
Koeienboeren zijn geen akkerbouwers
“In onze sector hebben we het vooral over jongvee en biest-
management; over een gezonde opfok. Over de bodemkwaliteit 
hoor je bijna niemand. Dat is echt een ondergeschoven kindje. 
Op zich begrijpelijk, want koeienboeren zijn geen akkerbouwers hè? 
We zijn liever in de stal dan op het land. Maar daar heb je juist je 
adviseurs voor! Een hoge melkproductie begint met een kalkrijke 

voedingsbodem”, verzekert Van Oosterhout.

100 kilo extra stikstof op de akkers
Juist in deze tijden is creativiteit gewenst, vindt Van Oosterhout. 
“Vroeger gooide mijn vader 100 kilo extra stikstof op de weides. 
Dat kan nu niet meer. Je zit met vergaande regelgeving, ook op 
het gebied van fosfaat en nitraat. We mogen veel minder bemesten 
dan vroeger, maar je moet je percelen wél voorzien van de juiste 
voedingsstoffen. Dat vraagt om slimme oplossingen. Daarvoor werken 
we nauw samen met De Bruijn Agri in Made.”

We kalken hier al jaren
“Om de pH van onze grond te verbeteren, kalken we al jaren. 
Met een betere pH worden elementen in de bodem beter benut. 
Hierdoor komen er meer eiwitten in het gras en dus meer eiwitten 
in onze koeien”, vertelt Van Oosterhout. “De kalk zorgt voor een 
vruchtbare bodem, met naast stikstof, ook veel fosfor en kalium. 
Die voedingstoffen doen echt z’n werk; onze bemestingsstrategie 
heeft zichtbaar resultaat. Kijk maar naar de koeien.”

“Een hoge 
melkproductie 
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voedingsbodem”

Betere graslandopbrengsten en een hoge melkproductie. 
Na jarenlang te hebben geïnvesteerd in de bodemkwaliteit 
en bemesting van zijn percelen (ca. 60 hectare), plukt 
melkveehouder Peter van Oosterhout uit Terheijden daar nu 
de vruchten van. “Aandacht voor je grasland loont. Dankzij 
een goede kalkbemesting, is de eiwitbenutting van het gras 
optimaal. Beter voor de koe, beter voor de melkproductie.”

Veel makkelijker melken door eiwitten uit eigen gras
“Mijn ervaring leert dat je grasland op en top in orde moet zijn. 
Hoe beter de samenstelling van je grassen, hoe beter je opbrengsten. 
Daar ben ik heilig van overtuigd. Van de eiwitten die je uit je eigen gras 
haalt, kan je veel makkelijker melken, dan van aangekocht eiwit. 
Om over de besparing in voerkosten nog maar te zwijgen. Hoe meer 
eiwit we uit ruwvoer winnen, hoe minder eiwitrijk krachtvoer we 
hoeven aan te kopen.”  

Goede grassen doen het niet goed op een lage pH
Om een goede bodemkwaliteit te garanderen, zijn meerdere 
factoren van belang. Van Oosterhout: “Eens in de 4 jaar doen we 
een uitgebreid bodemonderzoek, waaruit een pH-waarde rolt. 
Goede grassen doen het niet goed op een te lage pH, dus dan 
sturen we direct bij. We kalken op regelmatige basis met FertoCal. 
Naast de pH-waarde, houden we ook voortdurend de bodem-

structuur en waterstand in de gaten.”

100.000 liter koe
Hoewel de bodemkwaliteit dik in orde is, blijft Van Oosterhout 
optimaliseren. “Dat is ook het mooie van dit vak! We zijn een echt 
familiebedrijf: de kinderen, mijn vrouw, mijn vader, iedereen werkt 
mee. Een hecht team. We hebben 130 melkkoeien en jongvee en 
willen het elk jaar beter doen. Vorige week nog hadden we een koe 
die de magische 100.000 liter bereikte. Prachtig toch? 
Dat maakt me trots”, besluit van Oosterhout.
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