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Grip op Gras!
Ervaringen van deelnemers en 

begeleiders Mensen gaan pas meten 
als ze hebben ervaren 
waarom het nodig is

Leren beweiden doe je buiten in 
het grasland. Door veel te kijken. 
Zowel  vooruit als achteruit. Kijken, 
plannen, uitvoeren, evalueren en 
weer bijsturen. 

Leren door te 
kijken en te 
doen!

Als je er geen tijd aan 
besteed levert het ook 
niets op. 

Les 1: Goed weiden is een 
leertraject van 3 jaar

Dynamisch Weiden: welk systeem past?

Les 2: Weiden is onderdeel van de 
bedrijfsstrategie

MIJN Beweidingsplan

Les 3: Grip op Gras, doe de FarmWalk

Werk volgens de cyclus van 
①Kijken

②Meten
③ Beslissen

④Doen
⑤Registreren

Les 4: Goed gras is de basis

• Ken de verschillende grassoorten
• Beoordeel de percelen
• Onderneem actie als Lp % in de zode < 50

• Kies rassen/mengsels voor beweiden
• Opbrengst/doorschieten/eigenschappen

• Ontwatering/draagkracht

Les 5: Vers gras in de koe

• Dashboard  
droge stofopname

Meer vers gras in de koe, is vroeg 
weiden, langer weiden, maar vooral... 
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Les 6: Een weidecrêche

• Bij 200 jongveeweidedagen een ‘weidediploma’
• Eerste jaar op etgroen, minimaal 6 weken buiten
• Kalveren voor 1 september op stal
• Pinken zijn geen bossenmaaier

Les 7: Goede infrastructuur 

• Maak je percelen even groot
• Investeer in kavelpaden; 

3 m breed en per 100 koeien één meter extra
• Zorg voor toegang tot drinkwater in alle percelen
• Meerdere entrees
• Verharde kavelpaden

Les 8: Aanpassen aan het gras 
en het weer

• Niet te beïnvloeden omstandigheden 
• Robuust en flexibel systeem
• Accepteren = leren dealen met
• Inspelen op. Regenrantsoen.
• Waar heb ik wel invloed op...

Netwerk Dynamisch Beweiden is uitgevoerd door:

Met medewerking van:

Door te meten wordt je flexibeler in je graslandmanagement

Wil je weiden, dan MOET je vroeg beginnen. In voorjaar zit de grootste winst. Zodra de grond 
het toelaat, de koeien de wei in sturen. Maak groeitrappen. Anders loop je weer vast.

Door registreren weten hoeveel weidegras de koe opneemt. Hierdoor is 
ook de planning van het grasland management beter uit te voeren.

Lessen uit 3 

jaar 

Dynamisch 

Beweiden

Je moet er veel tijd aan besteden om het 
grasland- en beweidingsmanagement te 
veranderen, maar het werkt en loont!

Start op tijd met budgetteren van de voorraad 
gras wanneer de grasgroei inzakt door 
bijvoorbeeld droogte. 

Maak je percelen kleiner. Door minder dagen per perceel te weiden heb ik 
een hogere en een meer constante opname van weidegras gerealiseerd. 

Standweiden lijkt makkelijk, maar het goed uitvoeren, is nog wel een kunst.
Als arbeid en de grote wil om te weiden ontbreken, lukt het niet goed meer.

Door bijvoeding op stal te verminderen zorg je voor een 
hogere opname vers gras buiten
Weet wat een koe per dag/uur nodig heeft, weet 
hoeveel droge stof er staat en groeit. 
Doe de FarmWalk!

Blijf meten! Ik dacht dat weet ik zo ook wel, maar 
dat was toch niet zo...
Durf het anders te doen als dat je gewend was! 

Lessen uit 3 jaar 

Dynamisch 

Beweiden


