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Koeien het hele jaar rond laten 
grazen op dezelfde percelen met 
een grashoogte van 3 tot 5 centime-
ter. KTC Zegveld onderzoekt deze 
‘Kurzrasen’-methode momenteel. 
Onderzoeker Nick van Eekeren van 
het Louis Bolk Instituut licht dit toe.

InTERVIEw

wat houdt Kurzrasen in?
‘Het is letterlijk en figuurlijk het 
gras continu kort laten grazen door 
de koeien. De grashoogte mag niet 
boven de 5 centimeter komen en niet 
onder de 3 centimeter. Je werkt met 
een vast aantal percelen waar de 
koeien van het begin van het voorjaar 
tot het najaar op grazen.

‘Om de grashoogte laag te houden, 
is vroeg inscharen van belang, als 
het gras nog niet stengelig is en een 
harde stoppel heeft.’

waar komt de methode vandaan?
‘In Duitsland, Zwitserland en België 
werken al enkele tientallen boeren op 
deze wijze. Ook de eerste Nederlan-
ders zijn ermee begonnen. Edmund 
Leisen uit Duitsland is onderzoeker 
en begeleidt veel van hen. Wij heb-
ben ook contact met hem en zo is het 
idee voor een proef bij KTC Zegveld 
ontwikkeld.’ 

wat biedt het systeem voor voordelen?
‘De ervaring leert dat deze manier een 
hoge melkproductie per hectare kan 
geven uit weidegras. Of dit ook lukt in 
het veenweidegebied en waarom wel 

of niet, moet de komende twee jaar 
blijken uit de proef die we nu doen.’

Raken de koeien niet snel van slag door 
het korte gras?
‘Het gras past zich aan door anders te 
groeien. Het blijft platter bij de grond. 
Problemen krijg je juist wanneer je 
het gras iets langer laat worden. Dan 
wordt het aanbod van voedingsrijk 

gras te groot voor de koeien, wat kan 
leiden tot pensproblemen.’

Hoe bemest je de standweide?
‘Het idee is om in het vroege voor-
jaar het perceel van een normale 
drijfmestgift te voorzien. Tussendoor 
strooi je enkele malen kunstmest bij. 
Je maait de percelen niet, want dat 
verstoort de grasgroei te veel.’

Hoe is de proef ingericht?
‘Van de honderd koeien bij KTC 
Zegveld lopen er vooralsnog zestig 
koeien mee op de percelen voor de 
Kurzrasen-proef.
‘Voor de veengrond hebben we een 
aantal specifieke vragen. Die richten 
zich op draagkracht, beworteling, 
smakelijkheid van het gras (vooral 
in het najaar), de hoeveelheid eiwit 
in het gras en hoe je het Kurzrasen-
systeem kunt inzetten bij een beperk-
te huiskavel.’

want het systeem is vooral bedacht voor 
boeren met een kleine huiskavel?
‘Nee, niet specifiek. Maar voor deze 
groep boeren biedt het Kurzrasen-
systeem wellicht wel extra kansen om 
zo veel mogelijk melk uit weidegras 
te produceren.’

‘Koeien grazen op maximaal 5 centimeter gras’

Problemen krijg je in zo’n 
systeem juist wanneer je het 
gras iets langer laat groeien. 
dan wordt het aanbod van 
voedingsrijk gras te groot.
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