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Het lesprogramma De Koe 3.0 leert jullie alles over de melkkoe en haar  
leefomgeving. Hoe worden kleine kalfjes groot en wat hebben koeien 
nodig om melk en kaas te leveren voor onze voeding. Er zijn  
verschillende manieren om koeien op een boerderij te laten leven.  
Hoe ziet de de leefomgeving van de gangbare koe eruit, wat is een  
melkrobot en welke invloed hebben koeien op het milieu en de  
stikstofuitstoot. Weet je wat dat is stikstof? Ook verzamelen jullie  
informatie over biologische koeien die grazen in kruidenrijke graslanden. 
In dit lesprogramma onderzoek je samen in een ontwerpteam informatie 
over de melkkoe. Jullie bezoeken een boerderij in Etten-Leur om de koe 
in haar natuurlijke omgeving te zien. Door het maken van lesopdrachten 
en de Koe 3.0 opdracht vormen jullie een mening over de toekomstige  
leefomgeving van de Koe 3.0? Ben je al benieuwd naar deze opdracht  
kijk dan snel op pagina 10 en 11.

Veel plezier!

InleidingInleiding Hoe werkt het?Hoe werkt het?

Lesopdrachten
In het lesprogramma werken jullie vooruitlopend op de Koe 3.0 opdracht ook aan 
lesopdrachten. In deze opdrachten zoek je met je ontwerpteam informatie op 
over de koe en over haar leefomgeving. Al deze informatie hebben jullie  
nodig om de juiste achtergrondinformatie voor de Koe 3.0 opdracht te verkrijgen, 
zodat jullie inpspirende ideeën kunnen bedenken. De lesopdrachten herken je 
aan de tekstblokken met rode gestreepte kaders.

In het lesprogramma Koe 3.0 werken jullie achtereenvolgens aan de  
onderdeel A t/m G. Onderdeel A geeft je basisinformatie over de  
melkkoe als dier. Onderdeel B beschrijft de Koe 3.0 opdracht die jullie 
maken. Onderdeel C laat de koe zien in relatie tot het milieu en de  
stikstofuitstoot. Bij onderdeel D zoeken jullie informatie over de  
biologische en gangbare koe. Om vervolgens de Bollendonk een  
boerderij in Etten-Leur te bezoeken (E), onderdeel F  beschrijft het  
ontwerpproces en de uitvoering van de Koe 3.0 opdracht en bij het  
laatste onderdeel G presenteren jullie het gemaakte eindproduct van 
jullie ontwerp aan de andere teams. 
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Een echte grazer en herkauwer
Een koe is een zoogdier en eet alleen planten. Heb je wel eens goed naar een 
koe gekeken als hij gras graast? Klik op de gele ronde knop en je ziet de koe  
grazen. Het gras wat zij eet wordt meerder malen herkauwt, een koe heeft wel  
vier magen. De verschillende magen zorgen ieder voor een ander onderdeel  
van de vertering. Na het filmpje maken jullie lesopdracht 1!

lesopdracht 1
De koe heeft vier magen en kauwt meerdere malen op hetzelfde stuk voedsel.
Zoek op internet op wat de functie is van de vier magen; De pens, de netmaag,  
de boekmaag en de lebmaag. Hoeveel kilo gras eten koeien per dag? Wat eten 
koeien naast gras en wat eten ze tijdens de wintermaanden? 

WEETJE 
Koeien liggen wel 

vijftien uur per dag. 
Het herkauwen van 

gras doen ze het liefst 
liggend.

Klik hierop
en bekijk het 

filmpje

Melkkoe

De melkkoeDe melkkoe
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lesopdracht 2
Als een koe drachtig is dan wordt na negen maanden een kalfje geboren.  
Het kalfje kan na enkele uren al lopen en weegt zo’n 40 kilogram. Kalfjes blijven 
nooit lang bij hun moeder de melk die de moeder produceert wordt namelijk 
voor de melkproductie gebruikt. Hoe noem je de eerste melk na de geboorte 
van het kalf? De kalfjes krijgen deze voedzame eerste melk. Zoek op hoeveel een 
vaarskalf en een pink weegt. Na hoeveel maanden noem je een vaarskalf pink? 
Hoe wordt een koe van 15 maanden tot 24 maanden oud genoemd?  Na twee 
jaar wordt het kalfje definitief koe genoemd, hoeveel kilogram weegt ze dan?  
Na hoeveel weken kan een koe weer bevrucht worden? 

Van kalfje tot koe
In Nederland hebben we vooral veel vrouwelijke runderen, de koe genaamd. 
Koeien kunnen melk produceren. Het mannelijke rund noemen we de stier 
deze heeft geen uiers en kan ook geen melk produceren. De stier is voor de 
voortplanting van runderen en voor zijn vlees belangrijk. In dit lesprogramma
onderzoeken we de melkkoe. Voordat een kalfje een melkkoe wordt  
doorloopt hij verschillende fases. Bekijk het filmpje over de melkkoe  
en maak hierna lesopdracht 2.

aa

vaarskalf pink vaars
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Klik hierop
en bekijk het 

filmpje

https://vimeo.com/manage/439930527/general
https://www.youtube.com/watch?v=bqkXtV6o-SY


Melk van de koeMelk van de koe
Melkproductie
Koeien hebben uiers en via de uier komt de melk uit de koe. Dit gebeurt niet 
vanzelf. In de uiers zitten melkbuisjes waar wel 300 tot 400 liter bloed  
doorheen stroomt om de druk op de uiers enorm groot te maken, zodat de 
melk via de vier spenen de uiers kan verlaten. Vroeger melkte de boer de koe 
met de hand. Tegenwoordig gebeurt dit met een melkmachine. Op hele  
moderne bedrijven gebruikt de boer een melkrobot. Klik op de knop en 
bekijk het filmpje over melken. 

lesopdracht 3
Wat heeft een koe nodig om melk te produceren? Denk aan hoeveel hij drinkt en 
wat hij eet? Jullie hebben in de filmpjes kunnen zien hoe de koe wordt gemolken. 
Hoeveel melk levert een koe? Wat zijn de voordelen van het melken met een 
melkrobot voor de koe, voor de boer en voor het milieu? Kun je ook nadelen 
noemen? Welke producten worden er van de melk gemaakt? Denk aan  
melkproducten die je in de winkel kunt kopen? Schrijf alles op.
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Klik hierop
en bekijk het 

filmpje

aa

WEETJE 
Elk kalfje (koe) krijgt na de 
geboorte een oormerk met  
hierop een streepjescode 

en nummer. Dit is een soort 
paspoort zodat iedereen weet 

wanneer en waar een koe
is geboren.
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https://www.youtube.com/watch?v=uhWUhdsH5l8


lesopdracht 4
Er zijn veel manieren om koeien te houden. Je hebt veel verschillende soorten 
stallen en ook het grasland en de weides kun je op meerdere manieren  
bemesten. Waarom staan koeien in de winter op stal? Waarom staan sommige 
koeien het hele jaar door op stal? Wat is een potstal? Zoek plaatjes van  
verschillende soorten koeienstallen. Op welke manier kun je weides/grasland 
bemesten? Zijn er verschillen in gras en kruiden en bloemen in de weides? Wat is 
een gezonde weide voor melkkoeien? 
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De omgeving van de koeDe omgeving van de koe

Stallen en weides
Vanaf november gaan alle koeien naar de stal, ze blijven hier staan tot
het voorjaar. In maart of april mogen de koeien weer naar buiten.
Sommige koeien staan altijd op stal. Als koeien naar de wei mogen, 
noem je dit weidegang. Je kunt je voorstellen dat de koeien blij zijn om 
naar buiten te gaan als ze vijf maanden (wintertijd) op stal hebben  
gestaan. Bekijk het filmpje (gele knop) om de gekke bokkesprongen  
van de koeien te zien. Maak hierna lesopdracht 5.

Klik hierop
en bekijk het 

filmpje

WEETJE

Koeien hebben  
allemaal hoorns,

maar deze worden meestal 
weggehaald, zodat ze elkaar 

in de stal niet kunnen
beschadigen.
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https://vimeo.com/442699662
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Ontwerp een nieuwe leefomgeving voor de  
melkkoe en laat hierin jullie mening zien op de Koe 3.0!

Het ontwerp kan een filmpje zijn, een maquette, een plattegrond in 2D/3D 
of een ander product wat jullie bedenken. Er zijn meerdere  

oplossingen mogelijk!

Koe 3.0 opdrachtKoe 3.0 opdracht

ontwerpteams
In ontwerpteams van drie leerlingen onderzoeken jullie de  
leefwereld van de melkkoe en ontwikkelen jullie een mening
over hoe de melkkoe leeft in het jaar 2030. Hierna ontwerpen  
jullie een nieuwe leefomgeving voor de melkkoe. Hoe ziet  
deze omgeving er volgens jullie uit? Wat heeft de Koe 3.0  
nodig om op een gezonde manier te leven en een manier die goed is voor de 
natuur en het mileu? Zorg dat je alle informatie in dit lesprogramma goed leest 
en maak de lesopdrachten. Hoe staat de melkkoe in relatie tot de mens en wat 
betekent dit voor de producten die zij levert? Wat betekent het voor de mens 
en de consumptie van melk en kaas? Wat heb je nodig om de leefomgeving 
van de koe te ontwerpen. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Zorg met jouw 
ontwerpteam voor een vernieuwend ontwerp welke gebaseerd is op een eigen 
mening over de leefomgeving van de Koe 3.0.

WEETJE

Bij een brainstorm 

zijn alle ideeën goed. 
Gebruik elkaars 

ideeën om tot een 
origineel ontwerp 

te komen.

Plan van aanpakPlan van aanpak

ontwerpteams

1 Lees alle informatie over de melkkoe goed door, maak de  
lesopdrachten en zoek aanvullende informatie op het internet over de  
gangbare en biologische melkkoe. Denk hierbij ook aan de voor- en nadelen die 
de melkkoe heeft op het milieu en de ecologische cyclus! Noteer alles wat je kunt 
gebruiken voor de Koe 3.0 opdracht (zie pagina 10).

2 Wat heb je nodig om de Koe 3.0 opdracht uit te voeren?
-  achtergrondinformatie en onderzoek om een mening te vormen
-  brainstormtijd en ideeën voor de nieuwe leefomgeving
-  schetspapier, pennen, fotomateriaal 
-  materiaal om het ontwerp van de leefomgeving Koe 3.0 uit te voeren.

3 Bedenk met het ontwerpteam een plan van aanpak voor de opdracht Koe 
3.0. Noteer alle ideeën, kennis en visie op papier voordat julle beginnen met de 
brainstorm en het maken van het ontwerp. Klopt het ontwerp met jullie visie? In 
het gebruik van materiaal en de manier van uitvoeren van het ontwerp zijn jullie 
vrij. Je kunt bijvoorbeeld een filmpje maken, een plattegrond in 2D/3D of een 
maquette bouwen, maar zelf een product bedenken mag ook. Er zijn meerdere 
oplossingen mogelijk, verras de andere ontwerpteams.

Succes!

bb

10 11



12 13

De koe en het milieuDe koe en het milieu

Ecologische voetafdruk
De koe heeft veel eten nodig en drinkt veel kostbaar water, wel 100 liter 
per koe per dag. Ook is er veel landbouwgrond nodig om koeien te  
houden. De koe levert naast melkproducten ook vlees voor consumptie 
van de mens. Het houden van koeien laat een grote ecologische  
voetafdruk achter. Dit wil zeggen dat het ten koste gaat van de natuur. 
Om de ecologische voetafdruk kleiner te maken kunnen wij minder vlees 
eten. Wat zou de boer kunnnen ondernemen om de ecologische  
voetafdruk van de koe kleiner te maken?

wat is stikstof?
Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is.  
Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf  
niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van  
stikstof in de lucht die wel schadelijk zijn voor mens en milieu. Dit zijn  
stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en  
ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof).

Ammoniak (NH3) komt met name van dieren in de veeteelt. Boeren  
gebruiken mest van dieren en kunstmest om hun land te bemesten. Een deel van 
die mest verdampt als ammoniak en komt in de lucht. Deze lucht slaat door  
neerslag, regen terug op de grond. Er komen zo te veel voedingstoffen in de 
grond waardoor planten die houden van voedingsarme grond (bijvoorbeeld 
orchideeën) verdwijnen. Dit heeft ook invloed op dieren die deze planten eten, 
zo verdwijnen er ook dieren. Om de zogenaamde ‘stikstofproblematiek’ goed te 
begrijpen, zijn drie termen belangrijk:

1 Concentratie (hoeveel zit er in de lucht)
2 Emissie (hoe komt het in de lucht)
3 Depositie (hoe komt het op/in de grond)
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lesopdracht 5
In koeienmest zit dus veel ammoniak, wat slecht is voor het milieu. De boeren zijn 
op zoek naar allerlei oplossingen om minder ammoniak uit te stoten. Hier zijn veel 
manieren voor te bedenken, bijvoorbeeld door minder eiwitten toe te voegen 
aan het voer. Op welke andere manieren kan de boer de ammoniakuitstoot bij zijn 
koeien verminderen?

WEETJE

Het stikstofprobleem lijkt  
begin 2020 uit de lucht te komen 

vallen, maar bestaat onder de 
naam ‘zure regen’ al sinds de 
jaren ‘80 van de vorige eeuw. 
Waarom is het een actueel en 

dringend probleem? Vooral onder 
boeren en in de bouw is er sprake

van te veel stikstofuitstoot.



wat zijn biologische koeien?

Zoek alle informatie op die je kunt vinden over biologische koeien. Wat maakt 
hen zo speciaal? Hoe leven zij? Leveren ze veel melk en wat hebben zij hiervoor 
nodig? Wat eten ze en hoe zien de stallen eruit? Of lopen deze dames veel in 
de wei en wat eten ze daar? Sommige van deze dames hebben horens  
onderzoek waarom ze horens hebben? 
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Zoek alle informatie die je kunt vinden over gangbare koeien. Wat is er bijzonder 
aan de gangbare koe en hoe leven deze dames op de boerderij? Komen ze vaak 
buiten? Weet je wat de voordelen van een melkrobot zijn? Wat eten de  
gangbare melkoeien? En hebben ze speciaal voer? Is het gezellig met alle  
meiden in de stal of in de wei?

dd
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biologisch    versus    gangbaarbiologisch    versus    gangbaar



Bezoek  de  boerderijBezoek  de  boerderij
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neem een Camera of telefoon mee!

Jullie bezoeken een melkveehouderij in Etten-Leur. Zo kunnen jullie zien 
hoe de melkkoe in zijn omgeving er in het echt uitziet. Jullie juf of meester 
maakt een afspraak, voor een bezoek aan de Bollendonk, met de Nieuwe 
Nobelaer. 

1 Zorg dat je alle informatie over de koe hebt doorgenomen. En neem een       
     boekje en pen mee om aantekeningen te maken.

2 Neem foto’s van het bezoek voor jullie Koe 3.0 opdracht. Verzamel  
     zoveel mogelijk informatie over hoe de koe op een gangbaar bedrijf  
     leeft en maak notities voor ideeën voor de Koe 3.0 opdracht.  

3 Brainstorm met het ontwerpteam! Neem de Koe 3.0 opdracht als  
     uitgangspunt en brainstorm met het ontwerpteam. Schrijf alle
     ideeën en weetjes op, zodat je terug op school de omgeving voor de    
     Koe 3.0 kunt ontwerpen.

ee Ontwerp uitvoerenOntwerp uitvoeren

Ideeën, schetsen, ontwerp en uitvoer

Jullie hebben alle informatie, foto’s, schetsen en aantekeningen  
verzameld die nodig zijn voor het maken van een ontwerp.
Hoe maak je nu een ontwerp? Denk aan alles wat je hebt onderzocht over de 
melkkoe en zijn omgeving. Maar ook aan de milieuproblemen en de gangbare 
koe en de biologische koe. Schrijf alles wat jullie belangrijk 
vinden over de koe, de mens, de natuur en de boerderij op een groot stuk pa-
pier? Hierna brainstorm je met het ontwerpteam over hoe de leefomgeving van 
de Koe 3.0 eruit zou kunnen zien. Niets is te gek, denk groot en buiten de kaders. 
Schrijf vooral alle ideeën op!

Als alle ideeën op papier staan ontwerp je samen met jouw ontwerpteam de 
nieuwe leefomgeving 3.0. Laat je fantasie de vrije loop.  
Je maakt eerst ruwe schetsen. Kies het ontwerp wat je uitvoert, dit heet het de-
finiteive ontwerp. Voor het uitvoeren kies je eerst wat je wilt maken, een filmpje, 
een maquette of een plattgrond 2d of 3d. Maak een werkplan, zodat je de taken 
kunt verdelen tijdens het uivoeren van het ontwerp.

Maak een inspirerend ontwerp en verras de andere ontwerpteams met jullie idee!

Veel plezier en succes!
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presenteer je ontwerp

Jullie hebben in je ontwerpteam al onderzoekend een mening gevormd 
over de Koe 3.0 en haar leefomgeving. 

Terug op school hebben jullie een ontwerp gemaakt voor de Koe 3.0  
opdracht en deze uitgewerkt in een plattegrond 2D/3D of in een maquette 
of misschien hebben jullie gekozen om een filmpje te maken met hierin 
jullie ontwerp en ideeën op de leefwereld van de Koe 3.0.

Nu presenteren jullie met je ontwerpteam het ontwerp in maximaal 3  
minuten aan de rest van de groep. Zorg dat ontwerp en jullie mening  
duidelijk naar voren komt tijdens de presentatie. Ben je ook benieuwd wat 
de andere leerlingen hebben gemaakt? Als iedereen is geweest geven jullie 
tips en tops voor alle ontwerpen.

gg
Natuur en milieueducatie
Groep 7 en 8 po, gemeente Etten-Leur

Opdrachtgever   
Hanne Poos

KOEPEL, Etten-Leur 

Concept en uitvoering
Marja Reniers

Beeldlokaal, Breda
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