
 

 
 

Weide 

Groen is gras, groen is gras… 
 
Een weide is een stuk land begroeid met gras. Dat stuk land is speciaal aangelegd 
voor grazers zoals koeien, schapen en geiten.  
 
Om de wei heen liggen sloten. Met die sloten zorgen we ervoor, dat weides niet te 
nat of te droog worden. Weilanden zijn meestal eigendom van een boer, die er zijn 
vee op laat grazen. De boerderij is over het algemeen dus niet ver weg. 
 
Dieren in de wei 
De koe hoort natuurlijk thuis in de wei. Er zijn heel 
veel verschillende soorten koeien. Oud-Hollandse 
blaarkoppen, Witterikken en Rood-Witte Emmerij en 
roodbont Maas-Rijn-IJsselvee. De meesten zijn 
zwart-wit maar sommigen zijn bruin-wit.  
 

Koeien hebben altijd leuke namen zoals Klaartje 1 of Jacoba 4. Een 
dochter krijgt vaak dezelfde naam als haar moeder maar met 
nummertje hoger. 
 

In het voorjaar zie je in de wei ook vogels zoals de kievit, de grutto, de scholekster 
en de tureluur. Zij komen er broeden.  
 
In zowel voor- als najaar grazen er naast de koeien ook veel trekvogels, zoals 
ganzen, zwanen, smienten en meerkoeten. Vooral de ganzen doen wel een 
behoorlijke aanslag op het gras. Veel boeren zijn er daarom niet blij mee. In hun 
ogen is dat gras natuurlijk bestemd voor hún koeien. 
 
 



 

 
 

Planten in de wei 
De wei is begroeid met gras. Je zou denken: gras is gras, maar 
er zijn heel veel verschillende soorten gras. Het gras dat het 
meest voorkomt, is het Engels raaigras. Dat is een heel 
voedzame grassoort voor koeien.  
 
Andere soorten zijn bijvoorbeeld: kropaar, kweek, ruw 
beemdgras en gestreepte witbol. Maar er groeien ook 
bloemen: madeliefjes, paardebloemen, klavers, boterbloemen, 
weegbree en pinksterbloem. Koeien houden niet van zuring en 
boterbloem. 
 
Biologisch boeren 
Er zijn boeren die met het runnen van hun bedrijf ook heel 
veel rekening houden met de natuur op en om hun boerderij. Biologische boeren 
noemen we die.  

Zij letten er goed op dat de nesten van de 
weidevogels veilig zijn. Ze zetten er iets 
overheen waardoor de koeien er niet op trappen.  
 
Ook gebruiken ze geen bestrijdingsmiddelen, 
waardoor planten en dieren veilig rond en in de 
wei en de akker kunnen leven. Bovendien zitten 
die bestrijdingsmiddelen dan ook niet in de 
producten die ze verkopen en die wij dus eten. 

 
 
 
 

 


