
 

                             

Verbeterplan KringloopWeiden  
  

Naam/bedrijf : Martin Verhoef    Datum: 26-04-2017 
 

Toelichting: Dat weidegang en benutting van eigen voer in combinatie met een hoge minerale efficiëntie goed samen kunnen gaan is gebleken 
in het project KringloopWeiden. Dit gaat echter niet vanzelf, om u op weg te helpen is dit verbeterplan opgesteld zodat u concreet doelen kunst 
stellen waar u mee aan de slag kunt op weg naar een hoger rendement. Tip: wees concreet en laat u inspireren door het dashboard 
KringloopWijzer en Weidegang. https://www.wur.nl/upload_mm/c/9/5/d0336704-7e59-4f72-b341-ae206ec1cd88_KringloopwijzerenWeidegang_schema-

HR.pdf  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bijvoeding (VEM/P, VEM/RE verhouding, smakelijkheid, passend 
bij weidegras) 
Ik zorg dat ik de juiste bijvoeding naast weidegras heb door de 
volgende maatregelen: 

 Ik maak ieder jaar hooi dat ik naast weidegras kan voeren.  
 Ik houdt rekening met bemesting en oogst gras dat ik in het 

weideseizoen bij kan voeren. 
 Maximaal 16% ruw eiwit in het rantsoen 
 …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Koe (levensproductie, vervangingspercentage, efficiëntie) 

Ik zorg voor duurzamere koeien (minder vervanging) en een betere  
voerefficiëntie door de volgende maatregelen: 
 

 Goede jongvee opfok, gezonde kalveren resulteren in goede koeien. 
Hierdoor heb ik een lager vervangingspercentage en minder jongvee 
nodig. 

 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

Gras (Opbrengst, kwaliteit, dichte zode) 
Ik zorg voor hogere opbrengsten en betere benutting van mijn gras 
door de volgende maatregelen: 
 

 Het toepassen van roterend standweiden om de koeien meer tevreden te 
houden, meer gras in de koe te krijgen en zo het gras beter te benutten. 

 Het maken van grasbrok van mijn herfstgras. Door de hoge opbrengsten 
heb ik een ruwvoeroverschot. Ik laat grasbrok van het najaarsgras 
maken om dit toch goed te kunnen benutten.  

 Minstens 5% meer eiwit eigen  land 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Bodem (pH, aantal wormen, verdichting, natte plekken) 
Ik zorg voor een betere bodemkwaliteit en vruchtbaarheid door de 
volgende maatregelen: 
 

 Goede en werkende drainage, doorzaaien van grasland en niet op het 
land komen als de omstandigheden daar niet geschikt voor zijn. 

 Ik gebruik GPS zodat ik alle duikers en drainage terug kan vinden om 
open te houden en te controleren. 

 …………………………………………………………………………………… 
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