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De studenten Harrik Hofman 
en Joost Verlaan van CAH Vilentum 
Dronten hebben de digitale grasland-
gebruikskalender (GGK), die in het 
netwerk Dynamisch beweiden wordt 
gebruikt, uitgebreid met een bereke-
ning van de drogestofopname (ds) uit 
weidegras. Met deze informatie kun-
nen melkveehouders optimaal gebruik-
maken van weidegras van het eigen 
bedrijf.

Van zes van de negen deelnemers aan 
het netwerk Dynamisch beweiden zijn 

gegevens over beweiding zichtbaar in de 
tabel rechtsboven. De bedrijven verschillen 
in bedrijfsopzet en beweidingssysteem. Op 
de website www.verantwoordeveehouderij.
nl is meer informatie te vinden over het 

netwerk en de deelnemende bedrijven.
In maart en april 2012 startten deze 

deelnemers met beweiden en eind oktober 
stalden ze de dieren op. De gerealiseerde 
drogestofopname uit weidegras lag tussen 
de 840 en 1.583 kilo per koe per jaar (zie 
tabel). 

Het aantal weidedagen, variërend tus-
sen de bedrijven van 178 tot 217 dagen, en 
het gemiddelde aantal uren beweiding per 
dag, variërend tussen de bedrijven van 5,1 
tot 10,1 uur per dag, verklaren deze ver-
schillen in drogestofopname uit weidegras 
niet. De uitvoering van het beweidings-
systeem en het niveau van bijvoeding zijn 
belangrijke factoren.

De drogestofopname uit weidegras 
wordt in de graslandgebruikskalender 
gepresenteerd in de vorm van een grafiek 

(zie linksonder). Deze geeft de drogestofop-
name van alle gevoerde voedermiddelen en 
de hieruit berekende drogestofopname uit 
weidegras weer. 

Vanaf 2013 is deze grafiek onderdeel 
van de graslandgebruikskalender en wordt 
deze direct ingevuld en getoond aan de start 
van het weideseizoen. Zo kunnen de deelne-
mers monitoren of de beoogde drogestof-
opname uit weidegras daadwerkelijk wordt 
gehaald en de totale drogestofopname op 
peil blijft. Voor 2012 zijn deze grafieken 
achteraf gemaakt.

De grafiek van bedrijf 6 laat zien dat de 
totale drogestofopname (bovenste lijn) vrij 
constant was gedurende het beweidings-
seizoen ondanks de weersomstandigheden 
van de afgelopen zomer. Eind juni en eind 
augustus is het niet gelukt de drogestof-
opname te handhaven. Eind juni was het 
erg nat en was het zoeken naar percelen 
waar de dieren konden blijven weiden. Eind 
augustus was het droog waardoor er min-
der gras beschikbaar was. De dieren wer-
den korter geweid. Ondanks het feit dat het 

rantsoen werd aangepast, lukte het niet de 
totale drogestofopname op peil te houden. 

Tot en met 9 mei lag de drogestofopna-
me uit weidegras rond de 3 kilo per koe per 
dag. In deze periode is op het bedrijf beperkt 
standweiden toegepast; de dieren kregen 
dagelijks vier uur weidegang. De planning 
was dat de dieren 5 tot 6 kilo droge stof uit 
weidegras zouden opnemen. 

Van 10 mei tot en met 11 september is 
rantsoenbeweiding toegepast. De geplande 
beweidingsduur was zes uur per dag. De 
verwachte drogestofopname uit weidegras 
was 7 tot 7,5 kilo droge stof. De grafiek laat 
zien dat dit niveau is gehaald, maar dat er 
op sommige momenten meer en op andere 
momenten minder droge stof uit weidegras 
is opgenomen. Vanaf 12 september tot en 
met het einde van het seizoen zijn de die-
ren beperkt geweid; minder dan vijf uur per 
dag. De verwachte en gerealiseerde droge-
stofopname uit weidegras was 5 tot 6 kilo 
droge stof per dag.

M a r c i a  S t i e n e z e n

Gereedschap voor betere beweiding
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 B r o n :  Wa g e n i n g e n  U R  L i v e s t o c k  R e s e a r c h

Weideperiode, aantal weidedagen, gemiddeld aantal beweidingsuren per dag en de bere-
kende droge stof uit weidegras in 2012 van zes deelnemers aan het netwerk Dynamisch 
beweiden.

De studenten, Harrik Hofman en Joost 
Verlaan, berekenden in opdracht 
van het projectnetwerk ‘Dynamisch 

beweiden; weer of geen weer’ op basis van 
de graslandgebruikskalender de opname 
van droge stof uit gras bij negen melkvee-
houders die aan het netwerk meewerken. 
De resultaten van hun rekenwerk hebben ze 
verwerkt in een rapport en in ‘gereedschap’ 
dat moet leiden tot een optimalere bewei-
ding en een betere benutting van het gras. 

Optimaliseren van het beweidingssys-
teem; dat is het doel van het netwerk, legt 
Stienezen uit. Goed graslandbeheer heeft 
altijd haar interesse gehad. Ze kreeg dat 
als boerendochter uit de Achterhoek met de 
paplepel ingegoten. Het bepaalde eveneens 
haar studiekeuze. ‘Er is niks goedkoper dan 
dat de koe haar eigen gras haalt.’ Hoeveel 
centen dat bespaart? ‘Voor elk bedrijf is dat 
weer anders’, meent ze.

Partners in het netwerk zijn Friesland-
Campina, CAH Vilentum Dronten, NAJK, 
negen FrieslandCampina-melkveehouders 
en Stichting Weidegang.  PPP-Agro Advies, 

Veenweiden Innovatiecentrum en Wagenin-
gen UR Livestock Research zijn de begelei-
ders van het netwerk. Projectleider is Bert 
Philipsen van Wageningen UR Livestock 
Research.

BOEREN HELPEN
Melkveehouders helpen bij hun keuze 

voor de manier van werken mag dan het 
eerste doel zijn, minstens zo belangrijk 
vindt Stienezen dat het netwerk verder 
wordt uitgebouwd. Daardoor kunnen melk-
veehouders hun kennis en ervaring met 
collega’s delen. Het was een bewuste keuze 
om jonge boeren te kiezen. De deelnemende 
bedrijven zijn divers en zitten vooral in het 
westen van het land.

Het netwerk startte begin vorig jaar. 
Om de manier van beweiding met elkaar 
te kunnen vergelijken, vulden de deelne-
mers aan het netwerk de digitale grasland-
kalender in. Voor komend jaar wordt de 
kalender uitgebreid met modules, zodat de 
deelnemers rechtstreeks de management-
informatie terugkrijgen. De berekening van 

de opname van het weidegras is hier het 
eerste voorbeeld van. 

Met dit ‘gereedschap’ kunnen melkvee-
houders direct op hun graslandgebruiks-
kalender zien wat er met de drogestofop-
name uit weidegras gebeurt op basis van 
de bijvoeding en de gerealiseerde melk-
productie. ‘Wat we hebben ontwikkeld, is 
bruikbaar voor elke melkveehouder en 
is straks ook beschikbaar voor anderen 
dan de deelnemers’, vertelt Stienezen. Ze 
verwacht dat het graslandmanagement 
tevens onderdeel van managementsyste-
men wordt. 

Wat de onderzoeker opvalt, is dat veel 
veehouders geen idee hebben van de hoe-
veelheid weidegras die een koe dagelijks 
opneemt. Ook valt uit de cijfers op hoe groot 
het verschil is tussen de bedrijven als het 
gaat om de aanpak van de beweiding. Het 
is haar duidelijk dat melkveehouders nog 
veel van elkaar kunnen leren. ‘We moeten 
de basisprincipes van beweiding weer leren.’ 
De behoefte aan informatie en advies over 
dit onderwerp is groot bij melkveehouders, 
constateert Stienezen. 

W i e b e  D i j k s t r a

Marcia Stienezen van WUR: ‘Meer met weiden te verdienen dan men denkt’

Weer leren met gras om te gaan
Melkveehouders moeten weer leren goed met gras en grasland om te gaan. 

Daarmee is meer te verdienen dan ze vaak denken. Dat zegt Marcia Stienezen 

van Wageningen UR Livestock Research in Lelystad. Ze begeleidt twee studenten 

van CAH Vilentum Dronten die het ‘gereedschap’ leveren waarmee boeren inzicht 

krijgen in de drogestofopname uit weidegras.

Het netwerk Dynamisch beweiden laat volgens onderzoekers zien dat veel veehouders geen idee hebben hoeveel 
weidegras een koe opneemt.  A r c h i e f f o t o :  N i e u w e  O o g s t

GRASLAND

Bedrijf Begindatum 
weidegang

Einddatum 
weidegang

Aantal 
weidedagen

Gemiddeld aantal 
beweidingsuren 

per dag

Berekende 
drogestofopname 

uit weidegras*
Bedrijf 1 9-4-2012 28-10-2012 202 10,1 1583
Bedrijf 2 22-3-2012 25-10-2012 217 8,5 1160
Bedrijf 4 28-3-2012 25-10-2012 211 7,3 902
Bedrijf 5 9-4-2012 3-10-2012 178 9,1 840
Bedrijf 6 9-4-2012 31-10-2012 206 5,1 1278
Bedrijf 7 23-4-2012 28-10-2012 189 7,4 1200

* kilo per koe per jaar  B r o n :  Wa g e n i n g e n  U R  L i v e s t o c k  R e s e a r c h

Verloop drogestofopname bij bedrijf 6 in 2012


