MODULE 1 - DE MELKVEEHOUDERIJ - ONDERBOUW VMBO

WERKBLAD KOEIEN

>		 Inleiding
Op een melkveehouderij wordt melk gemaakt door de koeien in de wei.
De koeien worden minimaal twee keer per dag gemolken.
Vroeger gebeurde dit met de hand en moest de boer, samen met knechten, onder de
koe kruipen om bij de uiers te komen.
Tegenwoordig worden koeien aangesloten op een machine die het melken overneemt. Als de koeien zijn gemolken wordt de melk naar fabrieken gebracht.
In deze fabrieken worden verschillende zuivelproducten gemaakt.
Hieronder staan vragen over de koeien van een melkveehouderij.
De antwoorden kun je opzoeken in je biologie lesboek of op de site:
www.zuivelonline.nl.
En bekijk ook de filmpjes ‘Wanneer noem je een koe een koe?’ en
‘Wat doet een koe op een dag?’
Je vindt ze online bij het onderdeel ‘video’s’ van module 1.

1,6 miljoen
koeien

>		 Waarom heeft een koe 4 magen?
Een mens heeft maar één maag. Alles wat jij eet belandt in dezelfde maag waar het wordt
verteerd. Een koe heeft vier verschillende magen, namelijk de pens, netmaag, boekmaag en
de lebmaag.
1 - Schrijf in de tabel achter de maag de juiste functie
Maagsoort

Functie

Pens
Netmaag
Boekmaag
Lebmaag
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WEETJE
Het overgrote deel van de melkveehouders in Nederland zijn koeien houdt in een ligboxstal.
Dit is een stal waarin koeien vrij kunnen rondlopen en naar behoefte kunnen eten.
Daarnaast heeft iedere koe haar eigen ligplaats of ligbox, van elkaar
gescheiden door metalen buizen.
De vloerbedekking van deze ligplaats varieert per stal:
strooisel (zaagsel of strovezel), rubberen matten of een waterbed.

2 - Worden de magen gebruikt bij het produceren van de melk?
Zo nee, met welke onderdelen van de koe wordt de melk geproduceerd?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Alle vrouwelijke zoogdieren maken melk. Dit doen zij om hun jongen te kunnen voeden.
Koeien doen dit natuurlijk ook. Maar wanneer kan een koe melk geven?
3 - Hoeveel liter melk geeft een koe per dag? __________ liter
4 - Je hebt heel veel verschillende soorten koeien.
Niet alle koeien zijn melkkoeien. Als koeien niet gehouden worden voor hun
melk, waar worden ze dan wel voor gebruikt?

_________________________________________________________________________
Een koe gaat vier verschillende fases door in zijn leven, namelijk: een kalf, pink, vaars en
een koe. Welke kenmerken horen bij welke fase van de koe?
5 - Vul de onderstaande tabel verder in.
Fase

Kenmerken

Kalf

Een kalf is een jong van een koe. Deze fase duurt een jaar.

Pink
Vaars
Koe
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>		 Koeien in de wei
Koeien vinden het heerlijk om in de wei te zijn. Vooral in het voorjaar is dat goed te zien. Nadat
ze een winter lang op stal hebben gestaan, komen ze dansend en springend weer naar buiten.
De Nederlandse zuivelsector vindt dat koeien zoveel mogelijk de wei in moeten. Dat is niet
alleen goed voor de koeien. Grazende en herkauwende koeien horen ook gewoon bij ons landschap. Typisch Hollands zo’n koe in de wei!
Maar in de moderne veehouderij is het niet meer vanzelfsprekend dat het melkvee naar buiten
kan. Om ervoor te zorgen dat koeien toch een groot deel van het jaar buiten zijn, heeft de zuivelsector samen met andere partijen de stichting Weidegang opgericht. De stichting wil boeren
stimuleren om hun koeien in de wei te laten grazen. Boeren krijgen een geldbedrag als ze hun
koeien 120 dagen per jaar, 6 uur per dag in de wei laten lopen.
6 - Zuivelondernemingen geven een beloning aan boeren die hun koeien naar buiten
doen in de zomer. Wat zijn de voordelen om een koe buiten te laten lopen?

_________________________________________________________________________
7 - In de winter staan de koeien binnen op stal.
Bedenk een reden waarom koeien in de winter binnen staan.

_________________________________________________________________________
8 - Vind jij ook dat koeien in de wei moeten staan? Of vind je dat niet nodig?
Waarom vind je dat?

_________________________________________________________________________
9 - Koeienmest wordt gebruikt om het land te bemesten.
Noem een voor- en een nadeel van het gebruik van mest.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

WEETJE
Wist je dat er tegenwoordig melkrobots worden
ingezet om de koeien te melken?
Dit gaat volledig automatisch. Bij het melken
komt er geen boer meer aan te pas!
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WERKBLAD LANDSCHAPPEN

>		 Inleiding
28% van het Nederlandse oppervlak bestaat uit grasland. Op deze weilanden laten
boeren voornamelijk vee grazen. Vee kan bestaan uit koeien, schapen en geiten.
Op een melkveehouderij worden koeien gebruikt voor het maken en produceren
van de melk en andere zuivelproducten.
In Nederland wordt er veel zuivel gegeten en gedronken.
Het is een echt zuivelland, in Nederland zie je overal koeien in de wei.
Beantwoord de volgende vragen over het landschap rondom een melkveehouderij.
De antwoorden mag je opzoeken op de site: www.zuivelonline.nl.
Je mag ook gebruik maken van andere hulpbronnen.
En bekijk ook het filmpje ‘Wat heeft een koe nodig om melk te kunnen geven?’
Je vindt het filmpje online bij het onderdeel ‘video’s’ van module 1.

>		 Nederlands landschap
Nederland is een land dat bestaat uit heel veel weilanden.
1 - Hoe groot is het deel van Nederland dat gebruikt wordt als weiland?
Op deze kaarten is grasland donkergroen gekleurd. Welke kaart is de juiste kaart?
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De Nederlandse zuivelsector vindt het belangrijk dat de koeien buiten vrij in het weiland
rondlopen.
2 - Noem twee redenen waarom de Nederlandse zuivelsector het belangrijk vindt
dat de koeien buiten in de wei rondlopen:
Reden 1: ____________________________________________________________________________
Reden 2: ____________________________________________________________________________
Veel boeren laten naast het vee ook andere dieren grazen en leven in het weiland. Ook
groeien er bijzondere planten op een weiland.
3 - Noem een aantal voorbeelden van dieren en planten die leven en kunnen
groeien op het weiland.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4 - Voor het onderhouden van andere dieren en planten in het weiland, krijgt een
boer een vergoeding van de overheid.
Waarom krijgen de boeren hier een vergoeding voor?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Het helpen van andere dieren en het laten groeien van bijzondere planten wordt natuurbeheer genoemd. Denk bijvoorbeeld aan vogels of een wilg.
Veel weidevogels bouwen nesten op een weiland. Boeren houden hier vaak rekening mee.
5 - Wat kunnen de boeren doen om deze weidevogels te helpen?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
De boer moet zelf een een steentje bijdragen als het gaat over het onderhoud van het weiland. In het voorjaar en in de zomer grazen de koeien in de wei. In de winter moet de boer
het land zelf maaien.
6 - Als het land wordt gemaaid, komt er heel veel gras vrij dat de boer verzamelt.
Wat kan een boer doen met al dat gemaaide gras?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
In de zomerperiode staan de meeste koeien lekker in het weiland te grazen.
In de winter staan de koeien in de schuur.
7 - Waarom staan de koeien in de winter niet in het weiland?

_________________________________________________________________________
8 - Waar worden de koeien gemolken? In de wei of in de stal?
Waarom zou het op die plek gebeuren?

_________________________________________________________________________
78%
laat de koeien
buiten lopen

WEETJE
Wist je dat er in Nederland 1,6 miljoen koeien en
17.500 melkveebedrijven zijn?
78% van die melkveebedrijven laat hun koeien
lekker buiten lopen!
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WERKBLAD PRODUCTEN

>		 Inleiding
Op een melkveehouderij worden koeien gehouden voor hun melk. Mensen vinden
het lekker en gezond om deze melk te drinken. Naast dat de melk gedronken wordt,
wordt de melk gebruikt om andere producten te maken. Van kaas tot boter en van
babyvoeding tot koffiemelk. In heel veel producten zit melk.
De onderstaande vragen gaan over de producten melk, kaas en boter.
Je mag de antwoorden opzoeken op de site: www.zuivelonline.nl.
Je mag ook gebruik maken van andere hulpbronnen.
Bekijk ook het filmpje ‘Wat heeft een koe nodig om melk te kunnen geven?’
en het filmpje dat laat zien hoe kaas gemaakt wordt.
Je vindt ze online bij het onderdeel ‘video’s’ van module 1.

>		 Van gras tot melk
Een koe eet de hele dag door gras. Gras is heel moeilijk te verteren. Een koe heeft zelfs 4 magen
nodig om al het gras te kunnen afbreken. Alle goede stoffen uit het gras gaan via het bloed van
de koe naar de uier. In de uier worden de goede stoffen van het gras in de melk gestopt.
1 - Hoeveel kilo gras eet een koe gemiddeld per dag? ____________ kilo
2 - Hoeveel liter melk produceert een koe per dag? ____________ liter
De melk kan gekoeld ongeveer 4 dagen worden bewaard op de boerderij. Als de melk wordt
vervoerd en aankomt in de fabriek pasteuriseren ze de melk.
3 - Wat is pasteuriseren?

_________________________________________________________________________
4 - Waarom wordt de melk gepasteuriseerd?

_________________________________________________________________________
5 - Na het proces van pasteurisatie, wordt de melk afgeroomd.
Wat wordt hiermee bedoeld?

_________________________________________________________________________
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Nadat de melk wordt verzameld op een melkveehouderij, wordt de melk vervoerd naar
verschillende fabrieken. Daar worden van de melk verschillende zuivelproducten gemaakt.

>		 Van melk tot kaas
Van melk kunnen meerdere producten worden gemaakt. Ook kaas wordt gemaakt van melk.
Voor 1 kilo kaas heb je 10 liter melk nodig. Dit gebeurt door middel van een aantal stappen.
Het begint als de pasteurisatie van de melk klaar is.
Bekijk het filmpje dat laat zien hoe kaas gemaakt wordt.
6 - Beantwoord de vragen bij de stappen.
Stap 1: Aan de gepasteuriseerde melk worden zuursel en stremsel toegevoegd.
Wat gebeurt er met de melk als deze stoffen worden toegevoegd?

_________________________________________________________________________
Stap 2: Na het toevoegen van het zuursel en stremsel wordt de melk dik.
Deze dikke pap worden tot witte korrels gekneed. Hoe heten deze korrels?

_________________________________________________________________________
Stap 3: Als de kaas is gevormd gaan de kazen in een pekelbad.
Waarom moeten de kazen eerst in een pekelbad?

_________________________________________________________________________
Stap 4: Als de kaas uit het pekelbad komt moet de kaas worden gerijpt.
Hoe langer je de kaas rijpt, hoe ouder de kaas wordt.
Hoe lang moet de kaas rijpen om
‘Jonge’ kaas te krijgen?

_______________________________
Hoe lang moet de kaas rijpen om
‘Oude’ kaas te krijgen?

_______________________________
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WEETJE
Wist je dat een Nederlander
gemiddeld per jaar 20 kg kaas eet?

>		 Van melk tot boter
Boter wordt gemaakt van het vet aanwezig in de melk. 4% van de melk bestaat uit vet.
Voor iedere kilo boter is ongeveer 25 liter melk nodig. Het maken van de boter begint door het
vet uit de melk te halen. Hierdoor ontstaat room. De room wordt daarna gekarnd en gekneed.
7 - Wat wordt er bedoeld met het karnen en kneden van de room?

_________________________________________________________________________
8 - Margarine wordt vaak als boter gebruikt, maar het is geen boter.
Het is zelfs geen zuivel. Waar wordt margarine van gemaakt?

_________________________________________________________________________

WEETJE
Wist je dat Nederlanders van alle Europeanen de
meeste yoghurt eten? Gemiddeld eten ze per
persoon 22 kg yoghurt per jaar.
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WERKBLAD ECONOMIE

Exportwaarde

€ 6,6 miljard
60.000 banen
(werkgelegenheid)

>		 Inleiding

De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse economie.
Nederland is een handelsland. En Nederland is zelfs één van de belangrijkste
exporteurs van zuivel in de wereld.
In het buitenland vinden ze de kwaliteit van Nederlandse zuivel erg goed!
Economie gaat over vraag en aanbod.
Vraag: hoeveel zuivelproducten willen de consumenten hebben?
Aanbod: hoeveel zuivelproducten maken de producenten?
Gebruik voor deze opdrachten www.zuivelonline.nl.
Daar vind je informatie over de zuivelsector in Nederland.
Bekijk ook het filmpje ‘Een ochtendje bij de boer’.
Je vindt het filmpje online bij het onderdeel ‘video’s’ van module 1.

>		 Consumenten - vraag

9%

€
Bijdrage van de
zuivelsector aan
de Nederlandse
handelsbalans

Alle Nederlanders samen zijn de consumenten van Nederland.
Producten koop je omdat je het nodig hebt of graag wilt hebben. Dat noem je een behoefte.
Behoeften kun je verdelen in primaire behoeften (die je ook wel basisbehoeften noemt) en
secundaire behoeften. Primaire behoeften zijn noodzakelijk levensbehoeften, zoals kleding
of voedsel. Secundaire behoeften zijn wel plezierig, maar niet echt nodig, zoals een spelcomputer of make-up.
Ontdek wat voor soort producten zuivelproducten zijn. Zijn het vooral leuke producten, of
heb je het nodig? Hoe vaak koopt een consument kaas of melk?
1 - Kaas en melk zijn _____________________________________________________________
Zoek op hoeveel kilo melk en zuivelproducten er in Nederland per persoon werd
geconsumeerd in 2015.
2 - Hoeveel kilo kaas at een Nederlander in 2015? __________ kilo kaas.
3 - En jij? Eet en drink jij veel zuivelproducten? __________
4 - Eet je meer of minder kaas dan andere Nederlanders? ______________________
5 - Welke zuivelproducten eet of drink jij het meest? ______________________

WERKBLAD ECONOMIE 1/2

10

MODULE 1 - DE MELKVEEHOUDERIJ - ONDERBOUW VMBO

>		 Producenten - aanbod
Er zijn in Nederland ongeveer 17.500 melkveebedrijven.
Meestal familiebedrijven. Het komt vaak voor dat zoon of dochter uiteindelijk de onderneming
overneemt van de ouders.
Er werken ongeveer 60.000 mensen in de zuivelsector in Nederland.
En natuurlijk heel veel koeien. 1,6 miljoen koeien!
7 - Zoek op hoeveel kilo niet in Nederland werd verkocht,
maar in het buitenland (export) en vul de cijfers in bij de afbeelding.
8 - Welke zin is waar?
De meeste kaas die in Nederland gemaakt wordt,
is voor de export.
wordt in Nederland zelf verkocht.
9 - Wordt Nederlandse kaas vooral aan landen
binnen de Europese Unie, of buiten de EU verkocht?

__________________________________________________

_______%
blijft in
Nederland
EXPORT

10 - Bedenk een reden waarom dat zo is.

__________________________________________________

__________________________________________________

Buiten de EU

Binnen de EU

_______%

_______%

WEETJE
Wist je dat je niet alleen boer kunt
worden in de zuivelsector.
Er zijn ongeveer 60.000 arbeidsplekken.
Bij productie, verwerking en afzet.
Zo kan je werken in de zuivelindustrie
als: voedingsoperator;
verpakkingsoperator; logistiek
medewerker; monteur; laborant
en kwaliteitsanalist. Kijk voor meer info
op www.zuivelwerkt.nl.
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WERKBLAD DUURZAAMHEID

>		 Inleiding
De vraag naar zuivel wordt steeds groter in de wereld. Daarvoor is meer melk nodig.
De zuivelsector wil die melk produceren, maar dan wel op een duurzame manier!
Je hebt vast wel eens van duurzaamheid gehoord. Maar wat is het precies?
Met duurzaam produceren bedoelen we dat je wanneer je iets maakt, ervoor zorgt
dat volgende generaties dat ook nog kunnen. Je houdt dus rekening met volgende
generaties mensen. Én dieren.
Een voorbeeld van duurzaamheid is bijvoorbeeld: Grondstoffen niet opmaken, want
dan kunnen de generaties na ons er geen gebruik van maken.
Kijk op de website www.zuivelonline.nl en zoek naar de boerderij en het kopje
‘duurzaam’. Bekijk ook het filmpje met ‘moderne snufjes’.
Je vindt het filmpje online bij het onderdeel ‘video’s’ van module 1.

Duurzaamheid heeft te maken met energie, het leven en voedsel van dieren
en de uitstoot van schadelijke stoffen.

>		 Energie
Op een melkveehouderij is energie nodig. Bijvoorbeeld voor de melkmachines.
Steeds meer melkveehouderijen en zuivelfabrieken proberen zoveel mogelijk
energie zelf op te wekken.
Bekijk de afbeelding van de duurzame melkveehouderij bovenaan deze pagina.
1 - Welke twee voorbeelden van duurzame energie zie je?

28%
van alle
melkveebedrijven
haalt warmte uit
melk en spaart
daarmee energie

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 - Kies één van de twee energiebronnen en leg uit waarom het duurzaam is.

_________________________________________________________________________
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>		 Koeien
Duurzaamheid heeft ook te maken met goed voor je dieren zorgen.
Koeien moeten zich goed voelen en gezond zijn.
Een grazende koe in de wei hoort bij Nederland!
Koeien moeten dan ook zoveel mogelijk in de wei grazen.

78%
laat de koeien
buiten lopen

Drie van de vier melkkoeien in ons land loopt
minimaal 120 dagen per jaar ongeveer 6-8 uur
buiten.
In de winter staan koeien op stal, omdat ze pas
naar buiten kunnen als er genoeg gras staat en als de
grond stevig genoeg is. En dat is in de winter niet het geval.
Als de koeien in de winter en bij slecht de stal in moeten,
lopen ze vrij rond in open, lichte, ruime en droge stallen.
3 - Leg uit waarom koeien in de wei een voorbeeld
zijn van duurzaamheid.

________________________________________________
________________________________________________

WEETJE
Om het de koeien naar de zin te
maken zie je vaak massageborstels of zelfs waterbedden in de
stal.

>		 Voedsel en gezondheid
De koe eet voornamelijk gras, maar krijgt bijvoorbeeld ook krachtvoer. Dat voer wordt altijd
streng gecontroleerd, omdat de koeien alleen het allerbeste voer mogen krijgen.
In krachtvoer zit vaak soja. Die soja komt meestal niet uit Nederland. Ook wanneer een
boer voedsel voor de koeien koopt, kan hij op duurzaamheid letten.
Melkveehouders in Nederland kopen alleen soja die verbouwd is,
zonder dat daar bossen voor gekapt zijn, of bijzondere gebieden en diersoorten
in gevaar zijn gebracht. De Nederlandse boeren willen daarmee een voorbeeld
zijn voor de boeren in de rest van de wereld.
Duurzaamheid draait ook om het zuinig omgaan met grondstoffen.
4 - Welke zin is waar?

100%
gebruik van
verantwoorde soja

a. Een duurzaam bedrijf koopt voedsel dat steeds opnieuw verbouwd kan worden, zodat het
nooit opraakt.
b. Een duurzaam bedrijf koopt voedsel alleen in Nederland, omdat er in andere landen
altijd bossen voor gekapt worden.
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>		 Uitstoot
De zuivelsector wil schadelijke broeikasgassen verminderen. In de mest van koeien zitten
schadelijke stoffen. Maar er zijn slimme manieren om iets met die mest te doen, waardoor
de uitstoot minder schadelijk is.
Bijvoorbeeld door van de mest gas te maken. Het gas kunnen de boeren gebruiken om hun
eigen huis en de huizen van mensen in de buurt te verwarmen.

>		 Jouw duurzame veehouderij
Je weet nu meer over duurzaamheid op een melkveehouderij.
5 - Wat vind jij? Hoe ziet jouw perfecte melkveehouderij eruit?
Maak een plattegrond van jouw melkveehouderij. Waar wordt op gelet?
Kies je voor duurzaamheid? Op welke manier?
Schrijf aan de randen korte tekstjes, waarin je uitlegt hoe er op jouw
melkveehouderij gewerkt wordt.
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