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BEWUST BETER BEWEIDEN

Farmwalk Johan Burggraaf en Wim Honkoop
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STOP 1 - VOORBEREIDING

Farmwalk Johan Burggraaf en Wim Honkoop
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VOORBEREIDING OMWEIDEN:

• Rotatie 20-25 dgn  (totaal 40-50 dgn)= 
Aantal perc x dgn/perc.

• Perceelsindeling; 2 dgn/Perceel.

• Huiskavel grootte/aantal percelen = 
perc grootte

• Grasaanbod per dag = opname

• Volop weiden 100 m2 of half/half 
50m2 per koe/dag

• 15-17 cm in- en 5 cm uitscharen.

• Aanbod ook uit te rekenen via groei.
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WAT ER KAN WORDT BEPAALD DOOR

VEEBEZETTING
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VOORBEREIDING OMWEIDEN

BEMESTEN:

• Dierlijke mest in het voorjaar, niet te 
laat op weide percelen. 1 April 
beginnen = uiterlijk 1 maart
bemesten.

• 20-25 m3 RDM/Ha

• Kleine giften KAS erbij (max 150 kilo 
bij 20 m3 RDM)

• Op veengrond: percelen waar je op 
begint te weiden het eerste rondje
overslaan. 
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STOP 2 – START BEWEIDING EN 
VOORJAAR

Farmwalk Johan Burggraaf en Wim Honkoop
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STARTEN MET WEIDEN

• In principe zo vroeg mogelijk starten 
Groeitrappen. Als de draagkracht het 
toelaat. 

• Deel op tijd maaien voor 
beweidingsruimte. 

• Percelen die nog geen kunstmest heben 
gehad na 1e rondje.

• Grasaanbod bepaald start 2e rondje. 
(hoge groei is voor weiden gereserveerde 
percelen overslaan, lage groei is mogelijk 
een maaiperceel erbij nemen.)
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SCHIETEND GRAS EN DALENDE GROEI

• Komt altijd vanaf eind mei en juni, is niet 
te voorkomen.

• Grasgroei en smakelijkheid dalen ook. 
Grasgroei kan lager worden als opname 
op tijd bijsturen met meer bijvoeding of 
meer land.

• Gras flink in de aar maaien, gras groeit 
niet meer dan. 

• Let op dat je niet teveel maait, je hebt 
vaak meer nodig dan je denkt door de 
dalende grasgroei. (bijt met bovenstaand, 
dat is de uitdaging ;-)



PPP-AGRO.NL

SCHIETEND GRAS EN DALENDE GROEI
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PERCELEN JOHAN
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STOP 3 – ZOMER

Farmwalk Johan Burggraaf en Wim Honkoop
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WISSELENDE GRASGROEI

• Planning: Voorkom te kort inscharen.

• Bij krap gras: budgetteren en bijvoeren. 

• Scherp blijven plannen > Hulpmiddelen gebruiken, Farmwalk, 
planning tools.
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PLANNING TOOLS - FEEDWEDGE
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GRAS VOORRAAD JOHAN 11-9
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STOP 4 – HERFST

Farmwalk Johan Burggraaf en Wim Honkoop
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WEIDEN IN DE HERFST – VOORAF VEEL

MAAIEN

• Probeer net voor en rond 1 September zoveel als kan te 
maaien. Dit mogen korte sneden zijn van rond de 2000 kg 
d.s./ha.

• Dit creëert beweidingsruimte om goed na te zomeren.

• Blijf bij goed weer ook veel doormaaien zodat er frisse 
weiden voor de koeien beschikbaar blijven.
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WEIDEN IN DE HERFST – KORTER INSCHAREN

• Liever niet meer als 1200 kg ds/ha Omweiden, bij 
standweiden niet meer als 10 cm.

• Grotere oppervlakten aanbieden. 

• Laat in de herfst: Ook op omweiden bedrijven; Roteren. Elke 
dag een nieuw perceel.

• Kwaliteit op stal goed en voldoende houden. 

• Liever niet bloten in het najaar  blootsel gaat stinken.
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WEIDEN IN DE HERFST – VERSE KOEIEN S

’NACHTS OP STAL.

• Productieverlies van verse koeien in het najaar 
is niet meer goed te maken. 

• Discussiepunt: hoeveel weidegras is een goed 
streven?
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WEIDEN IN DE HERFST – HOU HET ZO DROOG

ALS KAN!
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WEIDEN IN DE HERFST – VERTRAPPING

VOORKOMEN
• Hogere en drogere percelen bewaren tot later 

in het najaar.

• On-Off grazing: koeien hongerig naar buiten en 
dan een korte periode 2-3 uur naar buiten om 
te grazen. 

• Accepteer een hogere weiderest.

• Elke keer schoon gras aan bieden in de vorm 
van een nieuw perceel of strip.

• Als je de mogelijkheid hebt: koeien voor er in en 
achter er uit, als dat niet kan ene kant erin, 
andere eruit. 

• Opstallen als het te nat wordt: Regenrantsoen 
klaar hebben!

• Nachtvorst zorgt voor smakelijkheid.

Bovenstaande behandelingen resulteerde in vergelijkbare 
melkproducties.
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BEKALKEN

• Najaar ideale periode zeker 
bij redelijke droog weer.

• Op veengrond een kalk 
zonder magnesium.

• Bekalken tot een Ph van min. 
4,8-5 op veen en 5-5,5 op 
andere grondsoorten.

• Van belang voor 
bodemleven, benutting, 
botanische samenstelling en 
fosfaat beschikbaarheid. 
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STOP 5 – EINDE

Farmwalk Johan Burggraaf en Wim Honkoop


