Wilbert Janssen
Veehouder in Nederasselt

Mijn doel is met SmartGrass® meer rendement te behalen
Net voorbij de dorpsrand van Nederasselt ligt het melkveebedrijf van Wilbert Janssen. Op
nogal zware rivierklei en daarom volgens Janssen minder geschikt voor akkerbouw,
dichtbij rivier de Maas. Al drie jaar past Janssen het product SmartGrass® toe.
"Bijna veertig jaar zitten we hier, als gevolg van een ruilverkaveling” vertelt Janssen. "We
begonnen met een kleine dertig hectare en bouwden hier onze eerste stal. Ikzelf heb na mijn
opleiding aan de HAS op het bedrijf eerst tien jaar buiten de deur gewerkt. Pas in 2010 heb ik het
bedrijf van mijn vader definitief overgenomen. Het was voor mij wel duidelijk dat we verder
moesten groeien met ons bedrijf.”
Die groei is de afgelopen jaren zeker gerealiseerd. Dat werd mogelijk door de bouw van een
nieuwe stal. Ook werd met enige regelmaat grond aangekocht. Tegenwoordig melkt Janssen 250
koeien die vanaf juni weer naar buiten kunnen. Zijn bedrijf runt hij met twee medewerkers.
“Omdat we eigenlijk alles zelf doen, is dat mogelijk. En met medewerkers creëer je voor jezelf
ook een stuk vrijheid. Je hoeft niet altijd op je bedrijf te zijn. Dat zie ik echt als een voordeel.”
Meer rendement behalen
Om te groeien is grond nodig. Zowel vader als zoon Janssen kochten waar dat kon grond bij.
Janssen is duidelijk gefocust om meer rendement uit zijn grasland te halen. “Grond is immers
een duur productiemiddel. Van vroeger uit, hebben we hier veel last van ridderzuring. Om dat in
toom te houden, spuit ik jaarlijks en soms zelfs in het voorjaar en in het najaar tegen onkruiden.
Daarnaast heb ik bijvoorbeeld vorig jaar alle percelen bekalkt om ook op deze manier zuring te
bestrijden en de bodemkwaliteit te verbeteren. Verder zaai ik geregeld door in combinatie met de
wiedeg. Want waar gras staat, komt geen onkruid. Kortom, ik zet alle mogelijke middelen in om
meer rendement uit het grasland te halen.”

Bespuiting na de eerste snede
Toen Janssen in 2015 over het product SmartGrass® hoorde, wilde hij daar ervaring mee op
doen. “Daarom deed ik in 2015 ik mee met proeven en op basis van metingen en groeiverschillen
die ik zag in het veld, raakte ik overtuigd van de meerwaarde. Daarom heb ik vorig jaar 20 ha
gespoten. Dat heb ik toen voor de eerste snede gedaan. Naar mijn mening is dat niet altijd het
meest geschikte moment omdat het dan vaak nog koud is. Maar ik zag wel degelijk verschil.”
Daarom koos Janssen in 2017 opnieuw voor de inzet van SmartGrass®. Deze keer op de
volledige 60 ha grasland. “Omdat het voorjaar nogal koud en schraal was, heb ik deze keer de
bespuiting half mei uitgevoerd, een aantal dagen na het maaien van de eerste snede. Grappig is
dat mijn buurman me pasgeleden aansprak en zei: ‘Ik weet niet wat je met je gras doet, maar
het staat er wel erg goed op.’ Om nu ook weer de verschillen te kunnen zien, heb ik een paar
banen onbehandeld gelaten. Maar kijkend naar de ervaringen tot op heden, denk ik met
SmartGrass® mijn bedrijfsrendement zeker te verbeteren.”

