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Farm Management Support
Veel melkveebedrijven over de hele
wereld laten zien dat automatisch
melken en weidegang succesvol kan
worden toegepast.
Deze brochure bevat tips en informatie
over automatisch melken en weidegang.

Weidegang en automatisch melken
Veel melkveebedrijven over de hele wereld laten zien dat de combinatie van automatisch melken
en weidegang mogelijk is.
Ten opzichte van conventioneel melken vraagt deze combinatie om een andere benadering. Als marktleider op het gebied van
automatisch melken beschikt Lely over jarenlange praktijkervaring en onderzoeksresultaten waarmee het in staat is specifieke
managementadviezen te geven voor succesvol automatisch melken en weidegang.
Essentieel hierbij is het vinden van een managementstrategie die aansluit bij elk afzonderlijk bedrijf, de doelen en voorkeuren van de
melkveehouder, en de omgevingsomstandigheden. Deze brochure bevat achtergrondinformatie en praktische tips voor het managen
van bedrijven die automatisch melken combineren met weidegang. Samen met de Farm Management adviseur van het Lely Center
van Lely worden oplossingen op maat ontwikkeld die de combinatie van weidegang en automatisch melken tot een succes maken.
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Behoefte aan balans in het rantsoen

Herkauwen

Wereldwijd worden er diverse beweidingsstrategieën
toegepast, van volledige weidegang tot uitloop. In het
geval van een gemengd rantsoen met krachtvoer aan
het voerhek is de energie- en eiwitverhouding vaak in
balans met voldoende ruwe celstof. Jong, vers gras
daarentegen bevat doorgaans veel eiwit en weinig
vezels, waardoor de verhouding energie, eiwit en
structuur minder in balans is.
Gedurende het seizoen varieert de kwaliteit en het
aanbod van weidegras.

De herkauwactiviteit is een ander controlepunt.
Herkauwen de koeien wel voldoende? Een lage
herkauwactiviteit kan duiden op te weinig vezels of
structuur in het rantsoen of een te lage voeropname.
Een te hoge herkauwactiviteit kan duiden op een
overmaat aan vezels. Een vuistregel is dat zeven van
de tien koeien die liggen aan het herkauwen zijn en dat
elke bolus zo‘n 60 keer moet worden gekauwd.

Goede balans
Het bereiken van een goede balans in het rantsoen
houdt in dat u voorbereid moet zijn om het rantsoen
zo nodig aan te passen. Dit geldt ook voor op gras
gebaseerde systemen en weidegangsystemen met
een (deels/) totaal gemengd rantsoen. Dit is vooral
belangrijk bij het voeren van een (deels/) totaal
gemengd rantsoen, omdat zo wordt voorkomen dat het
basisrantsoen te veel eiwitten bevat; dit voorkomt weer
verspilling en zorgt voor lagere kosten. Ten tweede kan
zo het eiwit-/zetmeelgehalte van het rantsoen aan het
voerhek in balans worden gebracht. Het eiwit-/energie-/
vezelgehalte van het rantsoen kan zo nodig aan het
voerhek worden gecorrigeerd.

Variatie
De uitdaging is om de opname bij weidegang te
monitoren, omdat die per dag kan variëren. Factoren
als het weer, smakelijkheid, beweidingssysteem en
grassoorten spelen allemaal een rol. Bij het afstemmen
van het rantsoen dient u met al deze factoren rekening
te houden. Er zijn diverse hulpmiddelen die kunnen
worden gebruikt om inzicht te krijgen in de opname.
Daarnaast is veel praktische informatie te halen uit de
koesignalen in de stal en weide.

Mestbeoordeling
Door regelmatig de mest te beoordelen krijgt u een
goed beeld of rantsoenen in balans zijn. Ziet u veel
onverteerd vezelig materiaal, is de mest dik of te dun?
Hulpmiddelen zoals een zeef kunnen helpen bij het
beoordelen van de mest en zo het beoordelen van het
opgenomen rantsoen.

Een solide basis
Wanneer er gekozen wordt voor weidegang en automatisch melken met de
Lely Astronaut houdt dit een fundamentele verandering in van de dagelijkse routine.
Anders dan bij conventionele melksystemen gaan koeien afzonderlijk naar de Lely
Astronaut op een moment dat ze zelf kiezen. Ze hoeven niet meer te wachten voor
het melken en dus minder lang te staan, waardoor er minder druk op de poten en
klauwen is. Dit principe van ‘vrij koeverkeer’ zorgt dat er meer tijd is om te rusten,
grazen en drinken, en dus melk te produceren.

Het is belangrijk om al voordat het seizoen begint
na te denken over de voerstrategie-en behoefte. U
moet voortborduren op ervaringen uit het verleden
en goed kijken naar wat er op uw bedrijf beschikbaar
is. Bespreek de behoeften met uw lokale voer- en
bedrijfsmanagementadviseurs voor de beste start van
het beweidingsseizoen.

Koeien ophalen

Afbeelding 1*

Slechte
voerbenutting
Mestkleur: licht

Bij automatisch melken is het van belang dat de
koeien regelmatig uit zichzelf naar de melkrobot
gaan. Tijdens de stalperiode wordt het robotbezoek
naast de melkproductie gemotiveerd door de
beschikbaarheid van krachtvoer. Voor koeien vormt
dit krachtvoer de aanvulling op het rantsoen dat ze
aan het voerhek krijgen.

Het ‘vrij koeverkeer’ principe geldt geldt ook voor
een systeem met weidegang maar dan zorgt het
aanbod van weidegras voor de motivatie. Voor een
succesvolle toepassing van het systeem gelden een
aantal richtlijnen.

Kijk naar energie

Energie
aanvullen

en eiwitvorm

Optimaal
Eiwit aanvullen

Mestkleur: donker

Ureumgehalte: hoog

Motiveren robotbezoek
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Koeien kunnen eraan gewend raken te worden
opgehaald, dus voorkom dit zoveel mogelijk en gebruik
andere managementtools (zoals graskwaliteit en
beschikbaarheid) om ze weer naar binnen te lokken. Dit
vermindert wachtrijen bij de robots. Welke techniek ook
wordt toegepast, in alle situaties zijn melkveehouders
op zoek naar een goede weidegang en voldoende
melkingen per koe per dag, zonder dat dit meer
werk oplevert. Om dit te bereiken is het essentieel dat
koeien de hele dag door de Lely Astronaut melkrobot
komen en dat de situatie wordt vermeden waarin er te
veel koeien bij de ingang van de robot staan te wachten.

Eiwit aanvullen bij dalend
eiwit% in de melk

Ureumgehalte: laag

*

Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Enkele eenvoudige stappen om ervoor
te zorgen dat alle koeien vrij toegang
hebben:
• Koepaden moeten voldoende breed zijn zodat koeien
met een lagere rang dominante koeien gemakkelijk
kunnen passeren (tussen 1,80 m en 3,00 m). Als de
omvang van de kudde aanzienlijk toeneemt, maak
dan ook de looppaden breder.
• Wanneer er drinkbakken bij de looppaden staan,
moeten de paden voldoende breed zijn, zodat er
voldoende passeerruimte is voor koeien met een
lagere rang.
• Zorg dat er een duidelijke route is naar de melkrobot
zodra de koeien door het eenrichtingshek zijn
dat toegang geeft tot het erf. Dit eenrichtingshek
(texaspoort) bevindt zich bij voorkeur bij de
doorlopende draad, zodat koeien gemakkelijk naar
het retourhek kunnen worden geleid.
• Plaats de Grazeway zo dat de koeien met een lagere
rang voldoende ruimte en tijd hebben om bij de
looppaden te komen. Zorg er ook voor dat er rond
de Grazeway voldoende ruimte is voor een goede
koedoorstroming, vooral wanneer de uitgang op een
andere plaats wordt gemaakt.

In principe is de grootste verandering waarmee u
om dient te kunnen gaan de andere groepsdynamiek
van uw kudde. Alle kuddes hebben een hiërarchie of
rangorde. Ten minste 30% van de koeien in een kudde is
dominant, zo‘n 70% is ondergeschikt. Het systeem moet
erop ingericht zijn dat deze koeien met een lagere rang
binnen de kudde toegang hebben tot melk-, beweidings-,
drink- en rustgebieden zonder dat dit tot stress leidt.

Laten we eerst het bezoekgedrag eens definiëren.
Bezoekgedrag is een combinatie van redenen waarom
een koe naar de melkrobot gaat. Deze Key Performance
Indicator (KPI) wordt gebruikt om te analyseren hoe
graag de koeien vrijwillig naar de melkrobot gaan. In
geval van weidegang moet de robot goed toegankelijk
zijn om een goed bezoekgedrag te krijgen.
Dit betekent als eerste dat er voldoende vrije tijd moet
zijn op de robot (ten minste 10%), zodat een koe bij
de robot terecht kan wanneer ze dat wil. Vrije tijd
(beschikbaarheid) betekent de tijd dat de robot vrij
toegankelijk is en het toegangshek open staat. Wanneer
er minder beschikbaarheid is, zullen vooral koeien
van een lagere rang de melkrobot niet vaak genoeg
bezoeken. Dit omdat ze de kans niet krijgen of omdat
ze bang zijn ernaartoe te gaan. Koeien die niet met
regelmatige tussenpozen (melkintervallen) worden
gemolken, lopen meer risico op uierproblemen.

Uiteindelijk moeten de looppaden voor de kudde zo
zijn aangelegd, dat de koe (van een lagere rang) zich
op haar gemak voelt en ongehinderd van en naar de wei
en de melkrobot kan. Het is belangrijk op te merken dat
tijdens de eerste trainingsperiode voor de weidegang
koeien mogelijk moeten worden aangemoedigd of
worden begeleid naar de Grazeway, totdat ze bekend
zijn met de nieuwe routine.

Deze melkintervallen kunnen vergelijkbaar zijn met die
bij systemen zonder weidegang, maar we zien wel dat
het aantal melkingen op kuddeniveau iets lager ligt,
tussen 0,1 en 0,2 melkingen per koe per dag.

Voor een voldoende frequentie van robotbezoeken is
de ruimte voor en rond de robot van cruciaal belang.
Het is vaak druk in het gebied rond de melkrobot, dus
eventuele obstakels zullen de doorstroming van vrij
koeverkeer belemmeren waardoor het aantal bezoeken
aan de robot afneemt. Het is dus belangrijk dat een
koe gemakkelijk bij de melkrobot kan komen om zich te
laten melken en de melkruimte ook weer kan verlaten.

Aantal melkingen
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Bezoekgedrag bij weidegang
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Voor een goede toegang moet de robot vanaf elke plek
in de stal zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn en
idealiter is de stal zichtbaar vanuit de weide.
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Door Lely International in 2013 uitgevoerd onderzoek
n=200. Nederlandse bedrijven die weidegang
en automatisch melken toepassen

7

WEIDEGANG EN AUTOMATISCH MELKEN

8

9

Bedrijfsgegevens
• Aantal koeien:	240 Holstein Friesian
(HF) koeien
• Bedrijfsgrootte:	82 effectieve hectare,
plus een uitloopgebied
van 44 hectare
• Aantal Lely Astronauts: 3 x A4

Greg & Amy Gemmell – Manawatu, Nieuw-Zeeland
Op het melkveebedrijf van het gezin
Schnell in Bunnythorpe, in de buurt van
Manawatu in Nieuw-Zeeland, is heel wat
veranderd. Voor de omschakeling naar
melkvee was het een paardenboerderij,
nu is het een bedrijf waar met
Lely robots wordt gemolken – met
tevreden koeien en nog tevredener
melkveehouders.
Brian en Margaret Schnell kochten het bedrijf 32 jaar
geleden en Brian, een befaamd Willie Wortel als het
om de restauratie van allerhande antieke motoren
gaat, heeft de omschakeling naar robotica helemaal
omarmd, zelfs al zijn ze nog zo anders dan de
stoommachines die hij in hun oorspronkelijke staat
herstelt en waarmee hij met de kleinkinderen rondjes
over het erf rijdt. De reis van Brian en Margarets
dochter Amy en haar man Greg Gemmell op weg
naar hun toekomst als sharemilker met een eigen
kudde begon in 2003 toen Greg het management

van het familiebedrijf op zich nam. Ze melken nu
drie maanden automatisch en ze vinden dat de
omschakeling naar robots veel gemakkelijker was dan
ze hadden verwacht.
Greg en Amy’s kudde bestaat uit 240 Holstein koeien die
ze momenteel met drie Lely Astronaut robots melken.
Zo‘n 75% van de koeien kalft in het voorjaar, de andere
25% in de herfst. “Onze reden om te schakelen naar
robots is dat ik nu 25 jaar op beton heb gewerkt en
ik besloot dat nog eens 20 jaar op beton gewoon niet
gezond is – voor mij niet en ook niet voor de koeien”,
vertelt Greg. “Maar de robots betekenen zoveel meer
dan minder lichamelijk, herhalend en vermoeiend
werk. We zien duidelijk dat dit een volledige bedrijfsen koemanagementtool is, die ons de flexibiliteit geeft
om onze dag zelf in te delen zodat niet alles rond de
melktijden hoeft te draaien.”
Voorheen molk hij de kudde in een 24:24 visgraatmelkstal met ACR‘s en hij vertelt dat hij blij is met het
besluit de put te dichten en naar de toekomst te kijken.
Het stel heeft sindsdien niet meer achterom gekeken.

Met de huidige productie van zo‘n 390 kg vet en eiwit
vaste melkstoffen per koe met een op gras gebaseerd
systeem, hoopt Greg dat de opbrengst binnen drie
jaar na aanschaf van de robots zal stijgen tot 450 a
500 kg vet en eiwit, met behulp van het A4 Astronaut
automatische melksysteem en door gebruik te maken
van een gespreid afkalfsysteem.
Met behulp van Lely’s ABC beweidingssysteem wisselen
koeien in 24 uur twee keer van perceel, zodat de weide
wordt ontzien en de percelen tussen beweidingen meer
tijd hebben om te herstellen. Door het krachtvoer dat ze
er krijgen worden koeien steeds opnieuw gestimuleerd
de melkrobot te bezoeken, zodat ze zich vaker laten
melken, waarna ze naar een nieuw toegewezen
weide gaan.
Na slechts drie maanden ervaring met de robots is
Greg van mening dat hij de beweiding nu beter kan
managen en dat zijn percelen minder te leiden hebben
van de weidegang dan bij het vorige systeem. “Het is
echt handig dat je kunt aangeven waar de koeien heen
moeten en hoe ze weiden”, voegt hij toe.
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Grasaanbod
Tijdens de beweidingsperiode moeten kuddes toegang hebben tot het optimale grasvolume
(kg ds/ha). Maar hoe meten we dit en welke tools kunnen we erbij gebruiken? Welk aanbod
is optimaal versus het beschikbare perceel? Elke week zou het ‘weideplatform’ met een
grasmeter moeten worden gemeten. De grasdekking en -kwaliteit moet worden geregistreerd
zodat er voor de volgende zeven dagen een weekaanbod kan worden bepaald.
De dekking die u moet nastreven is afhankelijk van
diverse variabele en lokale factoren. Dat zijn onder
andere de gebruikte beweidingsstrategie, maar ook
het bodemtype en de grassoorten. In Ierland streven
de meest succesvolle graslandmanagers met Lely
Astronaut robots bijvoorbeeld naar het volgende.

Na te streven aanbod

Hoe beginnen met weidegang
Bij weidegang zijn er diverse vertrekpunten. U kunt alleen vaarzen die in het
winterseizoen zijn geboren de wei in laten of een complete kudde.
Maar laten we beginnen met jongvee.
Jongvee

Koeien

Voor een succesvolle weidegang moet u beginnen
met het trainen van jongvee. Laat het jongvee
wennen aan de weide en verschillende
weersomstandigheden. Daarnaast kunnen ze
weerstand opbouwen tegen parasieten zoals
longworm. Kalveren en jongvee dat aan deze
parasieten is blootgesteld, heeft er meer weerstand
tegen wanneer ze uitgroeien tot melkkoeien.
Een ander voordeel van het ‘trainen’ van de
weidegang is dat wanneer jongvee weet wat
weidegang is, het als melkkoeien alleen hoeft te
leren hoe het door de Grazeway moet gaan.

Beginnen met een complete kudde betekent ook dat
u ze als kudde moet behandelen. Melkveehouders
die al langere tijd aan weidegang doen, hebben ons
laten zien dat ze vanwege het trainen het Grazeway
selectiehek in de eerste week niet gebruiken.

Vaarzen
Vaarzen die tijdens de winter hebben afgekalfd,
moeten ook worden getraind om door de
Lely Grazeway de weide in te gaan. Omdat deze
vaarzen niet bekend zijn met de weidegang, zullen
ze waarschijnlijk in eerste instantie binnen blijven.
De ervaring leert dat ze al snel leren van de oudere
koeien, maar sommige vaarzen moeten mogelijk
worden gestimuleerd of naar de Grazeway worden
begeleid totdat ze de nieuwe routine kennen.

De complete kudde wordt in zijn geheel naar de
weide gebracht. Na enkele uren beweiding gaat de
kudde dan weer in zijn geheel naar binnen. Door dit
te doen, leren de koeien wat weidegang is.
Na een week kunt u de Grazeway inschakelen en
raken de koeien gewend aan het nieuwe systeem.
Omdat ze de weidegang al kennen, passen ze zich
eenvoudig aan de Grazeway aan en kan de training
beperkt blijven.
Tip: het trainen van de koeien dient te gebeuren
voordat het gras echt gaat groeien, zodat koeien
de tijd hebben zich aan te passen en het gras niet
verspild wordt of verloren gaat.

Tussen 1.100 en 1.400 kg ds/ha (exclusief 1.500 kg ds/ha
rest)
• Dekking na beweiding tussen 3 en 4 cm
(meer dan 1.500 kg ds/ha rest
• Het is belangrijk uw lokale Lely Farm Managementadviseur te raadplegen over de graskwaliteit en de
behoefte van uw kudde.

• Om de lagere energiedichtheid van het gras te
compenseren, moet er mogelijk een groter perceel
worden toegewezen.
• Om de lagere opname van droge stof vanwege nat
weer te compenseren kan er ook gebufferd voer,
zoals kuilvoer in balen worden gevoerd.
• Toewijzing in het voorjaar afhankelijk van
beschikbaarheid en aangevuld met kuilgras.
• Zelfs aan het einde van het beweidingsseizoen heeft
nieuw ingezaaid gras een andere energiedichtheid.
• Verschillende grassoorten en een andere verhouding
van diploïde en tetraploïde rassen kunnen ook van
invloed zijn op de beschikbare droge stof en energie.
• Later in het seizoen heeft het gras ook een
hoger eiwitniveau, minder vezels en een lagere
verteerbaarheid.

Variatie
• Tegen het einde van het beweidingsseizoen dient u
zich bewust te zijn van lagere energiedichtheden in
hetzelfde toegewezen perceel.

'Grasmeter' in gebruik door Bert Philipsen

Tips bij het meten van gras
• Nauwkeurigheid is essentieel, voer ten minste 50
metingen uit op willekeurige plaatsen in de weide.
• Noteer de meetresultaten om per perceel bij te
houden hoe het gras groeit.
Tip: deze informatie kan vervolgens worden gebruikt
om te bepalen welke percelen opnieuw moeten worden
ingezaaid.

Hoe groot is het benodigde
beweidingsgebied?
De opname van droge stof varieert per koeienras. Als
vuistregel geldt echter dat de maximale opname van
droge stof circa 4% van het lichaamsgewicht bedraagt.
De maximale opname van droge stof voor een koe van
bijvoorbeeld 600 kg lichaamsgewicht is circa 24 kg per
dag. Zodra een schatting is gemaakt van de benodigde
opname per koe en zodra het totaal aan kg droge stof
per hectare bekend is, kan de voor de kudde benodigde
droge stof worden gedeeld door wat er op elk perceel
beschikbaar is en kan er tussen de stroken tijdelijk
hekwerk worden geplaatst voordat de kudde toegang
krijgt.
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Een strategie kiezen
De keuze voor een beweidingsstrategie omvat onder andere uw wens om uw kudde
de hele dag of slechts een deel van de dag te laten weiden. Andere belangrijke vragen
zijn: welk percentage van het totale rantsoen moet de weidegang leveren? Wat is
de afstand tussen de koeienstal/robots en de weide? Hoeveel tijd bent u bereid in
graslandmanagement te steken?
Al deze factoren zijn essentieel wanneer u voor elk bedrijf de meest geschikte
beweidingsstrategie kiest. Onderstaande illustratie bevat verschillende parameters
ten aanzien van de strategie die het beste bij het systeem zou passen, van
standweiden tot stripweiden. Wanneer u bijvoorbeeld de hele dag door wilt bijvoeren,
is standweiden eerder van toepassing dan stripweiden.

Standweiden
Hele dag

Roterend standweiden
Bijvoertijd

Stripweiden
Deel van de dag

Melkgift / koe / jaar

Dichtbij

Aandeel vers gegraasd gras van rantsoen
Afstand stal - weide

100%
Ver weg

Verschil melkfrequentie
Mastitis behandeld / maand
Celgetal
< 30 min

< 12 h
1

Tijd beweidingsmanagement

Dagelijkse beweidingsuren
Weidetoewijzingen (verschillende percelen)

1. Zorg voor een goede infrastructuur voor de koeien. Koepaden moeten
breed zijn, goed onderhouden, en altijd toegankelijk wanneer de koeien in
de weide zijn. Voorkom smalle plaatsen waar dominante koeien kunnen
stoppen en de toegang voor ondergeschikte koeien kunnen belemmeren.
2. Goed toegang tot water op alle percelen, met waterbakken dichtbij de
doorgangen, om het koeverkeer te bevorderen. Als deze aan de andere kant
van het veld zijn geplaatst, zijn koeien minder geneigd erheen te lopen om te
drinken. Merk op dat een koe, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid,
gemiddeld drie liter water drinkt om een liter melk te produceren.
3. Bij grotere percelen is hekwerk essentieel om te voorkomen dat koeien
verderop te vroeg weiden, wat van invloed is op de hergroei van grassen.
Overweeg een inzaaischema voor een goede kwaliteit van de graszoden
gedurende het beweidingsseizoen en voorkom dat oude liggebieden minder
smakelijk worden.
4. Koeien zullen eerder overdag bewegen, wanneer het licht is. Houd koeien
daarom 's avonds dichter bij de koestal/robots en laat ze overdag verder
weg lopen. Zorg zo mogelijk dat de afstand tussen weide en koestal/robots
maximaal 1 km is.

Kuddegrootte

0%

Vijf tips voor een succesvolle
weidegang in combinatie met
Astronaut robotmelken

> 60 min

> 12 h
3

5. Wees berekend op veranderende weersomstandigheden. Zware regenbuien
of hoge temperaturen zijn bijvoorbeeld beslist van invloed op het gedrag
van koeien bij weidegang. Zorg er waar mogelijk voor dat koeien de schaduw
kunnen opzoeken.
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Bedrijfsgegevens
• Aantal koeien:	480 Holstein
Friesian koeien
• Bedrijfsgrootte:	230 hectare
• Aantal Lely Astronauts:	6 x A4

Ben Cameron – Waikato, Nieuw-Zeeland
Na een eeuw melkveehouderij
was het nodig de technologie te
upgraden en de weg te plaveien
voor toekomstige generaties

Twaalf maanden geleden namen Ben en Justine het
besluit om hun melksysteem te upgraden naar een
Lely Astronaut A4 melkrobotsysteem en nu ervaren
ze een compleet nieuwe invulling van hun leven
als melkveehouder.

In Nieuw-Zeeland boert de familie Cameron al
ruim 100 jaar op hun bedrijf van 230 hectare, net
buiten Morrinsville. Ben Cameron en zijn vrouw
Justine koesterden de wens om dit familie-erfgoed
nog meerdere generaties in stand te houden, dus
moesten zij ervoor zorgen dat hun bedrijf zo efficiënt
mogelijk draaide.

Momenteel melken ze 480 Holstein en kruisingen van
koeien met zes Lely Astronaut A4 robots; drijfveer
achter de overschakeling op robots was volgens Ben dat
hij zich moest voorbereiden op de toekomst. “We wilden
ervoor zorgen dat wat we hebben ook op de lange
termijn goed blijft werken.”

Bens reis van ‘sharemilker’ tot eigenaar van deze
uiterst productieve melkveekudde en dit bedrijf
begon in 1989 en sinds die tijd zijn er de nodige
veranderingen geweest.

De bestaande visgraat-melkstal was toe aan een
upgrade en na de recente aanschaf van meer land en
koeien werd besloten dat er robots moesten komen.
“We hopen dat onze kinderen ooit het bedrijf zullen
overnemen en daarom was het belangrijk om het

bedrijf uit te rusten voor de toekomst. Ik wil ze dezelfde
kans geven als die ik kreeg om het bedrijf te runnen”,
aldus Ben. Hij vertelt dat zowel het gezin als het
personeel er profijt van heeft dat er 365 dagen per jaar
wordt gemolken zonder dat daar fysiek werk aan te
pas komt; ook hoeft hij zich geen zorgen te maken over
de personeelsbezetting.
Door het gebruik van een weidemanagementsysteem,
het Lely ABC-D beweidingssysteem, wisselen de koeien
in de loop van de dag tussen drie omheinde terreinen
en de thuisbasis van de kudde. De weide wordt zo
minder belast en de percelen kunnen zich tussen de
verschillende weidegangen langer herstellen.
Nu hij zijn koeien een jaar met het Lely Astronaut A4
melkrobotsysteem melkt, heeft Ben alle vertrouwen in
het systeem; hij vertelt dat personeel van Lely zo nodig
24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is
voor ondersteuning en het beantwoorden van vragen.

15
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Beweidingsstrategieën
Er kunnen diverse beweidingsstrategieën worden toegepast,
maar de beste optie varieert per bedrijf en is van veel factoren
afhankelijk. Wat is uw situatie en wat wilt u bereiken?
Hoeveel hectares weiland en hoeveel percelen zijn
beschikbaar? Wat is de loopafstand en het bodemtype?
Ook moet rekening worden gehouden met de topografie en
met sociale aspecten. Wilt u zomerbeweiding toepassen en de
koeien 's winters binnen houden? Of overweegt u beweiding in
alle seizoenen, zonder huisvesting van de koeien?
Er zijn meerdere vragen die moeten worden gesteld en
beantwoord om de meest geschikte beweidingsstrategie
voor uw kudde en bedrijf te kunnen bepalen.
In de volgende hoofdstukken beschrijven we diverse
beweidingsstrategieën. Deze worden beoordeeld op gras,
arbeid, weidevakmanschap en melkproductie.

Maximaal weidegras

Volop weidegras

50/50 weidegras

Gras

Beweidingsstrategie

Melkproductie

Max. twee koeien per hectare

Max. drie koeien per hectare

Max. vijf koeien per hectare

Wanneer u beoogt zo veel mogelijk
eigen ruwvoeder te oogsten tegen
minimale kosten, kies dan een
strategie met een hoge score voor
gras. Als het inzetten van uw eigen
gras geen hoge prioriteit heeft, kies
dan een strategie met een lagere
score voor gras. Een strategie
waarin gras een 5 scoort, levert
meer op dan een strategie met een
grasscore van 1.

Het aantal koeien per hectare
(veebezetting) bepaalt de ruimte
waarop u uw strategie moet
baseren. Wanneer u een relatief laag
aantal koeien per hectare hebt, zijn
er meer mogelijkheden. In dat geval
kunt u naar uw eigen voorkeuren te
werk gaan. Wanneer u meer koeien
per hectare hebt, is het aantal
geschikte strategieën kleiner.

Is een relatief hoge en stabiele
melkproductie belangrijk voor
uw melkveebedrijf, kies dan een
strategie met een hogere score voor
melkproductie. Een lagere score
betekent dat de melkproductie
eerder kan fluctueren.

1

2

3

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Weidevakmanschap
Arbeid
Volop weidegras

Weidegras als toetje

Max. zeven koeien per hectare

Max. tien koeien per hectare

4

5

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Wanneer er slechts beperkt tijd kan
worden besteed aan de weidegang,
kies dan een hoge score voor arbeid.
Als u meer tijd kunt besteden aan
grasmanagement, kies dan voor een
strategie met een lagere score voor
arbeid. Een strategie met de hoogste
score vereist hierbij gemiddeld 30
minuten per dag minder dan een
lage score.

Als u echt voor weidegang gaat
en er tijd in wilt investeren, kies
dan een strategie met een hoge
score voor weidevakmanschap.
Wanneer beweiding een van de
vele dagelijkse dingen is en vooral
gemakkelijk moet zijn, kies dan voor
een strategie met een lagere score
voor weidevakmanschap. Hoe hoger
deze score, des te belangrijker het
is om in te grijpen bij veranderende
weersomstandigheden.

Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Stripweiden A-B-A

19

Terug vanaf B

Koerouting

Optioneel hek voor
routing van de koeien

In de stal en naar het perceel.

Toegang tot B
Grazeway

Variabele draad

Max. twee koeien per hectare
13 kg ds-opname vers gras

1

18 uur beweiding

Maximaal weidegras

B

2 kg per dag/koe bijvoeren

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Stripweiden

A

Grazeway selectiehek

Terug naar stal
Astronaut

Cosmix

Terug naar stal

Stripweiden A-B-A

Terug vanaf A

Management

Voorbeeld: 120 koeien,
twee Astronauts en 80 hectare

24-uurs overzicht
Tijden zijn indicatief, het schema kan op uw voorkeuren
worden aangepast.
• Geen vaste weides.
• Biedt koeien gras
naar behoefte.
• Drie keer/dag een verse
strip, 0,25 tot 0,50 hectare
per strip.
• Van A naar B, de volgende dag van B naar
A naar B via de stal. Dit stimuleert koeien om
te lopen.
• Weiden met draad voor en achter de koeien
• Gemiddeld 1 hectare per dag nodig.

Algemene tips
• Zorg dat de voergang twee uur voordat de koeien naar buiten
kunnen om te weiden (bijna) leeg is.
• Laat vaarzen twee weken vóór het afkalven vertrouwd worden
met melkkoeien.
• Houd het aantal melkingen zo stabiel mogelijk.
• Zorg voor drie verse strips per dag. Dag 1 ABA, dag 2 BAB

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ABA Grazeway open
BAB Grazeway open
Grazeway dicht
Koeien in de weide
Voeren
Koeien ophalen in weide
Leeg voerhek

Beweidingsmanagement
Graslandkalender
Weiden
Maaien

Weide A
4,25 ha
7,0 ha
3,3 ha
6,75 ha
3,0 ha

April

Mei

Juni

Juli

Mei

Juni

Juli

12,0 ha
4,0 ha

Weide B
April
4,25 ha
7,0 ha
3,3 ha
6,75 ha
3,0 ha
12,0 ha
4,0 ha

• Het grasaanbod is bepalend, door de
variabele stripgrootte is een constante
opname mogelijk.
• Inscharen bij een grashoogte van minimaal
12 cm en maximaal 20 cm.
• Uitscharen bij een grashoogte van minder
dan 6 cm.
• Maai het weiland na twee keer om smakelijk
gras te houden.
• Start de weidegang wanneer de
bodemtemperatuur hoger is dan 8⁰C.
Dan gaat het gras groeien. Dit zorgt voor
voldoende beweidingsmogelijkheden voor de
eerste snede.

Melkingen

Robotinstellingen

Streefwaarden (aantal melkingen/koe/dag)
• Gemiddeld 2,3 per dag, met een maximale daling
van 0,4
• Koeien met lage productie (meer dan 250 dagen in
lactatie) minimaal 2,0
• Koeien tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,5

• Bij de start van het beweidingsseizoen de ‘Bijna
melken interval’ van de Grazeway instellen op 100%
om de koeien eraan te laten wennen.
• Na een maand weidegang de ‘Bijna melken interval’
verlagen naar 95% (om het aantal melkingen te
behouden).
• De hoeveelheid eiwit/energie in het krachtvoer
verlagen al naar gelang de opname van vers gras.

Tip: bied de koeien later op de dag smakelijker
gras om ze gemotiveerd te houden.
Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl

WEIDEGANG EN AUTOMATISCH MELKEN

20

Stripweiden A-B-C-(D)
zonder stal

21

Koerouting
In de stal en naar het perceel.

Max. twee koeien per hectare
13 kg ds-opname vers gras

1

24 uur beweiding

Maximaal weidegras

2 kg of meer per dag/koe bijvoeren

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Stripweiden
Grazeway selectiehek

Stripweiden A-B-C-(D)
zonder stal
Voorbeeld: 120 koeien,
twee Astronauts en 80 hectare

Ruimte voor de melkrobot

Astronaut

Astronaut

Management

• Drie keer/dag een
verse strip, 0,25
tot 0,50 hectare per
strip.
• Weiden met draad voor
en achter de koeien.
• Gemiddeld 1 hectare per dag
nodig.
• Biedt koeien gras naar behoefte.

Ruimte na de melkrobot

Separatie

Weide A ochtend

Grazeway

Weide B middag

Algemene tips
• Als een voerruimte/voergang wordt gebruikt, zorg er dan voor
dat deze twee uur voordat de koeien naar de volgende voerstrip
gaan bijna leeg is.
• Laat vaarzen ten minste twee weken voor het afkalven
kennismaken met het automatische melksysteem
(trainingsmodus).
• Bied alle melkkoeien om de 24 uur drie verse weidestrips aan.

24-uurs overzicht
Tijden zijn indicatief, het schema kan op uw voorkeuren
worden aangepast.

Weide C nacht

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Koeien in de weide
Weiden in A

Afkalfkalender

Dec

Okt

Nov

Sep

Jul

Aug

Mei

Apr

Feb

Jun

Dec

Nov

Okt

Sep

Jul

Aug

Jun

Mei

Apr

Mrt

Feb

Jan

100% op weidegang gebaseerde melk
veehouderijsystemen worden toegepast in
landen waar het gras het grootste deel van
het jaar goed groeit en het klimaat relatief
mild is, waardoor er geen huisvesting voor de
koeien nodig is. Het afkalven van de koeien
is afgestemd op het groeiseizoen van het
gras. Grasland en voedergewassen vormen
de basis van het dieet van de koeien. Deze
systemen zien we vooral in landen op het
zuidelijk halfrond, zoals Nieuw-Zeeland,
Australië, Chili en Argentinië.

Dec

Nov

Okt

Sep

Jul

Aug

Jun

Mei

Apr

Mrt

Feb

Tip: bied de koeien later op de dag smakelijker
gras om ze gemotiveerd te houden.
Jan

Aantal afkalvingen

Aantal afkalvingen

Dec

Nov

Okt

Sep

Jul

Aug

Jun

Mei

Apr

Gespreid afkalven

Seizoensgebonden afkalven
Typisch
patroon bij
seizoensgebonden
afkalven

Mrt

Aantal afkalvingen

Dec

Okt

Nov

Sep

Jul

Aug

Mei

Jun

Apr

Feb

Jan

Aantal afkalvingen

Mrt
Mrt

Feb

Jan

Typische
patronen
bij gespreid
afkalven

Aantal afkalvingen

Gespreid afkalven

Jan

Het hele jaar door afkalven
met gekoppelde dekking

Het hele jaar door afkalven
Typische
afkalf
patronen
door het
jaar heen

Beweidingsmanagement

Weiden in B
Weiden in C
Koeien ophalen in weide

Melkingen

Robotinstellingen

Streefwaarden (aantal melkingen/koe/dag)
• Gemiddeld 2,3 per dag, met een maximale daling
van 0,4
• Koeien met lage productie (meer dan 250 dagen in
lactatie) minimaal 2,0
• Koeien tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,5

• Grazende koeien worden doorgaans bijgevoerd
afhankelijk van de lokale omstandigheden en
voedingsbehoeften.
• In de Astronaut of Cosmix wordt krachtvoer
en/of melasse aangeboden om het koeverkeer en
de koegezondheid te bevorderen.
• Pas het eiwit- en energiegehalte van het voer in de
robot aan de opname van vers gras aan.
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Stripweiden

Koerouting

Terug vanaf perceel

Optioneel hek voor
routing van de koeien

In de stal en naar het perceel.

23

Terug naar stal

Max. drie koeien per hectare
13 kg ds-opname vers gras

2

15 uur beweiding

Volop weidegras

5 kg per dag/koe bijvoeren

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap
Melkproductie

Stripweiden
Grazeway selectiehek

Stripweiden

Astronaut

Cosmix

Grazeway

Terug vanaf perceel

Voorbeeld: 120 koeien,
twee Astronauts en 48 hectare

Management
Algemene tips
• Zorg dat de voergang twee uur voordat de koeien naar buiten
kunnen om te weiden (bijna) leeg is.
• Laat vaarzen twee weken vóór het afkalven vertrouwd worden
met melkkoeien.
• Houd het aantal melkingen zo stabiel mogelijk.
• Bied twee keer per dag een verse strip aan, wanneer de koeien
naar buiten kunnen om te weiden.

24-uurs overzicht
Tijden zijn indicatief, het schema kan op uw voorkeuren
worden aangepast.
• Geen vaste weides.
• Biedt koeien gras
naar behoefte.
• Bied twee keer per dag een
verse strip van 0,30 tot 0,60 hectare
per strip.
• Beweiden met een draad voor en achter
de koeien.
• Gemiddeld 0,8 hectare per dag nodig.

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Grazeway open
Grazeway dicht
Koeien in de weide
Voeren
Koeien ophalen in weide

Graslandkalender

Weiden
Maaien

April
8,5 ha

14,0 ha

6,0 ha

13,5 ha

6,0 ha

Mei

Juni

Juli

Beweidingsmanagement
• Het grasaanbod is bepalend, vanwege de
variabele stripgrootte is een constante
opname mogelijk.
• Inscharen bij een grashoogte van minimaal
12 cm en maximaal 20 cm.
• Uitscharen bij een grashoogte van minder
dan 6 cm.
• Maai het weiland na twee opeenvolgende
beweidingen om smakelijk gras te houden.
• Start beweiding wanneer de bodem
temperatuur hoger is dan 8⁰C. Dan gaat
het gras groeien. Dit zorgt voor voldoende
beweidingsmogelijkheden voor de
eerste snede.

Leeg voerhek

Melkingen

Robotinstellingen

Streefwaarden (aantal melkingen/koe/dag)
• Gemiddeld 2,3 per dag, met een maximale daling
van 0,4
• Koeien met lage productie (meer dan 250 dagen in
lactatie) minimaal 2,0
• Koeien tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,5

• Bij de start van het beweidingsseizoen het ‘Bijna
melken interval’ van de Grazeway instellen op 100%
om de koeien te laten wennen.
• Na een maand weidegang het ‘Bijna melken interval’
verlagen naar 85% (om het aantal melkingen te
behouden).
• De hoeveelheid eiwit/energie in het krachtvoer
verlagen al naar gelang de opname van vers gras.

Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Roterend standweiden

Koerouting

Terug vanaf perceel

Optioneel hek voor
routing van de koeien

In de stal en naar het perceel

25

Terug naar stal

Max. vijf koeien per hectare
6 kg ds-opname vers gras

3

Negen uur beweiding

50/50 weidegras

9 kg per dag/koe bijvoeren

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap

Roterend standweiden
Grazeway selectiehek

Melkproductie

Astronaut

Roterend standweiden

Cosmix

Grazeway

Toegang tot perceel

Management

Voorbeeld: 120 koeien,
twee Astronauts en 30 hectare

24-uurs overzicht
Tijden zijn indicatief, het schema kan op uw voorkeuren
worden aangepast.

• Vaste percelen, bijgroei
bepaalt de opname.
• Dagelijks een verse weide.
• 21 dagen in een blok.
• Drie blokken van 30 hectare.
• Vijf velden en twee hectare per blok.
• Zorg voor percelen van gelijke grootte.

Algemene tips
• Zorg dat de voergang een uur voordat de koeien naar buiten
kunnen om te weiden (bijna) leeg is.
• Laat vaarzen twee weken vóór het afkalven vertrouwd worden
met melkkoeien.
• Houd het aantal melkingen zo stabiel mogelijk.
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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Grazeway open
Grazeway dicht
Koeien in de weide
Voeren
Koeien ophalen in weide
Leeg voerhek

Beweidingsmanagement

Graslandkalender

Weiden
Maaien

Weide

Ha.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

April

Mei

Juni

Juli

• Bijgroei van gras is beschikbaar
voor opname per dag.
• Zorg dat de grashoogte tussen
9 en 11 cm blijft.
• Later in het seizoen zal de bijgroei
minder zijn, zorg dan dat u aan
het voerhek voldoende bijvoert.
• Gemiddelde bijgroei van gras =
voorjaar 80 / zomer 60 / najaar
40 kg ds/hectare/dag.
• Bied elke dag een nieuw perceel en
blijf het patroon volgen.
• Koeien kunnen het gras tot op 8
tot 10 cm afgrazen.
• Start een perceel altijd bij ‘groen’.
• Start weidegang in het voorjaar
vóór de eerste kuilsnede, zodra er
voldoende gras is.

Melkingen

Robotinstellingen

Streefwaarden (aantal melkingen/koe/dag)
• Gemiddeld 2,4 per dag, met een maximale daling
van 0,3
• Koeien met lage productie (meer dan 250 dagen in
lactatie) minimaal 2,0
• Koeien tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,7

• Bij de start van het beweidingsseizoen het ‘Bijna
melken interval’ van de Grazeway instellen op 100%
om de koeien eraan te laten wennen.
• Na een maand weidegang het ‘Bijna melken interval’
verlagen naar 80% (om het aantal melkingen te
behouden).
• De hoeveelheid eiwit/energie in het krachtvoer
verlagen al naar gelang de opname van vers gras.

Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Roterend standweiden

27

Terug naar stal

Koerouting
In de stal en naar het perceel

Toegang tot perceel

Max. zeven koeien per hectare
4 kg ds-opname vers gras

4

Zes uur beweiding

Volop weiden

11 kg per dag/koe bijvoeren

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap

Roterend standweiden
Grazewayselectie via Astronaut

Melkproductie

Astronaut

Roterend standweiden

Management

120 koeien, twee Astronauts
en 20 hectare

24-uurs overzicht
Tijden zijn indicatief, het schema kan op uw voorkeuren
worden aangepast.

• Vaste weides, bijgroei
bepaalt de opname.
• Dagelijks een verse
weide.
• 21 dagen in een blok.
• Drie blokken van zes of zeven
hectare.
• Per blok vijf velden van 1,33 hectare.
• Zorg voor blokken van gelijke grootte.

Ha.
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

April

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00
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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Koeien in de weide
Voeren
Koeien ophalen in weide

Beweidingsmanagement

Weiden

Mei

2.00

Grazeway dicht

Maaien

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.00

Grazeway open

Graslandkalender
Weide

Algemene tips
• De Astronaut doet ook dienst als selectiehek. Na het melken
kunnen de koeien weiden.
• Laat vaarzen twee weken vóór het afkalven tussen de
melkkoeien.
• Houd het aantal melkingen zo stabiel mogelijk.

Juni

Juli

• Bijgroei van gras is beschikbaar
voor opname per dag.
• Zorg dat het gras tussen 9 en
11 cm hoog blijft.
• Later in het seizoen zal de bijgroei
minder zijn, zorg dan dat u in de
stal voldoende bijvoert.
• Gemiddelde groei van gras
(per hectare per dag) = voorjaar
80 kg ds/zomer 60 kg ds/najaar
40 kg ds.
• Bied elke dag een vers perceel en
houd het graaspatroon aan.
• Koeien kunnen het gras tot op 8
tot 10 cm afgrazen.
• Start een perceel altijd bij ‘groen’.
• Start in het voorjaar voor de
eerste snede, zodra er voldoende
gras is.

Leeg voerhek

Melkingen

Robotinstellingen

Streefwaarden (aantal melkingen/koe/dag)
• Gemiddeld 2,5 per dag, met een maximale daling
van 0,2
• Koeien met lage productie (meer dan 250 dagen in
lactatie) minimaal 2,2
• Koeien tot 100 dagen in lactatie minimaal 2,6

• Bij de start van het beweidingsseizoen het ‘Bijna
melken interval’ van de Grazeway instellen op 100%
om de koeien eraan te laten wennen.
• Na een maand beweiding het ‘Bijna melken interval’
verlagen naar 80% (om het aantal melkingen te
behouden).
• De hoeveelheid eiwit/energie in het krachtvoer
verlagen al naar gelang de opname van vers gras.

Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Permanent beweiden

29

Toegang naar perceel
en ook terug naar
de stal

Koerouting
In de stal en naar het perceel
Maximaal 10 koeien per hectare
2 kg ds-opname vers gras

5

Drie uur beweiding

Weidegras als toetje

13 kg per dag/koe bijvoeren

Gras
Arbeid
Weidevakmanschap

Permanent beweiden
Geen selectiehek

Melkproductie

Permanent beweiden
120 koeien, twee Astronauts
en 12 hectare

Astronaut

Management
24-uurs overzicht
Tijden zijn indicatief, het schema kan op uw voorkeuren
worden aangepast.

• Vaste percelen, bijgroei bepaalt
de opname.
• Koeien zijn elke dag in hetzelfde blok.
• Ze blijven circa zes weken in een blok.
• Twee blokken van zes hectare.
• Zorg voor blokken van gelijke grootte.

Beweidingsmanagement

Graslandkalender

Weiden
Maaien

Weide

Ha.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

April

Mei

Juni

Juli

• Bijgroei van gras is beschikbaar
voor opname per dag.
• Zorg dat het gras tussen 9 en
11 cm hoog blijft.
• Later in het seizoen zal de bijgroei
minder zijn, zorg dan dat u in de
stal voldoende voert.
• Gemiddelde groei van gras
(per hectare per dag) = voorjaar
80 kg ds/zomer 60 kg ds/najaar
40 kg ds.
• Koeien kunnen het gras tot
op 8 tot 10 cm afgrazen.
• Start een perceel altijd bij ‘groen’.
• Start in het voorjaar voor de
eerste snede, zodra er voldoende
gras is.

Algemene tips
• Gebruik een texaspoort of een tijdschakelaar om de koeien na
de beweiding binnen te houden.
• Houd het aantal melkingen zo stabiel mogelijk.
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Poort open
Poort dicht
Koeien in de weide
Voeren
Koeien ophalen in weide
Leeg voerhek

Melkingen

Robotinstellingen

Streefwaarden (aantal melkingen/koe/dag)
• Gemiddeld 2,7 per dag.

• Instellingen zijn hetzelfde als in de winter.
• De hoeveelheid eiwit/energie in het krachtvoer
verlagen al naar gelang de opname van vers gras.

Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Koepaden
Bij weidegang en automatisch melken zullen koeien naar de
weide en terug naar de melkrobot moeten lopen. Goede koepaden
vormen dus een integraal onderdeel van een beweidingssysteem.
Het belang van klauwgezondheid neemt dan ook nog meer
toe. Er moet dus aandacht worden besteed aan het ontwerp en
onderhoud van koepaden.

Bij de weidegang leggen koeien behoorlijke afstanden af. Het is
daarom belangrijk rekening te houden met hoe de koeien zich
verplaatsen en de aard en staat van de oppervlakken waarover
ze lopen. Bij de aanleg van koepaden is het belangrijk te beginnen
met een oppervlak dat stabiel en duurzaam is. Om het oppervlak
te stabiliseren is het aan te bevelen de bovenlaag van de grond af
te graven en te vervangen door fundatiemateriaal. Afhankelijk
van het materiaal en de bodemcondities is een laag grind, kiezels
of zand van 20 tot 40 cm dik ideaal. Vermijd zo mogelijk het
rijden met tractoren en andere apparatuur over de koepaden,
zodat deze in goede staat blijven.
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Asfalt

Zand

Houtsnippers

Schelpen

Parkeerroosters

Het is belangrijk dat koepaden hoger
liggen dan de omliggende grond zodat
ze goed afwateren. Er is regelmatig
onderhoud nodig (om de twee tot vier
jaar) om ervoor te zorgen dat ze goed
blijven afwateren. Een kleine goot naast
het koepad bevordert de afwatering en
voorkomt dat er water op het pad blijft
staan. Onderhoud van koepaden is ook
afhankelijk van het materiaal dat voor
de aanleg is gebruikt.

Vaak wordt zand gebruikt voor de aanleg
van koepaden. Onder het zand wordt
vaak een bed van platte stenen, gebroken
beton en mogelijk wat grind gebruikt
voor stabiliteit en een betere afwatering.
Tijdens de beweidingsperiode hebben
koepaden van zand extra onderhoud
nodig en een nieuwe laag zand, omdat
er tijdens natte perioden plassen
kunnen ontstaan.

Bij koepaden op basis van houtsnippers
moet meerdere keren in een seizoen
een verse laag houtsnippers worden
aangebracht, vooral als het 's zomers
lange periodes regent. Het is dus
belangrijk dat deze koepaden hoger
worden aangelegd dan het omliggende
gebied zodat ze goed kunnen afwateren.

Als schelpen worden gebruikt voor de
aanleg van koepaden, is het belangrijk
dat het water kan weglopen en dat het
pad hoger ligt dan de omgeving, net als
bij paden van houtsnippers. Houd altijd
de randen in de gaten, deze moeten
regelmatig worden gerepareerd –
doorgaans om de drie of vier jaar.

Dit is een ideaal product voor de aanleg
van koepaden. Water kan gemakkelijk
weglopen door de openingen in de
roosters. Maar de onderlaag (basis) moet
stabiel zijn, anders kunnen de roosters
gaan glijden en kantelen, wat een risico
kan opleveren voor de klauwgezondheid.

Tip: D
 oorgangen, smalle paden en gebieden rond waterbakken vragen om speciale aandacht omdat deze vaak bedekt
zijn met kleine, scherpe steentjes, grind of vuursteentjes (die de klauwen kunnen beschadigen) en bij nat weer
ook sneller modderig worden. Een dikke rubberen mat of een ander vast oppervlak rond waterbakken biedt dan
uitkomst. Het is belangrijk dat deze gebieden niet vertrapt raken. Het droog houden van deze gebieden komt de
klauwgezondheid ten goede.

33

WEIDEGANG EN AUTOMATISCH MELKEN

34

Lely beweidingstools
Met de Lely Grazeway selectiebox kunnen veehouders automatisch melken combineren
met optimale beweiding. De Lely Grazeway wordt buiten of achteraan de uitgang van
de stal geplaatst, daar waar de koeien naar de weide gaan. De nieuwe motivatie van de
koeien om te worden gemolken is dat ze weten dat ze na het melken naar buiten kunnen
om te weiden.
Voordat de koe naar de weide gaat,
detecteert de Grazeway of ze nog moet
worden gemolken of dat ze naar buiten
mag. De selectiecriteria zijn instelbaar met
het Lely T4C managementprogramma. Het
selectiecriterium is de zogenaamde 'Bijna
melken interval’ instelling. Deze instelling
is een percentage dat aangeeft wanneer
een koe nog naar buiten mag om te weiden
voordat ze mag worden gemolken. De tabel
geeft een indicatie van deze instelling in
relatie tot enkele parameters.

Bijna melken interval
instelling

100%

90%

80%

Ja

Nee

Nee

< 400 m

< 400 m

> 650 m

Ja

Nee

Nee

% vrije tijd op melkrobot

> 20%

> 20%

< 15%

Uren beweiding per dag

<5h

5–7h

>7h

Koeien trainen
Afstand tot perceel (m)
Koeien ophalen

De Grazeway R
Wanneer koeien via de Grazeway
naar buiten gaan om te weiden,
wordt dit geregistreerd door het T4C
managementprogramma. In combinatie
met de Grazeway R (return), die bij de
ingang van de koeienstal is geplaatst, kunt u
met T4C per koe de exacte tijd meten die ze
buiten in de weide doorbrengt.

Grazeway R

De Grazeway R registreert het tijdstip
waarop elke afzonderlijke koe de stal inkomt.
Het verschil tussen de door het selectiehek
geregistreerde tijd bij de uitgang naar de weide
en de door de Grazeway R geregistreerde tijd
bepaalt de verblijfsduur in de stal/ weide. Door
het open ontwerp van de Grazeway R kunnen
koeien snel en gemakkelijk in de stal komen.
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Terug vanaf perceel

Optioneel hek voor
routing van de koeien

Terug naar stal

Plaats van de Grazeway
Een deel van het succes van weidegang in combinatie
met automatisch melken is afhankelijk van de plaats
van de Grazeway. Om een goede doorstroming van
de koeien en vrij koeverkeer te verzekeren, moet de
Grazeway net buiten of achteraan in de stal worden
geplaatst, dicht bij de percelen en uit de buurt van
de melkrobot. Voor een goede opstelling is minimaal
5 m x 5 m nodig, zodat koeien er snel en gemakkelijk
doorheen kunnen, vooral de koeien met een lagere rang
binnen de kudde. De afbeelding toont verschillende
mogelijke indelingen van de stal in combinatie
met weidegang.

Astronaut

Cosmix

Grazeway

Toegang tot perceel

Terug naar stal

Toegang tot perceel

Terug vanaf B
Toegang tot B

Optioneel hek voor
routing van de koeien

Grazeway

Variabele draad

B
A

Astronaut
Toegang naar perceel
en ook terug naar
de stal

Terug naar stal
Astronaut

Cosmix

Terug naar stal
Terug vanaf A

Optioneel hek voor
routing van de koeien

Astronaut

Cosmix

Terug naar stal

Grazeway

Terug vanaf perceel

Astronaut
Bron: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Vervangen met hires beeld - Berry

Bedrijfsgegevens
• Aantal koeien:
140
• Aantal Lely Astronauts: 3 x A4

René Søndergaard – Bedsted, Denemarken
René Søndergaard is een biologische
melkveehouder uit Denemarken.
Hij is eigenaar van Højbogård, heeft
140 koeien en verkoopt zijn melk
aan Thise Dairy. De gemiddelde
melkproductie van zijn kudde behoort
tot de hoogste in Denemarken en in de
afgelopen 6 jaar is hij erin geslaagd een
biologische melkveehouderij, weidegang
en robotmelken te combineren.
“We hadden eerst diepstrooiselboxen met stro in
combinatie met een conventionele melkstal, maar
ik wilde iets anders. Ik ben aan beide schouders
geopereerd en ik wilde niet meer veel staan en de
koeien melken. Dus ik vond dat melkrobots een goed
alternatief waren voor een traditioneel melksysteem.”

De koeien waren al snel gewend aan de robots en de
productie steeg omdat de koeien elke dag vaker werden
gemolken. De gemiddelde melkproductie van de kudde
was al hoog, maar toch constateerde René dat die nog
hoger werd.
De percelen waar de koeien weiden, liggen rond de stal
tot op maximaal 800 meter afstand. Wanneer de koeien
op de verst gelegen percelen grazen, daalt de frequentie
melkingen licht. René heeft dit er graag voor over.
We hebben gekozen voor een biologische
melkveehouderij en we passen weidegang toe. Het kost
me een kleine hoeveelheid melk maar dat geeft niet. Ik
wil niet de hele zomer koeien najagen. Ik wil dat ze hun
eigen weg vinden binnen ons systeem.”
“Wat me zo bevalt aan dit systeem is dat de koeien keuzes
hebben. Ze kunnen zelf bepalen of ze willen worden

gemolken, wat voer willen eten, worden gemolken, wat
ruwvoer eten, op het zandbed liggen of naar buiten gaan
en weiden. Koeien kunnen echter niet alles helemaal zelf
bepalen – wij bepalen hoe lang ze buiten mogen weiden.
Maar buiten dat jagen we ze niet naar binnen, zelfs al is
de combinatie van een melkrobotsysteem en weidegang
soms een logistieke uitdaging.”
“In het begin leerden wij hoe we de koeien moeten leren
hun weg te vinden. We hebben geleerd dat de kwaliteit
van het gras in de weide goed moet zijn – zodat ze naar
buiten willen om te weiden. Je moet grasland rond de
stal hebben en ook moet er vrij koeverkeer zijn, anders
werkt het niet. Onze robots bevinden zich aan een
uiteinde van de stal en dat is ook waar de koeien naar het
weiland kunnen. Aan de andere kant van de stal komen
ze weer binnen. Daarom werkt het vrije koeverkeer ook
prima – de koeien die binnenkomen en de koeien die naar
buiten gaan komen elkaar niet tegen.”
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Bedrijfsgegevens
• Aantal koeien: 	144 koeien, inclusief
jongvee
• Bedrijfsgrootte:
56 hectare
• Aantal Lely Astronauts: 3 x A2

de stal in stroken van een hectare groot waar ze in twee
tot vier dagen het stuk kaal vreten. Deze strook beweiden
we naar achteren toe door een ‘stripgraas’ draadje te
verzetten, zodat de koeien altijd vers gras ter beschikking
hebben. Daarnaast stellen we in de middag een stuk
weide naast de stal beschikbaar waar de koeien dan ook
mogen weiden. Zo proberen we de koeien gretig te houden
om te grazen zodat ze genoeg droge stof binnen krijgen.”

Droge stof uit weidegras

Wilfried Groot Koerkamp –
Flevoland, Nederland
In Biddinghuizen lopen de koeien van
Wilfried Groot Koerkamp lekker te
grazen achter de moderne stal uit
2014. Op dit biologische bedrijf worden
ruim 100 koeien gemolken door A2
melkrobots. Wilfried: “We beweiden al
jaren en het is een aantoonbaar succes
op ons bedrijf.”
In 2006 schafte Wilfried zijn eerste Lely A2 melkrobot
aan en inmiddels draaien er drie op het bedrijf. “Met
drie melkrobots hebben we wat overcapaciteit”,
geeft Wilfried aan. “De robots hebben we voor een
aantrekkelijke prijs tweedehands kunnen kopen. Deze
overcapaciteit is zeker niet nodig om succesvol te
beweiden.” Sinds 2012 is Wilfried volledig biologisch
gaan boeren en werkt hierbij samen met twee
biologische akkerbouwbedrijven die gebruik maken
van wisselbouw. “De omschakeling naar een biologische
veestapel was een economisch gedreven keuze. Als
je een betere prijs voor je melk wilt krijgen, moet je je
onderscheiden – waarde toevoegen”, stelt de veehouder.
“Nu met vijf jaar ervaring besef je wat er allemaal
mogelijk is, en dat is veel meer dan je zou verwachten.”

Unieke beweidingsstrategie
Ook vóór de omschakeling naar biologisch liepen de
koeien bij Wilfried buiten. “Weidegang is voor mij geen
punt van discussie. Los van dat ik het nu verplicht
ben, wil ik ook dat mijn koeien naar buiten gaan”,
stelt hij. “De koeien lopen bij ons van begin april tot in
november buiten.”
Hij heeft zijn eigen beweidingsmethode ontwikkeld en dit
werkt op zijn bedrijf optimaal. “Onze kavel bestaat uit
zes blokken van elk 9,3 hectare, waarvan twee blokken
standaard uit grasklaver bestaan. De andere vier blokken
zijn verhuurde akkerbouw of eigen tarwe die als GPS
wordt ingekuild. De roulatie is zo ingericht, dat er altijd
een blok gras bij de stal ligt.”
Sinds de bouw van de nieuwe stal maken ze gebruik van
één vast beweidingssysteem. “Hiervoor hebben we ook
gepuzzeld met andere methodes”, vertelt Wilfried. “Zo
zagen we dat een hoge grasopname in combinatie met
robotmelken niet gaat met standweiden.”
Het systeem dat hij nu toepast is een combinatie van
stripweiden en standweiden, een unieke aanpak die goed
werkt volgens Wilfried. “We verdelen het grasblok achter

“Met zoveel klaver in het gras is het onmogelijk om
zonder zorgen 24 uur te beweiden”, geeft Wilfried aan,
omdat de koeien dan te veel kans lopen op een opgelopen
pens. “Door 12 tot 14 uur te beweiden op een zomerse dag
kan ik dat prima in de hand houden. De drogestofopname
uit weidegras per dag is vijf à zes kilo per koe. Uit de
ochtendweide 4 kilo droge stof en nog eens 2 kilo in de
middag. “De totale voeropname bestaat uit een derde
vers gras, een derde mengkuil en nog een derde grasbrok
en krachtvoer. We beweiden op onze eigen manier en
kunnen hiermee onze koeien iedere dag vers gras naar
behoefte aanbieden. Het systeem bewijst zichzelf op
ons bedrijf.”

Monitoren weidegang
Hij monitort de weidegang door de grasgroei te
observeren tijdens een wekelijkse rondgang door de
weidepercelen, de zogenoemde ‘FarmWalk’. “Op het
moment dat de eerste snede aan de kuil komt, heb ik
voldoende wisselpercelen om de koeien dagelijks tussen
de 500 en 600 kilo droge stof aan te bieden. Ik maak ook
regelmatig een rondje met de maaier (meestal na twee
keer weiden) en ruim de stoppels op. Dit gras gaat dan
separaat in een ronde baal die ik prima kan gebruiken als
bijvoer in de winter of voor het oudere jongvee.”

Vrij in- en uitlopen
In de ochtend mogen de koeien om 7 uur via de Lely
Grazeway selectiebox achter de melkrobots naar buiten.
“Rond 10 uur 's morgens zijn alle koeien buiten”, vertelt
Wilfried. Wanneer alle koeien buiten zijn, kunnen ze de
hele dag vrij de stal en de melkrobots in- en uitlopen. “Je
ziet de koeien tussen de middag terug naar de stal komen,
dan gaan ze hier vreten en bezoeken ze de melkrobot.
In de stal is altijd mengkuil beschikbaar.”
Rond 5 uur 's middags draait Wilfried het eenrichtingshek
weer terug om de koeien terug te leiden naar de stal – ze
kunnen naar binnen en dan niet meer naar buiten – dat
kan pas weer de volgende ochtend. “Dit verloopt prima,
we hebben geen ophaalkoeien.”
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Weidegang en T4C Key
Performance Indicators
Succesvolle weidegang en automatisch melken is een combinatie van diverse
factoren. Welke strategie past het beste bij u en uw bedrijf? Wat kan er worden
bereikt met de tools die u hebt en wat zijn uw persoonlijke doelen en uw
bedrijfsdoelen? En hoe weet u of zaken goed gaan en dat u goed op weg bent uw
doelen te bereiken? De eerste stap is het bepalen van uw doelen, de tweede is deze
realiseren, de derde is het monitoren van wat er gebeurt.
Het Lely T4C (Time-for-Cows) management
programma is de voornaamste bron van informatie
voor uw melkveebedrijf. Het geeft actueel inzicht
zonder dat er extra werk voor nodig is. U kunt zelf
direct actie ondernemen waar en wanneer dat
nodig is, en op basis van voorspellingen kunt u ook
preventieve maatregelen treffen.

Lely T4C is speciaal ontworpen voor automatisch
melken met de Lely Astronaut. Het is ook gekoppeld
met andere Lely apparatuur, zoals het Cosmix
voerstation, het Lely Vector automatische
voersysteem en de Lely Grazeway. T4C vertaalt
actuele gegevens naar bruikbare informatie voor
een duidelijk inzicht in de resultaten van uw werk.
Het genereert betrouwbare gegevens die u kunt
gebruiken om de juiste beslissingen te nemen –
zowel op de korte als op de lange termijn. In beide
gevallen draait het om optimalisatie van uw bedrijf.

Duidelijk inzicht in één oogopslag
Het T4C Dashboard toont voor elke koe alle relevante
informatie. Er zijn diverse parameters beschikbaar,
zoals het aantal keren dat de koe is gemolken, het
melkgedrag, de melkproductie en melksnelheid, en
de voerefficiëntie. Door slechts drie keer te klikken
kunt u alle gegevens weergeven van uw koeien die om
aandacht vragen.
Diverse Key Performance Indicators (KPI‘s) kunnen
worden gebruikt om te zien hoe uw koeien het doen bij
de weidegang.
• ‘Melkproductie per koe per dag’ laat zien
hoeveel melk de koe in de afgelopen 24 uur heeft
geproduceerd, zowel door middel van een actueel
getal als met een weekgemiddelde.
• ‘Aantal melkingen’ geeft aan hoe vaak een
koe per dag is gemolken. We streven naar een
kuddegemiddelde van tussen 2,5 en 3 melkingen per
koe per dag.
• ‘Weigeringen’. Elke afzonderlijke koe heeft toegang
tot de melkrobot op basis van haar lactatieen productiefase. Wanneer een koe te vroeg
de melkrobot in gaat, wordt dit een ‘weigering’
genoemd. Het aantal weigeringen per koe per dag,
als aandeel van het totale bezoekgedrag, is een
indicatie van haar activiteit en bereidheid om de
melkrobot te bezoeken.
• ‘Herkauwactiviteit’. Koeien herkauwen, wat betekent
dat ze het voer opbraken om het voor te bereiden
en gemakkelijker verteerbaar te maken voor hun

tweede maag, de netmaag. De herkauwactiviteit
is een goede indicator voor het welzijn van de
koe. Bij afwijkingen op koeniveau kan dit duiden
op tochtigheid of gezondheidsproblemen, op
kuddeniveau kan het duiden op problemen met
het voer.
• ‘Krachtvoer per 100 kg melk’. Deze KPI geeft aan
hoeveel kilo krachtvoer een koe vreet om 100
kilo melk te produceren. Dit is de balans tussen
voeropname en productie.
• ‘% restvoer krachtvoer’ geeft het percentage van
het beschikbare krachtvoer aan dat niet door de
koeien in de melkrobot en/of het Cosmix voerstation
is opgegeten. Vuistregel is dat er maximaal 5%
krachtvoer achterblijft.
• ‘Vet- en eiwitpercentage’ geeft het gehalte aan
melkbestanddelen aan.
Het managen van uw koeien bij de weidegang betekent
ook trends volgen in T4C. Wat geven de KPI‘s aan? Kleine
afwijkingen kunnen normaal zijn, maar wanneer de
afwijking toeneemt en aanhoudt, is het belangrijk uit te
vinden waarom dat zo is. Is het grasgerelateerd? Heeft
het te maken met de smakelijkheid of beschikbaarheid
van gras? Misschien moet er aandacht worden besteed
aan de koegezondheid, of wanneer er wordt bijgevoerd,
is het rantsoen dan nog goed afgestemd?
Het gebeurt maar zelden dat er één enkele oorzaak is
voor afwijkingen, en de oplossing kan worden gevonden
door meerdere factoren aan te pakken.
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