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Het is alsof ze een paar dagen niet gegeten 
hebben, zo gulzig eten de koeien in de stal op erve 
Groot Averink het verse gras voor hun neus. Het is 
kruidenrijk, dat wil zeggen dat er ook weegbree, 
cichorei en klaver tussen de grassprieten zit.  
“Ze vreten het wel”, constateert melkveehouder  
Henk ter Keurs tevreden. Hij heeft dit seizoen voor 
het eerst op 8 ha. van zijn land geëxperimenteerd met 
kruidenrijk grasland. Het mineralenrijke gras is goed 
voor de bodem, biodiversiteit en de gezondheid van 
de koe. Het smaakt de melkveehouder en zijn dieren 
letterlijk en figuurlijk naar meer.

Scheerbeurt

Eind oktober staan de koeien ontdaan van hun 
wintervacht op stal. De scheerbeurt is nodig omdat de 

beesten dan hun warmte beter kwijt kunnen 
en het is hygiënischer. De komende maanden 
komen ze niet meer buiten. “De grond is  
te nat en het gras groeit niet meer”, verklaart 
Ter Keurs. Ze krijgen in de stal hoofdzakelijk 
ingekuild gras en maïs voorgeschoteld.  
Buiten op het erf ligt het opgeslagen, 
luchtdicht bedekt met een laag landbouw
plastic. De maïs, en de vijfde en laatste  

snede gras, zijn in oktober van het land gehaald.  
“Het was voor het gras een super groeiseizoen.”  
De laatste maaibeurt wordt bepaald aan de hand  
van het weerbericht. De Buienradarapp wordt  
frequent geraadpleegd. “Het is in het najaar vaak  
maar een paar dagen achter elkaar droog. Het is  
hollen of stilstaan. Als jij boeren ziet maaien,  
kun je de regenjas thuislaten.”

Volle bak

De maïs was, door de grote fluctuaties in het 
weer, iets later dan normaal oogstrijp. Het vaststellen  
is een kwestie van ervaring. Kolven worden nauwkeurig 
geïnspecteerd. “Je houdt de rijpheid van de korrels 
steeds in de gaten.” En als het moment daar is, is het 
ook een aantal dagen volle bak. De hakselmachines 
rijden dan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
over het land. Direct daarna wordt het grasland weer 
bemest en op de maïsakkers een vanggewas ingezaaid. 
De wortels van het vanggewas nemen stikstof op en 

Wanneer de dagen korter worden, gaan de 
koeien op erve Groot Averink op stal en is het 
voer ingekuild. “Maïs zal nooit mislukken.” 
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voorkomen dat de voedingsstof uitspoelt in de bodem. Na het weer 
onderploegen van het vanggewas in het voorjaar is de bodem een 
organische stof rijker. Heel anders dan vroeger, toen het land in de 
winter kaal was, stelt Ter Keurs vast. Ook is er nu een evenwichtige 
bemesting met meer aandacht voor bodemvruchtbaarheid. 

Er is wel eens een (droog) jaar dat de opbrengst en  
kwaliteit wat minder is, maar Ter Keurs blijft een groot fan 
van maïs. “Ik weet dat er mensen zijn die liever granen op het 
land zien maar voor ons als 
melkveehouders is maïs een heel 
betrouwbaar gewas. Het zal nooit 
mislukken en heeft een hogere 
opbrengst per hectare.” Naast het 
gras en de maïs krijgen de koeien 
aanvullend voer, zoals bierbostel 
en aardappelpersvezels, 
rest producten uit de voedings
industrie. De hoeveelheid en 
samenstelling (aandeel zetmeel, 
eiwit, etc) van het voer wordt 
elektronisch gemonitord. 

Geven en nemen

Voor hem breekt aan het 
einde van het jaar nu een relatief 
rustige periode aan. Af en toe gaat 
hij het land op om de percelen  
en sloten te onderhouden. Ook 

de machines krijgen extra aandacht. Ter Keurs deelt deze met een 
zwager en diens broer, beiden ook Twickelpachter. Ze helpen 
elkaar bij de oogst. “Het is een kwestie van geven en nemen maar 
het gaat hartstikke goed.” Met de koeien op stal en het voer in de 
kuil verheugt Ter Keurs zich alweer op het voorjaar. “Wij werken 
hoofdzakelijk in de natuur en als dan alles weer fris en groen  
om je heen wordt is het wel heel mooi. We gaan dan weer onze 
stinkende best doen om een mooi gewas te telen en zien aan  
het einde van het jaar of het is gelukt.” 

‘ Het was een  
supergroei- 
seizoen’

Koeienscheren. 
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