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Algemene informatie

Link naar Grasland klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/?id=15&arrangement=72735

Link naar Voederwinning klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/120516/Voederwinning_klas_1#!page-414
0281

Link naar Koeienvoer klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/79969/Koeienvoer_1

Klik op de onderstaande link om het moduulboek weiden te openen.

pdf bestand Moduulboek weiden versie 2021
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Moduulboek weiden 2021 (Word-versie)

Handboek melkveehouderij:

Handboek Melkveehouderij, hoofdstuk 2: Bemesting

Handboek Melkveehouderij, hoofdstuk 3: Grasland en voederge
wassen

Handboek melkveehouderij 2017/18
http://edepot.wur.nl/424765
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Linken internet:

Dossier weidegang WUR
http://www.wageningenur.nl/nl/Dossiers/dossier/Weidegang-1.htm
Het doel van dit Dossier is om een actueel overzicht van weidegan
g te geven. Juist de laatste tijd wordt weer geïnvesteerd in kenniso
ntwikkeling en innovatie rond weidegang. Om daarmee succesvol t
e kunnen blijven beweiden.

Stichting Weidegang
http://www.stichtingweidegang.nl/

De Weideman (nieuwsbrieven)
http://www.stichtingweidegang.nl/de-weideman/listing.html

Dynamisch Weiden
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Dynamisch-Weiden.htm
Dynamisch Weiden is een project dat moet leiden tot innovaties vo
or weidegang met name gericht op jonge melkveehouders.

Basiskennisbundel "Beweiding"
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-b
eweiding.htm

Amazing grazing
http://www.amazinggrazing.eu/nl/amazinggrazing-4.htm
De weidende koe is een Nederlands icoon. Beeldbepalend voor de
Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maat
schappelijk draagvlak en de afzet van zuivel. De trend is echter dat
weidegang afneemt door automatisch melken, schaalvergroting en
nadruk op hoge efficiëntie. Het project “Amazing Grazing” wil deze
opstaltrend keren.
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Weidewinst
https://weidewinst.nl/
Meer biodiversiteit op je bedrijf met weinig moeite en kosten. Met
slimme maatregelen die ook nog voordelen kunnen hebben voor j
e bedrijf en bijdragen aan maatschappelijk draagvlak. Zo is er winst
te behalen op verschillende fronten. Wij noemen dit WeideWinst.
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Presentaties

Presentatie weiden: Smakelijkheid, VC, doorschieten en rassenke
uze

Presentatie weiden: Keuze, wel of niet weiden

Presentatie weiden: Melkrobot

Presentatie weiden: Bijvoeding en hittestress

Presentatie weiden: Graslandplanning en perceel grootte
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Presentatie: Voorkomen structuurschade

Presentaties farmwalk 2018:

Farmwalk 1 op 7 mei

Presentaties farmwalk 2017:

Farmwalk bedrijf

25 mei farmwalk 2

2 juni farmwalk 3

10 juni farmwalk 4
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Presentaties farmwalk 2016:

Farmwalk 27 mei

Toelichting feedwedge 27 mei

Farmwalk 3 juni

Farmwalk 9 juni

Farmwalk 17 juni

Farmwalk 23 juni
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Opdrachten
Opdracht 1: Weiden met hoge productie
Opdrachten:

Vragen bij video "Weiden met hoge productie"

Linken:

Voederwaarden weidegras
https://www.agrifirm.nl/nieuws/grasmonitor/

LessonUp
https://www.lessonup.com/nl/lesson/L4oBf9hTbawzQtsD9

Video's:

Weiden met hoge productie uitdaging voor Geert-Jan van der Wal
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Opdracht 2: De weidestart
Opdrachten:

Opdracht: Hoe starten met een nieuw weideseizoen

Video's:

Zes tips voor een succesvolle weidestart

Vers gras met topproductie

Opdracht 3: Casus roterend standweiden
Opdracht:

Casus roterend standweiden

Video:
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Roterend standweiden en bijvoeding

Roterend standweiden in de herfst

Bedrijf van Andre de Groot: Ervaring met roterend standweiden
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Weiden of opstallen

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/d/d60292c9c0b292366cfcbfa3
49d567cf7bb6d2cc.pdf

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Verschillen in benodigde arbeid tussen verschillende graslandsystemen.
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Artikel: Weiden of opstallen?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Amazing Grazing Webinar “(Weide)gras levert meer op dan melk” m
et melkveehouder Tom Keuper

Buorkje foar begjinners (voormaaien)

Pre-grazing oftewel voormaaien (beginnen bij 3:00)

De bossen in de percelen van de beweidingsproeven zijn gemaaid.
Het is de bedoeling dat de koeien de gemaaide bossen op vreten.

Weiden met boer Bart

Winterweiden
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Open grasland (saladebuffet)

De economische winst van nu weiden

Weiden is gewoon dagen tellen

Weiden met melkrobot

Brochure: Robot & Weiden
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Informatie over robotmelken en weidegang.
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Informatieve-film-over-com
binatie-robotmelken-en-weidegang-.htm

Robotmelken en weiden

Robotmelken en weidegang. Ervaringen van proefbedrijf de Marke.

Weidegang gaat niet ten koste van bezoek melkrobot.

tekst

Weidepoort

2,7 melkingen door weiden en automatisch voeren
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Met een weldoordacht plan behaalt Martijn Riezebosch uit Masten
broek toch nog 2,7 melkingen in de weideperiode. “Het is belangrijk
om een goede achterban te hebben waar je met vragen terecht ku
nt. Als je weet wat je te wachten staat kom je minder snel voor verr
assingen te staan.

Het melkveebedrijf van Groot Koerkamp doet mee aan het project
Robot & Weiden.

Met weinig inspanning melkt Rijk Lekkerkerker uit Driebergen 210
0-2200 kilogram per dag op 1 VMS melkrobot. En dat terwijl zijn koe
ien overdag in de wei lopen. Hoe hij dat doet? "Je moet er vertrouw
en in hebben en dan komt het goed.

Weiden met grote veestapel

Weiden met 400 koeien

Grote koppel koeien weiden uitdaging voor Simon Kooistra

Weiden op kleine huiskavel

Weiden op kleine huiskavel.
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Artikelen en linken:

Beweidingsproeven op kleine huiskavel.
http://www.amazinggrazing.eu/nl/nieuws/actueel/beweidingsproev
en-op-kleine-huiskavel/53

Zomerstalvoeren en Summerfeeding

Artikelen en brochres:

Zomerstalvoeren uitdaging voor vakman.

Linken:

Weg met voerverliezen.
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2015/7/We
g-met-voerverliezen-2662807W/

Video's:
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Zomerstalvoeren wint aan populariteit

Stalvoerder Aleid Blitterswijk meet dagelijks het ureum in zijn melk.
Aan de hand van deze informatie stelt hij het rantsoen samen waar
door hij het aandeel vers gras in het rantsoen fors kan verhogen.
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Beweidingssystemen
Via deze link zie je een animatie over vier beweidingssystemen
https://roodbontpublishers.nl/dairy/grazing/NL/1/index.html

Klik bij de bovenstaande link op 1.2 Beweidingssystemen. Je krijgt dan van een overzicht en
animatie + uitleg van de vier meest gebruikte beweidingssystemen.
•
•
•
•

Omweiden
Stripweiden
Standweiden
Roterend standweiden (= Nieuw Nederlands Weiden)

Presentatie:

Presentatie weiden: Beweidingssystemen

Onderzoeksrapporten:

Onderzoeksrapport: Innovaties in beweidingssystemen

Onderzoek: Dagelijks omweiden geeft hoogste grasopname
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Gebruikte beweidingssystemen in 2015.

Starten met weiden

Brochure starten met weiden: In 5 stappen de koeien naar buite
n

Vers gras met topproductie

Pagina 20 van 70

Grazige weiden

Omweiden
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Grasgroei in Ierland; Weiden in gras met drie-blad-stadium.

Artikel:

Onderzoek WUR: Dagelijks omweiden geeft hoogste grasopbren
gst

Vraag 1: Ideale perceelgrootte
De volgende gegevens zijn bekend;
•
•
•
•
•
•

150 melkkoeien
Grasopname is 6 kg DS/koe/dag
Beweidingsverlies is 20%
Kg DS bij inscharen is 1.500 kg DS/ha
Koeien worden om de 2 dagen omgeweid
Gemiddelde grasgroei is 60 kg DS/ha/dag

a) Bereken de ideale perceelsgrootte.
b) Hoeveel ha heb je nodig om te gaan weiden (= beweidingsplatform)

Vraag 2: Ideale perceelgrootte
1. Waarom is het belangrijk dat een perceel niet te groot is. Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk!
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Er ontstaan minder bossen.

Gras aanbod is van dezelfde kwaliteit, woordoor melkproductie en de gehalten
constanter zijn en bijvoeding eenvoudiger is.

Gras wordt beter (korter) afgevreten, zodat bij de volgende weidesnede het gras
ongeveer dezelfde lengte heeft.

Hoe langer koeien in een perceel weiden (meer dan 3 dagen), des te meer zal de
melkproductie schommelen.

Vraag 3: Omweiden
Sleep de juiste antwoorden achter de vraag.
Hoeveel kg DS gras neemt een koe
tijdens het weiden per uur op?

a

3

Bij hoeveel kg DS/ha worden koeien
ingeschaard bij omweiden?

b

0,8

Hoeveel blad moet een grasplant bij
het weiden hebben?

c

80

Hoe lang (in cm) mag het gras
maximaal zijn bij het omweiden?

d

6

Een koe wordt 9 uur geweid.
Hoeveel kg DS weidegras zal ze dan
totaal opnemen?

e

17

Gemiddeld wordt er 8 kg DS

f

7,2
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ruwvoer op stal bijgevoerd. Hoeveel
kg DS weidegras moet er dan
gemiddeld per koe worden
opgenomen?
Wat is de gemiddelde grasgroei in
kg DS/ha bij omweiden in het
voorjaar?

g

1.500

Koeien worden ingeschaard bij
1.400 kg DS/ha. De percelen zijn 2
ha groot en de bijgroei is 60 kg DS/
ha/dag. Na hoeveel dagen kun je
terug in het eerste perceel?

h

23

Siësta beweiding

Siësta beweiden een goede oplossing tegen hittestress bij warme zomerdagen.
Artikelen en linken:

Onderzoek naar siësta beweiding
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Met siësta beweiding betere mineralenefficiëntie

Stripweiden
Sinds Stan Boelens uit Zeegse is overgestapt op robotmelken, had
hij moeite om de koeien tevreden in de wei te houden. Maar dat is
anders nu hij aan stripweiden doet met behulp van rasterspinnen.
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Linken en bestanden:

Weiden met wielen

Weideproeven met stripgrazen en kurzrasen
https://www.amazinggrazing.eu/nl/Verantwoorde-Veehouderij-2/ru
ndvee/ZuivelNL-projecten/Show/Twee-jaar-resultaat-van-beweiding
sproef-met-kurzrasen-en-stripgrazen.htm

Pagina 26 van 70

Grazige weiden

Video's:

https://www.facebook.com/100012774753991/videos/3667390537
61917/?t=0

Verschil tussen stripweiden en standweiden

Slim afrasteren

Pagina 27 van 70

Grazige weiden

Pure graze en stripweiden

Onder leiding van een droge koe leren de kalveren van Tom Keuper
de beginselen van het stripgrazen. De voerbakken op wielen verhui
zen makkelijk mee. Een paar maanden later zijn de kalveren ervare
n stripgrazers.

Draad verzetten bij stripweiden.

Pure Graze

Pure Graze 1

Pure Graze in kruidenrijk grasland (salade mengsel)

Succesvol stripgrazen op de Graasboerderij in Sondel
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Standweiden

Standweiden in de lift

De Weideman: De eenvoud van (roterend) standweiden
http://stichtingweidegang.nl/index.php?option=com_acymailing&ct
rl=archive&task=view&mailid=203&key=G9TZU1SW&subid=3106-d
RdAlrZpgW0cBG&tmpl=component&utm_source=newsletter_20
3&utm_medium=email&utm_campaign=de-weideman-de-eenvoudvan-roterend-standweiden
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Vraag 1: Optimale perceelgrootte bij standweiden
Van een bedrijf zijn de volgende gegevens bekend:
• 80 melkkoeien
• 8 kg DS weidegras per koe per dag
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• Bewidingsverlies is 20%
• Grasgroei is 60 kg DS/ha/dag
Bereken de optimale perceelgrootte

Vraag 2: Standweiden
Hoe lang (in cm) moet het gras bij modern of klassiek standweiden zijn?

5 a 7 cm

9 a 11 cm

13 a 15 cm

17 a 19 cm

Roterend standweiden (Nieuw Nederlands Weiden)
Artikelen en linken:
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Brochure over Nieuw Nederlands Weiden

Nieuw Nederlands Weiden

Roterend standweiden en hoge melkproductie
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/zuivelnl-projecten/Sho
w/Koeien-in-de-wei-voor-een-hoge-melkproductie.htm?utm_sourc
e=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Verantwoor
de+Veehouderij
Video's:

Roterend standweiden
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Oefenvragen:
Vraag 1: Optimale perceelgrootte bij roterend standweiden
Van een melkveebedrijf zijn de volgende gegevens bekend:
• 110 melkkoeien
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•
•
•
•

grasopname is 8 kg DS/koe/dag
Beweidingsverlies is 20%
Gemiddelde grasgroei is 60 kg DS/ha/dag
Er wordt op 6 percelen geweid.

Hoe groot moeten de percelen zijn?

Vraag 2: Roterend standweiden
Wat is de ideale graslengte (in cm) bij roterend standweiden?

Inscharen bij 11 a 12 cm en Uitscharen bij 9 a 10 cm

Inscharen bij 3 cm en uitscharen bij 5 cm

Inscharen bij 15 cm en uitscharen bij 5 cm

Inscharen bij 18 cm en uitscharen bij 9 cm

Vraag 3: Roterend standweiden
Welke 2 maatregelen moet een veehouder nemen als bij roterend standweiden het gras te
kort wordt?

Koeien korter laten weiden

Pagina 34 van 70

Grazige weiden

Perceel groter maken

Koeien langer laten weiden

Minder ruwvoer gaan bijvoeren op stal

Meer ruwvoer gaan bijvoeren op stal

Perceel kleiner maken

Vraag 4: Roterend standweiden
Welke maatregelen moet een veehouder nemen als het gras te lang wordt bij roterend
standweiden.

Koeien korter laten weiden

Koeien langer laten weiden

Perceel gaan maaien

Minder ruwvoer bijvoeren op stal
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Meer ruwvoer bijvoeren op stal

Perceelgroote aanpassen

Video':

Roterend standweiden toegepast in de praktijk

Roterend standweiden toegepast in de praktijk met melkrobot

Roterend standweiden en bijvoeding 1

Roterend standweiden en bijvoeding 2

Roterend standweiden en bemesting
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Roterend standweiden met de melkrobot

Roterend standweiden met melkrobot en hulpmiddelen

Roterend standweiden in de herfst

Roterend standweiden met intensieve koebezetting (7 koeien/ha)

Kurzrasen

Presentatie over Kurzrasen
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Vragen en opdrachten:

Uitleg en vragen over kurzrasen

Hoe grassen (timotee) zich aanpassen aan het weidesysteem.
Artikelen:

Onderzoeksrapport over kurzrasen

Koeien grazen op maximaal 5 cm gras.

Kurzrasen: Meer melk uit weidegras.
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Kurzrasen versus stripgrazen

Linken:

Weideproeven met stripgrazen en kurzrasen
https://www.amazinggrazing.eu/nl/Verantwoorde-Veehouderij-2/ru
ndvee/ZuivelNL-projecten/Show/Twee-jaar-resultaat-van-beweiding
sproef-met-kurzrasen-en-stripgrazen.htm

Eiwit in krachtvoer kan omlaag bij kurzrasen
https://www.melkvee.nl/artikel/79824-eiwit-in-krachtvoer-kan-omla
ag-bij-kurzrasen/

Gras past zich aan beweidingssysteem aan
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2017/gras-past-zich-a
an-beweidingssysteem-aan/b24g4c41o2535/
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Video's:

Kurzrasen

https://www.youtube.com/embed/Ifr3Tf3bt7k

https://www.youtube.com/embed/P6MX_opGeyo
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ABC weiden
Presentatie:

pp ABA en ABC weiden

Brochure robot weiden

ABC weiden 1

ABC weiden 2

Lely (Perfect grazing)
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Klokweiden

Klokweiden

Dit voorjaar zijn een aantal veehouders weer begonnen met bewei
ding, terwijl zij eerder de koeien op stal hielden in verband met bijv
oorbeeld het groeiende aantal koeien, komst van de melkrobot of h
et gemak van een constant rantsoen.

On off Grazing

On off Grazing (ervaring in Ierland).
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Jongvee weiden
Presentatie over weiden van jongvee

Artikel: Jongvee in de wei? Over o.a. mineralenvoorziening en wo
rminfecties.

Aandachtspunten over het weiden van jongvee in de nazomer en
herfst

Sleutel voor de bestrijding van infecties met maagdarm- en
longwormen in het eerste seizoen
http://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/pr
oducten/rundvee/aanpak-worminfecties/beslisboom%20maagdar
mworm%20longworm?utm_source=newsletter_200&utm_mediu
m=email&utm_campaign=de-weideman-let-op-turbo-komt-erbij
Verbaasd grazende vaarzen: Let in dit filmpje met koeien die voor h
et eerst naar buiten gaan op het verschil tussen oudere koeien en d
e (met rood gemarkeerde) vaarzen. De vaarzen zijn niet eerder in d
e wei geweest. De vaarzen dollen en kijken verbaasd naar grazende
soortgenoten. En beginnen het zelf te proberen: kun je dat spul ete
n? Zo leren ze grazen van ervaren kuddegenoten! Een prachtig voor
beeld van onderzoek naar de invloed van sociaal gedrag op weideg
edrag.
Koontra in Ontario over het weiden van jongvee. Pie-grazing (klokw
eiden). Kalveren krijgen 2 nieuwe stukken per dag. Draad voor en a
chter. Na 3 a 4 weken komen de kalveren terug in een eerder gewei
d stuk, zodat ze zelf een lichte worm besmetting krijgen om weerst
and op te bouwen. Waterbak plus extra bijvoeren staat aan het beg
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in van het perceel waar de kalveren altijd bij kunnen.

Weiden jongvee (Koonstra in Ontario, Canada)

Onder leiding van een droge koe leren de kalveren van Tom Keuper
de beginselen van het stripgrazen. De voerbakken op wielen verhui
zen makkelijk mee. Een paar maanden later zijn de kalveren ervare
n stripgrazers.

Pinken weiden dagelijks op herfstgras. Ze krijgen ’s avonds in de sta
l 1,5 kg droge stof uit een mix van kuilgras en stro. ’s Ochtends gaa
n de dieren doelgericht naar buiten en grazen direct.

Worminfecties

Longworm
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GD: Longworminfecties
http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/longw
orminfecties

GD: Maagdarmworminfecties
http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/maag
darmworminfecties
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Grasgroei en opbrengst

Richtlijn schatten DS-opbrengst grasland

Grip op Gras
https://akkerweb.nl/
Door het gebruik van Grip op Gras in het graslandmanagement ka
n het tijdstip van oogsten beter worden vastgesteld en kunnen tek
orten of overschotten aan weidegras tijdig worden gesignaleerd.

Handleiding: Grip op Gras

Artikel: Grasgroei en bodemtemperatuur
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Vers gras monitor (ForFarmers)
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/weidegang/aanpak-e
n-producten-weidegang/vers-gras-monitor-.aspx

Kijk op gras (De Heus)
https://www.de-heus.nl/veevoeders/rundvee/ruwvoer/producten/k
ijk-op-gras

Grasmonitor (Agrifirm)
https://www.agrifirm.nl/nieuws/grasmonitor/

In- en uitscharen

Berekeningen met perceelgrootte en
grasopbrengsten
Opdracht 1: Bereken de optimale perceelgrootte bij omweiden.
Gegeven:
- 80 melkkoeien; beperkt weiden;
- om de 2 dagen omweiden;
- opname gras per koe per dag is 8 kg DS;
- 20 % beweidingsverliezen;
- inscharen bij 1.500 kg DS/ha;
- bijgroei is 60 kg DS/dag.
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Opdracht 2: Bereken de optimale perceelgrootte bij standweiden.
Gegeven:
- 80 melkkoeien; beperkt weiden;
- opname gras per koe per dag is 8 kg DS;
- 20 % beweidingsverliezen;
- bijgroei is 80 kg DS/dag.

Opdracht 3: Hoeveel meter moet een draad verplaatst worden bij stripweiden.
Gegeven:
- 75 melkkoeien beperkt weiden;
- opname is 6 kg DS per koe per dag
- 15 % beweidingsverliezen;
- inscharen bij 1.700 kg DS/ha;
- perceel is 90 m breed.

Opdracht 4: Bereken de optimale perceel grootte bij roterend standweiden
Gegeven:
- 170 melkkoeien worden 6 uur per dag geweid. Geschatte opname is 5 kg DS weidegras per
koe.
- Beweidingsverliezen worden geschat op 15% en de gemiddelde bijgroei is 60 kg DS/ha/dag.
- De veehouder wil roterend standweiden toepassen met 6 percelen.
Bereken de ideale perceel grootte.
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Grashoogtemeters

Uitleg over verschillende grashoogtemeters
http://veeteelt.nl/nieuws/video-uitleg-over-verschillende-grashoogt
emeters

Opbrengstbepaling met de Pasture Reader

Feedwedge

Uitleg Feedwedge
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Smaakproef grasmengsels

Twee koeien doen een smaaktest op een proefveld met grasmengs
els in Marwijksoord.

Bandenspanning en bandendruk

Presentatie weiden: Voorkomen van structuurschade

Bandenspanning en bandendruk
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Ervaringen uit het buitenland
Nieuw-Zeeland

Bert Philipsen, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research, verblijft vanaf begin
februari zeven weken in Nieuw-Zeeland voor het uitwisselen van graskennis. Op de speciale
Graspagina van de Veeteeltsite houdt hij een weblog bij en deelt hij de ervaringen en
adviezen die hij down-under opdoet.

Weiden in gemaaid gras.

Link naar veeteelt; updates gras bloggers
http://veeteelt.nl/team/wur-onderzoeker-bert-philipsen-vanuit-nieu
w-zeeland

Filmpje: Een voorgemaaid perceel weiden.
http://gras.reislogger.nl/video/voorgemaaid-perceel-weiden.1814
9?utm_source=newsletter_206&utm_medium=email&utm_campaig
n=de-weideman-de-opvoeding

Pagina 51 van 70

Grazige weiden

Ierland
Grasgroei in Ierland. Veeteelt maakte een video bij John Murphy. Zo
als vrijwel elke Ierse veehouder weet hij precies waar hij op moet le
tten bij het beoordelen van zijn grasoogst.

Ervaringen in Ierland
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Farmwalk
Uitleg over de farmwalk en de feedwedge.

eeeeeeeeeeeeeeeee

Farmwalk 23 juni

Farmwalk 17 juni
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Farmwalk 9 juni

Farmwalk 3 juni

Farmwalk 27 mei

Feedwedge 27 mei

Farmwalk 19 mei
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Feedwedge 19 mei
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Oefentoets
Toets

Oefentoets weiden
https://maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/1947785

Algemene Informatie

Titel
Oefentoets weiden
Aantal Vragen 15

MAIN_SECTION
Bij welk beweidingssysteem weiden de koeien op zeer kort gras van ca. 5 cm.

Kurzrasen

Pure Graze

Modern standweiden

On off Grazing

Wat moet de graslengte zijn bij standweiden bij inscharen.
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9 - 11 cm

15 - 17 cm

4 - 6 cm

20 - 25 cm

Welk beweidingssysteem staat
hier afgebeeld?

Roterend standweiden

Omweiden

Stripweiden

Rantsoenweiden

Welk beweidingssysteem heeft de minste beweidingsverliezen.

Stripweiden
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Standweiden

Rantsoenweiden

Omweiden

Welk beweidingssysteem vraagt het minste arbeid.

Standweiden

Stripweiden

Rantsoenweiden

Omweiden

Hoe groot moet een perceel zijn als de volgende gegevens bekend zijn;
•
•
•
•
•
•

100 melkkoeien
grasopname is 8 kg DS/koe/dag
omweiden om 2 dagen
beweidingsverliezen 20%
inscharen bij 1.500 kg DS/ha
bijgroei is 60 kg DS per dag
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1,3 a 1,4 ha

0,5 a 0,6 ha

1,8 a 2 ha

0,7 a 0,8

Een nadeel van Siëstabeweiding is ....

Meer arbeid

Hoger ureum in de melk

Bijvoeding is moeilijker

Koeien gaan 's nachts naar buiten

Een veestapel wordt beperkt geweid en elke dag omgeweid. Het is zeer zonnig weer (weinig
tot geen wolken). Wat voor soort voedermiddelen moet er meer in het rantsoen gestopt
worden.

Eiwitrijk, zoals soya of raap
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Meer structuur

Energierijk, zoals snijmais of perspulp

Vochtrijke voedermiddelen (DS < 30%)

Wat is de ideale perceelgrootte bij standweiden als de volgende gegevens bekend zijn:
- 80 melkkoeien; beperkt weiden;
- opname gras per koe per dag is 8 kg DS;
- 20 % beweidingsverliezen;
- bijgroei is 80 kg DS/dag.

10 ha

18,75 ha

0,5 ha

6,4 ha

Bij welk beweidingssysteem hoort de volgende beschrijving.
De koeien krijgen voor elke beweiding een nieuw stuk vers gras erbij dat aansluit op het
eerder beweide deel.

Rantsoenweiden
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Stripweiden

Pure Graze

Roterend standweiden

Op een bedrijf wordt het 2-daags omweiden toegepast. De koeien worden ingeschaard bij
1.600 kg DS/ha. Hoeveel percelen heb je nodig bij een groei van 80 kg DS/ha? Vul alleen een
getal als antwoord in.

Waarom is het bij het weiden belangrijk dat een perceel niet te groot is. Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk!

Gras aanbod is van dezelfde kwaliteit, woordoor melkproductie en de gehalten
constanter zijn en bijvoeding eenvoudiger is.

Hoe langer koeien in een perceel weiden (meer dan 3 dagen), des te meer zal de
melkproductie schommelen.

Gras wordt beter (korter) afgevreten, zodat bij de volgende weidesnede het gras
ongeveer dezelfde lengte heeft.
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Er ontstaan minder bossen.

Hoeveel kg DS neemt een koe tijdens het weiden per uur op?

0,8

1,2

1,5

1,8

Hoeveel blad moet een grasplant bij het weiden hebben?

3

4

5

6
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Hoe lang (in cm) mag het gras maximaal zijn bij het stripweiden?

20 cm

18 cm

16 cm

14 cm
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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licentie.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerinhoud en
doelen
Eindgebruiker

Dieren
leerling/student

Bronnen

Link naar Grasland klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/?id=15&arrangement=72735
Link naar Voederwinning klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/120516/Voederwinning_klas_1#!page-4140281
Link naar Koeienvoer klas 1
https://maken.wikiwijs.nl/79969/Koeienvoer_1
Handboek melkveehouderij 2017/18
http://edepot.wur.nl/424765
Dossier weidegang WUR
http://www.wageningenur.nl/nl/Dossiers/dossier/Weidegang-1.htm
Stichting Weidegang
http://www.stichtingweidegang.nl/
De Weideman (nieuwsbrieven)
http://www.stichtingweidegang.nl/de-weideman/listing.html
Dynamisch Weiden
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Dynamisch-Weiden.htm
Basiskennisbundel "Beweiding"
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-beweiding.htm
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Amazing grazing
http://www.amazinggrazing.eu/nl/amazinggrazing-4.htm
Weidewinst
https://weidewinst.nl/
Voederwaarden weidegras
https://www.agrifirm.nl/nieuws/grasmonitor/
LessonUp
https://www.lessonup.com/nl/lesson/L4oBf9hTbawzQtsD9
Weiden met hoge productie uitdaging voor Geert-Jan van der Wal
https://www.youtube.com/embed/zovPf6ZALrc
Zes tips voor een succesvolle weidestart
https://www.youtube.com/embed/Hn5TYxMqPa8
Vers gras met topproductie
https://www.youtube.com/embed/w9nGIyJPh0A
Roterend standweiden en bijvoeding
https://www.youtube.com/embed/4SlV8vzM2Tw
Roterend standweiden in de herfst
https://www.youtube.com/embed/05lCuYXAIw4
Bedrijf van Andre de Groot: Ervaring met roterend standweiden
https://www.youtube.com/embed/jAX8PXMJcYc
Amazing Grazing Webinar “(Weide)gras levert meer op dan melk” met
melkveehouder Tom Keuper
https://www.youtube.com/embed/_Y7eAkFZNwg
Pre-grazing oftewel voormaaien (beginnen bij 3:00)
https://youtu.be/Jo6R2kLg8rM?t=184
De bossen in de percelen van de beweidingsproeven zijn gemaaid. Het is de
bedoeling dat de koeien de gemaaide bossen op vreten.
https://www.youtube.com/embed/SDwrzkpquOM
Winterweiden
https://www.youtube.com/embed/c6rDm9tTDlM
Open grasland (saladebuffet)
https://www.youtube.com/embed/oygz1SCjTyg
De economische winst van nu weiden
https://www.youtube.com/embed/8eJYp60h-QY
Weiden is gewoon dagen tellen
https://www.youtube.com/embed/DkUZE8NcgGQ
Informatie over robotmelken en weidegang.
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Informatieve-film-over-combinatierobotmelken-en-weidegang-.htm
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Robotmelken en weiden
https://www.youtube.com/embed/QelHv8SPdXQ
Robotmelken en weidegang. Ervaringen van proefbedrijf de Marke.
https://www.youtube.com/embed/ko6U5ROT5ho
Weidepoort
https://www.youtube.com/embed/GvxOv_m_G4o
2,7 melkingen door weiden en automatisch voeren
https://www.youtube.com/embed/Zo7hskfoMhg
Met een weldoordacht plan behaalt Martijn Riezebosch uit Mastenbroek toch nog 2,7
melkingen in de weideperiode. “Het is belangrijk om een goede achterban te hebben
waar je met vragen terecht kunt. Als je weet wat je te wachten staat kom je minder
snel voor verrassingen te staan.
https://www.youtube.com/embed/ABkJlZolGxw
Het melkveebedrijf van Groot Koerkamp doet mee aan het project Robot & Weiden.
https://www.youtube.com/embed/yRE4uxfJ3rU
Met weinig inspanning melkt Rijk Lekkerkerker uit Driebergen 2100-2200 kilogram
per dag op 1 VMS melkrobot. En dat terwijl zijn koeien overdag in de wei lopen. Hoe
hij dat doet? "Je moet er vertrouwen in hebben en dan komt het goed.
https://www.youtube.com/embed/QYyQKTOC6YU
Weiden met 400 koeien
https://www.youtube.com/embed/yxtyqcBf_k0
Grote koppel koeien weiden uitdaging voor Simon Kooistra
https://www.youtube.com/embed/zxVP0UWw9Kk
Weiden op kleine huiskavel.
https://www.youtube.com/embed/Qabx9DtMNgg
Beweidingsproeven op kleine huiskavel.
http://www.amazinggrazing.eu/nl/nieuws/actueel/beweidingsproeven-op-kleinehuiskavel/53
Weg met voerverliezen.
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2015/7/Weg-metvoerverliezen-2662807W/
Zomerstalvoeren wint aan populariteit
https://www.youtube.com/embed/PL82mBx8pA8
Stalvoerder Aleid Blitterswijk meet dagelijks het ureum in zijn melk. Aan de hand van
deze informatie stelt hij het rantsoen samen waardoor hij het aandeel vers gras in
het rantsoen fors kan verhogen.
https://www.youtube.com/embed/THXjEsxEpqc
Via deze link zie je een animatie over vier beweidingssystemen
https://roodbontpublishers.nl/dairy/grazing/NL/1/index.html
Vers gras met topproductie
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https://www.youtube.com/embed/w9nGIyJPh0A
Grasgroei in Ierland; Weiden in gras met drie-blad-stadium.
https://www.youtube.com/embed/hEE6_Sb8JNU
Sinds Stan Boelens uit Zeegse is overgestapt op robotmelken, had hij moeite om de
koeien tevreden in de wei te houden. Maar dat is anders nu hij aan stripweiden doet
met behulp van rasterspinnen.
https://www.youtube.com/embed/t998Eyjrav4
Weideproeven met stripgrazen en kurzrasen
https://www.amazinggrazing.eu/nl/Verantwoorde-Veehouderij-2/rundvee/ZuivelNLprojecten/Show/Twee-jaar-resultaat-van-beweidingsproef-met-kurzrasen-enstripgrazen.htm
https://www.facebook.com/100012774753991/videos/366739053761917/?t=0
https://www.facebook.com/100012774753991/videos/366739053761917/?t=0
Verschil tussen stripweiden en standweiden
https://www.youtube.com/embed/EXdqBdwZtQw
Slim afrasteren
https://www.youtube.com/embed/jqj4eqe_brc
Pure graze en stripweiden
https://www.youtube.com/embed/0p-fFmAV5mY
Onder leiding van een droge koe leren de kalveren van Tom Keuper de beginselen
van het stripgrazen. De voerbakken op wielen verhuizen makkelijk mee. Een paar
maanden later zijn de kalveren ervaren stripgrazers.
https://www.youtube.com/embed/PMAyG_Whiis
Draad verzetten bij stripweiden.
https://www.youtube.com/embed/lDePukDb6Mc
Pure Graze 1
https://www.youtube.com/embed/-jPuJra_oL8
Pure Graze in kruidenrijk grasland (salade mengsel)
https://www.youtube.com/embed/zBT9-h4OX2Q
Succesvol stripgrazen op de Graasboerderij in Sondel
https://www.youtube.com/embed/XDkoVVWYS54

De Weideman: De eenvoud van (roterend) standweiden
http://stichtingweidegang.nl/
index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=203&key=G9TZU1SW&subid
weideman-de-eenvoud-van-roterend-standweiden

Roterend standweiden en hoge melkproductie
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/zuivelnl-projecten/Show/Koeien-in-dewei-voor-een-hogemelkproductie.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Verantwoo
Roterend standweiden
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https://www.youtube.com/embed/gbC50x_k-z0
Roterend standweiden toegepast in de praktijk
https://www.youtube.com/embed/G7eHcvgtS5s
Roterend standweiden toegepast in de praktijk met melkrobot
https://www.youtube.com/embed/S3vSucOyPzY
Roterend standweiden en bijvoeding 1
https://www.youtube.com/embed/4SlV8vzM2Tw
Roterend standweiden en bijvoeding 2
https://www.youtube.com/embed/FIEI2-rNbd8
Roterend standweiden en bemesting
https://www.youtube.com/embed/ohiWda0yyRU
Roterend standweiden met de melkrobot
https://www.youtube.com/embed/oG90kec7B_c
Roterend standweiden met melkrobot en hulpmiddelen
https://www.youtube.com/embed/UC5a8LXBhlo
Roterend standweiden in de herfst
https://www.youtube.com/embed/05lCuYXAIw4
Roterend standweiden met intensieve koebezetting (7 koeien/ha)
https://www.youtube.com/embed/X1eePfz2U2M
Weideproeven met stripgrazen en kurzrasen
https://www.amazinggrazing.eu/nl/Verantwoorde-Veehouderij-2/rundvee/ZuivelNLprojecten/Show/Twee-jaar-resultaat-van-beweidingsproef-met-kurzrasen-enstripgrazen.htm
Eiwit in krachtvoer kan omlaag bij kurzrasen
https://www.melkvee.nl/artikel/79824-eiwit-in-krachtvoer-kan-omlaag-bij-kurzrasen/
Gras past zich aan beweidingssysteem aan
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2017/gras-past-zich-aanbeweidingssysteem-aan/b24g4c41o2535/
Kurzrasen
https://www.youtube.com/embed/NiOV6bLCNO0
https://www.youtube.com/embed/Ifr3Tf3bt7k
https://www.youtube.com/embed/Ifr3Tf3bt7k
https://www.youtube.com/embed/P6MX_opGeyo
https://www.youtube.com/embed/P6MX_opGeyo
ABC weiden 1
https://www.youtube.com/embed/6_Gr5HAiVxc
ABC weiden 2
https://www.youtube.com/embed/zTzX4crmSic
Lely (Perfect grazing)
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https://www.youtube.com/embed/S5pG-08oJM?list=PLwLGIXxVuDX67hVcEphaYIjPKZz4io1Gt
Dit voorjaar zijn een aantal veehouders weer begonnen met beweiding, terwijl zij
eerder de koeien op stal hielden in verband met bijvoorbeeld het groeiende aantal
koeien, komst van de melkrobot of het gemak van een constant rantsoen.
https://www.youtube.com/embed/SwF5canWzxY
On off Grazing (ervaring in Ierland).
https://www.youtube.com/embed/7_xuxv1KTy4

Sleutel voor de bestrijding van infecties met maagdarm- en longwormen in het
eerste seizoen
http://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/rundvee/
aanpak-worminfecties/
beslisboom%20maagdarmworm%20longworm?utm_source=newsletter_200&utm_medium=em
weideman-let-op-turbo-komt-erbij
Verbaasd grazende vaarzen: Let in dit filmpje met koeien die voor het eerst naar
buiten gaan op het verschil tussen oudere koeien en de (met rood gemarkeerde)
vaarzen. De vaarzen zijn niet eerder in de wei geweest. De vaarzen dollen en kijken
verbaasd naar grazende soortgenoten. En beginnen het zelf te proberen: kun je dat
spul eten? Zo leren ze grazen van ervaren kuddegenoten! Een prachtig voorbeeld van
onderzoek naar de invloed van sociaal gedrag op weidegedrag.
https://www.youtube.com/embed/PmNnytAlK54
Koontra in Ontario over het weiden van jongvee. Pie-grazing (klokweiden). Kalveren
krijgen 2 nieuwe stukken per dag. Draad voor en achter. Na 3 a 4 weken komen de
kalveren terug in een eerder geweid stuk, zodat ze zelf een lichte worm besmetting
krijgen om weerstand op te bouwen. Waterbak plus extra bijvoeren staat aan het
begin van het perceel waar de kalveren altijd bij kunnen.
https://www.youtube.com/embed/SFmSP-AAmzM
Onder leiding van een droge koe leren de kalveren van Tom Keuper de beginselen
van het stripgrazen. De voerbakken op wielen verhuizen makkelijk mee. Een paar
maanden later zijn de kalveren ervaren stripgrazers.
https://www.youtube.com/embed/PMAyG_Whiis
Pinken weiden dagelijks op herfstgras. Ze krijgen ’s avonds in de stal 1,5 kg droge
stof uit een mix van kuilgras en stro. ’s Ochtends gaan de dieren doelgericht naar
buiten en grazen direct.
https://www.youtube.com/embed/Cs0ZE9804qg
Longworm
https://www.youtube.com/embed/VctdyUfyfTE
GD: Longworminfecties
http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/longworminfecties
GD: Maagdarmworminfecties
http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/
maagdarmworminfecties
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Grip op Gras
https://akkerweb.nl/
Vers gras monitor (ForFarmers)
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/weidegang/aanpak-en-productenweidegang/vers-gras-monitor-.aspx
Kijk op gras (De Heus)
https://www.de-heus.nl/veevoeders/rundvee/ruwvoer/producten/kijk-op-gras
Grasmonitor (Agrifirm)
https://www.agrifirm.nl/nieuws/grasmonitor/
In- en uitscharen
https://www.youtube.com/embed/8WcPLQAyX0I
Uitleg over verschillende grashoogtemeters
http://veeteelt.nl/nieuws/video-uitleg-over-verschillende-grashoogtemeters
Opbrengstbepaling met de Pasture Reader
https://www.youtube.com/embed/RUWdwbkd7C0
Uitleg Feedwedge
https://www.youtube.com/embed/yJw0UERC3Lc
Twee koeien doen een smaaktest op een proefveld met grasmengsels in
Marwijksoord.
https://www.youtube.com/embed/UFPhyBP_4z4
Bandenspanning en bandendruk
https://www.youtube.com/embed/TyTHpJ6v2qM
Link naar veeteelt; updates gras bloggers
http://veeteelt.nl/team/wur-onderzoeker-bert-philipsen-vanuit-nieuw-zeeland
Filmpje: Een voorgemaaid perceel weiden.
http://gras.reislogger.nl/video/voorgemaaid-perceelweiden.18149?utm_source=newsletter_206&utm_medium=email&utm_campaign=deweideman-de-opvoeding
Grasgroei in Ierland. Veeteelt maakte een video bij John Murphy. Zoals vrijwel elke
Ierse veehouder weet hij precies waar hij op moet letten bij het beoordelen van zijn
grasoogst.
https://www.youtube.com/embed/llbjJXRRZHo
Uitleg over de farmwalk en de feedwedge.
https://www.youtube.com/embed/5Gtob-Pm5Ms
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