
Weidegang aan- 
tonen met digitale 
meetsystemen

De laatste jaren zijn er nieuwe beweidingvormen 
ontwikkeld. Naast het hele koppel in de wei, wordt 
ook steeds vaker in koppels op verschillende dag-
delen geweid. Ook vrij koeverkeer (bijvoorbeeld bij 
robotmelken) wordt meer en meer toegepast. De 
zuivelindustrie wil het voor melkveehouders, die 
nieuwe vormen van beweiding toepassen, makkelij-
ker maken weidegang aan te tonen. Daarom zijn er 
in 2016 in een pilot meetsystemen ontwikkeld voor 
individuele koeregistratie van weidetijd.

Meetsystemen
De meetsystemen 
houden voor iedere koe 
bij hoe lang zij geweid 
heeft, bijvoorbeeld door 
te registreren wanneer 
ze naar buiten gaat en 
weer naar binnen komt. 

Omzetten informatie
Informatie van de individuele 
koeien wordt naar de computer 
verstuurd en omgezet tot 
 - weidetijd en weidedagen voor  

       het aantonen van weidegang
 - managementinformatie  

       voor de melkveehouder



Meetsystemen meten de individuele weidetijd per koe per dag 

Van individuele weidetijd naar uren en dagen weidegang Meetsystemen eind 2016 getoetst

In 2016 hebben verschillende bedrijven meetsystemen voor registratie 
van weidetijd ontwikkeld en getoetst. Begin 2017 stelt de Duurzame 
Zuivelketen vast welke systemen geschikt zijn om in 2017 al te kunnen 
gebruiken voor individuele koeregistratie van weidetijd (witte lijst).

Geïnteresseerd?

Bent u melkveehouder en geïnteresseerd om in 2017 
met een meetsysteem de weidetijd van uw koeien te 
gaan meten? Neem dan contact op met uw 
zuivelonderneming.

Toetsing
meetsystemen

Witte lijst 
bekend

15 juni;
uiterlijke start 
weiden en 
registreren

Dec 16 Jan 17    Feb 17 Mrt 17    Apr 17 Mei 17    Jun 17 Jul 17    Aug 17

Tijdpad introductie meetsystemen

Vanaf 2017 wordt het mogelijk om met digitale 
meetsystemen te meten hoeveel tijd individu-
ele koeien in de wei doorbrengen. Het systeem 
werkt bijvoorbeeld met ‘inklokken en uitklok-
ken’:  voor iedere koe houdt het systeem auto-
matisch bij wanneer ze naar buiten gaat en weer 
binnen komt en berekent daarmee de indivi- 
duele weidetijd voor die koe voor die dag.

Het meten aan weidegang past in de trend rond 
data-ontwikkeling die in de melkveehouderij een 
grote vlucht neemt. Het beschikbaar maken van 
gegevens over weidegang kan ook waardevolle 
managementinformatie voor de melkveehouder 
opleveren; bijvoorbeeld wanneer en hoe lang 
welke koeien weiden. Met deze informatie krijgt 
de melkveehouder meer grip op de beweiding. 

Met een digitaal meetsysteem kunnen melk-
veehouders vanaf 2017 aantonen dat zij hun 
melkgevende koeien van het voorjaar tot in het 
najaar ten minste 120 dagen per jaar en minimaal 
6 uur per dag laten grazen (of het alternatief: 
minimaal 720 uur en minimaal 120 dagen per 
jaar). Het nieuwe is dat de werkelijk gemeten 
individuele weidetijd gebruikt wordt om vast te 
stellen of aan de voorwaarden wordt voldaan. 
Hierdoor wordt ook koppelbeweiding (verschil-
lende koppels koeien op verschillende tijden  
gedurende een dag weiden) mogelijk en wordt 
het voor bedrijven met vrij koeverkeer makke- 
lijker om aan te tonen dat hun dieren de vereiste 
weidetijd genieten.

Op basis van de individuele weidetijd rekent de 
computer uit hoeveel weidegang de koeien op 
het bedrijf hebben gehad. 

Dat gaat als volgt:
 - De individuele weidetijd van alle melkgeven- 

 de koeien telt mee. De koeien in de eerste 14  
 dagen van lactatie worden niet meegeteld. 
 - Per dag wordt gekeken hoeveel koeien een  

 individuele weidetijd van meer dan 1 uur  
 hadden. Is dit minimaal 90% dan telt die dag  
 als een weidedag. Is het minder dan 90% dan  
 wordt die dag niet meegeteld als een weide 
 dag. Per jaar moeten er minstens 120 weide 
 dagen behaald zijn.
 - Voor een weidedag wordt vervolgens het  

 gemiddelde berekend over de individuele  
 weidetijden van alle melkgevende koeien op  
 het bedrijf (m.u.v. koeien in de eerste 14 dagen  
 van de lactatie). Dit gemiddelde is het aantal  
 weide-uren dat voor die dag gerekend wordt.  
 Per jaar moeten er minstens 720 weide-uren  
 behaald zijn.


