
 

Uitnodiging ‘Aan de (weide)gang blijven!’ 
 

Programma 
vrijdag 18 september 2020 
 
Locatie 1: M.A. Reinaldaweg 56,  
Linschoten, bij Cor Rijneveld 
9:30 uur Inloop 
9:45 uur  Workshop met 

weidecoach Dick Jan  
 Koster: ‘Ontwerp uw  
 roterend standweiden 
 systeem’ 

9:45 uur ‘Farmwalk   
over roterend 
standweiden bedrijf’ Cor 
Rijneveld met 
Weidecoach Wim 
Honkoop 
  

Locatie 2: Hoofdweg 47, Zegveld,  
bij Johan Burggraaf 
11:30 uur  Inloop 
11:45 uur Workshop: ‘Meer weiden 

en minder NH3 & CO2’ 
11:45 uur ‘Farmwalk over 

omweiden bedrijf’ Johan 
Burggraaf met 
Weidecoach Wim 
Honkoop 

13:00 uur Einde 
 
Graag aanmelden bij Wim Honkoop: 
w.honkoop@ppp-agro.nl  of 
06-13522542  
 
Voor last-minute aanmeldingen: 
06-12333404 
 

Goed weiden (ook in de herfst); met roterend standweiden en omweiden. 

 Weiden in de herfst is altijd een uitdaging, maar ook een tijd waarin 
relatief veel winst valt; als het lukt het eiwitrijke weidegras goed te 
benutten.  
 
Deze bijeenkomst vindt plaats op twee locaties, samen met de 
betrokken veehouder bekijken we een Roterend standweiden systeem 
en een Omweiden systeem. Vanuit de ervaring van de betrokken 
veehouder, de weidecoach en uzelf wisselen we praktische tips uit. De 
focus ligt daarbij op herfstweiden. In (facultatieve) workshops is er 
ruimte om na te denken over de inrichting van een roterend 
standweiden systeem en gaan we aan de slag met de vraag wat het 
effect is van meer weidegang op ammoniak en CO2. 
 
 

‘Ontwerp uw roterend standweiden systeem’ -  Dick Jan Koster  
Wij nemen tools mee om de optimale blok- en perceeloppervlakte te bepalen. 
U neemt een goede kaart met alle huiskavel percelen en oppervlakten mee en 
dan gaan we in een klein groepje met elkaar op zoek naar een passende 
indeling. 
 
Farmwalk roterend standweiden bedrijf’ – Cor Rijneveld en Wim Honkoop 
Cor werkt met roterend stadweiden en blijft daarbij in een strak systeem. Hoe 
werkt het en wat zijn de kritische momenten in het seizoen om het tot een 
succes te maken? Ook bespreken we hoe hij weiden in de herfst aanpakt.  
 
‘Meer weiden en minder NH3 & CO2’ - Teus Verhoeff/Dick Jan koster 
We nemen u mee in het effect van meer weiden op ammoniak en CO2. Meer 
weiden is vaak genoemd door zowel het collectief als overheid als mogelijkheid 
om stikstof te reduceren. Maar hoeveel levert dat nu ongeveer op? Met die 
vraag zijn we aan de slag geweest. In deze workshop delen we de eerste 
bevindingen. 
 
‘Farmwalk over Omweiden bedrijf’ – Wim Honkoop 
Johan is een echte omweider hij streeft ernaar volop weidegras in de koe te 
krijgen en maximaal te weiden. Hoe werkt zijn systeem en wat zijn de kritische 
momenten in het seizoen om het tot een succes te maken. Hoe kun je ook in de 
herfst succesvol weiden? 
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