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In de Krimpenerwaard beheren melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap.
Voor een toekomst met perspectief zijn er uitdagingen: van klimaatverandering tot
bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De
Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard gaat deze uitdagingen aan voor een sterke
landbouw en een mooi landschap. ‘Passende koe’ is onderdeel van deze Proeftuin
en richt zich op de zoektocht naar een koe die past bij een toekomstgericht
veenweidenbedrijf.
In Passende Koe draait het om melk produceren met wat de Krimpenerwaard
biedt, nu en in de toekomst: met zoveel mogelijk eigen gras, weidegang en
weinig/geen maïs. Welke koe functioneert het beste bij een dergelijke
bedrijfsvoering en hoe ‘verkrijg’ je zo’n koe? Met andere woorden: hoe haal je het
beste uit de koeien die in jouw bedrijfscontext geboren worden?
Dit is onderdeel van de onderzoeksvraag van de Proeftuin Krimpenerwaard: Hoe
kunnen melkveehouders in de Krimpenerwaard een economisch rendabele
onderneming blijven runnen en tegelijkertijd voldoen aan maatschappelijke
vereisten rond bodemdaling, behoud cultuurlandschap en klimaat?
In dit project staat de koe centraal, hoe die het beste functioneert bij een
veenweiden bedrijfstype met veel gras en weidegang. Innovatief aan het project is
de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Er wordt gedetailleerde
informatie verzameld van gedrag, gezondheid en productie van individuele koeien
en de context waarin ze zich bevinden op 2 praktijkmeetbedrijven. De bevindingen
worden gebruikt om met een bredere groep melkveehouders in gesprek te gaan
over wat voor hen de beste koe is en wat ervoor nodig is om het beste te halen uit
de koeien in de eigen bedrijfscontext.
Bereikte resultaten tot nu toe:
• Groepsbijeenkomsten met resp. erfbetreders en 20 melkveehouders; dit
leidde tot verdere focus op bedrijfstype met veel gras en weidegang in
het rantsoen.
• Twee meetbedrijven geselecteerd in Lekkerkerk o.b.v. hoeveelheid vers
gras voeren (‘boeren met wat je hebt’) en weidegang.
• Diverse metingen aan gras en individuele koeien: vreet- en
herkauwgedrag buiten/binnen, diergezondheid scores, ’s winters
kuilanalyse en ’s zomers vers gras analyses
• In samenwerking met ‘Adaptieve Jongvee opfok’ worden de kalveren van
de focus koeien gevolgd tot ze het bedrijf verlaten of naar de jongveestal
gaan.
Beoogde resultaten:
• Meten en monitoren gedrag, gezondheid en productie van de koeien
stalseizoen 2020-2021 en weideseizoen 2021
• Analyseren datastroom van koeien
• Obv de projectresultaten met veehouders handvatten benoemen
waarmee ze nog beter het beste kunnen halen uit hun koeien.
• Themabijeenkomsten met melkveehouders
• Publicaties in nieuwsbrief Proeftuin Krimpenerwaard en vakblad(en) voor
veehouders
Agrarische ondernemers
Betrokkenen: agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard
Uitvoering: Louis Bolk Instituut, Wageningen Livestock Research, PPP-Agro Advies,
Crimpenerwaert Dierenartsen
Financiers: Regiodeal, gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en via
kortingen en/of extra services DeLaval, Lely, Nedap, C.L.V. de Samenwerking en
Agrifirm.
Projectleider is Monique Bestman van het Louis Bolk Instituut.
M.Bestman@Louisbolk.nl
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Actief: t/m oktober 2021 wordt data verzameld en t/m begin 2022 kennis
uitgewisseld.
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/passendekoe-indewaard/
Dit project loopt tot en met begin 2022
Meetbedrijven in Lekkerkerk, overige deelnemers hele Krimpenerwaard.
Het project hangt samen met o.a. Adaptieve jongvee opfok en Duurmelken
26 maart 2021

