
Jij weet wat koeien weiden is en kent de kracht 
van gegraasd gras. Nu wil je (veel) verder. 
Next level weidegang en graslandbeheer. 
Omdat het kan, omdat het werkt. Je gaat naar 
de kopgroep van weidegras-verdubbelaars. 
Welkom bij de Grip op Gras!

Lees meer



Het perspectief van gegraasd gras

Groen goud
Hoe meer gras de koeien zelf grazen, hoe lager de rekeningen voor loonwerk en 

machinekosten. Je hebt simpelweg minder gras te oogsten en minder mest naar 

het land te rijden. Gegraasd gras blinkt uit in VEM en DVE, dus koop je minder (en 

goedkoper) krachtvoer.

Gunfactor
Koeien in de wei raken een gevoelige snaar. Met het levende plaatje laten je zien 

dat koeien een onverteerbaar product omzetten in zoiets moois als melk. 

Groener produceren
In de wei raken mest en urine niet gemengd en vormen nauwelijks ammoniak. 

Gras heeft een superkwaliteit eiwit, wat je met goed vakmanschap nóg beter  

tot waarde brengt. Zo verhoog je het aandeel eiwit van eigen land en met goed 

weidemanagement verlaag je bovendien de emissie van broeikasgassen. 

Goed vakmanschap
Gras oogsten en veel gegraasd gras in de koe krijgen, vergt vakmanschap. Het is 

de kennis en kunde om de koeien en het jongvee voor je aan het werk te zetten. 

En om slim in te spelen op groeiomstandigheden en koegedrag. Je houdt ervan 

en wordt er steeds beter in. Het is vakmanschap dat je ge-wel-dig trots maakt! 

 



Scherp sturen en vooruitdenken in beweiding. Over een goed afgestemd aanvullend 

rantsoen, over graslandmanagement en optimale inrichting van de huiskavel. We 

hebben het over grip op gras èn grip op eiwit. Je draait op het juiste moment aan 

de juiste knoppen en zo sluit je kringlopen en bespaar je kosten. 

Grip op Gras brengt jou
• Meer gras rechtstreeks omzetten in melk met alle voordelen.

• Verfrissende wisselwerking met ambitieuze collega’s en experts.

• Twee jaar lang een Weidecoach als sparringpartner bij het zetten van stappen 

naar meer weidegras en betere eiwitbenutting.

• Aansluiting op recente kennis en inzichten over graslandmanagement en  

weidegang en tools voor management. In hapklare brokken.

Jij brengt mee naar Grip op Gras
• Een sterke wil om véél meer gegraasd gras rechtstreeks om te zetten in melk.  

Als je al veel weidt, dan ga je nog een (grote) stap verder.

• Lef om samen met ambitieuze collega’s het gehalte ruw eiwit in het rantsoen  

te verlagen. 

• Je legt gegevens over graslandgebruik en rantsoen vast en deelt die samen  

met de kringloopwijzer-cijfers met je WeideCoach en in je studiegroep.

• Je neemt actief deel in een studiegroep met andere ambitieuze  

melkveehouders bij jou in de regio.

Meld je aan

Grip op Gras gaat over



Grip op Gras gaat in november van start 

met een bedrijfsbezoek van de Weide-

coach. Samen maak je een analyse en 

een plan voor je bedrijf, voor jouw ambitie. 

Aan de implementatie van dat plan werk je 

samen met de coach en je studiegroep in 

de seizoenen 2022 en 2023. 

Aanmelden
Heb jij hier zin in, meld je dan meteen via 

www.stichtingweidegang.nl/gripopgras  

Let op! Het aantal deelnemers is gelimiteerd. 

Grip op Gras is een project van Stichting Weidegang, met 

financiering van het ministerie van LNV, om meer uren 

weidegang en een lager eiwitgehalte in het rantsoen te 

stimuleren en zo de uitstoot van ammoniak te reduceren.

http://www.stichtingweidegang.nl/gripopgras

