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Veehouder in Wijk en Aalburg

Zette SmartGrass® in op 60 hectare
Al in 1925 begon mijn opa op deze boerderij, vertelt Wink. “Hij had ruim twintig koeien en
zes medewerkers. Mijn vader nam het bedrijf over. Het bedrijf werd groter, maar het
aantal medewerkers nam snel af. “Ik ben nu de derde generatie op dit bedrijf. Ik boer op
135 ha en heb zo’n 200 melkkoeien. En dat doe ik met een medewerker."
Het maximale uit je bedrijf halen
De situatie die Wink schetst, zal bijna elke veehouder herkennen. De almaar voortdurende
schaalvergroting. Maar dat niet alleen. Om rendabel te blijven ondernemen is het nodig het
maximale uit je bedrijf te halen. En dat is waar Wink wordt uitgedaagd, vertelt hij. Op diverse
manieren, dus ook SmartGrass® trok al snel zijn aandacht.
Het familiebedrijf van Wink is van oorsprong een gemengd bedrijf. “Akkerbouw en veehouderij
vormen een perfecte combinatie. In die zin vind ik het jammer dat we dit vooral als gevolg van
de derogatie hebben moeten laten varen. Maar wat ik wel geleerd heb, is om als akkerbouwer
naar mijn grasland te kijken. En daarbij wil ik gaan voor het maximale.”
Pas in 2016 werd de Kringloopwijzer verplicht. Maar toen de Kringloopwijzer een enkele jaren
terug werd geïntroduceerd was Wink een van de eersten die er ervaring mee opdeed. “Dat heeft
ons echt heel goed geholpen om met de middelen die we hebben het maximale resultaat te
behalen. Als veehouder weet je precies hoeveel kg stikstof je op je bedrijf kunt inzetten. Die
ruimte wil ik maximaal benutten. Om die reden ben ik een aantal jaar geleden gestart met
vloeibare meststoffen. Ik denk zo de beschikbare stikstof optimaal te benutten.”
Kijken in het veld en tijdig maatregelen nemen
Maar er komt duidelijk meer bij kijken om te komen tot hoge droge stof opbrengsten. Wink:
“Het gaat over hoe je met grasland omgaat en de structuur goed houdt. Door niet te knoeien op
het perceel, tijdig en wanneer nodig te beregenen en last but not least zorgen voor een goede

onkruidbestrijding. Tot voor kort gingen we zelfs nog met een handspuit het veld in om lokaal
ridderzuring te bestrijden. Onkruidbestrijding doe ik niet op de kalender. Ik kijk wanneer het
nodig is en neem dan maatregelen. Soms kan het zijn dat ik tweemaal per jaar een bespuiting
uitvoer, maar als het niet nodig is, sla ik gerust één of twee jaar over.” Waarop Wink vervolgt:
“Door onze percelen goed in conditie te houden, kunnen we graslandvernieuwing beperken.
Sommige percelen gaan al meer dan 25 jaar mee.”
Naar 20 ton droge stof
Nog beter presteren is voortdurend kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Mijn ambitie is om
20 ton droge stof te halen. Dat zou naar mijn idee makkelijk kunnen lukken als er monoculturen
in grasland beschikbaar komen. Ook SmartGrass® zie ik als een middel waarmee dat mogelijk is.
Vorig jaar heb ik ruim 60 ha na de eerste snede met SmartGrass® gespoten. Binnen vijf weken
stond de tweede snede erop met gemiddeld zo’n vier ton opbrengst. Er kwam echt een hoop van
af. Ook dit jaar ga ik het weer toepassen. Ik wil me dan meer gaan verdiepen in de
voederwaarde, zodat ik meer gegevens heb van zowel de behandelde als de onbehandelde
percelen.” Tot slot nog een advies van Wink: “Wil je maximaal effect hebben van de
gibberellines in SmartGrass®, let dan goed op het toepassingsmoment. Als het gras in goede
conditie is en het de omstandigheden groeizaam zijn. Dan heb je het beste effect.”

