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Voorwoord
Op 18 juni 2012 is het Convenant Weidegang ondertekend. Middels het convenant trachten de
ondertekenaars een nieuwe impuls te geven aan weidegang met als doel koeien zoveel als mogelijk
weidegang te bieden en tenminste het niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden
zoals dat in 2012 was, namelijk 81,2%.
De volledige tekst (bijgewerkt met nieuwe ondertekenaars sinds 2012) kunt u nalezen op:
https://www.duurzamezuivelketen.nl/files/Convenant%20Weidegang%202016.pdf
De convenantspartners hebben afgesproken om jaarlijks in het najaar bijeen te komen om de
voortgang en concrete activiteiten te bespreken en hierover te rapporteren. In de
voortgangsrapportage die voor u ligt hebben de partijen de plaatsgevonden activiteiten ten behoeve
van weidegang over 2017 gepresenteerd. Ook zijn hierin de voorgenomen activiteiten voor 2018
benoemd. Dit is gedaan vanuit de rol van de ondertekenaar zoals is vastgesteld in het Convenant
Weidegang.
Vanaf 20 december 2017 zijn er 82 ondertekenaars van het Convenant Weidegang. Op 20 december
2017 ondertekenen BoerenNatuur, Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu, Ausnutria Hyproca,
Farmel Dairy BV, Noorderlandmelk, DLV Advies, GEA, Internethuis en Wellantcollege Convenant
Weidegang. Zij zullen vanaf volgend jaar worden opgenomen in deze voortgangsrapportage.
Slechts van enkele organisaties is geen voortgangsrapportage ontvangen, voor deze organisatie is
een leeg formulier opgenomen.
Namens de Duurzame Zuivelketen (initiatiefnemer van het Convenant Weidegang),
Werner Buck
Voorzitter stuurgroep Duurzame Zuivelketen
20 december 2017
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

LTO Nederland
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de melkveehouderij en aanbieden van
beweidingsadvies en -instrumenten.
 Belang van kavelruil (huiskavels) onder de aandacht brengen bij overheden.
 Ook volgend jaar zal LTO, samen met NZO, de organisatie en coördinatie
van de activiteiten van het Convenant Weidegang voor haar rekening
nemen.
 LTO zal een actieve rol blijven spelen bij het ontwikkelen en verspreiden van
kennis, die ontwikkeld wordt binnen de diverse onderzoeken (o.a. Amazing
Grazing) die lopen.
 Extra aandacht zal worden besteedt aan het inbedden van weidegang in alle
facetten van de onderwijsprogramma’s van alle groene HBO’s en MBO’s.
 Via diverse kanalen blijft LTO het belang van weidegang onder de aandacht
brengen, zowel bij de eigen achterban, als bij de stakeholders. Hierbij zal
ook weer specifiek aandacht worden besteedt aan het project Nieuwe
Weiders.
 LTO heeft gezamenlijk met NZO het project Digitale borging geïnitieerd en
vanaf 2017 wordt het mogelijk voor o.a. koppelbeweiding en vrij koeverkeer
om met digitale systemen te meten hoeveel tijd individuele koeien in de wei
doorbrengen.
 LTO blijft zich inzetten voor eenduidige definities en borging van weidegang.
 LTO streeft ernaar om de onduidelijkheid in de weergave van het aandeel
weidegang tussen bedrijven en koeien weg te halen uit de discussie.
 LTO blijft zich inzetten op meer stimulering van weidegang in
milieuwetgeving door als inzet voor het Zesde Actieprogramma
Nitraatrichtlijnen de gebruiksnormen te verruimen wanneer weidegang wordt
toegepast.
 LTO blijft zich inzetten voor een optimalisatie van de verkaveling.
 NZO en LTO zijn gezamenlijk initiatiefnemer van het Convenant Weidegang
en nemen de organisatie van de activiteiten voor het Convenant voor haar
rekening.
 LTO heeft via diverse communicatiekanalen haar leden gewezen op het
belang van weidegang. Hierbij hecht LTO een grote waarde aan vrij
ondernemerschap en daarmee de vrijheid van de ondernemer in de keuze
tussen weiden en opstallen.
 Het project Amazing Grazing 2.0 in opdracht van de Duurzame Zuivelketen
(gezamenlijk initiatief NZO en LTO) liep in 2017 voor het tweede jaar. Hierin
wordt onderzoek gedaan naar en onderbouwen van oplossingen voor
beweiden en vertaling daarvan naar kennis, managementtools en
beweidingssystemen. Daarmee stimuleert Amazing Grazing toepassing en
ontwikkeling van beweiden in Nederland, als onderdeel van modern
vakmanschap, nu en in de toekomst.
 Het project Kennis voor Beweiding is in 2017 voortgezet door de Duurzame
Zuivelketen in samenwerking met de lector weidegang. Kennis voor
Beweiding is een project voor kennisontwikkeling en kennisdoorstroming over
beweiding binnen het groene onderwijs. Aan de basis staat praktijkonderzoek
naar drie belangrijke beslisfactoren bij de keuze van de veehouder om al dan
niet te weiden: beschikbaar gras, arbeid/economie en mind-set van de
veehouder. De resultaten komen openbaar beschikbaar voor het groene
onderwijs en andere geïnteresseerden.
 Voor het tweede jaar een grootschalige werving voor Nieuwe Weiders; een
traject om nieuwe weiders te begeleiden in hun transitie naar weidegang. Dit
traject wordt geleid vanuit Stichting Weidegang in samenwerking met o.a.
LTO. Het traject is tweejarig, met farmwalks in een kleine groep en
persoonlijke begeleiding van een weidecoach.
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Voorgenomen activiteiten
voor 2018

 De Duurzame Zuivelketen wil voor melkveehouders die nieuwe
beweidingsvormen toepassen, zoals koppels weiden op verschillende
dagdelen of vrij koeverkeer bij robotmelken, het mogelijk en makkelijker
maken om aan te tonen dat zij volledige weidegang toepassen. In 2017 zijn
hiervoor meetsystemen getoetst en goedgekeurd die digitale borging van
weidegang mogelijk maken en daarmee ook het verkrijgen van weidepremie.
 In 2017 is de procedure rondom het onderling aanspreken op resultaat voor
weidegang doorgezet. LTO is hier samen met NZO bij betrokken in het kader
van de Duurzame Zuivelketen. Hierbij dienen zuivelondernemingen hun
eigen niveau van weidegang van 2012 te behouden. Wanneer aan het begin
van het jaar blijkt dat een onderneming bij de definitieve cijfers van het
aandeel weidegang 1 procent of meer is gedaald ten opzichte van 2012, zal
deze onderneming een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak
staat helder omschreven welke maatregelen de onderneming zal nemen om
het niveau van weidegang te laten stijgen naar het niveau van 2012.
 LTO en NZO hebben verdere afspraken gemaakt over invoering van
eenduidige definities en borging van weidegang. Zo wordt de
Weidegangindicator van Qlip door een aantal zuivelondernemingen ingezet
om weidegang te borgen.
 LTO is samenwerking met NZO een onderzoek gestart hoe de
onduidelijkheid tussen de verschillende weidecijfers, CBS en Duurzame
Zuivelketen en bedrijven en koeien, weg te nemen is.
 LTO heeft inzet gepleegd op het stimuleren van weidegang in
milieuwetgeving bij het ministerie van Economische Zaken. O.a. het mogelijk
proberen te maken van de borging van meer weidegang in relatie tot
maatregelen om reductie ammoniakemissie.
 LTO heeft zich tevens ingezet voor optimalisatie van de verkaveling, door het
initiëren van vrijwillige kavelruiltrajecten, door melkveehouders te stimuleren
deel te nemen aan verkavelingsprojecten en door provinciale en lokale
overheden te enthousiasmeren om kavelruilen te faciliteren. Op deze laatste
is extra inzet gepleegd in samenwerking met het ministerie van EZ door
gesprekken te voeren met enkele provincies over mogelijkheden tot
verbetering van de kavelruiltrajecten in deze provincies.
 LTO heeft via een spandoekenactie leden en maatschappij geattendeerd op
het belang van weidegang.
 LTO heeft in de media gepleit voor vergroting van het aandeel weidezuivel in
de schappen van de supermarkten.
 LTO heeft zich, samen met NZO, ingezet tegen een wettelijke verplichting
van weidegang. Voornamelijk omdat verplichting het einde betekent van een
van de weinige succesvolle markt- en verdienmodellen waarbij de markt
betaalt voor duurzame voedselproductie (weidepremie). Maar ook omdat LTO
geloofd in het belang van intrinsieke motivatie van melkveehouders om te
gaan weiden.
 Ook volgend jaar zal LTO, samen met NZO, de organisatie en coördinatie
van de activiteiten van het Convenant Weidegang voor haar rekening nemen.
 LTO zal een actieve rol blijven spelen bij het ontwikkelen en verspreiden van
kennis, die ontwikkeld wordt binnen de diverse onderzoeken (o.a. Amazing
Grazing) die lopen.
 LTO blijft aandacht houden aan het inbedden van weidegang in alle facetten
van de onderwijsprogramma’s van alle groene HBO’s en MBO’s.
 Via diverse kanalen blijft LTO het belang van weidegang onder de aandacht
brengen, zowel bij de eigen achterban, als bij de stakeholders. Hierbij zal ook
weer specifiek aandacht worden besteedt aan het project Nieuwe Weiders.
 Voorzetting van het project Digitale borging om mogelijk te maken dat voor
o.a. koppelbeweiding en vrij koeverkeer weidegang met digitale
meetsystemen beter te borgen is.
 LTO blijft zich inzetten voor eenduidige definities en borging van weidegang.
 LTO streeft ernaar om de onduidelijkheid in de weergave van het aandeel
weidegang weg te halen uit de discussie.
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 LTO blijft zich inzetten op meer stimulering van weidegang in milieuwetgeving
door als inzet voor het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijnen de
stikstofbemestingsnorm te verruimen wanneer weidegang wordt toegepast of
het toepasbaar maken van extra weidegang om ammoniakemmissie te
reduceren.
 LTO blijft zich inzetten voor een optimalisatie van de verkaveling, o.a. door in
gesprek te gaan met provincies.
 LTO blijft zich inzetten tegen een wettelijke verplichting van weidegang.
Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

NAJK
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de melkveehouderij en aanbieden van
beweidingadvies en -instrumenten.
 Belang van kavelruil (huiskavels) onder de aandacht brengen bij overheden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017




Plaatsgevonden activiteiten
in 2017







Voorgenomen activiteiten
voor 2018





Het uitvoeren van het weidegang project om zo weidegang meer in het
onderwijs in te bedden en jonge melkveehouders bewust te maken van
weidegang (zowel studenten als leden).
Weidegang stimuleren/kennis over weidegang vergroten door via de kanalen
van NAJK te communiceren over weidegang.
NAJK heeft in opdracht van het ministerie van LNV het project Wei en
Maatschappij gestart. Dit project is er op gericht om de kennis, vaardigheden
en passie voor beweiding te verbeteren bij jonge melkveehouders en
agrarisch studenten. In 2017 is de start gemaakt met de uitvoering en zijn er
verschillende workshops gehouden. Ook is er aandacht besteed aan brede
communicatie over dit project middels filmpjes en berichten.
Deelname aan de klankbordgroep beweiding en onderwijs. Doel is om
beweiding in te bedden in het agrarisch onderwijs.
Deelname aan de werkgroep stimuleringsmaatregelen weidegang van de
Stichting Weidegang.
In de Boerderij een bijdrage geschreven over de rol van kavelruil in het
belang van weidegang (link). Ook in andere media is er meer aandacht
besteed aan dit thema naar aanleiding van deze column.
Verdere uitrol van het project Wei en Maatschappij bij verschillende
onderwijsinstellingen en lokale AJK’s.
Communiceren over de activiteiten van NAJK in het project Wei en
Maatschappij.
Bijdrage leveren aan de verschillende werkgroepen over weidegang.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Nederlandse Melkveehouders Vakbond
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij
zowel melkveehouders als stakeholders van de melkveehouderij.
 Belang van kavelruil (huiskavels) onder de aandacht brengen bij
overheden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017



Weidegang onder de aandacht blijven brengen bij leden.

Plaatsgevonden activiteiten
voor 2017



NMV heeft zich ingezet om het belang van verhoging
gebruiksnormen onder de aandacht te brengen.
NMV heeft in het ledenblad Koebont uitvoerig aandacht
besteed aan het opstarten van weidegang door middel van
een uitgebreid interview met een nieuw gestarte weider.
Het interview is ondersteund met tips van een weidecoach
voor het opstarten van weidegang.
NMV heeft zich openlijk uitgesproken tégen de verplichte weidegang:
Dit zou de meerwaarde van het product onderuit halen, waardoor die
boer daar uiteindelijk geen compensatie meer voor krijgt. Terwijl die
compensatie nu juist een motivatie is voor melkveehouders om te
starten met weidegang. Tevens kunnen de kosten die weidegang met
zich meebrengt op deze wijze worden gecompenseerd.
NMV heeft zich actief uitgesproken over het feit dat de Kringloopwijzer
ook voor bedrijven die weidegang toepassen correct gevalideerd zou
moeten worden.







Voorgenomen activiteiten
voor 2018

NMV zal doorgaan met het benadrukken van de noodzaak om gebruiksnormen
te verhogen.
Ook zal NMV doorgaan met het onder de aandacht brengen van het belang van
weidegang, zowel bij leden als bij stakeholders.
NMV blijft zich inzetten voor aanpassing van de kringloopwijzer zodat weidende
bedrijven minder worden benadeeld bij het gebruik van deze tool.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Arla Foods BV
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 Eind 2016, begin 2017 organiseren we een roadshow langs al onze
Nederlandse melkveehouders waarbij we weidegang nadrukkelijk onder de
aandacht zullen brengen. Dit zal moeten leiden tot een verdere toename van
het aandeel weidegang.
 Met melkveehouders die de mogelijkheid hebben om te weiden en
geïnteresseerd zijn, gaan we adviesgesprekken inplannen met de
Weidecoach. Arla Foods zal de kosten hiervan voor haar rekening nemen.
 Weidegang is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht
 Nieuwe convenant weidegang met aanscherping van voorwaarden o.a
o Uiterste datum begin van beweiding 15 juni
o Het grasaandeel (droge stof) in het basisrantsoen moet te allen tijde
ten minste 50% bedragen. Dit omvat onder andere weidegras,
gemaaid gras, kuilgras en hooi.
o Minimale weideoppervlakte per koe van 0.1 ha.
 Recrutering nieuwe melkveehouders in Nederland op basis van
ondertekening convenant weidegang Arla
 Implementatie van nieuwe convenant weidegang
 Aanbieden van mogelijkheid van Arla-seminar rond weidegang aan
geïnteresseerde melkveehouders

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Royal A-ware
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
Financieel stimuleren
 Introductie A-ware Duurzaam 2.0. Hierin worden onder meer punten
toegekend aan melkveehouders die deelweidegang toepassen.
 Weidepremie (inclusief perceelregistratie) naar minimaal €1,00 per 100
kilogram melk.
Kennis melkveehouders vergroten
 In workshop voor melkveehouders is weidegang, waar mogelijk en relevant,
een bespreekpunt. Het volgen van workshops wordt gestimuleerd via het
duurzaamheidsprogramma A-ware Duurzaam 2.0.
 Melkveehouders via onder meer digitale nieuwsbrief informeren over
weidegang.

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Markt
 Uitbreiden assortiment zuivelproducten gemaakt van weidemelk.
 Voortzetten van het agenderen van duurzaamheid in commerciële
gesprekken met klanten.
 Bij de werving van melkveehouders blijft het accent liggen op
melkveehouders die weidegang (willen) toepassen.
Financieel stimuleren en waarderen
 Weidepremie verhoogd naar €1,25 per 100 kilogram melk voor
melkveehouders die weidegang (120/6 of 720/120) toepassen.
 Via het duurzaamheidsprogramma A-ware Duurzaam melkveehouders
waarderen die een vorm van weidegang toepassen.
Kennis melkveehouders vergroten
 Op bijeenkomsten voor melkveehouders heeft Royal A-ware toegelicht dat
weidezuivel de standaard is/wordt voor in Nederland verkochte
zuivelproducten.
 Weidegang is aandachtspunt bij workshops die i.s.m. Dairy Academy
Oenkerk worden georganiseerd.
 Via digitale nieuwsbrief en persoonlijk contact melkveehouders stimuleren
om weidegang toe te passen en/of deel te nemen aan het project “Nieuwe
Weiders”.
 A-ware melkveehouders worden gestimuleerd (o.a. via communicatie en
vergoeden kosten) deel te nemen aan project “Nieuwe Weiders”. Diverse Aware melkveehouders hebben deelgenomen.
Markt
 Royal A-ware is op zoek naar extra melk en wil graag samenwerken met
melkveehouders uit Noord Nederland. Het accent ligt hierbij op
melkveehouders die weidegang (willen) toepassen. Zie ook
https://www.royal-aware.com/nl/melkveehouders-contactformulier.
 Uitbreiden assortiment zuivelproducten gemaakt van weidemelk.
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Voortzetten van het agenderen van duurzaamheid in commerciële gesprekken
met klanten.
Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Financieel stimuleren en waarderen
 Weidepremie minimaal €1,25 per 100 kilogram melk.
 Via het duurzaamheidsprogramma A-ware Duurzaam melkveehouders
waarderen die een vorm van weidegang toepassen.
Kennis melkveehouders vergroten
 In workshop voor melkveehouders is weidegang, waar mogelijk en relevant,
een bespreekpunt. Het volgen van workshops wordt gestimuleerd via het
duurzaamheidsprogramma A-ware Duurzaam.
 Melkveehouders via onder meer digitale nieuwsbrief informeren over
weidegang.
Markt
 Uitbreiden assortiment zuivelproducten gemaakt van weidemelk.
 Voortzetten van het agenderen van duurzaamheid in commerciële
gesprekken met klanten.
 Bij de werving van melkveehouders blijft het accent liggen op
melkveehouders die weidegang (willen) toepassen.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie

Royal Bel Leerdammer B.V.

Rol Convenant Weidegang



Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
voor 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Opmerkingen

Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 aanbieden studiegroep FarmWalk, ‘samen beter leren weiden’
 aanbieden individueel advies ‘weidegang voor mijn bedrijf’
 vervolg ondersteuning melkveebedrijven die willen deelnemen aan het
project nieuwe weiders
 deelweidegang met een daaraan verbonden premie van €0,15/100 kg melk.
 weidepremie omhoog van €0,65/100 kg melk naar €2,00/100 kg melk.
 Royal Bel Leerdammer gaat Leerdammer kaas produceren met uitsluitend
weidemelk
 aanbieden studiegroep FarmWalk, ‘samen beter leren weiden’
 aanbieden individueel advies ‘weidegang voor mijn bedrijf’
 ondersteuning nieuwe weiders met als resultaat 105 nieuwe weiders
 deelweidegang met een daaraan verbonden premie van €0,15/100 kg melk
 verhoging van weidepremie naar €2,00/100 kg melk.
 Royal Bel Leerdammer gaat Leerdammer kaas produceren met uitsluitend
weidemelk
 aanbieden studiegroep FarmWalk, ‘samen beter leren weiden’
 aanbieden individueel advies ‘weidegang voor mijn bedrijf’
 vervolg ondersteuning melkveebedrijven die willen deelnemen aan het
project nieuwe weiders
 deelweidegang met een daaraan verbonden premie van €0,15/100 kg melk.
 volledige weidegang met daaraan verbonden premie van €2,00/100 kg melk.
 Royal Bel Leerdammer gaat Leerdammer produceren met uitsluitend
weidemelk
Royal Bel Leerdammer bereidt zich voor op het produceren van kaas van
weidemelk in combinatie met non-GMO melk (volgens de VLOG voorwaarden).
De pilotpremie is €1,00/100 kg melk. De premie voor volledige weidegang gaat
daarmee omhoog naar €3,00/100 kg melk mits er wordt voldaan aan de VLOG
voorwaarden (non-GMO voeren van het melkvee).
ZuivelNL en Royal Bel Leerdammer werken samen in het project Eiwit van Eigen
Land. Met dit project streeft een groep melkveehouders er naar zoveel mogelijk
eiwit van eigen land te benutten. Een hoger percentage Eiwit van Eigen Land
wordt ook gewaardeerd in Duurzaam Leerdammer.
Het percentage Eiwit van Eigen Land heeft een sterke relatie met de intensiteit
van een melkveebedrijf (<intensiteit = >percentage Eiwit van Eigen Land) en
heeft daarmee ook een indirecte relatie met een grondgebonden
melkveehouderij waarbij het realiseren van weidegang eenvoudiger wordt.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

CONO Kaasmakers
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingsadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 CONO heeft de weidegangpremie verdubbeld naar €2.- naar 100 kg melk
 Risicobedrijven zijn geïnventariseerd en extra beoordeeld op weidegang
 CONO heeft zijn weidegangregistratie veranderd van Wunderkraut naar Znet
 CONO heeft veehouders door het project nieuwe weiders gestimuleerd om
alsnog te gaan weiden.
 Caring Dairy themagroepen hebben 3 maal een farmwalk gedaan over het
optimaliseren van de weidegang op eigen bedrijf.
 Intensieve weiders hebben een plan van aanpak gemaakt en zijn 150 dagen
gaan weiden.
 CONO keert aan 94% van zijn veehouders een weidegangpremie uit van €
2,00 per 100 kilogram melk (definitie volgens Stichting Weidegang). CONO
kent geen premie voor deelweidegang.
 Melkveehouders die een melkveebedrijf van een stoppende CONOveehouder overnemen kunnen lid worden van de coöperatie. Onder
voorwaarde dat zij weidemelk produceren, waarbij er in het kader van
geloofwaardigheid en de mogelijkheid om voldoende vers gras op te nemen,
niet meer dan 10 koeien per hectare huiskavel worden gehouden
 Veehouders met meer dan 10 koeien per hectare zijn geïnventariseerd en er
mogen geen weiders komen met meer dan 10 koeien per hectare
 CONO heeft een aparte weidegangbeoordelaar aangesteld om intensiever te
kunnen beoordelen.
 Qlip heeft weidegangcontrole uitgevoerd op tenminste 25% van de bedrijven
met weidegang (10% daarvan betreffen onaangekondigde beoordelingen op
risicobedrijven). De buitendienstmedewerkers voeren in samenwerking met
een weidegangbeoordelaar die eigenlijke weidegangcontrole uit. Alle
melkveebedrijven worden door hen minimaal twee keer per jaar beoordeeld.
 CONO heeft een bestuurder in het bestuur van de Stichting Weidegang.
Daarnaast heeft een medewerker zitting in de Technische werkgroep van de
Stichting en in het DZK-programmateam Weidegang (namens PartiCo).
 In het voorjaar van 2017 heeft CONO meerdere “Dagje bij de boer” dagen
georganiseerd. Bijna 9.000 mensen hebben hier het verhaal achter
Beemster kaas (kaas onder weidelogo) kunnen ervaren.
 CONO stuurt bij elke weidegangbeoordeling een mail richting de
desbetreffende veehouder om hem op deze manier in te lichten over de
stand van zaken op dat moment
 Via Z-net kan elke veehouder in 1 oogopslag zien hoeveel dagen en hoeveel
uur hij al aan het weiden is
 Digitale registratie voor veehouders met koppelbeweiding
 Weidegangbeoordelaar gaat vroeger in het jaar de weidegang beoordelen
met name op risicobedrijven.
 Er worden nieuwe veehouderijbedrijven toegelaten aan de Coöperatie die
verplicht worden om te weiden en het volgen van workshops.
 Het blijven in kaart brengen van risicobedrijven.
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Persoonlijke benadering / coaching bij knelgevallen rondom weidegang door
onze buitendienst, zodat vroeg in het seizoen nog bijgestuurd kan worden.
De Caring Dairy themagroepen (ons duurzaamheidsprogramma) gaan door
met 3x per jaar een farmwalk en het optimaliseren van de weidegang op het
eigen bedrijf. Binnen Caring Dairy willen we daarbij nog actiever inzetten op
de taboe die heerst rondom weidegang en efficiëntie (kringloopwijzer/BEX),
omdat mineralenefficiëntie vermoedelijk een steeds grotere rol gaat spelen
binnen de ontwikkelingsruimte van de bedrijven.
CONO is vertegenwoordigd in het College van Deskundigen KoeKompas,
waarbij we actief meedenken over het belang van weidegang bij de
doorontwikkeling van KoeKompas. De DZK-doelen over weidegang worden
daarbij in ogenschouw gehouden. Met deze doorontwikkeling van
KoeKompas zal de dierenarts (een invloedrijke erfbetreder) mogelijk meer
kennis over weidegang opdoen.
Weidegangregistratie gaat volledig via Z-net lopen en veehouder krijgt de
mail van beoordeling op dezelfde wijze.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

De Graafstroom
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017














Plaatsgevonden activiteiten
in 2017



Stoomcursus weidegang voor adviseur buitendienst
Weidepremie/financiële ondersteuning ingevoerd
Weidecoach ingeschakeld bij veehouders
Intentieverklaring opgesteld.
Aanschaf weidepoort ivb koppel beweiden
Werven van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders
Onderzoeken en onderbouwen van oplossingen voor beweiding via Amazing
Grazing;
Inbedden van weidegang in het onderwijs met lector weidegang via het
project Kennis voor Beweiding;
Initiatiefnemer en organisatie Convenant Weidegang;
Invoeren eenduidige definities en borging (o.a. identificatie risicobedrijven
met weidegangindicator) voor weidegang;
Toetsing digitale meetsystemen om weidegang aan te tonen via
elektronische registratie van koeien (meer ruimte voor flexibiliteit);
Elkaar aanspreken op resultaat.









Weidecoach inschakelen bij veehouders
Belang weidegang en tips voor weiden in nieuwsbrief voor de leden
Evt. een workshop i.s.m. Stichting Weidegang
Werven van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders;
Derde jaar Amazing Grazing;
Derde jaar Kennis voor Beweiding;
Organisatie Convenant Weidegang.






Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Voortzetten omschakelbeleid naar beweiding onder de leden
Koppelbeweiding promoten zodra erkend door Stichting Weidegang
Voornemen om Weidepremie in te voeren.
Geen aanname van niet-weidende melkveehouders.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

De Zuivelmakers
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017






Plaatsgevonden activiteiten
in 2017







Voorgenomen activiteiten
voor 2018






Voortzetten van de eis dat alle melkveehouders jaarlijks minimaal 130
dagen, 8 uur per dag weidegang hebben.
Onze 2e productielocatie (Lebo Kaas B.V.) zal worden gecertificeerd volgens
de normen van Stichting Weidegang.
Voortzetten van aanpassen van recepturen om meer Weidemelk producten
op de markt te kunnen brengen.
Verandering van beloningsstructuur met betrekking tot Weidegang. Tot op
heden was deze €0,65/100kg melk. Vanaf 2017 zal deze als volgt zijn:
€1,30/100kg melk vanaf 130 tot 149 dagen/8u weidegang
€1,50/100kg melk vanaf 150 tot 179 dagen/8u weidegang
€1,80/100kg melk vanaf 180 dagen/8u weidegang
De premie wordt aan het einde van het jaar bepaald.
Vanaf 2017 zal er een limiet worden vastgelegd voor het aantal melkkoeien
per hectare huiskavel.
100% van de melkveehouders heeft dit jaar Weidegang toegepast.
Lebo Kaas B.V. is gecertificeerd volgens normen Stichting Weidegang
Van alle geproduceerde producten door de Zuivelmakers en Lebo Kaas is
een weidemelk variant beschikbaar.
Er is een limiet opgenomen van max. 5 melkkoeien per hectare huiskavel.
De aanpassing van de beloningsstructuur voor Weidemelk is als volgt
ingevoerd:
€1,30/100kg melk vanaf 130 tot 139 dagen/8u weidegang
€1,40/100kg melk vanaf 140 tot 149 dagen/8u weidegang
€1,50/100kg melk vanaf 150 tot 159 dagen/8u weidegang
€1,60/100kg melk vanaf 160 tot 169 dagen/8u weidegang
€1,70/100kg melk vanaf 170 tot 179 dagen/8u weidegang
€1,80/100kg melk vanaf 180 dagen/8u weidegang
Het weideseizoen is nog niet voor alle melkveehouders afgerond, maar het
gemiddeld aantal dagen Weidegang zal dit jaar >180 dagen zijn.
Voortzetten van de eis dat alle melkveehouders jaarlijks minimaal 130
dagen, 8 uur per dag weidegang hebben.
Collectieve doelstelling voor de melkveehouders: Weiden voor de 1e snee.
Dit om vanaf 2020 standaard 150 dagen te weiden en ter verbetering van de
biodiversiteit. In 2017 is dit doel al behaald, oorzaak is hoogstwaarschijnlijk
de aangepaste beloningsstructuur waardoor een lang weideseizoen
interessanter is geworden.
Vanaf 2018 zal er meer worden gestuurd op het optimaliseren van gebruik
beschikbaar ruwvoer op het bedrijf door middel van Weidegang.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

DOC Kaas B.A.
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingsadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 Verhogen van weidegangpremie
 Uitbreiding productie weidekaas
 Werven van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders;
 Invoeren eenduidige definities en borging (o.a. identificatie risicobedrijven
door meten weidegang in melk) voor weidegang;
 Grootschalige pilot digitale borging: weidegang aantonen via elektronische
registratie van koeien (meer ruimte voor flexibiliteit);
 Organisatie Convenant Weidegang.
 De weidegangpremie is in 2017 verhoogt van € 0,50 naar € 1,75
 De productie van weidekaas is in 2017 aanzienlijk verhoogd ten opzichte van
2016
 Rayonadviseurs hebben extra training van Stichting weidegang gevolgd over
de verschillende manieren van weiden. Zij zijn dan ook volwaardige
gesprekspartner in het begeleiden en stimuleren van weidegang op
melkveebedrijven.
 Invoeren eenduidige definities en borging (o.a. identificatie risicobedrijven
door meten weidegang in melk) voor weidegang;
 Grootschalige pilot digitale borging: weidegang aantonen via elektronische
registratie van koeien (meer ruimte voor flexibiliteit);
 Organisatie Convenant Weidegang.
 Weidegang premie op hetzelfde hoge niveau houden
 Werven van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders;
 Derde jaar Amazing Grazing;
 Derde jaar Kennis voor Beweiding;
 Organisatie Convenant Weidegang.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

FrieslandCampina
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 Mogelijke verhoging van de weidegangtoeslag.
 Verdere uitrol van het wervingstraject Werven Nieuwe Weiders waarin een
groep weide coaches en speciale adviseurs melkveehouders individueel
benadert over weidegang.
 Organiseren van bijeenkomsten en/of farmwalks voor potentiële weiders.
 Ontwikkeling van een nieuwe digitale weidekalender, een digitaal
registratiesysteem waarin de melkveehouder weidetijden kan bijhouden.
 Deelname aan het vervolg van de pilot digitale borging waarin met digitale
meetsystemen wordt aangetoond hoeveel tijd individuele koeien in de wei
doorbrengen.
 Bijdragen aan het invoeren van eenduidige definities en borging (o.a.
identificatie risicobedrijven door meten weidegang in melk) voor weidegang.
 Organisatie Convenant Weidegang.
 Stimuleren van individuele adviezen via Stichting Weidegang.
 Steunen van beweidingsonderwijs en onderzoeken en onderbouwen van
oplossingen voor beweiding via Amazing Grazing.
 Om weidegang verder te stimuleren heeft FrieslandCampina per 1 januari
2017 de weidegangtoeslag verhoogd van 1,00 euro naar 1,50 euro per 100
kg melk. De regeling voor deelweidegang is onveranderd gebleven, met een
vergoeding van € 0,46/100kg melk.
 Aandeel weidezuivel en weidekaas uitgebouwd middels nieuwe
marktintroducties en verkoop. Diverse promotiecampagnes voor weidezuivel
in het voorjaar.
 Grootschalige wervingscampagne Werven Nieuwe Weiders waarin
melkveehouders individueel worden benaderd door een groep weide
coaches en speciale adviseurs over weidegang.
 Organiseren van weide-clinics voor potentiële weiders.
 Ontwikkeling van een nieuwe digitale weidekalender; een digitaal
registratiesysteem waarin de melkveehouder weidetijden kan bijhouden.
 Naar aanleiding van het vervolg van de pilot digitale borging is in 2017 een
nieuwe weidegang registratiemethode geïntroduceerd voor de ledenmelkveehouders: registratie van weide-uren en dagen door middel van een
digitaal meetsysteem voor individuele koeregistratie van weidetijd. Hierdoor
wordt ook koppelbeweiding mogelijk en wordt het voor bedrijven met een
melkrobot en vrij koeverkeer makkelijker om aan te tonen dat hun dieren de
vereiste weidetijd genieten.
 Bijdragen aan het invoeren van eenduidige definities en borging (o.a.
identificatie risicobedrijven door meten weidegang in melk) voor weidegang.
 Organisatie Convenant Weidegang.
 Stimuleren van individuele adviezen via Stichting Weidegang.
 Steunen van beweidingsonderwijs en onderzoeken en onderbouwen van
oplossingen voor beweiding via Amazing Grazing.
 Verdere uitrol van het wervingstraject Werven Nieuwe Weiders waarin
melkveehouders individueel worden benaderd door een groep weide
coaches en speciale adviseurs over weidegang.
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Opmerkingen

Uitbouwen aandeel weidezuivel en weidekaas.
Doorontwikkeling nieuwe digitale weidekalender.
Organiseren van weide-clinics voor potentiële weiders.
Verdere uitrol van de digitale meetsystemen voor individuele koeregistratie
van weidetijd middels promotionele activiteiten.
Doorontwikkeling van eenduidige definities en borging (o.a. identificatie
risicobedrijven door meten weidegang in melk).
Organisatie Convenant Weidegang.
Stimuleren van individuele adviezen via Stichting Weidegang.
Steunen van beweidingsonderwijs en onderzoeken en onderbouwen van
oplossingen voor beweiding via Amazing Grazing
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Hochwald Foods Nederland bv
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 Belang van weidegang blijven communiceren tijdens contactmomenten met
melkleveranciers (nieuwsbrieven, vergaderingen en bezoeken).
 Hogere weidegangtoeslag uitkeren, waarbij langer weiden en weiden van
jongvee in combinatie met melkvee gestimuleerd wordt.
 Project Nieuwe Weiders onder de aandacht brengen bij niet weiders.
 Belang van weidegang gecommuniceerd tijdens contactmomenten met
melkleveranciers (nieuwsbrieven, vergaderingen en bezoeken).
 Verhoging van de weidegangtoeslag doorgevoerd. Introductie van een
staffel, waarbij langer weiden en het weiden van jongvee (naast het weiden
van de melkkoeien) wordt gestimuleerd.
 Project nieuwe weiders onder de aandacht gebracht.
 Naast de melkveehouders en het transport is ook onze productielocatie
gecertificeerd volgens de Weidemelk normen van de Stichting Weidegang.
 Een aantal artikelen in ons assortiment wordt geproduceerd onder het
Weidemelk logo.
 Belang van weidegang blijven communiceren tijdens contactmomenten met
melkleveranciers (nieuwsbrieven, vergaderingen en bezoeken).
 Handhaven van de hogere weidegangtoeslag, waarbij langer weiden en
weiden van jongvee in combinatie met melkvee gestimuleerd wordt.
 Project Nieuwe Weiders onder de aandacht brengen bij niet weiders.
 Waar mogelijk het volume en het aantal artikelen dat geproduceerd wordt
onder het Weidemelk logo verhogen.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Rouveen Kaasspecialiteiten
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 Weidegangworkshops m.m.v. WUR en Louis Bolk
 Aanbieden Farmwalk en Nieuwe Weiders
 Discussie verhoging weidegangpremie in RvB
 Niet-weiders aan blijven spreken en ondersteuning aanbieden
 Weidepremie omhoog naar €1,50 per 100 kg melk jaarrond

Weidegangworkshops m.m.v. WUR en Louis Bolk
 Farmwalk en Nieuwe Weiders groepen gedraaid
 Niet-weiders aan blijven spreken en ondersteuning aanbieden
 Weidepremie verhoogd naar €1,50 per 100 kg melk jaarrond
 Weidegangpremie verder verhogen
 Kennis vanuit Stichting Weidegang aan blijven bieden, niet alleen de
groepen maar ook individuele coaching als onderdeel van het
Duurzaamheidsprogramma

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Vecozuivel
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Vreugdenhil Dairy Foods
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 In 2017 zullen we de weidepremie verhogen naar € 1,50/100 kg melk
 In 2017 zullen melkveehouders via persoonlijke benadering gestimuleerd
worden om middels het project “Nieuwe Weiders” over te schakelen van
opstallen naar weiden.
 In 2017 zullen we actief bijdragen aan het verspreiden van de kennis die
opgedaan wordt in de projecten die lopen.
 In 2017 hebben wij de weidepremie verhoogd naar € 1,50/100 kg melk voor
volledige weidegang en € 0,25/100 kg melk voor deelweidegang
 We hebben onze veehouders gestimuleerd en gefaciliteerd om mee te doen
aan het project “Nieuwe Weiders”.
 Vanaf 2017 zijn we aangesloten bij de Stichting Weidegang en zijn onze
melkveehouders en RMO vervoer gecertificeerd voor het weideganglogo.
In het collectief (NZO/Duurzame Zuivelketen);
 Onderzoeken en onderbouwen van oplossingen voor beweiding via Amazing
Grazing;
 Inbedden van weidegang in het onderwijs met lector weidegang via het
project Kennis voor Beweiding;
 Initiatiefnemer en organisatie Convenant Weidegang;
 Invoeren eenduidige definities en borging (o.a. identificatie risicobedrijven
met weidegangindicator) voor weidegang;
 Toetsing digitale meetsystemen om weidegang aan te tonen via
elektronische registratie van koeien (meer ruimte voor flexibiliteit);
 Lobby tegen wettelijke verplichting van weidegang;
 Elkaar aanspreken op resultaat.
 Weidepremie gelijk houden aan 2017. Wel gaan we de premie maandelijks
uitkeren, i.p.v. éénmaal per jaar.
 Werven en faciliteren van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders;
In het collectief (NZO/Duurzame Zuivelketen);
 Derde jaar Amazing Grazing;
 Derde jaar Kennis voor Beweiding;
 Organisatie Convenant Weidegang.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Kaasmakerij Henri Willig B.V. en Henri Willig Kaas B.V.
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
 In 2017 staan twee bijeenkomsten op het programma waar weidegang op de
agenda zal komen te staan.
 In 2017 zal worden geïnventariseerd wat ervoor nodig is om de kaas te
kunnen verkopen als weidegang product.
 Rond weidegang in 2017 zullen geen commerciële activiteiten plaats vinden.
 Er zijn 2 bijeenkomsten geweest waar weidegang op de agenda heeft
gestaan.
 Er is een veehouder toegetreden tot de groep melkleveranciers met
weidegang.
 Het weidegang certificaat voor boeren, transport en productie is behaald en
een gedeelte van de productie wordt afgezet als weidegang product.
 Er staan 2 bijeenkomsten gepland in 2018 waar weidegang op de agenda
staan.
 In 2018 zullen een aantal melkveehouders toetreden tot de groep
melkleveranciers. Al deze leveranciers moeten weidegang melk leveren.
 Er zal worden gekeken welke commerciële activiteiten ontwikkeld moeten
gaan worden om een weidegang product in de markt te plaatsen

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Zuivelhoeve
 Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en
aanbieden van beweidingsadvies en -instrumenten.
en/of
 Financiële ondersteuning van melkveehouders met weidegang.
en/of
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen



Idem 2016, borgen van het doel 100 % weidemelk aangeleverd te krijgen.

Doel is bereikt, behouden van 100 % van alle boerderijmelk is weidemelk
Idem 2017, borgen doel 100 % weidemelk aangeleverd te krijgen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 2017
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

ABN AMRO Bank NV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang voor maatschappelijk draagvlak van de sector.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Naast aandacht voor weidegang zullen we vooral veel aandacht hebben voor
behoud van de derogatie en de gevolgen daarvan bij relaties.
 Kennis sessies in de agrarische teams van ABN AMRO waarin diverse
zuivelverwerkers hun Duurzaamheidsprogramma’s hebben toegelicht (o.a.
Focusplanet, Koekompas). Deelnemers zijn de (assistent) relatiemanagers.
Doel is om de 1e lijns collega’s te ondersteunen in gesprekken met
melkveehouders.
 De melkveespecialisten van ABN AMRO hebben onder begeleiding van Bart
van der Hoog als weidecoach theorie- en praktijkles gehad. Hierin tevens
besproken hoe relatiemanagers van ABN AMRO dit onderwerp ter sprake
kunnen brengen. Dit is verder toegelicht middels een bedrijfsbezoek bij een
intensieve weider. Op deze wijze is kennis opgedaan en tevens kan
gemakkelijker worden doorverwezen naar de weidecoaches.
 Relatiemanagers hebben gesprekken gevoerd met melkveehouders en
daarin specifiek aandacht gevraagd voor het belang van weidegang en de
impact op toekomstige bedrijfsvoering.
 ABN AMRO registreert al enkele jaren of bedrijven omschakelen. In 2017
hebben wij 23 bedrijven geregistreerd die zijn omgeschakeld naar
weidegang. In werkelijkheid zijn het waarschijnlijk meer bedrijven geweest.
Verder zien we een toename van het aantal bedrijven die het jongvee
weiden. Deze eerste stap zal bij diverse bedrijven leiden tot weidegang voor
het melkvee.
 Afgelopen jaar zijn er wederom geen omschakelaars geweest van
weidegang naar opstallen.
 Weidegang stond op de agenda in interne besprekingen en calls om doel
van het convenant en stand van zaken te bespreken.
 In presentaties en publicaties onderstrepen we het belang van de doelen van
de Duurzame Zuivelketen.
In ons kredietbeleid is weidegang een specifiek onderdeel:
 Als een relatie-melkveehouder overweegt om over te schakelen van
weidegang naar opstallen vragen we expliciet om een toelichten en
onderbouwing van de ondernemer. Wat zijn de achtergronden /
overwegingen / omkeerbaarheid / gevolgen voor exploitatie etc.
 In het kredietvoorstel is een toelichting vereist van de keuze om niet langer
te weiden.
 In de exploitatieprognose wordt rekening gehouden met de gevolgen voor
opbrengsten en kosten en wordt specifiek vermeldt welk systeem wordt
toegepast.
 Uiteindelijk bepaalt de ondernemer welk systeem het beste past bij hem/haar
en de omstandigheden.
 ABN AMRO onderzoekt een methode waarin de mate van duurzaamheid
mee weegt in het rentetarief bij financiering. Weidegang zal mogelijk
onderdeel uit gaan maken van deze methode.
 In de regionale teams verdere kennisverspreiding inzake weidegang.
 Registratie omschakelaars.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Accon AVM
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
Voor onze advisering hebben we de volgende visie als uitgangspunt genomen.
 Weidegang is meer dan een bedrijfssysteem waarin je kiest hoe je je dieren
een deel van het jaar gaat voeren. Het is onlosmakelijk verbonden aan het
behouden en verder verbeteren van het maatschappelijk draagvlak van de
melkveehouderij. Het kan in die zin ook je eigen ontwikkelmogelijkheden
bepalen.
 Uit financiële analyses blijkt niet dat weidende bedrijven het beter doen,
maar ook niet dat ze het slechter doen. De variatie tussen binnen de weiders
maar ook binnen de opstallers is vele malen groter dan tussen de weiders en
de opstallers. Dit geeft veel kansen voor management.
 Wanneer we naar mineralen analyses kijken (bex en kringloop) komen we tot
dezelfde conclusie. Grote variatie tussen bedrijven maar wel of niet weiden is
niet de verklaring van de verschillen.
 Wanneer we kijken naar vergunning verlening zien we in toenemende mate
wel verschillen. Dit in het voordeel van weiders.
 In toenemende mate zien we verschillen tussen bedrijven groeien in
financieel resultaat, kvem opbrengst, voerkosten, % energie en %eiwit uit
eigen voer.
 Biodiversiteit is in toenemende mate van belang.
Dit heeft uitgemond in de volgende activiteiten.
1. We hebben nadrukkelijk gewerkt met de Persoonlijke Profiel Analyse
(persoonlijkheidstest) en van daaruit een keuze maken wat past bij jou als
persoon/ondernemer/gezin qua bedrijfsconcept bij strategische keuzes. En
pas daarna de technische keuzes….en vooral ook het openhouden van
toekomstige mogelijkheden.
2. Beschikbaar stellen van een adviseur (dhr Jaring Dooper) aan de stichting
weidegang die vele melkveehouders in 2013 heeft bijgestaan in strategische
keuzes voor hun bedrijf.
3. Diverse groepsbijeenkomsten (7-10 melkveehouders) met
nieuwbouwplannen. Hierbij hebben we nadrukkelijk stilgestaan bij de
strategie van je bedrijf voor de komende 10-15 jaar en welke infrastructuur
daarbij nodig is. Wat nadrukkelijk aan bod kwam was weidegang maar ook
Maatlat Duurzame Veehouderij en Integraal Duurzame Stallen en
automatisch melken, voersystemen, de impact van opfok jongvee en transitie
management op de melkkoe later. Weidegang was hierbij geen apart
onderwerp maar kwam integraal terug.
4. In de vele accon■avm studiegroepen kwam weidegang nadrukkelijk aan bod.
5. In diverse inleidingen is nadrukkelijk stilgestaan bij het thema weidegang.
Vertrekpunt is ook hier geweest een management keuze.

Voorgenomen activiteiten
voor 2018





Agenderen bij melkveehouders welke melkstroom past bij jou, jouw gezin,
jouw visie, jouw omstandigheden en jouw bedrijf. Zeker nu er steeds meer in
verschillende stromen wordt gedacht. Daarnaast kan melkprijs dalen in 2018,
kun je dan extra beloning missen of juist erbij nemen?
Agenderen bij melkveehouders wat visie op toekomst bedrijfstoeslag is. Wat
betekent dit voor keuzes.
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Verdieping op analyse kringloopwijzer en vooral eigen eiwit voorziening.
Hierbij speelt grasopname en benutting een belangrijke rol.
Mogelijk studiedag van verschillende weide concepten.
Input leveren bij diverse provincies en zuivelverwerkers in discussie over
weidegang en carbon credits.

Opmerkingen
Belangrijk is om ook andere thema’s te koppelen aan weidegang. Denk hierbij
aan:
 Invulling biodiversiteit in eigen bedrijf
 Hoe omgaan met groeiende voorraad ruwvoer
 Inspelen op toekomst bedrijf toeslag
-
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie

Agrifirm Feed

Rol Convenant Weidegang

 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Ondersteunen melkveehouders bij weidegang met kennis en adviezen
 Opleiden / leveren weidecoaches, begeleiden (nieuwe) weiders
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding
 Continuering beleid mbt weidegang
 Verder doorontwikkelen WeideKompas o.a. mbt robotmelken en weiden
 Uitbreiden activiteiten weidecoaches
 Aandacht voor weidegang in communicatie
 Continuering beleid mbt weidegang, coachen veehouders die willen (gaan)
weiden, advisering mbt verbeteren rendement uit weidegang.
 Aandacht voor weidegang in communicatie

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017 tot en met oktober





















Voorgenomen activiteiten
voor 2018




Weidegang kennis update in regionale rundveeteams adviseurs in de
maanden januari en maart.
Weidegang actief meegenomen tijdens de bedrijfsbezoeken van rundvee
adviseurs.
Communicatie rondom elke dag vers gras/elke dag nieuw perceel als
standaard advies voor weidende veehouders
Veehouders via Agrifirm site en bedrijfsadviseurs benaderd voor opgave.
Starten met Weiden/Nieuwe Weiders pakket.
Samen met deLaval invulling gegeven aan 10 tal regionale bijeenkomsten in
workshopvorm.
Nieuwe en ervaren adviseurs volledige dag getraind met WeideKompas in
graslandmanagement en weiden, aansluitend farmwalk, afgesloten met
toets, bij goed gevolg bedrijfsadviseurs gecertificeerd.
Gestart met 4 nieuw groepen Nieuwe Weiders begeleid door onze
Ruwvoerspecialisten.
Intake gesprekken gevoerd met kandidaten voor nieuwe weiders.
Film over weiden verspreid via Agrifirm site over Compleet weiden bij
veehouder Johan Bonekamp en Hinke Bouma, Wiuwert (Fr).
Film verspreid via Agrifirm site over Combi weiden bij veehouder
Riezebosch te Mastenbroek (robotmelken en weiden).
Gastspreker op grasfair Wapserveen (AOC Terra) 12 april.
Gastspreker op beweidingsdag Aeres Dronten 19 april.
Gastspreker op beweidingsdag Nordwin van Hall Leeuwarden 24 mei.
Gastspreker op weidedag van op HAS den Bosch 6 juli.
Gedurende het hele jaar tips over weiden en weidenmanagement op site
www.agrifirm.nl
Gedurende weideseizoen wekelijks update met www.grasmonitor.com
verspreid via wekelijkse Feed Actueel (digitale nieuwsbrief Agrifirm)
Artikel Veeteelt gras: teelt van eiwitrijke klaver ondersteunt de fosfaat
reductie
Gastspreker op open dag 31 augustus nieuwe weider familie Elshof
Oldetrijne 240 mk op 40 ha
Film Veeteelt Gras: een leuk filmpje gemaakt met de focus op weidegang en
klaver http://veeteelt.nl/voeding/nieuws/veeteeltgras-tv-twee-ton-ds-extradankzij-klaver
Verder doorontwikkelen technische kennis en toepassing WeideKompas
Aandacht voor weidegang in communicatie jaarrond
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Continuering beleid mbt weidegang, coachen veehouders die willen (gaan)
weiden, advisering mbt verbeteren rendement uit weidegang bij bestaande
weiders

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Alfa Accountants en Adviseurs
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017



Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Een stageplaats toespitsen op weidegang (in het groene hart).
Onderzoeksvraag: Verdieping in de motieven van ondernemers bij hun
keuze voor opstallen. Ervaringen van weiders vastleggen.
 Voortgaan op de ingeslagen weg van de plaatsgevonden activiteiten
In de editie “Cijfers die Spreken 2017” is een artikel geplaatst met de titel
“Populariteit van weiden neemt weer toe”. Hierin zijn tevens een aantal
interviews met melkveehouders opgenomen over het onderwerp beweiden. Op
deze manier stimuleren we melkveehouders om weer te gaan of te blijven
beweiden. Daarnaast wordt er aandacht aan besteed in de individuele
gesprekken met ondernemers; we laten de keuze aan de ondernemer maar
benadrukken wel het sectorale belang van beweiden.
Als er actualiteiten op het gebied van weidegang zijn, besteden we hier aandacht
aan in nieuwsartikelen voor de melkveehouders. De belangrijkste activiteit
binnen Alfa is dat beweiden onderwerp van gesprek is aan de keukentafel!

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

A.V.C. De Eendracht Rouveen
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Voortdurend blijven stimuleren om het belang van weidegang onder de
aandacht te houden, door middel van rantsoen advies en het best mogelijke
(kracht)voer.

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Boehringer Ingelheim BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding
 Weidegang of daaraan gerelateerde zaken als mogelijk onderwerp
agenderen op de door Boehringer Ingelheim gefaciliteerde Intervisie
bijeenkomsten voor dierenartsen
 Weidegang indien passend bij het onderwerp opnemen in lezingen en
presentaties voor dierenartsen en veehouders.
 Tijdens contacten met stakeholders, indien van toepassing, de dialoog over
weidegang aan te gaan
 Aandacht besteden aan weidegang in de uitgaven zoals beterBoe of
Diergezondheidsnieuws.
 Bij gebruik foto’s weidegang foto’s plaatsen.
 In intervisiebijeenkomsten voor dierenartsen over oa kuiluitslagen en
klauwgezondheid is weidegang besproken.
 In workshops en lezingen voor veehouders en dierenartsen over biosecurity
is aandacht besteedt aan het voorkomen van overdracht van dierziekten met
specifieke aandachtspunten voor bedrijven met weidegang.
 Bij gebruik foto’s weidegang foto’s geplaatst.






Weidegang of daaraan gerelateerde zaken als mogelijk onderwerp
agenderen op de door Boehringer Ingelheim gefaciliteerde Intervisie
bijeenkomsten voor dierenartsen
Weidegang indien passend bij het onderwerp opnemen in lezingen en
presentaties voor dierenartsen en veehouders.
Tijdens contacten met stakeholders, indien van toepassing, de dialoog over
weidegang aan te gaan
Aandacht besteden aan weidegang in de uitgaven zoals beterBoe of
Diergezondheidsnieuws.
Bij gebruik foto’s weidegang foto’s plaatsen.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Booijink veevoeders BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Boeren erop wijzen dat niet moet worden begonnen met weiden na eerste of
2e snede, maar zo snel mogelijk in april. Op deze manier wordt ons inziens
het meeste geld verdiend.
 Idem, omdat de zuivelfabrieken weidegang nog meer promoten en het aantal
koeien misschien iets terug loopt wordt het steeds gemakkelijker om
beweiding binnen de beschikbare huiskavel toe te passen.
Er zijn weer een aantal nieuwe weiders begonnen. We zijn kritisch geweest naar
boeren toe die het weiden helemaal niet zagen zitten. Na een bijeenkomst
waarin Bert Philipsen uit Wageningen het woord voerde, zijn we zelf ook nog
weer iets enthousiaster geworden. Verder produceren we veel Energiemaatvoeders voor de weidende klanten
Voortzetten van de ingeslagen weg. Boeren er vooral op wijzen dat ze het
jongvee moeten blijven weiden, zodat bij eventuele toekomstige verplichtingen
het vee het in ieder geval wel kent, en geen 2 jaar leerschool meer hoeft te
worden doorlopen

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

C.L.V. De Samenwerking u.a.
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017






Plaatsgevonden activiteiten
in 2017






Voorgenomen activiteiten
voor 2018






Farmwalk groep robotweiders draaien
Farmwalk groep Feed Wedge draaien
Weiders stimuleren om met een Eiwit en Energie mengsel te gaan werken.
Inzetten op vroeg in het voorjaar starten met weiden om te komen tot
maximale grasopname
Farmwalk groepen gedraaid met robotweiders en de andere groep de
FeedWedge als leidraad gebruikt. De gegevens van grasgroei gedeeld met
Veeteelt gras.
In combinatie met Limagrain op 4 locaties de Roadshow vers gras
georganiseerd. Veehouders zijn met hun eigen versgras naar de bijeenkomst
gekomen en het gras is daar op het mobiele lab geanalyseerd.
Vervolgens de uitslag gepositioneerd in de nieuw ontwikkelde Weidewijzer
waarin snel te zien is of er extra energie of eiwit bijgevoerd moet worden.
Daarvoor zijn de Energie Wijzer en Eiwit Wijzer ontwikkeld.
Gehele buitendienst incompany training “weiden” gevolgd verzorgd door de
Stichting Weidegang
Verder uitbouwen/dragen van de versgras analyse en toepassing van de
Weidewijzer om zo tot een betere afstemming van de voeding te komen.
Met veehouders afstemmen welk weidesysteem het beste bij hun past, en
volgen dat ze ook in het systeem blijven.
Farmwalk groepen draaien
Inzetten op vroeg in het voorjaar starten met weiden

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

CAVV Zuid-Oost Salland u.a.
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Door de verhoging van de weidepremie zullen er meer nieuwe weiders
bijkomen. Deze bedrijven zullen wij daarin zo goed mogelijk begeleiden
 Wekelijkse mail van de weideman blijven verspreiden
 Voeders blijven afstemmen op vers gras aanbod
 Met de bemesting rekening houden met maaien of weiden
 Adviseren over het toepassen van verschillende beweidingssytemen
 Een van onze adviseurs heeft een cursus weidegang gevolgd
 Tijdens de jaarlijkse rundvee studiedag voor onze leden heeft een
weidecoach een presentatie en een farmwalk gegeven.
 Continu informatie mbt weidegang delen met onze leden, dit kan zijn door
nieuwsbrieven maar ook door o.a. de artikelen van bijv “de weideman” door
te mailen.

Contacten met Groeikracht intensiever gemaakt mbt weiden, bemesting
 Krachtvoeders aangepast op het weideseizoen

Voorgenomen activiteiten
voor 2018





Opmerkingen

Door de inspanningen van het afgelopen jaar, en het verhogen van de weide
premie is het aantal leden, die weer koeien weid verder toegenomen

Studieclub voor nieuwe weiders oprichten
Informatie mbt weiden blijven delen met onze leden
De samenwerking met Groeikracht verder uitbouwen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

CRV Holding BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017




Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
















Voorgenomen activiteiten
voor 2018








Blijvend aandacht voor weidegang; kennis van buitendienstmedewerkers op
peil houden
Innovaties en nieuwe proposities toespitsen op specifieke wensen van
bedrijven met weidegang
Uitbouwen samenwerking Aeres praktijkcentrum
Stierenaanbod aangepast voor veehouders met weidegang d.m.v. het
vermelden van de CRV grazing index, dit CRV kengetal is speciaal voor en
met veehouders die veel weidegang toepassen ontwikkeld. En geeft een
rangorde aan op gebied van geschiktheid binnen een fokdoel gericht op een
melkveehouderij systeem met overwegend weidegang.
Samenwerking op het Weidebedrijf van Aeres praktijkcentrum te Dronten op
gebied van onderwijs en onderzoek naar de ideale weide koe. Waarbij oa
gebruikt gemaakt wordt van Activiteitenmeters met vreettijdmonitoring,
Genomic Selection techniek en het Stier Advies Programma.
Samen met Studenten van CAH Dronten opstellen van het fokdoel en de
stierkeuze voor het Aeres Weidebedrijf.
Presentatie voor CAH studenten door CRV’s Product Manager Grazing uit
Nieuw Zeeland
Aandacht voor nieuwe weiders tijdens de adviesgesprekken door Veestapel
Adviseurs
Aandacht voor weidegang tijdens adviesgesprekken met bestande weiders,
oa gericht op fokdoel maar ook over de mogelijkheden van Ovalert
(activitieten meters) in combinatie met weidegang
Stoomcursus weidegang gevolgd van Stichting Weidegang door oa Bert
Philipsen
Diverse presentaties omtrent weidegang en grazingindex bij (fok)Studieclubs
Uitgave van VeeteeltGRAS.
VeeteeltGRAS is een initiatief van Veeteelt samen met haar partners en
wordt verstuurd naar alle Veeteelt lezers. Hier vindt u alles over
graslandmanagement en weidegang. Zo helpt VeeteeltGRAS veehouders in
hun uitdagende taak zelf zoveel mogelijk ruwvoer te winnen in combinatie
met duurzaam ondernemerschap.
Hoofdartikel VeeteeltGRAS juli 2017 “Gedragingen van een echte weidekoe”
http://edepot.wur.nl/419454
Introductie CrossFit kruisingsconcept voor een gezonde zelfredzame
efficiënte en makkelijk te managen koe die ook zeer goed aansluit bij
veehouderij systemen gericht op weidegang.
Blijvend aandacht voor weidegang; kennis van buitendienstmedewerkers op
peil houden
Innovaties en nieuwe proposities toespitsen op specifieke wensen van
bedrijven met weidegang
Uitbouwen samenwerking Aeres praktijkcentrum
Speciaal aandacht voor weidegang en grazingindex tijdens (fok)Studieclubs.
VeeteeltGRAS
Binnen stieraanbod de grazingindex blijven vermelden en promoten.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

De Heus Voeders BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 We zetten ons in 2017 weer in om onze relaties die er voor kiezen
weidegang toe te passen met raad en daad bij te staan t.a.v. de goede
grasgroei en een gezonde benutting hiervan door de melkkoeien. Dit doen
we door de activiteiten die in 2016 hebben plaats gevonden door te zetten!

We gaan gebruik maken van de “beslisboom” weidegang.
 De werkgroep graslandkompas werkt aan nadere uitwerking van de
beslisboom.
 We hebben een speciaal weideassortiment voeders. Het doel hiervan is om
het hoge eiwitgehalte van het weidegras te benutten en om te zetten in
voldoende liters melk met een hoog eiwitgehalte, geproduceerd door
gezonde koeien.
 Alle aspecten van weidegang bespreken bij onze klanten tijdens het
bedrijfsbezoek.
 Als veevoerleveranciers elkaar aanvullen bij deelklanten.
 De Heus Voeders heeft de Gras Plus meststoffenlijn, met daarin elementen
die de tekorten vanuit de bodem op een juiste manier aanvullen, waardoor er
een evenwichtsbemesting ontstaat. Op deze manier wordt er meer
weidegras door de koeien opgenomen en de koeien weten met een betere
gezondheid het gras goed te benutten.
 Infobijeenkomst voor de buitendienst waarin weidegang centraal staat.
 Een aantal rundveespecialisten zijn weidecoach. Deze specialisten
ondersteunen daar waar nodig de collega’s.
 Wekelijks zijn er van april t/m oktober vers gras monsters genomen. Dit doen
we op alle grondsoorten in Nederland. Aan de hand van deze uitslagen
adviseren wij onze klanten tav de benodigde aanvullingen in het rantsoen.
Met onze grashoogtemetingen leveren we een bijdragen aan landelijk
meetnet/Grip op Gras.
 Ondersteuning 2 deelnemers programma Proeftuinveenweiden Natura 2000.
 We hebben een grasdemo georganiseerd waarin de volgende punten
centraal stonden: keuze juiste graszaad, voordelen doorzaaien,
onkruidbestrijding in gras, keuze juiste meststof en de efficiënte benutting
van gras in het rantsoen. 100 melkveehouders hebben deze bijeenkomst
bijgewoond.
 Onze graslandgebruikskalender is een instrument voor optimaal
graslandbeheer en wordt volop gebruikt.
 Weiden is denken vanuit gras in plaats van denken vanuit de koe. Het is de
kunst om op het juiste moment in te scharen. Het advies is om in te scharen
tussen het twee en-een-halve en derde blad stadium, wat ongeveer gelijk
staat aan een grashoogte van 14 tot 18 centimeter. Dit is gelijk aan de
hoogte van een bierflesje van 25 centiliter. Elke 24 uur moeten de koeien de
hoeveelheid gras krijgen die ze netjes kunnen opeten. Als men dit goed doet
zal er na uitscharen nog 5 tot 6 centimeter gras staan, wat gelijk is aan de
doorsnede van een golfballetje. Stagiaire Reinier heeft er de NVWV
scriptieprijs 2017 mee gewonnen.
 Voor nieuwe weiders een praktisch weideplan gemaakt.
 In ons blad “Vooruit” informeren wij onze klanten over alle actuele zaken
(keuze graszaad, bemesting, rantsoenen enz.) die te maken hebben met
weidegang.
 Lezingen voor studieclubs.
We zetten ons in 2018 weer in om onze relaties die er voor kiezen weidegang
toe te passen met raad en daad bij te staan t.a.v. de goede grasgroei en een
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gezonde benutting hiervan door de melkkoeien. Dit doen we door de activiteiten
die in 2017 hebben plaatsgevonden door te zetten!
Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Engberts Adviseurs
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt. Klanten
helpen te beslissen in de afweging wel of niet te weiden.
 Beweiding is een wezenlijk item bij het opstellen van bedrijfsplannen en
financieringsaanvragen.
 Proactief bespreken van de kansen en mogelijkheden met weidegang.
 Stimuleren van weidegang in het vroege voorjaar
 Actief werven geïnteresseerde veehouders voor Farmwalks 2015 in
samenwerking met Stichting Weidegang.
 Deelname aan de Praktijkschool voor Beweiding
 Organiseren FarmWalk en efficiënt graslandgebruik.
 Beweidingsconcepten inzetten in de praktijk
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt. Niet-weiders
helpen te beslissen in de afweging wel of niet te weiden.
 Deelname aan de Praktijkschool voor Beweiding.
 Stimuleren van weidegang in het vroege voorjaar
 Organiseren FarmWalk en efficiënt graslandgebruik.
 Proactief bespreken van de kansen en mogelijkheden met weidegang.
 Beweiding is een wezenlijk item bij het opstellen van bedrijfsplannen en
financieringsaanvragen.
 Beweidingsconcepten inzetten in de praktijk, inclusief eigen melkveebedrijf
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt. Niet-weiders
helpen te beslissen in de afweging wel of niet te weiden.
 Deelname aan de Praktijkschool voor Beweiding.
 Stimuleren van weidegang in het vroege voorjaar
 Organiseren FarmWalk en efficiënt graslandgebruik.
 Proactief bespreken van de kansen en mogelijkheden met weidegang.
 Beweiding is een wezenlijk item bij het opstellen van bedrijfsplannen en
financieringsaanvragen.
 Publiceren weidegangartikelen
 Beweidingsconcepten inzetten in de praktijk, inclusief eigen melkveebedrijf
 Implementeren van eenvoudige praktijktools ter ondersteuning van
melkveehouders bij weidegang.
 Nieuw Nederlands Weiden introduceren bij de brede groep
melkveehouders.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 200017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Flynth
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Participeren in “Nieuwe Weiders” (initiatief van Stichting Weidegang),
begeleidingstrajecten t.b.v. omschakelen naar Weidegang.
 Tevens zullen de activiteiten gericht op weidegang, zoals plaatsgevonden in
2016 (en ervoor), onverminderd aandacht hebben bij de
advieswerkzaamheden richting melkveehouders.
 Flynth spant zich in om een extra adviseur via de Stichting Weidegang in te
zetten.
 Melkveehouders begeleiden in trajecten om (vanuit de uitgangssituatie
waarbij niet wordt geweid) weer te gaan weiden (met de melkkoeien),
participeren in “Nieuwe Weiders” (initiatief van Stichting Weidegang). In het
kader van een duurzame/structurele verandering teweeg te brengen bij
betreffende ondernemers is bij deze begeleidingstrajecten aandacht voor de
facetten: ondernemer, bedrijf, beweiding en omgeving.
 Melkveehouders adviseren en begeleiden bij beweidingsstrategie, keuze
passend beweidingssysteem en uitvoering van de beweiding).
 Deelname aan programma “Weidecoach” en “Weidecoach: Nieuwe
Weiders”, training/coaching die door de Stichting Weidegang wordt
gefaciliteerd. Opgedane kennis en ervaring bruikbaar als weidecoach
(nieuwe weiders) en bij reguliere adviestrajecten met melkveehouders.
 Bij het opstellen van strategische bedrijfsplannen wordt beweiding
nadrukkelijk besproken met de ondernemer door de bedrijfsadviseur. Weiden
of (weer) overgaan tot weiden betreft immers een integrale bedrijfsstrategie.
 Tijdens Flynth studiegroep bijeenkomsten met melkveehouders verschillen in
bedrijfssystemen (waaronder beweiding) aan de orde gesteld: melkgeld,
voerkosten, bewerkingskosten
 Via Flynth-Intranet is informatie over beweiding gedeeld en is advisering via
Stichting Weidegang (waaronder het begeleidingstraject “Nieuwe Weiders”
onder de aandacht gebracht van adviseurs agro.
 Twee adviseurs (medewerkers Flynth) brengen adviezen uit voor de
Stichting Weidegang en dragen dat ook uit. Dit jaar met focus op
advisering/begeleiding van melkveehouders die vanuit de uitgangssituatie
waarbij niet wordt geweid weer gaan weiden (met de melkkoeien).
 Flynth heeft samen met andere VLB-accountantskantoren in 2017 (over
2016) een (data)set duurzaamheidskengetallen samengesteld, met KLW en
beweidingskengetallen. Totaal een dataset van vele honderden bedrijven:
Flynth leverde data van 228 bedrijven.
 Participeren in begeleidingstrajecten t.b.v. omschakelen naar weidegang.
 Tevens zullen de activiteiten gericht op weidegang, zoals plaatsgevonden in
2017 (en ervoor), onverminderd aandacht hebben bij de
advieswerkzaamheden richting melkveehouders.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
voor 2017

ForFarmers
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Doorzetten zelfde lijn als in 2016














Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen



2 trainingen ingericht (theorie en praktijk) voor gehele buitendienst melkvee
in het kader van weidegang. Trainingen gegeven door onze weidecoaches.
Volgens het principe Train de trainer.
Up to date houden hulpmiddelen weidegang voor buitendienst en
veehouders (graslandkalender/weidetabellen etc.) en assortiment voeders
m.b.t. weidegang.
Weidegang prominenter aanwezig op onze website. En het geregeld
plaatsen van praktische weidetips op onze website (www.forfarmers.nl) en
in nieuwsbrieven naar melkveehouders
Vers gras monitor: wekelijks overzicht actuele voederwaarde publiceren op
www.versgrasmonitor.nl. en in nieuwsbrief naar melkveehouders
Bijdrage vers gras monsters als input voor publicatie Versgrasupdate van
VeeteeltGRAS
Begeleiden verschillende Farmwalk studiegroepen en studiegroepen Robot
en Weidegang door onze weidecoaches.
Werven Nieuwe Weiders o.a. door middel van communicatie in ons
sectorblad Voertaal.
Ruwvoerplatform Melkers van Morgen met o.a. aandacht voor beweiding
Intakegesprekken Nieuwe Weiders door weidecoaches.
Meewerken aan ontwikkeling e-learning lesmateriaal rondom weidegang
voor MBO studenten
Opzetten en begeleiden studieclub “weiden van een grote koppel
melkkoeien” in Oost Nederland.
Bijdrage Artikelen voor veeteelt gras.
Bijdrage geleverd door onze weidecoaches aan workshops georganiseerd
door VMS leverancier m.b.t. robotmelken en weidegang.
Doorzetten zelfde lijn als in 2017
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen

Fransen Gerrits BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Boeren met logisch voer makkelijk en gezonder laten weiden


Worskhops, lezingen introducties nieuw voer



Idem als 2017 ivm goed geslaagde actie

45

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017



Plaatsgevonden activiteiten
in 2017










Voorgenomen activiteiten
voor 2018





Blijven communiceren over weidegang. Aandacht geven aan project “nieuwe
weiders”
Kennis versterken van buitendienstmedewerkers
Activiteiten 2016 voortzetten
Nieuwe weiders stimuleren
Weidemail verspreiden onder onze afnemers
Ontwikkelen nieuw materiaal m.b.t. weidegang / grasteelt zoals brochures /
digitale nieuwsbrieven / informatie op website
Training / opleiding van adviseurs m.b.t. graslandmanagement en
weidegang.
Weidegang is belangrijk item in de bedrijfsbezoeken. Onze adviseurs zijn
hiertoe uitgerust met bodemtemperatuur meters / grashoogte meter e.d.
Organiseren van gras demo’s waar nadrukkelijk aandacht is voor
weidemengsels (witte klaver, timothee, engels raaigras)
Continuering van ons beleid t.a.v. weidegang waarbij veel aandacht is voor
het praktisch adviseren van onze veehouders zodat zij een maximaal
rendement halen uit weidegang.
Onze adviseurs worden hiertoe getraind en volgen diverse trainingen zodat
zij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector
Ook in de communicatie naar onze veehouders toe blijft er voor de
weidegang veel aandacht.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Gunnewick Mengvoeders BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Opleiding weidecoach ????
 Advieswerk rondom weidegang dynamisch houden
 Stoomcursus weidegang gevolgd
 Verder gewerkt aan de bewustwording op de boer, van zowel de veehouder
als ook vanuit de functie erfbetreder
 Duidelijkere rantsoenadvisering rondom succesvol weiden
 Met de advisering blijvend de nadruk vestigen op het belang van weidegang.
 Het aandachtspunt “planning” nadrukkelijker meenemen in de advisering,
durf te kiezen voor een systeem en ga hier ook meer systematisch mee aan
de slag

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018

ING
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Er zijn geen bijzondere acties gepland, maar gedacht wordt aan een
kennisbijeenkomst in combinatie met discussie – excursie – over weidegang.
 Ondanks de interne reorganisatie zijn er verschillende kennisbijeenkomsten
georganiseerd waarbij het belang van weidegang besproken is.


Er zijn geen bijzondere acties gepland, maar bij kennisbijeenkomsten met
melkveehouders wordt weidegang meegenomen in de discussie.

Opmerkingen

48

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017




Plaatsgevonden activiteiten
in 2017







Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen





Via nieuwsbrief leden attent maken van zaken rondom weidegang.
Indien het georganiseerd wordt, leden activeren deel te nemen aan een
nascholing op het gebied van weidegang.
Tijdens nationaal congres ‘voorjaarsdagen’ aandacht besteed aan
weidegang middels een interessante lezing voor dierenartsen
Aanwezig geweest bij stakeholders bijeenkomst
Aangesloten bij stichting veerkracht en stichting weidegang over uitstippelen
plan van aanpak om weidegang meer onder de aandacht te brengen. Daarbij
is het ook de bedoeling om risicofactoren goed in beeld te hebben om
weidegang zo succesvol te kunnen laten verlopen op een bedrijf, wanneer dit
op een bedrijf toegepast wordt.
Aandacht voor weidegang in de discussie duurzame dierhouderij die
onderling tussen dierenartsen is gevoerd. Dit waren 3 bijeenkomsten.
Hierover is ook gecommuniceerd naar dierenartsen. Ook is hierbij de nieuwe
politieke agenda betrokken.
Delen van bericht van dierenwelzijnsweb maart 2017.
Insteken op herziening van KNMvD standpunt.
Blijven delen van informatie over weidegang middels nieuwsbrieven.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Lely
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Distributie kennisbrochure beweiding
 Ontwikkelen weidegangsrapportage in management programma (uitrol
17/18)
 Aanbieden digitaal borgingssysteem
 Doorontwikkelen beweidingsconcepten
 Diverse artikels in relatie tot automatisch melken en weiden opleveren
 Delen van kennis op studiebijeenkomsten
 Diverse artikels en bijdrages in relatie tot automatisch melken en weiden
(veeteelt gras / Veeteelt gras tv/Melkvee 100+)
 Weidegang Training Productmanagement, Product ontwikkeling, Sales &
Adviseurs: theorie en praktijk
 Weidegang workshops / kennisoverdracht in de regio voor klanten
 Weidegang kennisoverderacht i.s.m. andere partijen
 Ontwikkelen kennisbrochure (bundelen wereldwijde info)
 Valideren / testen digitaal borgingssysteem (incl. rapportage)






Het op de markt brengen van een digitaal borgingssysteem
Diverse artikels / bijdrages opleveren ten aanzien van automatisch melken
en weidegang
Delen van kennis en ervaringen via workshops bij en met klanten.
Continuering Training adviseurs / verkopers
Beschikbaar stellen kennisbrochure (verschillende beweidingsmogelijkheden
met praktische ervaringen)

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

DeLaval BeNeLux
 Weidegang benadrukken tijdens de diverse contactmomenten die er zijn
tussen de veehouder en onze organisatie.
 O.a. aan de hand van best practice boeken van DeLaval, tijdens het
verkoopproces maar ook bij bestaande VMS-gebruikers, de inpassing van
weidegang voor optimaal resultaat bespreken.
 Veehouders begeleiden in het maken van juiste keuzes rondom
weidegangconcepten en instellingen voor een optimaal bedrijfsresultaat
 Trainen van Herd Management Adviseurs in toepassing
weidegangconcepten (voorbereiding weideseizoen 2017).
 Regionaal organiseren weidegang studiebijeenkomsten (bij dealers)
 Door ontwikkelen van digitale registratie weidegang
 Door ontwikkelen van techniek voor digitale registratie weidegang
 Uitdragen weidegang concepten / mogelijkheden in Koerant
 Trainen van Herd Management Adviseurs in toepassing
weidegangconcepten (voorbereiding weideseizoen 2017). In 3
bijeenkomsten samen met Bert Philipsen de HMA mensen getraind
 Ontwikkeling DeLaval Weidepoort / VMS-concepten die aansluiten bij de
weidegangconcepten
 Regionaal organiseren weidegang studiebijeenkomsten (DeLaval dealers)
 VMS open dagen weidegang georganiseerd. Op 14 bedrijven inloopmiddag
gehad met medewerking van weidecoaches en Herd Management Adviseurs
DeLaval. Zie video; https://www.youtube.com/watch?v=KJdAnxHELzU
 Veehouders individueel begeleiden
 Door ontwikkelen van digitale registratie weidegang
 Door ontwikkelen van techniek voor digitale registratie weidegang
 Uitdragen weidegang concepten / mogelijkheden in Koerant
 Trainen van Herd Management Adviseurs in toepassing
weidegangconcepten.
 Regionaal organiseren weidegang studiebijeenkomsten (voorbereiding
weideseizoen 2018)
 Marktintroductie weideregistratie systeem
 Uitdragen weidegang concepten / mogelijkheden in Koerant

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen

P. Bos veevoeders
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteund.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.





Graslandstudieclub bijeenkomsten gehouden
Het bovenstaande in de praktijk gebracht
Klanten bezocht met een weidecoach

Doorgaan op de ingeslagen weg
Geen opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
voor 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

PPP-Agro Advies BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Het aantal farmwalkgroepen die we begeleiden zal ook in 2017 weer plaats
vinden. Daarnaast zullen er veel meer veehouders begeleid worden via het
project ‘Nieuwe Weiders’: verwacht wordt dat dit meer dan verdubbeld.
Hierdoor zullen we duizenden koeien extra via de melkveehouders de wei in
gestuurd zien worden.
 Naast het intensief begeleiden van al deze veehouders, zullen we ook weer
via de diverse melkfabrieken onze diensten uitvoeren. Met name de robot
bedrijven en de grotere koppels zullen extra aandacht krijgen.
 In 2017 wordt de Beweidingsplanner (app) verder ontwikkeld en breder
ingezet op meerdere melkveebedrijven.
Alle 5 weidecoaches hebben wederom farmwalkgroepen begeleid, presentaties
gehouden en workshops gegeven. Hieronder zijn dit jaar veel mensen die voor
het eerst na lange tijd weer met de koeien naar buiten gingen, de zogenaamde
‘Nieuwe Weiders’. Deze nieuwe weiders zijn begeleid in het opnieuw gaan
weiden naar een (korte of lange) opstalperiode van soms meer dan 10 jaar.
Daarnaast zijn veel gesprekken gevoerd met ‘opstallers’ om de mogelijkheden
van weidegang te bespreken.
In onze nieuwsbrieven plaatsen we regelmatig nieuwsitems over weidegang,
ook specifiek voor bijvoorbeeld veenweidegebieden.
Ook is er veel samenwerking geweest met Livestock Research in bijvoorbeeld
de workshops voor verschillende melkfabrieken, waaronder Bel Leerdammer,
Cono en Friesland Campina.
Verdeeld over de diverse activiteiten zijn meer dan 1.000 melkveehouders
bereikt.
In 2017 is tevens de ‘beweidingsplanner’ live gegaan: PPP-Agro Advies heeft
deze app die veehouders is staat stelt te helpen bij het plannen van de
beweiding mee helpen introduceren in de praktijk. Deze app is een hulpmiddel
om de planning van de beweiding te doen. Hierdoor zijn veehouders beter in
staat hun beweiding te optimaliseren waardoor er minder arbeid voor nodig is
en het rendement verbeterd wordt.
Ook zijn alle adviseurs die nog geen weidecoach waren op cursus geweest bij
de Stichting Weidegang waardoor we kunnen zeggen dat alle adviseurs
momenteel kennis hebben over weiden en dit ook op alle fronten en ten alle
tijde (ook bij ondernemingsplannen en bedrijfsoverdracht bijv.) bespreekbaar
kunnen maken.
Voor 2018 trekken de deze lijn door: we begeleiden wederom veel veehouders in
hun weide ervaringen. Ook zullen we weer een heel aantal potentiële weiders
bezoeken om weidegang bespreekbaar te maken.
De in 2017 geïntroduceerde weide app wordt verder doorontwikkeld en
geïntroduceerd bij veel weidende veehouders. Hierdoor krijgen weidende
veehouders nog meer tools om goed te kunnen weiden.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Rabobank
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 De ingezette koers zal worden voortgezet. Daarbij zal er extra aandacht
liggen op de rekentool “Beweidingswijzer”.
De beweidingswijzer is breed uitgedragen onder de erfbetreders van Rabobank
en is onder de aandacht gebracht tijdens klantgesprekken.
Tevens is er blijvend aandacht voor om groenfinanciering mogelijk te maken voor
de koplopers in de gangbare melkveehouderij met weidegang. Dit is nog een
lopend proces.
De ingezette koers zal worden voortgezet waarbij in de advisering ook focus ligt
op optimalisatie binnen de nieuwe kaders in de melkveehouderij. Weidegang is
daar een belangrijk onderdeel van.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Reudink B.V.
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovaties die aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.
 Optimalisatie van weidegang bij bestaande biologische melkveebedrijven
 Ondersteuning bij omschakeling naar biologische bedrijfsvoering
 Organisatie van minimaal 1 open dag op een melkveebedrijf
 Aandacht in opleiding en training voor weidegang
 Ontwikkelen van producten en of diensten die de weidegang en teelt van
gras verder optimaliseren
 Diverse omschakelaars begeleidt naar “biologisch weiden” mede met behulp
van teeltspecialisten van ForFarmers.
 Aanstelling nieuwe specialist biologische veehouderij die ook Weidecoach is
en daarmee in staat geweest de weidegang op diverse bedrijven verder te
optimaliseren en intern de opleiding vorm te geven..
 Melkveedagen Noord en Zuid georganiseerd (6 en 13 september) met een
Farmwalk “beweiding” als middagdeel..
 Leaflet “weidegang en robot melken” ontwikkeld, dit gecommuniceerd en
geïmplementeerd in de advisering.
 Een biologisch weidemengsel opnemen in het assortiment (i.s.m. met een
kweker) en dit meenemen in de advisering.
 Productontwikkeling; biologische meststof ter verbetering van de
bodemgesteldheid en zode.
 Opnieuw 2 Farmwalk bijeenkomsten met een onderdeel beweiding erin.
 Verdere optimalisatie van weidegang bij bestaande biologische
melkveebedrijven
 Ondersteuning bij omschakeling naar biologische bedrijfsvoering

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

VANDINTER SEMO BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017



Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen

In 2017 wordt duidelijk of dit ras op de Nederlandse rassenlijst wordt
opgenomen
 Onlangs hebben wij bericht ontvangen dat het ras is opgenomen op de
Nederlandse rassenlijst. Het ras heet AberGain. In November gaan we met
10 zaaizaadleveranciers ( For Farmers etc) een studie reis maken in
Engeland om meer te weten te komen over beweiding van AberGain
Verder uitbouwen introductie van AberGAin
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Vissers Mengvoeders BV
 Bij advisering van melkveehouders rekening houdend met het belang van
weidegang.
 Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.
 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017




Plaatsgevonden activiteiten
voor 2017








Op de zelfde weg doorgaan als in 2016, met vooral de nadruk leggen op de
mogelijkheid van gedeeltelijke weidegang voor de grotere melkveebedrijven.
Onder gedeeltelijke weidegang verstaan we vooral het weiden van dragende
pinken en droge koeien.
Het volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van weidegang en wat
daarmee samenhangt.
Inspelen op vragen en opmerkingen uit de praktijk.
Het blijven vergaren van informatie op het gebied weidegang en alles wat
daar bij hoort.
Ondernemers er op blijven attenderen dat weidegang (geheel of gedeeltelijk)
in de toekomst waarschijnlijk nog belangrijker wordt in verband met de
politieke gedachte t.a.v het houden van melkkoeien.
In overleg met melkveehouders die, al weidegang toepassen, te bekijken
welke manier van weidegang het beste bij hun bedrijf past.
Het rantsoen in de stal bij weidegang zo goed mogelijk aan te passen aan de
manier van weidegang cq opname van de hoeveelheid gras bij wisselende
weersomstandigheden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2018



Opmerkingen

Volgens ons is nog steeds de beste manier om weidegang te stimuleren het
verschil in opbrengstprijs van de melk.

Op de zelfde manier doorgaan als in 2017,met nadruk op de verschillende
manieren van weidegang i.v.m bedrijven met niet te veel grasland t.o.v het
aantal melkkoeien(intensieve bedrijven).
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang
Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Albert Heijn
Op commerciële basis aanbieden van zuivelproducten die geproduceerd zijn met
melk van koeien die weidegang hebben gehad, waarvan geborgd is dat alle
melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag weiden.
De volgende segmenten zijn over naar Weidegang: AH Rijstdesserts, AH
Smulkwarken, AH Franse kwarken, AH Goudse Oud, AH Boerenkaas Oud, AH
Zaanlander 2 jaar gerijpt.
Vervolg onderzoek opschakelen naar weidegang Boter, IJs en Koffiemelk
Nagenoeg alle AH huismerk Zuivel en Kaas producten met Nederlandse origine
of net over de grens origine zijn over op Weidemelk certificering.

15 AH huismerk Zuivel en Kaas met weidegang producten introduceren.
Hiermee neemt het aantal weidegang producten op het schap verder significant
toe.
Vervolg onderzoek omschakelen naar weidegang Boter, IJs en Koffiemelk.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Jumbo Supermarkten
 Op commerciële basis aanbieden van zuivelproducten die geproduceerd zijn
met melk van koeien die weidegang hebben gehad, waarvan geborgd is dat
alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag
weiden.
 Doorgaan met de aandacht te leggen op Wapenaer kaas met weidemelk,
ook door middel van promotionele activiteiten
 Kijken wat de verdere mogelijkheden zijn om weidemelk ook te introduceren
binnen Kaas Koeling van Jumbo
 Blijven inventariseren wat er in de markt gebeurt op het gebied van
weidemelk om onze positie als Jumbo daarin te kunnen bepalen en dan
daarnaar handelen bij het onderbrengen van nieuwe producten.
 Binnen Zuivel drink PL is het aandeel weidemelk al zeer groot. Ambitie en
doelstelling om op zuivel eet het aandeel weidemelk te vergroten door
bestaande private label producten waar mogelijk om te zetten naar
(Europese) weidemelk.
 Bij introducties binnen PL altijd de mogelijkheid voor weidemelk bekijken of
ontwikkelingstraject hiervoor opstellen.
 Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan ons premium private label
Wapenaer en ons private label zuivel waarop het logo van weidemelk is
afgebeeld.
 Binnen de Kaas Koeling van Jumbo is weidemelk uitgebreid.
 Naast proeverijen, promotionele aandacht in commercials, in het schap en in
onze magazines hebben wij ook middels persberichten aandacht gegeven
aan zuivel met het weidemelk logo.
 Het merendeel van de dagverse zuivel van ons huismerk heeft al een
weidemelk logo. In 2017 heeft Jumbo aangekondigd dat zij in 2020 voor haar
huismerk zuivelassortiment alleen nog weidegangmelk wil gebruiken
 Tevens zijn we een pilot gestart met de Dierenbescherming en ketenpartijen
om te kijken of het Beter Leven keurmerk ook op zuivel toegepast kan
worden.




Invulling geven aan onze ambities met het verduurzamen van het
zuivelassortiment waaronder het vergroten van weidemelk in ons
zuivelassortiment.
Doorgaan met de aandacht te leggen op Wapenaer kaas met weidemelk,
door middel proeverijen en van promotionele activiteiten.
Doorgaan met promotionele aandacht voor zuivel met het weidemelk logo.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Van der Heiden Kaas BV
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 De andere boeren stimuleren om ook weidegang toe te passen en het
certificaat ‘weidegang’ te halen.
 Verder in onze reclame naar de afnemers doorgeven dat van der Heiden
Kaas BV weidegang toepast. Wij willen ook de overige leveranciers
verplichten om weidegang toe te passen.
Onze boeren hebben een weidegang certificaat voor ‘boerenkaas en kaas van
de boerderij’. Ook onze oplegklanten hebben zich laten certificeren voor
‘weidegang’ betreft ‘gepasteuriseerde kaas’.
Zorg dragen dat er door de boeren en oplegklanten wordt voldaan aan de eisen
voor weidegang om het certificaat ‘weidegang’ te behouden.
Er is een verzoek ingediend bij Qlip om onze scope betreft weidegang te
wijzingen. Onze scope luidt als volgt: ‘boerenkaas en kaas van de boerderij. Er
ligt een verzoek bij Qlip om ‘gepasteuriseerde kaas’ toe te voegen aan de scope.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Th. Vergeer en Zonen B.V.
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 Voortzetten van het agenderen van duurzaamheid in commerciële
gesprekken met klanten.
 Het gevoerde beleid omtrent weidegang zal onverminderd worden
voortgezet in het jaar 2017.
 Weidegang besproken in commerciële gesprekken met klanten.




Het gevoerde beleid omtrent weidegang zal onverminderd worden
voortgezet in het jaar 2018
Waar mogelijk verdere uitbreiding van het weidegang assortiment
Weidegang bespreekbaar maken in commerciële gesprekken met klanten

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Uniekaas Holland BV
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen



In de outlook van 2017 heeft Uniekaas geen actieve promotie van
weidegang opgenomen.
 Conform outlook heeft Uniekaas in 2017 geen actieve promotie van
weidegang gevoerd.
 Vooralsnog heeft Uniekaas geen voorgenomen activiteiten voor actieve
promotie van weidegang voor 2018.
Uniekaas werkt momenteel aan een herpositionering van het merk Uniekaas.
Afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen bovenstaande aangegeven
activiteiten voor 2018 later nog bijgesteld worden.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Vandersterre Holland BV
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017



Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Beemster van ’t mes:
 In aanloop naar de Graskaasperiode is bij alle verkooppunten afgeteld naar
de eerste graskaas. Iedere week een nieuwe poster én een uitgebreide
folder met uitleg over de koeien die de wei in gaan en hoe lang het dan duurt
tot er werkelijk graskaas is.
 Graskaascampagne met uitgebreid aandacht voor weidegang in de speciale
graskaaskrant welke is uitgegeven bij de verkooppunten.

In 2017 gaan we op dezelfde voet verder; veel promotie voor onze
(huis)merk kaasspecialiteiten bereid met weidemelk, met als doel om de
vraag naar de producten gemaakt van weidemelk te stimuleren.

Boer’n Trots:
 Samen met de consument vieren dat de koeien weer de wei in gaan op de
koe-in-de-wei-dag half april op Landgoed Kaamps. In de kaasspeciaalzaken
en op de markt is aandacht gegeven aan deze bijzondere dag met als doel
consumenten de dag laten beleven.
 In de zomer is ook bij de kleinsten aandacht besteed aan weidegang in het
vakantiedoeboekje. Bij aankoop van Boer’n Trots kaas ontving de consument
een vakantiedoeboekje die kinderen spelenderwijs leerde over het leven van
de koeien op landgoed Kaamps
Pure Jersey:
 Lancering van het merk Pure Jersey, kaas gemaakt van melk van
Jerseykoeien. In 2018 streven wij naar volledige weidegang. Hier wordt
aandacht aan gegeven in de standaard promotiemateriaal.
The Jersey Heroes:
 Lanceren van het merk The Jersey Heroes, jerseykaas. Kaas van de melk
van de Jersey koe. In 2018 streven wij naar volledige weidegang, hier wordt
vervolgens aandacht aan gegeven door middel van promotiemateriaal en
online activiteiten.
Holland Kaascentrum:
 Themaweken ‘Natuurlijk Genieten’ met bijzondere aandacht in
promotiemateriaal voor uitleg over Weidegang
 Boerenkaasverkiezing (voorjaar), winnaars zijn uitgenodigd voor een bezoek
aan de bereider van onze Boerenkaas Meshanger zodat zij in de praktijk het
proces van koe tot kaas kunnen aanschouwen met de Weidegang als basis
voor de lekkerste kaas.
 Boerenkaas Meshanger centraal in de Boerenkaasmaand (najaar) met folder
waarin weidegang benoemt wordt als onderdeel van goede zorg voor de koe
 Thema-uitpak Noord-Hollands Belegen met weidegang als onderscheidend
element
Daalder Kaas:
 Huismerk Graskaaspromotie gekoppeld aan weidegang
 Sfeer op de markt met thematisch achterzeil weidegang in beeld gekoppeld
aan onze kaasspecialiteiten die bereid zijn uit weidemelk
 Liefde & Ambacht:
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 Bereiding uit weidemelk gekoppeld aan de verkoop van Graskaas
Voorgenomen activiteiten
voor 2018

In 2018 gaan we op dezelfde voet verder; veel promotie voor onze (huis)merk
kaasspecialiteiten bereid met weidemelk, met als doel om de vraag naar deze
producten te stimuleren.

Opmerkingen

Deze activiteiten betreffen een greep uit de uitgevoerde promotieactiviteiten voor
onze (huis)merk kaasspecialiteiten die bereid zijn met weidemelk, met als doel
om de vraag naar deze producten te stimuleren.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Visser Kaas
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017
Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen



De ingezette weg voortzetten.



De ingezette weg voortzetten. De instroom kaas zo borgen dat deze
maximaal bij aangesloten producenten vandaan komt.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Zijerveld
 Op commerciële basis zuivelproducten op de markt brengen die
geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad
waarvan geborgd is dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten
minste 6 uur per dag weiden.
 Borging van de basisprincipes terug in de keten.
 Belang richting retailer en consument toelichten.

Voorgenomen activiteiten
voor 2018




Plaatsgevonden activiteiten
in 2017






Een breder assortiment onder weidegang positioneren.
Consumentencommunicatie op weidemelk nog meer als integraal onderdeel
laten zien van Noord-Hollandse Gouda.
Landelijke promotie van weidemelk door middel van on pack, print, online
Een breder assortiment onder weidegang positioneren.
Consumentencommunicatie op weidemelk nog meer als integraal onderdeel
laten zien van Noord-Hollandse Gouda.
Landelijke promotie van weidemelk door middel van on pack, print, online

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
 Consumenten stimuleren om zuivelproducten te kiezen die geproduceerd
zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad, waarvan geborgd is
dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag
weiden.

Ondersteunen verkrijgbaarheid weidezuivel, waarvan geborgd is dat alle
melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag weiden.
 De Dierenbescherming is voornemens een update uit te brengen van haar
rapport ‘Zuivel? Alleen van koeien in de wei!’ van juli 2015, met een overzicht
per supermarkt, zuivelfabriek en kaashandelaar welke zuivelproducten wel en
welke niet afkomstig zijn van koeien met weidegang.
Net als voorgaande jaren heeft de Dierenbescherming deelgenomen aan het
bestuur van de Stichting Weidegang, welke op tal van manieren weidegang
stimuleert.
De Dierenbescherming heeft diverse malen gereageerd op de gevolgen van het
fosfaatreductieplan en aangedrongen op een plan om de melkveehouderij
stapsgewijs weer geheel grondgebonden te maken, d.w.z. voldoende grond in de
buurt om de mest af te zetten en de koeien te weiden.
Met diverse producenten en retailers is gesproken over het meer aanbieden van
zuivelproducten met weideganggarantie.
De samen met Natuur & Milieu en Vogelbescherming ontwikkelde Beter Leven
zuivel criteria worden in een pilotproject op melkveebedrijven getest.

Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen

De update van het rapport ‘Zuivel? Alleen van koeien in de wei! komt er aan.
Voortzetting van de activiteiten van de afgelopen jaren.
Het halen van het doel om in 2020 weer 80% van de koeien te weiden is nog ver
weg. Naast stimuleren wordt het tijd ook minder vrijblijvende maatregelen te
nemen. Sommige zuivelondernemingen zijn daar al voorzichtig mee begonnen.
Dat verdient steun, uitbouw en navolging.
We zien nog steeds uit naar het moment dat de zuivelsector de mate van
weidegang gaat uitdrukken in aantal koeien dat weidegang krijgt naast het aantal
bedrijven dat weidt, omdat alleen het laatste presenteren een vertekend beeld
geeft.

67

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Opmerkingen

Stichting Natuur & Milieu
 Consumenten stimuleren om zuivelproducten te kiezen die geproduceerd
zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad, waarvan geborgd is
dat alle melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag
weiden.

Ondersteunen verkrijgbaarheid weidezuivel, waarvan geborgd is dat alle
melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag weiden.
 Na afronden van de haalbaarheidsstudie moeten pilots worden gedaan om
te kijken of de eisen uitvoerbaar (boeren), controleerbaar (CI’s),
kanaliseerbaar (zuivelaars) en verkoopbaar zijn (retail)
 Voortzetten stakeholderdialogen
 Voortzetten lobby activiteiten
 Inzet social media en website afhankelijk van voortgang op BLKZ en/of lobby
activiteiten.
 De haalbaarheidsstudies zijn afgerond. De criteria voor BLKZ zijn gevormd
en de pilots om te kijken of de eisen uitvoerbaar (boeren), controleerbaar
(CI’s), kanaliseerbaar (zuivelaars) en verkoopbaar zijn (retail), zijn eind 2017
gestart.
 Lobby, waarbij weidegang wordt gestimuleerd: met name o.g.v.
grondgebondenheid.
 Na de pilots worden de criteria vastgesteld en wordt BLKZ opgestart, zodat
BLKZ eind 2018 in de schappen ligt van in ieder geval 3 supermarkten.
 Voortzetten stakeholderdialogen
 Voortzetten lobby activiteiten
 Inzet social media en website afhankelijk van voortgang op BLKZ en/of lobby
activiteiten.
De haalbaarheidsstudies naar zowel de criteria als de (extra) kosten en het
zoeken van retailers die mee willen werken aan het keurmerk heeft extra tijd
gekost.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang
Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen

LandschappenNL
 Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren.

Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel.
 Afronden van de inventarisatie rond bijdrage aan weidegang via de eigen
terreinen
 Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren.
 Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel.
 LandschappenNL heeft provinciale Landschappen gestimuleerd in de eigen
bladen aandacht te schenken aan weidegang, bijvoorbeeld door promotie
van producten van melkvee met weidegang, zoals Weideweelde
 Afronding inventarisatie weidegang in eigen terreinen: in totaal zijn er circa
1.500 stuks rundvee met weidegang. Daarnaast zijn er veel pacht- en
inschaarovereenkomsten met deels ook volledige weidegang van minimaal 1
mei tot 1 oktober. Er zijn geen structurele afspraken met pachters over
weidegang op eigen percelen van pachters.
 In de lobby rond grondgebonden melkveehouderij wordt door
LandschappenNL naast een pleidooi voor evenwicht in mineralengebruik
weidegang continu benoemd als een belangrijk kenmerk.
 Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel.
 Het aantal stuks vee op terreinen van provinciale Landschappen is minder
dan 0,1% van het totaal aantal stuks melkvee in Nederland. Er wordt dus een
bescheiden bijdrage geleverd aan de totale weidegang in Nederland met dit
vee dat wel veelal 24 uur per dag van 1 mei tot 1 oktober buiten loopt.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang
Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Staatsbosbeheer
 Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren.

Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel.
 In 2017 staan veel één op één gesprekken plaats tussen beheerders en
grondgebruikers. Daarnaast wordt gestart met een opleiding voor
natuurgrondgebruikers waar de bedrijfsvoering van de grondgebruikers aan
de orde komt. Ook daarin past het onderwerp weidegang.
De geplande activiteiten zijn volop in uitvoering. Zie ook geplande activiteiten
voor 2018.
Staatsbosbeheer geeft de samenwerking met de landbouw een stevige impuls
door de ontwikkeling van nieuwe partnerschappen die in het kader van
natuurinclusieve landbouw worden vorm gegeven. Naast allerlei zaken op het
gebied van landschap en biodiversiteit krijgen ook zaken als dierenwelzijn daar
een plaats. Daarmee is ook de aandacht voor weidegang en andere
welzijnsaspecten gegarandeerd. Staatsbosbeheer spitst de aandacht dus niet
alleen op weidegang maar plaatst het onderwerp in een breder perspectief.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Vereniging Natuurmonumenten
 Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren.

Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017




Voortzetting campagne rondom het thema landschap;
Brainstorm over mogelijkheden om weidegang te stimuleren bij
melkveehouders die terreinen beheren.

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017




Voortzetting campagne rondom het thema landschap;
Brainstorm over mogelijkheden om weidegang te stimuleren bij
melkveehouders die terreinen beheren.
Opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap voor beheerders en pachters
Natuurmonumenten


Voorgenomen activiteiten
voor 2018




Voortzetting campagne rondom het thema landschap;
Opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap voor beheerders en pachters
Natuurmonumenten

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang

Ministerie van LNV

Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Ernaar streven dat duurzaamheid (waaronder weidegang) wordt
gestimuleerd in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
 Inzetten van een deel van het innovatiebudget ten behoeve van weidegang.

Voorgenomen activiteiten
voor 2017






Plaatsgevonden activiteiten
in 2017




Voorgenomen activiteiten
voor 2018






Besteding van de €1 miljoen in periode 2017-2021 voor extra inzet
weidegang:
In 2017 zal dit budget worden ingezet voor drie projecten om weidegang te
stimuleren:
- uitrol van het project Nieuwe Weiders door Stichting Weidegang
- deskundigheidsbevordering weidegang van toekomstige ondernemers
en jonge melkveehouders
Voorlichtingsproject gericht op deskundigheidsbevordering van weidende
melkveehouders.
EZ stelt voor 2017 € 50.000 ter beschikking aan Wageningen UR Livestock
Research (WLR) voor ondersteunende kenniswerkzaamheden over
weidegang. WLR voert dit project samen en in overleg met de Stichting
Weidegang uit.
Alle hierboven genoemde activiteiten voor 2017 zijn gerealiseerd
Het genoemde project deskundigheidsbevordering weidegang van
toekomstige ondernemers en jonge melkveehouders wordt uitgevoerd door
het NAJK
Voortzetting besteding van de in totaal €1 miljoen voor periode 2017-2021
om weidegang te stimuleren:
In 2018 zal uit dit budget worden ingezet op de volgende projecten:
- verdere uitrol van het project Nieuwe Weiders door St.Weidegang
- voortzetting project ‘Wei en Maatschappij’ door NAJK, gericht op
deskundigheidsbevordering weidegang van toekomstige ondernemers en
jonge melkveehouders
- bijdrage aan WUR voor aanstelling buitengewoon hoogleraar weidegang
Voorlichtingsproject gericht op deskundigheidsbevordering van weidende
melkveehouders, met behulp van praktische tools.
LNV stelt daarnaast voor 2018 € 50.000 ter beschikking aan Wageningen
UR Livestock Research (WLR) voor ondersteunende kenniswerkzaamheden
over weidegang. WLR voert dit project samen en in overleg met de Stichting
Weidegang uit.

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor 2017
Plaatsgevonden
activiteiten in 2017
Voorgenomen
activiteiten voor 2018
Opmerkingen

Provincie Drenthe
 Medeondertekenaar sinds 14 december 2016


Kavelruil, verbeteren huiskavels



852 ha kavelruil gerealiseerd


Kavelruil, verbeteren huiskavels

Uitvoering ontwikkelagenda melkveehouderij
In de Drentse ontwikkelagenda Melkveehouderij die medio 2017 in de Staten is
vastgesteld is de doelstelling weidegang opgenomen.
Zie: http://duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/

73

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor 2017

Provincie Fryslân
 Medeondertekenaar sinds 14 december 2016
Welke maatregel

Wat is provinciale inzet

Status van de maatregel

grondgebondenheid
stimuleren ten aanzien van
de positie van
grondgebonden boeren
m.n. gericht op
fosfaatvrijstelling.

Lobby door het
sensibiliseren van de
Tweede Kamer

Gerealiseerd: geen
succes vanwege
uitspraak rechtbank
fosfaatrechten.

Wij stimuleren vrijwillige
kavelruil: met kavelruil
maken wij de weidegang in
praktische zin mogelijk.

een bijdrage leveren aan
de vrijwillige kavelruil:
geïnteresseerden ontlasten
van de administratieve
lasten die met ruil gepaard
gaan, m.n. de kosten voor
proces, coördinatie en
herinrichting van kavels.

In gang: 1600 ha is de
doelstelling, de realisatie
zal dit jaar op ca 450 ha
uitkomen, o.a. vanwege
fosfaatdossier en
procedure om tot POPwaardige kavelruil te
komen

Daarnaast zullen we ook
onder bepaalde
voorwaarden bijdragen in
de kosten voor
verplaatsen van het bedrijf.

De regeling loopt, zie
opm.

De eigen bijdrage van de
geïnteresseerden in
vrijwillige kavelruil hoeven
geen eigen bijdrage meer
te betalen (was € 200/ha):

provincie neemt genoegen
met minder geld aan
cofinanciering

dit wordt volgend jaar
meegenomen in de
landbouwdeal

Onderzoeken van de
mogelijkheid om een
grondbank te creëren voor
de realisatie van natuur-,
landbouw-, water- en
landschapsdoelen

verwerving gronden

Een grondfonds is
beleidsmatig in onderzoek
en moet nog aan
Provinciale Staten worden
voorgelegd.

Kennisverbreding over
weidegang en

wij organiseren een
jaarlijkse provinciale

In het nieuwe pachtbeleid
van de provincie worden
criteria geformuleerd voor
de toewijzing van de
percelen. Hierbij kan
weidegang ook als
criterium gaan gelden. Dit
moet nog verder worden
uitgewerkt.
in voorbereiding, komt in
uitvoeringsagenda terug
in 2018.
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bijeenkomst over
weidegang;
Aandacht schenken aan
weidegang en weidezuivel.

wij stimuleren via subsidie
de afzet van deze
producten

gerealiseerd, resultaat
project Weideweelde van
Gildeboeren die
duurzame melk afzetten,
waarin gegarandeerd
wordt dat koeien min. 180
d/j in de wei staan aan
reguliere supermarkten

Weidegang in GLB
stimuleren

Lobby bij EU: in het
lobbyfiche staan geen
directe maatregelen om in
het GLB2020 weidegang te
stimuleren.

Er worden alleen indirecte
maatregelen genomen
over weidegang in het
lobbyfiche GLB.

Indirecte maatregelen zijn
bijvoorbeeld de
vergroeningspremie en de
uitvoering van innovatie.
Wel in de lobby: boeren
moeten niet alleen een
vergoeding krijgen voor de
activiteiten die ze doen,
maar ze moeten ook kijken
naar wat er vanuit de
maatschappij gevraagd
wordt (en dat is o.a.
weidegang).
lobbyfiche (voorbeeld van
regelluwe pilot
kunstmestarme landbouw
stimuleren.
Inzetten van een deel van
het innovatiebudget ten
behoeve van weidegang.

Inzetten POP-3 budget
voor o.a. weidegang:
financiën

In uitvoering: Op dit
moment is er 3,2 mln.
POP3 geld beschikbaar
gesteld voor vrijwillige
kavelruil. Dit is nog wel
het belangrijkste signaal
dat we kunnen afgeven
dat we de weidegang
stimuleren

Als terreinbeheerder:
Weidegang stimuleren bij
melkveehouders die
terreinen beheren

Indirect effect: op de
gronden die provincie
Fryslân beheert, wordt
biodiversiteit en duurzame
landbouw bevorderd door
een groene
stimuleringsregeling.

In ontwerp in het kader
van de landbouwdeal
willen we natuur
inclusieve landbouw i.s.m.
de natuurbeheerders
entameren (SBB), zodat
hun gronden worden
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beheerd en beweid door
lokale agrariërs

Plaatsgevonden
activiteiten in 2017
Voorgenomen
activiteiten voor 2018

Zie boven
+ Wij zullen de sector actief benaderen om weidegang toe te passen en evt. een
aanvraag te doen binnen de innovatiebudgetten POP-3
+ grondbank Dit loopt al en gaat officieel van start vanaf 1-1-2018. Hierbij wordt ook
ingezet op meer hectaren wordt in POP-3 plan voor 2018 meegenomen.
+ In het kader van ons nieuwe landbouwprogramma gaan we met zgn.
‘uitwerkingsgebieden’ werken aan o.a. de verkavelingskwaliteit. Daarbij kan weidegang
een invulling worden. Nadere uitwerking in 2018.
+ Jaarlijks verkavelen van 1.600 ha landbouwgronden, daarbij rekening
houdend met integrale aspecten zoals KRW doelstellingen en
verkeersveiligheid;.
Bedoeling dat we daarmee kunnen starten in januari, dan is ook de eigen bijdrage eraf
en zijn er ruimere subsidiemogelijkheden (moet nog wel door GS goedgekeurd worden).
Dan verwachten we ook meer kavelruilprojecten dan in 2017.
Door een betere verkaveling (en een grotere (bedrijfs/huiskavel) kan weidegang
gestimuleerd worden.
+ uitvoering geven aan het weidegang convenant (=81 4% weidegang).
Weidegang kan ook gestimuleerd worden door een betere (hoofd)ontsluiting, hierbij kan
gedacht worden aan ruimere subsidiemogelijkheden voor de aanleg van kavelpaden. Dit
zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met peilverhoging in de
veenweidegebieden.

Opmerkingen
SAB (bedrijfsverplaatsing): Wat wel bekeken wordt om dit ook mogelijk te maken in
andere gebieden. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre hier POP-subsidie op mogelijk
is (ligt wel heel erg lastig).
Pachtbeleid: In het nieuwe pachtbeleid van de provincie worden criteria geformuleerd
voor de toewijzing van de percelen. Hierbij kan weidegang ook als criterium gaan
gelden. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor 2017

Plaatsgevonden
activiteiten in 2017

Voorgenomen
activiteiten voor 2018

Opmerkingen

Provincie Groningen
 Medeondertekenaar sinds 14 december 2016


Biologische landbouw: bij omschakeling naar biologisch is weidegang sowieso een
onderdeel

Natuurlijk Melken 2050 ondersteunen

Stimuleren Weidegang in het Groninger Verdienmodel

Weidegang in GLB stimuleren

Inzetten van een deel van het innovatiebudget ten behoeve van weidegang.

Stimuleren biologische landbouw. De provincie heeft een programma om
omschakeling naar biologische landbouw te ondersteuning. Bij dit traject van
omschakeling is weidegang voor de veehouderijen sowieso een onderdeel.

Natuurlijk Melken 2050 ondersteunen. Natuurlijk Melken 2050 beoogt om te
verkennen hoe natuurinclusieve landbouw in de veehouderij sector meer in praktijk
gebracht kan worden (dus met aandacht voor biodiversiteit, natuur en landschap).

Stimuleren Weidegang in het Groninger Verdienmodel. Weidegang is één van de
elementen die in het Groninger Verdienmodel zit waaraan extra ontwikkelruimte
voor bedrijven is gekoppeld.

Weidegang in GLB stimuleren: Lobby bij EU: in het lobbyfiche staan geen directe
maatregelen om in het GLB2020 weidegang te stimuleren. Indirecte maatregelen
zijn bijvoorbeeld de vergroeningspremie en de uitvoering van innovatie.
Wel in de lobby: boeren moeten niet alleen een vergoeding krijgen voor de
activiteiten die ze doen, maar ze moeten ook kijken naar wat er vanuit de
maatschappij gevraagd wordt (en dat is o.a. weidegang). lobbyfiche (voorbeeld van
regelluwe pilot kunstmestarme landbouw stimuleren. Er worden alleen indirecte
maatregelen genomen over weidegang in het lobbyfiche GLB.

Inzetten van een deel van het innovatiebudget ten behoeve van weidegang: binnen
POP3 en ons eigen innovatiebugdet is er de mogelijkheid om projecten rondom
weidegang in te dienen (mits deze natuurlijk ook aan de overige gestelde
voorwaarden voldoen).
 Inzetten van een deel van het innovatiebudget ten behoeve van weidegang. Dit
kunnen we in 2018 gewoon blijven doen.
 Stimuleren biologische landbouw en weidegang daar waar van toepassing. Ook dit
blijft door lopen.
Het stimuleren van weidegang gebeurt vooral indirect via andere programma's en/of
subsidieregelingen of lobby acties.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang

Voorgenomen
activiteiten voor 2017

Provincie Overijssel
 Bevorderen van de transitie van de agro- en foodsector naar duurzaamheid
(waaronder weidegang) in Overijssel
 Stimuleren van innovaties gericht op verduurzaming van de agro- en foodsector.




Plaatsgevonden
activiteiten in 2017








Voorgenomen
activiteiten voor 2018







Via het programma kavelruil levert provincie Overijssel een bijdrage om het
makkelijker voor boeren te maken om te (blijven) weiden.
In de Kwaliteitsimpuls agro en food is bij grootschalige uitbreiding en nieuwvestiging
extra kwaliteitswinst verplicht – naast ruimtelijk kwaliteit - op het gebied van
duurzaamheid en sociale kwaliteit
In het Uitvoeringsprogramma Agro&Food zijn innovatielabs en andere
stimuleringsmaatregelen benoemd, waarin onder andere nieuwe ketenconcepten
kunnen worden ontwikkeld waarvan weidegang onderdeel uit kan maken.
Het programma kavelruil is in uitvoering
De Kwaliteitsimpuls agro en food is vastgesteld in de Omgevingsvisie 2017
De Handreiking kwaliteitsimpuls agro en food is gepubliceerd, waarin 18
voorbeeldbedrijven staan, die extra stappen hebben gezet op het gebied van
duurzaamheid en sociale kwaliteit.
Het Kwaliteitsteam agro en food is ingesteld om ondernemers, omwonenden,
gemeenten en provincie te ondersteunen bij vragen over de balans tussen
grootschalige uitbreiding/nieuwvestiging en extra kwaliteitswinst op het gebied van
duurzaamheid
De innovatielabs Gezond produceren (kruidenrijke weide), Duurzame voedselbodem,
Waardevolle voedselketens, De boer als buur en Natuurrijk ondernemen zijn allen in
gang gezet en kunnen benut worden om nieuwe ketenconcepten te ontwikkelen,
waarvan weidegang onderdeel uit kan maken.
Het programma kavelruil is in uitvoering
Het kwaliteitsteam agro en food adviseert aan partijen bij grootschalige
uitbreiding/nieuwvestiging over de balans tussen de uitbreiding en de extra
kwaliteitswinst op het gebied van duurzaamheid.
De innovatielabs Gezond produceren (kruidenrijke weide), Duurzame voedselbodem,
Waardevolle voedselketens, De boer als buur en Natuurrijk ondernemen blijven actief
en kunnen benut worden om nieuwe ketenconcepten te ontwikkelen, waarvan
weidegang onderdeel uit kan maken.
Ook zijn kennisvouchers mogelijk gericht op onderzoeksvragen over innovaties bij
weidegang en nieuwe ketenconcepten

Opmerkingen

78

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor 2017
Plaatsgevonden
activiteiten in 2017
Voorgenomen
activiteiten voor 2018
Opmerkingen

Provincie Zeeland
 Mede ondertekenaar vanuit overheid


Bij kavelruil streven we voor de veehouderij naar zo groot mogelijke huiskavels

Dit is ook gealiseerd.
Bij kavelruil streven we voor de veehouderij naar zo groot mogelijke huiskavels

79

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie

Aeres Hogeschool Dronten

Rol Convenant Weidegang




Voorgenomen activiteiten
voor 2017






Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen.
Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de
opleidingsprogramma’s voor melkveehouders.
Basis is op orde -> in 2017 focus op optimalisatie lessen, trainingen en
leerplan
Doorontwikkeling functie van toegepast beweidingsonderzoek met
studenten, docenten, onderzoekers en bedrijfsleven
Samenwerking tussen groen MBO en HBO stimuleren met als doel
kennisontwikkeling en kennisdoorstroming over beweiding binnen het groene
onderwijs
Speciale activiteiten: zoals organisatie beweidingsdagen voor studenten

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Alle voorgenomen activiteiten hebben plaatsgevonden: zowel lessen als
toegepast onderzoek zijn verder ontwikkeld. Als aanvulling hierop:
 Het lectoraat Beweiding was aanjager voor groen MBO en HBO in
Nederland op het gebied van beweiding.
 De doorlopende beweidingsleerlijn van Aeres Hogeschool is in kaart
gebracht en er is een eerste monitoringstool ontwikkeld om inzichtelijk te
maken in welke mate beweiding een rol inneemt in het curriculum en
toegepast onderzoek (bij hogescholen en MBO in het groene onderwijs)
 Ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor zowel beweidingslessen als
trainingen.
 Ontwikkeling van een e-learning Beweiding.
 Beweidingsdagen voor studenten in samenwerking met bedrijfsleven
 Diverse gastlessen voor studenten en docenten; in bijzonder Joel Salatin
(US) en Bertie Troy (I) in Dronten.
 Beweidingsbedrijf Aeres Farms is verder geoptimaliseerd in beweiding. Dit
heeft o.a. geresulteerd in een hoge melkproductie uit weidegras (als KPI
voor studenten). Jaaroverzicht: > 8000 kg melk per koe uit weidegras en
maximaal 2,5 kg krachtvoer (ongeveer 900 kg krachtvoer per koe per jaar)
 Het toegepaste beweidingsonderzoek heeft meerdere resultaten opgeleverd.
Dit is onder andere uitgevoerd met CoE Agrodier, Duurzame Zuivelketen,
Barenbrug, Eurofins en Agrifirm
 Inno4Grass is gestart, waarin Aeres Hogeschool Dronten zich met haar
Nederlandse partners LTO en WUR en partners uit zeven andere landen
richt op innovaties rondom grasland en beweiding

Voorgenomen activiteiten
voor 2018




Opmerkingen

Vergelijkbaar met 2017 – basis blijkt goed, nu verdere optimalisatie en
nieuwe vormen van inspiratie (NL en Internationaal) onderzoeken
Beweiding in het groene onderwijs verder optimaliseren en ondersteunen
door het ontwikkelen van lesmateriaal en het uitvoeren van toegepast
beweidingsonderzoek samen met studenten, docenten en bedrijfsleven

Aeres Praktijkcentrum Dronten heet vanaf 1 september 2017 Aeres Farms

80

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor 2017

Plaatsgevonden
activiteiten in 2017

Aeres MBO( Voorheen Groenhorst)
 Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen.
 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de opleidingsprogramma’s
voor melkveehouders.
 Optimalisatie en uitbreiding van beweidingsleerlijn in curriculum
 Bijscholing weidedocenten en opkrikken basisniveau van “nietbeweidingsdocenten”, ook op Aeres niveau
 Verdere inbedding van actuele kennis uit lectoraat Beweiding, actuele
beweidingsprojecten en ervaringen uit de praktijk!
 Verdere invulling samenwerking beweiding bij HBO en MBO-onderwijsinstellingen








Als Aeres MBO Barneveld zijn we de laatste 3 jaar ons veel meer gaan verdiepen in
weidegang en het vak beweiding. Beweiding zit verweven in elk jaar van de
opleiding.
Beweiding was eerst als losstaand vak een onderdeel van het cijfer dossier
(prestatiedossier). Nu is het een farmwalk die over het kalenderjaar heen loopt.
We proberen de leerlingen te prikkelen om na te denken over beweiding en
beweiding ook te promoten.
Persoonlijk ben ik sterk gegroeid in kennisontwikkeling van beweiding door de
cursus weidecoach. Deze kennis kan ik beter vertalen naar de leerlingen.
Door deel te blijven nemen met collega’s aan terugkomdagen en kennisdagen wordt
de nieuwste kennis binnen de school gebracht.
Naast alle lessen gaan we ook op excursie naar Ierland met het thema: ‘’Gras in de
koe’’ De leerlingen zien nu ook hoe bewust ze in het buitenland kiezen voor
weidegang.

De leerlingen krijgen nu verschillende onderdelen van beweiding.
Jaar 1: Grassenherkenning en basis grasland
Jaar 2: Farmwalk, Kringloopwijzer, grasland
Jaar 3: PVB grasland en voedergewassen.
Stage: Bijna iedereen heeft wel een keer in de opleiding een stagebedrijf met beweiding.
Excursie: Ierland reis in het tweede jaar
Kennisdag: Weidedag April voor tweedejaars studenten
Kennisuitwisseling: SLO en optimalisatieprojecten rondom beweiding

Voorgenomen
activiteiten voor 2018





Basis is op orde -> in 2017 focus op optimalisatie lessen, trainingen en leerplan
Samenwerking tussen groen MBO en HBO stimuleren met als doel
kennisontwikkeling en kennisdoorstroming over beweiding binnen het groene
onderwijs
Speciale activiteiten: zoals organisatie beweidingsdagen voor studenten, docenten
De komende jaren willen we gaan werken met de E learning beweiding die begin
2018 uitkomt. Deze E learning dient als ondersteuning in de lessen grasland en
basis gras/farmwalk. Daarnaast de farmwalk uitvoeren, stages op
beweidingsbedrijven promoten en meegaan in de nieuwste kennisontwikkeling.
Nieuwe Wurksprojecten bieden kans om deze kennis te ontsluiten voor het
agrarische onderwijs. Denk hierbij aan het toegankelijk maken van de feedwedge
voor het onderwijs, het inpassen van het NNW(Nieuw Nederlands Weiden), Het
maken van opdrachten / casestudies op basis van echte gegevens, echte bedrijven.
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Dus beweiding gericht op de praktijk. Daarnaast blijft de huidige opzet binnen de
opleiding veehouderij staan.
Opmerkingen

Met ingang van 1 september 2016 hebben wij de naam Aeres MBO.
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Helicon MBO Den Bosch
 Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen.
 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de
opleidingsprogramma’s voor melkveehouders.
 Deelnemen aan het stand komen van de e-learning; een module speciaal
afgestemd op “Beweiding” in de vorm van financiële input(uren van
docenten) en expertise. Alhoewel “Beweiding” niet een apart thema in onze
wikiwijs omgeving is en er dus ook geen apart Expert Ontwikkelteam
omheen hangt, zien we het belang in en stemmen we in met het verder
onderzoeken en ontwikkelen van “Beweiding” naast de 2 eerder genoemde
initiatieven rond Bodem en Melkwinning. Tot die tijd bouwen we beweiding
ook verder uit in eigen curriculum als prominent onderdeel van een module
van 10 weken “Integrale Beroepssituatie 2.1 Het houden en verzorgen van
dieren.

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017
Voorgenomen activiteiten
voor 2018
Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant Weidegang

Voorgenomen activiteiten
voor 2017

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Voorgenomen activiteiten
voor 2018

HAS Hogeschool Den Bosch
 Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen.
 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de
opleidingsprogramma’s voor melkveehouders.
 Leerlijn graslandmanagement en weidegang expliciet inbouwen in curriculum
melkveehouderijstudenten tijdens aanpassing leerplan opleiding Dier- en
Veehouderij
 Werkgroep ‘’Beweiding in het groene onderwijs’’: deelname aan ontwikkeling
en uitwisseling lesmateriaal / best practices.
 Praktijkleerbedrijf Pels te Empel: Beschikbare tools voor beweiding, bodemen graslandmanagement inbouwen in praktijklessen, projecten en
praktijkonderzoek
 lectoraat Precision Livestock Farming (Lenny van Erp): ontwikkelen van
nieuwe tools voor beweiding, bodem- en graslandmanagement
 Praktijkleerbedrijf Pels te Empel:
o Grasweidemiddag i.s.m. Agrifirm, Stichting Weidegang,
studievereniging Ruminenten (6 juli)
o Minor Plantwaardige toekomst: praktijkles bodemconditiescore
 Werkgroep ‘’Beweiding in het groene onderwijs’’: deelname aan ontwikkeling
en uitwisseling lesmateriaal / best practices: (12 januari, 8 juni)
o E-learning module beweiding (18 mei)
o Studiereis Noord-Duitsland (6-8 sept),
o Beweidingsdag voor VHdocenten in het groene onderwijs (28 nov)
 Leerlijn graslandmanagement en weidegang expliciet inbouwen in curriculum
melkveehouderijstudenten tijdens aanpassing leerplan opleiding Dier- en
Veehouderij: Bijscholing weidedocenten via Praktijkschool voor beweiding:
 De koe centraal (29 juni)
 Kringloopwijzer en economie (13 september)
 Arbeid en Robot (11 oktober)
 Lectoraat Precision Livestock Farming (Lenny van Erp):
o ontwikkelen van nieuwe tools voor beweiding, bodem- en
graslandmanagement in het project Smart Grass Production.
Afstudeerprojecten (BO’s) precisiebemesting (feb-juli17), project
minor Smart Farming (sept-nov17) samenwerking o.a. met GAJK.
Dag van Hoeve Boveneind, https://www.hoeveboveneind.nl/15september-2017-dag-hoeve-boveneind/
o validatie tochtdetectie in weideperiode in samenwerking met
smaXtec (afstudeeropdracht (BO) mei-nov17)
 Leerlijn graslandmanagement en weidegang expliciet inbouwen in curriculum
melkveehouderijstudenten tijdens aanpassing leerplan opleiding Dier- en
Veehouderij: invullen leerjaar 2
 In samenwerking met NAJK gaan 2e jaars-melkveehouderijstudenten aan de
slag met vragen van melkveehouders over weidgang (feb-mei 18)
 Werkgroep ‘’Beweiding in het groene onderwijs’’: deelname aan ontwikkeling
en uitwisseling lesmateriaal / best practices / e-learning
 Lectoraat Precision Livestock Farming (Lenny van Erp): ontwikkelen van
nieuwe tools voor beweiding, bodem- en graslandmanagement. Vervolg
project Smart Grass Production: afstudeerproject (BO) start in februari.
 Aanschaf bodemsensoren voor Pels Melkvee

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor 2017

Plaatsgevonden
activiteiten in 2017

Voorgenomen
activiteiten voor 2018

Hogeschool Van Hall Larenstein
 Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen.
 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de opleidingsprogramma’s voor
melkveehouders.
 De tool Graslandkompas met partners uit het bedrijfsleven verder ontwikkelen
 Starten met uitvoering project “koeien en kruiden”, met o.a. voerproef droogstaande
melkkoeien en inzaaien van diverse kruidenmengsels
 Voortzetting van de farmwalktoepassing
 Wekelijks aanleveren grasgroeicijfers voor “de weideman” door studenten (vervolg).
 Uitvoering 1e jr module “bodem en gewas” met les over kruidenrijk grasland en les
over beweiding (vervolg)
 Uitvoering 1ejr module “student in bedrijf” met opdrachten bodem/grasland.(vervolg)
 2e uitvoering van de keuzemodule: “duurzaam bodembeheer in de landbouw”
 Praktijktrainingen grasland en beweiding (vervolg)
 Toepassing KringloopWijzer in 2e jrs module voedervoorziening (vervolg)
 Ontwikkeling van een minor agrarisch natuurbeheer
 Uitvoering weidevogelprojecten door studenten ( minstens 5 studenten/jaar)
 Projectstages en afstuderen: beweidingsonderzoek uitvoeren (minstens 5
studenten/jaar)
 Starten met een AD-opleiding biologische melkveehouderij (sept. 2017)
 Er is een projectaanvraag ingediend voor de tool Graslandkompas en deze is
goedgekeurd. Dat maakt dat er voldoende budget is om deze verder te ontwikkelen
 Starten met uitvoering project “koeien en kruiden”, met o.a. voerproef droogstaande
melkkoeien en inzaaien van diverse kruidenmengsels
 Er heeft een FarmWalkgroep met goed gevolg de cursus gevolgd
 Wekelijks aanleveren grasgroeicijfers voor “de weideman” door studenten (vervolg).
 Uitvoering 1e jr module “bodem en gewas” met les over kruidenrijk grasland en les
over beweiding (vervolg)
 Uitvoering 1ejr module “student in bedrijf” met opdrachten bodem/grasland.(vervolg)
 2e uitvoering van de keuzemodule: “duurzaam bodembeheer in de landbouw”
 Praktijktrainingen grasland en beweiding (vervolg)
 Toepassing KringloopWijzer in 2e jrs module voedervoorziening (vervolg)
 Ontwikkeling van een minor agrarisch natuurbeheer
 Uitvoering weidevogelprojecten door studenten ( minstens 5 studenten/jaar)
 Gestart met een AD-opleiding biologische melkveehouderij (sept. 2017)
 Deelname aan landelijk docenten platform “Graslanddocenten”
 Een extra docent volgt de cursus FarmWalk docent
 Samen met stichting Weidegang ontwikkelen van een diploma voor studenten die met
goed gevolg de FarmWalk training hebben doorlopen
 De tool Graslandkompas verder ontwikkelen
 Uitvoering project “koeien en kruiden”
 Uitvoering project kruidenrijk grasland Noord-Holland samen met Clusius en Aeres
HBO en MBO studenten richting toegepaste biologie
 Voortzetting van de farmwalktoepassing
 Wekelijks aanleveren grasgroeicijfers voor “de weideman” door FarmWalk studenten
(vervolg).
 Uitvoering 1e jr module “bodem en gewas” met les over kruidenrijk grasland en les
over beweiding (vervolg)
 Uitvoering 1ejr module “student in bedrijf” met opdrachten bodem/grasland.(vervolg)
 Praktijktrainingen grasland en beweiding (vervolg)
 Toepassing KringloopWijzer in 2e jrs module voedervoorziening (vervolg)
 Ontwikkeling van een minor agrarisch natuurbeheer
 Uitvoering weidevogelprojecten door studenten ( minstens 5 studenten/jaar)
 Projectstages en afstuderen: beweidingsonderzoek uitvoeren (minstens 5
studenten/jaar)
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Ontwikkeling tweede jaar AD-opleiding biologische melkveehouderij
Deelname aan landelijk docenten platform “Graslanddocenten”

Opmerkingen
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Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor 2017
Plaatsgevonden
activiteiten in 2017

Voorgenomen
activiteiten voor 2018

Louis Bolk Instituut
Onderzoek
Uitvoeren van vergelijking stripgrazen en kurzrasen op KTC Zegveld
Onderzoek in project Amazing grazing aan bouwsteen bodem in beweidingsproeven op
KTC Zegveld en Dairy Campus
Monitoren van beweiding op 18 praktijkbedrijven
Uitvoeren van vergelijking stripgrazen en kurzrasen op KTC Zegveld
Onderzoek in project Amazing grazing aan bouwsteen bodem in beweidingsproeven op
KTC Zegveld en Dairy Campus
Monitoren van beweiding op 18 praktijkbedrijven
Deelname EU focus group “Carbon grazing”
Trekker mini-paper “Effects and trade offs” beweiding
Onderzoek in project Amazing grazing rond bouwsteen bodem
Uitvoeren van onderzoek weidegang in Proeftuin veenweide
Onderzoek naar inpassing van weidegang in weidevogelbeheer
Publicatie effect gesimuleerde beweidingssystemen op ecosysteemdiensten

Opmerkingen
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang
Voorgenomen
activiteiten voor
2017
Plaatsgevonden
activiteiten in
2017

Nordwin College
 Mijn rol is om vanuit een bestuurlijke positie te zorgen dat directies en docententeams
met het thema aan de slag gaan, het in hun jaarplan opnemen en daarover
rapporteren.

Weide/gras dag op 24 mei samen met van Hall op Dairy Campus (workshops en
gastsprekers). Zie ook onderstaand beeldmateriaal van deze dag.
Onderwijsdag:https://media.hvhl.nl/Mediasite/Play/8acc88beb96049b9b192094d288f871b1d
Praktijkles weiden/voeding (met farmwalk) bij veehouders.

Voorgenomen
activiteiten voor
2018
Opmerkingen

Zelfde twee activiteiten van vorig jaar weer organiseren (weide/gras-dag en weiden/voedingdag).
Samen met NAJK farmwalks organiseren in mei/juni voor kleine groepen leerlingen (4 a 6).
Onze rol = stimuleren weidegang bij onze leerlingen (en collega's).
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie

Rol Convenant Weidegang

Plaatsgevonden activiteiten
in 2017

Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu i.s.m. CLM Onderzoek en Advies BV
CLM Onderzoek en Advies doet vooral wat zijn naam aangeeft, Stichting CLM is
meer gericht op opinievorming en publiek debat en dialoog.
 Inzet van expertise voor innovatie van en kennisoverdracht over
beweidingsystemen.
 Bevorderen van weidegang door doorrekenen van de effecten op
duurzaamheid van melkveebedrijven.
 CLM ziet grondgebonden melkveehouderij als een noodzakelijke, zij het niet
voldoende voorwaarde voor weidegang en richt zich daarom vooral op
grondgebondenheid. Zonder grondgebondenheid zal weidegang snel
teruglopen en marginaliseren.





Samen met WUR onderzoek “Maatregelen om weidegang te bevorderen”
voor ministerie van EZ.
Onderzoek- en advieswerk voor zuivelindustrieën, maatschappelijke
organisaties en overheden gericht op duurzame melkveehouderij en
grondgebondenheid in het bijzonder.
Deelname aan Commissie Grondgebondenheid van NZO/LTO.
Gevraagde en ongevraagde adviezen aan diverse partijen, waaronder de
ministeries van EZ en I&M, Tweede Kamer, provincies, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
Diverse artikelen en columns in vakbladen, algemene pers en op websites.
Deelnemen aan online discussies op websites zoals foodlog.nl, en in sociale
media.
Lezingen, presentaties en deelname aan fora.
Enkele interviews








Deelname aan Commissie Grondgebondenheid van NZO/LTO
Onderzoek voor uiteenlopende opdrachtgevers
Adviezen aan uiteenlopende partijen
Artikelen en columns in de pers en op websites
Deelnemen aan online discussies op websites en in sociale media
Lezingen en deelname aan fora.









Voorgenomen activiteiten
voor 2018

Opmerkingen
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activiteiten voor 2018

Opmerkingen

Terra MBO
 Ondertekenaar

Gras weide fair voor studenten veehouderij

Kenniscarroussel Feedwedge
Grasweidefair voor studenten
Kenniscarroussel Feedwedge onder leiding van Bert Philips
Grasweidefair
Kenniscarrousel weidebouw
Praktijklessen grasland, zaaien, grasherkenning
Grasprojecten in carrousel vorm bij weiders een jaarrond in kaart
Studiereis Ierland met praktijkopleiders en studenten / docenten
nvt
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang
Naam organisatie
Rol Convenant
Weidegang

Voorgenomen
activiteiten voor 2017

Plaatsgevonden
activiteiten in 2017

Voorgenomen
activiteiten voor 2018

Wageningen University & Research (WUR), Animal Sciences Group
 Inzet voor expertise ten behoeve van innovatie, onderzoek, onderwijs en
kennisoverdracht over grasland en beweiding
 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de opleidingsprogramma’s
voor melkveehouders.

In 2017 wordt innovatie, onderzoek en communicatie binnen het programma “Gras
en weidegang” gecontinueerd door WUR, zowel nationaal als internationaal. Het
project Amazing Grazing is een belangrijke leverancier van nieuwe kennis voor,
kennispartijen, intermediairs en Nederlandse melkveehouders. Internationaal zal de
nadruk liggen op het starten van een nieuw netwerkproject voor grasland samen
met LTO en Aeres Hogeschool Dronten en het blijvend agenderen van gras als
thema binnen H2020 via de Animal Task Force.
WUR heeft haar expertise en innovatiekracht volgens plan ingezet voor innovatie,
onderzoek en communicatie. Enkele highlights:
 Amazing Grazing – bouwstenen voor beweiding (fase I): onderzoek naar
beweidingssystemen op Dairy Campus en KTC Zegveld bij een hoge veebezetting
(7,5 melkkoe ha-1), voorspellen van grasgroei en ontwikkelen van tools
 Graasmotivator. Richt zich op verbeterde bijvoedings- en beweidingsstrategieën
voor gezonde en hoogproductieve melkkoeien (pps Feed4Foodure)
 PhD-onderzoek naar de effecten van diverse beweidingsscenario’s op milieu en
economie: Competitiveness of future milk produced from grazing
 Ontwikkelen van kennis over grasland, bodem en yield gap in de pps
Ruwvoerproductie en bodemmanagement; verbetering draagkracht bodem door
peilgestuurde drainage op veen; ontwikkeling beweidingsspecifiek gras en
bemestingsadvies; berekeningen consequenties beweiding in de Kringloopwijzer
(Proeftuin Veenweiden); samen met CLM werken aan zes sporen die bijdragen aan
verhoging van het percentage weidende melkkoeien
 Start van Inno4Grass, waarin WUR zich met haar Nederlandse partners LTO en
Aeres Hogeschool Dronten en partners uit zeven andere landen richt op innovaties
rondom grasland en beweiding
 EIP-AGRI Focus Group “Grazing for carbon” met WUR als coordinating expert
 Kennisoverdracht: nascholing weidecoaches; vier groepen stoomcursus weidegang
voor adviseurs en docenten; diverse workshops; bijdrage aan concept ontwikkeling
Nieuw Nederlands Weiden en filmpjes Weideman voor Roterend Standweiden; op
verzoek van Stichting Weidegang wekelijks grasgroeicijfers bundelen en publiceren
in Veeteelt (Grip op Gras)
Algemeen: Er is afgestemd met nationale en internationale initiatieven, zoals het
programmateam Weidegang van de Duurzame Zuivelketen, het werk van de Stichting
Weidegang, het groene onderwijs en diverse Europese kennisnetwerken. De
onderzoeksprioriteiten zijn gebaseerd op inzichten vanuit de melkveehouderij en
zuivelsector.
Innovatie, onderzoek en communicatie over weidegang, zowel nationaal als
internationaal (programma ‘Gras en weidegang 2014-2019’). Enkele highlights:
 Amazing Grazing werkt aan fase II met verdieping en implementeren van de meest
perspectiefvolle onderdelen uit fase I; voorspellen van grasopname en -groei is
daarbij de focus
 Doorontwikkeling ‘doelgericht beweiden’ (productie, weidevogels) m.b.v. telemetrie
 Ondersteuning introductie Nieuw Nederlands Weiden
 De financiering van een hoogleraar positie Grass Based Dairy Systems is rond met
bijdragen van Wageningen University, Wageningen Livestock Research, LTO en
LNV. Er zijn verkennende gesprekken met 2 buitenlandse kandidaten. Naar
verwachting kan de benoeming voorjaar 2018 gerealiseerd zijn.
 Internationale profilering via de European Grassland Federation, organisatie van
een internationale beweidingsdag, inzet in internationale onderzoeksprojecten.
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In 2018 wordt het programma ‘Gras en weidegang’ geactualiseerd.
Opmerkingen
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