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Rundveehouders kiezen als basis altijd voor het blad PraktijkKompas
Rundvee. Het vakblad verschijnt 6 keer per jaar. Hiermee bent u als
eerste op de hoogte van de jongste onderzoeksresultaten, praktisch
vertaald naar het boerenbedrijf. Bovendien is het blad prettig leesbaar
en voorzien van duidelijke foto’s en tabellen.
Als abonnee ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor de sectordag.
Een abonnement kost € 50,- per jaar.
Wilt u meer informatie over de onderzoekresultaten, dan kunt u zich
aanvullend abonneren op PraktijkNet of op de PraktijkRapporten.

Aanvullend abonnement
P r a k t i j k N e t
Kennisdatabank van Praktijkonderzoek Veehouderij

Veehouder bent u 24 uur per dag. Voor wie op ieder moment van de
dag toegang wil hebben tot de meest uitgebreide kennisdatabank op
veehouderijgebied is er PraktijkNet. Hier vindt u via trefwoorden direct
antwoord op al uw vragen in de vorm van alle beschikbare artikelen en
publicaties. Een persoonlijke code geeft u toegang. Daarnaast kunt u drie
keer per jaar gratis een specifieke vraag stellen aan een deskundige.
PraktijkNet is daarmee de bron van alle praktijkkennis. Kijk eens vrijblijvend
op www.praktijknet.nl.
Een aanvullend abonnement op PraktijkNet Rundvee kost € 75,- per jaar.

Aanvullend abonnement
P r a k t i j k R a p p o r t
Onderzoeksverslag van Praktijkonderzoek Veehouderij

Als u naast het blad PraktijkKompas meer diepgaande informatie wilt
over de resultaten van de nieuwste onderzoeken, dan kunt u zich abonneren op het PraktijkRapport. Voor uw sector verschijnt er minstens
6 keer per jaar een PraktijkRapport met extra achtergronden over het
onderzoek, informatie over de gehanteerde proefopstellingen, de exacte
onderzoekscijfers en ook de toepasbaarheid voor de dagelijkse praktijk.
Een aanvullend abonnement op de PraktijkRapporten Rundvee
kost € 100,- per jaar.
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Melkveehouders en praktijkonderzoek
praten over weidegang
Het centrale thema op de sectordag
melkveehouderij is Weidegang.

Ruim 20 kg melk uit weidegras op
Lagekostenbedrijf
De koeien op het Lagekostenbedrijf produceren
met weinig krachtvoer veel melk uit ruwvoer. In
het weideseizoen wordt zoveel en zolang mogelijk beweid. Soms zijn de beweidingsomstandigheden beperkt en moet extra worden bijgevoerd.
Toch slagen de koeien erin om in het weideseizoen 21 – 23 kg melk uit ruwvoer te geven.

6

Belang van weidegang
Beweiding komt steeds meer onder druk.
Stimuleren van weidegang zou kunnen door
knelpunten als verkaveling en milieueisen bij
beweiding op te lossen.

8

Plus voor economie en arbeid bij
beweiding
De arbeidsopbrengst is bij systemen met
beweiding hoger dan bij systemen zonder
beweiding. Onbeperkt weiden bespaart tevens
arbeid. Samen met goede economische
resultaten leidt dit tot een goede opbrengst per
gewerkt uur.
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Weidegang in Zweden verplicht, maar ….
Claudia van Lankveld en Twan Gloudemans zijn
in 1998 geëmigreerd naar Zweden. Hoe kijken
zij daar aan tegen beweiding dan wel volledig
opstallen.
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Met kaarsvet de grasopname meten
Praktijkcentrum Aver Heino gaat een voor
Nederland nieuwe techniek in de praktijk
brengen die de opname van gras en klaver kan
meten met behulp van kaarsvet. Een kijkje
achter de schermen bij nieuw beweidingsonderzoek.
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Milieuspagaat bij beweiding:
broeikasgassen of MINAS
Beweiding heeft een aantal effecten op het
milieu. Het meest in het oog springend is het
verlies van nutriënten. Met name de mate en de
vorm waarin stikstof verloren gaat wordt door
beweiding beïnvloed.
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Visie uit Wisconsin: beweiding winstgevend
en milieuvriendelijk
Bob en Karen Breneman uit Rio, Wisconsin
(U.S.A.) hebben een melkveebedrijf met een
intensief omweidingssysteem. Ze melken
70 koeien en weiden hun koeien sinds 1993.

Verdere optimalisatie nodig bij volledig
opstallen
Op bezoek bij Jan Bloemert, bedrijfsleider van
het High-techbedrijf. De koeien staan er zomer
en winter op stal. “Het is een uitdaging om
dierenwelzijn en diercomfort bij volledig
opstallen op een hoog niveau te brengen.”
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Natuurlijk gedrag en diergezondheid
gebaat bij weidegang
Melkkoeien in Nederland komen steeds minder
vaak en steeds korter in de wei. Dat terwijl
weidegang zowel het natuurlijk gedrag als de
diergezondheid positief beïnvloedt.
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Polen: weidegang voor gezonde koeien
In 1998 kochten Eddy en Magda Bos een boerderij in het noordoosten van Polen (Franknowo).
Ze hebben daar voor weidegang gekozen,
omdat in hun situatie de voordelen hiervan
groter zijn dan de nadelen.
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Beweiding hét item voor imago
melkveehouderij
De koeien in de zomer geheel of gedeeltelijk op
stal. Hoe kijken burgers aan tegen deze
tendens? Is beweiding belangrijk voor het
imago van de melkveehouderij? En wat willen
consumenten extra betalen om de koe in de
wei te houden?

Praktijkcentra
Waiboerhoeve
Proefbedrijf rundvee
Proefbedrijf paarden
Wisentweg 55, 8219 PL Lelystad
Tel. + 31 (0)320 – 293 411
Fax + 31 (0)320 – 240 363
Proefbedrijf varkens
Runderweg 2, 8219 PK Lelystad
Tel. +31 (0)320 – 293 280
Fax +31 (0)320 – 293 285

Het Spelderholt
Praktijkcentrum voor pluimveehouderij
Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen
Tel. +31 (0)55 – 506 65 00
Fax +31 (0)55 – 506 48 58

Zegveld
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij
in het veenweidegebied
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld,
Tel. +31 (0)172 – 409 543
Fax +31 (0)172 – 409 733

Weidegang in Alberta geen agendapunt
In Alberta (Canada) wordt vanwege het droge
klimaat bijna geen weidegang toegepast. De
consument bemoeit zich (nog) niet zo met het
welzijn van de melkkoeien. De melkfabrieken
denken er nog niet aan. Praktijkonderzoek naar
weiden vindt niet plaats.
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EU-project Automatisch Melken (5)
Ditmaal komt het onderdeel weidegang aan bod.

28

Jubileumdagen Cranendonck !
De proefboerderij bestaat 50 jaar.
Op 25 en 26 oktober zijn er jubileumdagen.

Cranendonck
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij in zandgebieden
Cranendonck 11, 6027 RK Soerendonk,
Tel. +31 (0)495 – 591 251
Fax +31 (0)495 – 591 275

Praktijkonderzoek Veehouderij
Postbus 2176
8203 AD Lelystad
Bezoekadres:
Runderweg 6
8219 PK Lelystad

Tel. +31 (0)320 – 293 211
Fax +31 (0)320 – 241 584
E-mail: info@pv.agro.nl
Internet: www.pv.wageningen-ur.nl
Kennismakelaar: +31 (0)320 – 293 480

Nij Bosma Zathe
Praktijkcentrum voor het Noordelijk
melkveehouderijgebied
Boksumerdyk 11, 9084 AA Goutum,
Tel. +31 (0)58 – 216 75 92
Fax +31 (0)58 – 216 76 81

Aver Heino
Praktijkcentrum voor
Biologische Melkveehouderij
Lemelerveldseweg 32,
8184 PV Heino
Tel. +31 (0)572 – 391 264
Fax +31 (0)572 – 393 882

Raalte
Praktijkcentrum voor
duurzame en
biologische varkenshouderij
Drosteweg 8, 8101 NB Raalte,
Tel. +31 (0)572 – 352 174
Fax +31 (0)572 – 351 960

De Marke
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij en milieu
Roessinkweg 2, 7255 PC
Hengelo (gld.)
Tel. +31 (0)575 – 467 323
Fax +31 (0)575 – 467 325

Sterksel
Praktijkcentrum voor innovatie
in de varkenshouderij
Vlaamseweg 17, 6029 PK Sterksel,
Tel. +31 (0)40 – 226 23 76
Fax +31 (0)40 – 226 53 85

Praktijkonderzoek Veehouderij: Kennisbron voor de praktijk
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Weidegang is belangrijk
Dit nummer van PraktijkKompas gaat in zijn geheel over beweiding. Op de
sectordag melkvee 2002 op 26 september staat beweiding centraal.
Weidegang van melkvee staat op het moment sterk in de belangstelling.
Steeds meer melkveehouders kiezen ervoor het melkvee in de zomer
geheel of gedeeltelijk op stal te houden. In 1992 ging nog 94 % van de
Nederlandse koeien voor een kortere of langere periode per jaar de wei
in; in 1997 was dit 92 % en in 2001 90 %. Als de trends doorzetten,
zullen over 10 jaar op 15-25 % van de bedrijven de koeien binnen blijven.
Omdat dit vooral de grote bedrijven zijn, zal het percentage koeien dat
volledig is opgestald nog hoger zijn: 25-35 %. Het kan echter ook nog
heel anders uitpakken, want een groot deel van de melkveehouders geeft
aan dat zij nog niet weet welk beweidingssysteem zij de komende jaren
gaan toepassen (voor 2003 twijfelt 4 %; voor 2007 twijfelt 22 %).
Vanuit de maatschappij wordt steeds vaker geroepen dat het dier het
natuurlijk gedrag moet kunnen uiten. Voor melkvee is weidegang daarbij
belangrijk. Veehouders vinden weidegang ook belangrijk, maar zien tegelijkertijd een spanning tussen bedrijfstechnische ontwikkelingen en de maatschappelijke wensen. De vraag is of weidegang gestimuleerd zou moeten
worden, en zo ja op welke wijze. Hiervoor is het nodig om alle aspecten
van weidegang goed in beeld te hebben. Reden genoeg voor het
Productschap Zuivel en LNV om het PV samen met ID, CLM en PRI een
studie uit te laten voeren naar het belang van weidegang.
Onlangs werd op een congres ingegaan op beweiding in een aantal andere
Europese landen. Het percentage beweiding varieerde in die landen van 5
tot 95 % en de verwachting was dat dit net als in Nederland verder zou
afnemen. Wat opviel was dat deze Europese landen aangaven dat beweiding geen maatschappelijk issue was zoals in Nederland.
Ondanks alle redenen om koeien op te stallen, verwacht ik dat in
Nederland de meeste koeien gewoon buiten blijven in de zomer.
Met mij vinden namelijk heel veel veehouders het hartstikke mooi om een
koe buiten te zien lopen.

Agnes van den Pol-van Dasselaar

Open dagen

Agenda

Actualiteiten

• Open Dagen Cranendonck op

• Gebruik uw kennisbonnen van
Steunpunt Mineralen in de
PV-winkel
• Kijk eens vrijblijvend op
www.praktijknet.nl
• De Tip van de Week vindt u
op www.pv.wageningen-ur.nl
• Kom eens bij ons op
excursie.
Bel voor informatie
kennismakelaar
Judith Minderman,
tel. 0320 293 480

25 en 26 oktober
• Themamiddag
melkveevoeding: ‘Verborgen
voerkwaliteit’.
Donderdag 21 november
2002 op de Waiboerhoeve te
Lelystad. Nadere informatie is
te vinden op
www.pv.wageningen-ur.nl

27 en 28 september

Melkveehouders en praktijkonderzoek
praten over weidegang
Weidegang staat momenteel volop in de belangstelling. Naast de politiek/maatschappelijke discussies zijn ook de
veranderingen op het melkveebedrijf zelf, oorzaak van veranderende keuzes t.a.v. weidegang. Veranderingen zijn
bijvoorbeeld bedrijfsvergrotingen, aanschaf van een automatisch melksysteem of de noodzaak om de mineralenstromen op het bedrijf beter te beheersen.
Al met al voldoende redenen om Weidegang tot het centrale thema te kiezen op de sectordag melkveehouderij
en de daaropvolgende open dagen van de Waiboerhoeve.
Sectordag melkveehouderij op donderdag 26 september
De sectordag melkveehouderij is de dag voor abonnees van
het Praktijkonderzoek Veehouderij en andere geïnteresseerden,
om bij te blijven op hun vakgebied en te discuteren over de
ontwikkelingen binnen de melkveehouderij. Dit jaar is het
centrale thema Weidegang.
De sectordag is onderverdeeld in een ochtendprogramma met
inleidingen en discussie en een middagprogramma met actieve
workshops. De deelnemers krijgen tussendoor een lunch
aangeboden. Het programma ziet er als volgt uit:

In het ochtendprogramma is er volop de gelegenheid om
tijdens de forumdiscussie met de inleiders te discussiëren over
hun stelling t.a.v. weidegang.
In het middagprogramma wordt een aantal onderwerpen met
betrekking tot weidegang meer uitgediept. Naast een presentatie van het betreffende onderdeel (met kijken, voelen en ruiken)
is er tijd om gezamenlijk met het onderdeel aan de slag te
gaan. Dit varieert per onderdeel in de vorm van vragen/discussie tot en met het gezamenlijk invullen van scorelijsten. U kunt
drie voorkeuren aangeven, waarbij u voor de eerste twee
keuzes (mits deze nog niet volgeboekt zijn) wordt ingedeeld.

Programma sectordag melkveehouderij 2002:
thema Weidegang
10.00 u.
Welkom door dhr. H. Wentink (hoofd PV)
10.15 – 10.30 u. Opinie van de maatschappij door
dhr. H. Paul (directie LNV)
10.30 – 10.45 u. Opinie van de markt door dhr. E. Hulst
(directie Cono)
10.45 – 11.15 u. Combinatieverhaal’ van twee sprekers (PV):
“Alle koeien naar buiten”
door mevr. A. van den Pol en
“Alle koeien naar binnen”
door dhr. B. Philipsen
11.15 – 11.30 u. Opinie van de sector door
dhr. S.J. Schenk (LTO-Nederland)
11.30 – 12.15 u. Forumdiscussie o.l.v. dhr. A. Dijkhuizen
(Wur-directie)
12.15 u.
Lunch
13.30 – 14.00 u. Workshopronde 1
14.30 – 15.00 u. Workshopronde 2
15.00 – 15.30 u. Koffie & thee
15.00 – 16.30 u. Mogelijkheid tot rondgang over de
Waiboerhoeve

U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

1. Duurzame bedrijfsvoering met of zonder weidegang

3. Minas & gras, hoe maak ik het pas?

Op het Lagekostenbedrijf wordt geweid, terwijl het Hightechbedrijf de koeien het jaar rond op stal heeft staan.
Met behulp van de duurzaamheidscriteria arbeidsopbrengst,
inzet eigen arbeid en Minas in combinatie met een rapportcijfer voor imago worden de twee bedrijfsstijlen getoetst.

De keuze voor beweiding roept vele vragen op voor de
bedrijfsvoering t.a.v. Minas.
Uw vragen worden besproken aan de hand van een viertal
onderwerpen.
De onderwerpen worden in het veld toegelicht waarbij er
voldoende gelegenheid is voor uitwisseling van uw
ervaringen met collega's en andere deskundigen.

2. Ondernemend Landgebruik
Thema’s als waterberging, natuurontwikkeling en recreatie
kunnen bij het melkveebedrijf horen. Voor de toekomstmogelijkheden van een bedrijf kan het daarom niet meer
vanzelfsprekend zijn, om uitsluitend naar landbouwkundige
productie te kijken. Het vereist ondernemerschap om de
landbouwkundige bedreigingen om te zetten in kansen!

PraktijkKompas Rundvee
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Vul onderstaande bon in of meld u aan via de website www.pv.wageningen-ur.nl.
Vergeet niet om uw eerste drie keuzes voor het middagprogramma aan te kruisen.
Als abonnee is uw bijdrage € 52,50. Dit is inclusief de lunch en consumpties (niet-abonnees betalen € 70,-).
Bent u nog geen abonnee? Geef u dan nu op, zodat u ook profiteert van de abonneekorting.
Open dagen Waiboerhoeve op vrijdag 27 en zaterdag 28 september
Ook de vrijdag en zaterdag zal het thema “Weidegang’’ centraal staan. U kunt dan de Waiboerhoeve vrij bezichtigen en onder andere
met medewerkers van Praktijkonderzoek Veehouderij in contact komen voor vragen of een korte toelichting. Op zaterdag zijn er
speciale activiteiten voor het gehele gezin; springkussen, kleine huisdieren en paard met huifkar. Ook zal zaterdag het paardenproefbedrijf open zijn.

Opgavebon sectordag
Stuur deze bon in een envelop zonder
postzegel naar:

Naam: ………………………………………..
Adres: ………………………………………..
Postcode + woonplaats: …………………….
Datum: ………………

Praktijkonderzoek Veehouderij
Antwoordnummer 4
8200 WB Lelystad
Ook kunt u deze bon kopiëren
en faxen naar 0320 – 24 15 84

Handtekening: ………………………………..

U kunt d.m.v. een éénmalige machtiging betalen;
❑ Ja, ik ben abonnee en ik kom met …….personen à € 52,50 naar de sectordag.
Ik machtig Praktijkonderzoek Veehouderij om het verschuldigde bedrag
van €……… af te schrijven van giro / bankrekening nummer: ………….
❑

Nee, ik ben geen abonnee en ik kom met …….personen à € 70,00 naar de sectordag.
Ik machtig Praktijkonderzoek Veehouderij om het verschuldigde bedrag
van €……… af te schrijven van giro / bankrekening nummer: ………….

Ik kies voor de thema’s:

Geef met de nummers 1, 2 en 3 uw voorkeuren aan

❑ Duurzame bedrijfsvoering met of zonder weidegang
❑ Ondernemend Landgebruik
❑ Minas & gras, hoe maak ik het pas?

❑ Weidegang en automatisch melken (on)mogelijk?!
❑ Weiden en voeren op stal: kiezen of combineren!
❑ Wel zijn, rust en beweging

4. Weidegang en automatisch melken (on)mogelijk?!

6. Wel zijn in rust en beweging

Na een korte uitleg over de mogelijke beweidingsystemen
bij automatisch melken zullen twee collega-veehouders hun
toelichting geven. Hierbij past de een wel weidegang toe,
terwijl de ander de koeien binnenhoudt. Middels een discussieronde zal afsluitend uw vraag/mening aan de orde
komen.
5.

U heeft de keuze tussen twee onderwerpen: ligcomfort of
loopcomfort. Het thema Ligcomfort gaat in op de eisen
aan de ligplaatsen; het thema Loopcomfort kijkt naar
looppaden en de loopwijze van koeien hierop. Beide thema's
worden verduidelijkt met bewegend beeldmateriaal.

Weiden en voeren op stal: kiezen of combineren!

Uiteraard is er naast de tijd om bij te praten met collega’s of
onze deskundigen ook gelegenheid om de Waiboerhoeve met
onder andere het High-techbedrijf en het Lagekostenbedrijf te
bezichtigen en een rondgang te maken op de bedrijvenmarkt
in de Waiboerhal.

Verschillende praktische kengetallen en criteria zullen de
voeding bij verschillende beweidingsystemen beoordelen.
Aan de mest valt veel waar te nemen om de voeding in het
weideseizoen tot een succes te maken.
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Ruim 20 kg melk uit weidegras
op Lagekostenbedrijf
halve weidesnede staat gaan de koeien naar buiten. In het
najaar gaan we zo lang mogelijk door met beweiden. Helaas
blijkt de draagkracht van de bodem regelmatig de beperkende
factor te zijn. Zowel in voorjaar, zomer als herfst komt het voor
dat er slechts beperkt of niet kan worden beweid, terwijl er
volop weidegras staat.
Bij onbeperkte weidegang krijgen de koeien tot 1 juli pas
krachtvoer wanneer ze meer dan 28 kg melk uit ruwvoer
geven. Mede afhankelijk van de graskwaliteit, wordt dit niveau
rond 1 juli en 1 september verlaagd tot 26 respectievelijk
22 kg melk uit ruwvoer. Vaarzen krijgen krachtvoer vanaf een
melkproductie die 4 kg lager ligt. Voor iedere 2 kg melk meer,
wordt 1 kg krachtvoer verstrekt. Dieren die de genoemde
productieniveaus niet halen krijgen ook geen lokbrok.

Gerrit Remmelink
Het Lagekostenbedrijf is een “groen bedrijf”. De koeien produceren met weinig krachtvoer veel melk uit
ruwvoer. In het weideseizoen wordt zoveel en zolang
mogelijk beweid. Soms zijn de beweidingsomstandigheden beperkt en moet extra worden bijgevoerd.
Toch slagen de koeien erin om in het weideseizoen
21 – 23 kg melk uit ruwvoer te geven.
Weinig krachtvoer naast weidegras
Eén van de doelstellingen op het Lagekostenbedrijf is om de
normen van MINAS 2003 te halen. Witte klaver vervangt daarom een deel van de kunstmeststikstof en de krachtvoergift
wordt laag gehouden. Per jaar gaan we uit van maximaal 16 kg
krachtvoer per 100 kg melk. Bij een melkproductie van
8500 kg komt dat overeen met 1360 kg krachtvoer per koe
per jaar. De koeien worden zo gestimuleerd om veel melk uit
ruwvoer te produceren. Tijdens het weideseizoen zijn de mogelijkheden daarvoor het grootst. Zodra er in het voorjaar een

Meetmelk per koe per dag (kg)

Bijvoeding aanpassen
Naast 26,5 ha grasland wordt op het Lagekostenbedrijf 6,5 ha
snijmaïs geteeld. De inzet van snijmaïs in het weideseizoen is
afhankelijk van de hoeveelheid en de samenstelling van het
weidegras. Rond het melken wordt 4 – 6 kg droge stof snijmaïs bijgevoerd. Nemen de koeien minder dan circa 2 kg
droge stof per dag op, dan wordt gestopt met snijmaïs. Dat
doet zich soms in mei/juni voor
vanwege de hoge opname van
smakelijk weidegras.
Meetmelk uit ruw-en krachtvoer
30
Het voordeel van snijmaïs naast
28
gras/klaverweide is dat de kans
op trommelzucht en kopziekte
26
wordt beperkt en de
24
stikstofbenutting verbetert. Bij
22
ongunstige beweidingomstandig20
heden wordt 's nachts opgestald.
Het bijgevoerde ruwvoer bestaat
18
dan voor de helft uit graskuil,
16
zodat de dieren 's nachts ook
14
over voldoende eiwit kunnen
12
beschikken. Wanneer beweiding
tot vertrapping leidt, worden de
10
dieren (tijdelijk) volledig opgestald
8
en krijgen ze 50 % graskuil 50 %
6
snijmaïs. De productie uit ruwvoer
1998
1999
2000
2001
wordt dan 4 kg lager gesteld,
Weideseisoen (jaar)
waardoor hoogproductieve koeien
snijmaïs
weidegras
krachtvoer
graskuil
2 kg krachtvoer extra krijgen. Bij
verbeterde omstandigheden volgt
weer beweiding en wordt de extra
Figuur 1 Meetmelkproductie (kg/dier/dag, omgerekend naar melk met 4 % vet en 3,3 % eiwit) op het
bijvoeding afgebouwd.
Lagekostenbedrijf in het weideseizoen, 1998 – 2001
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Veel melk uit weidegras door een lang weideseizoen en een passende bijvoeding

De (4-weekse) melkproductieregistratie dient als basis voor de
krachtvoergift per koe. De bedrijfsboer houdt daarbij rekening
met het vet- en eiwitgehalte en of het een vaars is of niet. Bij
onbeperkte beweiding wordt ervan uitgegaan dat snijmaïs de
totale ruwvoeropname verhoogt. Daardoor is het mogelijk dat
nieuwmelkte koeien in de voorzomer wel 28 kg meetmelk
(omgerekend naar melk met 4 % vet en 3,3 % eiwit) uit
ruwvoer produceren.

In 2001 is het hele weideseizoen snijmaïs bijgevoerd. Het
ureumgehalte was toen met gemiddeld 23 mg/ 100 gram
melk 4 punten lager dan in voorgaande seizoenen, toen in
juni/juli geen snijmaïs werd verstrekt. Een lager ureumgehalte
betekent een betere stikstofbenutting.
Door de lage krachtvoergift vraagt de conditie van het vee
extra aandacht. Vooral hoogproductieve koeien zijn veelal niet
in staat om voldoende extra ruwvoer op te nemen om de
conditie op peil te houden. Wellicht door het jaarrond verstrekken van snijmaïs, is de conditie het laatste jaar wel
verbeterd.

Melkproductie op peil
Figuur 1 laat per weideseizoen de melkproductie uit ruw- en
krachtvoer zien. In 1999 en 2000 hebben de dieren van het
Lagekostenbedrijf ruim 23 kg meetmelk uit ruwvoer geproduceerd, in 1998 en 2001 circa 21 kg. Nat weer heeft er in
1998 en 2001 voor gezorgd dat het vee tijdelijk geheel of
gedeeltelijk moest worden opgestald en extra ruw- en krachtvoer moest worden bijgevoerd. Het gevolg was een lagere
VEM-opname uit ruwvoer en dientengevolge een lagere melkproductie. Toch is gemiddeld 21 kg melk uit ruwvoer in het
weideseizoen een mooi resultaat omdat hier ook vaarzen en
oudmelkte dieren bij zitten.
Door tijdig in te spelen op de beweidingsomstandigheden werd
enerzijds het grasland gespaard voor vertrapping en anderzijds
toch zoveel mogelijk beweid. Door tijdelijke verhoging van de
bijvoeding is de melkproductie op peil gebleven. Met bijna
17 kg per 100 kg meetmelk was het krachtvoerverbruik in heel
2001 echter ook hoger dan het streefverbruik.

Toepassing voor de praktijk
Bij onbeperkte weidegang kunnen koeien veel melk uit ruwvoer
geven. Zelfs bij een lage stikstofbemesting op een gras/klaverbestand. De koeien moeten echter wel de mogelijkheid krijgen
om voldoende ruwvoer op te nemen. Dat betekent een royaal
aanbod van smakelijk gras en pas bijvoeren met krachtvoer
vanaf een relatief hoge productie.
Structureel snijmaïs bijvoeren verhoogt de totale ruwvoeropname en verbetert de stikstofbenutting. Bij voorkeur rond
het melken bijvoeren zodat dit niet ten koste van de
beweidingsduur gaat!
Bij te nat weer moet (gedeeltelijk) worden opgestald en extra
ruwvoer worden bijgevoerd. Bij volledig opstallen is ook extra
krachtvoer nodig.

Stem voor een efficiënte melkproductie de krachtvoergift regelmatig af op de resultaten
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Belang van weidegang
•

Hoeveelheid beweiding per koe
(aantal uren per dag, aantal dagen per jaar)
• Plaats van beweiding (langs de snelweg of in NoordGroningen)
• Moment van beweiding (overdag of ’s nachts).
De vorm van beweiding (met melkkoeien, droge koeien,
jongvee) is waarschijnlijk niet belangrijk.

Agnes van den Pol-van Dasselaar
Hoewel weidegang vanuit imago en diergezondheid/
welzijn gewenst is, komt beweiding steeds meer onder
druk door de ontwikkeling richting grotere bedrijven
en de noodzaak kostprijs en mineralenverliezen zo
laag mogelijk te houden. Stimuleren van weidegang
zou kunnen door knelpunten als verkaveling en
milieueisen bij beweiding op te lossen.

Dier/welzijn
Gezondheid en welzijn zijn belangrijke items gedurende het
gehele jaar en voor alle dieren. Het effect van beweiding op diergezondheid is goed te kwantificeren; het effect op dierenwelzijn
is moeilijker wetenschappelijk te onderbouwen. Het is nog onduidelijk aan welke eisen een stal moet voldoen om een goede
diergezondheid en dierenwelzijn te garanderen en of er eisen
aan de duur van beweiding gesteld zouden moeten worden.
Milieu en economie (duurzaamheid)
Er blijken tegenstellingen te zijn: beweiding heeft zowel positieve als negatieve effecten. Het toekennen van een weging aan
de verschillende effecten van beweiding is individueel bepaald.
Wat is bijvoorbeeld belangrijker: nitraatuitspoeling of ammoniakvervluchtiging? Voor de meeste punten geldt: hoe meer
uren weidegang, hoe groter het effect.
Het belang van weidegang gezien vanuit verschillende invalshoeken (maatschappij, dier, milieu en economie) is samengevat

WEIDEGANG
Weidegang heeft verschillende aspecten: maatschappij/imago,
dier/welzijn, milieu en economie.
Maatschappij/imago
Beweiding is het visitekaartje van de Nederlandse melkveehouderij (“license to produce, license to sell”). De mate waarin
beweiding door de samenleving wordt waargenomen, is
afhankelijk van:
• Aantal koeien dat geweid wordt
• Oppervlakte waarop beweid wordt

Tabel 1 Effecten van beweiding

Imago
Natuurlijk gedrag
Diergezondheid
Grasopbrengst en –benutting
Nitraatuitspoeling,
lachgasemissie, Minas-N
Ammoniakvervluchtiging,
energieverbruik, methaanemissie
Minas-P
Arbeid
Economie

O

B

Z

SF

++
++
++
-

+
++
+
+
+

+
+/++
++

+
+/+
++

+

-

--

--

++
+

+/+
+

+
+/-

+
+
-

in tabel 1. Het is goed zich hierbij te realiseren dat de bedrijfsvoering een belangrijke factor is. De individuele veehouder kan
via zijn bedrijfsvoering effect uitoefenen op de meeste punten
en zo negatieve effecten van een bepaald beweidingssysteem
verminderen of wegnemen. Uit tabel 1 blijkt dat beperkte
beweiding over het geheel gezien goed scoort.
MINDER WEIDEGANG
Waarom gaan veehouders eigenlijk over op beperkt weiden of
volledig opstallen? De belangrijkste drijvende krachten richting
minder weidegang liggen in het volgende: de groei van bedrijven, het mineralenbeleid, de voeding, en de toename van
automatische melksystemen.

(O = onbeperkt weiden, B = beperkt weiden, Z = zomerstalvoedering met vers
gras, SF = summerfeeding met kuilgras) (beoordeling varieert van - - tot ++,
waarbij ++ betekent dat het betreffende systeem zeer goed scoort)
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Figuur 1 Effect van melkquotum (kg/ha huiskavel) op beweidingssysteem (% bedrijven), gebaseerd op een telefonische
enquête onder ruim 500 veehouders in 2002

Figuur 2 Effect van melkproductie (kg/koe) op beweidingssysteem
(% bedrijven), gebaseerd op een telefonische enquête onder
ruim 500 veehouders in 2002

toegenomen door bedrijfsbeëindiging van veelal kleine bedrijven en schaalvergroting bij de blijvers. In het algemeen groeit
de huiskavel onvoldoende mee. Dit betekent dat het steeds
moeilijker wordt om de beweiding rond te zetten. Bedrijven met
een groot quotum per ha huiskavel passen veel minder vaak
beweiding toe (figuur 1).

Toename van automatische melksystemen (AMS)
De combinatie van beweiding en een automatisch melksysteem
wordt als moeilijk ervaren. Slechts de helft van de bedrijven met
een AMS past beweiding toe. Naar verwachting zal het aantal
bedrijven met een AMS de komende tien jaar sterk toenemen.
Naast deze vier punten is de grotere kans op vertrappingschade bij beweiding op (zware) klei in bepaalde bedrijfssituaties
belangrijk. Veehouders noemen ten slotte als reden voor minder beweiding ook relatief vaak dat minder beweiding makkelijker is, de planning is makkelijker rond te zetten. Ook wordt wel
genoemd dat de veecontrole (gezondheid, tochtigheid) beter
uitgevoerd kan worden in de stal.

Mineralenbeleid
In de praktijk ontstaat de tendens dat bedrijven minder gaan
beweiden om zodoende gemakkelijker te kunnen voldoen aan
de eisen die gesteld worden door het mineralenbeleid. Door
opstallen van koeien stijgt de mineralenefficiëntie op bedrijfsniveau en daalt het Minasoverschot. Betere benutting van dierlijke mest wordt verkregen door meer mest op te vangen en
deze op de meest optimale tijdstippen aan te wenden. Ook zijn
de oogstverliezen kleiner bij maaien dan bij weiden.

Beweiding stimuleren
Om het aantal koeien dat weidt niet te laten dalen of zelfs weer
te laten stijgen, kunnen stimuleringsmaatregelen ingevoerd worden. Er zijn al initiatieven om beweiding te stimuleren. Denk aan
differentiatie in melkprijs (Cono), acties (Dierenbescherming) en
promotiecampagnes (LTO en Milieudefensie). Aan veehouders die
de koeien nu al opstallen of dit van plan zijn, is gevraagd welke
hindernissen weggenomen zouden moeten worden om toch
weer weidegang toe te passen. Bovenaan het verlanglijstje staan
een betere verkaveling en ruimere Minasnormen bij beweiding
(allebei bijna 25 %). Ook een financiële vergoeding, bijvoorbeeld
door een plus op de melkprijs, scoort hoog (20 %). Verder werden nog genoemd: een lagere grondprijs, bedrijfsverplaatsing,
opheffing beregeningsbeperkingen, mogelijkheden om AMS en
beweiding te combineren. Bij stimuleringsmaatregelen valt ook
te denken aan ruilverkaveling/herinrichting, soepeler staleisen
en/of milieueisen bij beweiding, vergoedingen per koe etc. Ten
slotte is onderzoek en voorlichting belangrijk, bijvoorbeeld over
de combinatie AMS en beweiding en over verhoging van de
mineralenefficiëntie bij beweiding.

Voeding
Bij minder weiden of opstallen kan de voeding beter gestuurd
worden dan bij onbeperkte beweiding. Bovendien stijgt de
gemiddelde melkproductie van de Nederlandse koe nog
steeds. Een constant rantsoen is met name van belang voor
hoogproductieve koeien. Er is een verband tussen melkproductie per koe en beweidingssysteem (figuur 2).

In opdracht van LNV en Productschap Zuivel is een
beweidingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met PV,
PRI, ID, CLM. Meer informatie kunt u vinden in PraktijkRapport
Rundvee 14 “Het belang van weidegang”.
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Plus voor economie en arbeid bij beweiding
Guus van Laarhoven (PV)
Een beweidingssysteem moet passen binnen de randvoorwaarden van het bedrijf, zoals perceelsverkaveling.
Over het algemeen is het zo dat de arbeidsopbrengst bij systemen met beweiding hoger is dan bij systemen
zonder beweiding. Onbeperkt weiden bespaart tevens arbeid. Samen met goede economische resultaten leidt
dit tot een goede opbrengst per gewerkt uur.
Voor de berekeningen uitgegaan van een bedrijfs20.000 kg melk per hectare is de arbeidsopbrengst
Quotum: 656.000
situatie zoals die staat weergegeven in figuur 1.
van zomerstalvoedering net iets hoger. Bij zomerstalMelkvee: 80
De alternatieven bestaan uit vier verschillende
voedering hoeft in geen enkele situatie Minas-heffing
Gras-maïs: 80%-20%
intensiteiten bij gelijkblijvende gras-maïs verhouding.
betaald te worden. Opvallend is verder ook dat bij
Zandgrond GT VI
Voor elk alternatief
een intensiteit van
zijn vier beweidings12.000 kg melk
systemen doorgereper hectare de
Alternatief 1
Alternatief 4
Alternatief 3
Alternatief 2
kend: onbeperkt
arbeidsopbrengst
ha gras: 43,7
ha gras: 26,2
ha gras: 30,9
ha gras: 35
weiden, beperkt
bij summerfeeding
ha maïs: 10,9
ha maïs: 6,6
ha maïs: 7,7
ha maïs: 8,7
quotum/ha: 12.000
quotum/ha: 20.000
quotum/ha: 17.000
quotum/ha: 15.000
weiden, zomerstalnegatief is.
voedering en
summerfeeding.
Omdat als uitgangspunt is gekozen voor
Figuur 1 Uitgangssituatie met vier alternatieven bij
vier verschillende beweidingssystemen
Voor de berekeningen is een bedrijf op
een bedrijf op droogtegevoelige zanddroogtegevoelige zandgrond gekozen,
grond is er bij de intensieve bedrijven
omdat de bedrijven op deze grondsoort de meeste moeite
sprake van Minas-heffingen. Deze bedrijven zullen geneigd zijn
zullen hebben om aan de Minas-normen te voldoen en
de koeien op te stallen om heffingen te voorkomen. In de prakdaardoor mogelijk eerder kiezen voor opstallen. Er is in de
tijk zullen bedrijven met minder droogtegevoelige gronden de
berekeningen uitgegaan van de Minas-eindnormen in 2003.
Minas- eindnormen minder snel overschrijden. Figuur 3 is daarVerder is als uitgangspunt genomen dat de werkzaamheden
om karakteristiek voor een groter deel van de bedrijven in
maaien, inkuilen, grondwerkzaamheden, mestuitrijden, maïsNederland.
oogst en maïsteelt in loonwerk worden gedaan.
Figuur 3 laat zien wat de arbeidsopbrengst zou zijn wanneer
Economie
er geen sprake is van Minas-heffingen. Figuur 3 wijkt op een
Wanneer de totale kosten van de opbrengsten worden afgeaantal punten af van figuur 2. Ten eerste valt op dat onbetrokken heeft dat de arbeidsopbrengst tot resultaat. De
perkt weiden bij alle opties de hoogste arbeidsopbrengst
arbeidsopbrengst geeft een beeld van de inkomsten van de
realiseert.
veehouder voor zijn geleverde arbeid en is dus verbonden met
de totale arbeidsduur.
Bovendien zijn de verschillen van de systemen met beweiding
ten opzichte van de systemen met volledig opstallen groter
Uit figuur 2 blijkt dat er tussen de beweidingssystemen en
geworden. De verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt
bedrijfsintensiteiten aanzienlijke verschillen zijn. Opvallend is
door verschillen in voerkosten en loonwerkkosten. Zo wordt het
dat beperkt weiden bij drie van de vier intensiteiten resulteert
verschil tussen zomerstalvoedering en summerfeeding voor
in de hoogste arbeidsopbrengst. Alleen bij een intensiteit van
het overgrote deel veroorzaakt door hogere krachtvoerkosten

Arbeidsopbrengst

Arbeidsopbrengst

O+3
B+5
Z
SF

O+3
B+5
Z
SF

0

0
12.000

15.000

17.000

12.000

20.000

Figuur 2 Arbeidsopbrengst bij verschillende bedrijfsintensiteiten en
verschillende beweidingsystemen
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en loonwerkkosten bij summerfeeding. Dit verschil wordt maar
ten dele teniet gedaan door de hogere machine- en werktuigenkosten bij zomerstalvoedering. Omdat bij systemen met beweiding zowel de loonwerkkosten als krachtvoerkosten lager zijn,
is de arbeidsopbrengst bij deze systemen hoger. Het verschil
tussen onbeperkt weiden en beperkt weiden wordt dan ook
hoofdzakelijk bepaald door hogere loonwerkkosten bij beperkt
weiden ten opzichte van onbeperkt weiden.

zorging. De grootste verschillen zijn te vinden in het voeren en
in arbeidsbesteding van grasland en voedergewassen. Maar
ook de verschillen bij veeverzorging zijn aanzienlijk.
Door de arbeidsopbrengsten in relatie te zien met de arbeidsuren, wordt een beeld verkregen van de inkomsten per eenheid geleverde arbeid. De systemen met beweiding komen
hierbij als beste uit de bus. Bij deze systemen is er naast een
hoog arbeidsinkomen sprake van een relatief lage arbeidsbelasting. Summerfeeding heeft weliswaar een lage arbeidsbelasting, maar ook een laag arbeidsinkomen.
Zomerstalvoedering is alleen bij situaties waarin Minas-heffing
betaald moet worden interessant qua arbeidsopbrengst.
Daarbij is de arbeidsbelasting ook duidelijk hoger. Het inkomen
per eenheid arbeid is daardoor ook lager.
Vanuit economische en arbeidstechnische perspectieven is het
dus beter om beweiding toe te passen.

Arbeid
De mate van arbeid op een melkveebedrijf is in de eerste
plaats sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie. De arbeidsverdeling wordt echter ook bepaald door het karakter en de
voorkeuren van de individuele veehouder. Voor alle veehouders
is het belangrijk om de arbeid zo goed mogelijk te verdelen en
met een zo gering mogelijke inspanning een zo goed mogelijk
resultaat te behalen.

Conclusies

In de berekeningen is aan elke afzonderlijke bedrijfsactiviteit
een zogenaamde taaktijd toegekend. Deze activiteiten kunnen
worden onderverdeeld in hoofdactiviteiten, zoals weergegeven
in figuur 4. Ook bij deze berekeningen geldt dat de activiteiten,
zoals die eerder bij economie zijn genoemd, in loonwerk zijn
uitgevoerd.

Over het algemeen leidt beweiding tot hogere arbeidsopbrengsten dan volledig opstallen. In het meest extreme geval, bij
droogtegevoelige zandgronden en hoge intensiteit, is ook
zomerstalvoedering economisch gezien een aantrekkelijke
optie. Summerfeeding resulteert in alle gevallen tot de laagste

Uit figuur 4 blijkt dat het overgrote deel van alle uitgevoerde
arbeid in alle systemen besteed wordt aan melken en veever-

arbeidsopbrengst.
Voor arbeid geldt dat zomerstalvoedering tot de hoogste
arbeidsbelasting leidt. De verschillen tussen de overige

Melken
Voeren
Vee verzorgen
grasland en voedergewassen
algemeen

systemen zijn klein, maar de arbeidsduur is bij onbeperkt

Uren per jaar

weiden het laagst, gevolgd door respectievelijk summerfee-
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Wanneer deze twee resultaten met elkaar gecombineerd
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worden, blijkt beweiding tot de hoogste opbrengst per
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In opdracht van LNV en Productschap Zuivel is een
beweidingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking
met PV, PRI, ID, CLM.
Meer informatie kunt u vinden in PraktijkRapport Rundvee 14
“Het belang van weidegang”.

SF

Figuur 4 Gemiddeld aantal arbeidsuren per jaar per hoofdactiviteit
voor vier verschillende beweidingsystemen
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Weidegang in Zweden verplicht, maar …….

Claudia van Lankveld
Claudia van Lankveld en Twan Gloudemans zijn in 1998 geëmigreerd naar Zweden.
Ze zijn in januari 1998 gestart met 98 koeien op de grupstal en 576.000 kg melk.
Waarom naar Zweden? We zijn net als vele andere Nederlanders eerst in Denemarken gaan
kijken, maar dat land trok ons niet aan. In januari 1996 zijn we voor het eerst naar Zweden
afgereisd en het land sprak ons meteen erg aan. Zeven bezoeken en twee jaar later hebben
we ons bedrijf gekocht in het plaatsje Hjo, ongeveer 150 km ten noordoosten van Göteborg.
Op dit moment hebben we 150 koeien en 1.328.000 kg quotum, 78 ha ploegbaar land,
14 ha graasland en 16 ha bos. In 2000 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor 140 koeien.
Op korte termijn willen we doorgroeien naar zo’n 170 koeien met het daarbij horende quotum.
Op dit moment melken we ongeveer 9.800 liter per koe met 3,9 % vet en 3,3 % eiwit.
Uitbreiden is hier relatief makkelijk. Het quotum kost op dit moment 58 öre per kg, dat is
ongeveer 6 eurocent per kg melk.
Het is in Zweden verplicht om de koeien in de zomermaanden gedurende ten minste twee
maanden tussen twee melkmalen buiten te houden. Dit is afhankelijk van de plaats in Zweden.
Bij ons is het drie maanden, nog zuidelijker is het vier maanden. Het klinkt vreemd dat de
koeien verplicht naar buiten moeten. Maar als men bedenkt dat op dit moment nog 80 % van
alle koeien aangebonden staat, is het begrijpelijk.
Bij extreme weersomstandigheden mogen de dieren de gehele dag binnen gehouden worden
om de beesten of het gras te beschermen.
Een Zweedse boer zal nooit eerst een perceel beweiden en dan maaien. Als er koeien op een
perceel gelopen hebben dan wordt dat tijdens dat seizoen niet meer gemaaid. Hier hebben ze
echt graaspercelen en maaipercelen. Vaak wordt er zelfs een ander (smakelijker) ras gebruikt
voor de graaspercelen.
Zelf passen we siëstabeweiding toe. De koeien komen tussen twee melkmalen ongeveer
2 à 3 uurtjes per dag buiten op een kaal perceel. Eten moeten ze binnen doen. Wij kiezen
voor deze manier van beweiden, omdat wij merken dat de productie flink daalt als we de
koeien meer buiten doen en daar het voer zelf laten halen. Zeker deze zomer met langere
warme periodes gaan de koeien buiten te veel liggen en nemen ze te weinig voer op.
Ze zoeken graag de koelte van de stal op.
Wat we momenteel bij de Zweedse boeren veel zien is dat bedrijven met een grupstal de
koeien veel en ook langere periodes buiten houden. Dit is ook wel nodig voor het beenwerk.
De boeren die er voor kiezen om de koeien veel buiten te laten, laten de koeien ook echt
buiten eten. Maar bij de boeren die voor siëstabeweiding kiezen of de deuren open houden,
zijn de percelen vaak kaal.
Natuurlijk is het prachtig om de koeien in de wei te zien lopen, maar ik vind dat je als ondernemer ook naar het bijbehorende kostenplaatje moet kijken. En het moet natuurlijk binnen de
bedrijfsvoering passen, want je moet wel graspercelen bij de stal hebben. Zelf vind ik de plicht
van weidegang in Zweden wel heel begrijpelijk, omdat de koeien anders vaak het gehele jaar
vastgebonden staan.
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Met kaarsvet de grasopname meten
Ronald Zom en Matteo de Visser
Op het eerste gezicht een vreemde titel: “Met kaarsvet de grasopname meten”. Maar op praktijkcentrum
Aver Heino wordt een voor Nederland nieuwe techniek in de praktijk gebracht waarmee de opname van gras
en klaver kan worden gemeten met behulp van kaarsvet. Door deze techniek die specifiek is bedoeld voor het
onderzoek kan gerichter worden gewerkt aan de optimalisatie van het beweidingsmanagement. Een goed
beweidingsmanagement is een eerste vereiste bij het behoud van weidegang in Nederland. Een kijkje achter de
schermen bij nieuw beweidingsonderzoek.
Meten grasopname
Nederland heeft een grote achterstand op het gebied van
onderzoek naar graslandmanagement, zeker in vergelijking met
landen als Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk. In deze landen
wordt het belang van weidegang niet alleen met de mond beleden, maar wordt ook daadwerkelijk geïnvesteerd in beweidingsonderzoek. Prioriteit wordt gegeven aan onderzoek naar verbetering van het praktisch graslandmanagement om te komen tot
een betere benutting van het weidegras. Daar is men tot het
inzicht gekomen dat een hoge grasopname gedurende het hele
weideseizoen cruciaal is voor een
goede benutting van weidegras. Het
probleem bij beweidingsonderzoek is
echter: hoe meten we de grasopname
van koeien die in de wei lopen? In
Groot-Brittannië heeft men daarom
een techniek ontwikkeld waarmee de
grasopname van individuele koeien in
de wei kan worden gemeten. Hierbij
maakt men gebruik van de paraffine
die van nature in het waslaagje op
het blad van de plant voorkomt.
Paraffine kennen we in het dagelijks
gebruik als de was waarvan kaarsen
worden gemaakt, kaarsvet dus!
Het voordeel van paraffinen is dat
deze niet giftig zijn. Paraffinen worden
ook gebruikt om kaas (Edammer
bijvoorbeeld) te beschermen tegen
schimmels en bederf. De onderzoekstechniek met paraffine wordt
dit jaar ook toegepast in het beweidingsonderzoek op praktijkcentrum
Aver Heino.

ties paraffinen in weidegras. Zoals uit tabel 1 blijkt bestaan er
grote verschillen in de concentraties van de verschillende
paraffinen in gras. Paraffinen zijn onverteerbaar en worden dus
met de mest weer uitgescheiden. Van deze eigenschap en de
verschillen in concentratie wordt gebruik gemaakt voor het
berekenen van de grasopname. Om de grasopname te kunnen
berekenen, krijgen de koeien krachtvoer met een kleine hoeveelheid paraffine toegediend, meestal paraffine met 32 koolstofatomen (C32-paraffine). Vervolgens worden van elke koe
mestmonsters genomen en worden in de wei grasmonsters
verzameld. In deze mest- en grasmonsters wordt de concentratie van
paraffine met 31 en 32 koolstofatomen bepaald. Uit de verhouding in
concentratie tussen paraffine met 31
en 32 koolstofatomen in de mest en
in het gras, en de bekende hoeveelheid paraffine met 32 koolstofatomen
in het krachtvoer kan de grasopname
worden berekend.
Omdat klaver en gras totaal verschillende concentraties aan paraffinen
hebben, is het zelfs mogelijk om uit
de verhouding tussen verschillende
paraffinen die in de mest worden
teruggevonden te berekenen hoe
groot het aandeel klaver is in de
opgenomen drogestof.
Waarom?
Met deze nieuwe techniek is het
mogelijk de grasopname van koeien
in de wei te meten en te schatten wat
het aandeel klaver is. Hierdoor wordt
inzicht verkregen in de voorkeur van
koeien voor gras en klaver bij beweiding. Omdat klaver en gras
verschillen in de mineralensamenstelling (stikstof) is het mogelijk een beter beeld van de benutting van gras en mineralen te
krijgen. Door deze proeftechniek kan gerichter worden gewerkt
aan de verbetering van het beweidingsmanagement. Want een
goed beweidingsmanagement is een eerste vereiste bij het
behoud van weidegang in Nederland.

Hoe werkt het?
Planten zijn voorzien van een waslaagje dat beschermt tegen
schimmels en bacteriën. Deze waslaag is opgebouwd uit verschillende soorten paraffine. De verschillende soorten paraffinen
zijn van elkaar te onderscheiden door het aantal koolstofatomen
dat ze hebben. Dit kan variëren tussen de 26 en 36 koolstofatomen. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de concentra-

Tabel 1 Gehalten aan paraffinen in weidegras (Engels raaigras)
Aantal koolstofatomen:
Gehalte (mg/kg ds)

26
2

27
25

28
5
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31
150

32
6

33
80

35
12

36
0

Milieuspagaat bij beweiding:
broeikasgassen of MINAS
Guus van Laarhoven (PV) en Wim Corré (PRI)
Beweiding heeft invloed op de mate en de vorm waarin stikstof verloren gaat. Het volledig opstallen van de
koeien is in veel gevallen een effectieve maatregel voor het halen van de Minas-normen. Door een groter aantal
machinale bewerkingen is het energieverbruik en daarmee de CO2-emmissie bij opstallen echter hoger.
De grotere hoeveelheid mest in de putten leidt verder ook tot een hogere methaanemissie.
Stikstof en fosfaat
Wat betreft de nutriënten is het belangrijkste verschil tussen
beweiding en het gehele jaar opstallen de plaats waar de mest
en urine terecht komt: deels in de weide of alles in de stal.
Mest en urine in de weide wordt met een grote hoeveelheid op
een klein oppervlak gedeponeerd. Hierdoor kunnen de nutriënten minder goed benut worden en is de kans op verliezen
groter. Mest en urine opgevangen in de stal is te gebruiken als
meststof. De nutriënten kunnen dan beter benut worden.
Dit leidt tot een verminderde aanvoer van (kunst)meststoffen bij
gelijkblijvende opbrengsten. Bij permanent opstallen kan op
deze wijze de aanvoer van stikstof (als kunstmest of als
N-werkzaam in dierlijke mest) met een hoeveelheid in de orde
van 50 kg per ha per jaar verminderd worden.
Bij beweiding vindt relatief veel nitraatuitspoeling plaats en is

ook de emissie van lachgas groter.
Bij een beperking van de beweiding zal door een betere benutting van de dierlijke mest ook minder fosfaatkunstmest nodig
zijn om het gewenste bemestingsniveau te realiseren. Er is dan
minder vastlegging van fosfaat in de bodem. Op lange termijn
kan dit leiden tot kleinere verliezen.
Minas
Bij beperking van de beweiding nemen de Minas-N-verliezen af
door een hogere netto-productie van ruwvoer en een besparing
op de aangevoerde meststoffen. Naarmate beweiding beperkt
wordt is er een grotere behoefte aan krachtvoer en een kleinere behoefte aan ruwvoer, met als totaalresultaat een iets geringe behoefte aan voer. In verschillende situaties kan dit verschillende gevolgen voor de Minas-N-verliezen hebben.

Tabel 1 Minas-N- en Minas-P-overschot op bedrijfsniveau bij verschillende bedrijfsintensiteiten (kg melk/ha) en verschillende
beweidingssystemen (verliesnorm = 124 kg /ha)
O

12.000
15.000
17.000
20.000

B

Z

SF

N

P

N

P

N

P

N

P

159
191
210
251

-4
8
16
36

122
149
165
182

-8
6
15
25

81
94
102
107

-13
1
9
18

104
116
125
140

-1
10
19
34
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Voor bedrijven met een ruwvoertekort wordt beperking van de
beweiding meestal ook gezien als een effectieve maatregel om
de Minas-N-verliezen te verlagen tot het gewenste niveau.

Energie
Een weidende koe oogst, transporteert en bemest zelf.
Hiervoor zijn dus geen mechanische bewerkingen nodig, wat
leidt tot een besparing van energie.
Bij zomerstalvoedering wordt er dagelijks vers gras gemaaid.
Dit leidt tot een verhoogd verbruik van dieselolie. Dit verbruik
is er ook bij summerfeeding en is bij dit systeem zelfs hoger.
Er zijn immers meer bewerkingen, zoals schudden, wiersen en
inkuilen. Vervolgens moet het voer ook nog worden uitgehaald
en gevoerd. Naarmate er meer beweid wordt is de graslandopbrengst bij gelijkblijvende bemesting doorgaans lager. Dit betekent dat er bij een ruwvoertekort ruwvoer en/of extra kunstmest moet worden aangekocht. Op deze manier is het verbruik
van indirecte energie hoger. Daar staat tegenover dat bij beweiding de behoefte aan krachtvoer kleiner is. Dit geeft weer een
daling van het indirecte energieverbruik.

Bij de berekening van het Minas-P-overschot wordt de aanvoer
van kunstmest buiten beschouwing gelaten. Wel kan de verhoogde ruwvoerproductie bij beperking van de beweiding een beperkte verlaging van het Minas-P-overschot tot gevolg hebben.
Om de invloed van weidegang op Minas te bepalen, is het
Praktijkonderzoek Veehouderij gaan rekenen met het bedrijfsbegrotingsprogramma BBPR.
Voor de berekeningen is uitgegaan van een bedrijfsituatie zoals
die staat weergegeven in figuur 1. De alternatieven bestaan uit
vier verschillende intensiteiten bij gelijkblijvende gras-maïsverhouding. Voor elk alternatief zijn vier beweidingssystemen
doorgerekend: onbeperkt weiden, beperkt weiden, zomerstalvoedering en summerfeeding.
Voor de berekeningen is een bedrijf op droogtegevoelige zandgrond gekozen, omdat de bedrijven op deze grondsoort de
meeste moeite zullen hebben om aan de Minas-normen te
voldoen en daardoor mogelijk eerder kiezen voor opstallen. Er is
in de berekeningen uitgegaan van de Minas-eindnormen in 2003.

CO2- en methaanemissie
De emissie van CO2 is evenredig met het energieverbruik. CO2
ontstaat op het bedrijf bij gebruik van brandstoffen, zoals dieselolie. CO2 ontstaat ook bij indirect energieverbruik. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de productie en het transport van kunstmest, krachtvoer en aangekocht ruwvoer.
De grotere hoeveelheid mest in opslag bij beperking van de
beweiding heeft een grotere productie van methaan tot gevolg.
Deze is evenredig met de hoeveelheid mest die jaarlijks in de
opslag terechtkomt. De emissie uit mest is echter slechts een
beperkt deel van de totale emissie van methaan uit melkvee.
Deze totale emissie wordt bij beperkt beweiden verhoogd met
5 % en bij niet beweiden met bijna 9 %, beide ten opzichte van
onbeperkt beweiden.

De resultaten zijn weergegeven in tabel 1. Uit deze tabel zijn
de volgende conclusies te trekken:
• De mineralenbenutting is bij zomerstalvoedering het beste
en bij onbeperkt weiden het slechtst.
• Hoe intensiever een bedrijf, hoe moeilijker aan de
Minas-normen voldaan kan worden.
• Door over te gaan van onbeperkt weiden naar beperkt
weiden daalt het Minas-overschot met 37-69 kg N/ha en
4-11 kg P2O5/ha.
• Door over te gaan van beperkt weiden naar zomerstalvoedering daalt het Minas-overschot nog verder met
42-75 kg N/ha en 5-7 kg P2O5/ha.
• Het verschil tussen beweiden en opstallen kan dus
maximaal oplopen tot 79-144 kg N en 9-18 kg P2O5/ha.

In opdracht van LNV en Productschap Zuivel is een
beweidingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met
PV, PRI, ID, CLM. Meer informatie kunt u vinden in

Naarmate de Minas-eindnormen strenger zijn zullen naar verwachting meer bedrijven overgaan tot het opstallen van de koeien.
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Figuur 1 Uitgangssituatie met vier alternatieven bij vier verschillende beweidingssystemen

Quotum: 656.000
Melkvee: 80
Gras-maïs: 80%-20%
Zandgrond GT VI

Alternatief 1
ha gras: 43,7
ha maïs: 10,9
quotum/ha: 12.000

Alternatief 3
ha gras: 30,9
ha maïs: 7,7
quotum/ha: 17.000

Alternatief 2
ha gras: 35
ha maïs: 8,7
quotum/ha: 15.000
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Alternatief 4
ha gras: 26,2
ha maïs: 6,6
quotum/ha: 20.000

Visie uit Wisconsin:
beweiding winstgevend en milieuvriendelijk
Bob en Karen Breneman, Rio, Wisconsin (U.S.A.)
Bob en Karen Breneman uit Rio, Wisconsin (U.S.A.) hebben een melkveebedrijf met een intensief omweidingssysteem. Ze melken 70 koeien en weiden hun koeien sinds 1993.
weiden, maar we hebben nu, naast boeren, ook tijd voor
andere dingen. Karen werkt graag in de tuin en Bob houdt van
houtbewerking en het maken van meubels.

Ook in Amerika is beweiding een hot item in het discoveryproject. In Nederland is de tendens dat er minder beweid gaat
worden om te voldoen aan Minas, omdat de mest dan beter
benut kan worden. In Wisconsin is de tendens dat er meer
beweid wordt, omdat met beweiding de run-off van mineralen
en ziektekiemen vanaf de heuvels naar rivieren en beekjes
minder is dan op bouwland. Ook economisch is beweiding veel
aantrekkelijker volgens de Amerikaanse boer Breneman.

Alle 80 teeltbare hectares zijn grasland. Ze proberen een
1e snede van 32 hectare te maaien en een 2e snede van nog
eens 24 hectare voor de winter. Dit hangt deels van het weer
af, als ook van de omstandigheden om voldoende gras voor
beweiding te houden. Een kuil met suikermaïs dient als aanvulling van het rantsoen. De grasmat bestaat voornamelijk uit
kropaar en wat rietgras en draviksoorten. Deze grassen doen
het goed op de zanderige bodem.

De ouders van Bob hebben het bedrijf in de jaren ‘40 gekocht.
In 1970 kwam Bob met twee broers op het bedrijf. Ze bouwden een mestopslag en een loopstal met melkstal voor 200
koeien. In het decennia wat volgde verlieten de broers van Bob
het bedrijf, waardoor een groot tekort aan arbeid op het bedrijf
ontstond. Er zaten gewoon niet genoeg uren in de dag om
alles te onderhouden, de gewassen te verzorgen en nog iets
aan vrije tijd over te houden.

Er is geen vaste standaard voor beweiden. Iedere situatie is
weer anders en je moet goed naar je eigen situatie kijken,

In het begin van de jaren ‘90 ging Bob op zoek naar
alternatieven voor hun arbeidsintensieve situatie. Hij bezocht een symposium
over weidegang. Daar kwam hij in
contact met veehouders die hun koeien
weiden en die graag hun ervaringen wilden uitwisselen. Bob kwam thuis met het
gevoel, dat weiden ook iets voor hun
bedrijf was. En toen was het klaar, want
Bob twijfelde voorheen erg of weiden wel
goed zou uitpakken.
In 1993 begonnen Bob en Karen met
omweiden. De daaropvolgende drie jaren
werden alle percelen omheind. Na tien jaar
hebben ze nog nooit spijt gehad van hun
beslissing. Ze vinden het zelfs jammer, dat
ze niet eerder met omweiden gestart zijn.
Van de eerste investeringen in de moderne
bedrijfsgebouwen gebruiken ze alleen nog
maar de melkstal en de afkalf- en ziekeruimte.
Volgens Karen is deze levensstijl veel gezonder. Er komt veel bij kijken om goed om te
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met voldoende openheid om daar nieuwe
voordelen en kansen in te bouwen. We zitten op
zandgrond, wat voor andere gewassen dan weidegras,
minder geschikt is. Op stukken braakland zorgt de vegetatie
voor voldoende beschutting tijdens de winter.

Het is belangrijk dat men zich realiseert dat het niet zo eenvoudig is. Velen beseffen niet, dat er meer nodig is dan een weide.
Men kan koeien niet zomaar in het gras zetten en verwachten
dat het succesvol wordt. Men moet continu vooruit denken.
Het managen van gras is het belangrijkste. Het is dan ook niet
vreemd, dat men in het eerste seizoen al snel zonder goed
weidegras komt te zitten. Maar men leert ieder jaar om bij te
stellen om weer een beetje langer te kunnen weiden.

De oude Holstein-kudde heeft plaats gemaakt voor een mengeling van Jersey’s, Normandiërs, een paar “Shorthorns” en een
paar Lakenvelders met Holsteinkruislingen. Bob en Karen willen
koeien die goede melk(gehaltes) geven zonder al te veel graan
te voeren. De Normandiërs zijn hun favoriete koeien, omdat ze
een rustig karakter hebben en hard genoeg zijn om de wintermaanden goed door te komen.

Bob en Karen zitten bij een plaatselijke studieclub voor weidebedrijven. Dit geeft ze de kans om hun ervaringen te delen en
te leren van andere melkveehouders. Tevens kunnen ze boeren
begeleiden die beginnen met weidegang. Bob en Karen zeggen
veel plezier te beleven aan hun weidebedrijf. Vooral het delen
van ervaringen met startende bedrijven die er plezier in krijgen,
geeft hen een goed gevoel.

Volgens Bob en Karen past weiden bij hun koeien met als
voordeel arbeidsbesparing. Ze zijn gezonder en blijven hierdoor
langer op het bedrijf. Het is een uitzondering, dat koeien
bekapt moeten worden in het huidige systeem.
Dit in tegenstelling tot de periode, dat de koeien nog op stal
bleven.

Discovery Farms is een milieuproject met veehouders in de
melkveestaat Wisconsin (USA).

We zijn er van overtuigd, dat weiden een milieuvriendelijke
manier van boeren is. Weiden is een manier om winstgevend
en milieuvriendelijk te boeren. Het is een betere, veiligere
manier van leven.

Het is opgezet in navolging van het project Koeien en Kansen
in Nederland. Discovery Farms is opgezet omdat de milieuregels in Amerika worden aangescherpt. Samen met circa 30
veehouders met uiteenlopende omstandigheden willen de

Bob en Karen wisselen hun ervaringen uit met andere veehouders, speciaal jonge veehouders. Dit is echt de enige manier
voor een gezinsbedrijf om te beginnen met melken zonder
grote investeringen of het inhuren van personeel.
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Verdere optimalisatie nodig bij volledig opstallen

Op een warme dag in augustus zijn we op bezoek bij Jan Bloemert, bedrijfsleider van het High-techbedrijf. In de
stal heerst een weldadige rust, de meeste koeien liggen tevreden te herkauwen. Bloemert ziet ze liever wat
actiever. ‘Meer beweging richting melkrobot. Voor een maximale benutting is dat belangrijk. Zeker voor het Hightechbedrijf. Mede daarom staan de koeien hier zomer en winter op stal. Het is een uitdaging om dierenwelzijn en
diercomfort bij volledig opstallen op een hoog niveau te brengen. Daarbij is het belangrijk om dat te beoordelen
aan de hand van objectieve kengetallen en niet op basis van emotionele inschattingen.’
Wat is het doel van het High-techbedrijf?
‘Om als een intensief éénmansbedrijf met een melkquotum van 800.000 kg melk een kostprijs van 34 eurocent per kg melk te halen
met behulp van een één-box automatisch melksysteem. ’
Halen jullie dit doel?
‘Nog niet, in hoofdzaak omdat we het quotum van 8 ton melk niet helemaal halen. We blijven steken op zo’n 730.000 liter. Door
bovenmatige uitval i.v.m. matige uiergezondheid en uiervorm waren er eigenlijk steeds te weinig koeien aanwezig. Ook hebben we
vorig jaar een virusinfectie door de koppel gehad. Dit heeft nogal wat melk gekost. Verder bezoeken de koeien nog niet regelmatig en
vaak genoeg de melkrobot. Het hele verkeer rondom de robot moeten we daarom optimaliseren voor een betere benutting van de
capaciteit. Volledig opstallen is vanaf de start van het High-techbedrijf in 1998 steeds het uitgangspunt geweest.’
Wat heeft volledig opstallen voor positieve gevolgen?
‘ De dieren worden niet blootgesteld aan grote wisselingen in het rantsoen. Hierdoor blijft de productie op een hoger peil. Vooral in de
nazomer is het onder beweiding vaak lastig het productieniveau te halen van de maanden daarvoor. We kunnen alle mest die de koeien produceren opvangen en efficiënt aanwenden. De aanvoer van kunstmest-stikstof blijft beperkt en dit heeft een gunstig effect op
de Minas-resultaten. Het grasland heeft hogere opbrengsten, omdat er geen beweidingsverliezen zijn. We kunnen maaien in een
optimaal opbrengststadium. We gaan dus efficiënter om met het land. Daarnaast speelt de arbeidsbesparing mee. We hoeven
bijvoorbeeld geen koeien te halen….’
En wat zijn de nadelen?
‘De loonwerkkosten zijn nogal hoger dan bij beweiden, doordat er meer mest moet worden uitgereden en er meer moet worden
ingekuild. Maar als alle onderdelen van het bedrijf goed op elkaar zijn afgestemd, wordt dit door besparing op andere kostenposten
gecompenseerd, bijvoorbeeld op eigen arbeid en eigen mechanisatie. Verder moeten we in ieder geval proberen om het welzijn en de
huisvesting van de koeien optimaal te krijgen. Denk aan huidbeschadiging die koeien oplopen in de stal, de gezondheid van de
klauwen, de grotere bacteriedruk, het gevaar van mastitis.’
Wat doen jullie daaraan?
Een optimaal leefklimaat is in de stal heel belangrijk. Je wilt als het ware de goede omstandigheden uit de wei naar de stal halen. We
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High-techbedrijf Waiboerhoeve:
• bedrijfsleider Jan Bloemert
• bedrijfsmedewerker Roelof Stapel
• onderzoeker André van der Kamp
• 75 melkkoeien plus bijbehorend jongvee
• één melkrobot
• melkquotum 800.000 liter

proberen bijvoorbeeld om het op een hete dag zoals nu in de stal minder warm te laten zijn dan op het veld. Het zaagtanddak van de
ligboxenstal is zó gemaakt dat er geen directe zonnestraling in de stal komt. De stal heeft open zijwanden en een grote dakuitlaat.
De klauwen van de koeien vragen extra aandacht. Voor de klauwen geldt een intensief bekapregime. De koeien worden drie keer per
lactatie bekapt. Bovendien gaan de koeien elke drie weken drie dagen achtereen door een voetbad met een formalineoplossing.
Daarnaast is de roostervloer voorzien van een mestschuif.
Mastitis proberen we te voorkomen door, naast uiteraard een goede afstelling van de melkrobot, de ligboxen zo goed mogelijk
schoon te houden. We strooien de boxen tweemaal daags in met zaagsel en bovendien gebruiken we ’s zomers om de dag gebluste
kalk om de ligplekken goed droog te houden en om de bacteriedruk te verlagen. Verder kijken we op dit moment naar een betere
afstelling van de ligboxen. Denk aan uitvoering, afscheiding en maatvoering.’

Maar het is toch veel natuurlijker als de koeien naar buiten gaan in de zomer…
Misschien wel, hoewel ik me afvraag in hoeverre je bij de huidige melkkoe met haar hoge productieaanleg nog kunt spreken over wat
wel en wat niet natuurlijk is…. Overigens worden veel melkveehouders die de koeien volledig opstallen door uiteindelijk economische
motieven daartoe gedwongen. Dat is mede het gevolg van de nieuwe mineralenwetgeving en ontwikkeling van de landbouwtechniek.’
En specifiek fokken in de richting van opstallen?
‘Volgens mij kan dat niet. Maar als je dit opstallen jaren achtereen doet, krijg je wel een type koe dat eraan gewend is. Een kwestie
dus van natuurlijke selectie, zoals je dat ook ziet bij andere soorten van bedrijfssystemen. Maar daar gaan jaren overheen.’
Waar let je op t.a.v. het welzijn van de koe bij volledig opstallen?
‘Hoe ziet de koe er uit, glanst ze wel of niet, is ze goed gevuld in de pens, loopt ze gevoelig of loopt ze fier, wat is de melkproductie
met de bijbehorende gehaltes, hoe hoog is de ziekte-incidentie.’
Even over het imago. De gemiddelde Nederlander ziet de koe graag buiten. Toch?
‘Ja, ik kan me dat goed voorstellen…. Voor het imago is het ook goed dat er beweid wordt.
Als je melkt met een conventionele melkstal zul je dat, afhankelijk van je totale bedrijfsvoering, denk ik ook gauw doen. Maar als je
automatisch gaat melken, dan komt al heel gauw volledig opstallen aan de orde. Wij doen als organisatie onderzoek voor verschillende vormen van veehouderij. Momenteel wordt door een groeiend aantal veehouders het vee binnen gehouden. Het is ook belangrijk
om te bekijken of dat mogelijk is en of er verbeteringen zijn aan te geven voor deze groep van bedrijven.’
Waar moet een boer in de praktijk op letten als ie voor de keuze staat van wel/niet beweiden?
‘Het gaat er in principe om hoe je de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering op elkaar gaat afstemmen. De capaciteit van de
robot ten opzichte van de veestapel, hoeveel arbeid wil je er zelf instoppen, wil je er wel of niet een medewerker bij hebben, schakel
je -zoals wij doen- een loonwerker in voor alle veldwerk. En het gaat ook om een stukje gemak. Koeien binnen betekent elke dag
dezelfde arbeidsbehoefte. Kortom: een regelmatige bedrijfsvoering die ook goed is voor de koeien.’
Henk Bosch
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Natuurlijk gedrag en diergezondheid gebaat
bij weidegang
heden voor natuurlijk gedrag. In de weide kunnen koeien
moeiteloos een veilige afstand ten opzichte van elkaar houden,
elkaar gemakkelijk ontwijken (minder agressie), zich probleemloos voortbewegen en bronstgedrag vertonen, hun gedrag
synchroniseren, onbelemmerd gaan staan en gaan liggen, en in
elke gewenste houding gaan liggen op een comfortabele
ondergrond. Doordat koeien in de weide het bronstgedrag veel
duidelijker laten zien is het gemakkelijker om ze op tijd weer
drachtig te krijgen dan in loopstallen waar beengebreken en
gladde vloeren het bronstgedrag onderdrukken.

B. Beerda en H. Hopster (ID)
Melkkoeien in Nederland komen steeds minder vaak
en steeds korter in de wei. Dat terwijl weidegang
zowel het natuurlijk gedrag als de diergezondheid,
beide belangrijke aspecten van dierenwelzijn, positief
beïnvloedt.
Natuurlijk gedrag en diergezondheid zijn belangrijke aspecten
van dierenwelzijn. LNV breekt in haar Beleidsnota Dierenwelzijn
een lans voor het streven naar natuurlijk gedrag, en het aanpassen van houderijsystemen aan het dier: 'Binnen 10 tot 20
jaar zou de veehouderij moeten zijn omgebogen in de richting
van het perspectief van het soorteigen gedrag'.

Diergezondheid
Weidegang verlaagt ten opzichte van op stal gehouden dieren
de kans op mastitis door een lagere besmettingsdruk van
omgevingsbacteriën. Daarnaast is ook de kans op speenbetrappen kleiner. En onbeschadigde spenen zijn op hun beurt
weer minder vatbaar voor bacteriële infecties. Daarentegen
komt de zomerwrangvlieg alleen buiten voor, en het permanent
opstallen van melkvee kan dus zomerwrang voorkomen. Naast
de uiergezondheid bevordert weidegang de klauwgezondheid
van melkkoeien. Besmettelijke klauwaandoeningen zoals
stinkpoot en ziekte van Mortellaro, komen door een hogere
infectiedruk in de stal vaker voor. Bij weidegang zorgt de
relatief zachte ondergrond er voor dat koeien bovendien niet
snel uitglijden en zich gemakkelijker voortbewegen. Om
beschadigingen van de klauwen te voorkomen is het echter wel
van belang dat het koepad waarover de koeien de weide bereiken vlak, schoon en droog is. Klauwaandoeningen en beengebreken die tijdens de stalperiode geleidelijk aan ontstaan en
ernstiger vormen aannemen, krijgen bij voldoende weidegang
de kans om weer te herstellen. Koeien liggen bij voorkeur op
een droge indrukbare ondergrond, waar het gewicht van het
lichaam goed verdeeld wordt over een maximaal contactoppervlak. Dit voorkomt doorliggen. In de huidige ligboxen-

Natuurlijk gedrag
Jarenlange natuurlijke selectie binnen een specifieke leefomgeving heeft tot runderen geleid die uitstekend zijn aangepast aan
die omgeving. Het gevaar om als koe bijvoorbeeld tijdens langdurig grazen op open vlaktes ten prooi te vallen aan roofdieren
is beperkt door selectie op de eigenschap om in korte tijd veel
ruwvoer op te kunnen nemen, om dat later in een beschutte
omgeving veilig te kunnen herkauwen. Domesticatie heeft het
gedrag van dieren veranderd in de zin dat ze minder angst en
agressie naar mensen tonen. Andere aspecten van het gedrag
zijn vaak niet of nauwelijks beïnvloed. Voor de gedomesticeerde koe, bepaalt haar ‘historische blauwdruk’ nog steeds voor
een belangrijk deel een lange rij behoeften. Behoefte aan voedsel, water en rust, bijvoorbeeld, maar ook gedragsbehoeften
als beweging, sociaal gedrag, foerageren en spel. Het kunnen
uitvoeren van dergelijk natuurlijk gedrag is belangrijk voor het
welzijn van de koe. Weidegang geeft in vergelijking met de
situatie in gangbare ligboxenstallen aanzienlijk betere mogelijk-
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stallen bestaat de boxvloer in de regel uit een relatief harde
ondergrond. Dit geeft verwondingen en doorligplekken op knieen hakgewrichten. Deze kale plekken zijn het gevolg van de
steeds weer terugkerende puntbelasting en van de schurende
werking op de gewrichtshuid. Complicaties treden op als de
huid in een vroeg stadium kapot gaat, en bacteriën binnendringen waardoor ontstekingen ontstaan. Dergelijke aandoeningen
treden in de weide niet op.
Naast genoemde voordelen van weidegang is er een aantal
nadelen. Toepassing van weidegang bemoeilijkt het aanbieden
van een constant rantsoen van optimale kwaliteit en het gebruik
van een automatisch melksysteem, en daarmee het managen
van met name hoogproductief melkvee. Voorbeelden in de praktijk bewijzen echter dat met goed vakmanschap dit evenwel nog
steeds haalbaar is. Een ander aspect is dat er in de weide een
risico is op besmetting met specifieke pathogenen.
Besmettingsrisico’s door inwendige parasieten zoals maag-darmwormen, longwormen en leverbot zijn vooral aan de orde bij
zeer intensieve beweiding. Normaliter hebben koeien echter
tijdens de opfokperiode immuniteit ontwikkeld, en is de kans op
ziekteverschijnselen klein; vooropgesteld dat ze tijdens hun
jeugd zijn geweid en dus immuniteit hebben kùnnen opbouwen.
De kans op overdracht van besmettelijke ziekten, zoals koeiengriep en Bovine Virus Diarree, zou mogelijk vergroot worden bij
weidegang door over-de-draad contacten met vee van
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andere bedrijven. De genoemde risico's lijken in de praktijk echter zelden tot substantiële diergezondheidsproblemen te leiden.
Samengevat
Samengevat levert weidegang dus via natuurlijk gedrag en een
betere diergezondheid een positieve bijdrage aan het welzijn
van melkvee. Het is makkelijker om de nadelen van weidegang
te voorkómen dan om de welzijnsnadelen van de huidige ligboxenstallen te ‘repareren’. De gladde, harde, natte en vuile
betonvloeren, en de beperkte ruimte in stal en ligbox, bijvoorbeeld, zijn immers impliciet onderdeel van het concept van de
hedendaagse ligboxenstal. Het opheffen van de nadelen van de
gangbare stallen vraagt dan ook om creatieve toepassingen
van bestaande kennis, maar ook om ontwikkeling van nieuwe
kennis binnen een volledig nieuw huisvestingsconcept. Bij deze
ontwikkeling dient het belang van de koe voorop te staan wat
inhoudt dat verbeteringen in het stalontwerp verder moeten
reiken dan oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten in
gangbare ligboxenstallen.
In opdracht van LNV en Productschap Zuivel is een
beweidingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met PV,
PRI, ID, CLM. Meer informatie kunt u vinden in PraktijkRapport
Rundvee 14 “Het belang van weidegang”.
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Polen: weidegang voor gezonde koeien
werd gemengd met 2 kg raapschroot en mineralen/vitaminen.
Aanvullend werd een mengvoer verstrekt met 20 % ruw eiwit.
De maximale krachtvoergift bedroeg 11 kg ( 52 kg melk). In
2001 werd gemiddeld circa 25 kg krachtvoer gevoerd per
100 kg meetmelk. Het gemiddeld ruweiwitpercentage van de
rantsoenen bedroeg 14 %.
Om een hoge droge-stofopname uit ruwvoer te bereiken wordt
het voer gedurende het etmaal elke 2 uur automatisch benevelt met een aromatische vloeistof.

Eddy en Magda Bos, Franknowo, Polen
In 1998 kochten Eddy en Magda Bos een boerderij in
het noordoosten van Polen (Franknowo). Ze hebben
daar voor weidegang gekozen, omdat in hun situatie
de voordelen hiervan groter zijn dan de nadelen.
Met name het welzijn van de dieren vinden ze een
belangrijke economische factor. Meer welzijn
bevordert een langere en gezondere levensduur.
In onderstaand artikel doen ze verslag.

Bemesting
Zowel de weidepercelen als de maaipercelen worden niet organisch bemest. Onze ervaring is dat organisch bemest land de
opname van gras tijdens de weideperiode enorm verlaagt (in
Polen wordt nog bovengronds uitgereden). In 2001 produceer-

Wildernis
Het noordoosten van Polen is heuvelachtig en zeer bos-en
merenrijk. Het verschil in hoogte tussen het hoogste en het
laagste punt van ons land bedraagt ca. 23 meter. De laagste
gedeelten zijn veenachtig, de middelste klei/zand en de hoogste overwegend zand. Oorspronkelijk hadden we 25 ha land,
maar dit is inmiddels uitgegroeid tot 55 ha in eigendom en
15 ha in huur. De vorige eigenaar had het land al meer dan
15 jaar niet gebruikt. Een en al wildernis was het gevolg. Dit
fenomeen leverde ons echter wel een schat aan informatie op:
we troffen op het land meer dan 100 indicatorplanten aan, die
ons veel vertelden over de toestand van het land.
Bedrijfsgegevens
Op de meer vlakke middelhoge gedeelten verbouwen we 17 ha
maïs. De rest is grasland. Om de capillaire werking van de
bodem niet te verstoren, verbouwen we op de hogere gedeelten uitsluitend gras.
We hebben hier een landklimaat: koude winters tot -25°C en
warme zomers tot 35/37°C in de schaduw. Ook komen in de
zomer langdurige droogteperiodes voor van 4 tot 8 weken.
De koeien zijn in 2000 geïmporteerd vanuit Nederland als
drachtige vaarzen. Van de 45 geïmporteerde dieren zijn nu nog
40 aanwezig. De vaarzenlijsten zijn afgesloten met een
gemiddelde productie van 8770 kg melk in 320 dagen. De uitbetaling van de melkfabriek was gebaseerd op 4,2 % vet en
3,45 % eiwit. Ook zijn op het bedrijf nog 22 pinken, waarvan
een groot deel drachtig, en 20 vaarskalveren.
De melkkoeien zijn gehuisvest in een tot potstal omgebouwde
aanbindstal. Voor het jongvee is er groepshuisvesting op stro.
Klauw-en hakproblemen komen niet voor. Onze grootste zorg is
om de uiers gezond te houden (huisvesting, klimaat).

den de koeien gedurende de weideperiode circa 28 kg melk
met een krachtvoerverbruik van 3,4 kg gemiddeld.
De vaste en dunne mest wordt uitgereden over het maïsland.
Het gebruik van herbiciden is zeer beperkt: grasland nooit en
maïsland alleen wanneer het onkruid de jonge maïsplantjes
dreigt te overheersen. De bedoeling is om volgend jaar het
onkruid mechanisch te bestrijden.

V.I.B.
Vanwege mijn werkzaamheden voor het V.I.B. (Veeteeltkundig
Ingenieursbureau te Westervelde, NL) als bedrijfsadviseur voor
de melkveehouderij, was het noodzakelijk om een vaste medewerker in dienst te nemen. Ons bedrijf dient ook tevens als
proefbedrijf (voeding) voor het V.I.B.

Naar buiten
Na een redelijk lange stalperiode (ca. 230 dagen) gaan de
koeien dag en nacht naar buiten met bijvoedering van maïs en
later in het seizoen kuilgras. In het begin van de weideperiode
wordt een omweidingsysteem gebruikt. Meestal worden we
vanaf half juni, door een gebrek aan weidegras vanwege de
droogte, gedwongen om over te schakelen op standweiden,
met bijvoedering uiteraard. Ook komt het regelmatig voor dat

Voer
Om gezonde koeien te houden proberen we de ruwvoeropname zowel in de winter als in de zomer te stimuleren. 's Winters
wordt een droge-stofopname uit ruwvoer bereikt van circa
16 kg uit maïs en kuilgras. Afgelopen winter werd 6,4 kg
drogestof uit maïs gevoerd en de rest uit kuilgras. De maïs
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de koeien vanwege de hitte niet naar buiten willen en daardoor
100 % wintervoedering krijgen om de melkproductie op gang
te houden.

centraal te stellen krijgen we een betere economische basis
voor het bedrijf. Tot dusver hebben we een uitvalspercentage
kunnen realiseren van 5,6 % per jaar.

Naar binnen?
Als we de koeien dwingen om te weiden, gaan ze in de buurt
van de drinkbakken liggen. Meestal gaat dit samen met een
verhoging van het celgetal (hogere infectiedruk) en een daling
van de melkproductie, omdat de koeien te weinig voer opnemen. In feite is het voor ons veel gemakkelijker om de koeien
het hele jaar door binnen te houden: meer grasopbrengst van
de weidepercelen; omdat het buiten zeer warm kan zijn, zien
we de tochtigheden in de stal beter; de melkproductie houden
we beter op niveau; minder uierproblemen (per melkkoe 8-9 kg
stro per dag).

Zoals op elk bedrijf zijn de dagelijkse rantsoenkosten bij ons ook
belangrijk. Vooral in dit land, met op dit moment relatief lage
melkopbrengsten en hoge krachtvoerprijzen, is het zeer belangrijk om een lage kostprijs te realiseren. Voor ons is dit een
tweede reden om zoveel mogelijk weidegang toe te passen.

Weidegang
Toch hebben we voor weidegang gekozen, omdat in onze
situatie de voordelen hiervan groter zijn dan de nadelen. Met
name het welzijn van de dieren is in onze ogen een belangrijke
economische factor. Meer welzijn bevordert een langere en
gezondere levensduur.
Weidegang heeft een positieve invloed op het welzijn van de
koeien. 's Zomers worden de droge koeien niet gescheiden van
de melkkoeien. Ze lopen gewoon met de melkkoeien mee, ook
in de melkstal. De droge koeien kalven af tussen de melkkoeien in de wei of in de stal. We merken dat de rangorde niet
verstoord wordt en de koeien vlot en zonder problemen op de
melk komen. Ook hebben we gemerkt dat de combinatie
potstal, met een gedeelte betonvloer, en weidegang nauwelijks
klauwonderhoud vergt.
Door het welzijn en de gezondheid van koeien en jongvee

koeien wordt, voor zover mogelijk, gebaseerd op de aanwezigheid van voldoende ruwe celstof per kg droge stof. De
lengte van het gras is hieraan ondergeschikt. Als bijvoorbeeld
vanwege het weer (weinig neerslag) het gras langzaam groeit,
dan bevat het gras meer ruwe celstof per kg droge stof
waardoor de dieren in korter gras ingeschaard kunnen worden.
In het voorjaar hebben de koeien 8 ha tot hun beschikking.
Na de eerste snede wordt dit verdubbeld.
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Samenstelling
De weidepercelen bevatten 15 tot 20 % witte klaver. In het
voorjaar wordt bemest met 80 kg stikstof, 45 kg fosfaat en
100 kg kalium. Daarna wordt voor de rest van het weideseizoen nog tweemaal bemest met 60 kg N. Inscharing van de

Tot slot
Gemiddeld kunnen we vier keer per jaar kuilen. Maar alleen de
eerste en vierde snede zijn qua opbrengst vergelijkbaar met
die in Nederland. Van de 17 ha maïs wordt circa 15 % opgevreten door wilde zwijnen. Al met al zal het u niet verbazen dat
het ons ieder jaar moeite kost het benodigde ruwvoer te
winnen, ondanks de lage veebezetting.
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Beweiding hét item voor imago melkveehouderij
Media
De media zijn belangrijk bij
de beeldvorming. We
hebben de geënquêteerden gevraagd waar hun
kennis over de melkveehouderij vandaan komt.
24 % geeft aan zijn of
haar kennis voornamelijk
uit de media te halen,
11 % via school en werk,
53 % uit de directe omgeving en 12 % zegt geen
kennis te hebben van de
melkveehouderij.
Uit de enquête blijkt dat
veel mensen niet goed
weten hoe het nu precies
zit met die koe in de wei:
37 % denkt dat bijna alle
koeien in de zomer buiten
lopen, 28 % denkt dat
ongeveer de helft van de
koeien buiten loopt, en
22 % denkt dat bijna alle
koeien het hele jaar op
stal staan. De overige
12 % heeft geen idee.
Op basis van deze vraag
en enkele andere vragen
over de melkveehouderij
hebben we het kennisniveau van de geënquêteerde bepaald. Mensen
die meer kennis hebben
van de melkveehouderij,
zijn positiever over de
sector. Zij vinden minder
vaak dat de sector steeds
meer op een industrie

Maya Boer en Carin Rougoor
(Centrum voor Landbouw en Milieu)
Steeds meer melkveehouders kiezen ervoor
de koeien in de zomer
geheel of gedeeltelijk
op stal te houden. Hoe
kijken burgers aan
tegen deze tendens?
Is beweiding belangrijk
voor het imago van de
melkveehouderij?
En wat willen consumenten extra betalen
om de koe in de wei
te houden? Om dit uit
te zoeken heeft het
Centrum voor
Landbouw en Milieu
een enquête uitgevoerd
onder 258 burgers
naar de beleving van
beweiding.
Directe contacten
Directe contacten zijn
belangrijk voor het imago.
De ondervraagden zijn
enkele stellingen over de
melkveehouderij voorgelegd. Hieruit bleek dat het
imago van de Nederlandse
melkveehouderij positief
is; 59 % van de burgers
vindt de melkveehouderij diervriendelijk en milieuvriendelijk. De
andere kant van de medaille is dat tegelijkertijd 66 % vindt dat
de melkveehouderij steeds meer op een industrie gaat lijken.
Bijna alle ondervraagden vinden dat melkkoeien bij Nederland
horen, en vinden het belangrijk dat melkkoeien zo vaak mogelijk buiten kunnen lopen. Als belangrijkste reden hiervoor noemt
men dierenwelzijn; mensen denken dat een koe in de wei beter
af is. Naast dierenwelzijn vindt men beweiding belangrijk voor
natuur en landschap. Slechts een enkeling vindt beweiding
belangrijk voor de kwaliteit en smaak van de melk.

gaat lijken.
De kennis die burgers hebben van de melkveehouderij blijkt
samen te hangen met het beeld dat zij van de sector hebben
en de manier waarop zij aan hun informatie komen. Mensen die
via de media aan informatie komen zijn minder goed op de
hoogte van de melkveehouderij en hebben een negatiever
beeld dan mensen die hun kennis van de melkveehouderij uit
hun directe omgeving halen.
Extra betalen
Hoeveel willen burgers betalen voor ‘beweiding’? De geënquêteerden werd gevraagd te noemen waar zij op letten als ze
melk kopen. Behalve op de datum, let men op het vetgehalte,
de smaak en (extra) ingrediënten. De prijs en het merk zijn
minder belangrijk. Slechts een enkeling let erop of de melk
diervriendelijk geproduceerd is.
Driekwart van de ondervraagden gaf aan meer te willen betalen
voor het pak melk van de koe die buiten loopt. Deze groep
zegt gemiddeld maximaal 16 eurocent per liter meer betalen

Stadsmens
Aan alle geënquêteerden is gevraagd of zij zich een ‘echt
stadsmens’ voelen of niet. 24 % beantwoordde deze vraag met
‘ja’. De overige 76 % voelt zich geen stadsmens. ‘De stadsmensen’ hebben een negatiever beeld van de sector; zij vinden
de melkveehouderij minder diervriendelijk, en vinden vaker dat
de sector steeds meer op een industrie gaat lijken.
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voor ‘beweiding’. Gemiddeld over alle ondervraagden is dit
12 eurocent.
Burgers geven dus aan meer te willen betalen voor melk als
deze geproduceerd is door ‘een koe in de wei’. In praktijk
wordt echter veelal de goedkoopste melk gekocht. De vraag is
dus in hoeverre de consument ook daadwerkelijk die meerprijs
zal betalen.

•

Goede imago behouden
Het imago van de melkveehouderij is goed. De vraag is hoe we
dit imago kunnen behouden. We zien dat ‘stadsmensen’ een
negatiever beeld van de sector hebben dan mensen die zich
geen stadsmens voelen. Met de verstedelijking van Nederland
neemt het aantal ‘stadsmensen’ toe. Om haar relatief goede
imago te behouden zal de melkveehouderij zich vooral moeten
richten op het contact met de burgers en in het bijzonder ‘de
stadsmens’, bijvoorbeeld door:
• Informele rechtstreekse contacten: mensen die hun
informatie over de melkveehouderij uit de eigen omgeving
hebben, zijn het positiefst over de sector. Open dagen,
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•

bedrijfsbezoeken, boerenwinkeltjes kunnen dan ook
bijdragen aan het goede imago.
Positief nieuws in de media: de media speelt een rol bij
het imago. Het afgelopen jaar zijn er veel negatieve
berichten in het nieuws geweest, onder andere rondom de
MKZ- en BSE-crises. Dit kan een oorzaak zijn van de
negatieve houding van mensen die hun informatie uit de
media halen. Mogelijk kunnen positieve berichten en meer
achtergrondinformatie over de sector het beeld wijzigen.
Koeien in de wei: uit de enquête blijkt dat beweiding
positief bijdraagt aan het imago van de melkveehouderij.
Het is dus belangrijk voor het imago dat koeien
(zichtbaar) weiden, ook in de toekomst!

In opdracht van LNV en Productschap Zuivel is een
beweidingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met PV,
PRI, ID, CLM. Meer informatie kunt u vinden in PraktijkRapport
Rundvee 14 “Het belang van weidegang”.
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Weidegang in Alberta geen agendapunt
Consument
Onze Melkveehoudersvereniging “Alberta Milk” heeft weidegang
niet als aandachts/discussiepunt op de agenda. De collega’s
zouden me wereldvreemd aankijken. Weidegang heeft landelijk
gezien ook geen plaats op de vergaderagenda, alhoewel er wel
wat weidegang plaatsvindt in de kustprovincies. De consument
bemoeit zich (nog) niet zo met het welzijn van de melkkoeien. De melkfabrieken denken nog niet aan een plus
voor de melk. Praktijkonderzoek naar weiden vindt
niet plaats.

Hennie Bos,
melkveehouder in Alberta, Canada
Hoezo weidegang? Deze wedervraag kun je hier in
Alberta verwachten van collega-melkveehouders.
In Alberta wordt vanwege het droge klimaat bijna
geen weidegang toegepast. De consument bemoeit
zich (nog) niet zo met het welzijn van de melkkoeien. De melkfabrieken denken er nog niet aan.
Praktijkonderzoek naar weiden vindt niet plaats.
We zijn acht jaar geleden vanuit Zuid-Friesland vertrokken naar
Alberta in Canada. Frustatie vanwege regelgeving was trouwens geen motief voor emigratie! Destijds kon de liquidatie in
Nederland je een zeer goede uitgangspositie geven om een
nieuw bedrijf te starten. Verdubbeling was zeer goed mogelijk.
De modernisering van de melkveebedrijven gaat hier in een
snel tempo. Plus de instroom van emigranten veroorzaakt dit
hoge quotaprijzen. Sociaal-economisch is Alberta een van de
populairste emigratiegebieden. Niet zonder reden. Er heerst
hier een gezond ondernemersklimaat.
Bedrijfsgegevens
Momenteel hebben we een melkveebedrijf gecombineerd met zelfzuivelen (boerenyoghurt). Er zijn
200 melkkoeien plus jongvee op 192 ha. We
melken drie keer per dag, met een productie
van 10.000 kg. De melkkoeien zijn gehuisvest in een zesrijige ligboxstal, en kennen
geen weidegang. Droge koeien en jongvee
hebben een ligboxenstal met uitloop. Het werk
wordt gedaan met twee vaste medewerkers en met
part-timers.
Van de melk wordt 7 % verwerkt tot boerenyoghurt.
Deze wordt in 70 winkels binnen Alberta verkocht. Met
dit product mikken we op de bovenkant van de markt
voor de meerprijs.
Voor de toekomst zien we een gestage groei
tot 250 melkkoeien. Ook de yoghurttak
breiden we in een gestaag tempo uit. Vorig
jaar nam de yoghurtconsumptie in Canada
met 9 % toe!
Geen weidegang
In Alberta is vanwege het droge klimaat bijna
geen weidegang. De neerslag in Centraal-Alberta
is 400 mm (juni en juli). Een gelijkmatige grasgroei is
niet mogelijk. In juni en juli groeit er enorm veel gras.
Tijdens de rest van de zomer overweegt de bruine kleur. Een
gelijkmatige melkproductie is hier vanwege het quotasysteem
een vereiste. Daarom krijgen de melkkoeien geen weidegang.
Ze worden het jaar rond op stal gehouden met een constant
rantsoen.
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Boerenyoghurt
Bij ons op de boerderij ligt dat wat anders vanwege de boerenyoghurt. Onze consumenten betalen meer en vragen ook meer!
Weidegang, koeien naar buiten leeft wat meer voor hen.
Vanzelfsprekend praten wij er ook over. De volgende punten
komen dan aan de orde:
•

weiden is onvoordelig

•

we hebben drie productiegroepen. Drie keer per dag

Nederland
Weidegang in Nederland is naar mijn mening vanzelfsprekend.
Het gras groeit er gelijkmatig, het klimaat is prettig, het is de
meest voordelige manier van voederwinning. Als je dan ook
nog de consument meekrijgt, Cono + 1 cent, dan snijdt het
mes aan twee kanten.
Ik heb in Nederland de weidegang ook wel eens verwenst,
vooral in de natte herfst. Maar in het voorjaar gingen de
dames zo vroeg mogelijk de weide in. De oldtimers zeiden het
al: “ze hebben aan een pet vol genoeg in het voorjaar”.

melken is dan te veel extra werk!
•

misschien de lage groep en de slecht-ter-been-dames in de

Marketing
Natuurlijk ligt de discussie breder. Factoren als verkaveling,
robot melken spelen een rol. Naar mijn gevoel speelt de druk
van buitenaf, de consument en het dierenbevrijdingsfront een
grote rol. De Nederlandse melkveehouder moet uit de verdediging en een slim spel spelen. De druk zal allicht groter
worden in het dichtbevolkte Nederland. Probeer waar nodig
een compromis te zoeken, bijvoorbeeld middels een uitloop,
marketing!
Het allerbelangrijkste is dat het economisch is om weidegang
toe te passen.

uitloop
•

een uitloop/weide zou wel gezond zijn voor de dieren
vanwege de lagere infectiedruk

• oogstrelend voor ons en de klanten.
Bij ons is beweiden dus een discussiepunt, niet urgent maar
wel aanwezig. Waarschijnlijk krijgt de lage groep een uitloop.
Een compromis!
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AUTOMATISCH

MELKEN EN WEIDEGANG

EU-project Automatisch Melken (5)
gebruiken. Op deze manier zou Automatisch Melken en weidegang gecombineerd kunnen worden zonder problemen te
krijgen met de negatieve aspecten.

Hendrik Jan van Dooren en Gelein Biewenga
EU Project Automatisch Melken
Praktijkonderzoek Veehouderij trekt het drie jaar durende Europees
project over automatisch melken, waarbij zeven onderzoeksinstituten en
alle robotleveranciers uit zes landen samenwerken. Het project loopt tot
december 2003 en neemt 11 verschillende aspecten onder de loep.
Deze zijn globaal onder te verdelen in 3 onderzoeksvelden.

Alle begin is moeilijk
Vorig jaar (2001) was een aanloopjaar dat sterk beïnvloed
werd door de MKZ-crisis en het feit dat de dieren moesten
wennen aan automatisch melken én aan de combinatie met
beweiding. Dit jaar (2002) is werkelijk begonnen met het
verzamelen van gegevens. Daarin staan de factoren die het
melkinterval en weideduur kunnen beïnvloeden centraal (grasaanbod, bijvoerniveau, afstand naar de weide) en wordt de

Economie, Consument & management
Sociaal economische aspecten
Consumentenacceptatie van de robot
Management ondersteuning
Melkkwaliteit & Hygiëne
Definitie acceptabele melkkwaliteit
Melkkwaliteit met en zonder robot
Voorkomen van antibiotica residuen
Automatisch voorbehandelen van uier
Effectiviteit en efficiëntie van de reinigingen
Welzijn, Gezondheid & Weidegang
Welzijn van koeien
Gezondheid en speenconditie
Verschillende weidegang strategieën

In de Periodiek van oktober 2001 is het project beschreven.
In PraktijkKompas zullen regelmatig artikelen verschijnen
waarbij u op de hoogte wordt gebracht van de resultaten.
De Engelstalige onderzoeksrapporten
kunt u gratis downloaden van de website:
http://www.automaticmilking.nl
In totaal zullen 28 rapporten verschijnen.

In ieder nummer van het PraktijkKompas komt een
onderdeel van het EU-project Automatisch Melken
(AM) aan bod (zie kader). Ditmaal is dat het onderdeel Weidegang.
Vorig jaar is het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV)
op Nij Bosma Zathe gestart met een onderzoek naar
de combinatie van Automatisch Melken en weidegang. Het PV voert dit onderzoek uit in opdracht van
het ministerie van LNV en de Europese Unie en in
samenwerking met onderzoekers uit Zweden en
Denemarken.

relatie met benutte capaciteit van het melksysteem en arbeidsbehoefte gelegd. Daarnaast wordt het gedrag van de dieren in
de stal en de weide vastgelegd. De eerste resultaten komen
begin volgend jaar beschikbaar. Resultaten en ervaringen van
het eerste jaar zijn eerder in het PraktijkKompas van mei 2002
verschenen.
Eerste ervaringen: koe of systeem?
In 2001 moest in de eerste maand na de start van de
beweiding dagelijks 45 % van de dieren uit de weide gehaald
worden. Dit percentage daalde later in het jaar naar 20 %.
Er werd in het eerste jaar geen verband gevonden tussen
melkinterval en perceelsafstand. Wel leek het erop dat met
meer bijvoeding in de stal het melkinterval afnam.
Waren de ervaringen van het eerste jaar Automatische Melken
en weidegang al hoopgevend, het tweede jaar bleken de dieren sneller gewend aan weidegang. Dieren zonder historie in
een conventioneel systeem, vinden over het algemeen goed
hun ritme in het systeem. Maar ook (oudere) dieren, die goed
voor zichzelf opkomen vallen in positieve zin op. Koeien met
minder eigen initiatief lijken minder geschikt voor dit systeem.
Dit zijn over het algemeen de dieren die niet uit zichzelf
terugkomen naar de stal om gemolken te worden. Het slagen
van de combinatie Automatisch Melken en weidegang wordt

Weidegang lastig?
Weidegang en automatisch melken lijkt een lastige combinatie.
Het ophalen van dieren geeft pieken bij het automatisch melksysteem en overdag wordt de capaciteit onvolledig benut.
Langere melkintervallen kunnen leiden tot een afname van de
melkproductie en problemen met de uiergezondheid. Weiden is
echter goed voor welzijn en (klauw)gezondheid en de weidende
koe wordt gezien als ambassadeur van de melkveehouderij.
Het is dus belangrijk om de factoren die invloed hebben op het
melkinterval te kennen om ze als sturingsinstrument te kunnen
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dus niet alleen bepaald door het systeem, maar door koe én
systeem.

Op de vraag of de veehouders weidegang toepasten antwoordde bijna 53 % met ja en ruim 41 % met nee. De rest (6 %) had
slechts een uitloop van minder dan 1 ha.
Bij de veehouders die Automatisch Melken en weidegang
combineerden was een vorm van omweiden het meest gebruikte beweidingssystemen (48 %). Daarna volgden standweiden
(17 %), siëstabeweiding (13 %) en stripweiden (9 %).
Blijkbaar past de helft van de geënquêteerde boeren met een
automatisch melksysteem dus beweiding toe. Dat is een
positief getal, het lukt deze boeren dus om de knelpunten te
omzeilen. Aan de andere kant ligt het aandeel een stuk lager
dan bij veehouders met een conventioneel melksysteem waar
90 % beweiding toepast.
Het bovenstaande staat uitgebreid beschreven in het
rapport: Automatic Milking and Grazing, Applied Grazing
strategies, door Hendrik Jan van Dooren e.a.
Dit rapport is te vinden op de website van het project
(zie andere kader).

Meerderheid veehouders combineert
Naast dit onderzoek op praktijkcentrum “Nij Bosma Zathe” is in
mei een rapport verschenen waarin het onderzoek beschreven
wordt dat in het verleden door het PV en in Zweden gedaan is
naar de combinatie van Automatisch Melken en weidegang. Het
meest recente onderdeel daarin is een enquête die in 2001 bij
121 Nederlandse melkveehouders met een AM-systeem afgenomen is. De nadruk in de enquête lag op melkkwaliteit en daarvoor werden ook een aantal vragen over beweiding gesteld.

Stand van zaken EU-project
Het zevende rapport met de titel Effectiveness of
automatic cleaning of udder and teats and effects of
hygiene management, is nu na te lezen op de website
van het project. In dit rapport is een protocol beschreven dat gebruikt kan worden om de effectiviteit te testen
van de speenreinigingsmethoden bij automatische
melksystemen. Dit protocol zal dan ook gebruikt gaan
worden om de verschillende systemen te testen op
effectiviteit. En het onderzoek gaat door. Het eerstvolgende rapport dat beschikbaar komt zal gaan over de
speenconditie en het effect van automatisch melken.
Deze twee onderwerpen (speenconditie en speenreiniging) zullen in het volgende PraktijkKompas aan bod
komen.

Aan dit deel van het EU-project doen onderzoekers uit Zweden (Hans Wiktorsson en Eva Spörndly), Denemarken (Christian Krohn) en
Nederland mee. Voor het PV zijn dat Leonie Ruis-Heutinck, Gelein Biewenga, Hendrik Jan van Dooren en de medewerkers van
Praktijkcentrum “Nij Bosma Zathe”. Het onderzoek in Zweden richt zich op het achterhalen van de stimuli voor koeien om naar het
AM-systeem te gaan. De situatie in Zweden is afwijkend omdat weidegang daar voor alle bedrijven verplicht is. In Denemarken wordt
de situatie op een aantal praktijkbedrijven met een AM-systeem gevolgd.
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Jubileumdagen Cranendonck !
Karola van der Wende

In 1973 is de stichtingsakte gepasseerd en werd de proefboerderij officieel Onderzoekscentrum voor de rundveehouderij in
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, in de volksmond ROC
Cranendonck. Het bestuur bestond uit afgevaardigden van de
standsorganisaties NCB, LLTB, CBTB en ZLM. Het onderzoek
werd grotendeels gecoördineerd door het Proefstation voor de
Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) in
Lelystad.

Wanneer
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2002 zijn er
Open Dagen op Praktijkcentrum Cranendonck.
De proefboerderij bestaat namelijk 50 jaar! Beide dagen zijn
gericht op de melkveehouderijsector. Op zaterdag zijn ook
burgers van harte welkom.

In de vijftiger jaren was Cranendonck een gemengd bedrijf met
MRIJ-koeien, varkens, hamels en kippen. In de eerste jaren
werden er naast grasland gemiddeld 12 akkerbouw- en voedergewassen geteeld; van granen tot voederbieten, zaadlupine en
stoppelknollen. Cranendonck heeft zich anno 2002 ontwikkeld
tot een gespecialiseerd melkveeproefbedrijf met 95 roodbonte
melkkoeien op 56 hectare erfpachtgrond. Naast grasland
wordt er nu maïs en triticale geteeld.

Thema
Het thema van de jubileumdagen is de kringloop van organische stof. Het instandhouden van de bodemvruchtbaarheid op
zandgrond is namelijk een belangrijk item voor de komende
jaren. De organischestofkringloop wordt geschetst aan de hand
van de kringloop dier-mest-bodem-plant, uitgebeeld door
middel van een route langs diverse stands. Organische stof is
vooral op zandgrond van wezenlijk belang. Denk aan het
vochtvasthoudend vermogen en aan het beperken van de
nitraatuitspoeling.

Sinds 1 januari 2001 is het PR gefuseerd met
Praktijkonderzoek Varkenshouderij (Pva), Praktijkonderzoek
Pluimveehouderij (PP) en het Agrarisch Telematica Centrum
(ATC) tot het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). Sinds 15 mei
2001 is het PV verzelfstandigd en valt via DLO onder
Wageningen UR. Voor het onderzoek betekent dit dat
onderzoeksgelden niet meer zo vanzelfsprekend zijn.
De reorganisatie leverde Cranendonck een nieuwe naam op:
Praktijkcentrum Cranendonck.

Geschiedenis Cranendonck
Proefboerderij Cranendonck is in 1952 gesticht door de toenmalige NCB (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond), de
huidige ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie). Het
gemeentebestuur van Maarheeze heeft 16 hectare van het
landgoed Cranendonck in erfpacht uitgegeven aan de NCB.
De gemeente had het in 1938 aangekocht. Ze wilde het historisch landgoed voor het Brabantse landschap instandhouden.
Het landgoed is heel vroeger eigendom geweest van Willem de
Zwijger. De NCB wilde een proefboerderij op de zandgrond
stichten, omdat er een achterstand lag bij het onderzoek naar
de voederwaarde van de groenvoedergewassen die op de
zandgrond geteeld worden.

Ontwikkeling onderzoek
Door de jaren heen is er op Cranendonck heel veel onderzoek
gedaan. In de eerste jaren was het onderzoek meer wetenschappelijk gericht; na 1974 veel meer praktijkgericht door de
invloed van het PR. Vanaf de oprichting tot 1974 deed het

Jubileumdagen

25 en 26
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Rijkslandbouwproefstation te Hoorn (het latere IVVO) op
Cranendonck veel verteringsonderzoek met schapen. Het ging
om het bepalen van de verteringscoëfficiënten m.b.t. onder
andere lupine, serradella, verse snijmaïs, ingekuilde snijmaïs,
spurrie, klaver, siletta, hooi, vers gras en snijrogge.

onderzoek op de zandgronden is er in de loop van de afgelopen 50 jaar ook onderzoek verricht op de lössgronden in
Limburg en op de zware rivierklei in het rivierengebied. Elke
periode heeft zo zijn eigen aandachtspunten, maar een rode
draad in 50 jaar onderzoek op Cranendonck is toch de
bemesting, het grasland, de maïs en de voeding.

Cranendonck is uniek met het snijmaïsonderzoek, waaronder
het onderzoek vruchtwisseling, rassen en bemesting. Tot in de
zeventiger jaren was de trend: hoe meer mest hoe beter.
Daarna is de trend ingezet om met steeds minder mest toe te
komen. In de jaren zestig deed Cranendonck voedingsproeven
met rundvee, jongvee, vleesstieren en varkens, en ook onderzoek aan grondbewerking en aan inkuilen. In de zeventiger
jaren was er naast het voedingsonderzoek bij melkvee en
jongvee ook veel graslandonderzoek, variërend van urinebrandplekken tot welke grassoorten het meest geschikt zijn voor
zomerstalvoedering. Ook was er onderzoek gericht op de
jongveehuisvesting en gezondheidszorg.

Praktijkcentrum Cranendonck heeft laten zien dat ze veel
betekent voor de melkveehouderij.

In de tachtiger jaren deed Cranendonck veel systeemvergelijkend en meerjarig onderzoek, waaronder het bedrijfssysteem
met maïs als enig ruwvoer en de toetsing groeiritmepatroon
tijdens de opfokperiode van kalf tot melkvaars. Voor een
langere mestopslag zijn de mestbol en het mestbassin in beeld
gekomen.

Kom dus naar de jubileumdagen
op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2002.
Cranendonck Praktijkcentrum
voor melkveehouderij in zandgebieden
Cranendonck 11
6027 RK Soerendonk
Telefoon 0495 591251

In de negentiger jaren is het onderzoek naar de droogtetolerante gewassen ingezet, waaronder triticale en lucerne. Verder is
er veel beregeningsonderzoek gedaan waaruit ook het project
Beregenen op Maat is ontstaan. Bovendien kwam het onderzoek agrarisch natuurbeheer in beeld.

Openingstijden:
vrijdag 25 oktober van 13.00 tot 18.00 uur
zaterdag 26 oktober van 9.30 tot 17.00 uur

Huidig onderzoek richt zich bijvoorbeeld op het effect van
beweiden op de nitraatuitspoeling in het grondwater. Naast het

Cranendonck

Oktober
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Recente uitgaven
Kwantitatieve informatie Veehouderij
2002-2003
KWIN-Veehouderij is een jaarlijkse uitgave van het
Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). De KWIN bevat
statistische prijsinformatie over onderdelen van
veehouderijbedrijven en normen voor het maken van
berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen.
KWIN-Veehouderij heeft betrekking op de sectoren
melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden,
varkens, pluimvee, nertsen, konijnen en palingen.

Kosten
KWIN-Veehouderij 2002-2003 ofwel PraktijkBoek 18 kost
€ 50,00 en is te bestellen bij het Praktijkonderzoek Veehouderij
op de gebruikelijke wijze (zie onder).

Digitale KWIN
U kunt ook werken met de digitale KWIN die is toegevoegd aan
PraktijkNet, de kennisdatabank van Praktijkonderzoek
Veehouderij. Voor een tarief van € 37,50 is de KWIN een jaar
lang te lezen en te doorzoeken op één PC.
Meldt u aan via www.kwin.nl.
Normen
Bij de normen staat een toelichting over de inhoud,
de wijze van berekening en de bron van de gegevens. Generaliseren is bij het opstellen van normen
onvermijdelijk. De normen moet u dan ook zien als
een richtlijn, die echter wel een breed draagvlak
hebben omdat ze met afgevaardigden uit de sectoren zijn afgesproken. Afhankelijk van de ideeën van
de ondernemer en het bedrijf waarvoor u begroot,
kunt u de gegeven normen aanpassen.

Saldoberekeningen
Voor alle sectoren is er een saldoberekening. Voor
het maken van een saldoberekening voor de melkveehouderij is bij het PV het computerprogramma
BBPR beschikbaar. Deze berekent, afhankelijk van
de specifieke bedrijfssituatie, saldo- of nettobedrijfsresultaten. BBPR werkt met de normen uit
KWIN-Veehouderij. Alle in KWIN-Veehouderij gegeven
saldoberekeningen zijn voorbeeldberekeningen.
Voor specifieke bedrijfsbegrotingen moet u ze aanpassen aan de bedrijfssituatie.

Wat kunt u ermee?
KWIN-Veehouderij leent zich voor verschillende doeleinden. De normen geven inzicht in de hoogte van
de prijzen op middellange termijn. Hierdoor zijn ze
geschikt als basis voor planning- en evaluatiesystemen.
Het voordeel van KWIN-Veehouderij is dat u alle
informatie van de betreffende diersoorten bij elkaar
hebt.
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Voorspelling van de voeropname met het
Koemodel 2002
In 1987 heeft het toenmalige Proefstation voor de
Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) het
PR-Koemodel geïntroduceerd. Het PR-Koemodel is een belangrijke pijler onder het bedrijfsbegrotingsprogramma BBPR en
onder vele rantsoenberekeningsprogramma’s. Echter, het PRKoemodel heeft een aantal technische en operationele beperkingen. In de praktijk voorspelde het PR-Koemodel soms een te
lage voeropname. Waarschijnlijk als gevolg van het feit dat we
tegenwoordig te maken hebben met een ander type koe (meer
HF bloed), maar ook met een ander type ruwvoer (bijvoorbeeld
meer snijmaïs) in het rantsoen. Bovendien missen de rekenregels van het PR-Koemodel soms een goede fysiologische en
biologische onderbouwing. Hierdoor zijn sommige relaties
binnen het model niet verklaarbaar op basis van logische biologische processen. Om aan de bezwaren tegemoet te komen
is door het Praktijkonderzoek Veehouderij begonnen met de
ontwikkeling van een nieuw koemodel het Koemodel-2002.
Het voeropnamemodel binnen het Koemodel-2002 is ontwikkeld op basis van de gegevens van 34 voerproeven met
onbeperkte ruwvoer verstrekking waarbij individueel de ruwvoeropname is gemeten van HF-koeien. Het voeropname model
voorspelt de voeropname op basis van dierfactoren en voerfactoren die in de praktijk eenvoudig zijn te meten of beschikbaar zijn. Het voeropnamemodel is gebaseerd op het principe
dat de droge-stofopname wordt bepaald door enerzijds de
voeropnamecapaciteit (VOC) van de koe en anderzijds door de
mate waarin een voedermiddel beslag legt op de beschikbare
voeropnamecapaciteit.
PraktijkRapport Rundvee 11 (€ 17,50)
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Recente uitgaven
Verwaarding van rundvlees uit de Nederlandse
biologische melkveehouderij
Het rapport beschrijft de mogelijkheden om binnen de biologische melkveehouderij de productie van biologisch rundvlees te
verbeteren. Het accent ligt daarbij op het verhogen van het
aandeel uitstootkoeien dat in aanmerking komt voor afzet in
het biologische rundvleescircuit. Dit aandeel kan verhoogd worden door het afmesten van uitstootkoeien of door het inzetten
van een dubbeldoelras in plaats van HF-koeien. Daarnaast is
gekeken naar mogelijkheden om kalveren geboren op het biologisch melkveebedrijf volgens verschillende productiesystemen
onder biologische randvoorwaarden te mesten.
PraktijkRapport Rundvee 12 (€ 17,50)

Voeding van melkschapen
Onderzoek is uitgevoerd naar de bestaande kennis over de
voeding van melkschapen aan de hand van een literatuurstudie
en een praktijkinventarisatie. Hiervoor is zowel binnenlandse als
buitenlandse literatuur geraadpleegd. Praktische informatie is
verkregen via interviews met melkschapenhouders en een voedingsdeskundige. Het rapport omvat informatie over de energie- en eiwitbehoefte, de mineralen- en spoorelementenvoorziening (m.n. koper), vitaminen, biologische rantsoenen en
voeropname, biedt inzicht in de passagesnelheid van het voer
door de schapenpens en beschrijft gevonden voedingseffecten
op de melkproductie.
Tegelijkertijd zijn de knelpunten op voedingsgebied in
Nederlandse melkschapenhouderij geïnventariseerd en oplossingen (oplosrichtingen) gezocht. Gesignaleerde knelpunten zijn
onder andere het ontbreken van normen voor melkschapen en
tools om de eiwitvoorziening te toetsen, de DVE-onderwaardering van voedermiddelen voor schapen, de omschakeling van
een stal- naar een weiderantsoen en voedingstoornissen als
slepende melkziekte en een kopertekort. In de biologische
melkschapenhouderij heeft men daarnaast vooral behoefte aan
alternatieve eiwitbronnen. Voor het opvullen van kennisleemten
of ontwikkelen van instrumenten is vervolgonderzoek geformuleerd. Het rapport is een eerste naslagwerk over de voeding
van melkschapen in Nederland.
PraktijkRapport Schapen 13 (€ 17,50)

Het belang van weidegang
Weidegang van melkvee staat momenteel sterk in
de belangstelling. Runderen zijn een belangrijk
element in het landelijk gebied en daarmee belangrijk voor het imago van de melkveehouderij. Vanuit
de maatschappij is er een steeds sterker wordende
roep naar bedrijfssystemen waarin het dier het
natuurlijk gedrag kan uiten. Voor melkvee is weidegang daarbij een belangrijk aspect. Ontwikkelingen
in de melkveehouderij hebben er echter toe geleid
dat weidegang van melkvee niet meer zo vanzelfsprekend is als pakweg dertig jaar geleden. De
melkveehouderij onderschrijft het belang van weidegang en constateert een spanning tussen deze
ontwikkelingen op bedrijfsniveau en de maatschappelijke wensen. De vraag is nu of weidegang van
melkvee gestimuleerd zou moeten worden, en zo ja
op welke wijze. Hiervoor is inzicht nodig in alle
aspecten van weidegang. Het hierover geschreven
rapport probeert dit inzicht te geven.
PraktijkRapport Rundvee 14 (€ 17,50)

Alle uitgaven zijn te bestellen bij het
Praktijkonderzoek Veehouderij:
schriftelijk (Postbus 2176, 8203 AD Lelystad),
telefonisch (0320 293 211),
per E-mail (info@pv.agro.nl)
of via de website (www.pv.wageningen-ur.nl)
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AANMELDING SECTORDAG MELKVEE “WEIDEGANG”
26 september 2002, Waiboerhoeve, Wisentweg 55, Lelystad

Vul onderstaande bon in of meldt u aan via de website www.pv.wageningen-ur.nl.
Vergeet niet om uw eerste 3 keuzes voor het middagprogramma aan te kruisen.
Als abonnee is uw bijdrage € 52,50. Dit is inclusief het buffet en consumpties (niet-abonnees betalen € 70,-).

Wilt u de bon insturen vóór 20 september a.s?

Ja,
Ik kom met ......... personen op de sectordag over weidegang op donderdag 26 september 2002
Naam bedrijf: ........................................................................................................................................
Contactpersoon/UBN nummer: ...............................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................
Postcode: ......................................... Woonplaats: .................................................................................
Ik machtig het Praktijkonderzoek Veehouderij eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven
Giro-/bankrekeningnummer: ............................ Handtekening: ..................................................................
❑ Ik ben abonnee van PraktijkKompas en betaal € 52,50
❑ Ik ben nog geen abonnee, maar wil dit worden. Ik betaal het abonneegeld en € 52,50 voor de sectordag
❑ Ik ben geen abonnee en betaal € 70,Welke sessies wilt u bijwonen? Geef de rangorde van uw eerste drie voorkeuren aan met een 1, een 2 en een 3
❑ Weidegang en automatisch melken (on)mogelijk?
❑ Wel zijn in rust en beweging
❑ Weiden en voeren op stal: kiezen of combineren!
❑ Kostprijs en duurzaam gaan samen op?!
❑ Ondernemend landgebruik
❑ Minas en gras, hoe maak je het pas
U kunt deze bon per post versturen of faxen naar (0320) 24 15 84. Opgeven kan tot 20 september 2002.
Open dagen Waiboerhoeve op vrijdag 27 en zaterdag 28 september.
Ook op vrijdag 27 en zaterdag 28 september zal het thema “Weidegang’’ centraal staan. U kunt dan de Waiboerhoeve vrij
bezichtigen en o.a. met deskundigen van Praktijkonderzoek Veehouderij spreken voor vragen of een korte toelichting.
Op de zaterdag zijn er speciale activiteiten voor het gehele gezin o.a. springkussen, kleine huisdieren en paard met huifkar.
Ook is zaterdag het paardenproefbedrijf open

Basis abonnement
P r a k t i j k K o m p a s
Vakblad van Praktijkonderzoek Veehouderij

Rundvee
Jaargang 16
Nummer 5
September 2002

Special sectordag melkveehouderij
26 september 2002

Rundveehouders kiezen als basis altijd voor het blad PraktijkKompas
Rundvee. Het vakblad verschijnt 6 keer per jaar. Hiermee bent u als
eerste op de hoogte van de jongste onderzoeksresultaten, praktisch
vertaald naar het boerenbedrijf. Bovendien is het blad prettig leesbaar
en voorzien van duidelijke foto’s en tabellen.
Als abonnee ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor de sectordag.
Een abonnement kost € 50,- per jaar.
Wilt u meer informatie over de onderzoekresultaten, dan kunt u zich
aanvullend abonneren op PraktijkNet of op de PraktijkRapporten.

Aanvullend abonnement
P r a k t i j k N e t
Kennisdatabank van Praktijkonderzoek Veehouderij

Veehouder bent u 24 uur per dag. Voor wie op ieder moment van de
dag toegang wil hebben tot de meest uitgebreide kennisdatabank op
veehouderijgebied is er PraktijkNet. Hier vindt u via trefwoorden direct
antwoord op al uw vragen in de vorm van alle beschikbare artikelen en
publicaties. Een persoonlijke code geeft u toegang. Daarnaast kunt u drie
keer per jaar gratis een specifieke vraag stellen aan een deskundige.
PraktijkNet is daarmee de bron van alle praktijkkennis. Kijk eens vrijblijvend
op www.praktijknet.nl.
Een aanvullend abonnement op PraktijkNet Rundvee kost € 75,- per jaar.

Aanvullend abonnement
P r a k t i j k R a p p o r t
Onderzoeksverslag van Praktijkonderzoek Veehouderij

Als u naast het blad PraktijkKompas meer diepgaande informatie wilt
over de resultaten van de nieuwste onderzoeken, dan kunt u zich abonneren op het PraktijkRapport. Voor uw sector verschijnt er minstens
6 keer per jaar een PraktijkRapport met extra achtergronden over het
onderzoek, informatie over de gehanteerde proefopstellingen, de exacte
onderzoekscijfers en ook de toepasbaarheid voor de dagelijkse praktijk.
Een aanvullend abonnement op de PraktijkRapporten Rundvee
kost € 100,- per jaar.
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Melkveehouders en praktijkonderzoek
praten over weidegang
Het centrale thema op de sectordag
melkveehouderij is Weidegang.

Ruim 20 kg melk uit weidegras op
Lagekostenbedrijf
De koeien op het Lagekostenbedrijf produceren
met weinig krachtvoer veel melk uit ruwvoer. In
het weideseizoen wordt zoveel en zolang mogelijk beweid. Soms zijn de beweidingsomstandigheden beperkt en moet extra worden bijgevoerd.
Toch slagen de koeien erin om in het weideseizoen 21 – 23 kg melk uit ruwvoer te geven.

6

Belang van weidegang
Beweiding komt steeds meer onder druk.
Stimuleren van weidegang zou kunnen door
knelpunten als verkaveling en milieueisen bij
beweiding op te lossen.

8

Plus voor economie en arbeid bij
beweiding
De arbeidsopbrengst is bij systemen met
beweiding hoger dan bij systemen zonder
beweiding. Onbeperkt weiden bespaart tevens
arbeid. Samen met goede economische
resultaten leidt dit tot een goede opbrengst per
gewerkt uur.

10

Weidegang in Zweden verplicht, maar ….
Claudia van Lankveld en Twan Gloudemans zijn
in 1998 geëmigreerd naar Zweden. Hoe kijken
zij daar aan tegen beweiding dan wel volledig
opstallen.

11

Met kaarsvet de grasopname meten
Praktijkcentrum Aver Heino gaat een voor
Nederland nieuwe techniek in de praktijk
brengen die de opname van gras en klaver kan
meten met behulp van kaarsvet. Een kijkje
achter de schermen bij nieuw beweidingsonderzoek.

12

Milieuspagaat bij beweiding:
broeikasgassen of MINAS
Beweiding heeft een aantal effecten op het
milieu. Het meest in het oog springend is het
verlies van nutriënten. Met name de mate en de
vorm waarin stikstof verloren gaat wordt door
beweiding beïnvloed.

14

16

Visie uit Wisconsin: beweiding winstgevend
en milieuvriendelijk
Bob en Karen Breneman uit Rio, Wisconsin
(U.S.A.) hebben een melkveebedrijf met een
intensief omweidingssysteem. Ze melken
70 koeien en weiden hun koeien sinds 1993.

Verdere optimalisatie nodig bij volledig
opstallen
Op bezoek bij Jan Bloemert, bedrijfsleider van
het High-techbedrijf. De koeien staan er zomer
en winter op stal. “Het is een uitdaging om
dierenwelzijn en diercomfort bij volledig
opstallen op een hoog niveau te brengen.”

18

Natuurlijk gedrag en diergezondheid
gebaat bij weidegang
Melkkoeien in Nederland komen steeds minder
vaak en steeds korter in de wei. Dat terwijl
weidegang zowel het natuurlijk gedrag als de
diergezondheid positief beïnvloedt.

20

Polen: weidegang voor gezonde koeien
In 1998 kochten Eddy en Magda Bos een boerderij in het noordoosten van Polen (Franknowo).
Ze hebben daar voor weidegang gekozen,
omdat in hun situatie de voordelen hiervan
groter zijn dan de nadelen.

22

24

Beweiding hét item voor imago
melkveehouderij
De koeien in de zomer geheel of gedeeltelijk op
stal. Hoe kijken burgers aan tegen deze
tendens? Is beweiding belangrijk voor het
imago van de melkveehouderij? En wat willen
consumenten extra betalen om de koe in de
wei te houden?

Praktijkcentra
Waiboerhoeve
Proefbedrijf rundvee
Proefbedrijf paarden
Wisentweg 55, 8219 PL Lelystad
Tel. + 31 (0)320 – 293 411
Fax + 31 (0)320 – 240 363
Proefbedrijf varkens
Runderweg 2, 8219 PK Lelystad
Tel. +31 (0)320 – 293 280
Fax +31 (0)320 – 293 285

Het Spelderholt
Praktijkcentrum voor pluimveehouderij
Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen
Tel. +31 (0)55 – 506 65 00
Fax +31 (0)55 – 506 48 58

Zegveld
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij
in het veenweidegebied
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld,
Tel. +31 (0)172 – 409 543
Fax +31 (0)172 – 409 733

Weidegang in Alberta geen agendapunt
In Alberta (Canada) wordt vanwege het droge
klimaat bijna geen weidegang toegepast. De
consument bemoeit zich (nog) niet zo met het
welzijn van de melkkoeien. De melkfabrieken
denken er nog niet aan. Praktijkonderzoek naar
weiden vindt niet plaats.

26

EU-project Automatisch Melken (5)
Ditmaal komt het onderdeel weidegang aan bod.

28

Jubileumdagen Cranendonck !
De proefboerderij bestaat 50 jaar.
Op 25 en 26 oktober zijn er jubileumdagen.

Cranendonck
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij in zandgebieden
Cranendonck 11, 6027 RK Soerendonk,
Tel. +31 (0)495 – 591 251
Fax +31 (0)495 – 591 275

Praktijkonderzoek Veehouderij
Postbus 2176
8203 AD Lelystad
Bezoekadres:
Runderweg 6
8219 PK Lelystad

Tel. +31 (0)320 – 293 211
Fax +31 (0)320 – 241 584
E-mail: info@pv.agro.nl
Internet: www.pv.wageningen-ur.nl
Kennismakelaar: +31 (0)320 – 293 480

Nij Bosma Zathe
Praktijkcentrum voor het Noordelijk
melkveehouderijgebied
Boksumerdyk 11, 9084 AA Goutum,
Tel. +31 (0)58 – 216 75 92
Fax +31 (0)58 – 216 76 81

Aver Heino
Praktijkcentrum voor
Biologische Melkveehouderij
Lemelerveldseweg 32,
8184 PV Heino
Tel. +31 (0)572 – 391 264
Fax +31 (0)572 – 393 882

Raalte
Praktijkcentrum voor
duurzame en
biologische varkenshouderij
Drosteweg 8, 8101 NB Raalte,
Tel. +31 (0)572 – 352 174
Fax +31 (0)572 – 351 960

De Marke
Praktijkcentrum voor
melkveehouderij en milieu
Roessinkweg 2, 7255 PC
Hengelo (gld.)
Tel. +31 (0)575 – 467 323
Fax +31 (0)575 – 467 325

Sterksel
Praktijkcentrum voor innovatie
in de varkenshouderij
Vlaamseweg 17, 6029 PK Sterksel,
Tel. +31 (0)40 – 226 23 76
Fax +31 (0)40 – 226 53 85

Praktijkonderzoek Veehouderij: Kennisbron voor de praktijk

