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VEETEELTGRAS
De melkveesector en grasland horen bij elkaar. Dat is al eeuwen zo, maar juist nu is 
die twee-eenheid belangrijker dan ooit. De sector brengt gras tot waarde. Van gras 
maken koeien melk. Maar gras legt ook koolstof vast, levert eiwit van eigen land en 
draagt bij aan een hogere biodiversiteit. Weilanden met koeien zijn daarnaast niet 
weg te denken uit het Nederlandse cultuurlandschap. VeeteeltGRAS is hét platform 
van organisaties rond de melkveehouderij over gras. VeeteeltGRAS inspireert en  
informeert al acht jaar 20.000 melkveehouders in Nederland en Vlaanderen in 
print, op internet en via de VeeteeltGRAS-podcast over alle ontwikkelingen rondom 
graslandmanagement. Want de waarde van gras is nog nooit zo groot geweest!

Veeteelt maakt VeeteeltGRAS samen met hoogwaardige partners.
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VEETEELTGRAS-PARTNER
Wanneer mag ik mij partner van  
VeeteeltGRAS noemen?
Als u partnerpagina’s inkoopt in één of in 
beide VeeteeltGRAS-edities van dit jaar.

Wat mag ik inbrengen als partner van  
VeeteeltGRAS?
De Veeteelt-redactie gaat met u sparren. U 
draagt een verhaalidee (over bijvoorbeeld 
een product of een gebruiker) aan. Wij gaan 
pas over tot publicatie als u tevreden bent  
en Veeteelt bewaakt de kwaliteit. Minimaal  
één maal per jaar komen de VeeteeltGRAS-
partners samen op een inspirerende locatie. 
Een mooi moment om u bij te laten praten en 
om uw belang in te brengen.

Wat krijg ik precies als partner van  
VeeteeltGRAS?
De Veeteelt-redactie schrijft een artikel en 
verzorgt de fotografie. De Veeteelt-design-
afdeling maakt uw artikel op. Tot slot redigeert 
de Veeteelt-eindredactie het artikel.
Natuurlijk heeft VeeteeltGRAS een prominen-
te plek op veeteelt.nl. Een populair onderdeel 
is de wekelijkse versgrasupdate. 

Naar beter gras met 
nieuw onlineprogramma

GESPONSORD ARTIKEL RUWVOERTEELTPLAN

Een online programma met alle belangrijke kengetallen in één overzicht maakt het maken 
van een goed ruwvoerteeltplan gemakkelijker. Samen met ForFarmers beschrijft Veeteelt-
GRAS de ervaringen van melkveehouder Marcel Meijer en teeltadviseur Emiel Strijkveen.

Bodemmonsters, kuilmonsters, bemestingsplannen, 
KringloopWijzer. Een melkveehouder die meer en 
beter ruwvoer van het land wil halen, kan voor de 

benodigde data putten uit tal van bronnen. Maar hoe zet 
je die data om naar een praktisch plan? ‘Dat is vaak nog 
een heel gepuzzel’, zegt Emiel Strijkveen van ForFarmers. 
Strijkveen is een van de zeven ruwvoerteeltadviseurs van 
het voerbedrijf die melkveehouders helpen hun grasteelt 
stap voor stap naar een hoger plan te brengen. ForFar-
mers heeft hiervoor een nieuw hulpmiddel bedacht, dat 
dit voorjaar is geïntroduceerd: het onlineprogramma 

Terrascoop. Relevante databronnen worden hierin gekop-
peld, zodat de melkveehouder alle belangrijke kengetal-
len in één overzicht heeft. Dat vergemakkelijkt het ma-
ken van een goed ruwvoerteeltplan.
De volgende stap is om deze data om te zetten in prak-
tisch advies en concrete acties. Dit doet het programma 
niet automatisch, maar is een taak van de teeltadviseur 
van ForFarmers en de melkveehouder. Zij leggen de data 
naast hun eigen waarnemingen en ervaringen en maken 
op basis van al die informatie een concreet plan voor het 
teeltseizoen. Dit is precies wat Emiel Strijkveen doet op 

het melkveebedrijf van Marcel Meijer (47) in Holthone. 
‘Op basis van de expertise van de melkveehouder en die 
van mij komen we samen tot een plan.’
Meijer houdt 240 koeien en 138 stuks jongvee en heeft 
125 hectare grond in gebruik. De jaarproductie ligt op 
9600 kilo per koe. Op wat deelweidegang na wordt alle 
grasland op het bedrijf gemaaid voor inkuilen. Het kuil-
gras voert hij met de voermengwagen aan de koeien. 

Vier veranderingen
Strijkveen komt nu voor het derde jaar als teeltadviseur 
bij Meijer en sindsdien is er in de ruwvoerteelt op cruci-
ale punten het een en ander veranderd. Zo wordt er nu 
vroeger gemaaid, is de veldperiode twee dagen ingekort 
en wordt het gras standaard met toevoegmiddel inge-
kuild. Ook heeft Meijer recent 25 hectare grasland ver-
nieuwd.
Vier wezenlijke veranderingen, Meijer licht ze toe. ‘Ik 
was van het late maaien om zoveel mogelijk kilo’s gras te 
oogsten. Maar de kwaliteit van de kuil bleef altijd wat 
achter. Tegenwoordig is eiwit zo duur dat het steeds inte-
ressanter wordt om zoveel mogelijk eiwit van eigen land 
te halen. Dus nu maaien we de eerste snede iets eerder.’ 
Strijkveen geeft aan dat de eerste snede er nu afgaat rond 
de 3500 kg droge stof. Eerder was dat pas bij 4000 kg 
droge stof of meer. ‘Dit jaar hebben we op 9 mei voor het 
eerst gemaaid. Daarna proberen we elke keer om de vier, 
uiterlijk vijf weken weer te maaien.’
De tweede verandering op het melkveebedrijf is het ver-
korten van de veldperiode, geeft Meijer aan. ‘We maaien 
alle percelen ineens, dan praat je over 90 hectare per 
keer. Voordat het gras echt onder zeil lag, was je soms 
vier dagen verder. Kuilen van 50 procent droge stof wa-
ren daardoor eerder regel dan uitzondering.’ Dat moest 
anders, stelde Strijkveen. Meijer investeerde in meer 
maaicapaciteit, een triplemaaier met kneuzer. Verder 
laat hij het schudden nu achterwege en is hij scherper 
op de planning van de loonwerker. Het percentage droge 
stof in de kuilen ligt nu rond de 40 procent. 
De derde en vierde verandering betreffen het standaard 
werken met een toevoegmiddel aan de kuil en grasland-
vernieuwing. Het toevoegmiddel zorgt voor minder ver-
lies tijdens de conservering. ‘We kunnen nu na vier we-
ken de kuil al losmaken.’ Voor de graslandvernieuwing 
is vooral ingezet op de nieuwe, smaakvolle en eiwitrijke 
droogteresistente rassen van ForFarmers. Dit moet er 
onder andere voor zorgen dat het gras ook in droge peri-
odes lang productie blijft leveren op de droogtegevoelige 
zandgrond in Overijssel.

Introductie van Terrascoop
Je zou zeggen dat bovenstaande wijzigingen voldoende 
zijn op de weg naar beter ruwvoer. Maar voor Meijer 
smaken ze juist naar meer. Hij wil uit kostenoogpunt nóg 
meer grip krijgen op zijn grasteelt en deed dan ook graag 
mee aan de pilot van ForFarmers voor het werken met 
Terrascoop. Deze pilot draaide tussen september en de-
cember 2021. ForFarmers rolde Terrascoop begin 2022 
uit over het hele land. Inmiddels werken alle melkvee- en 
teeltspecialisten met het programma. 
Het onlineprogramma combineert niet alleen de uitsla-
gen van alle gras- en maiskuilanalyses en de bodemanaly-
ses, maar ook die van de KringloopWijzer en het bemes-
tingsplan CRV Mineraal. Meijer: ‘Daar wordt dan één 

overzichtelijk totaalbeeld van gemaakt. Het sterke van 
Terrascoop vind ik dat je je kuilstreefwaarden in het 
programma kunt zetten. Streefwaarden die passen bij 
mijn bedrijfsspecifieke situatie, de behoeftes van mijn 
vee en het aandeel mais of bijproducten dat ik voer. 
Terrascoop berekent deze streefwaarde en vergelijkt de 
streefwaarde met de kuil- en bodemuitslagen. Daardoor 
zie ik op één papiertje waar en wat ik in de ruwvoerteelt 
kan verbeteren.’

Actiepunten opschrijven
Een paar keer per jaar zitten Strijkveen en Meijer om 
tafel en bespreken ze hoe het gaat, of het plan misschien 
iets moet worden bijgesteld of juist niet. De actiepunten 
kunnen velerlei zijn: van de vier genoemde verbeterin-
gen die Meijer al doorvoerde tot extra bekalken, anders 
bemesten, meer compost aanvoeren. ‘Eerder moesten 
we vele pagina’s met verschillende data doorspitten’, 
zegt hij. ‘Nu staat alles mooi geordend en geanalyseerd 
op één papiertje, dan grijp je er ook sneller op terug. 
En als je de concrete actiepunten opschrijft, verwateren 
ze niet. Kortom, het leidt op alle fronten tot meer focus 
op je grasteelt.’
Emiel Strijkveen stelt dat je Terrascoop goed kunt verge-
lijken met de melkproductiecontrole, een continue moni-
toring. ‘Daarmee houd je zicht op hoe het loopt en wat er 
beter kan. Met Terrascoop doe je precies hetzelfde, maar 
dan voor de grasteelt.’ Hij is ervan overtuigd dat frequent 
monitoren en actiepunten opschrijven in het plan leiden 
tot meer daadkracht in de grasteelt. ‘Je maakt een plan en 
daar houd je aan vast. Zo van: “We hebben toen gezegd 
dat dit moet gebeuren. Hoe staat het ervoor?”’ 
Het einddoel is helder: iedere 100 vem meer in de kuil 
betekent voor Meijer dat hij minder krachtvoer hoeft aan 
te kopen. Strijkveen: ‘Als ik mijn werk goed doe, verkoopt 
ForFarmers minder brok, maar verdient de melkveehou-
der meer geld.’ l

Melkveehouder Marcel Meijer uit het Overijsselse Holthone veranderde de 
afgelopen twee jaar al een aantal cruciale punten in zijn grasteelt. Nu slaat 
hij definitief de weg in naar gras telen met een plan. Dit doet hij met hulp 
van Terrascoop, het nieuwe onlineprogramma van ForFarmers.

Emiel Strijkveen: 
‘Als je concrete 
actiepunten voor 
gras opschrijft, 
verwateren ze 
niet’

Marcel Meijer: 
‘Op één papiertje 
zie ik waar en 
wat ik in mijn 
grasteelt kan 
verbeteren’
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 De advertentieafdeling van VeeteeltGRAS neemt graag contact met u op om de vele mogelijkheden door te nemen 
en samen met u een multimediaal voorstel op maat te maken.

Publicatiedata (print)

Advertentietarieven

Nieuwsbrieven (digitaal)

Twee keer VeeteeltGRAS in 2023
Vrijdag 24 maart
Vrijdag 21 juli

Meer informatie

Oplage

Oplage

22.000 (2022)

2 partnerpagina’s (spread)  € 5.150,- 
1 partnerpagina   € 3.090,-
1 advertentiepagina   € 2.239,-
½ advertentiepagina        € 1.288,-
1 partnerpagina + 1 advertentiepagina  € 4.635,-
2 partnerpagina’s + 1 advertentiepagina € 6.695,-

Zes VeeteeltGRAS-nieuwsbrieven in 2023
Dinsdag 21 maart
Dinsdag 28 maart
Dinsdag 23 mei
Dinsdag 20 juni
Dinsdag 18 juli
Dinsdag 25 juli

Oplage: 16.090 (2022)
Openingspercentage: 46,03%

Tarieven
advertorial  € 329,- per keer
full banner  € 329,- per keer

per plaatsing

Froukje Visser
Accountmanager

Tel.: 0031 (0)6 5316 8529  

froukje.visser@crv4all.com

Karen Dammer
Advertentieverkoop & marketing 

Tel.: 0031 (0)6 2368 2608   
karen.dammer@crv4all.com


