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Plannen 

 

• Informeer eerst bij uw 

gemeente? 

• Onderzoek samen de 

mogelijkheden. 

• Maak een plan van aan-

pak volgens procedure. 

• Betrek uw directe omge-

ving in een vroeg stadi-

um erbij. 

 

Klara heeft voorrang 

Deelnemende partijen:  

• VOF Melkveehouderij Noord Empe 

• Gemeente Voorst 

• Verzekeringsmaatschappij Univé 

• AMS Lely 

• Stichting Weidegang 

• Arfman Hekwerken  

• DLV Rundvee Advies BV 

• Netwerkdeelnemers  

Voor meer achtergrondinforma�e: 

www.verantwoordeveehouderij.nl 

Netwerk 2011: Klara hee� voorrang (nr .15) 

Dit netwerk is mede mogelijk gemaakt door: 

 

Europees Landbouwfonds  
voor Plattelandsontwikke-

ling:  
Europa investeert  

Koe oversteek- 
plaats 

Weiden en AMS:  

“50% van melkveehouder met AMS passen 

beweiding  in 2012 toe, op grond van: 

ECONOMIE Maatschappelijke meerwaarde  

Kosten     DIERENWELZIJN     Meerwaarde melk 

Diergezondheid   PERSOONLIJKE VOORKEUR”  



 

 

 

 

Weiden en automa�sch melken. JA 

Weiden aan de overkant  van de openbare weg 

met vrij koeverkeer? JA 

 

Drie op�es: 

1. Koe oversteekplaats met wildroosters 

2. Uit de roula�e nemen van de weg 

3. Tunnel  

 

 

Procedure Oversteekplaats 

• Aanvraag wildrooster door ondernemer 

bij gemeente 

• Akkoord B&W. 

• Verder uitwerken van het plan door ge-

meente , ondernemer en en/of adviseur 

• Detail akkoord B&W 

• Informa�eavond ontwerp plan voor  om-

wonende en geïnteresseerden 

• Verkeersbesluit ter ter inzake (6 weken 

na publica�e) 

• Bij geen bezwaar : Groenlicht voor uit-

voering koe-oversteekplaats 

 

 

Ontwerp en afspraken 

• Ontwerp in dit netwerk is een gezamen-

lijk ini�a�ef van gemeente,  onderne-

mer  en uitvoerende par�j  Arfman. 

• Gemeente zorgt voor ontwerp bebor-

ding en verkeersbesluit: 

 - 30 kilometer zone 

 - openstelling 7.00 uur –17.00 uur  

 - openstelling 1 april tot 1 november 

 

• Ondernemer laat  zelf koe oversteek 

aanleggen op basis van  gezamenlijk 

ontwerp en afspraken.  

• Ondernemer is verantwoordelijke voor 

bezemschone  oversteek. 

• Ondernemer is aansprakelijk  en moet 

zelf  verzekering aanpassen.  

 

  

Stappenplan 

Maatwerk 

• Per situa,e moet beoordeeld 

worden door gemeente in hoe-

verre een oversteekplaats 

haalbaar en uitvoerbaar is 

over een openbare weg.  

• Totale kosten van aanvraag, 

ontwerp, aanleg, materiaal, 

straatwerk, bebording etc. lig-

gen tussen de  € 17.500,- en € 

25.000,-.  

• LET OP:  Kosten  variëren, sterk 

a4ankelijk van verkeers– en 

bedrijfssitua,e. 

,Ervaring: 

‘’Vanaf dag één steken de koeien zonder problemen de openbare weg over. En maken meerdere keren per dag de oversteek naar de melkrobot in de stal ‘’ 


