
 

 

Informatieblad robotmelken & weidegang 

Door rekening te houden met de behoeftes en gewoontes van de koe kan weidegang goed worden toegepast op 

robotbedrijven. Met de verschillende weidesystemen is er voor elke ondernemer wat wils. Van maximaal gras in de 

koe tot weidegras als toetje. Er zijn een aantal belangrijke punten die we niet mogen vergeten: 

➢ Een koe is een kuddedier en gaat dus niet alleen de wei in. 

Uitselecteren via de robot betekent vaak dat koeien weer snel terug de 

stal in lopen.  
 

➢ Een koe moet een andere koe zien. Zorg dat de weiden vanuit de 

stal goed zichtbaar zijn of creëer “hangjongerplekken” op strategische 

plaatsen. 
 

➢ Een koe weet niet wat grazen is als ze nog nooit buiten is geweest. 

Verwacht de eerste paar jaar dus niet dat uw koeien meteen volop grazen 

of nog beter, leer het jongvee weiden. 

 

➢ Een koe is een gewoontedier en is in veel gevallen gewend om in 

een ligbox te liggen. Wanneer gestart wordt met weiden, lopen de koeien 

na enkele uren weer terug de stal in om te gaan liggen. 
 

➢ Een koe is gedomesticeerd en vreet graag ook dat smakelijke 

rantsoen voor het voerhek. De planning van u als veehouder moet soms 

dus anders ingedeeld worden. Ga dus niet voeren op het moment dat u 

graag uw koeien in de weide ziet. 
 

➢ Een koe houdt van regelmaat. Kies dus aan het begin van het 

seizoen een weidesysteem en maak een planning. Probeer zo min 

mogelijk af te wijken van dit systeem om rust te houden in het koppel.  
 

➢ Een koe is nieuwsgierig. Elke dag een nieuw stukje wei zorgt er voor 

dat koeien graag de wei in gaan. 
 

➢ Een koe is een dauwtrapper. Maak gebruik van het feit dat de koeien niet per sé om 6 uur ’s morgens binnen 

hoeven te zijn om te worden gemolken. Gebruik bijvoorbeeld een automatische weidepoort om koeien vroeg in 

de ochtend naar buiten te laten gaan. 
 

➢ Een robot melkt 24 uur, weidegang kan dus ook 24 uur per dag. Maak een dagindeling waarin koe en 

veehouder tevreden zijn. 

Naast deze punten zijn er ook aspecten zoals koerouting, melkproductie en smakelijkheid van het gras van belang.  

Meer informatie over de verschillende weidesystemen vindt u bij 5 concepten voor automatisch melken. 

Wilt u graag meer toelichting over verschillende weidesystemen of wilt u uw weidesysteem optimaliseren, neem 

dan contact op met Sweep Agro. Natuurlijk kunt u ook bij Sweep Agro terecht voor vragen over weidegang en 

traditioneel melken. Email: info@sweepagro.nl of bel +31 643109631. 

Voor meer informatie: www.koeienadviseur.nl 
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