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Grasland en weidevogelbeheer 

 Grasproductie 
● Hoe werkt inpassen beheer 

 Effecten beheer 
● Gebruik 
● Voeding 
● Bemesting 
● Kosten 

 Achtergronden vergoeding 
 Beheerwijzer 



Grasproductie 
 

 Met beheer: lagere bruto ds opbrengst 
 Met beheer: lagere voederwaarde 
 Door: minder N, op langere termijn: botanische 
samenstelling 
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Inpassen beheer 

 Aangepaste N bemesting, m.n. in het voorjaar 
● Uitstellen betekent langere groeiduur: zware 

sneden, hoger rc gehalte, lagere VEM 
 Na eerste snede prima te gebruiken voor weiden 
 Na eerste snede mogelijk nog 1 of 2 sneden (op afstand) 
 Met diversiteit aan pakketten is veel te sturen 
 Voer apart opslaan en voeren 
●  ‘ vroeger’  alleen jongvee, nu ook voor melkkoeien 
● Past wel beter bij ‘grasrantsoenen’  



Voor wie?? 

 Veehouders met ‘drive’ 
 Vergoeding is leuk, maar mag geen hoofddoel zijn 
 Technisch mogelijk; voederruimte binnen bedrijf 
 Technisch mogelijk; verkaveling, weiden op huiskavel 
 Eigen arbeid en machines (LW gaat voor groot en veel) 

 Aantrekkelijk gebied (weidevogels) 
 Meer varianten nodig in groter geheel 
 Overleg met de buren: niet iedereen hetzelfde 

 
 



R. Ferwedea 



Effecten beheer  
Gebruik 

•  Uitgestelde maaidatum 
•  Minder eerste snede ‘ normaal’ 
•  Minder oppervlakte ‘ normaal’ dus lager maai% 
•  Minder kunstmest op beheer; mogelijk meer op 

‘normaal   snede 1 sober bemesten! 
•  Inpassen weidegras beheer (op afstand: extra maaien 

of weiden met jongvee, anders mogelijk melkkoeien 
•  Meerdere jaren: veranderende botanische 

samenstelling: na jaren herinzaai? 
•  Vermindert gebruik herbiciden 



Effecten beheer  
Voeding 

•  Beheergras/kuil: rommel of meerwaarde? 
•  Verkoop (paarden) en/of eigen gebruik 
•  Jongvee: goede mogelijkheden, soms extra krachtvoer 
•  Melkvee op grasrantsoen: verbeterde opname, combi 

met max 25% ds in ruwvoerrantsoen (betere 
efficientie) 

•  Droge koeien (let op mineralen) 



Beheervoer 

Samenstelling kuilen onderzoek Zegveld 



Voerproef Zegveld; Opnamecijfers 
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Melkproductie cijfers 



Praktische conclusies onderzoek Zegveld (1) 

 Oogst- en inkuiladvies: 
● 
● 
● 

● 
 Hakselen of inkuilen met  
 een opraapsnijwagen  



Praktische conclusies onderzoek Zegveld (2) 

Bij 25% beheerskuil: 
 Voeropname blijft op peil of neemt iets toe 
 Mits beheerskuil goed is gewonnen en geconserveerd 
 Melkgift daalt circa 1 kg per koe per dag 
 Compensatie via bijvoeding mogelijk 
● Samenstelling mengvoer aanpassen 
● Basisrantsoen aanvullen met energierijke 

bijproducten 



Effecten beheer: Bemesting en kosten 

 In voorjaar zeer matig bemesten (snedezwaarte); geen 
kunstmest N, liefst beetje ruige mest 
 Beheerland = landbouwgrond (dus GEEN natuur); dan 
meer N op andere percelen mogelijk 
 Mogelijke besparing op N, P (en soms K) 
 Besparing op herbiciden 
 Minder loonwerkkosten (lager maaipercentage!) 
 Beheervergoeding 
 Mogelijk extra voerkosten (wel/niet zelfvoorzienend, 
krachtvoer) 

 
 



Achtergronden 
vergoeding 

•  Compensatie ruwvoerverlies 
(kg en m.n. voederwaarde) 

•  Lagere bemestingkosten 
•  Lagere verzorgingskosten 
•  Lagere LW kosten 

•  Discussie: eigen arbeid, 
ongunstige percelen/
stukjes, hogere LW kosten 



Beheerwijzer 





Vergelijking 2 vormen van beheer 
 

A B
N jaargift -18 -2 16

Maai% -45 -31 14 A
17 ha 15/6 
beheer

Netto 
grasopbrengst -1143 -805 338 B 11.2 ha 15.6
Zvz -7 -2 5 1.8 ha 22/6
kv mk 218 212 -6
kv pi 554 521 -33
kv ka 116 117 1

A B A B
opbr verg 9044 7636 -1408 532 545.4 13.4
verkoop rv -780 -453 327 -45.9 -32.3 13.6
aankoop rv 1681 268 -1413 98.8 19.1 -79.7
aankoop kv 5097 4761 -336 299.8 340.1 40.3

netto voerkosten 7558 5481 -2077 444.6 391.5 -53.1
var kosten -1886 -1190 696 -111 -85 26
LW -3147 -2300 847 -185.1 -164.3 20.8
Saldo 5867 5600 -267 345.1 400 54.9
Arb opbr 3654 4035 381 214.9 288.2 73.3


