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April Mei Juni Juli

Max. 2 koeien per ha

13 kg ds opname vers gras

18 uur weiden

Graslandkalender Weiden melkvee

Maaien
Beweidingsmanagement

• Grasaanbod is bepalend, door variabele 
stripgrootte is constante opname mogelijk.

• Schaar in op een grashoogte van minimaal 
12 cm en maximaal 20 cm.

• Schaar uit op een grashoogte van minder 
dan 6 cm.

• Maai na twee keer achter elkaar weiden om 
steeds smakelijk gras aan te bieden.

• Begin met weiden wanneer de bodemtempera-
tuur 8 graden is of hoger. Vanaf die temperatuur 
begint het gras te groeien. Hiermee creëer je voor 
de eerste snede voldoende beweidingsruimte.

Tip: Bied later op de dag meer en smakelijker gras aan 
om zo de koeien in beweging te houden.

Maximaal
weidegras 

2 kg ds bijvoeding per dag/koe

Stripweiden

Weideselectiepoort

Voorbeeld 
bij 120 koeien, 2 melkrobots en 80 hectare.

• Er zijn geen 
vaste percelen.

• Bied gras aan naar behoefte.
• Geef drie keer per dag een 

verse strip gras; 0,25 tot 0,5 ha 
per strip.

• Van A naar B naar A en volgende 
dag van B naar A naar B via de stal. 
Daarmee blijven dieren in beweging. 

• Weid met een voor- en een achterdraad.
• Gemiddeld benodigde oppervlakte per dag: 1 ha.

Gras

Arbeidsgemak

Weidevakmanschap

Melkproductie

Stripweiden A-B-A

Perceel A

Perceel B

4,25 ha

7.0 ha
3.3 ha

6.75 ha

3.0 ha

12.0 ha

4.0 ha

April Mei Juni Juli



Maximaal 
weidegras 

Management

• Gemiddeld 2,3 per dag,  met een 
maximale daling van 0,4.

• Laag productieve dieren (meer dan 250 dagen 
in lactatie) minimaal 2,0.

• Dieren tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,5.

Algemene tips

• Zorg dat 2 uur voordat de weideselectiepoort open gaat de voergoot leeg is.
• Laat vaarzen 2 weken voor afkalven bij de koeien wennen.
• Houd het aantal melkingen per uur zo vlak mogelijk.
• Geef drie verse strippen per dag; de ene dag ABA en andere dag BAB.

• Zet bij de start van het weideseizoen de ‘bijna melkinstelling’ 
van de weideselectiepoort op 100% (gewenning).

• Zet na een maand weiden de ‘bijna melkinstelling’ op 95% 
(om melkingen op peil te houden).

• Verlaag de hoeveelheid (eiwit)rijk krachtvoer naar verhouding 
met de hoeveelheid versgrasopname.

Terugloop 
vanuit A

Koerouting

in de stal en naar de wei

24 uurs overzicht
De tijden in het schema zijn ter indicatie, 
het schema zelf kan over de dag naar eigen 
voorkeur worden verschoven.

Melkrobot Krachtvoerbox

ABA: Weidepoort open

Weidepoort dicht

Koeien zichtbaar in wei
Voeren

Achterblijvers ophalen
Voergoot leeg

A B A
BAB: Weidepoort open B A B

Optioneel hek om koe 
naar robot te sturen

Terug 
naar stal

Terugloop 
vanuit B

Toegang 
A A

B

Weideselectiepoort

Melkingen 
Streefwaarden (aantal melkingen per koe per dag)

Robotinstellingen

www.stichtingweidegang.nl

Toegang 
B

Variabele 
draad A 

en B weide



Gras

Arbeidsgemak

Weidevakmanschap

Melkproductie

Graslandkalender Weiden melkvee

Maaien
Beweidingsmanagement

• Grasaanbod is bepalend, door variabele 
stripgrootte is constante opname mogelijk.

• Schaar in op een grashoogte van 
minimaal 12 cm en maximaal 20 cm.

• Schaar uit op een grashoogte van minder 
dan 6 cm.

• Maai na twee keer achter elkaar weiden om 
steeds smakelijk gras aan te bieden.

• Begin met weiden wanneer de bodemtempera-
tuur 8 graden of hoger is. Vanaf die temperatuur 
begint het gras te groeien. Hiermee creëer je voor 
de eerste snede voldoende beweidingsruimte.

Volop
weidegras 

Voorbeeld 
bij 120 koeien, 2 melkrobots en 48 hectare.

• Er zijn geen vaste percelen.
• Bied gras aan naar behoefte. 
• Geef twee keer per dag een verse strip gras; 

0,3 tot 0,6 ha per strip.
• Weid met een voor- en met een achterdraad.
• Gemiddeld benodigde oppervlakte per dag: 

0,8 ha.

Stripweiden

Max. 3 koeien per ha

10 kg ds opname vers gras

15 uur weiden

5 kg ds bijvoeding per dag/koe

Stripweiden

Weideselectiepoort

8.5 ha

14.0 ha

6.0 ha

13.5 ha

6.0 ha

April Mei Juni Juli



Volop
weidegras 

Management

• Gemiddeld 2,3 per dag, met een 
maximale daling van 0,4.

• Laag productieve dieren (meer dan 250 dagen 
in lactatie) minimaal 2,0.

• Dieren tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,5.

Algemene tips

• Zorg dat 2 uur voordat de weideselectiepoort open gaat de voergoot leeg is.
• Laat vaarzen 2 weken voor afkalven bij de koeien wennen.
• Houd het aantal melkingen per uur zo vlak mogelijk.
• Geef twee keer per dag een verse strip gras, als de koeien weer naar 

buiten kunnen.

• Zet bij de start van het weideseizoen de ‘bijna melkinstelling’ 
van de weideselectiepoort op 100% (gewenning).

• Zet na een maand weiden de ‘bijna melkinstelling’ op 85% 
(om melkingen op peil te houden).

• Verlaag de hoeveelheid (eiwit)rijk krachtvoer naar verhouding 
met de hoeveelheid versgrasopname.

Koerouting

in de stal en naar de wei

Melkrobot Krachtvoerbox

Optioneel hek om koe 
naar robot te sturen

Terugloop 
vanuit wei

Toegang 
wei

Terug 
naar stal

Weideselectiepoort

Weidepoort open
Weidepoort dicht

Koeien zichtbaar in wei
Voeren

Achterblijvers ophalen

Voergoot leeg

Melkingen 
Streefwaarden (aantal melkingen per koe per dag)

Robotinstellingen

www.stichtingweidegang.nl

24 uurs overzicht
De tijden in het schema zijn ter indicatie, 
het schema zelf kan over de dag naar eigen 
voorkeur worden verschoven.



Gras

Arbeidsgemak

Weidevakmanschap

Melkproductie

Graslandkalender Weiden melkvee

Maaien
Beweidingsmanagement

• De gras bijgroei is beschikbaar als opname per 
dag.

• Zorg dat het gras op lengte blijft; 9-11 cm.
• Later in het seizoen zal er minder grasgroei zijn, 

voer dan meer bij op stal.
• Grasgroei globaal: voorjaar = 80 | zomer = 60 | 

najaar = 40 kg ds / ha / dag.
• Bied iedere dag een nieuw perceel aan 

en blijf in het juiste ritme.
• Koeien mogen het perceel ‘terugvreten’ 

tot ca 8-10 cm.
• Start een nieuw blok altijd op etgroen.
• Begin in het voorjaar voor de eerste snede, 

als er voldoende grasgroei is.

Half-om-half
weidegras 

Voorbeeld 
bij 120 koeien, 2 melkrobots en 30 hectare.

• Vaste perceelsgrootte, bijgroei bepaalt opname.
• Bied dagelijks een vers perceel aan.
• Blijf 21 dagen in een blok.
• 3 blokken van 10 ha.
• 5 percelen van 2 ha per blok.
• Zorg voor gelijke perceelsgrootte.

Roterend standweiden

Max. 5 koeien per ha

6 kg ds opname vers gras

9 uur weiden

9 kg ds bijvoeding per dag/koe

Roterend standweiden

Weideselectiepoort
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HaPerceel
April Mei Juni Juli



Half-om-half
weidegras 

Management

• Gemiddeld 2,4 per dag, met een 
maximale daling van 0,3.

• Laag productieve dieren (meer dan 250 dagen 
in lactatie) minimaal 2,0.

• Dieren tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,7.

Algemene tips

• Zorg dat 1 uur voordat de weideselectiepoort open gaat de voergoot leeg is.
• Laat vaarzen 2 weken voor afkalven bij de koeien wennen.
• Houd het aantal melkingen per uur zo vlak mogelijk.

• Zet bij de start van het weideseizoen de ‘bijna melkinstelling’ 
van de weideselectiepoort op 100% (gewenning).

• Zet na een maand weiden de ‘bijna melkinstelling’ op 80% 
(om melkingen op peil te houden).

• Verlaag de hoeveelheid (eiwit)rijk krachtvoer naar verhouding 
met de hoeveelheid versgrasopname.

Koerouting

in de stal en naar de wei

Melkrobot Krachtvoerbox

Optioneel hek om koe 
naar robot te sturen

Terugloop 
vanuit wei

Toegang 
wei

Weideselectiepoort

Weidepoort open
Weidepoort dicht

Koeien zichtbaar in wei
Voeren

Achterblijvers ophalen

Voergoot leeg

Terug
naar stal

Melkingen 
Streefwaarden (aantal melkingen per koe per dag)

Robotinstellingen

www.stichtingweidegang.nl

24 uurs overzicht
De tijden in het schema zijn ter indicatie, 
het schema zelf kan over de dag naar eigen 
voorkeur worden verschoven.



Gras

Arbeidsgemak

Weidevakmanschap

Melkproductie

Graslandkalender Weiden melkvee

Maaien
Beweidingsmanagement

• De gras bijgroei is beschikbaar als opname per 
dag.

• Zorg dat het gras op lengte blijft; 9-11 cm. 
• Later in het seizoen zal er minder grasgroei zijn, 

voer dan meer bij op stal.
• Grasgroei globaal: voorjaar = 80 | zomer = 60 | 

najaar = 40 kg ds / ha / dag.
• Bied iedere dag een nieuw perceel aan 

en blijf in het juiste ritme.
• Koeien mogen het perceel ‘terugvreten’ 

tot ca 8-10 cm.
• Start een nieuw blok altijd op etgroen.
• Begin in het voorjaar voor de eerste snede, 

als er voldoende grasgroei is.

Weidegras 
als bijvoeding

Voorbeeld 
bij 120 koeien, 2 melkrobots en 20 hectare.

• Vaste perceelsgrootte, bijgroei bepaalt opname.
• Bied dagelijks een vers perceel aan.
• Blijf 21 dagen in een blok.
• 3 blokken van 6,7 ha.
• 5 percelen van 1,33 ha per blok.
• Zorg voor gelijke perceelsgrootte.

Roterend standweiden

Max. 7 koeien per ha

4 kg ds opname vers gras

6 uur weiden

11 kg ds bijvoeding per dag/koe

Roterend standweiden

Weideselectie via robot
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Weidegras 
als bijvoeding

Management

• Gemiddeld 2,5 per dag, met een 
maximale daling van 0,2.

• Laag productieve dieren (meer dan 250 dagen 
in lactatie) minimaal 2,2.

• Dieren tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,6.

Algemene tips

• De melkrobot functioneert als weideselectie, 
na het melken kunnen koeien direct naar buiten.

• Laat vaarzen 2 weken voor afkalven bij de koeien wennen.
• Houd het aantal melkingen per uur zo vlak mogelijk.

• Zet bij de start van het weideseizoen de ‘bijna melkinstelling’ 
van de weideselectie op 100% (gewenning).

• Zet na een maand weiden de ‘bijna melkinstelling’ op 80% 
(om melkingen op peil te houden).

• Verlaag de hoeveelheid (eiwit)rijk krachtvoer naar verhouding 
met de hoeveelheid versgrasopname.

Terugloop 
vanuit wei

Koerouting

in de stal en naar de wei

Melkrobot

Toegang 
wei

Melkingen 
Streefwaarden (aantal melkingen per koe per dag)

Robotinstellingen

www.stichtingweidegang.nl

Weidepoort open
Weidepoort dicht

Koeien zichtbaar in wei
Voeren

Achterblijvers ophalen

Voergoot leeg

24 uurs overzicht
De tijden in het schema zijn ter indicatie, 
het schema zelf kan over de dag naar eigen 
voorkeur worden verschoven.

Terug 
naar stal



Gras

Arbeidsgemak

Weidevakmanschap

Melkproductie

Graslandkalender Weiden melkvee

Maaien
Beweidingsmanagement

• De gras bijgroei is beschikbaar als opname per 
dag.

• Zorg dat het gras op lengte blijft; 9-11 cm.
• Later in het seizoen zal er minder grasgroei zijn, 

voer dan meer bij op stal.
• Grasgroei globaal: voorjaar = 80 | zomer = 60 | 

najaar = 40 kg ds / ha / dag.
• Koeien mogen het perceel ‘terugvreten’ 

tot ca 8-10 cm.
• Start een nieuw blok altijd op etgroen.
• Begin in het voorjaar voor de eerste snede, 

als er voldoende grasgroei is.

Weidegras 
als toetje

Voorbeeld 
bij 120 koeien, 2 melkrobots en 12 hectare.

• Vaste perceelsgrootte, bijgroei bepaalt opname.
• Koeien lopen iedere dag in hetzelfde blok.
• Blijf circa 6 weken in een blok.
• 2 blokken van 6 ha.
• Zorg voor gelijke perceelsgrootte.

Standweiden

Max. 10 koeien per ha

2 kg ds opname vers gras

3 uur weiden

13 kg ds bijvoeding per dag/koe

Standweiden

Geen weideselectiepoort
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April Mei Juni Juli



Weidegras 
als toetje

Management

Melkingen 
Streefwaarden (aantal melkingen per koe per dag)

Algemene tips

• Gebruik eventueel een teruglooppoortje of tijdschakelaar 
om koeien na weideperiode binnen te houden.

• Houd het aantal melkingen per uur zo vlak mogelijk.

Robotinstellingen

Koerouting

in de stal en naar de wei

Melkrobot

• Gemiddeld 2,7, 
net als in winterperiode.

• Meeste instellingen blijven zoals in de winterperiode.
• Verlaag het aandeel eiwitrijk krachtvoer naar verhouding 

met de hoeveelheid versgrasopname.

terugloop 
vanuit wei

www.stichtingweidegang.nl

Deur open
Deur dicht  

Koeien zichtbaar in wei
Voeren

Achterblijvers ophalen

Voergoot leeg

24 uurs overzicht
De tijden in het schema zijn ter indicatie, 
het schema zelf kan over de dag naar eigen 
voorkeur worden verschoven.

Zowel toegang 
wei als  


