
Tom Keuper uit Megchelen werkt dit jaar volledig volgens Pure Graze

Honderd grazende koeien op een rij

7Beweiding

Wie over de Megchelse 
Nieuweweg rijdt, valt 
het direct op: overal 
lopen  verharde 
kavelpaden de weides 
in. Duidelijk een 
boer die werk maakt 
van weidegang. Al 
in maart lopen Tom 
Keupers koeien 
buiten en als het even 
kan, zijn ze daar tot 
Sinterklaas. Sinds 
2009 past hij Pure 
Graze toe. Dit jaar 
is de omschakeling 
compleet. 
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Het leukste werk is de 
draad verzetten. Direct 
staan er honderd koeien 

op een rij te grazen. Wat een ge-
luid!” Dat leuke werk mag Keuper 
minimaal vijf keer per dag doen. 
Sinds twee jaar past hij het Pure 
Graze-systeem toe, het principe 
waarbij koeien zoveel mogelijk 
vers gras rechtstreeks omzetten 
in melk. De hele koppel kalft in 
het voorjaar, zodat de graskwa-
liteit en de energiebehoefte van 
de koe op elkaar zijn afgestemd. 
Heeft de koe net gekalfd, dan 
is er buiten volop energie voor-
radig. „Van aprilgras geeft zelfs 
de kat nog melk”, grapt Keuper. 
Neemt de graskwaliteit in het 
najaar af, dan heeft de koe ook 
minder nodig.

Behalve wat A-brok, voert hij 
tijdens het weideseizoen niets 
bij. Zelfs geen hooi. „Dat koeien 
van een hoge vers gras opname 
van streek zouden raken, is een 
misverstand. Als de ruwvoer-
krachtvoer verhouding maar 
goed is. Je moet dus zorgen dat 
ze wel voldoende gras eten, en 
niet te veel krachtvoer.”

Helemaal geen krachtvoer ge-
bruiken, vindt de veehouder in 
Nederland geen realistisch stre-
ven. „Je zou dan niet meer dan 
10.000 liter per hectare kunnen 
produceren. In april en mei is het 
amper nodig. Maar in september 
en oktober voer ik juist wat meer 
brok, vanwege de wintertoeslag. 
Ze krijgen dan maximaal 5 kg.”

Kostenbesparing
In 2008 deed de familie Keuper 
al aan siëstabeweiding om kos-
ten te besparen. Toch kon dat 
nog beter, dachten ze. Toen Ado 
Bloemendal, bedenker van Pure 
Graze, voor het eerst kwam, 
verklaarden ze hem voor gek. 
Een voorjaarskalvende veesta-
pel niets bijvoeren?! „Toch was 
hij zo bevlogen dat we overstag 
gingen. Je hoeft weinig kosten te 
maken en kunt altijd nog terug.”

De productie die in 2008 8.500 
kg bedroeg, is gezakt naar 7.500 
kg. De veehouder kan zich er 
niet druk om maken. „De kosten 
zijn nog veel harder gedaald, dus 

mijn inkomen is gestegen.” Hij 
toont hoe hij heeft kunnen be-
zuinigen op loonwerk en kracht-
voerkosten. Ook zijn machine-
park is enorm gekrompen. „De 
voermengwagen verkopen, was 
wel een schok hoor”. De dieren-
arts komt minder, vooral doordat 
de koeien meer beweging krij-
gen, denkt Keuper. En omdat de 
dieren dag en nacht buiten zijn, 
is minder strooisel nodig.

Bij de lage kunstmestkosten 
zet de veehouder echter een 
kanttekening. „Ik ben te enthou-
siast gestopt met kunstmest-
strooien. Het klaveraandeel is 
nog te laag. Bovendien ging ik 
er eerst vanuit dat ik wel voer 
kon aankopen. Een baal kuilgras 
kostte in 2008 nog 28 euro. Maar 
inmiddels is dat het dubbele. 
Daarom ga ik volgend jaar weer 
wat meer kunstmest strooien en 
blijf proberen het klaveraandeel 
te verhogen. Ik verwacht daar-
door meer te kunnen inkuilen 
en zo de ruwvoerkosten te druk-
ken.”

Beperkingen
Pure Graze is niet voor elk bedrijf 
geschikt, weet Keuper. Je moet 
genoeg huiskavel hebben en kunt 
maximaal vier koeien per hectare 
weiden. Ook met een melkrobot 
wordt het moeilijk; een cruciaal 
punt om Pure Graze te laten sla-
gen is namelijk stripweiden met 

een achterdraad. „Koeien moeten 
vreten, liggen en weer door naar 
het volgende stuk. Dan treedt er 
weinig vertrapping op. ‘De wei is 
geen parkeerplaats voor koeien’, 
noemt Bloemendal dat. Hij heeft 
ons geleerd om goed te beweiden, 
die begeleiding is essentieel. De 
voordraad verzetten we iedere 
drie uur, de achterdraad iedere 
twaalf uur. Tien keer twaalf uur 
op een perceel beweiden is maar 
vijf dagen. Het perceel heeft dan 
360 hergroei dagen. Verlijk dat 
eens met standweiden”, legt Keu-
per uit. 

Arbeidspiek
Elke drie uur de draad verzetten, 
vergt nogal werk. Maar, werpt 
Keuper tegen, hij hoeft geen kuil 
los te maken, niet te voeren, geen 
boxen schoon te maken en –be-
halve in het voorjaar- geen kleine 
kalfjes te verzorgen. „Bovendien 
moet die draad ook geen obsessie 
worden. Als ik een dag wegga, zet 
ik hem gewoon 12 uur vooruit.”

Hoewel de voorjaarskalvende 
veestapel in eerste instantie on-
handig leek, bevalt het hem uit-
stekend. „Ik wil geen geitenwol-
lensok zijn, maar ik geloof echt 
dat het natuurlijker is. Kalveren 
hebben in de herfst en winter last 

van vocht en kou. In het voorjaar 
gedijen ze juist goed. Natuurlijk 
hebben we een enorme werkpiek 
wanneer alle kalveren binnen 
twee maanden worden gebo-
ren. Maar omdat de hele koppel 
in dezelfde fase zit, kunnen we 
ons op één aspect concentreren. 
Daardoor voer je het beter uit dan 
wanneer je van alles tegelijk doet. 
Vanaf 20 maart richten we ons op 
de kalveren. Met losse hekken 
maken we hokjes in de schuur 
en zodra ze twee maanden zijn, 
gaan ze naar buiten. Vanaf 20 juni 
staat alles in het teken van inse-
mineren. In de eerste ronde ge-
bruik ik fokstiersperma, na 11 juli 
vleesveesperma. In augustus loop 
de stier in de koppel. Wat daarna 
niet dragend is, gaat weg. Tot nu 
toe was dat ongeveer 15 procent 
van de koeien, maar komend jaar 
wordt pas representatief. Dan zit-
ten alle koeien in het juiste ritme.”

Winterwerk
Nog twee weken winterrust en 
dan is Keuper druk met droogzet-
ten. „Ik zet ze vijf weken zonder 
antibiotica droog, tenzij het een 
‘miljonair’ is. Dat gaat heel goed, 
doordat ik ze heel mooi tegelijk in 
liters kan afbouwen. Bovendien is 
de infectiedruk in de winter laag.”

Vorig jaar liepen zestien van 
Keupers koeien eind januari al 
buiten. De omschakeling was nog 
niet compleet, dus kalfden zij te 
vroeg. Dit jaar kan de buurt ze 
half maart in de wei verwachten. 
Een week voor het kalven gaan 
ze al wat naar buiten, voor extra 
beweging. „De meesten beslui-
ten daar meteen maar te kalven. 
Blijkbaar vinden ze dat het fijnste. 
Al worden wij wel eens gek van 
alle fietsers die komen vertellen 
dat er weer een kalfje is.”

Vorig jaar liepen sommige van Keupers koeien al in januari buiten. Ze kalfden ‘te vroeg’. Nu is de omschakeling 
op Pure Graze compleet en kalven de eersten in maart.
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Tom Keuper melkt in maatschap 
met vader Frits en moeder Wil-
lemien 115 koeien in Megchelen 
(Gld.). Op 28 maart is op zijn 
bedrijf een Pure Graze informatie-
dag. Opgave vooraf via (0546) 62 
40 05.
Productie: 7.500 kg, 4.45 procent 
vet, 3.45 procent eiwit. 
Quotum: 825.000 kg.
Areaal: 55 hectare grasland.
Dier Dag Dosering: 1,3.

2008 
Geen Pure Graze

2009 
Pure Graze

2010 
Pure Graze

Kg melk 866.182 813.825 897.921

Krachtvoer 60.243 7,0 32.843 4,0 35.448 3,9

Ruwvoer 3.846 0,4 14.909 1,8 27.140 3,0

Kunstmest 8.874 1,0 6.015 0,7 465 0,1

Loonwerk 18.422 2,1 6.980 0,9 10.969 1,2

Mechanisatie 43.702 5,0 26.707 3,3 37.639 4,2

Gezondheid 7.597 0,9 5.515 0,7 4.263 0,5

Strooisel 9.668 1,1 7.926 1,0 4.346 0,5

Totale kostprijs per liter 17,5 12,4 13,4

Productie en kosten mts. Keuper. In 2008 werd geen Pure Graze toegepast, in 2009 en 2010 wel. Veel kosten dalen 
nog omdat pas dit jaar de overschakeling compleet is. 
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Geïnteresseerde veehouders uit 
Groningen en Friesland kunnen 
deze zomer zes bijeenkomsten 
volgen onder leiding van Ado 
Bloemendal. Een deel van de 
kosten wordt gesubsidieerd. In 
groepen van zes deelnemers 
wordt op ieders bedrijf vrijblijvend 
de mogelijkheden tot Pure Graze 
bekeken. Opgave voor april via 
(0546) 62 40 05.

(advertentie)

vertegenwoordigers      www.degroenevlieg.nl
W.J.J. Brasser  N-Holland/ Z-Flevoland/ ZW-Nederland :     06 205 935 40 
S. ten Napel Noordoostpolder   :             06 547 545 78 
J. Knook Oost-Flevoland   :        06 121 880 02 
K. Frietema Groningen / Friesland   :            06 531 170 14 
J. de Koning ZO Nederland :           06 229 799 38

Voor een effectieve aanpak van plaagorganismen in de akkerbouw:
♦ geleide bestrijding van ritnaalden met kniptorvallen 
♦ geleide bestrijding van wortelvlieg met de Goudval®
♦ Steriele Insecten Techniek tegen uienvlieg 
♦ onderzoek naar plantenparasitaire aaltjes o.a. door 

intensieve opsporing van aardappelcysten, M. chitwoodi, 
stengelaal en witrot 
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