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Voorwoord 
Dit afstudeerrapport is mijn laatste onderdeel van de opleiding Dier- en Veehouderij. Gedurende 16 weken 

heb ik mezelf bij het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld verdiept in beweiding in combinatie met 

een melkrobot. Dit onderwerp staat momenteel midden in de belangstelling. Juist daarom heb ik het als 

leerzaam ervaren om hierbij betrokken te zijn geweest. 

Het leukste van deze verkennende studie is voor mij het onbekende en dynamische geweest. Ergens aan 

beginnen zonder te weten wat het eindresultaat zal worden. Dit onbekende heeft er voor mij voor gezorgd 

dat ik het een uitdaging vond.  

Allereerst wil ik de melkveehouders bedanken waarbij ik langs mocht komen om een aantal vragen te stellen 

rondom dit onderwerp en om te kijken hoe zij de combinatie beweiding en robotmelken aanpakken. De 

medewerkers en stagiaires van PPP-Agro Advies wil ik bedanken voor het aanleveren van adressen van 

melkveehouders.  

Verder wil ik in het bijzonder het studentenoverleg benoemen en bedanken. In samenwerking met PPP-Agro 

Advies en het Veenweiden Innovatiecentrum is er een studentenoverleg tot stand gekomen waarbij onder 

begeleiding van Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies en Anna Koornneef van het Veenweiden 

Innovatiecentrum regelmatig met de stagiaires overlegd werd over de voortgang van de verschillende 

opdrachten. Daarbij wil ik de stagiares van PPP-Agro Advies, Rozemarijn Karsemeijer, Gerrit Slob en Patrick 

van Schaik, bedanken voor het meedenken en helpen bij mijn opdracht.  

Van de Hogeschool Inholland wil ik graag Linda Krijgsman bedanken voor haar procesmatige begeleiding en 

voor het beantwoorden van mijn vragen. Timo Koomen wil ik bedanken voor het bijspringen waar nodig en 

voor de beoordeling van mijn producten.  

Van het Veenweiden Innovatiecentrum wil ik Anna Koornneef en Frank Lenssinck bedanken. Anna Koornneef 

wil ik bedanken voor haar procesmatig begeleiding tijdens mijn afstudeerperiode en voor het geven van 

feedback op mijn producten. Frank Lenssinck wil ik bedanken voor de inhoudelijke begeleiding en voor het 

delen van zijn kennis rondom veel onderwerpen. 

Youri Egas 
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Samenvatting 
Het aantal bedrijven met weidegang is gedaald en het aantal bedrijven met een melkrobot is gestegen in 

Nederland. Wellicht is de melkrobot de oorzaak dat de koe uit de wei verdwijnt. Als de stijging van het aantal 

bedrijven met een melkrobot doorzet, daalt het aantal bedrijven met weidegang mogelijk ook verder. Om er 

voor te zorgen dat robotbedrijven blijven beweiden is het nodig om advies te geven over toe te passen 

beweidingsstrategieën.  

Deze verkennende studie is uitgevoerd voor het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld door een 

vierdejaars student Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool Inholland in Delft. Het doel van deze 

verkennende studie is inzicht krijgen in de beweidingsstrategieën die robotbedrijven in de veenweiden 

toepassen en het ontwerpen van een nieuwe beweidingsstrategie voor robotbedrijven in de veenweiden. 

Om inzicht te krijgen in welke beweidingsstrategieën bedrijven met een melkrobot in de veenweiden 

toepassen zijn acht bedrijven bezocht en geïnterviewd. Naar aanleiding van de verschillende interviews die 

zijn afgelegd, is informatie en ervaring opgedaan die meegenomen zijn in het creëren van een nieuwe 

beweidingsstrategie. 

Het meest genoemde doel waarom de geïnterviewde melkveehouders zijn gestart met een melkrobot is 

arbeidsbesparing. De belangrijkste motivatie om te blijven beweiden voor de geïnterviewde melkveehouders 

is de diergezondheid. In de toekomst wil het grootste deel van de geïnterviewde melkveehouders het bedrijf 

optimaliseren. 

De beweidingsstrategieën van de geïnterviewde melkveehouders zijn gebaseerd op omweiden, standweiden 

en rantsoenbeweiding. Specifieke kenmerken van enkele beweidingsstrategieën zijn beweiden in twee 

groepen, beweiden in combinatie met zomerstalvoedering en beweiden aan de andere kant van de weg. 

Kenmerken waarop de beweidingsstrategieën van elkaar verschillen zijn wel of geen beweidingsbox of 

selectiepoort, samenstelling bijgevoerd rantsoen, tijdstip van bijvoeren, aantal keren ophalen van de koeien, 

het tijdstip van het ophalen en de looplijnen / routine.  

De nieuwe beweidingsstrategie is gericht op een makkelijk en effectief systeem dat niet veel arbeid vraagt. 

De nieuwe beweidingsstrategie werkt met twee cirkels rondom de stal en is een combinatie van beweiden 

en zomerstalvoedering. Belangrijk is dat de koeien elke dag hetzelfde gras aanbod krijgen in de vorm van 

rantsoenbeweiding, intensief omweiden (één maal daags) of standweiden. 

Veel onderwerpen rondom beweiding met een melkrobot kunnen nog verder uitgelicht worden. Zo kan het 

tijdstip van beweiden en het tijdstip van het ophalen van de koeien beïnvloeden hoeveel koeien zelfstandig 

terug komen naar de stal en hoeveel koeien er opgehaald moeten worden. Verder is nog onduidelijkheid 

over de invloed van de loopafstand tussen de stal en het land op onder andere het aantal melkingen, de 

melkproductie en het ophalen van de koeien. 

Vervolgonderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen beweidingsstrategieën en de 

effecten van deze verschillen. Verder kan onderzocht worden welk type koe het meest geschikt is voor 

beweiding in combinatie met een melkrobot.  
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Summary 
The number of dairy farms with grazing has decreased and the number of farms with a milking robot has 

increased. If the growth in the number of farms with a milking robot keeps on increasing, the number of 

farms with grazing might decrease even more. In order to ensure that farms with robots continue to graze 

their cows, it is necessary to advise these companies on grazing strategies.  

This exploratory study is performed for the Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld by a graduate 

student of the study Dier- en Veehouderij (Animal husbandry) from Inholland Delft. The purpose of this 

research study is to gain insight in the grazing strategies that are currently used by robot farms in peat 

meadows and the development of a new grazing strategy for robot farms in the peat meadows. 

In order to gain insight in the currently used grazing strategies, eight companies were visited and 

interviewed. The information that was gathered during the interviews, has been used for the development 

of a new grazing strategy.  

It appeared that most interviewed dairy farmers started with a milking robot because of a time-saving 

reasons. The interviewees considered animal’s health as their main motivation to continue grazing. In the 

future, most of the interviewees want to optimize their business.  

All eight visited farms use a different grazing strategy. The grazing strategies are based on paddock grazing, 

continuous grazing, and ration grazing. Characteristics of some grazing strategies are grazing in two groups, 

grazing in combination with zero-fresh, and grazing on the other side of the road. Characteristics in which 

grazing strategies differ of each other include the following: the possession of a grazeway or selection gate, 

fed ration composition, time of feeding, the number of times that cows are being retrieved, the time of the 

day that the cows are being retrieved, and the outines. The newly developed grazing strategy focuses on an 

easy, effective and non labor-intensive system that works with two circles around the barn. Important is that 

the same grass supply is provided to the cows every day in the form of ration grazing, intensive paddock 

grazing (once a day) or continuous grazing. 

Many topics concerning grazing with a milking robot can be further highlighted. Among others, the time of 

grazing and the time of retrieving the cows could affect the number of cows that walk back independently 

and the number of cows that should be picked up. However, there still is uncertainty about the influence of 

the walking distance between the barn and the land, the number of milkings performed, the milk production 

and retrieving the cows.  

Further research is necessary to gain insight in the differences between grazing strategies and the effects of 

these differences. Furthermore, future research could be performed on which type of cow is the most 

suitable for grazing in combination with a milking robot. 
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1. Inleiding 
Binnen de melkveehouderij in Nederland vinden verschillende ontwikkelingen plaats. Het aantal bedrijven 

met weidegang is gedaald van 90 % in 2001 tot 70 % in 2012 (CBS, 2014). Het aantal bedrijven met een 

melkrobot is gestegen van 1,6 % in 2001 tot 17,5 % in 2013 (Stichting KOM, 2014). De vermoedens zijn dat 

robotmelken en opstallen vaak hand in hand gaan  (Schans et al, 2013). Als de stijging van het aantal 

bedrijven met een melkrobot doorzet, daalt het aantal bedrijven met weidegang mogelijk ook verder.  

Bedrijven die een weidepremie ontvangen van de zuivelfabriek moeten de koeien minimaal 120 dagen, zes 

uur per dag laten grazen in de wei (Pol-van Dasselaar et al., 2013). Robotbedrijven weten niet hoe lang elke 

individuele koe buiten loopt. Sommige koeien lopen meer dan zes uur buiten en andere koeien lopen minder 

dan zes uur buiten. De zuivelfabrieken en de veehouders kunnen niet aantonen dat elke individuele koe zes 

uur buiten is, wat de weidepremie in gevaar brengt (Lenssinck, 2014).  

De maatschappij, een groot deel van de veehouders, diverse bedrijven en diverse organisaties willen graag 

dat melkkoeien blijven weiden (Pol-van Dasselaar et al., 2013; Schans et al., 2013). De combinatie 

robotmelken en weidegang is een reden voor veehouders om te stoppen met beweiden (Productschap 

Zuivel, 2013). Om er voor te zorgen dat robotbedrijven blijven beweiden is het nodig om advies te geven 

over toe te passen beweidingsstrategieën.  

Deze verkennende studie is uitgevoerd voor het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld. Het doel van 

deze verkennende studie is inzicht krijgen in de beweidingsstrategieën die robotbedrijven in de veenweiden 

toepassen en het ontwerpen van een nieuwe beweidingsstrategie voor robotbedrijven in de veenweiden 

waarbij nieuwe technologieën oplossingsgericht worden ingezet. De hoofdvraag en bijbehorende deelvragen 

zijn: 

Hoofdvraag: 

Welke beweidingsstrategieën kunnen het beste worden toegepast bij verschillende bedrijfssituaties met een 

melkrobot in de Westelijke veenweiden en hoe kunnen nieuwe technologieën oplossingsgericht worden 

ingezet in deze beweidingstrategieën? 

Deelvragen: 

1. Welke bedrijfssituaties op robotbedrijven worden aangetroffen in de veenweiden?   

2. Wat voor beweidingsstrategieën worden op robotbedrijven toegepast in de veenweiden en waarom 

worden deze beweidingsstrategieën toegepast?  

3. Welke problemen bij beweiding ondervinden robotbedrijven in de veenweiden en wat is het probleem voor 

robotbedrijven rondom de weidepremie?  

4. Welke beweidingsstrategie kan een melkveebedrijf (die start) met een melkrobot het beste toepassen? 

5. Hoe kunnen nieuwe technologieën oplossingsgericht worden ingezet in de beweidingsstrategieën op 

robotbedrijven in de veenweiden? 

Afbakening  

De verkennende studie wordt uitgevoerd als afstudeeropdracht door een vierdejaars student van de 

opleiding Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool Inholland. De verkennende studie richt zich alleen op 

melkveebedrijven met een melkrobot in de Westelijke veenweiden. Bij het ontwerpen wordt gekeken of 

nieuwe technologieën een oplossing kunnen bieden voor de problemen waar tegen aangelopen wordt bij 

beweiding op robotbedrijven. Het uitvoeren en het toepassen van deze ontwerpen behoort niet tot deze 

afstudeeropdracht.  
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Doelgroep  

Dit rapport is geschreven voor de medewerkers van het Veenweiden Innovatiecentrum,  voor de veehouders 

die hebben meegewerkt en voor overige geïnteresseerden. Het rapport moet de eerste stap geven naar 

innovatie in de beweidingsstrategieën voor bedrijven met een melkrobot in de veenweiden en moet 

veehouders die starten met een melkrobot adviseren over beweidingsstrategieën.  

Leeswijzer  

Het verslag begint met een literatuurstudie naar de melkveehouderij in de veenweiden, robotmelken, 

beweiding en nieuwe technologieën met betrekking tot beweiding. Vervolgens wordt in de materiaal en 

methode uitgelegd hoe inzicht wordt verkregen in de beweidingsstrategieën van melkveebedrijven met een 

melkrobot en hoe een nieuwe beweidingsstrategie wordt gecreëerd. In de resultaten worden de uitkomsten 

van de interviews uitgewerkt en geanalyseerd. In de discussie worden de resultaten gekoppeld aan de 

literatuur en wordt gediscussieerd over nieuwe beweidingsstrategieën voor robotbedrijven in de 

veenweiden.  In de conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen. In de aanbevelingen 

staan onder andere punten voor vervolgonderzoeken. In de bijlage is de nieuwe beweidingsstrategie met 

onderbouwing uitgewerkt.  
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2. Literatuurstudie 
In de literatuurstudie wordt onderzoek gedaan naar de literatuur die beschikbaar is over onderwerpen 

rondom robotbeweiding. Eerst wordt in gegaan op  algemene informatie over de veenweiden. Vervolgens 

wordt verder in gegaan op de ontwikkeling van de melkveehouderij, robotmelken, beweiding en nieuwe 

technologieën met betrekking tot beweiding. 

2.1 De veenweiden 
De Westelijke veenweiden vormen een groot gebied in West-Nederland.  In de zeventiende eeuw is het 

Westelijke veenweidegebied definitief het gebied geworden van de melkveehouderij. Na de tweede 

wereldoorlog heeft de melkveehouderij gezorgd voor grote veranderingen in het gebied. Bedrijven werden 

steeds intensiever, sloten werden gedempt en grasland werd hoogproductief door het gebruik van 

kunstmest en andere grassoorten. Het waterpeil werd naar beneden gebracht om het land toegankelijk te 

maken voor de steeds groter wordende machines (Woestenburg, 2009).  

Momenteel is het veenweidegebied nog steeds een gebied waar zo’n 4000 melkveebedrijven zijn gevestigd 

(Huijsmans, 2014). De maatschappij en de melkveehouders in het gebied zijn de waarde van de veenweiden 

in gaan zien en zijn zuinig op het behoud van de veenweiden. De melkveehouders in de veenweiden zijn niet 

alleen maar producent van melk, maar verbreden het bedrijf met bijvoorbeeld weidevogelbeheer en de 

verkoop van streekproducten (Woestenburg, 2009). 

De veenweiden zijn gekenmerkt door langgerekte percelen en daarmee lange kavelpaden. De percelen zijn 

gescheiden door vele, vaak slingerende, slootjes. Het typische veenweidegebied is weergegeven in figuur 

2.1. De draagkracht van veen is lager dan andere grondsoorten en vraagt om een andere aanpak 

(Woestenburg, 2009; Ploeg, 2001). 

 

Figuur 2.1; Een typisch veenweidegebied (Wageningen UR, z.j.) 

2.2 Ontwikkeling melkveehouderij 
Het aantal melkveebedrijven in Nederland neemt de laatste jaren af. In 2013 waren er ten opzichte van 2000 

37 % minder melkveebedrijven in Nederland. In West-Nederland daalde het aantal melkveebedrijven ook.  In 

West-Nederland, waarin de westelijke veenweiden zich bevindt, waren er in 2013  ten opzichte van 2000 35 
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% minder melkveebedrijven. In figuur 2.2 staat de afname van het aantal melkveebedrijven landelijk en in 

West-Nederland weergegeven (CBS, 2014).  

Terwijl het aantal melkveebedrijven landelijk en in West-Nederland afgenomen is, is het aantal melk- en 

kalfkoeien licht gestegen. In 2013 waren er ten opzichte van 2000 3,2 % meer melk- en kalfkoeien in 

Nederland. In West-Nederland is het aantal melk- en kalfkoeien met  1,0 % minder hard gestegen, zie figuur 

2.3 (CBS, 2014).  

 

Figuur 2.2; Het aantal melkveebedrijven (CBS, 2014) Figuur 2.3; Het aantal koeien (CBS, 2014) 

Doordat het aantal melkveebedrijven is afgenomen en het aantal melk- en kalfkoeien licht is toegenomen, is 

het aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf gestegen. Landelijk is het aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf 

vanaf 2000 gestegen met 63 %  naar 83 melk- en kalfkoeien per bedrijf in 2013. In West-Nederland worden 

gemiddeld minder melk- en kalfkoeien per bedrijf gehouden dan het landelijke gemiddelde. In West-

Nederland is het aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf gestegen vanaf 2000 met 55 % naar 73 melk- en 

kalfkoeien in 2013 (CBS, 2014). 

2.3 Robotmelken  
Robotmelken, het melken van de koeien met een melkrobot, is de laatste jaren sterk ontwikkeld. Het aantal 

melkveebedrijven met een melkrobot is toegenomen. Het aantal bedrijven met een melkrobot in Nederland 

is gestegen van 1,1 % in 2000 naar 17,5 % in 2013, zie ook figuur 2.4 (Huijsmans, 2014). In de veenweiden 

blijft het aantal bedrijven met een melkrobot achter. Momenteel melkt 10 % van de melkveebedrijven in de 

veenweiden met een melkrobot (Huijsmans, 2014). Het is onbekend hoe dit percentage zich heeft 

ontwikkeld en gaat ontwikkelen.  

 

Figuur 2.4; Bedrijven met een melkrobot (Huijsmans, 2014) 
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2.3.1 Robotmanagement 

Uit de ervaringen van de eerste bedrijven met een melkrobot kwam naar voren dat voor een vrijwillig 

melksysteem een goede kwaliteit voer, water, licht, lucht, rust, ruimte en gezondheid nodig zijn. De sleutel 

tot succes bij robotmelken is een vrijwillige, regelmatige en voldoende opkomst van de koeien bij de 

melkrobot (Hulsen et al., 2008).  

Bij robotmelken leidt één probleem meestal tot meerdere problemen. Het eerste signaal dat aangeeft dat er 

een probleem is, is de terugloop in het aantal bezoeken aan de melkrobot wat vervolgens weer leidt tot 

uiergezondheidsproblemen. Vaak zijn klauwproblemen de achterliggende oorzaak (Hulsen et al., 2008).  

Koeien komen naar de melkrobot, omdat zij in de melkrobot een portie krachtvoer krijgen. Het melken zelf 

lokt de koeien niet tot nauwelijks naar de melkrobot. Koeien die vroeg in de lactatie zijn, zijn hongeriger en 

komen daardoor vaker naar de melkrobot dan de koeien die verder in de lactatie zijn en ook minder 

krachtvoer krijgen. De nieuwsgierigheid die koeien hebben stimuleren robotbezoeken. Storingen en afleiding 

verlagen het aantal robotbezoeken (Hulsen et al., 2008). 

Bij een melkrobot kan gekozen worden voor gedwongen en / of vrij koeverkeer. Bij gedwongen koeverkeer is 

in de stal een bepaalde route die de koe moet volgen. De koe moet dan bijvoorbeeld eerst door de 

melkrobot, voordat de koe bij het voerhek kan vreten. Bij vrijkoeverkeer kunnen de koeien zelf hun route en 

activiteiten bepalen. Gedwongen koeverkeer leidt ten opzichte van vrij koeverkeer tot minder eetmomenten 

op een dag. Dit kan een lagere voeropname en pensverzuring tot gevolg hebben. Gedwongen koeverkeer 

leidt verder tot minder rust, en daardoor een grotere kans op klauwproblemen (Hulsen et al., 2008). 

De melkrobot levert een schat aan informatie over koeprestaties. De indicatoren die de melkrobot onder 

andere dagelijks weergeeft zijn: 

 Melkproductie; 

 Aantal melkingen; 

 Aantal weigeringen; 

 Aantal mislukkingen; 

 Attenties uiergezondheid; 

 Ophaal koeien. 

De prestatie en de capaciteit van de melkrobot hangen af van: 

 Stilstandtijd; 

 Productie per koe; 

 Melksnelheid; 

 Beweiding; 

 Melkgift per melking (Hulsen et al., 2008). 

De momenten waarop het meeste activiteit is bij de melkrobot is tussen 08.00 en 13.00 uur en tussen 15.00 

en 19.00 uur. De eerste piekperiode vindt plaats door de activiteiten van de veehouder, zoals het ophalen 

van de ophaalkoeien. De tweede periode vindt acht uur later plaats, waardoor weer veel koeien naar de 

melkrobot komen. Weer acht uur later, rond 01.00 uur, vindt nog een kleine piek plaats (Wagner-Storch & 

Palmer, 2003).  
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2.4 Beweiding 
Het aantal koeien in de wei neemt af. Het aantal bedrijven met weidegang is gedaald van 80 % in 2007 naar 

70 % in 2012 (CBS, 2014). Het intensiveren en het vergroten van bedrijven draagt bij aan een daling van de 

weidegang. In West-Nederland daalt het aantal bedrijven ook, maar wel in mindere mate. In 2012 beweidt 

nog 90 % van de bedrijven de koeien, terwijl in 2007 nog  99 % van de bedrijven in West-Nederland aan 

beweiding deed (CBS, 2014). In figuur 2.5 staat de ontwikkeling van de bedrijven met weidegang 

weergegeven.  

 

Figuur 2.5; Het aantal bedrijven met weidegang (CBS, 2014) 

Definitie Weidegang 

Onder weidegang wordt verstaan dat elke melkgevende koe die daarvoor in aanmerking komt minstens 120 

dagen zes uur per dag buiten loopt in een wei met voldoende gras om te grazen (Stichtingweidegang, z.j.). 

Voor FrieslandCampina betekent weidegang dat alle koeien tegelijk minstens 120 dagen per jaar zes uur per 

dag in de wei grazen (Boerderij, 2014).  

2.4.1 Beweidingssystemen 

In Nederland  maken veehouders gebruik van verschillende beweidingssystemen. Elk beweidingssysteem 

heeft zijn voor- en nadelen. De keuze van een beweidingssysteem is afhankelijk van wat de veehouder wil 

(de motivatie voor beweiding) en wat er mogelijk is op het bedrijf (onder andere de grootte van de 

huiskavel). De algemeen bekende beweidingssystemen zijn: 

 Standweiden; 

 Omweiden; 

 Stripgrazen; 

 Rantsoenbeweiding; 

 Siëstabeweiding. 
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Standweiden 

Bij standweiden worden de koeien geweid op één groot perceel. De grasopname moet afgestemd worden 

op de bijgroei van het gras. Bij standweiden wordt uitgegaan van een gemiddelde graslengte van 8 -10 

centimeter. Roulatie van percelen vindt plaats om de aantal weken (Visscher et al., 2011). 

Omweiden 

Bij het omweiden krijgen de koeien om de ongeveer vier dagen (kort of langer kan) een nieuw perceel gras 

aangeboden. De duur dat de koeien op het perceel verblijven hangt af van het aanbod gras. Bij omweiden is 

het uitgangspunt bij inscharen ongeveer 1700 kilogram drogestof per hectare. De uitschaarhoogte wordt 

bepaald door de gewenste kwaliteit van het gras en de acceptatie van weideresten (Visscher et al., 2011). 

Omweiden heeft als voordeel ten opzichte van standweiden dat het gras gelijkmatiger wordt afgegraasd en 

daarna beter kan hergroeien (D'Hour et al., 1989; Barker et al. , 1987; McMeekan et al., 1963). 

Stripgrazen 

Bij stripgrazen krijgen de koeien één of meerdere keren per dag een nieuwe strook gras aangeboden. Bij 

stripgrazen wordt zodra de koeien aan de voorkant een nieuwe strook gras krijgen aan de achterkant het 

draad ook verplaatst (Visscher et al., 2011).  

Rantsoenbeweiding 

Bij rantsoenbeweiding wordt net als bij stripgrazen één of meerdere keren per dag een nieuwe strook gras 

aangeboden. Het verschil tussen stripgrazen en rantsoenbeweiding is dat bij rantsoenbeweiding het draad 

aan de achterkant niet mee verplaatst. Het perceel wordt dus steeds groter (Visscher et al., 2011).  

Siëstabeweiding  

Bij siëstabeweiding worden de koeien twee korte periodes van drie à vier uur per dag geweid. ’s Middags en 

’s nachts staan de koeien opstal, waar ze (beperkt) worden bijgevoerd met ruwvoer (Duinkerken et al., 2000; 

Visscher et al., 2011). 

Keuze beweidingssysteem  

Het gekozen beweidingssysteem beïnvloedt de arbeid, investering, grasproductie, benutting en grasopname 

per koe. In tabel 2.1 staan de voor- en nadelen van standweiden, omweiden, rantsoenbeweiding, stripgrazen 

en siëstabeweiding. 
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Tabel 2.1; Voor en nadelen van algemene beweidingssystemen (Visscher et al., 2011) 

Beweidingssysteem Voordelen Nadelen 

Standweiden - Weinig arbeid 
- Minder maaien 
- Rustige koeien 

- Lagere grasopbrengst 
- Meer inzicht nodig in de grasgroei 

Omweiden - Flexibel toe te passen 
- Inscharen bij de juiste 
hoeveelheid en kwaliteit 

- Meer arbeid in vergelijking met 
rantsoenweiden 
- Wisselende graskwaliteit 
- Veel planning nodig 

Rantsoenbeweiding - Elke dag gelijk aanbod aan vers 
gras 
- Weinig beweidingsverliezen op 
het nieuwe gedeelte 

- Meer arbeid in vergelijking met 
omweiden 
- Investeringen in afrasteringen 
- Minder hergroei dan bij 
stripgrazen 

Stripgrazen - Goede hergroei 
- Minimale opbrengstverliezen 

- Meer arbeid in vergelijking met 
rantsoenbeweiding 
- Koeverkeer vraagt veel aandacht 

Siëstabeweiding - Betere grasopname 
- Minder ligplekken 

- Veel arbeid 

 

Welk beweidingssysteem toegepast wordt is afhankelijk van een aantal keuzefactoren. Deze keuze factoren 

zijn: 

 Verkaveling percelen en beschikbare oppervlakte grasland; 

 Omvang en intensiteit van het bedrijf; 

 Interesse en voorkeur veehouder; 

 Arbeid; 

 Grondsoort  

 (Visscher et al., 2011). 

Verkaveling percelen en beschikbare oppervlakte grasland 

Voor beweiding is het belangrijk dat voldoende land beschikbaar is bij de stal. Bij een grote huiskavel kan 

met beweiding een hoge ruwvoeropname uit gras worden behaald. Bij een kleine huiskavel, met minder 

grasgroei dan de koeien op kunnen nemen, is een beperkte beweidingsduur en bijvoeding noodzakelijk. De 

verkaveling van de huiskavel speelt ook een rol in de keuze voor het beweidingssysteem (Visscher et al., 

2011). 

Omvang en intensiteit van het bedrijf 

Door schaalvergroting wordt vaak land extra aangekocht. Vaak is dit land op afstand (geen huiskavel) en 

anders is het steeds verder van de stal gelegen land (wel huiskavel). Land op afstand kan, in de meeste 

gevallen, niet beweid worden met melkkoeien (Visscher et al., 2011).  

Interesse en voorkeur veehouder 

De interesses van de veehouder bepalen deels het beweidingssysteem. Sommige veehouders gaan voor een 

hoge melkproductie en kunnen op stal een uitgebalanceerd rantsoen voeren. Andere veehouders gaan weer 



Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder verantwoordelijkheid van de student. 
15 

voor de laagste kostprijs. Interesse in machines kunnen er voor zorgen dat sommige veehouders het niet erg 

vindt om meer te maaien (Visscher et al., 2011).  

Arbeid 

De hoeveelheid tijd dat een systeem vraagt en de hoeveelheid tijd dat een veehouder beschikbaar heeft 

bepalen mede het gekozen systeem. Naast de tijd is het soort arbeid ook van belang, bijvoorbeeld zwaar of 

licht werk en leuk of vervelend werk (Visscher et al., 2011).  

Grondsoort 

De grondsoort, maar vooral de draagkracht, heeft invloed op het beweiden. Bij een lage draagkracht, zoals 

op veengrond met hoge grondwaterstanden, en intensieve beweiding is de kans op vertrapping groter dan 

bij een hogere draagkracht of extensieve beweiding. Verder is het op grondsoorten met een lage 

draagkracht lastiger om in het vroege voorjaar en in het najaar te beweiden (Visscher et al., 2011).  

Innovatieve beweidingssystemen 

Naast de algemene beweidingssystemen is er een aantal nieuw ontwikkelde, vaak uit het buitenland 

overgenomen (innovatieve) beweidingssystemen / beweidingsstrategieën. Een aantal van deze 

beweidingssystemen zijn: 

 Iers weiden; 

 Pure Graze; 

 Klokbeweiding; 

 Leader-follower systeem.  

Iers weiden 

Bij het ‘Iers weiden’ is het uitgangspunt dat de melkproductie maximaal is afgestemd op de grasproductie. 

Bij het Iers weiden kalven de koeien allemaal in het voorjaar af. Gestreefd wordt naar een hoge 

melkproductie per hectare in plaats van naar een hoge melkproductie per koe. Binnen het Iers weiden 

worden verschillende beweidingssystemen toegepast. In het voorjaar wordt vaak standweiden toegepast, 

met aanvullend kracht- en ruwvoer. Zodra er voldoende grasgroei is wordt over gegaan op intensief 

omweiden (eens per ½ à 2 dag(en)). De koeien worden ingeschaard bij ongeveer 1.500 à 1.700 kilogram  

drogestof per hectare. Het uitscharen vindt plaats bij een graslengte van ongeveer 3,5 à 4 centimeter. Naast 

omweiden wordt bij voldoende grasgroei ook standweiden en stripgrazen toegepast (Visscher et al., 2011).  

Pure Graze 

Pure Graze, ook wel Natuurlijk Werken, heeft als uitgangspunt een maximale beweidingsperiode. Het Pure 

Graze heeft veel weg van het Iers weiden. Zo wordt geprobeerd zo vroeg mogelijk in het voorjaar te gaan 

weiden en kalven de koeien in het voorjaar af. Binnen Pure Graze wordt stripgrazen toegepast. Het 

inscharen gebeurt bij ongeveer 2500 à 3000 kilogram drogestof per hectare. Het uitscharen gebeurt bij 

ongeveer 1,5 ton drogestof per hectare. De lange graslengte bij uitscharen zijn mogelijk gunstig zijn voor een 

goede hergroei en om droogteschade te voorkomen (Visscher et al., 2011).  
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Klokbeweiding 

Bij klokbeweiding loopt via een kavelpad een vaste route naar het midden van een perceel. Vanuit dit 

middelpunt wordt het perceel in ongeveer zeven taartpunten verdeeld. Hierbij wordt gerekend met één 

hectare per tien melkkoeien voor het perceel waar klokbeweiding wordt toegepast. Elke dag krijgen de 

koeien toegang tot een nieuwe taartpunt. Het voordeel hierbij is dat de koeien niet meer op het zelfde deel 

komen waar ze al gegraasd hebben wat wel het geval is met bijvoorbeeld rantsoenweiden. Hierdoor wordt 

efficiënt gebruik gemaakt van de hergroei (Pellikaan, 2012). 

Leader-follower systeem 

Het leader-follower systeem wordt toegepast om de hoeveelheid restgras laag te houden zonder een 

verlaging in de melkproductie per koe. Bij dit systeem wordt eerst beweid door hoogproductief vee en wordt 

het beweidde land kaal gegraasd door minder productief vee (Crosse et al., 1988). Voor de nabeweiding kan 

ook gebruik gemaakt worden van jongvee of schapen (Boxem, 1983; Mayne et al., 1988).  

Inscharen bij een beperkte grashoogte resulteert in een lagere grasopname en daardoor een lagere 

melkproductie bij hoogproductief vee (Peyraud et al., 2006). Een hoge inschaarhoogte leidt tot een hogere 

grasopname per koe (Lee, Donaghy, & Roche, 2008). Het regelmatig omweiden om te zorgen voor een hoog 

grasaanbod leidt tot een grotere hoeveelheid restgras (Hardy et al., 1996). Het leader-follower systeem zorgt 

er voor dat de hoogproductieve koeien een ruim grasaanbod en een hoge grasopname hebben en dat de 

laagproductie koeien zorgen voor een betere hergroei.   

Motivatie voor beweiding 

Veehouders noemen meerdere redenen waarom ze weiden. Volgens Kees-Jaap Hin, secretaris van Stichting 

Weidegang, is de motivatie voor weidegang het goede gevoel dat het naar buiten doen van de koeien geeft 

aan de veehouder. Volgens Kees-Jaap Hin is het financiële aspect en de optimale benutting van gras minder 

van invloed op de motivatie (Burgers, 2013). Volgens een marktonderzoek van Stichting Weidegang 

uitgevoerd door AgriDirect is het dierenwelzijn de belangrijkste motivatie van veehouders om te weiden, 

namelijk voor 67,8 % van de weidende veehouders. Voor veehouders met een melkrobot is deze motivatie 

met 73,7 % ook de belangrijkste. In tabel 2.2 en tabel 2.3 is weergegeven wat de motivaties zijn voor 

veehouders om te weiden, opgedeeld in alle melkveehouders en melkveehouders met een melkrobot 

(Agridirect BV, 2012).  
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Tabel 2.2; Wat is de motivatie voor veehouders om te beweiden? (Agridirect BV, 2012) 

 Totaal veehouders 

1. Beter dieren welzijn 67,8 % 
2. Ik vind het leuk / plezier 25,9 % 
3. Vraagt minder arbeid 25,4 % 
4. Imago 19,1 % 
5. Hoger financieel rendement 13,7 % 
6. Anders 9,3 % 
7. Weidegangbonus 7,6 % 
8. Kosten 3,5 % 
9. Gemak 2,8 % 
10. Coöperatie verlangt dit 1,3 % 
11. Weet niet / geen antwoord 0,6 % 

Totaal * 167,9 % 

* Meerdere antwoorden waren mogelijk 

Tabel 2.3; Wat is de motivatie voor veehouders met een melkrobot om te beweiden? (Agridirect BV, 2012) 

 Veehouders met een melkrobot 

1. Beter dieren welzijn  73,7 % 
2. Imago 38,1 % 
3. Ik vind het leuk / plezier 21,4 % 
4. Hoger financieel rendement 12,2 % 
5. Weidegangbonus 11,4 % 
6. Kosten 8,5 % 
7. Anders  7,7 % 
8. Vraagt minder arbeid 6,7 % 
9. Coöperatie verlangt dit 6,1 % 
10. Gemak 4,6 % 

Totaal * 190,6 % 

* Meerdere antwoorden waren mogelijk 

Veehouders die gestopt zijn met beweiden noemen als reden om op te stallen een te kleine huiskavel, 

optimalisatie van de voeding, aanschaf melkrobot, arbeid, gemak en gelijkmatige melkproductie (Schans et 

al., 2013).  

Beperken uren weidegang 

Het beperken van het aantal uren weidegang, zonder extra bij te voeren, hoeft geen invloed te hebben op 

de melkproductie. Koeien nemen even veel gras op gedurende 6 – 8 uur beweiden (in één of twee korte 

periodes) als bij dag en nacht beweiden (Kennedy et al., 2009). Bij het beperken van de weidegang tot 2 x 3 

uur dreigt het eiwitgehalte van de melk te zakken. Dit kan veroorzaakt zijn doordat de periodes waarin de 

koeien niet weiden de snelheid van eiwitomzetting in de pens kunnen beïnvloeden (Kennedy et al., 2009). 

Het beperken van het aantal uren weidegang verhoogt het percentage van de tijd dat de koeien aan het 

grazen zijn, zie het overzicht in tabel 2.4 waarin staat beschreven hoeveel procent van de tijd een koe graast, 

staat, ligt en loopt met verschillende uren weidegang (Kristensen et al., 2007).  
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Tabel 2.4; Het effect van de beweidingsduur (Kristensen et al., 2007) 

 4 uur 6,5 uur 9 uur 

Grazen 86 % 78 % 64 % 
Staan 4 % 9 % 13 % 
Liggen 7 % 10 % 21 % 
Lopen 4 % 3 % 2 % 

 

2.4.2 Beweiding in combinatie met robotmelken    

Het aantal bedrijven met een melkrobot stijgt terwijl het aantal bedrijven met weidegang daalt (CBS, 2014; 

Huijsmans, 2014). Een melkrobot en opstallen lijkt vaak hand in hand te gaan (Schans et al., 2013). Op 

bedrijven met een melkrobot blijven de koeien vaker het hele jaar op stal, namelijk op 36 % van de bedrijven 

ten opzichte van 20 % bij de bedrijven met een traditioneel melksysteem (Schans et al., 2013).  

Het aantal bedrijven met een melkrobot waarbij koeien worden beweid stijgt de laatste jaren. In 2010 had 

ongeveer de helft van de bedrijven met een melkrobot de koeien in de wei, in 2012 is dit gestegen naar bijna 

tweederde (Schans et al., 2013). Deze stijging is te verklaren, doordat extensieve melkveebedrijven, die al 

vaker weidegang toepaste, pas later zijn omgeschakeld naar een melkrobot (Zessen, 2012).  

Arbeid 

Een genoemde reden voor het opstallen van koeien is arbeid (Schans et al., 2013). Bij de projectgroep AMS 

van Koe en Wij kwam naar voren dat weiden juist een arbeidsvermindering van 11 minuten per dag met zich 

mee bracht op bedrijven met een melkrobot, zie tabel 2.5 (Pol- van Dasselaar et al., 2007). Het in meerdere 

weidegroepen houden van koeien vraagt veelal iets meer arbeid, dan één weidegroep (Jagtenberg et al., 

2000 a). 

Tabel 2.5; Arbeidsopbrengst bij beweiden ten opzichte van opstallen (Pol- van Dasselaar et al., 2007) 

 Praktijkgroep AMS Opmerkingen 

Melken + 29 minuten Vooral voor ophalen van koeien 
Voeren - 17 minuten  Vooral minder kuil uithalen 
Veeverzorging - 17 minuten Vooral reinigen roosters 
Graslandbeheer / algemeen werk - 6 minuten Meer afrasteren / minder inkuilen 
Totaal arbeid - 11 minuten  

 

Ophaalkoeien  

In een onderzoek van Jagtenberg et al. in 1999 op 25 Nederlandse melkveebedrijven met een melkrobot is 

de invloed van de duur van de weidegang, bijvoeren van ruwvoer, afstand tot het land, beweidingssysteem 

en het ophalen van de koeien op onder andere de productie en het aantal melkingen onderzocht. Bij deze 

veehouders varieerde de beweidingsduur tussen 5 uur tot 24 uur per dag. Bij elk bedrijf hadden de koeien 

tijdens de weidegang de mogelijkheid om terug naar de stal te gaan. Op de bedrijven met een 

beweidingsduur tussen de 5 uur en 10 uur werden de koeien één keer per dag opgehaald. Bij meer dan 15 

uur weidegang werden de koeien twee keer per dag opgehaald (Jagtenberg et al., 2000 a).  

De bedrijven waar beperkt koeien opgehaald hoefden te worden, maakten allemaal gebruik van 

automatische selectie. De bedrijven hadden de beweidingsbox zo ingesteld  dat de koeien een aantal uur 
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voordat de laatste koeien worden opgehaald niet meer naar buiten mochten (bijvoorbeeld: als de laatste 

koeien om 18.00 uur worden opgehaald mogen de koeien die binnen zijn niet meer na 16.00 uur naar 

buiten).  Bij de bedrijven met een hoog ophaalpercentage werden de koeien niet eerder binnen gehouden. 

De tijd waarop de koeien worden opgehaald heeft invloed op het percentage koeien dat opgehaald moet 

worden. ’s Avonds hebben de koeien de neiging sneller zelfstandig naar de stal terug te keren dan ‘s middags 

(Jagtenberg et al., 2000 c).  

Aantal melkingen  

Het aantal melkingen kan beïnvloed worden door bijvoeren in de stal, toegang tot een nieuw stuk gras na 

een bezoek aan de melkrobot verlenen of door alle koeien tweemaal per dag op te halen en alleen toegang 

naar buiten te bieden als zij de melkrobot hebben bezocht (Hulsen et al., 2008).  

Bij weidegang is het aantal melkingen in de zomer lager dan in de winter (Dooren, et al., 2004). Het aantal 

melkingen met weidegang varieert van 2 tot 3 keer per dag (Jago et al., 2006; Dooren, et al., 2004). Het 

aantal melkingen verschilt sterk per bedrijf (Dooren, et al., 2004). Koeien bezoeken vaker de melkrobot en 

besteden meer tijd in de stal als beweid wordt op percelen met een lagere inschaarhoogte (Ketelaar-de 

Lauwere, et al., 2000). Beginnen met beweiding na het melken zorgt er voor dat het interval tussen de 

melkingen niet te lang wordt (Jagtenberg et al., 2000 c).  

Afstand tussen de stal en het land 

Onderzoek van Ketelaar-de Lauwere et al. geeft aan dat afstanden tussen de stal en het land tot 360 meter 

geen invloed hebben op het aantal melkingen (de invloed van grotere afstanden is niet bekend) (Ketelaar-de 

Lauwere et al., 2000). Onderzoek van Jagtenberg et al. geeft aan dat tot een afstand van 400 meter tussen 

de stal en het land het aantal melkingen met 0,2 melkmalen per koe per dag af nam bij beweiding 

(Jagtenberg et al., 2000 b). Onderzoek van Wredle et al. (2002) geeft aan dat de koeien die dichter bij de stal 

weiden (50 meter ten opzichte van 260 meter) 0,2 melkingen meer per dag hebben gedurende de eerste 

helft van het weideseizoen (Wredle et al., 2002). 

De koeien die op lange afstand weiden, grazen minder uur per dag in het tweede helft van het weideseizoen, 

terwijl de koeien dicht bij de stal evenveel uur blijven grazen (Wredle et al., 2002). Koeien die gemolken 

worden met een melkrobot hebben een hogere melkproductie als de afstand tussen de stal en het land 50 

meter is ten opzichte van 260 meter (Wredle et al., 2002). Een grote afstand heeft meer looptijd tot gevolg 

wat ten koste gaat van de beweidingsduur. Dit kan verspilling van energie geven wat ten koste kan gaan van 

de melkproductie (Visscher et al., 2011). 

Bedrijven met een lange afstand tussen de stal en het land kunnen het aantal melkingen op niveau houden 

door de dieren op tijd uit het land te halen of beter te motiveren naar de stal te komen. Er is geen relatie 

tussen weideduur, afstand tussen stal en land of ophalen (Jagtenberg et al., 2000 b). De bedrijven met een 

lange afstand tussen de stal en het land passen een beweidingssysteem toe waarbij met twee percelen op 

een dag wordt gewerkt, één perceel op korte afstand en één perceel op lange afstand (Jagtenberg et al., 

2000 c). Op verre percelen wordt vaak stripgrazen of rantsoenbeweiding toegepast om de koeien te 

motiveren weer op tijd naar de stal te lopen (Jagtenberg et al., 2000 a).  
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Bijvoeren in de stal  

Verkorting van de beweidingsduur leidt op bedrijven tot een toename van het bijvoerniveau. Het op vaste 

tijden voeren in de stal kan er voor zorgen dat de koeien vrijwillig terug komen naar de stal (Jagtenberg et 

al., 2000 a). Het onbeperkt bijvoeren in de stal leidt niet tot een hogere melkproductie en een hoger aantal 

melkingen in vergelijking met het bijvoeren van drie kilogram drogestof (Wredle et al., 2002). Later in het 

weideseizoen leidt onbeperkt bijvoeren zelfs tot een significant lagere melkproductie en lager aantal 

melkingen (Wredle et al., 2002). Bijvoeren voor het grazen verlaagt de graasactiviteit en de grasopname van 

de koeien (Chilibroste et al., 1997). 

In een onderzoek waarbij de grashoogte verminderde van 20 centimeter tot 5 centimeter in 11 dagen werd 

een groot verschil aangetoond tussen de koeien die wel en de koeien die niet werden bijgevoerd. De koeien 

die niet werden bijgevoerd graasden ongeveer 32 % van de tijd, zonder verschil tussen de eerste en de 

laatste dag. Bij de koeien die werden bijgevoerd verlaagde de tijd dat ze aan het grazen waren van 22 % 

gedurende de eerste vier dagen tot 10 % gedurende de laatste vier dagen (Salomonsson et al., 2000).  

Water als lokmiddel  

Water alleen aanbieden in de stal kan er voor zorgen dat koeien zelfstandig terug keren naar de stal 

(Jagtenberg et al., 2000 c; Jagtenberg et al., 2001; Ketelaar-de Lauwere, et al., 1999; Jago et al., 2006). 

Onderzoek van Spörndly et al. geeft aan dat er bij loopafstanden tussen de stal en het land van meer dan 

300 meter geen verschil is in melkproductie en het aantal melkingen tussen koeien die alleen in de stal 

kunnen drinken en koeien die ook kunnen drinken in het land (Spörndly et al., 2005). Koeien die water 

beschikbaar hebben tijdens het grazen nemen 50 % van het drinkwater op in het land (Spörndly et al., 2005). 

Koeien met water in het land besteden meer tijd door aan grazen dan koeien met water in de stal (Spörndly 

et al., 2005).  

Geluid als lokmiddel 

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat koeien een geluid kunnen associëren met iets positiefs. Een 

onderzoek van Wredle et al. (2004)  kreeg acht van de tien vaarzen met operante conditionering zover dat ze 

na het horen van een piep richting de voerbak gingen (Wredle et al., 2004). Een ander onderzoek van Wredle 

et al. (2006) toonde aan dat acht van de tien koeien ook kunnen leren om na het horen van een piep naar 

een melkrobot te gaan waar zij krachtvoer ontvingen (Wredle et al., 2006). 

Robotcapaciteit  

Door het kuddegedrag lopen de koeien naar het land en terug naar de stal in een groep. Dit veroorzaakt 

grotere piekmomenten bij de melkrobot. Hierdoor zijn er met één melkrobot met weidegang minder koeien 

te melken dan wanneer de koeien worden opgestald (Hulsen et al., 2008). Bedrijven met een hoge bezetting 

op de melkrobot lijken gevoeliger voor een daling van de melkproductie bij weidegang (Jagtenberg  et al., 

2000 b). 

Beweidingsstrategieën in combinatie met robotmelken  

Vaste melktijden beïnvloeden op melkveebedrijven met een robot niet meer de vaste weidetijden, omdat 

het melken van de koeien de gehele dag door gaat (Jagtenberg et al., 2001). Het niet hebben van vaste 

melktijden geeft flexibiliteit aan de beweiding, terwijl het gedurende de hele  dag melken van de koeien 
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minder flexibiliteit biedt. Een beweidingsysteem dat door melkrobotleverancier Lely wordt geadviseerd is 

het AB(C)-beweidingssysteem.  

AB(C)-beweidingsysteem 

Op robotbedrijven kan gebruikt worden gemaakt van het AB(C)-beweidingssysteem. Het uitgangspunt van 

het AB(C)-beweidingssysteem is het lokken van de koeien naar de melkrobot en het belonen hiervoor met 

een vers perceel gras. Het systeem maakt gebruikt van twee of drie verschillende weides per dag. Elk deel 

van de dag hebben de koeien beschikking tot een ander perceel. Voordat zij toegang hebben tot een nieuw 

perceel moeten zij eerst terug naar de stal en gemolken worden door de melkrobot (Lely, z.j.).  

2.4.3 Beweidingsgedrag 

Het is van belang om een vast beweidingsritme (onder andere vaste tijden naar buiten) te hebben, zodat de 

koeien een vast ritme kunnen opbouwen. Dit zorgt er voor dat de koeien geleidelijk naar het land gaan, wat 

onrust in de stal voorkomt. De gewenning die koeien krijgen bij het ophalen is niet gewenst bij vrijwillig 

robotmelken (Jagtenberg et al., 2001). Koeien kunnen hun gedrag veranderen gedurende het weideseizoen, 

terwijl het beweidingssysteem hetzelfde blijft (Wredle et al., 2002).  

De piekmomenten waarop koeien van nature grazen zijn met zonsopkomst en met zonsondergang. Deze 

periodes schuiven mee met de verandering van de tijd waarop de zon opkomt en ondergaat (Ruckebush et 

al., 1978; Gibb et al., 1998).  ’s Nacht grazen koeien een korte periode. Tussen de twee piekmomenten (bij 

zonsopgang en zonsondergang) grazen de koeien kleine maaltijden en wisselen dit af met herkauwen en 

rusten. In figuur 2.6 is het dagpatroon van acht verschillende melkkoeien weergegeven (Abrahamse et al. , 

2008; Gibb et al., 1998). De tijd dat een koe bij dag- en nachtbeweiding per dag besteed aan grazen is 10,5 

uur en aan herkauwen 7,2 uur (Gibb et al., 1998).  

 

Figuur 2.6; Het graaspatroon van acht melkkoeien (zwart is grazen) (Gibb et al., 1998) 

Het grasaanbod heeft invloed op de hoeveelheid die de koeien per hap opnemen. Bij elke opeenvolgende 

afname van één centimeter van de grashoogte neemt de hoeveelheid gras die een koe per hap opneemt 

verder af, zie figuur 2.7. Als de hoeveelheid gras per hap afneemt, verhoogt het aantal happen per minuut, 

zie figuur 2.8  (Gibb, 2006).  
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Figuur 2.7; Effect van de grashoogte op de hoeveelheid gras per hap (Gibb et al., 1996)  

 

Figuur 2.8; Effect op de hoeveelheid gras per hap op de hoeveelheid happen (Gibb et al., 1996) 

De toename in het aantal happen per minuut  door verlaging van de hoeveelheid gras per hap compenseert 

niet de lagere grashoogte. De grasopname per minuut daalt bij een lagere grashoogte, zie figuur 2.9. Bij een 

lagere grasopname per minuut besteed een koe meer tijd aan grazen, zie figuur 2.10. Doordat herkauwen en 

rusten ook tijd vergen kan de lagere grasopname per minuut niet volledig gecompenseerd worden door 

langer te grazen. Een kortere grashoogte resulteert daardoor in een lagere grasopname (Gibb, 2006; Gibb et 

al., 1996).  

  

Figuur 2.9; Het effect van de grashoogte op de grasopname per minuut (Gibb et al., 1996)  
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Figuur 2.10; Effect van de grashoogte en grasopname per minuut op de tijd die besteed wordt aan grazen 

(G), rusten (L) en herkauwen (R) (Gibb et al., 1996) 

De hoeveelheid gras per hap, de hoeveelheid happen per minuut en de grasopname per minuut verschillen 

significant gedurende de dag, zie figuur 2.11. In de namiddag (16.00 uur) en de avond (19.00 uur) is de 

grasopname per minuut hoger dan ’s ochtends (07.00 en 11.30 uur) (Gibb et al., 1998; Gibb, 2006). 

 

Figuur 2.11; Effect van het tijdstip op de hoeveelheid gras per hap, de hoeveelheid happen per minuut en de 

grasopname per minuut (Gibb et al., 1998) 

2.5 Nieuwe technologieën 
Nieuwe technologieën en innovatieve ontwikkelingen kunnen helpen bij het oplossen van problemen, arbeid 

uit handen nemen en voor meer informatie zorgen. In deze paragraaf worden een aantal nieuwe 

technologieën met betrekking tot beweiding omschreven.  

2.5.1 Auto Border Collie 

Auto Border Collie is een systeem in ontwikkeling dat gebruik maakt van een virtuele afrastering. Het is een 

methode om dieren achter bepaalde grenzen te houden zonder een vaste afrastering. De eerste 

commerciële visuele afrastering was in 1973 voor honden gepatenteerd.  Commerciële virtuele afrasteringen 

voor koeien zijn nog niet op de markt, maar is wel volop in ontwikkeling. De Auto Border Collie is één van de 

virtuele afrasteringen in ontwikkeling. De Auto Border Collie geeft de mogelijkheid om een virtuele 

afrastering te plaatsen om individuele koeien (Anderson, 2007).  

In figuur 2.12 is de werking van een virtuele afrastering weergegeven. Bij een virtuele afrastering wordt 

gebruik gemaakt van een gevaren zone. In deze zone wordt duidelijk gemaakt met behulp van geluid, en 

naar mate de koe verder komt ook met elektrische prikkels, om aan te geven dat de koe de virtuele 

afrastering nadert.  
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Figuur 2.12: De Auto Border Collie (Innovatie Netwerk, 2014) 

2.5.2 Agri-Rover 

De Agri-Rover, zie figuur 2.13,  is een nieuw ontwikkelde robot die zelfstandig het weiland door rijdt. Het 

apparaat monitort de bodemdichtheid en de grashoogte en kan de koeien ophalen. Uiteindelijk moet de 

Agri-Rover ook de kwaliteit van het gras kunnen beoordelen. De data die de Agri-Rover verzameld, worden 

verstuurd naar de veehouder (Mons, 2013; Zevenbergen, 2014) 

 

Figuur 2.13; Het prototype van de Agri-Rover (Zevenbergen, 2014) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=19-nwc-EFWKr-M&tbnid=0t6nMJbsrYJPgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/257/AutoBorderCollie.html&ei=T7eBU4TeKceCOPXNgfgJ&psig=AFQjCNEPms0OJvxYtS5tJC2pxvCsPJ617Q&ust=1401096396964533
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2.5.3 Lely Voyager 

De Lely Voyager is een beweidingsrobot die ontwikkeld is door melkrobotleverancier Lely. Het zijn twee 

rijdende robotten met daar tussenin  schrikdraad. De twee robotten rijden beiden aan de buitenkant van 

een perceel. De Lely Voyager rijd meerdere keren per dag een klein stukje verder, waardoor de koeien 

steeds weer een strip vers gras krijgen aangeboden. Daarnaast kan de Voyager de koeien naar het begin van 

het perceel drijven. In figuur 2.14 is één van de twee robotjes te zien (Broek, 2009). 

 

Figuur 2.14; De Lely Voyager (Broek, 2009) 
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3. Materiaal en methode 
In het hoofdstuk materiaal en methode is beschreven hoe in deze verkennende studie tot de resultaten is 

gekomen. Het hoofdstuk is ingedeeld in een paragraaf over de interviews en een paragraaf over het 

ontwerpen van een nieuwe beweidingsstrategie. 

3.1 Materialen 
Om het onderzoek uit te kunnen voeren zijn verschillende materialen gebruikt. De materialen die gebruikt 

zijn, zijn: 

 Acht melkveebedrijven met een melkrobot in de veenweiden die beweiden) 

 Interviewopzet 

 Opnameapparatuur 

 Microsoft office 

3.2 Interviewen robotbedrijven 
De interviews zijn gehouden om inzicht te krijgen in de beweidingsstrategieën op bedrijven met een 

melkrobot in de veenweiden. De interviews hebben een beeld gegeven over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van beweiding met een melkrobot in de veenweiden. Daarnaast hebben de interviews 

input geleverd voor een nieuw beweidingsontwerp. 

3.2.1 Verzamelen adressen  

De interviews zijn afgelegd bij veehouders met een melkrobot die beweiden en gevestigd zijn in de 

Westelijke veenweiden. De adressen zijn verzameld bij onder andere PPP-agro advies, die een groot 

klantenportefeuille heeft. PPP-agro advies West is gevestigd in het zelfde kantoor als het Veenweiden 

Innovatiecentrum. Verder zijn adressen verkregen bij medewerkers van het VIC en bij veehouders. De acht 

geïnterviewde veehouders zijn willekeurig gekozen uit een lijst van 21 veehouders.  

3.2.2 Opzetten interview 

Bij een gestructureerd interview liggen de vragen en antwoordmogelijkheden vast. Om deze reden is 

gekozen voor een open interview. Bij een open interview wordt gebruik gemaakt van een startvraag of 

richtlijnen voor het interview. Door het introduceren van onderwerpen wordt gekeken hoe de veehouders 

tegen bepaalde zaken rondom de beweiding met een melkrobot in de veenweiden aankijken. De veehouder 

moet hierbij het idee krijgen dat zijn antwoord acceptabel en waardevol is. Bij een open interview moet de 

interviewer goed kunnen luisteren om veel informatie te krijgen en om door te kunnen vragen (Reulink et 

al., 2005).  

Open interviews zijn te verdelen in verschillende soorten open interviews. Bij dit onderzoek is gekozen voor 

een half gestructureerd interview. Bij dit type interview liggen de onderwerpen wel vast, maar de vragen en 

antwoorden niet. De onderwerpen, die vooraf zijn vastgesteld, worden uitgediept door middel van een 

beginvraag en doorvragen (Reulink et al., 2005).  

Tijdens de interviews is gestart met een aantal gestructureerde vragen over bedrijfsgegevens. Hierbij zijn 

een aantal vragen gesteld over de omvang van het bedrijf en de bedrijfsvoering. Vervolgens is verder gegaan 

op onderwerpen rondom beweiding met een melkrobot in de veenweiden. Hierbij kan de onderzoeker 

wennen aan de veehouder en aan de interviewsituatie. Na de onderwerpen over beweiding wordt 

overgegaan op de creatieve / innovatieve onderwerpen rondom beweiding met een melkrobot in de 

veenweiden. De vragenlijst is te vinden in bijlage II (Reulink et al., 2005). 
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De onderwerpen die tijdens het interview aanbod zijn gekomen, zijn: 

 Algemene bedrijfsinformatie / toekomst  

 Robotmanagement (doel, bezetting, aantal melkingen, enz.) 

 Beweidingsmotivatie en beweidingsdoel 

 Gebruikte en huidige beweidingssystemen 

 Combinatie beweiding en robotmelken (de problemen) 

 Gewenste beweidingssystemen (voor- en nadelen van de aanwezige systemen) 

 Mogelijkheden en onmogelijkheden 

 Het ideale beweidingssysteem 

 Innovatie / nieuwe technologieën 

3.2.3 Afnemen, opnemen en uitwerken interviews 

De helft van de interviews zijn opgenomen met opnameapparatuur. Voordat het interview werd opgenomen 

is toestemming gevraagd. Bij de andere helft van de interviews zijn  aantekeningen gemaakt. Niet alle 

interviews zijn opgenomen, omdat bij een aantal interviews de vragen zijn gesteld in de stal en in het land. 

Daarnaast is één interview niet opgenomen vanwege technische problemen met de opnameapparatuur. De 

interviews duurden ongeveer één uur. 

De interviews die zijn opgenomen zijn getranscribeerd (het opschrijven van een gesproken opname). Bij de 

interviews die niet zijn opgenomen zijn de aantekeningen zo uitgebreid mogelijk uitgewerkt. Het uitwerken 

heeft zo snel mogelijk naar het afnemen van de interviews plaats gevonden, om het verhaal zo compleet 

mogelijk te hebben. 

3.2.4 Analyseren interviews 

De analyse van de interviews is uitgevoerd volgens het stappenplan uit het boek Analyseren in kwalitatief 

onderzoek van H. Boeije (2005). Het analyseren van de interviews is begonnen met het coderen van 

fragmenten en het categoriseren van antwoorden.  Het analyseren is als volgt uitgevoerd: 

1. Open coderen  

Hierbij worden de verzamelde gegevens uiteen gerafeld en worden deze fragmenten gecodeerd. 

Met het open coderen wordt het terrein in beeld gebracht. Het resultaat van open coderen is een 

lijst met codes. 

2. Axiaal coderen  

Bij het axiaal coderen worden de bestaande codes gecontroleerd. Dit gebeurt door de gemaakte 

codes te voorzien van de verzamelde gegevens. Hierbij wordt bekeken of de gemaakte codes nog 

volledig genoeg zijn. Eventueel worden nieuwe codes gecreëerd of worden codes samengevoegd. 

3. Selectief coderen  

Bij het selectief coderen wordt een structuur aangebracht in de hoofd- en subcodes. De relaties 

tussen codes worden voorzien van gegevens. 

4. Schrijven resultaten interviews 

Uiteindelijk kunnen de resultaten van de interviews en van de analyse van de interviews worden 

uitgewerkt (Boeije, 2005). 

3.3 Ontwerpen beweidingsstrategieën 
Naast het inzicht krijgen in de huidige beweidingsstrategieën is er voor gekozen om één nieuwe 

beweidingsstrategie voor melkveebedrijven met een melkrobot in de veenweiden te ontwerpen. Het 
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ontwerp moet nieuw inzicht geven in het beweiden op bedrijven met een melkrobot en innovatie op het 

gebied van beweiding met een melkrobot aanjagen. 

3.3.1 Uitwerken (nieuwe) ontwerp 
De literatuurstudie en de resultaten van de interviews  vormen de basis van de nieuwe beweidingsstrategie. 

Met behulp van de literatuur en de resultaten worden keuzes die gemaakt zijn voor de nieuwe 

beweidingsstrategie onderbouwd.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de afgenomen interviews bij acht melkveehouders met een melkrobot 

in de veenweiden die aan beweiding doen uitgewerkt. De resultaten zijn per paragraaf uitgewerkt, te weten: 

algemene bedrijfsgegevens,  beweidingsmotivatie en beweidingsdoel, beweidingssystemen, knelpunten, 

startersadvies, het ideale beweidingssysteem, de robotbeweidingskoe en de nieuwe beweidingsstrategie. 

4.1 Algemene bedrijfsgegevens 
Om inzicht te krijgen in de verschillende beweidingsstrategieën die melkveebedrijven met een melkrobot in 

de veenweiden toepassen zijn acht bedrijven bezocht. In deze paragraaf zijn de algemene bedrijfsgegevens 

van deze acht bedrijven uitgewerkt. 

4.1.1 Veestapel 

De veestapels van de geïnterviewde veehouders varieerde tussen de 55 en 120 melkkoeien. Bij bedrijf 1 

bestaat de veestapel grotendeels uit blaarkoppen met een melkproductie van ongeveer 6.200 kilogram melk 

per jaar. Bedrijf 2 is de Holstein Friesian veestapel aan het inkruisen met Fleckvieh en Zweeds Roodbont. Bij 

de overige bedrijven bestaat de veestapel hoofdzakelijk uit Holstein Friesian met een productie tussen 8.000 

en 10.000 kilogram melk. In figuur 4.1 is het aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf weergegeven. In het 

groen zijn de bedrijven met één melkrobot en in het blauw zijn de bedrijven met twee melkrobots.  

 

Figuur 4.1; Het aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf 

4.1.2 Melkrobotinfo 

De bezochte bedrijven zijn gestart met een melkrobot tussen 2000 en 2012. In tabel 4.1 is weergegeven 

wanneer welk bedrijf gestart is met het melken met een melkrobot. 
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Tabel 4.1; Overzicht van het moment dat de bedrijven gestart zijn met een melkrobot 

 Jaartal start melkrobot 

Bedrijf 1 2004 
Bedrijf 2 2000 
Bedrijf 3 2011 
Bedrijf 4 2012 
Bedrijf 5 2010 
Bedrijf 6 2012 
Bedrijf 7 2006 
Bedrijf 8 2010 

 

De reden waarom gekozen is voor een melkrobot is wisselend. Een vaak genoemde, namelijk door vijf van de 

acht bezochte melkveehouders, is arbeidsbesparing. Deze en andere motivaties waarvoor melkveehouders 

voor een melkrobot hebben gekozen staan in figuur 4.2. In figuur 4.2 staat op de x-as hoe vaak veehouders 

deze motivatie genoemd hebben. Veehouders kunnen meerdere antwoorden hebben gegeven. 

 
*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.2; De motivatie van de bezochte melkveehouders om te starten met een melkrobot 

4.1.3 Areaal land 

Tijdens de interviews is gevraagd hoeveel land de melkveehouders tot hun beschikking hebben, hoeveel 

hiervan huiskavel is en hoeveel gebruikt wordt voor de beweiding van de melkkoeien. In figuur 4.3 is in het 

blauw de totaal beschikbare hoeveelheid land weergegeven en in het groen de hoeveelheid land dat 

gebruikt wordt voor de beweiding van de melkkoeien. 
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Figuur 4.3; Het areaal land per bedrijf opgesplitst in de totale hoeveelheid en de hoeveelheid die gebruikt 

wordt voor beweiding van de melkkoeien 

Vier van de vijf bedrijven (bedrijven 3,4, 6 en 8) gebruiken de gehele huiskavel voor beweiding van de 

melkkoeien. Bedrijf 1 en bedrijf 2 hebben beiden de beschikking over natuurland. Bedrijf 5 en bedrijf 7 

gebruiken maar een beperkt deel van de huiskavel voor beweiding van de melkkoeien. Bedrijf 5 gebruikt 20 

hectare van de 38 hectare huiskavel. Bedrijf 7 gebruikt 7 hectare van de 55 hectare huiskavel. Alle bedrijven 

hebben land dat of aan de overkant van de weg lag, of verder weg gelegen is of niet bereikbaar is met de 

melkkoeien. Bedrijf 6 beweidt de melkkoeien ook op de percelen aan de overkant van de weg. 

4.1.4 Toekomstplannen 

Tijdens de interviews zijn ook de toekomstplannen aan bod gekomen. Aan de veehouders is gevraagd wat 

hun toekomstplannen zijn. Het grootste deel, vier van de acht veehouders, willen hun bedrijf verder 

optimaliseren. Twee melkveehouders geven aan zo door te willen blijven gaan. Twee melkveehouders geven 

aan door te willen groeien. De twee melkveehouders die door willen groeien, bedrijf 4 en bedrijf 5, hebben 

beide de stal nog niet vol. Bedrijf 4 wil doorgroeien naar 100 melkkoeien en bedrijf 5 naar 120 melkkoeien. 

In figuur 4.4 zijn de toekomstplannen van de bezochte melkveehouders weergegeven. 
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*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.4; De toekomstplannen van de geïnterviewde melkveehouders 

4.2 Beweidingsmotivatie en beweidingsdoel 
In het tweede deel van het interview is ingegaan op de beweidingsmotivatie en het beweidingsdoel van de 

melkveehouders. Hierbij is gevraagd waarom zij beweiden, wat de rol is van de weidetoeslag, welk doel zij 

willen bereiken met beweiding en wat redenen kunnen zijn om de koeien binnen te houden.  

4.2.1 Motivatie 

De belangrijkste motivatie van de geïnterviewde melkveehouders om te beweiden is de diergezondheid. Vier 

van de acht melkveehouders noemen diergezondheid als motivatie om te beweiden. Vooral de 

klauwgezondheid wordt bij diergezondheid in het bijzonder genoemd. Eén veehouder geeft aan dat het 

geheel binnen houden erg veel vergt van de koeien.  Alle genoemde motivaties voor beweiding zijn 

weergegeven in figuur 4.5. 

 
* meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.5; De motivatie van melkveehouders om te beweiden 
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4.2.2 Doel 

Het doel van beweiding komt overeen met de beweidingsmotivatie. Drie van de acht melkveehouders 

hebben als doel om door beweiding gezondere koeien te hebben. Daarnaast worden ook het imago en 

makkelijker melken genoemd als doel van beweiding. De overige beweidingsdoelen staan in figuur 4.6. 

 
*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.6; Het doel dat de geïnterviewde melkveehouders willen bereiken met beweiding 

4.2.3 Rol weidetoeslag 

Zes van de acht veehouders, op de melkveehouders die leveren aan Vreugdenhil na, ontvangen voor het 

beweiden van de melkkoeien een weidepremie. Voor geen van alle geïnterviewde melkveehouders is de 

weidepremie de reden geweest om te gaan beweiden. Twee melkveehouders geven aan dat de 

weidepremie wel een kleine rol speelt, zie figuur 4.7. Deze twee veehouders denken dat zij bij het wegvallen 

van de weidepremie beperkter gaan weiden. Melkafnemer Vreugdenhil werkt niet met een weidepremie, 

waardoor voor twee melkveehouders deze vraag niet van toepassing was.  

 
Figuur 4.7; De rol van de weidetoeslag voor het wel of niet beweiden (n=8) 
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4.2.4 Opstallen 

De melkveehouders die geïnterviewd zijn, beweiden allemaal de melkkoeien. Aan deze melkveehouders is 

gevraagd wat voor hun redenen zijn om te stoppen met beweiden en de koeien op te stallen. De meest 

genoemde redenen op te stoppen met beweiden zijn de onderwerpen rondom mestwetgeving, milieu en 

mineralen.  

 
*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.8; Redenen voor de geïnterviewde melkveehouders om te stoppen met beweiden 

4.3 Beweidingssystemen 
In deze paragraaf wordt verder in gegaan op de beweidingssystemen die de geïnterviewde veehouders 

toepassen. Daarnaast wordt onder andere in gegaan op de knelpunten waar de veehouders tegen aan lopen.  

4.3.1 Huidige beweidingssystemen 

De beweidingsstrategieën die de geïnterviewde melkveehouders toepassen verschillen sterk. Alle 

strategieën zijn gebaseerd op een beweidingssysteem. In tabel 4.2 staan de beweidingssystemen waarop de 

beweidingsstrategieën van de geïnterviewde melkveehouders zijn gebaseerd.  

Tabel 4.2; De beweidingssystemen waarop de beweidingsstrategieën gebaseerd zijn 

 Beweidingsstrategie gebaseerd op: 

Bedrijf 1 Omweiden 
Bedrijf 2 Standweiden 
Bedrijf 3 Rantsoenbeweiding 
Bedrijf 4 Omweiden 
Bedrijf 5 Omweiden / standweiden / zomerstalvoedering 
Bedrijf 6 Omweiden 
Bedrijf 7 Omweiden / standweiden 
Bedrijf 8 Rantsoenbeweiding 

 

De beweidingsstrategieën verschillen vooral op het gebied van het aantal keer ophalen van de koeien, het 

tijdstip van het ophalen, beweidingsbox, bijvoeren en de looplijnen. Hieronder zijn de beweidingsstrategieën 
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per bedrijf globaal uitgewerkt, hierbij kunnen de schematische uitwerkingen afwijken van de werkelijkheid 

(hoeveelheid, ligging en grootte van de percelen).  

Bedrijf 1 

Bedrijf 1 gebruikt voor de beweiding van ongeveer 60 melkkoeien ongeveer 20 percelen van ongeveer één 

hectare. Elke dag gaan de koeien naar een ander perceel, waar ze een dag en een nacht naar toe kunnen. De 

koeien komen na ongeveer twee a drie weken terug op een perceel, afhankelijk van de hoeveelheid gras die 

er staat. De koeien worden dag en nacht geweid. ’s Ochtends rond 07.00 uur worden alle koeien opgehaald 

die nog buiten lopen en vervolgens wordt het draad omgezet. Via de beweidingbox kunnen de koeien naar 

buiten toe. ’s Avonds rond 18.00 uur worden de koeien weer allemaal naar stal gehaald. Vervolgens kunnen 

ze via de beweidingsbox weer naar buiten naar het zelfde perceel als waar ze overdag liepen. De koeien 

kunnen de gehele dag terug naar de stal. In de stal wordt onbeperkt kuilgras bijgevoerd. In figuur 4.9 Is een 

schematisch overzicht van het bedrijf weergegeven. 

 

Figuur 4.9; Schematisch overzicht van bedrijf 1 

Bedrijf 2 

Bedrijf 2 heeft voor de beweiding van de melkkoeien 36 hectare voor ongeveer 68 melkkoeien. Het bedrijf 

maakt gebruik van twee standweiden, zie figuur 4.10. De koeien blijven zo’n 5  a 6 weken op de twee 

standweiden, dan gaan ze naar andere percelen. Bij te weinig gras wordt er een stuk bijgevoegd en bij te 

veel gras worden de standweiden kleiner gemaakt. ’s Ochtends om 06.00 uur gaat de beweidingsbox aan en 

gaan de koeien die naar buiten mogen naar perceel I. Om 09.00 uur schakelt de beweidingsbox om en gaan 

de koeien die dan naar buiten gaan naar perceel II. Rond 13.00 à 14.00 uur, als alle koeien buiten lopen, 

wordt de koeien op perceel I opgehaald. Deze moeten dan eerst weer gemolken worden voordat zij weer 

naar buiten mogen (naar perceel II). ’s Avonds rond 19.00 uur worden alle koeien opgehaald. De koeien 

worden ’s avonds bijgevoerd met kuilgras. ’s Nachts blijven de koeien op stal. 
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Figuur 4.10; Schematisch overzicht van bedrijf 2 

Bedrijf 3 

Bedrijf 3 past rantsoenbeweiding toe op 13 hectare voor ongeveer 65 melkkoeien. De perceelsgrootte 

varieert van 1 tot 2,5 hectare. Elke ochtend wordt het draad verzet en krijgen de koeien een nieuwe strook 

gras. De hoeveelheid dat het draad verzet wordt is afhankelijk van het grasaanbod. Gemiddeld over het jaar 

krijgen de koeien 0,3 hectare vers gras per dag. ’s Ochtends kunnen de koeien via de beweidingsbox het land 

in. Rond 15.00 uur is de hele stal leeg en komen de eerste koeien uit zichzelf terug. De veehouder denkt dat 

krachtvoer de prikkel is. De veehouder haalt geen koeien op. De koeien worden op stal onbeperkt bijgevoerd 

met een gemengd rantsoen van kuilgras, mais en bijproducten. Een schematisch overzicht van bedrijf 3 is 

weergegeven in figuur 4.11.  

 

 

Figuur 4.11; Schematisch overzicht van bedrijf 3 
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Bedrijf 4 

Het beweidingssysteem dat bedrijf 4 toepast is omweiden. Het bedrijf beschikt voor beweiding over vijf 

percelen van ongeveer vier hectare voor 90 melkkoeien. Deze percelen worden gehalveerd door middel van 

schrikdraad en beschikt daardoor over 10 beweidingspercelen, zie figuur 4.12. Afhankelijk van het 

grasaanbod blijven de koeien ongeveer drie dagen per beweidingsperceel. De eerste dag zijn er veel koeien 

in het land te vinden en de tweede en derde dag komen de koeien sneller uit zichzelf terug.  

’s Ochtends worden de koeien, voordat ze naar buiten mogen, een gemengd rantsoen gevoerd. Vervolgens 

kunnen de koeien vanaf 08.00 tot 16.00 uur via de beweidingsbox naar buiten. Doordat de koeien eerst 

worden gevoerd druppelen ze rustig naar buiten gedurende de hele ochtend. Rond 14.00 uur worden alle 

koeien naar buiten gestuurd. Tussen 15.00 en 16.00 uur komen de eerste koeien uit zichzelf terug. Alle 

koeien worden tussen 16.00 en 18.00 uur opgehaald, afhankelijk of er koeien gemolken moeten worden (> 

12.00 uur niet gemolken). De derde dag dat de koeien op een perceel lopen hoeven ze nauwelijks opgehaald 

te worden. De veehouder denkt dat krachtvoer in de melkrobot de prikkel is om terug te komen.  

 

Figuur 4.12; Schematisch overzicht van bedrijf 4 

Bedrijf 5 

Bedrijf 5 gebruikt voor de beweiding van 100 melkkoeien ongeveer 20 hectare. De grootte van de percelen 

varieert sterk. Het bedrijf weidt perceelsgewijs om en past soms standweiden toe, dan krijgen de koeien 

meerdere percelen tegelijk. Vooral bij verder gelegen percelen gaat de veehouder over op standweiden. 

Koeien gaan niet een perceel in als het hoger staat als 15 centimeter, dan wordt het perceel eerst gemaaid. 

Kuilen en zomerstalvoedering staat op het bedrijf in dienst van beweiding. De beweidingsbox staat 24 uur 

per dag aan en de koeien kunnen dus dag en nacht naar buiten. ’s Ochtends rond 07.00 uur staan de meeste 

koeien binnen. Vervolgens gaan in de loop van de ochtend de koeien naar buiten tot ongeveer 12.00 uur. ’s 

Middags staan de meeste koeien buiten en lopen ze heen en weer naar de stal.  Daarnaast doet het bedrijf 

aan zomerstalvoedering. De koeien krijgen op stal onbeperkt vers gras bijgevoerd met aanvullend kuilgras en 

mais. Het voer wordt drie maal daags (07.00, 12.00 en 17.00 uur) aangeschoven. 
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Figuur 4.13; Schematisch overzicht van bedrijf 5 

Bedrijf 6 

Bedrijf 6 heeft 34 hectare voor beweiding van de melkkoeien. Hiervan ligt 4,5 hectare aan de overkant van 

de weg waar de koeien ook beweid worden. Elke dag gaan de koeien naar een nieuw stuk. Naast de stal ligt 

‘een verzamelwei’, zie figuur 4.14. De koeien die gemolken zijn worden door middel van een selectiepoort 

aan de melkrobot naar buiten gestuurd. Deze koeien komen vervolgens in de verzamelwei terecht. De eerste 

groep van ongeveer 20 koeien, die zich daar tussen 07.00 en 08.30 uur verzameld, steekt om 08.30 uur de 

weg over. De tweede groep van ongeveer 20 koeien, die zich tussen 08.30 en 11.00 uur verzameld, steekt 

om 11.00 uur de weg over. De koeien die na 11.00 uur naar buiten mogen, gaan naar een perceel achter de 

stal. Om 14.00 uur worden alle koeien aan de overkant van de weg naar de stal gehaald. Deze koeien kunnen 

na het melken weer naar buiten naar een perceel achter de stal. Rond 17.00 uur worden alle koeien 

opgehaald. De koeien worden op stal bijgevoerd met kuilgras, snijmais en bijproducten.  

 

Figuur 4.14: Schematisch overzicht van bedrijf 6 
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Bedrijf 7 

Bedrijf 7 heeft rond de stal zeven percelen van ongeveer één hectare voor de beweiding van ongeveer 90 

melkkoeien. De koeien verblijven ongeveer één a twee dagen per perceel, afhankelijk van de 

perceelsgrootte en het grasaanbod. De gehele percelen zijn omheind, zodat de koeien alleen in de stal 

kunnen drinken. ’s Ochtends worden eerst de ophaalkoeien naar de melkrobot gehaald. Vervolgens gaat 

tussen 08.00 en 09.00 uur de deur van de stal open. Vervolgens lopen de koeien de hele dag heen en weer 

om te eten en te drinken in de stal. Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de koeien opgehaald en gaat de deur 

van de stal weer dicht. Gemiddeld over de dag loopt de helft van de koeien buiten en de helft binnen. De 

koeien worden tweemaal daags bijgevoerd met kuilgras en mais. In het weideseizoen voert de veehouder 

ongeveer een kwart minder dan in de stalperiode.  

 

Figuur 4.15; Schematisch overzicht van bedrijf 7 

Bedrijf 8 

Het bedrijf heeft 25 hectare voor beweiding van ongeveer 55 melkkoeien. Het bedrijf past 

rantsoenbeweiding toe waarbij het draad ongeveer 50 meter verzet wordt op percelen van 50 meter breed. 

’s Ochtends krijgen de koeien op stal mais en bierbostel gevoerd en worden de koeien vast gezet aan het 

voerhek. Vervolgens worden de koeien die zo’n 8 à 10 uur niet gemolken zijn, of waarvan de verwachte 

melkgift hoger is dan 10 kilogram, naar de melkrobot gehaald door de veehouder. Om 09.00 uur gaan alle 

koeien verplicht naar buiten en gaat het draad dicht. Om 12.00 uur worden alle koeien weer opgehaald. 

Vervolgens krijgen de koeien ’s middags op stal kuilgras bijgevoerd en krijgen ze ’s avonds nog een keer mais 

met bierbostel bijgevoerd. De koeien nemen naar schatting ongeveer 7 à 8 kilogram weidegras op. 

 

Figuur 4.16; Schematisch overzicht van bedrijf 8 



Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder verantwoordelijkheid van de student. 
40 

4.3.2 Gebruikte beweidingssystemen 

Sommige van de bedrijven hebben, voordat ze op het huidige beweidingssysteem uit zijn gekomen, andere 

beweidingssystemen toegepast. Bedrijf 1 is begonnen met standweiden. De veehouder geeft aan dat dat 

voor een biologische boer niet werkt. Als de koeien zes weken op een perceel staan, wil je eigenlijk 

halverwege een keer bemesten. Als biologische boer heb je alleen maar drijfmest en geen kunstmest. Verder 

heeft bedrijf 1 ook rantsoenbeweiding toegepast. De veehouder geeft aan met rantsoenbeweiding het 

minste aantal koeien te hoeven ophalen, omdat het gras dan op een gegeven moment op is. Het nadeel dat 

de veehouder in rantsoenbeweiding ziet, is dat de koeien die het eerst naar buiten komen vers gras hebben 

en de koeien die pas later naar buiten mogen moeten het doen met het afgekloven gras. Daarnaast worden 

de hergroei puntjes van het eerste stuk alweer opgegeten, omdat ze langer op een perceel verblijven dan 

één dag. 

Bedrijf 2 heeft in het begin omweiden toegepast. Daarbij lopen de koeien ongeveer vier dagen op een 

perceel, afhankelijk van de perceelsgrootte. De eerste dag lopen alle koeien buiten en moeten de koeien 

opgehaald worden. De tweede en derde dag gaan de koeien ook naar buiten, maar komen sneller uit zichzelf 

terug. De vierde dag zijn de koeien na twee uur alweer terug in de stal. Dat veroorzaakte onrust in de 

koppel.  

Bedrijf 8 heeft een tijd, in plaats van één korte periode, twee korte periodes per dag de koeien geweid. De 

gehele koppel ging dan de wei in tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur. Doordat de 

melkrobot ’s nachts af en toe stilstond door een storing (door een groep vervelende vaarzen) waren ’s 

ochtends te veel koeien niet gemolken, waardoor de koeien niet op tijd naar buiten konden. 

4.3.3 Bijvoeren 

Alle bedrijven voeren de koeien bij op stal. Per bedrijf verschilt het wat, hoe vaak en hoeveel de bedrijven de 

melkkoeien voeren. Bedrijf 1 geeft aan dat als je de koeien buiten wilt hebben, het voer wat binnen ligt niet 

de beste kwaliteit moet hebben. Het bedrijf geeft aan dat bijvoeren nodig is omdat de veehouder anders het 

idee heeft dat er koeien zijn die te weinig voer opnemen. Bedrijf 2 en 3 geeft aan dat de ene koe meer eet 

aan het voerhek dan de andere koe. Het rantsoen kan je daardoor nooit helemaal sluitend uitrekenen per 

koe.  

Bedrijf 3 geeft ook aan dat je met robotmelken niet beperkt kan voeren op stal. Er zijn namelijk ook koeien 

die pas na 5 a 6 uur naar buiten mogen. De veehouder heeft in het weideseizoen geprobeerd om op stal 

beperkter bij te voeren, maar toen zag de melkveehouder de melkproductie zakken.  

Bedrijf 6 geeft aan dat, als de smakelijkheid van het gras in het land afneemt, de koeien liever binnen blijven 

eten. De veehouder lost dit op door het voer overdag niet meer aan te schuiven. 

4.3.4 Duur weidegang 

Zeven van de acht geïnterviewde bedrijven hebben geen zicht op hoe lang elke individuele koe buiten is. Een 

aantal bedrijven geeft aan dat er ook koeien zijn die bijna de hele dag binnen zijn. Het bedrijf wat wel zicht 

heeft op hoe lang elke koe buiten loopt is het bedrijf dat de koeien als één koppel beweid.  

4.3.5 Loopafstanden 

De loopafstanden bij de verschillende veehouders lopen op tot 1200 meter. Bedrijf 1 merkt geen verschil in 

het aantal melkingen bij korte of lange loopafstanden. De veehouder denkt dat het grasaanbod hier meer 

invloed op heeft. Bedrijf 5 en bedrijf 6 zien geen verschil in het aantal koeien dat zelfstandig terug komt bij 
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verschillende loopafstanden. Bedrijf 6 denkt dat het weer hier een grotere invloed op heeft. Bedrijf 4 geeft 

aan dat de koeien bij rantsoenbeweiding op verre percelen te veel achteraan blijven en niet zelfstandig naar 

voren komen. Bedrijf 7 geeft aan dat de loopafstanden niet te groot mogen zijn, omdat de koeien anders 

niet meer terug komen. De veehouder denkt daarnaast dat lange loopafstanden ten koste gaan van de 

melkproductie.  

4.3.6 Robotmanagement 

Aan de melkveehouders is gevraagd wat de invloed is van beweiding op het robotmanagement. De indicator 

die hier genoemd wordt is het aantal melkingen. Bij bijna alle bedrijven daalt het aantal melkingen in het 

weideseizoen ten opzichte van de stalperiode. Alleen bedrijf 1 geeft aan dat het aantal melkingen tijdens het 

weideseizoen gelijk is aan het aantal melkingen in de stalperiode. Bij bedrijf 2 daalt het aantal melkingen in 

het weideseizoen met 0,2 melkingen per koe per dag. De verandering van het aantal melkingen op de 

andere bedrijven is weergegeven in figuur 4.16. Gemiddeld daalt het aantal melkingen in het weideseizoen 

met 0,3 melkingen per koe per dag. Alle geïnterviewde melkveehouders vinden een daling in het aantal 

melkingen, tot op een zekere hoogte, acceptabel. Bedrijf 8 geeft wel aan dat het celgetal ’s zomers stijgt. De 

melkveehouder denkt dat dit veroorzaakt wordt door een daling van het aantal melkingen. 

 

Figuur 4.16; Het aantal melkingen per koe per dag  per bedrijf in de stalperiode en in het weideseizoen 

Bedrijf 1 en bedrijf 6 zien in het weideseizoen piekmomenten op de melkrobot. Deze piekmomenten vinden 

plaats op het moment dat de koeien, via de beweidingsbox of selectiepoort, naar buiten mogen en wanneer 

de koeien terug naar de stal worden gehaald. Bedrijf 5, 24 uur per dag beweiding en nauwelijks koeien 

ophalen,  geeft aan ’s ochtends rond 10.00 uur een piekmoment op de melkrobots te hebben. Vervolgens is 

het ’s middags tussen 13.00 en 15.00 uur rustig. Rond 19.00 a 20.00 uur is het weer drukker. ’s Nachts blijven 

de koeien de robot bezoeken.  Bij bedrijf 8 is sprake van een piekmoment op de melkrobot als alle koeien 

om 12.00 uur opgehaald worden uit het land. Bedrijf 3, bedrijf 4 en bedrijf 7 zien geen piekmomenten op de 

melkrobot bij beweiding. Bedrijf 4 verwacht mogelijk wel piekperiodes als er meer koeien per robot worden 

gemolken. 
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4.4 Knelpunten 
De geïnterviewde melkveehouders lopen nog tegen enkele knelpunten aan op het gebied van beweiding. 

Enkele van deze knelpunten hebben betrekking op de combinatie beweiding met een melkrobot. De meest 

genoemde knelpunten, beiden door twee van de acht veehouders, zijn het grasaanbod / smakelijkheid en 

het weer. De genoemde knelpunten staan weergegeven in figuur 4.17 

 
*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.17; Knelpunten waar de geïnterviewde veehouder tegen aan lopen met beweiding i.c.m. een 

melkrobot 

De bedrijven die smakelijkheid van het gras als knelpunt zien, hebben moeite om bij een mindere 

smakelijkheid van het gras de koeien buiten te krijgen. Deze bedrijven voeren een gemengd rantsoen op stal, 

die de koeien op dat moment waarschijnlijk lekkerder vinden. Verder geven de geïnterviewde veehouders 

aan dat het weer meer invloed heeft op beweiding met een melkrobot. Op de meeste bedrijven de koeien 

zelf de keuze om terug te gaan naar de stal. Op dagen met heet of slecht weer staan daardoor veel koeien 

binnen.  

Verder geeft bedrijf 8 aan dat bij een beweidingsstrategie waarbij alle koeien tegelijk naar buiten en naar 

binnen gaan, het melken van de lagerang koeien op schuift. Lagerang koeien die nog net niet gemolken 

hoeven te worden voordat de koeien naar buiten gaan, hebben vaak bij binnenkomst niet de kans om gelijk 

gemolken te worden.  

Eén veehouder ziet de piek op de melkrobot als ze naar buiten gaan als knelpunt. Door de piek op de 

melkrobot moeten te veel koeien wachten. De veehouder zou dat liever wat gespreid zien, en dat ze ook 

weer gespreid naar binnen komen.  

Zeven bedrijven geven aan dat er altijd voer aan het voerhek moet liggen, omdat er altijd wel koeien op stal 

zijn. Eén veehouder geeft aan ’s avonds te voeren, zodat er ’s ochtends nog wel genoeg ligt, maar niet vers, 

anders blijven de koeien binnen.  
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4.5 Startersadvies 
Aan de geïnterviewde melkveehouders is gevraagd wat zij beweiders die starten met melkrobot adviseren. 

Drie bedrijven geven aan de koeien eerst een tijd (tussen de twee en de zes maanden) binnen te houden. De 

koeien, maar ook de veehouder, kunnen op die manier wennen aan de melkrobot. Eén veehouder geeft 

daarbij aan dat hierbij rekening moet worden gehouden met de kuilvoorraad. Als de koeien eenmaal 

gewend zijn kan de stap om te gaan beweiden worden genomen. Eén veehouder geeft daarom aan dat het 

verstandig is om het najaar te starten met een melkrobot. 

De veehouders adviseren om rustig te beginnen, makkelijk te denken en het jezelf makkelijk te maken zodra 

je begint met beweiden. Drie bedrijven adviseren om een beweidingsbox aan te schaffen en één bedrijf 

geeft aan dat deze beweidingsbox goed ingesteld moet worden. Eén bedrijf geeft aan dat alleen 

beweidingsbox gebruikt moet worden als de koeien naar buiten mogen, en niet moeten, en er aan het 

voerhek een gemengd (winter)rantsoen ligt. 

Eén van de veehouders adviseert om te starten met beweiding bij slecht weer. Het moet de eerste dag zulk 

slecht weer zijn, dat de hond nog niet naar buiten wilt. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de koeien 

zo snel mogelijk uit zichzelf weer terug komen. 

Welk beweidingssysteem gekozen moet worden is, volgens meerdere veehouders, afhankelijk van de 

bedrijfssituatie en de ligging van de percelen. Verder wordt door de veehouders geadviseerd op een goed 

beweidingsplan op te zetten en op kleine percelen (max. 2 hectare) te gaan beweiden.  

4.6 Het ideale beweidingssysteem 
Om innovatie op het gebied van beweiding in combinatie met een melkrobot aan te jagen is de veehouders 

gevraagd om een beeld te geven van hun ideale beweidingssysteem. In deze paragraaf wordt in gegaan op 

de vormgeving, de motivatie, de tegenpunten en de beweidingshulpmiddelen van het ideale 

beweidingssysteem. 

4.6.1 Vormgeving 

Twee bedrijven geven aan met het ideale beweidingssysteem dag en nacht te willen beweiden. Drie 

bedrijven zien het liefst de stal midden in de huiskavel staan. Eén veehouder geeft daarbij aan dat beweiden 

dan gezien kan worden als de stal vergroten. Bij het ideale beweidingssysteem van één veehouder is de stal 

luxer dan de wei en krijgen de koeien op stal vers gras gevoerd (zomerstalvoedering). 

Twee veehouders behalen met hun ideale beweidingssysteem een hogere / maximale grasopbrengst. Eén 

veehouder ziet het als ideaal als de koeien door de robot geselecteerd worden en vervolgens na 6-8 uur naar 

binnen worden gehaald. Verder wordt door veehouders genoemd het op halen van de koeien 

automatiseren, een elektrisch draadje dat een paar keer per dag opschuift en een virtuele afrastering.  

4.6.2 Motivatie nieuw beweidingssysteem 

De geïnterviewde veehouder geven meerdere motivaties aan om over te schakelen naar een nieuw of ander 

beweidingssysteem. De  meeste veehouders, namelijk vijf van de acht, zijn vooral gemotiveerd om over te 

stappen als er een beweidingssysteem is die makkelijk en eenvoudig is. Daarnaast zouden melkveehouders 

over willen schakelen naar een nieuw beweidingssysteem als het minder werk vraagt, een hogere 

grasopbrengst geeft en zorgt voor een beter rendement. De motivaties staan weergegeven in figuur 4.18.  
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*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.18; De motivatie van de geïnterviewde melkveehouders om over te schakelen naar een nieuw / 

ander beweidingssysteem 

4.6.3 Tegenhouden nieuw beweidingssysteem 

Naast de motivaties is er aan de veehouders gevraagd welke drempels er voor zorgen om juist niet over te 

schakelen naar een nieuw beweidingssysteem. Drie melkveehouders geven aan niet met een nieuw 

beweidingssysteem te beginnen als het extra werk en tijd vraagt. Daarnaast geven ook drie veehouders aan 

dat de kosten bepalend zijn om wel of niet over te stappen op een nieuw beweidingssysteem. In figuur 4.19 

Staan deze en andere drempels opgesomd.  

 
*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.19; De drempels die melkveehouders weerhouden om een nieuw / ander beweidingssysteem toe te 

passen 

0 1 2 3 4 5 6

Meer gras buiten halen

Een sluitend rantsoen voor alle koeien

Beter rendement

Hogere grasopbrengst

Minder werk

Makkelijker / eenvoud

Motivatie voor een nieuw 
beweidingssysteem

0 1 2 3 4

Meer percelen moeten omheinen

Ingewikkeld

Te weinig melkingen

Onbekendheid

Koeien te lang binnen

Lagere grasproductie

Kosten

Extra werk/ meer tijd

Drempels nieuw 
beweidingssysteem



Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder verantwoordelijkheid van de student. 
45 

4.6.4 Beweidingshulpmiddelen  

De geïnterviewde melkveehouders gebruiken bij beweiding verschillende hulpmiddelen. In deze paragraaf 

wordt besproken welke hulpmiddelen de melkveehouders gebruiken en welke hulpmiddelen ze missen. 

Gebruikte hulpmiddelen 

Bij de vraag welke hulpmiddelen de geïnterviewde melkveehouders gebruiken bij beweiden noemen alle 

melkveehouders schrikdraad.  Eén veehouder gaf aan dat een bedrijf  met een melkrobot die beweidt over 

degelijke hekken moet beschikken. De koeien lopen namelijk de hele dag heen en weer, en een 

schrikdraadje is daarbij volgens de veehouder te onbetrouwbaar. 

 
*meerdere antwoorden waren mogelijk 

Figuur 4.20; De beweidingshulpmiddelen die de geïnterviewde melkveehouders gebruiken 

Gemiste hulpmiddelen 

Bij de vraag welke hulpmiddelen de geïnterviewde melkveehouders nog missen bij beweiding komen 

verschillende antwoorden naar voren. Twee veehouders geven aan dat zij graag een soort chip willen 

hebben die de koe een signaal geeft en vervolgens naar huis stuurt. Eén veehouder haalt zijn koeien niet op. 

Deze veehouder wil ’s avonds graag weten of alle koeien in de stal zijn. Een tool die weergeeft of alle koeien 

binnen zijn, zou hierbij ideaal zijn. Een andere veehouder wil graag een poort (of slagboom) die op afstand te 

bedienen is zodat alle koeien tegelijk naar buiten of binnen kunnen 

4.6 De robotbeweidingskoe  
Om duidelijk te krijgen welk type koe het meest geschikt is voor de combinatie robotmelken en beweiden is 

aan de geïnterviewde melkveehouders gevraagd welk type koe geschikt is voor deze combinatie. Bedrijf 2  

merkt dat het vooral de verse koeien zijn die terug komen naar de melkrobot. De oudmelkte koeien die met 

lekker weer en vers gras buiten lopen komen niet zelfstandig terug. Bedrijf 3 en bedrijf 4 geven ook dat de 

koeien die zelf terug komen vaak de koeien zijn met een hogere melkproductie. Deze veehouders denken 

dat de melkdrang hierbij mee speelt, maar dat het ook de hogere krachtvoergift is die deze koeien krijgen. 

Bedrijf 5, bedrijf 6 en bedrijf 7 zien geen bepaalde eigenschappen bij de koeien die liever buiten lopen of 

juist liever binnen lopen. Bedrijf 8 merkt op dat de koeien die binnen willen blijven vaak de luiere koeien zijn. 

De dominante, vaak stevigere koeien, gaan graag naar buiten. 
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Bedrijf 1 geeft aan graag een herkenning te willen hebben wanneer welke koe binnen komt en hoe lang elke 

koe buiten is geweest. Dit zou hele interessante data geven of er verschil zit in rassen en koefamilies. De 

veehouder is erg benieuwd of daar nog op te fokken is.  

4.7 De nieuwe beweidingsstrategie 
Met behulp van de literatuurstudie en interviews is een beweidingsstrategie ontworpen voor bedrijven met 

een melkrobot in de Westelijke veenweiden. Deze nieuwe beweidingsstrategie is ontworpen om koeien te 

blijven weiden met een melkrobot zonder dat dit veel arbeid kost en ten koste gaat van de koe-prestaties. 

De nieuwe beweidingsstrategie werkt met twee cirkels rondom de stal, zie figuur 4.21, en is als volgt 

opgebouwd (voor de nieuwe beweidingsstrategie met onderbouwing zie bijlage I): 

- Een binnen- en een buitencirkel; 

- Beweiden in de binnencirkel; 

- Maaien voor zomerstalvoedering in de buitencirkel; 

- Tussen 12.00 en 18.00 uur toegang bieden tot de wei via de beweidingsbox; 

- Om 18.00 uur de koeien bijvoeren op stal met vers gras; 

- Koeien zelfstandig terug laten komen naar de stal; 

- ’s Ochtends voer aan het voerhek aanschuiven en eventueel mais bijvoeren. 

 

 

Figuur 4.21; De nieuwe beweidingsstrategie 

Binnencirkel 

In de binnencirkel, de percelen dichtbij de stal, wordt beweid. Het dichtbij de stal beweiden moet minder 

melkingen, een lagere melkproductie en lange looptijden voorkomen. Het beweidingssysteem dat gekozen 

wordt is afhankelijk van de wensen van de veehouder. Veehouders die weinig arbeid willen besteden aan 
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beweiding en een lagere grasopbrengst accepteren wordt standweiden aangeraden. Is de grasopbrengst een 

belangrijke factor dan wordt één maal daags omweiden aanbevolen. 

Buitencirkel  

In de buitencirkel, de verder weg gelegen percelen, wordt zomerstalvoedering toegepast. Door 

zomerstalvoedering toe te passen wordt het weidegras in de buitencirkel ook benut. Daarnaast wordt met 

zomerstalvoedering gestreefd naar een hogere grasopbrengst. 

Tijdstippen 

De tijdstippen van beweiding en bijvoeren zijn bepaald door het natuurlijke graasgedrag van koeien en de 

piekmomenten op de melkrobot. De koeien krijgen pas na de piekactiviteit op de melkrobot in de ochtend 

toegang toe de wei via de beweidingsbox. Van 12.00 tot 18.00 uur kunnen de koeien de wei in via de 

beweidingsbox. Om 18.00 uur worden de koeien op stal bijgevoerd met vers gras. ’s Ochtends wordt het 

voer aan het voerhek aangeschoven en kan, indien de veehouder dit wenst, maïs en andere (bij)producten 

worden bijgevoerd. 

Ophalen koeien 

De koeien worden naar de stal gelokt met vers gras op een vaste tijdstip in de avond. Zo wordt gestreefd 

naar een laag ophaalpercentage, omdat de koeien zelfstandig terug keren naar de stal.   
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5. Discussie 
In het hoofdstuk discussie worden de onderzoeksmethode, de literatuurstudie en de resultaten 

bediscussieerd. De discussie is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt gereflecteerd op de 

onderzoeksmethode. In het tweede deel worden de literatuurstudie en de resultaten gekoppeld en 

bediscussieerd. 

5.1 Onderzoeksmethode 
In eerste instantie zouden 20 bedrijven worden bezocht en geïnterviewd. Verwacht werd dat er in deze 

interviews een lijn zou zitten in de beweidingsstrategieën die bedrijven met een melkrobot in de 

veenweiden toepassen. Na een aantal interviews kwam naar voren dat de elk bedrijf een eigen strategie 

toepast. Dit is de reden geweest om maar acht bedrijven te bezoeken en meer in te zoomen op de 

strategieën die deze acht bedrijven toepassen. Doordat dat in het begin dit niet de intentie is geweest, is 

mogelijk niet diep genoeg in gegaan op deze strategieën en is niet het fijne van deze strategieën bekend. 

De student die de verkennende studie heeft uitgevoerd, was vooraf niet geheel thuis in onderwerpen 

rondom beweiding en robotmelken. Mogelijk heeft dit de verkennende studie beïnvloedt en zijn essentiële 

punten over het hoofd gezien. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is vooraf een uitgebreide 

literatuurstudie uitgevoerd.  

De acht bezochte bedrijven zijn willekeurig uitgekozen van een lijst van 21 bedrijven. Niet bekend is of bij het 

bezoeken van meer bedrijven of de gevonden beweidingsstrategieën vaker genoemd gaan worden, en er 

dus in herhaling gevallen gaat worden. Daarnaast zijn de veehouders niet uitgekozen op de ervaring met de 

combinatie beweiden met een melkrobot. Mogelijk zijn er veehouders met meer ervaring op dit gebied, die 

tot betere resultaten kunnen leiden om uiteindelijk uit te komen op een goede beweidingsstrategie voor 

bedrijven met een melkrobot in de veenweiden. 

5.2 Resultaten 
Uit onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven met een melkrobot sterk is gestegen (van 1,1 % in 2000 naar 

17,5 % in 2013 (Huijsmans, 2014)). De bedrijven in het veenweidegebied melken minder vaak met een 

melkrobot (10 % van de bedrijven in 2013 (Huijsmans, 2014)). Als de melkrobot verantwoordelijk is voor de 

afname van de weidegang, verklaart dit waarom in West-Nederland nog meer bedrijven beweiden, dan 

landelijk (90 % in 2012 (West) ten opzichte van 70% in 2012 (landelijk) (CBS, 2014)). Een verdere stijging van 

het aantal bedrijven met een melkrobot kan daarom het aantal bedrijven met weidegang verder doen dalen. 

Wel lijkt er een stijging van percentage van het aantal bedrijven met een melkrobot die beweiden. Naast dat 

dit te verklaren is doordat extensievere bedrijven later omschakelen, komt dit mogelijk doordat meer kennis 

beschikbaar komt.  

Beweidingsmotivatie 

In een artikel van Burgers (2013) wordt aangegeven dat de motivatie voor weidegang is het goede gevoel dat 

het naar buiten doen van de koeien geeft aan de veehouder. Uit de resultaten blijkt dat maar twee van de 

acht geïnterviewde veehouders aangeven dat de motivatie voor beweiding is, omdat het mooi is of omdat 

een koe in de wei hoort. Het artikel van Burgers (2013) geeft aan dat het financiële aspect en de optimale 

benutting  minder van invloed is. Uit de interviews blijkt dat dit wel degelijk van invloed is. Twee veehouders 

geven aan te beweiden, omdat het bedrijfseconomisch aantrekkelijk is. Eén veehouder noemt benutting van 

het weidegras aan als beweidingsmotivatie. De resultaten van deze studie geven, net als een 
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marktonderzoek van Stichting Weidegang uitgevoerd door Agridirect al aangaf, dat diergezondheid de 

belangrijkste motivatie is voor veehouders om te beweiden.  

Een andere opvallende motivatie, waarschijnlijk specifiek voor melkveehouders in de veenweiden, is dat ze 

beweiden om de graszode goed te houden. Zonder beweiding geven de veehouders aan elke 5 à 6 jaar het 

grasland te moeten vernieuwen en minder draagkracht te hebben. Bij de nieuwe beweidingsstrategie wordt 

alleen beweid op de percelen dichtbij de stal. Land op afstand wordt niet meer beweidt. Mogelijk heeft dit 

consequenties voor de graszode van de verder weg gelegen perelen.  

Redenen voor opstallen 

De reden waarom de geïnterviewde melkveehouders zouden gaan opstallen heeft, mogelijk anders dan 

verwacht, geen betrekking tot de combinatie beweiding met een melkrobot. De redenen die de 

geïnterviewde noemen wijken deels af van welke redenen genoemd worden om op te stallen in het 

onderzoek van Schans et al. (2013). Uit de interviews blijkt dat vooral de onderwerpen rondom de 

mestwetgeving en mineralenbenutting een belangrijke rol spelen bij de keuze om de koeien wel of niet te 

beweiden. Hierdoor kan afgevraagd worden of niet de melkrobot maar de steeds strengere mestwetgeving 

de oorzaak is van de afname van het aantal bedrijven met weidegang. Echter is hiermee het verschil tussen 

het aantal bedrijven met weidegang in West-Nederland ten op zichte van alle bedrijven met weidegang in 

Nederland niet te verklaren. De maximale grasproductie per hectare gaat ook steeds een grotere rol spelen. 

Een beweidingssysteem dat gericht is op een hogere grasproductie kan ervoor zorgen dat bedrijven blijven 

of weer gaan beweiden. 

Doel melkrobot 

Elk bedrijf heeft  een reden waarom gekozen is voor een melkrobot. Voor vijf van de acht geïnterviewde 

bedrijven is het doel van de melkrobot arbeidsbesparing. Verwacht wordt dat de veehouders die een 

melkrobot aanschaffen ook niet te veel arbeid willen steken in beweiding. Uit de interviews kwam naar 

voren dat twee van deze vijf interviews niet een ander beweidingssysteem willen toepassen als dit meer 

werkt vergt. Wel is duidelijk dat het doel dat een melkveehouder heeft met de melkrobot van invloed is op 

de beweidingsstrategie die een bedrijf toepast. Het bedrijf dat de melkrobot heeft zodat de koeien vaker 

gemolken kunnen worden, wil geen beweidingsstrategie toepassen waarbij koeien minder dan twee keer 

per dag worden gemolken. Mogelijk is er een verband tussen het doel van de melkrobot en het gekozen 

beweidingsstrategie, dat is met deze verkennende studie nog niet zeker te zeggen.  

Ophalen koeien 

Onderzoek van Jagtenberg et al. (2000 c) geeft aan dat de instellingen van de beweidingsbox invloed hebben 

op het aantal koeien dat moet worden opgehaald. Door koeien eerder binnen te houden, doordat ze van de 

beweidingsbox niet meer naar buiten mogen, dan ze worden opgehaald, hoeven minder koeien opgehaald 

te worden. Uit de interviews blijkt dat alleen op de bedrijven met een onbeperkt gemengd rantsoen aan het 

voerhek de koeien heen en weer lopen van de wei naar de stal. Alleen op deze bedrijven zouden de 

instellingen van de beweidingsbox dus invloed hebben op het aantal koeien dat moet worden opgehaald. In 

de interviews is niet in gegaan op de instellingen van de beweidingsbox, waardoor dit niet bevestigd of 

weerlegd kan worden door de resultaten van de interviews.  

Verder geeft het onderzoek van Jagtenberg et al. (2000 c) aan dat het tijdstip van ophalen invloed heeft op 

het percentage koeien dat moet worden opgehaald. ’s Avonds schijnen koeien sneller zelfstandig terug naar 

de stal te komen. De geïnterviewde bedrijven die de koeien ophaalden deden dit allemaal voor de avond 
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(voor 19.00 uur). Op een bedrijf dat de koeien niet ophaalt komen de koeien zelfstandig terug. Een ander 

bedrijf dat de koeien niet of nauwelijks ophaalt geeft ook aan dat ’s ochtends rond 07.00 uur bijna alle 

koeien binnen zijn.   

De twee bedrijven die de koeien niet ophalen bevestigen dat de koeien ’s avonds (sneller) zelfstandig terug 

komen en bevestigen dat het mogelijk is om te beweiden zonder dat het nodig is om de koeien op te halen. 

Bedrijven kunnen hier gebruik van maken door de koeien pas ’s middags naar buiten te doen en ’s avonds 

zelfstandig terug te laten keren. Verder geven de geïnterviewde melkveehouders aan dat krachtvoer in de 

melkrobot of in de krachtvoerbox mogelijk de prikkel is voor koeien om terug te komen naar de stal.   

Door op de juiste tijdstip te beweiden en de koeien zelfstandig terug naar de stal te lokken door op een vast 

tijdstip bij te voeren moet het mogelijk zijn de koeien zelfstandig terug te laten komen naar de stal. Dit is 

meegenomen in het ontwerp van de nieuwe beweidingsstrategie. Uitvoering in de praktijk moet duidelijk 

maken of de koeien daadwerkelijk zelfstandig terug komen naar de stal. 

Aantal melkingen 

Uit onderzoek van Dooren et al. (2004)  blijkt dat het aantal melkingen in het weideseizoen lager is dan in de 

stalperiode. De resultaten van deze verkennende studie bevestigen dit. Op zeven van de acht bedrijven daalt 

het aantal melkingen tijdens het weideseizoen. Gemiddeld daalt het aantal melkingen met 0,3 melkingen per 

koe per dag. In hoeverre dit geaccepteerd wordt is afhankelijk van de ondergrens die de veehouder heeft. 

Een bedrijf dat de melkrobot heeft met als doel vaker per dag te kunnen melken, accepteert het niet als er 

koeien zijn die twee keer of minder worden gemolken.   

Beginnen met beweiden na het melken, door het juist instellen van de beweidingsbox of door een 

selectiepoort aan de melkrobot, kan volgens Jagtenberg et al. (2000 c) er voor zorgen dat het melkinterval 

niet te lang wordt en de koeien vaak genoeg worden gemolken. Onderzoek van Ketelaar-de Lauwere et al. 

(2000) geeft aan dat een lagere inschaarhoogte er voor zorgt dat koeien vaker naar de melkrobot terug 

keren. Eén veehouder bevestigt dit door te zeggen dat het grasaanbod bepaalt of de koeien wel of niet 

zelfstandig terug komen.  

Loopafstanden 

Bij de geïnterviewde melkveehouders lopen de verschillende afstanden tussen het land en de stal op tot 

1200 meter. Onderzoeken naar het effect van de loopafstand hebben niet verder gekeken dan 400 meter. In 

een onderzoek van Ketelaar-de Lauwere et al. (2000) is gekeken naar het effect van loopafstanden tot 360 

meter. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de afstand tussen de stal en het land geen invloed heeft op 

het aantal melkingen. Eén veehouder, met loopafstanden boven de 1000 meter, bevestigt dit en zegt geen 

verschil te zien in het aantal melkingen bij korte of lange loopafstanden. Twee veehouders zien geen verschil 

in het aantal koeien dat zelfstandig terugkomt bij verschillende loopafstanden. Een onderzoek van 

Jagtenberg et al. (2000 b) geeft juist aan dat bij een afstand van 400 meter tussen de stal en het land het 

aantal melkingen met 0,2 melkingen per koe per dag afneemt. Een onderzoek van Wredle et al. (2000) 

bevestigt dit met een onderzoek naar loopafstanden tot 260 meter.  De daling van 0,3 melkingen per koe 

per dag bij de geïnterviewde melkveehouders is wellicht te verklaren doordat de geïnterviewd 

melkveehouders gebruik maken van langere loopafstanden.  

Eén veehouder geeft aan dat de loopafstanden niet te groot mogen zijn, omdat dan verwacht wordt dat de 

koeien minder snel terug komen. Daarbij denkt deze veehouder dat lange loopafstanden ten koste gaan van 

de melkproductie. Onderzoek van Wredle et al. (2002) bevestigt dit. Dit onderzoek toont aan dat de koeien 

die weiden op land 50 meter vanaf de stal ten opzichte van 260 meter vanaf de stal een hogere 
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melkproductie hebben. Verder gaat, volgens Visscher et al. (2011), een lange loopafstand, en daardoor meer 

looptijd, ten koste van de beweidingsduur. Het is niet bekend of de baten van beweiden op verre percelen 

opwegen tegenover de verliezen. Mogelijk hebben lange loopafstanden een positief effect op de 

diergezondheid. Aangezien diergezondheid de belangrijkste motivatie is om te beweiden, hebben 

veehouders mogelijk minder moeite met lange loopafstanden als die positief werkt op de diergezondheid. 

Interessant is dat uit onderzoek van Wredle et al. (2002) blijkt dat koeien die op lange afstand weiden 

minder uur per dag grazen in het tweede helft van het weideseizoen. Tijdens de interviews is naar voren 

gekomen dat bij minder smakelijk gras het lastig is de koeien naar buiten te krijgen als er een gemengd 

rantsoen voor het voerhek ligt. Mogelijk is het gras in de tweede helft van het weideseizoen minder 

smakelijk, waardoor de koeien niet gemotiveerd zijn om lang te grazen op verre afstanden.  

Omdat verschillende bronnen verschillende conclusies trekken over de invloed van een langere afstand, is 

het verstandig om niet ver van de stal te beweiden als het niet nodig is. De percelen die dichtbij de stal 

liggen moeten daarom gereserveerd worden voor beweiding. De nieuwe beweidingsstrategie sluit hier bij 

aan door gebruik te maken van een binnen- en een buitencirkel. Onduidelijk is nog wat de maximale afstand 

tussen de stal en het land is die gehanteerd moet worden.  

Bijvoeren in de stal  

Alle geïnterviewde bedrijven voeren bij op stal. De reden dat veehouders dit doen is dat er altijd koeien 

binnen zijn, doordat ze niet allemaal gelijk toegang krijgen tot de wei via de beweidingsbox. Verder wordt 

door één veehouder bijvoeding gebruikt om een te laag grasaanbod in de wei op te kunnen vangen. 

Onderzoek van Wredle et al. (2002) heeft aangetoond dat onbeperkt bijvoeren niet leidt tot een hogere 

melkproductie of meer melkingen. Later in het weideseizoen leidt onbeperkt bijvoeren, volgens dit zelfde 

onderzoek, zelfs tot een lagere melkproductie en minder melkingen. Eén veehouder heeft tijdens het 

interview aangegeven dat, toen de veehouder de koeien beperkter ging bijvoeren op stal, de melkproductie 

gelijk daalden. In hoeverre bijvoeding invloed heeft op de melkproductie is daardoor niet te zeggen. 

Eén veehouder voert de koeien bewust voordat ze naar buiten gaan. Op deze manier gaan de koeien eten 

aan het voerhek en druppelen vervolgens één voor één via de beweidingsbox naar buiten. Op deze manier 

probeert de veehouder piekperiodes, en daardoor onrust, bij de beweidingsbox te voorkomen. Onderzoek 

van Chilibroste et al. (1997) zegt dat bijvoeren voor het grazen de graasactiviteit en de grasopname in het 

land verlagen. Als de koeien naar buiten gaan met als doel weidegras te benutten, mogen de koeien voordat 

ze naar buiten gaan niet worden bijgevoerd. Volgens Jagtenberg et al. (2000 a) kunnen vaste 

bijvoermomenten leiden tot het vrijwillig terug komen van de koeien. Door de koeien bij te voeren op het 

moment dat de veehouder de koeien binnen wil hebben, kunnen ze dus na verloop van tijd uit zichzelf terug 

komen.  

Eén veehouder past omweiden toe waarbij de koeien drie à vier dagen op een perceel verblijven en op stal 

worden bijgevoerd en een andere veehouder heeft dit in het verleden gedaan. Beiden geven aan dat de 

eerste dag, als er nog voldoende grasaanbod is, goed gaat en dat er veel koeien gehaald moeten worden. De 

dagen erna komen de koeien steeds sneller terug en nemen meer voer op in de stal. Een onderzoek van 

Salomonsson et al. (2000) geeft het zelfde aan. Koeien die werden bijgevoerd gingen steeds minder grazen 

naar mate de grashoogte verminderde. Om te zorgen voor een constant rantsoen is het belangrijk, als de 

koeien op stal worden bijgevoerd, dat de koeien elke dag het zelfde grasaanbod in het land krijgen. Een 

mogelijke optie om dit probleem op te lossen is het kleiner maken van de percelen. 
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Robotcapaciteit  benutten 

De grootste uitdaging voor veel melkveehouders met een melkrobot en beweiding is de melkrobot 24 uur 

per dag te laten melken. De veehouders willen daarom elk moment van de dag koeien op stal hebben. Dit is 

mogelijk te bereiken door veel op stal bij te voeren of te weiden in verschillende groepen. Een andere optie 

zou kunnen zijn om de koeien zeer beperkt te laten weiden. 

Het in twee groepen weiden kost, zoals Jagtenberg et al. (2000 a) ook aangeeft, meer tijd. Twee veehouders 

werken met een systeem waarin de koeien in verschillende groepen in het land lopen. Meer groepen 

betekent ook vaker de koeien moeten ophalen. Het voordeel van in meerdere groepen weiden is uiteraard 

dat de capaciteit van de melkrobot beter benut kan worden. Verder kan weiden in twee, dus kleinere, 

groepen voordeel opleveren bij een lage draagkracht, zoals het geval is bij veengrond. Uit de interviews is 

gebleken dat meer arbeid een factor is om niet over te stappen op een ander beweidingssysteem. Bij het 

ontwerpen van de nieuwe beweidingstrategie is daarom bewust gekozen om te blijven beweiden in één 

groep. 

Het beperken van de uren weidegang zorgt er voor dat de koeien vaker op stal staan, en dus vaker in de 

buurt van de melkrobot zijn. Het beperken van het aantal uren weidegang tot minder dan zes uur, kan 

resulteren in het niet meer ontvangen van een weidepremie. Alle veehouders geven aan gewoon, maar 

soms beperkter, te blijven weiden zonder weidepremie. Onderzoek van Kennedy et al. (2009) toont aan dat 

het beperken van het aantal uren weidegang tot zes uur ten opzichte van dag en nacht beweiden, zonder 

extra bijvoeding, geen invloed heeft op de melkproductie. De koeien passen zich aan en benutten de tijd 

beter om te grazen (Kristensen et al., 2007). Eén geïnterviewde veehouder beweidt de koeien beperkt, drie a 

vier uur per dag, en geeft ook aan dat de koeien evenveel opnemen als vroeger toen ze langer in het land 

stonden. Het verkorten van de graastijd zorgt er dus voor dat koeien het graasgedrag kunnen aanpassen. 

Door hier gebruik van te maken kan efficiënter beweid worden met koeien en treden minder 

beweidingsverliezen op door het plat liggen van gras. Door het grasaanbod af te stemmen op de 

beweidingsduur, kunnen koeien gestimuleerd worden uit zichzelf weer terug te komen naar stal.   

Tijdstip beweiden 

Op de bedrijven die niet dag en nacht beweiden hebben de koeien vanaf ’s ochtends (tussen 06.00 en 08.30 

uur) toegang tot de wei. Van nature grazen koeien  bij zonsopgang en bij zonsondergang. Daar tussen grazen 

koeien kleinere maaltijden (Ruckebush et al., 1978; Gibb et al., 1998). De periode dat koeien grazen, lijkt bij 

zonsondergang groter dan bij zonsopgang. Op drie van acht geïnterviewde bedrijven, waarvan twee 

bedrijven dag en nacht beweiden, hebben de koeien de mogelijkheid om met zonsondergang te grazen. Juist 

in de namiddag en tijdens de zonderondergang nemen koeien het meeste gras op per minuut (Gibb et al., 

1998). Daarnaast geven twee bedrijven bij de beweidingsmotivatie en twee bedrijven bij het beweidingsdoel 

aan beweiden belangrijk te vinden voor het imago. Rekening moet hierbij gehouden worden wanneer de 

meeste recreatie plaatsvindt. Daarnaast is het voordeel van later op de dag beweiden, dat de kans dat de 

koeien zelfstandig terug komen ’s avonds groter is (Jagtenberg et al., 2000 c). De tijdstippen waarop er 

piekperiodes op de melkrobot zijn, met de vraag of dit vaste tijdstippen zijn of mogelijk beïnvloedbare 

tijdstippen, kunnen mede bepalen welke tijdstip het meest interessant is om koeien die gemolken worden 

door een melkrobot te beweiden. Dankzij de melkrobot zit de veehouder niet meer vast aan de twee 

tijdstippen wanneer de koeien binnen moeten zijn om gemolken te worden.  
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Lokmiddelen 

Eén van de geïnterviewde veehouders heeft alle beweidingspercelen omheind met schrikdraad, zodat de 

koeien buiten geen water op kunnen nemen. De veehouder geeft aan dat de koeien hierdoor zelfstandig 

terug komen naar de stal. Meerdere bronnen geven aan dat water alleen aanbieden in de stal er voor kan 

zorgen dat koeien zelfstandig terug keren naar de stal (Jagtenberg et al., 2000c; Jagtenberg et al., 2001; 

Ketelaar-de Lauwere et al., 1999; Jago et al., 2006). Een onderzoek van Spörndly et al. (2005) spreekt dit niet 

tegen, maar geeft wel aan dat het wel of niet water aanbieden in het land geen invloed heeft op het aantal 

melkingen en de melkproductie. Dit onderzoek geeft aan dat koeien met water in de wei meer tijd besteden 

aan het grazen en maar liefst 50 % van het drinkwater in het land opnemen. Het alleen aanbieden van water 

in de stal zorgt er mogelijk voor dat de koeien onnodig heen en weer moeten lopen, zonder dat dit leidt tot 

extra melkingen. Daarnaast vraagt het omheinen van alle percelen in de veenweiden, een gebied met veel 

water, veel arbeid en kosten.   

Een andere manier om koeien naar de stal of naar de melkrobot te lokken, zou kunnen zijn met geluid. Twee 

onderzoeken van Wredle et al. (2004 en 2007) tonen aan dat koeien door middel van operante 

conditionering kunnen leren om bij een geluidsignaal naar een voerbak of de melkrobot te komen. Verdere 

ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat alleen de koeien die echt gemolken moeten worden via een 

signaal naar de melkrobot gelokt worden. 

De ideale robotbeweidingskoe 

De geïnterviewde veehouders vinden het lastig om te zeggen of er verschil zit tussen de koeien die liever 

binnen of liever buiten blijven. Daarbij geven de veehouders wel aan dat het vaak dezelfde koeien zijn. Een 

bepaalde eigenschap of kenmerk zou voor deze koeien specifiek kunnen zijn. Als het, volgens drie 

veehouders, klopt dat dit vooral de verse koeien zijn, zou dit betekenen dat gedurende het weideseizoen de 

koeien die zelfstandig terug komen wisselen. 

Nieuwe technologieën 

Nieuw technologieën kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan beter of makkelijker beweiden. Twee 

veehouders hebben bij de interviews aangegeven graag een chip in het oor van de koeien te willen hebben 

die een signaal geeft om de koeien naar huis te sturen. Onderzoeken van Wredle et al. (2004 en 2007) 

hebben aangetoond dat het mogelijk is om dit koeien te leren. Door met een chip te werken is het mogelijk 

om individuele koeien naar de stal of melkrobot te sturen. Met andere technische robots, zoals de Lely 

Voyager en de Agrirover, wordt de gehele koppel opgehaald. Dit zorgt er wel voor dat de veehouder niet 

altijd op bepaalde tijdstippen aanwezig hoeft te zijn. Zeker in combinatie met het weiden in groepen kan dit 

een goede beweidingsstrategie opleveren.  
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6. Conclusie 
De omvang van de geïnterviewde bedrijven varieerde tussen 55 en 120 melkkoeien en tussen 31 en 73 

hectare land. De belangrijkste drijfveer om te beweiden is voor de geïnterviewde melkveehouders de 

diergezondheid. De meest genoemde motivatie van de geïnterviewde melkveehouders om te melken met 

een melkrobot is arbeidsbesparing. De meeste van de geïnterviewde bedrijven willen in de toekomst 

optimaliseren. De belangrijkste reden om de koeien in de toekomst op te stallen zijn de onderwerpen 

rondom mestwetgeving en mineralenbenutting.  

De beweidingsstrategieën van de geïnterviewde melkveehouders zijn gebaseerd op omweiden, standweiden 

en rantsoenbeweiding. Specifieke kenmerken van enkele beweidingsstrategieën zijn: 

- Beweiden in twee groepen om de melkrobot optimaal te benutten; 

- Bijvoeren van vers gras op stal; 

- Beweiden zonder, of zo min mogelijk, koeien op te halen 

- Beweiden aan de andere kant van de weg; 

- Beweiden om het weidegras optimaal te benutten. 

Punten waarop de beweidingsstrategieën van elkaar verschillen zijn: 

- Beweidingssysteem; 

- Wel of geen beweidingsbox / selectiepoort; 

- Samenstelling bijgevoerd rantsoen; 

- Tijdstip van bijvoeren; 

- Aantal keren ophalen van de koeien; 

- Tijdstip(pen) ophalen van de koeien; 

- Looplijnen / routine. 

De knelpunten waar melkveebedrijven met een melkrobot tegen aan lopen op het gebied van beweiding zijn 

vooral onderwerpen die betrekking hebben op beweiding in het algemeen en niet op de combinatie 

beweiding met een melkrobot. De grootste uitdaging van de geïnterviewde melkveehouders is omgaan met 

het grasaanbod, de smakelijkheid van het gras en het weer.   

Zeven van de acht geïnterviewde melkveehouders weten niet hoe lang elke individuele koe buiten is en 

kunnen dus niet aantonen dat elke individuele koe 120 dagen per jaar zes uur per dag buiten loopt om in 

aanmerking te komen voor de weidepremie. Twee van de acht bedrijven hoeven dit niet aan te kunnen 

tonen, omdat zij de melk leveren aan Vreugdenhil en werken met een ander (punten) systeem. 

Melkveehouders die beweiden en melken met een melkrobot of gaan starten met een melkrobot wordt 

geadviseerd: 

- Werken met twee cirkels rondom de stal; 

- Beweiden, in de vorm van standweiden, één keer daags omweiden of rantsoenbeweiding 

(afhankelijk van de wens van de melkveehouder) , in de binnencirkel; 

- Maaien voor zomerstalvoedering in de buitencirkel; 

- Koeien ’s middags tussen 12.00 en 18.00 toegang bieden tot de wei via de beweidingsbox; 

- Rond 18.00 uur de koeien bijvoeren op stal met vers gras; 

- Koeien zelfstandig terug laten komen naar de stal; 

- ’s Ochtends het voer aanschuiven en / of mais (en andere bijproducten) bijvoeren.  
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Melkveehouders die starten met een melkrobot worden geadviseerd om de koeien de eerste maanden 

binnen te houden, zodat zowel de koeien als de veehouder aan de melkrobot kunnen wennen. Bedrijven 

kunnen daarom het beste in het najaar starten met een melkrobot. .  

Nieuwe technologieën kunnen een bijdrage leveren bij het automatiseren van het ophalen van individuele 

koeien of de gehele kudde. Daarnaast kunnen nieuwe technologieën helpen bij het inzichtelijker krijgen van 

de grasgroei en daarmee beweiding makkelijk maken. 
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7. Aanbevelingen 
Om meer inzicht te krijgen in de werking van de nieuwe beweidingsstrategie, die bij deze verkennende 

studie is ontworpen, moet de nieuwe beweidingsstrategie getest worden in de praktijk. Hierbij wordt inzicht 

verkregen in de voor- en nadelen van het systeem en de mogelijke neveneffecten. 

De resultaten van deze verkennende studie zijn aanleiding voor verder onderzoek. Voor vervolgonderzoek 

wordt geadviseerd:  

Om meer inzicht te krijgen in welke beweidingsstrategieën worden toegepast moeten meer bedrijven met 

een melkrobot die beweiden worden geïnterviewd en moet dieper in gegaan worden op de verschillende 

tussen de beweidingsstrategieën en de effecten hiervan, zoals beweidingssysteem, wel of geen 

beweidingsbox / selectiepoort, samenstelling bijgevoerd rantsoen, tijdstip van bijvoeren, tijdstip van 

beweiden, aantal keren ophalen van de koeien, tijdstip(pen) ophalen van de koeien en de looplijnen / 

routine. Andere mogelijke essentiële onderwerpen mogen hierbij niet over het hoofd gezien worden. 

Om de knelpunten boven water te krijgen waar beweiders die starten met een melkrobot tegen aanlopen, is 

het nodig deze groep te benaderen. Door op deze knelpunten in te spelen kan de stap om te gaan of te 

blijven beweiden verkleind worden. Beweiders met een melkrobot die gestopt zijn met beweiden kunnen 

hier mogelijk ook een rol spelen. 

Met verder onderzoek kan nagegaan worden of het doel van de melkrobot het beweidingssysteem of 

beweidingsstrategie bepaalt. Mogelijk zijn er ook andere verbanden tussen doelen / motivaties en 

uiteindelijke keuzes. Dit kan bijdrage aan een goed advies aan veehouders die starten met een melkrobot en 

willen gaan beweiden. 

De beweidingsbox, die het overgrote deel van de geïnterviewde melkveehouders gebruikt, biedt mogelijk 

meer opties dan gedacht wordt. Door meer onderzoek te doen naar de opties, verschillen, mogelijkheden en 

de instellingen van beweidingsboxen, kan dit de mogelijkheden voor beweiding vergroten. 

Om de beste strategie rondom het ophalen van de koeien te bepalen is meer onderzoek nodig. De invloed 

van de veehouder, het tijdstip van het ophalen en de frequentie van het ophalen moeten hierbij betrokken 

worden. Daarnaast spelen hierbij het beweidingssysteem, het grasaanbod, de smakelijkheid van het gras, 

het weer, de bijvoeding op stal en het krachtvoer in de krachtvoerbox of melkrobot een rol.  

Het aantal melkingen daalt in het weideseizoen. De melkveehouders vinden dit, tot een bepaalde 

ondergrens, acceptabel. Meer onderzoek is nodig naar de effecten van de daling van het aantal melkingen 

op het celgetal en de melkproductie en om te bepalen wat de ondergrens voor het aantal melkingen is.  

Uitgevoerde onderzoeken naar het effect van lange afstanden tussen de stal en het land hebben niet 

onderzocht wat het effect is van afstanden van meer dan 400 meter. Uit de interviews blijkt dat de 

afstanden bij de bedrijven in de veenweiden vaak hoger zijn dan 400 meter. Vervolgonderzoeken kunnen 

onderzoek doen naar de invloed van lange afstanden op de melkproductie, het aantal melkingen, het 

ophalen van de koeien en de diergezondheid. 

Meer onderzoek kan gedaan worden naar het bijvoeren in de stal. Hierbij kan onderzocht worden wat het 

effect is van wel of niet bijvoeren, de bijvoerhoeveelheid en de samenstelling van het bijgevoerde rantsoen 

op het aantal melkingen en de melkproductie. Het wel of niet gebruiken van een beweidingsbox speelt 

hierbij een rol. Daarnaast moet onderscheid worden gemaakt worden tussen dominante koeien en ranglage 
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koeien. Onderzoek naar het tijdstip van bijvoeren kan het effect op het beweidingsgedrag en de opname van 

weidegras aantonen.  

Vervolgonderzoek kan gedaan worden naar het tijdstip van beweiden. Bedrijven met een melkrobot zitten 

niet meer vast aan vaste melktijden. Mogelijk is het interessanter (op het gebied van benutting weidegras, 

benutting robot en imago) om bepaalde dagdelen te beweiden. De piekmomenten op de melkrobot en het 

eventueel kunnen verschuiven van deze piekmomenten zijn interessant om hierbij te betrekken. 

Onderzocht kan worden welke typen koeien, welk ras of welke eigenschappen, graag naar buiten gaan, 

zelfstandig terug komen of juist graag binnen blijven. Resultaten hiervan kunnen aantonen of er 

mogelijkheden zijn op te fokken op een koe die geschikt is voor beweiding met een melkrobot.  

Verder is vervolgonderzoek nodig naar nieuwe technologieën die een bijdrage kunnen leveren aan 

beweiding met een melkrobot. Het ophalen van de koeien, individueel of als koppel, verdienen hierbij de 

focus.  
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Bijlagen 
 

Bijlage I:  Samenvatting beweidingsstrategie 
“De nieuwe beweidingsstrategie”  

Deze nieuwe beweidingsstrategie voor bedrijven met een melkrobot is tot stand gekomen met behulp van 

een literatuurstudie en acht bedrijfsbezoeken. De acht bedrijfsbezoeken hebben plaats gevonden bij 

melkveehouders in de veenweiden die al langere tijd beweiden en melken met een melkrobot. De meest 

genoemde motivatie om te blijven beweiden voor de geïnterviewde melkveehouders is de diergezondheid.   

 

 

Figuur 1; Schematische weergave van het nieuwe beweidingssysteem 

Deze nieuwe beweidingsstrategie is ontworpen om koeien te blijven weiden met een melkrobot zonder dat 

dit veel arbeid kost en ten koste gaat van de koe-prestaties. De nieuwe beweidingsstrategie werkt met twee 

cirkels rondom de stal en is als volgt opgebouwd:  

- Beweiden in de binnencirkel 

- Maaien voor zomerstalvoedering in de buitencirkel 

- Tussen 12.00 en 18.00 uur toegang bieden tot de wei via de beweidingsbox 

- Om 18.00 uur de koeien bijvoeren op stal met vers gras 

- Koeien zelfstandig terug laten komen naar de stal 

- ’s Ochtends het voer aan het voerhek aanschuiven en eventueel mais bijvoeren 

Binnen- en buitencirkel 

Langere afstanden resulteren in minder melkingen per koe per dag (Jagtenberg et al., 2000 b), een lagere 

melkproductie (Wredle et al., 2002) en gaan ten koste van de beweidingsduur in verband met een langere 

looptijd (Visscher et al., 2011). Als maatregel, om een lagere melkproductie en minder melkingen te 

voorkomen, wordt gebruik gemaakt van een binnen- en een buitencirkel. In de binnencirkel, de percelen 
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dicht bij de stal, wordt intensief beweidt De buitencirkel, de verder weg gelegen percelen, wordt 

gereserveerd voor zomerstalvoedering. 

Voor zomerstalvoedering in de buitencirkel is gekozen, omdat één van de genoemde beweidingsmotivaties 

tijdens de interviews benutting van weidegras is en omdat een hogere grasopbrengst een reden is voor de 

geïnterviewde melkveehouders om over te stappen op een nieuwe beweidingsstrategie. Zomerstalvoedering 

resulteert in 24 % hogere netto drogestof productie in vergelijking met onbeperkt weiden en 15 % hogere 

netto drogestof productie in vergelijking met beperkt weiden (Pol-van Dasselaar, 2005).  

In de binnencirkel moet een beweidingssysteem gekozen worden waarbij het grasaanbod elke dag gelijk is. 

Vermindering in de grashoogte gedurende meerdere dagen leidt tot minder opname uit weidegras 

(Salomonsson et al., 2000). Uit de interviews blijkt ook dat het graasgedrag verandert als koeien meerdere 

dagen op het zelfde perceel verblijven en worden bijgevoerd op stal. Om de koeien elke dag evenveel 

weidegras te laten opnemen moet gekozen worden voor standweiden, één maal daags omweiden of 

rantsoenbeweiding waarbij eenmaal daags het draad wordt verzet. 

Tijdstip beweiden 

’s Ochtends tussen 08.00 en 13.00 uur vindt veel activiteit plaats bij de melkrobot (Wagner-Storch et al., 

2003). Drie geïnterviewde melkveehouders bevestigen de piekactiviteit op de melkrobot in de ochtend. Om 

16.00 uur vindt de hoogste grasopname plaats (Gibb et al., 1998). De koeien hebben bij deze 

beweidingsstrategie de mogelijkheid om tussen 12.00 en 18.00 uur via de beweidingsbox naar buiten te 

gaan. Door aan het einde van de piek op de melkrobot te beginnen met beweiden krijgen ranglage koeien de 

kans om op tijd naar buiten te mogen. Door koeien de mogelijkheid te bieden om in de namiddag (rond 

16.00 uur) te weiden kunnen ze buiten een hoge grasopname behalen. Het op de dag beweiden van de 

melkkoeien resulteert bovendien in een positief imago, wat tijdens de interviews ook als 

beweidingsmotivatie is genoemd, doordat de maatschappij veel koeien buiten zien in de middag.  

Bijvoeren 

Bijvoeren voor het beweiden verlaagt de graasactiviteit en de grasopname (Chilibroste et al., 1997). Daarom 

worden de  koeien elke dag om 18.00 uur in de stal bijgevoerd met vers gras (zomerstalvoedering). 

Zomerstalvoedering zorgt voor benutting van weidegras en de smakelijkheid van vers gras lokt de koeien 

naar terug naar de stal.  ’s Ochtends wordt het voer aan het voerhek aangeschoven en kan, indien de 

veehouder dit wenst, mais en andere (bij)producten worden gevoerd. 

Ophalen koeien 

Het bijvoeren op vaste momenten zorgt er voor dat koeien vrijwillig terug komen (Jagtenberg et al., 2000 a). 

’s Avonds schijnen koeien sneller zelfstandig terug te komen naar stal (Jagtenberg et al., 2000 c). De 

melkveehouders waarbij de koeien ’s avonds zelf de mogelijkheid hebben terug te keren en ’s avonds geen 

vers gras in de wei krijgen aangeboden, bevestigen dat de koeien uit zichzelf terug komen. Door later op de 

dag te beweiden, om 18.00 uur vers gras te voeren en na 18.00 uur geen toegang te bieden aan de wei 

hoeven de koeien niet of nauwelijks te worden opgehaald. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de van het 

piekmoment. 
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Sterke punten beweidingsstrategie: 

- Koe in de wei 

- Makkelijk / eenvoudig 

- Benutting weidegras 

- Hogere grasopbrengst 

Zwakte punten beweidingsstrategie: 

- Investeren in materiaal voor zomerstalvoedering 

- Mogelijk onvoldoende melkingen ’s middags 

- Geen afwisseling maaien en beweiden 
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Bijlage II: Opzet interview 
 

1. Algemene bedrijfsgegevens 

- Hoeveel koeien heeft u?  

 

- Hoeveel melkrobots heeft u? Sinds wanneer? Waarom een melkrobot? 

 

 

- Hoeveel land heeft u (verkaveling)?  

 

 

- Wat zijn uw toekomstplannen met het bedrijf? 

 

 

2. Beweidingsmotivatie / doel 

- Waarom beweidt u?  

 

 

- Wat is de rol van de weidetoeslag voor het wel of niet beweiden? 

 

 

- Welk doel wilt u bereiken met beweiding?  

 

 

- Wat zou u doen beslissen om niet meer te beweiden? 

 

 

3. Gebruikte en huidige beweidingssystemen 

- Welke beweidingssystemen heeft u in combinatie met de melkrobot toegepast en welke past u nu 

toe?  

 

 

 

- Hoe gaat u om met robotmanagement in combinatie met weidegang?  

 

 

- Tegen welke knelpunten en problemen loopt u aan met beweiding in combinatie met 

robotmelken?  

 

- Hoeveel uur lopen de koeien buiten?  

 

 

- Voert u de koeien in de stal bij beweiding?  
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- Hoe gaat u om met het ophalen van de koeien met beweiding?  

 

 

- Hoe gaat u om met verschillende loopafstanden?  

 

 

- Wat zou u beweiders die starten met een melkrobot adviseren? 

 

 

4. ‘Het ideale beweidingssysteem’ 

- Als alles mogelijk is hoe ziet volgens u het ideale beweidingssysteem er dan uit? 

 

 

- Welke typen koeien doen het goed bij beweiding en welke typen bij robotmelken?  

 

 

- Wat zou u motiveren om een nieuw beweidingssysteem toe te passen?  

 

 

- Wat zou u tegenhouden om een nieuw beweidingssysteem toe te passen?  

 

 

- Indien meerdere robots / groepen: Heeft u ervaring met het beweiden in verschillende 

(productie)groepen? 

 

 

5. Nieuwe technologieën  

- Welke technische beweidingshulpmiddelen worden gebruikt op het bedrijf?  

 

 

- Welke beweidingshulpmiddelen mist u bij beweiding?  

 

 

6. Contactgegevens 

Naam geïnterviewde: …………………………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………. 

E-mailadres:  …………………………………………………………………………. 
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