
 
 

TIPS/ Planning start beweiding voorjaar melkvee  

Gangbaar melken en robot en weiden 

- Bekijk hoeveel oppervlakte grasland er beschikbaar is voor de koeien 

- Gemiddeld kan ongeveer de helft bestemd worden om te beweiden voor de eerste ronde 

(bij standweiden ½ of 1/3) 

- Hoeveel wil je bijvoeren in kg ds per koe per dag? 

- Hoeveel uren wil je weiden?  

- Globaal wordt bij volop weiden (gangbaar melken) ongeveer 1 kg ds per uur opgenomen 

en bij weiden in combinatie met robot melken ongeveer 2/3 kg ds per uur weidetoegang 

bij een aaneengesloten periode. Bij een korte weideperiode < 3 uur kan wel 1,5 tot 2 keer 

zoveel kg ds per uur worden opgenomen. 

- Het aantal ha beschikbaar gras bepaalt samen met het aantal uren weiden hoeveel kg ds 

er per koe opgenomen kan worden. De bijvoeding vult het rantsoen aan tot de totale 

opname aan ds uit ruwvoer in de weideperiode (globaal kg ds ruwvoer in winterrantsoen 

+ 1 kg ds.) Dat is vaak ongeveer 16 kg ds/ koe/dag. 

- Schaar de eerste ronde in bij maximaal 8 cm graslengte, anders wordt het gras snel te 

lang. 

- Bij omweiden/stripweiden duurt de eerste ronde weiden ongeveer 20-25 dagen. Hierna 

moet het gras weer lang genoeg zijn (17 cm) voor de 2de ronde. 

- Bij standweiden bepaalt het moment van maaien wanneer je naar het volgende blok gaat 

(ongeveer 10-14 dagen na het inkuilen). 

- Overgang van stal naar weide: Voer de eerste dag meteen minder eiwitrijk krachtvoer 

(bijvoorbeeld 0,5 kg). Voer (tijdelijk) ook 0,5 kg structuur extra. Bouw het ruwvoer in 

ongeveer 7-10 dagen af naar het gewenste niveau. Bouw eerst de voordroog en dan pas 

de snijmaïs af indien nodig.   

- Bouw krachtvoer in ongeveer 2 weken af naar het gewenste niveau. Dat betekent de dag 

voor de start van het weiden de nieuwe krachtvoertabel invoeren. Dit betekent ook dat er 

in maart al een rantsoenberekening voor de weideperiode gemaakt moet worden. 

- Bij het weiden zal het aantal melkingen (robot) met ongeveer 0,3-0,5 bezoeken per dag 

dalen t.o.v. de stalperiode. Een bezoekfrequentie van gemiddeld 2,3 is acceptabel. 

- Zorg voor voldoende structuur in het rantsoen om de loop erin te houden. 

- Voor goed beweiden is het noodzakelijk dat de smakelijkheid van het gras goed is. 

Beweid dus niet meer uren dan voor de grasopname nodig is (mest/ vervuiling). Vaak is 

dit aantal uren bij “robot en weiden” ongeveer 1,5 keer de gewenste kg ds-opname uit 

weidegras.   
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