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“Gras levert meer op dan melk” 

Webinar Amazing Grazing met Tom Keuper 
interview met Paul Galama 

Aanvang: 20.30 uur  





Nieuwe Oogst 21 februari 2015 



115 melkkoeien 
50 stuks jongvee 
54 ha gras 
44 ha beweidbaar voor melkkoeien 

Melkveebedrijf Keuper in Megchelen 



 

De weg oversteken 



Filmpje de weide  crêche 
Jong geleerd, oud gedaan 
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https://www.youtube.com/watch?v=PMAyG_
Whiis&index=24&list=PLQpeNnG0HbQmAg2d
DoYRJQ4pkRWTp4uax  

https://www.youtube.com/watch?v=PMAyG_Whiis&index=24&list=PLQpeNnG0HbQmAg2dDoYRJQ4pkRWTp4uax
https://www.youtube.com/watch?v=PMAyG_Whiis&index=24&list=PLQpeNnG0HbQmAg2dDoYRJQ4pkRWTp4uax
https://www.youtube.com/watch?v=PMAyG_Whiis&index=24&list=PLQpeNnG0HbQmAg2dDoYRJQ4pkRWTp4uax


Vraag: Wie bent u? 

1. Melkveehouder die enthousiast is over beweiding 
2. Melkveehouder die twijfelt aan belang van weiden 
3. Melkveehouder die niet weidt 
4. Student of docent 
5. Onderzoeker, adviseur of anders 
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Volgorde van belang... 
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1. Maximale grasproductie 
 

2. Koe gras laten oogsten 
 

3. Gras efficiënt omzetten in melk 



 

Iedere 12 uur een nieuwe strook gras 



Filmpje feed wedge 

 Klik om onderstaande link om naar het filmpje te gaan 
 https://www.youtube.com/watch?v=yJw0UERC3Lc&list=

PLQpeNnG0HbQmAg2dDoYRJQ4pkRWTp4uax&index=21 
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https://www.youtube.com/watch?v=yJw0UERC3Lc&list=PLQpeNnG0HbQmAg2dDoYRJQ4pkRWTp4uax&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=yJw0UERC3Lc&list=PLQpeNnG0HbQmAg2dDoYRJQ4pkRWTp4uax&index=21


Maximale Grasproductie  



Maximale Grasproductie  

Grasopbrengst volgens kringloopwijzer: 
2012  2013  2014 
11200   9750  13460 

Gemeten grasopbrengst per perceel 



Stelling: 
“Als je de grashoogtes niet meet kun je de 

beweiding ook niet managen” 

1. Mee eens 
2. Gedeeltelijk mee eens 
3. Gedeeltelijk mee oneens 
4. oneens  
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Volgorde van belang... 
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1. Veel gras 
 

2. Koe gras laten oogsten 
 

3. Gras efficiënt omzetten in melk 



Kostprijs eigen voer per kg ds 
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Kostenpost Weidegras zomerstal kuil mais 

Bemesting, herinzaai 4.8 4.8 4.8 2.7 
Teelt en oogst 8.0 
Slepen, bloten ed 1.7 
Maai, schud, wiers 1.5 3.6 
Kuilen, opraapwagen 3.6 5.4 
Opslag, uithalen 2.5 2.7 
Arbeid afdek, voeren 1.0 1.1 1.1 
Arbeid koeien halen 1.4 

Totaal, incl. arbeid 7.9 10.9 17.4 14.5 
Totaal, excl. Arbeid 6.5 9.9 16.3 13.4 

 
Weidegras kost bijna 10 ct minder 

  
per kg ds dan kuil 



Rantsoen tijdens weideseizoen 

Kg ds per dag 
uit:  
  Krachtvoer 

  
overig + 
bijproducten 

  snijmaïs 
  kuilgras 
  weidegras 



Kritische succesfactoren “Jaarrond weiden” 

Najaar 
 
 
 
 

 
Voorjaar 

1. Creëren grasvoorraad 
...niet maaien na medio augustus 

2. Op 1 oktober start laatste weideronde 
daarbij niet terugkomen op perceel 
 
 

3. Bijgroei okt./nov. afgrazen in maart 
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Grasvoorraad creëren in het najaar 



Volgorde van belang... 
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1. Veel gras 
 

2. Koe gras laten oogsten 
 

3. Gras efficiënt omzetten in melk 



Stelling: 
“Maximale grasproductie per ha levert 
meer op dan hoge melkproductie per koe” 
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1. Mee eens 
2. Gedeeltelijk mee eens 
3. Gedeeltelijk mee oneens 
4. Oneens  



Opbouw rantsoen, melkproductie, saldo 
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Opbouw rantsoen, melkproductie, saldo 
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Opbouw rantsoen, melkproductie, saldo 
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2014: veel gras in koe door weinig krachtvoer 

 
Ondanks lage productie per koe, goed saldo per koe en per ha 



Economische vergelijking 

2012 Flynth 2012 Keuper 

Kg KV/koe/dag 5.8 3.3 

Voerkosten/100kg M 9.77 8.48 

Saldo/100kg M 25.90 28.80 

Mechanisatie/100kgM 4.61 4.41 

Loonwerk/100kgM 2.96 1.78 

Gezondheid/100kgM 0.95 0.40 



Door veel weiden...... 

 Lagere krachtvoerkosten 
 Lagere machine/loonwerkkosten 
Betere diergezondheid 
Meer werkplezier 



Stelling: 
“Afschaffing van de melkquotering  

leidt tot meer beweiden” 

1. Mee eens, want beweiden geeft laagste kostprijs 
2. Mee eens, om een andere reden 
3. Oneens, want veestapels worden groter wat ten koste 

gaat van beweiden 
4. Oneens, om een andere reden 
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Effect prijzen op strategie ?  
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Melkprijs 

Hoog Laag 

 
 

(Kracht)voer- 
Prijs 

 
Hoog  

 
Weiden ? 

 
Max weiden ! 

 
Laag 

 
Veel 

bijvoeren ? 

 
Weiden ! 



Effect prijzen op strategie ?  
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Melkprijs 

Hoog Laag 

 
 

(Kracht)voer- 
Prijs 

 
Hoog  

 
Weiden ? 

 
Max weiden ! 

 
Laag 

 
Veel 

bijvoeren ? 

 
Weiden ! 

 
Pas op: 

 
Bijvoeding geeft meer weideresten (verlies) 

 
Krachtvoer verdringt gras 

 



Effect prijzen op strategie ...  
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Melkprijs 

Hoog Laag 

 
 

(Kracht)voer- 
Prijs 

 
Hoog  

 
Weiden ? 

 
Max weiden ! 

 
Laag 

 
Veel 

bijvoeren ? 

 
Weiden ! 

 
Kies bedrijfssysteem en    

 
voer dit consequent uit 

  



Vraag: 
Hebt u suggesties hoe staatssecretaris 
Dijksma de ambitie voor beweiden kan  

verhogen van 70% naar 80%? 

1. Meer onderzoek 
2. Meer kennisdoorstroming 
3. Meer webinars 
4. Anders...graag intypen 
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U kunt de presentatie terugzien op  
www.amazinggrazing.eu  
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“Gras levert meer op dan melk” 

http://www.amazinggrazing.eu/
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