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Systeem kiezen:

• Gangbaar
• Bio
• Agro-ecologisch 

=> Gevolgen voor voederautonomie, 
keuze maïs/weide, bewaren van voeder, dierras,…



Het goede type kiezen en 
de goede genetica van het vee



Globale aanpak:
= dierras aangepast aan systeem

≠ systeem aangepast aan dierras

Minder veeleisende & lokaal 
aangepaste dubbeldoelrassen      sterk gespecialiseerde dieren

Het goede type kiezen en de goede genetica



Aangepaste runderrassen:

• Melkveerassen: Jersey × Holstein-Friesian, Noorse rode, …
• Dubbeldoel: Normande, Simmental, Fleckvieh, Pie-Rouge MRY …
• Vleesrassen: Angus, Aubrac, Salers, Simmental, … 

Het goede type kiezen en de goede genetica



Weidebeheer optimaliseren 
om productiekosten te verminderen



Meer gras, minder kosten

Dillon et al. 2005



Veevoederkosten verminderen

• Maximum gras 

• Optimale roterende begrazing

• Kwaliteitsgras bewaren (gramineeën/leguminosen)

• Hooi in de schuur

• Beweidingsperiode verlengen in lente, zomer en herfst

• Synchronisatie van de kalvingen en de start van de grasgroei



Theoretische basis
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maximising-ryegrass-growth

Meerjarig raaigras
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Luzerne
Evolutie van fysiologische stadia en wortel nutriëntenopslag tijdens ononderbroken 

groeiperiode van luzerne (Demarly in Delisle, 2010)
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Invloed van op bodemniveau aangeboden grashoeveelheid per dag op door melkkoeien 
opgenomen gras en grasgebruik in roterende begrazing (adapted from Delagarde et al. 2001 in 

Peyraud 2010). 



Een duurzaam beweidingssysteem



Een duurzaam graassysteem in 5 stappen

1. Een evenwicht vinden tussen voederhoeveelheid en 
voederkwaliteit.

2. Een optimale veebezetting aannemen rekening houdend 
met veranderende seizoensgebonden grasproductie en 
potentieel van elk grasperceel. 

3. De behoeften van graslandplanten combineren met die 
van grazend vee.

4. Grashoeveelheid en -kwaliteit aanbieden aangepast aan 
de behoeften van verschillende groepen vee.

5. Een multifunctioneel veesysteem toepassen.



Herbivoren zijn tesamen geëvolueerd met graslandsoorten 
en habitats

Grassen zijn aangepast aan regelmatige ontbladering

Dieren zijn aangepast aan de nutritionele eigenschappen van 
graslandplanten. Een productief dier heeft nodig:

• hoge netto-energie, eiwit, en mineralen

• toch kan het voor sommige elementen zoals natrium en 
selenium wat laag zijn voor hoge dierprestaties (Frame 
and Laidlaw 2011) => bijvoederen van sommige macro- 
and micro-elementen.





De energie in gras  suiker en vezelgehalte + ook wat uit olie en eiwit. 

Het grazen van bladachtig gras is ideaal voor maximale prestaties.

Energie inhoud van gegraasd gras: van 1.050 VEM/kg DS bladachtig lentegras tot 850 
VEM/kg DS voor erg stengelig herfstgras.

Gras energie inhoud wordt gecontroleerd door:
• behouden van hoge kwaliteit weiden (gras en leguminosen)
• goed graslandbeheer

De energiebehoeften van melkkoeien kunnen ingevuld worden met een 
enkel-gras dieet gedurende het hele graasseizoen, met wat bijvoedering 
wanneer de grasvoorraad beperkt is

De energiebehoeften van zoogkoeien, kalfjes, jaarlingen, afmeststieren en 
vaarzen kunnen ingevuld worden met een enkel-gras dieet



Het eiwitgehalte in gras varieert typisch tussen 16-28%

Eiwit is een sleutelnutriënt voor eetlust, melkproductie, voortplanting en groei. 
Jong, opgroeiend vee en melkgevende koeien hebben meest eiwit nodig. 

• jongvee heeft 13% tot 15% ruw eiwit (RE) nodig in het rantsoen, 
• Melkgevende koeien met volledige begrazing 14% tot 17% RE afhankelijk 
• van opbrengst
• afmesting 11% tot 12% RE

De hoeveelheid eiwit in gras is meer dan wat nodig is.

Koeien die net kalfden in de lente, hebben wat kwaliteitseiwit uit het rantsoen
nodig gedurende de eerste zes weken van de lactatie.



Te weinig vezel is een probleem, maar teveel vezel ook. 

Teveel vezel vermindert droge stofopname, energie-opname en body 
condition gain, wat leidt tot productieverlies.
 
Het gehalte NDF van afgegraasd gras varieert van 35% voor bladachtig 
vers lentegras tot 50% voor stengelig gras. Melkkoeien hebben minimum 
30% vezel (NDF) voor een gezonde pens. Vleesvee kan gedijen met veel 
minder vezel in het dieet. 
 

Over het algemeen is er meer dan voldoende vezel in 
afgegraasd gras.



Mineralen



Effect van verschillende graseigenschappen op vrijwillige inname



Permanent or regelmatig heringezaaid grasland?

Een gepassioneerd debat… 
opgelost door onderzoek!



Beweidingsperiode verlengen

Complementariteit tussen blijvend en tijdelijk grasland

• Beweidingsperiode verlengen in de lente, in de zomer en in de herfst

MARS AVRIL AVRIL MAI MAI JUIN JUIN JUILLET JUILLET AOUT AOUT SEPTEMBRE SEPTEMBRE OCTOBRE OCTOBRE NOVEMBRE NOVEMBRE DECEMBRE DECEMBRE JANVIER JANVIER

PT
PP

MARS AVRIL AVRIL MAI MAI JUIN JUIN JUILLET JUILLET AOUT AOUT SEPTEMBRE SEPTEMBRE OCTOBRE OCTOBRE NOVEMBRE NOVEMBRE DECEMBRE DECEMBRE JANVIER JANVIER

PT
PP



Voederkosten verminderen

Beweidingsperiode verlengen:

• In de lente : 2-3 weken
• In de zomer : 1 à 2 maanden
• In de herfst: van half oktober tot eind december – 

begin januari => 2,5 à 3 maand winnen



Beweidingsperiode verlengen

Tijdelijk grasland
Luzerne (20 kg/ha) – Kropaar (15 kg/ha) of Kropaar (10 kg/ha) en Rietzwenkgras (5 kg/

ha). Tijdsduur : 2 à 3 jaar of meer

Rode diploïde klaver (8 kg/ha) – Kropaar (15 kg/ha) of Kropaar (10 kg/ha) en 

Rietzwenkgras (5 kg/ha). Tijdsduur : 1 à 2 jaar maximum met cultivars type ‘Ackerklee’ 

van paarse klaver, 1 à 3 jaar maximum met cultivars type ‘Mattenklee’ van paarse 

klaver.

•Weegbree cv Ceres Tonic (1 kg/ha) – Rode klaver (6 kg/ha) – Witte klaver (2 kg/ha)

• Chicorei cv Puna II (4 kg/ha) – Rode klaver (6 kg/ha) – Witte klaver (2 kg/ha)

•Weegbree cv Ceres Tonic (1 kg/ha) – Chicorei cv Puna II (4 kg/ha) – Rode klaver (6 kg/

ha) – Witte klaver (2 kg/ha)











Rotatiebegrazing



Behoeften van graslandplanten zou moeten optimaal 
afgestemd worden op de behoeften van grazende dieren. 

André Voisin (1957) definieerde begrazing als
 

‘De ontmoeting van koe en gras’! 



Gras heeft nodig:
• groei of hergroei periodes die lang genoeg zijn om de groeipiek te 

bereiken
• vrij sterke ontbladering zorgt voor de hoogste jaarlijkse productie/ha

Koe heeft nodig:
• grasgroei of -hergroei periode moet kort genoeg zijn om gras aan te 

kunnen bieden van hoge kwaliteit
• de weide mag niet te kort tot bij de bodem afgegraasd worden omdat 

de voederkwaliteit afneemt samen met schermdiepte; de biomassa 
dichtst bij het bodemoppervlak heeft de laagste kwaliteit

In een rotatiebegrazingssysteem bereik je een compromis



Wanneer je de verschillende behoeften van gras en dieren combineert: 

• zou de grasgroei periode normaliter moeten liggen tussen de 30 en 
45 dagen (leguminosen/gras mengeling)

• maar het kan zo kort zijn als 12 dagen in de lente wanneer grasgroei 
en stengeluitstrekking snel zijn

• de hoogte van de weide bij aanvang van een begrazingsperiode (pre-
grazing height) zou tussen ongeveer 10 tot 14 cm moeten zijn zowel 
voor pure grasweides als voor gras-witte klaver mengelingen



 Lente Zomer Herfst

Periode van bezetting (dagen) 3 3 3
Rustperiode (dagen) 12 à 30 30 à 45 24 à 30

Aantal te begrazen percelen 5 à 11 9 à 16
Diersoort Melkkoeien Melkgevende 

koeien
Schapen, geiten

Grashoogte (inscharen) (cm) 10 à 12 13 à 14 8 à 12

Grashoogte (uitscharen) (cm) 3 à 4 en erna 5 à 6 7 5
Veebezetting (GVE/ha) ± 2,0 à 2,5

Bezettingsdichtheid (GVE/ha) ± 30
Begraasde oppervlakte per GVE in de lente (ha) ± 0,25

Typische waarden van sleutelindicatoren 
voor het beheer van roterend begrazen











De lijn op de wig-grafiek werd getrokken:
• van de ideale grasopbrengst bij inscharen (1400 to 1600 kg DS/ha) 
• naar de doelgrasopbrengst bij uitscharen (100 kg DS/ha). 

Graswig: voorbeeld van een perfecte wig



• Neem het overschot aan gras weg om in te kuilen. 
• Stel het aanpakken van sterke grasgroei niet uit.
• Als het gras er niet te ‘stevig’ is geworden,  laat dan 

andere dieren het begrazen, zoals vaarzen/droge koeien.

Overschot wig 



• de rotatie zeker niet versnellen

• overweeg om de oppervlakte die je per dag laat begrazen tijdelijk te vergroten

• bijvoederen met krachtvoer of graskuil (liefst balen van hoge kwaliteit kuil die je eerder 
als surplus hebt weggehaald)

• de percelen die je afsloot om in te kuilen, terug opnemen in rotatie. Als het gras te 
hoog is, moet je zeker een stripdraad gebruiken.

Tekort wig 



Eigenschappen van witte klaver





Productie

Optimaal 
klaveraandeel 20-30% 40-50%

Groeisnelheid

Vroegere groei 
van grassen

Zomer
compensatie

  Witte klaver/gras

Pure grassen

M A M J J A S O N



Doel: 40-50% witte klaver in de zomer
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Vlees productie

Bron: Institut de l’Elevage, 1993
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Melkproductie

Bron: Pflimlin et al., 1993
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Economische aspecten



Afgegraasd gras is het goedkoopste voeder

De kost van afgegraasd gras in vergelijking met silagegras en krachtvoer
(€/1,000 UFL) in Ireland



Onderzoek toont duidelijk aan dat boerderijen met meer gras lagere 
kosten en hogere winst hebben. 

Gemiddeld is de kost voor de productie van 1 kg gewichtstoename of 
1 kg melkbestanddelen vanop begraasd gras 80% tot 85% lager wanneer 
vergeleken met een intensief krachtvoergebaseerd systeem (grasland 
databank).



Meer gras, minder kosten

Dillon et al. 2005



In Ierland 

• leidt het verhogen van het aandeel van begraasd gras in het 
rantsoen van een melkkoe met 10% tot een daling van de 
productiekost met 2.5 cent/liter (2011); 

• is elke extra ton DS gras €173/ha waard voor een melkveebedrijf 
en €105/ha voor een vleesveebedrijf (2015); 

• leidt een toename van de beweidingsperiode met 30 dagen tot een 
vermindering van de productiekost met 1 cent/liter (2015). 



Economische strategie van agro-ecologie
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Dieren aangepast aan begrazing:

• In staat efficiënt te begrazen
• Nemen grote hoeveelheden groenvoer op
• Kunnen zich over grote afstanden verplaatsen
• Robuust en autonoom, in het bijzonder bij het kalven
• Meer flexibel
• Hebben betere gezondheid en vruchtbaarheid
• Hogere waarde per kg vlees of liter melk in 

vergelijking met sterk gespecialiseerde rassen
• Kunnen gemengde rassen of kruisingen zijn
(Coleman et al. 2009, Prendiville et al. 2009, Delaby et al. 2014)

Het goede type kiezen en de goede genetica



• Stem je veebezetting af op het groeipotentieel van je weides

• Mik op een DS productie van 12 (bio) - 15 (gangbaar) ton DS/ha

• Hou zoveel vee aan als je gras aankan, bvb. 5 t DS consumptie per koe, 
grasopbrengst 14 t/ha = 2.8 koeien/ha

• Maximaliseer de productiviteit van je weide door de 
bodemvruchtbaarheid op te krikken



• Begraas de weide voor het eerst aan 600-700 kg DS/ha

• Verzeker een goed beheer van je weides

• Maak gebruik van grashoogtemeting en grasbegroting

• Gebruik krachtvoer/hoge kwaliteit kuil bij grastekort

• Verzeker voldoende boerderij-infrastructuur om het gras volledig te 
benutten



GVE/ha = stocking rate = totaal van alle vee-éénheden op gras 
gedeeld door de oppervlakte in hectare

Elk veetype heeft een eigen vee-éénheid:

• Melkkoeien, zoogkoeien, vleeskoeien, droge koeien: 1.0
• 0-6 maand oud: 0.1
• 6-12 maand old: 0.3
• 1 -2 jaar oud: 0.7
• >2 jaar oud: 1.0
• Melkooien: 0.25
• Droge ooien/jaarlingen/geiten: 0.15
• Lammeren: 0.0
• Paarden: 1.0



Voedingswaarde, vrijwillige voedselopname, dierprestaties

Leguminosen   grassen:

hogere verteerbaarheid, ruw eiwit (RE), pectine, 
lignine, as, Ca en Mg gehaltes

armer in totale celwand of structurele 
koolhydraten (NDF), hemi-cellulose en water-
oplosbare koolhydraten (WSC)

superieure voedingswaarde en hogere 
opneembaarheid



Gebruik van witte klaver

Factoren 

N meststoffen 0 N hoge N 

Periode van N 
toediening

Late zomer en herfst Lente en vroege zomer

Type N meststof Organisch Anorganisch

Diertype Rundvee Schapen
Lage vertakking, dunne korte 

stolon internoden, kleine bladeren, 
verminderde WSC inhoud van 

stolonen

Periode van 
schapenbegrazing

Herfst en vroege lente Rest van het jaar

Ontbladeringinterval Frequent (begrazing) Infrequent (maaien)

Maaisysteem Vroeg (kuil) Laat (hooi)
Ver rood/rood licht verhouding 

hoog: stolon vertakking en aantal 
groeipunten wordt verminderd

Combinatie begrazen/
maaien

Tussenliggende 
kuilmaaibeurt 

(stolonen hersteld)

Vertrapping (stolonen beschadigd)

Begrazingssysteem Roterend Continu



Overwinteringsplaats = lage investeringskost



De sleutel prestatie-indicatoren met betrekking tot graslandbeheer zijn 
als volgt:
 
• Een lange beweidingsperiode zal de winst en de competitiviteit 

maximaliseren. Verleng het seizoen in de vroege lente en late herfst.

• Grasbegroting is een essentiële tool voor een lang graasseizoen

• Percelen zouden in de vroege lente moeten begraasd worden tot lage 
graashoogte (bvb. 3.5 cm) bij uitscharen om de wiedes voor te 
bereiden op de volgende grasrotaties

• On/off grazen is een strategie om het aandeel afgegraasd gras in het 
rantsoen van het dier te verhogen tijdens periodes van nat weer.


