met mooie heldere lammeren en veel 
levenskracht. Ze gingen door het mooie 
weer vroeg naar buiten. Maar o, wat 
keken ze raar op dat ze onlangs ineens 
23 millimeter regen over zich heen kre-
gen. Dat waren ze nog niet gewend, 
maar daar worden ze wel afgehard van.

Het is nog megadruk, naast de gewone 
werkzaamheden en de kaas zijn we 
nog bezig met de laatste afronding van 
erfverharding, afwatering van het erf, 
kavelpad, beschoeiing, poorten en tuin. 
Het moet netjes voor de open dagen van 
28 mei en 29 mei.

Op 28 mei organiseert onze voerfirma 
een open dag op drie bedrijven in de 
Midden-Beemster binnen een straal van 
nog geen 2 kilometer. Alle drie bedrijven 
hebben een nieuwe stal met melkro-
bots. Het zijn verschillende stallen met 
robots van drie verschillende merken 
en alle drie hebben veel nieuwe en ver-
schillende noviteiten op het bedrijf.

Op 29 mei, Hemelsvaartdag, is er open 
dag in de gehele Beemster. Verschei-
dene bedrijven openen hun deuren om 
te tonen wat voor werk en hobby ze 
uitvoeren. Deze dag gaan bovenstaande 
agrarische bedrijven ook open. Veel 
drukte, maar we vinden het leuk om ons 
bedrijf te tonen aan boer en burger. We 
hopen jullie te verwelkomen op 28 of 29 
mei tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Pieter Jan Groot
schapenhouder
in Middenbeemster

PIETER STOKKERMANS

De eerste ervaringen van de Kring-
loopboeren Midden-Delfland met 
het doorzaaien en het gebruik van 
vloeibare kunstmest lijken per-
spectiefvol. Toch zijn de e�ecten 
van de nieuwe grasplanten nog niet 
helemaal duidelijk.

De ondernemers gaan voor een 
optimale grasbenutting. Ze  willen 
daarbij proeven doen met vloeibare 
kunstmest, doorzaaien, verschillen-
de grasmengsels en onderwaterdrai-
nage.

Bij melkveehouder Kees van Mil 
in Schipluiden was maandag een 
veldbijeenkomst. Hij heeft op een 
perceel bemestingsproeven liggen en 
heeft een proef gedaan met het door-
zaaien van het perceel. 

De loonwerker, gebroeders Vare-
kamp, gebruikte voor dit doorzaaien 
een combinatie bestaande uit een 
egalisatiebalk om molshopen af te 
vlakken, gevolgd door stevige tanden 
om de grond los te maken. Vervol-
gens werd gras op de grond geblazen, 
15 kilo per hectare, waarna een cam-
bridgerol de grond aandrukte. 

Bij Van Mil werd op 7 maart 
bemest met drijfmest, gevolgd door 
een gift op 13 maart van 80 kilo stik-
stof per hectare uit bewerkt spuiwa-
ter, waarna op 15 maart het perceel 
is doorgezaaid met Engels raaigras. 
Op 25 maart zijn de overige stroken 
bemest. Deels met kalkammonsalpe-
ter (KAS) en deels met KAS met extra 
zwavel.

Bij deze proef wordt regelmatig 
een deel van het gras gemaaid en 
onderzocht. Op 15 april gebeurde dit 
voor de eerste keer. Uit de tabel blijkt 
dat bij die eerste meting de opbrengst 
van de doorzaai iets achter blijft. Wel 
is het drogestofgehalte hoger, waar-

schijnlijk omdat het gewas hier nog 
minder in groei is. Ook geeft de door-
zaai relatief meer gras in het monster 
en minder onkruid. 

Van Mil denkt dat de lagere 
opbrengst komt doordat bij het door-
zaaien niet alleen het onkruid, maar 
ook het gras wat is geremd.  Wel zijn 
bij de proefmaaiingen de eerste nieu-
we grasplantjes al te zien. ‘Misschien 
blijkt uit deze demonstratie dat je bij 
doorzaaien het gras al vrij kort moet 
maaien, zodat de nieuwe grassten-
gels meer de kans krijgen’, zegt pro-
jectleider Nick van Eekeren van het 
Louis Bolk Instituut.

Bij de bemestingsproef is het 
opvallend dat de KAS zonder zwa-
vel bij de eerste meting een hogere 

opbrengst heeft dan KAS met zwavel. 
‘Op de meeste klei- en veengronden 
is zwavel geen probleem. Het verschil 
is hier lastig uit te leggen’, aldus Van 
Eekeren.

 INHAALSLAG
De vloeibare kunstmest heeft ove-

rigens in de eerstvolgende week een 
inhaalslag gemaakt. Bij de tweede 
meting hadden zowel KAS als vloei-
baar een opbrengst van 3,5 ton, tegen 
3 ton voor KAS met zwavel. 

Pieter Tanis van Mol Agrocom 
denkt dat de vloeibare kunstmest 
zeker perspectief biedt. ‘De meststof 
wordt met de spaakwielbemester 
direct bij de wortels gebracht. Door-
dat met gps wordt gewerkt, kun je 

heel nauwkeurig bemesten, waar-
door verliezen worden voorkomen. 
Daarbij bevat de meststof naast 
ammonium en nitraat ureanstikstof, 
wat trager werkt. Hierdoor profiteert 
de plant langer van de kunstmest, 
verwacht Tanis. ‘Daarbij is het inclu-
sief toediening qua prijs vergelijk-
baar met KAS.’

Mol Agrocom heeft het zure spuil-
oog bijna pH-neutraal gemaakt. ‘Een 
zuur middel is niet alleen gevaar-
lijk voor de gebruiker, het vreet ook 
machines aan’, verklaart Tanis.

Positief is dat spuiloog een bron 
van zwavel is. Hoewel deze mine-
raal bij de bemesting veel aandacht 
krijgt, is te veel ook niet goed, weet 
Tanis. ‘Eigenlijk is maximaal 45 kilo 
per hectare per jaar ruim voldoende. 
De 28 kilo in de spuilooggift is dan 
ook geen probleem. Te veel zwavel 
is niet alleen slecht voor het gewas, 
maar ook voor het dier. Daarbij kan 
zwavel leiden tot extra rotting in de 
kuil. Dat is eveneens niet goed voor 
de mineralenbenutting voor het 
bedrijf.’

De daadwerkelijke gevolgen van 
deze demonstratie zijn aan het eind 
van het jaar zichtbaar. 

Kans voor spuiloog en doorzaai 

Projectleider Nick van Eekeren (links) geeft uitleg. Achter hem een gemaaide strook voor de beoordeling. Foto’s: Roel Dijkstra

Bij melkveehouder Kees van Mil 
in Schipluiden zijn demovelden 
aangelegd met verschillende 
bemestingsproeven met vloeibare 
stiksto�unstmest, KAS en KAS met 
extra zwavel. Hij is enthousiast over 
de proef.

Op een deel van het demonstra-
tieperceel stond tot een paar jaar 
geleden maïs. De laatste jaren werd 
dit perceel altijd gemaaid. Daardoor 
is de grasmat wat opener geworden 
en rukt het onkruid op.

De proef is over verschillende 
banen verdeeld, waarbij is afgewis-
seld met verschillende kunstmest-
soorten en ook een deel is doorge-
zaaid. ‘Er staat veel gras, mede door 
het goede weer. Aan huis stond zelfs 
nog meer gras dan op het demoveld’, 

constateert de melkveehouder.
Volgens Van Mil laat dit demo-

veld prima de verschillen zien. ‘Het 
leuke is dat op de plekken waar is 
doorgezaaid minder onkruid staat, 
maar ook minder gras. De volgende 
keer zaai ik weer door. Het gaat goed 
en kost weinig.’

‘Verschil goed zichtbaar’

Kees van Mil

Opbrengst en voederwaarde eerste meting vergelijking mestsoorten en doorzaaien
ds % ton ds/ha gras % anders % VEM ruw eiwit kilo VEM kilo ruw 

eiwit

KAS 14,7 3,10 81 19 967 267 2.998 827

KAS met zwavel 14,6 2,42 82 18 1.010 252 2.444 610

Vloeibaar 14,0 2,74 86 14 1.004 256 2.751 702

KAS doorzaai 16,5 2,35 91 9

KAS met zwavel doorzaai 16,3 1,89 83 17

Vloeibaar doorzaai 16,0 2,16 88 12
B r o n :  L o u i s  B o l k  I n s t i t u u t

In het demoveld van melkveehouder 
Eric van der Kooij in Schipluiden zijn 
de mengsels BG4 en BG11 gezaaid. 
Dat laatste bevat wat meer variatie 
in grassen. ‘Het gaat erom wat het 
beste resultaat gee� bij deze speci-
�eke omstandigheden.’

‘Zelf heb ik een laag perceel. 
Engels raaigras groeit hier niet altijd 
goed, er ontstaan kale plekken en 
onkruiden. Wel kan bij een zachte 
winter het Engels raaigras flink 
doorgroeien, zodat ik in het voor-
jaar moet maaien, terwijl de draag-
kracht dit nog niet toelaat. Doordat 
we nu ook andere grassen, zoals 
veldbeemd en beemdlangbloem 
zaaien, hoop ik niet alleen dat het 
gras in het voorjaar minder snel 
groeit, maar ook dat er geen kale 

plekken ontstaan. De betere rassen 
van die andere grassen kunnen op 
kale plekken groeien. Zo hoop ik op 
termijn op meer draagkracht voor 
mijn perceel te krijgen. Maar dat kan 
nog enkele jaren duren. Het is nu te 
vroeg om iets te zeggen’, aldus Van 
der Kooij. 

‘Te vroeg om iets te zeggen’

Eric van der Kooij
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