
Versie PAS-lijst: maart 2018  1 
 

Diercategorie:  

R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar1 

R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar1 

PAS-code:  

PAS R-1.1 

PAS R-3.1a 

Naam van het systeem:  

Beweiden in groep 

Emissiereductie:  

5-27% 

 

Werkingsprincipe 

Tijdens de weidegang in groep zijn geen dieren aanwezig in de stal/stalafdeling waarvoor de 

maatregel geldt, waardoor de emissie uit de stal/stalafdeling lager is dan wanneer ze permanent op 

stal zouden blijven. Het aantal uren weidegang is bijgevolg bepalend voor de emissiereductie. 

Uitvoering van de maatregel 

(Extra) beweiden vraagt om een aangepast management met veel aandacht voor een goed 

graslandmanagement, en een goede huiskavel. Op elk moment moet aan de mestwetgeving en 

wetgeving omtrent dierenwelzijn voldaan zijn. Voornamelijk in het najaar is de kans op 

nitraatuitspoeling reëel. 

Eisen aan de uitvoering 

1° Voorwaarden 

Deze maatregel kan enkel worden toegepast voor de dierplaatsen bestemd voor een groep dieren 

die als een geheel wordt beweid en waarbij het deel van de huisvesting waarin ze zich normaal 

bevinden geen dieren bevat tijdens de weidegang². In het geval van een dichte vloer, moet deze bij 

het buitengaan van de dieren onmiddellijk worden vrijgemaakt van mest. 

2° Registratie 

a) Bij minder dan 1400 weide-uren moet een logboek bijgehouden worden waarin de 

tijdstippen waarop de dieren de stal hebben verlaten en de tijdstippen waarop de dieren de 

stal terug zijn binnengekomen genoteerd worden. Het logboek wordt elke dag dat er 

weidegang is aangevuld. Hierbij wordt ook het cumulatief aantal uren dat de dieren op de 

                                                            
1 Enkel toepasbaar bij stallen waarin (nagenoeg) geen stalmest wordt geproduceerd. 
2 Op deze manier kunnen de dierplaatsen van een ziekenboeg expliciet buiten de maatregel worden gehouden. 
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weide verbleven genoteerd. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt het totaal aantal uren 

weidegang genoteerd. 

b) Vanaf 1400 weide-uren is een geautomatiseerde digitale registratie noodzakelijk van het 

aantal uren dat de dierplaatsen waarvoor de maatregel wordt ingeroepen leeg zijn, dit wil 

zeggen volledig vrij van dieren. Voor de digitale registratie kan gebruik gemaakt worden van 

de mogelijkheden die worden opgesomd in de bijlage bij deze PAS fiche. Een andere 

werkwijze kan worden toegepast na aanmelding en goedkeuring van deze werkwijze bij het 

wetenschappelijk secretariaat PAS. De geregistreerde gegevens moeten gelogd worden en 

gedurende 5 kalenderjaren beschikbaar blijven.  

Controle van de maatregel 

Bij de aanvraag van de milieuvergunning dient: 

a) Aangetoond te worden dat men over voldoende huiskavel beschikt via de verzamelaanvraag. 

Bij controle moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

a) Bij minder dan 1400 weide-uren moet men het logboek kunnen voorleggen. 

b) Vanaf 1400 weide-uren moet men de digitaal geregistreerde gegevens van de afgelopen 5 

kalenderjaren kunnen voorleggen. 

c) De verzamelaanvragen van de afgelopen 5 jaar moeten ter inzage voorgelegd worden aan de 

controlerende overheid. 

Emissiereductie 

De emissiereductie wordt bepaald door het aantal weide-uren en het aantal weidedagen. De 

reductie wordt uitgedrukt in aantal weide-uren per jaar zodat de landbouwer kan rekening houden 

met de weersomstandigheden om zijn dieren al dan niet buiten te laten. 

Maximaal aantal 
staluren per jaar** 

Minimum aantal 
weide-uren per jaar 

Reductie* 
indien geen 
dichte vloer 

(%) 

Reductie* 
indien dichte 

vloer 

(%) 

8060 700 5 7 

7360 1400 10 14 

6660 2100 15 21 

5960 2800 20 27 

* Op jaarbasis ten opzichte van permanent opstallen  
in een traditioneel stalsysteem 
** plus 24 in een schrikkeljaar 
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BIJLAGE PAS R-1.1: REGISTRATIE MOGELIJKHEDEN 

1. Bij de poort die toegang geeft tot de weide wordt een drukknop voorzien. Als het laatste dier de 

stal(afdeling) verlaat waarvoor de maatregel geldt, en de poort terug gesloten is, drukt de 

exploitant op de knop. De poort kan alleen terug geopend worden door opnieuw op de knop te 

drukken. Het tijdstip wordt automatisch weggeschreven in een digitaal register. Het digitaal 

register kan ofwel via de lokale computer ofwel via de cloud worden geraadpleegd. 

2. Bij de poort die toegang geeft tot de weide wordt een drukknop voorzien. Als het laatste dier de 

stal(afdeling) verlaat waarvoor de maatregel geldt, en de poort terug gesloten is, drukt de 

exploitant op de knop. De poort kan alleen terug geopend worden door opnieuw op de knop te 

drukken. Het tijdstip wordt automatisch weggeschreven in een digitaal register. Het digitaal 

register kan ofwel via de lokale computer ofwel via de cloud worden geraadpleegd. Dit wordt 

gecombineerd met een camera die op het ogenblik dat op de knop gedrukt wordt automatisch 

een digitale foto (met datum- en tijdsaanduiding) neemt van de stal(afdeling) waarvoor de 

maatregel geldt. Op de foto moet duidelijk te zien zijn dat de betreffende stal(afdeling) leeg is. 

De foto’s kunnen ofwel via de lokale computer ofwel via de cloud worden geraadpleegd. 

3. Bij de poort (die enkel door de koeien wordt gebruikt) wordt een inductieve sensor geïnstalleerd. 

Deze inductieve sensor geeft aan wanneer de poort geopend en gesloten wordt. Het tijdstip 

wordt automatisch weggeschreven in een digitaal register. Het digitaal register kan ofwel via de 

lokale computer ofwel via de cloud worden geraadpleegd. Dit wordt gecombineerd met een 

camera die in functie van het moment dat de poort gesloten of geopend wordt automatisch een 

digitale foto (met datum- en tijdsaanduiding) neemt van de stal(afdeling) waarvoor de maatregel 

geldt. Op de foto moet duidelijk te zien zijn dat de betreffende stal(afdeling) leeg is. De foto’s 

kunnen ofwel via de lokale computer ofwel via de cloud worden geraadpleegd. 

4. Eén of meerdere camera’s die het volledige staloppervlak in beeld kunnen brengen maken 

beelden van de stal (bv. warmtecamera of een ander principe). Als er geen dieren meer 

gedetecteerd worden in de stal, wordt er een signaal gestuurd naar een digitaal register. Zijn er 

terug dieren aanwezig, wordt dit opnieuw doorgestuurd. Het tijdstip wordt automatisch 

weggeschreven in een digitaal register. Het digitaal register kan ofwel via de lokale computer 

ofwel via de cloud worden geraadpleegd. 

5. Alle dieren die toegewezen zijn aan de stal(afdeling) waarvoor de maatregel geldt, dragen een 

zender waarmee hun positie kan bepaald worden. Er wordt geregistreerd of er nog dieren in de 

stal aanwezig zijn afhankelijk van hun positie. Bij leegstand wordt er een signaal gestuurd naar 

een digitaal register. Afhankelijk van de beweging van het dier kan geregistreerd worden of de 

zender effectief door een dier gedragen wordt. 

6. Alle dieren die toegewezen zijn aan de stal(afdeling) waarvoor de maatregel geldt dragen een 

zender. Bij alle uitgangen van en centraal in de stal/vergunde staldeel zijn ontvangers 

geïnstalleerd. Er wordt geteld hoeveel dieren zich nog in de stal bevinden. Bij leegstand wordt er 

een signaal gestuurd naar een digitaal register. Afhankelijk van de beweging van het dier kan 

geregistreerd worden of de zender effectief door een dier gedragen wordt. 


