
 

 

Informatieblad weidesystemen 

Sinds enkele jaren zijn er “nieuwe” weidesystemen bedacht om weidegang voor zowel de melkkoe als de veehouder 

aantrekkelijker te maken. Een aantal gouden regels voor optimale weidegang: 

- Begin vroeg in het jaar. Pak enkele hectare uit je maairegime van de eerste snede. 

- Maaien na weiden. Hiermee blijft de wei smakelijk en blijft de vers grasopname optimaal. 

- Gras maakt gras. Laat de weide niet kaal vreten als de koeien binnen enkele dagen weer terug moeten. 

- Houd vast een weidesysteem voor het hele seizoen. Voorkom hiermee onrust bij de koeien en bij jezelf. 

Er zijn intussen drie nieuwe systemen waarvan er altijd wel één passend is voor de ondernemer. In dit 

informatieblad worden deze systemen kort toegelicht. 

➢ Stripweiden A-B(-A) 

Door drie/ twee keer daags een nieuwe strip aan te bieden, 

wordt een maximale grasopname gecreëerd. De koeien blijven 

geïnteresseerd om te weiden. Dit systeem is voor 2 tot 3 koeien 

per hectare afhankelijk hoe vaak per dag een strip wordt 

aangeboden. Het vergt wél veel arbeid en vakmanschap. Schaar 

in vanaf 12 centimeter tot maximaal 20 centimeter. 

 

 

➢ Roterend standweiden/ Nieuw Nederlands Weiden 

Door elke dag een nieuwe wei aan te bieden blijven koeien 

nieuwsgierig en blijft de opname van vers gras constant. Hierdoor 

blijft ook de melkproductie vlakker. Doordat dit een flexibel 

systeem is, maakt de intensiteit niet uit. Roterend standweiden kan 

ingezet worden bij kleine huiskavels maar ook bij bijvoorbeeld 

deelweidegang. Het perceel wat dagelijks wordt aangeboden is dus 

flexibel. Het geeft rust en vergt iets minder vakmanschap dan 

stripgrazen. Neem voor het platform minimaal 4 percelen om te roteren. Zodra deze percelen begraast zijn, begin 

dan weer opnieuw in het eerste perceel. Hier zijn de grastoppen dan weer aangegroeid. Zorg dat het gras dus 8-12 

centimeter lang blijft en laat het gras niet verder terugvreten dan 8 centimeter. Na 4, 5 of 6 weken, afhankelijk van 

het maairegime, gaan de koeien naar het volgende platform. 

➢ Standweiden 

Voor melkveehouders die de koeien graag buiten zien máár die 

onvoldoende arbeid of onvoldoende kavel hebben, is 

standweiden de beste uitkomst. De koeien blijven, afhankelijk 

van het maairegime, enkele weken in een perceel. Daarna wordt 

gewisseld naar een ander perceel. Laat het gras niet verder 

terugvreten dan 8 centimeter. Op stal krijgen de koeien nog een 

volledig rantsoen. 

 

Wilt u graag samen met een weidecoach bekijken welk systeem het beste bij u past? Neem dan contact op met 

Sweep Agro. Email: info@sweepagro.nl of bel +31 643109631. 

Voor meer informatie: www.koeienadviseur.nl 
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