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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 convenant partners 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 2018 gepresenteerd. Ook zijn hierin de voorgenomen activiteiten voor 2019  
benoemd. Dit is gedaan vanuit de rol van de ondertekenaar zoals is vastgesteld in het Convenant  
Weidegang.  
  
Vanaf 19 december 2018 zijn er 83 ondertekenaars van het Convenant Weidegang. Op 19 december 
2018 ondertekent Hogeschool INHOLLAND het convenant. 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 
19 december 2018 

https://www.duurzamezuivelketen.nl/files/Convenant%20Weidegang%202016.pdf
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Boerennatuur.nl 

Rol Convenant Weidegang BoerenNatuur is de landelijke koepelvereniging van agrarische collectieven. 

Sinds 2016 coördineren en begeleiden deze agrarische collectieven het 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat wordt uitgevoerd door ruim 8.500 

boeren op zo’n 95.000 ha. Binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

combineren we beheermaatregelen voor natuur en landschap met weidegang. 

Omdat weidegang van belang is voor de natuur: denk aan het feit dat 

koeienvlaaien voor insectenleven zorgen en dat koeien bescherming bieden aan 

(jonge) kievieten. Ook heeft beweiding een toegevoegde waarde voor de 

weidevogel in verband met een gevarieerde grasmat etc. Deelnemers aan 

agrarisch natuurbeheer kunnen gebruik maken van diverse beheerpakket waarin 

voorweiden een maatregel is. Op deze wijze wordt het leefgebied voor de kievit 

gestimuleerd.  

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

In 2019 gaat BoerenNatuur aan de slag met meerjarige landelijke GLB pilots 

waarin we o.a. kijken naar hoe vee en weidegang biodiversiteit kunnen 

stimuleren op boerenbedrijven. Daarnaast willen we ook graag dat er meer 

onderzoek komt naar de relatie tussen weidegang en de gevolgen voor 

weidevogels. In 2019 willen we kijken of we via het Kennisnetwerk OBN daar 

een onderzoek naar uit kunnen laten voeren.  

 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang  
 

Naam organisatie LTO Nederland 

Rol Convenant Weidegang  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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 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. 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 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 2018 voor het derde 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 2018 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 derde jaar een 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. Naast de werving vanuit de Stichting Weidegang hebben in 
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2018 voornamelijk individuele zuivelondernemingen fanatiek geworven. 

 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. Na de 
goedkeuring in 2017 van meetsystemen die digitale borging van weidegang 
mogelijk maken, is in 2018 de verdere praktische inpasbaarheid getoetst. 
Daarnaast zijn de systemen on de aandacht van melkveehouders gebracht 
met o.a. open dagen georganiseerd door Stichting Weidegang.  

 In 2018 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 aan de slag om de onduidelijkheid tussen de 
verschillende weidecijfers, CBS en Duurzame Zuivelketen en bedrijven en 
koeien, weg te nemen. 

 LTO heeft inzet gepleegd op het stimuleren van weidegang in 
milieuwetgeving bij het ministerie van LNV. O.a. door 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. 

 LTO en NZO hebben de Commissie Grondgebondenheid ingesteld en zij 
hebben opdracht gekregen tot een gedragen voorstel te komen van de 
invulling van grondgebondenheid voor de melkveehouderij. Een onderdeel 
van het advies is de bouwsteen de huiskavel met gras welke is gekoppeld 
aan het kengetal van de Stichting Weidegang (veebezetting van maximaal 10 
melkkoeien per hectare huiskavel in beweidbaar gras) en daarmee indirect 
ook weidegang stimuleert. 

 LTO heeft via een spandoekenactie leden en maatschappij geattendeerd op 
het belang van weidegang.  

 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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 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 
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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. 

 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 NAJK 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 NAJK heeft bij verschillende agrarische scholen en haar eigen AJK’s 

gastlessen gegeven over weidegang.  

 Er zijn vanuit het project wei en maatschappij van NAJK praktijkopdrachten 

over weidegang uitgevoerd door studenten. Op deze manier moesten 

studenten de geleerde theorie in praktijk toepassen.  

  Via onder andere #WeideWeetje op facebook heeft NAJK weidegangkennis 

verspreid onder de jonge melkveehouders 

 Samen met Aeres Hogeschool Dronten heeft NAJK de beweidingsdagen 

voor studenten en jonge melkveehouders gehouden. Dit was een twee 

daags event waar diverse workshops waren over weidegang.  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Weidegangkennis onder studenten en jonge melkveehouders blijven 

verspreiden door gastlessen en praktijkopdrachten. 

 Rondom het weideseizoen weer #WeideWeetjes verspreiden. 

 Bijdrage leveren aan de verschillende werkgroepen over weidegang. 

 Onderzoeken of het project Wei en Maatschappij van NAJK uitgebouwd kan 

worden.  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 NMV zet vol in op 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
voor 2018 

1. Op social media weidegang gepromoot 
2. Leden ondersteunt bij allerhande vragen rondom weidegang, behalen 

weidegang doelstelling, en droogte zomer 2018 
3. Weidegang opgenomen als belangrijk speerpunt MVH in NMVisie 

(november 2018) 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Actie punt 2019 aandacht voor tijdig beginnen met weidegang zodat de 
weidedagen ten alle tijde gehaald worden en beweidings trappen op tijd zijn 
uitgerold 
  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu 

Rol Convenant Weidegang   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

  

Plaatsgevonden activiteiten 
voor 2018 

 
 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Arla Foods BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Implementatie van nieuwe convenant weidegang  

 Aanbieden van mogelijkheid van Arla-seminar rond weidegang aan 

geïnteresseerde melkveehouders 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Weidegang uitvoerig onder de aandacht gebracht tijdens 

ledenvergaderingen en seminaires 

 Nieuwe beweiders intensief begeleid zodat het tot een positief 

beweidingsresultaat leidde (meer beweiders) 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Het proces “weidepremie” intern onder de aandacht brengen 

 Bij een positief verloop van dit proces trachten om meer bedrijven aan te 

zetten tot beweiden 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Farmel Dairy B.V. en Ausnutria B.V.  

Rol Convenant Weidegang  Belang van weidegang actief onder de aandacht brengen bij zowel 
melkveehouders als stakeholders van de zuivelondernemingen en 
aanbieden van beweidingsadvies en -instrumenten (Farmel Dairy B.V.) 

 
En 

 

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

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Inventariseren bezwaren/redenen leveranciers die geen weidegang 
toepassen. Met als doel om te kijken of deze bezwaren weggenomen 
kunnen worden.   

 Sterker in de markt zetten van biologische producten, door de commerciële 
activiteiten te vergroten. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 De inventarisatie die heeft plaatsgevonden, heeft o.a. geresulteerd in een 
groei van het aantal leveranciers die nu weidegang toepassen. 

 Het sterker in de markt zetten van de biologische producten, door de 
commerciële activiteiten te vergroten, heeft geresulteerd in:  
 

- Een groei van het aantal afnemers van biologische producten Ausnutria 

- Meer (online) aandacht en zichtbaarheid voor biologische 

kindervoedingsproducten 

- Boerderijdag georganiseerd voor influencers om met eigen ogen de 

gang van zaken op een biologische boerderij te aanschouwen en 

geïnformeerd te worden over biologische bedrijfsvoering (waaronder het 

belang van weidegang) 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Verdere uitwerking inzake het wegnemen van geïnventariseerde bezwaren 
weidegang, d.m.v.  

 

- Actievere voorlichting weidegang door het opnieuw onder de aandacht 

brengen van de activiteiten en website van de stichting weidegang, het 

project nieuwe weiders en de mogelijkheid voor inzet weidecoaches.  

- Uitvoering bedrijfsbezoeken  

 

 Het nog sterker in de markt zetten van biologische producten, door de 
commerciële activiteiten te vergroten, d.m.v. 
 

- Het vergroten van de verkrijgbaarheid van de biologische producten 

van Ausnutria 

- Het verder vergroten van de (online) aandacht en zichtbaarheid van 

biologische kindervoedingsproducten 

- Het verschaffen van meer duidelijkheid en educatie aan 

consumenten over wat biologisch (waaronder weidegang) is middels 

social kanalen 

- Het organiseren van een boerderijdag voor influencers om met eigen 

ogen de gang van zaken op een biologische boerderij te 

aanschouwen en geïnformeerd te worden over biologische 

bedrijfsvoering (waaronder weidegang) 

 

Opmerkingen   
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang  
 

Naam organisatie Royal A-ware  

Rol Convenant Weidegang  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.  

Plaatsgevonden activiteiten 
voor 2018 

Financieel stimuleren en waarderen 

 Weidepremie €1,25 per 100 kilogram melk.  

 Via het duurzaamheidsprogramma A-ware Duurzaam melkveehouders 
waarderen die een vorm van weidegang toepassen.  

 “Nieuwe Weiders”  Betaald door Royal A-ware 
 
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. 

 Weidegang is onder de aandacht gebracht tijdens de jaarlijkse 
regiobijeenkomsten/vergaderingen.  

 Door de nieuwe melkstromen wordt weidegang gestimuleerd. 
 
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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Financieel stimuleren en waarderen 

 Weidepremie €1,25 per 100 kilogram melk.  

 Via het duurzaamheidsprogramma A-ware Duurzaam melkveehouders 
waarderen die een vorm van weidegang toepassen.  

 “Nieuwe Weiders”  Betaald door Royal A-ware 
 
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. 

 Weidegang onder de aandacht gebracht tijdens de jaarlijkse 
regiobijeenkomsten/vergaderingen.  

 Door de nieuwe melkstromen wordt weidegang gestimuleerd. 
 
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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Opmerkingen Weidegang is keuze van melkveehouder 
Royal A-ware heeft een positieve houding ten aan zien van weidegang van 
Nederlandse koeien. Koeien in de wei passen bij het Nederlandse landschap en 
dragen positief bij aan het imago van de Nederlandse melkveehouderij. 
 
Royal A-ware respecteert het ondernemerschap van melkveehouders. Naar onze 
mening dient de individuele melkveehouder daarom zelf te kunnen kiezen of en 
zo ja welke vorm van weidegang het best past binnen zijn of haar bedrijfsfilosofie 
en bedrijfssysteem gericht op zorg voor koe en aarde en oog voor de 
maatschappij. 
 
Jaarrond goed voor koeien zorgen 
Koeien staan een groot deel van het jaar op stal. De melkveehouders waar Royal 
A-ware direct mee samenwerkt spannen zich om te zorgen dat koeien zich ook in 
de stal zich prettig voelen. Het ontbreekt de koeien aan niets; ze kunnen vrij rond 
lopen, lekker liggen en hebben altijd toegang tot vers voer en water. Deze 
stappen stimuleert en waardeert Royal A-ware via het duurzaamheidsprogramma 
A-ware Duurzaam en de verschillende melkstromen.  
 
Verduurzamen is een zaak van de hele keten 
Duurzame zuivel is niet alleen een taak en verantwoordelijkheid van 
melkveehouders. Verder verduurzamen is een verantwoordelijkheid van de hele 
keten. Verduurzaming werkt het beste als alle schakels in de keten stappen 
zetten. Dus ook zuivelverwerkers, afnemers en consumenten hebben hierin hun 
verantwoordelijkheid. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Royal Bel Leerdammer B.V. 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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 produceert Leerdammer kaas van uitsluitend 
weidemelk 
 

Plaatsgevonden activiteiten 
voor 2018 

 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 

 waardering voor het %Eiwit van Eigen Land in Duurzaam Leerdammer; zie 

bij opmerkingen voor relatie met weidegang 

 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 produceert Leerdammer met uitsluitend weidemelk 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 aanbieden studiegroep FarmWalk, ‘samen beter leren weiden’  

 aanbieden individueel advies ‘Nieuw Nederlands Weiden’ 

 weidegang integraal meenemen in de verschillende studiegroepen (zoals 
‘Kringlooplandbouw toepassen op het eigen bedrijf’, ‘Graslandplan’etc.) 

 hogere waardering voor het %Eiwit van Eigen Land in Duurzaam 
Leerdammer; zie bij opmerkingen voor relatie met weidegang 

 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 produceert Leerdammer met uitsluitend weidemelk 
 

Opmerkingen Royal Bel Leerdammer bereidt zich voor op het produceren van kaas van non-
GMO melk (volgens de VLOG voorwaarden). De pilotpremie is €1,00/100 kg 
melk. Hieraan is de verplichting verbonden van weidemelk. 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). 
Dit vormt een extra stimulans om te gaan weiden. 
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Royal Bel Leerdammer werkt samen met Wageningen University & Research en 
PPP-Agro 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 CONO Kaasmakers 

Rol Convenant Weidegang  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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 CONO betaalt een weidegangpremie van €2,- per 100 kg melk aan 
veehouders die voldoen aan de definitie van de Stichting. Het gaat daarbij 
om 93% van de CONO-veehouders. CONO kent tot dusver geen premie 
voor deelweidegang. 

 Jaarlijks worden alle bedrijven tenminste 2 keer beoordeeld, deels door Qlip, 
deels door de eigen buitendienst. Ten tijde van de droge hete zomer werden 
op veel bedrijven de koeien alleen ’s avonds en ’s nachts geweid en hebben 
de beoordelingen ook ’s avonds plaatsgevonden. 

 Aan het begin van het jaar worden risicobedrijven geïnventariseerd (o.a. op 
basis van de Qlip Weidegangindicator), deze bedrijven worden extra 
beoordeeld op weidegang. 

 CONO-veehouders (zowel variant 120/6 als 120/720) werken met de digitale 
weidegangkalender van Z-net, waarin deze de weidedagen en bloktijden 
registreren. De weidegangbeoordelingen vinden zoveel mogelijk plaats 
binnen de door de veehouder aangegeven bloktijden.  

 CONO stuurt bij elke weidegangbeoordeling door de buitendienst een mail 
richting de desbetreffende veehouder om deze te informeren over de 
bevindingen t.a.v. het weiden op dat moment. 

 Via de weidegangkalender van Z-net kan elke veehouder in één oogopslag 
zien hoeveel dagen en hoeveel uur deze al aan het weiden is. 

 In 2017 en 2018 werd de pilot “Belonen op resultaat” geïntroduceerd. Daarin 
zijn er 2 weidegang kengetallen van de in totaal 18 
duurzaamheidskengetallen waar CONO mee gaat werken. Namelijk 
weidegang van jongvee en een bovengemiddeld weidegangseizoen van het 
melkvee. Het behalen van meerdere duurzaamheidsdoelen levert een extra 
premie op. 

 CONO heeft voor enkele veehouders de kosten voor deelname aan het 
project ‘Nieuwe weiders’ voor rekening genomen. Dit om de beperkte groep 
‘opstallers’ te stimuleren om alsnog te gaan weiden. Een aantal van hen 
heeft in 2018 de stap van opstallen naar volledig weiden gezet. 

 In 2018 hebben diverse Caring Dairy-studiegroepen 3 workshops gedraaid 
rondom het thema optimaliseren van de weidegang op het eigen bedrijf. Het 
ging daarbij om 4 groepen van zo’n 10 veehouders die extensief weiden en  
1 groep ‘Intensief weiden’. 

 Melkveehouders die lid worden van de coöperatie, kunnen dit alleen onder 
voorwaarde dat zij weidemelk produceren. In het kader van 
geloofwaardigheid en de mogelijkheid om voldoende vers gras op te nemen, 
worden eisen gesteld aan grondgebondenheid en de huiskavel van het 
bedrijf. 

 CONO heeft een bestuurder in het bestuur van de Stichting Weidegang. 
Daarnaast heeft een CONO-medewerker zitting in het DZK-programmateam 
Weidegang (namens PartiCo). Samen wordt gewerkt aan het doel om zoveel 
mogelijk koeien weidegang te geven. 

 In mei 2018 heeft CONO meerdere “Dagje bij de boer” dagen georganiseerd. 
Bijna 6.000 mensen hebben hier het verhaal achter de Beemster graskaas 
(kaas onder weidelogo) kunnen ervaren. 
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 In september 2018 hebben bestuur en directie een keukentafelgesprek 
gevoerd met de groep veehouders die (nog) geen weidemelk produceren. 
Hierin is het weidegangbeleid voor 2019 besproken en zijn deze 
aangemoedigd ook te gaan weiden. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Per 2019 is de uiterlijke begindatum van weidegang 15 mei (dit was 1 juni). 
Door vroeg te beginnen met weiden, is het makkelijker om voldoende dagen 
te weiden en zorgen we er voor dat er meer vers grasopname is. 

 CONO-veehouders die niet voldoen aan de definitie van Stichting 
Weidegang krijgen van extra kosten in rekening gebracht ter hoogte van €1,- 
per 100 kg melk. Het verschil tussen weiden en niet-weiden is daarmee 
voortaan €3,- per 100 kg melk. 

 De beperkte groep veehouders die in 2018 geen weidemelk hebben 
geproduceerd, kunnen in aanmerking komen voor een deelweidegangpremie 
van 0,5 cent / kg melk. Deelweidegang kan de opstap zijn naar volledige 
weidegang. 

 Digitale registratie van weidedagen en uren voor veehouders met 
koppelbeweiding en bedrijven die vrij koeverkeer toepassen waarbij niet alle 
koeien tegelijk weiden of bij AMS-bedrijven de 75% norm niet wordt gehaald. 

 Persoonlijke benadering / coaching bij knelgevallen rondom weidegang door 
onze buitendienst, zodat vroeg in het seizoen nog bijgestuurd kan worden. 

 Binnen het vernieuwde duurzaamheidsprogramma van CONO Kaasmakers 
(Caring Dairy) wordt aan veehouders het thema ‘Gras in de bek’ 
aangeboden. Dit is een traject rondom de productie van eigen eiwit via gras 
en de opname van veel vers gras via weidegang. 

 Belonen op resultaat is onderdeel van het vernieuwde 
duurzaamheidsprogramma van CONO Kaasmakers. Veehouders die 
substantieel meer weidegang (dagen en uren) toepassen, ontvangen 
hiervoor een mooie bonus, aanvullend op de reguliere weidegangpremie. 
Ook voor weiden van jongvee wordt een bonus uitgekeerd. 

 Binnen Caring Dairy zetten we opnieuw actief in op de taboe dat 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 en een integrale systematiek 
diergezondheid en dierwelzijn. De DZK-doelen over weidegang worden 
daarbij in ogenschouw gehouden. 

Opmerkingen Nu het verschil tussen weiden en niet-weiden voortaan €3,- per 100 kg melk is 
en onze ‘veelweiders’ via Caring Dairy nog een aanvullende bonus kunnen 
ontvangen, verwacht CONO Kaasmakers een mooie bijdrage te leveren aan de 
doelstelling van het convenant. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang  
 

Naam organisatie De Graafstroom  

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Nieuwsbrief opgenomen artikel hoeveel weidende leden en uitleg het nieuwe 
weiden. 

 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. 

 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. 

 Qlip heeft  weidegangcontrole uitgevoerd op tenminste 40% van de bedrijven 
met weidegang (10% daarvan betreffen onaangekondigde beoordelingen op 
risicobedrijven). 

 Melk van de Graafstroom bedrijven met weidegang wordt gescheiden 
opgehaald en verwerkt. 

 Actief promoten van de Farmwalk en de Weideman-mail. Stimuleren van 
individuele adviezen via Stichting Weidegang. 

 Deelweiden belonen.  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Aanname beleid: Alleen weidende leden.  

 Weidcoach aanbieden aan de veehouders die willen overstappen.  

 Weidepremie handhaven.  

 Aangeven de waarde van weiden. 

 Belang van Weidegang blijven communiceren tijdens contactmomenten met 
melkleveranciers (nieuwsbrieven, vergaderingen en bezoeken). 

 Werven van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders. 

 Vierde jaar Amazing Grazing. 

 Vierde jaar Kennis voor Beweiding. 

 Organisatie Convenant Weidegang. 

 Vroeg weiden belonen in duurzaamheidsprogramma.  
 

Opmerkingen Geen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang     
                
Naam organisatie De Zuivelmakers 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Alle melkveehouders hebben doelstelling van minimaal 130 dagen ruim 
behaald. 

 Registratie weidegang is gedigitaliseerd 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Voortzetten van de eis dat alle melkveehouders jaarlijks minimaal 130 
dagen, 8 uur per dag weidegang hebben. 

 Blijven sturen op het optimaliseren van gebruik beschikbaar ruwvoer op het 
bedrijf door middel van Weidegang 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

Naam organisatie DOC Kaas B.A. 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 De weidegangpremie is in 2018 op gelijk niveau gebleven 

 Productie en afzet van weidekaas verhoogd 

 Werven van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders; 

 Derde jaar Amazing Grazing; 

 Derde jaar Kennis voor Beweiding; 

 Organisatie Convenant Weidegang. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Weidegang premie op hetzelfde hoge niveau houden 

 Productie en afzet van weidekaas verhogen 

 Werven van melkveehouders voor het project Nieuwe Weiders; 

 Organisatie Convenant Weidegang. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie FrieslandCampina 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Verdere uitrol van het wervingstraject Werven Nieuwe Weiders waarin 
melkveehouders individueel worden benaderd over weidegang.  

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 In totaal 303 nieuwe weiders verwelkomd door grootschalige 

wervingscampagne Werven Nieuwe Weiders waarin melkveehouders 

individueel worden benaderd over weidegang door een groep speciale 

buitendienstadviseurs. 

 Stimuleren van individuele adviezen door WeideCoaches via Stichting 
Weidegang.  

 Organiseren weidegangbijeenkomsten met presentaties van weidende leden 

aan geïnteresseerde niet-weidende leden. 

 Benaderen van bedrijven die zich hebben afgemeld voor weidegang met de 
vraag of men deze keuze wil heroverwegen. 

 Promotie deelweidegang als opstap naar volledige weidegang. 

 Aandeel weidezuivel en weidekaas uitgebouwd middels nieuwe 

marktintroducties en verkoop. Diverse promotiecampagnes voor weidezuivel 

in het voorjaar.  

 De lancering van de FrieslandCampina weidekalender-app, een digitaal 

registratiesysteem waarin de melkveehouder weidetijden kan bijhouden. 

 Bijdragen aan het invoeren van eenduidige definities en borging (o.a. 
identificatie risicobedrijven door meten weidegang in melk) voor weidegang. 

 Monitoring droogte en hitte tijdens zomer van 2018 in relatie tot weidegang. 

 Steunen van beweidingsonderwijs en onderzoeken en onderbouwen van 
oplossingen voor beweiding via Amazing Grazing. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Vervolg van het wervingstraject Werven Nieuwe Weiders waarin 
melkveehouders worden benaderd door een groep WeideCoaches en 
speciale adviseurs over weidegang.  

 Doorontwikkeling digitale weidekalender en weidekalender-app voor 
gebruiksvriendelijke registratie van weidetijden. 

 Uitbouwen aandeel weidezuivel en weidekaas.  

 Stimuleren van individuele adviezen via Stichting Weidegang.  

 Promotie van beweidingssysteem Nieuw Nederlands Weiden. 

 Steunen van beweidingsonderwijs en onderzoeken en onderbouwen van 
oplossingen voor beweiding via Amazing Grazing. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie Hochwald Foods Nederland bv 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Belang van weidegang gecommuniceerd tijdens contactmomenten met 
melkleveranciers (nieuwsbrieven, vergaderingen en bezoeken). 

 Gestaffelde weidegangtoeslag melkkoeien gehanteerd. 

 Aanvullende toeslag voor weiden jongvee (in combinatie met weidegang 
melkkoeien) gehanteerd. 

 Project Nieuwe Weiders onder de aandacht gebracht.  

 Het aantal artikelen dat onder het weidemelk logo is geproduceerd, is gelijk 
gebleven.  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 
 

 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 Rouveen Kaasspecialiteiten 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Weidegangpremie verder verhogen 

 Kennis vanuit Stichting Weidegang aan blijven bieden, niet alleen de 
groepen maar ook individuele coaching als onderdeel van het 
Duurzaamheidsprogramma 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Inzet Farmwalk – Nieuwe Weiders – Weidecoaches. Van alle mogelijkheden 
is gebruik gemaakt. 

 Verhoging weidepremie. 
 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Kennis blijven aanbieden op dezelfde wijze als in 2018. 

 Weideregime opnemen in duurzaamheidsrapportage.  
 

Opmerkingen Weidegang blijven stimuleren, blijven proberen het percentage hoger te krijgen 
voorkomen dat het percentage daalt. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie NoorderlandMelk 

Rol Convenant Weidegang   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Actief beschikbaar stellen weidecoach 

 Persoonlijke benadering aan niet weiders 

 Activatie weidegang-app 

 Stijging melkvolume weidegang 

 Informatie weidegang doormiddel van nieuwsflits 
 
 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

  Actief beschikbaar stellen weidecoach 

 Persoonlijke benadering aan niet weiders 

 Activatie weidegang-app 

 Stijging percentage weidegangdeelnemers 
 
Jaar      Deelnemers            %weiders t.o.v. het aantal leden NLM 
2014     93                            61,18 % 
2015     88                            63,77 % 
2016     86                            64,18 % 
2017     88                            69,29 % 
2018     96                            86,32 % 

 Informatie weidegang doormiddel van nieuwsflits 
 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Actief beschikbaar stellen weidecoach 

 Persoonlijke benadering aan niet weiders 

 Vastleggen redenen van niet weiders en investeren in informatie-uitwisseling 
tussen leden NLM 

 Informatie weidegang doormiddel van nieuwsflits 
 
 

Opmerkingen Het afgelopen jaar heeft Noorderlandmelk zich ingezet om meer leden te werven 
voor het doorvoeren van weidegang.  
Het aantal deelnemende bedrijven ten opzichte van de leden is het afgelopen 
jaar met 17,03 % gestegen. 
 
Doelstelling is het verhogen van het percentage deelnemende bedrijven van 
weidegang naar 90 %. 
NoorderlandMelk gaat de wel weiders en de niet weiders met elkaar verbinden 
doormiddel van informatiebijeenkomsten.  
Ook worden potentiele weiders persoonlijk benadert en worden de voordelen van 
weiden besproken en geadviseerd. 
 
Tussentijds zullen er nieuwsflitsen met informatie over het weiden worden 
verzonden en is er ruimte voor de leden om een weidecoach aan te vragen die 
kan ondersteunen waar nodig. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Vecozuivel 

Rol Convenant Weidegang   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

  

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Vreugdenhil Dairy Foods 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Weidepremie hebben we maandelijks uitbetaald 

 Een veehouder aangedragen voor het project “digitaal meten” 

 De opgedane kennis uit de diverse projecten onder de aandacht gebracht bij 
onze melkveehouders 

 Nieuwe leveranciers moeten een vorm van weidegang toepassen om bij ons 
te mogen leveren. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Het percentage weidegangbedrijven is in 2018 gestegen ten opzichte van 
het jaar ervoor. De activiteiten zullen dan ook in 2019 worden voortgezet. 
Zowel qua weidegangpremie, als qua kennisactiviteiten.  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang   
 

Naam organisatie Kaasmakerij Henri Willig B.V. en Henri Willig Kaas B.V. 

Rol Convenant Weidegang  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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Er zijn 2 bijeenkomsten geweest waar de start en de evaluatie van de 
weidegang heeft plaats gevonden 

 De groep toetreders heeft allemaal weidegang 

 Er wordt nu aan een klant weidegang kaas verkocht 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Er staan 2 bijeenkomsten gepland in 2018 waar weidegang op de agenda 
staan. 

Opmerkingen  

 



31 

 

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang                                    
 

Naam organisatie Zuivelhoeve 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Idem 2017, borgen doel 100 % weidemelk aangeleverd te krijgen 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 100 % van de aangeleverde Zuivelhoeve melk betrof weidemelk. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Idem 2018, borgen doel 100 % weidemelk aangeleverd te krijgen 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie ABN AMRO Bank NV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Focus op weidegang in het belang van het maatschappelijk draagvlak en ook 
efficiëntie qua bedrijfsvoering.    

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 In een aantal teams is een weidecoach uitgenodigd voor het op peil 

brengen van de kennis en meer draagvlak voor weidegang te creëren. 

 In het veld zijn meer ondernemers gewezen op het belang van 

weidegang en nadrukkelijk ter sprake gebracht.  

 Door de verspreiding van actuele kennis en ervaring en de financiële 

prikkel zijn melkveehouders zich verder gaan verdiepen hoe beweiding 

weer kan worden toegepast.  

 In ons klantenbestand zijn weer tientallen bedrijven omgeschakeld. 

Zowel van opstallen naar deelweidegang als van deelweiden naar 

volledig weiden. 

 Afgelopen jaar zijn er geen omschakelaars geweest van weidegang naar 

opstallen. 

 Daarnaast is opvallend dat meer bedrijven het jongvee zijn gaan weiden 

ter voorbereiding op de omschakeling van het melkvee. 

 In verschillende bijeenkomsten zijn zuivelverwerkers uitgenodigd om hun 

Duurzaamheidsprogramma’s uit te leggen. Op deze wijze worden onze 

1e lijns mensen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 In de regionale teams regelmatig afnemers uit de zuivel blijven 
uitnodigen voor het actueel houden van de actuele en toekomstige 
verduurzamingseisen in de keten.  

 We gaan concreet in gesprek met melkveehouders over verschillende 
zaken onder de titel duurzaamheid. Het gaat dan om zaken in het 
produktieproces waar het onderdeel weidegang toe behoort. Daarnaast 
wordt ingegaan op actueel en toekomstig duurzaamheidsbeleid en 
specifieke prestaties op dit vlak. 

 We houden bij kredietaanvragen in toenemende mate rekening met de 
omvang van de huiskavel. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie 

Accon AVM  

Rol Convenant Weidegang  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 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. 

■ 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. 
 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 

Opmerkingen  
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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 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Verder doorontwikkelen technische kennis en toepassing  WeideKompas  

 Aandacht voor weidegang in communicatie jaarrond 

 Continuering beleid mbt weidegang, coachen veehouders die willen (gaan) 
weiden, advisering mbt verbeteren rendement uit weidegang bij bestaande 
weiders 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Update weidegang in de rundveeteams met introductie nieuw nederlands 
weiden en farmwalk in maart 

 Weidegang wordt door de rundveeadviseurs besproken tijden de 
bedrijfsbezoeken 

 Intake gesprekken gevoerd door de weidecoaches met nieuwe weiders 

 Gehele weideseizoen informatie verstrekt over weidegras en weiden in de 
wekelijke Feedactueel en www.grasmonitor.com en op de site van Agrifirm 
Ook in de droogteperiode zijn hierin adviezen gegeven op bij de droge 
omstandigheden nog zo goed mogelijk te kunnen weiden. 

 Daarnaast advisering over het weiden van jongvee en evt droge koeien 

 Diverse masterclasses op bedrijven waar ook weidegang besproken is en 
farmwalks zijn gedaan. 

 Nieuwe ruwvoerspecialisten hebben verkorte opleiding tot weidecoach 
gedaan in oktober/november 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Weidgang onder de aandacht blijven houden van de adviseurs in de diverse 
regio’s en daarnaast actieve training 

 Nieuw Nederlands weiden nog meer trainen bij de adviseurs. 

 Weiden bij de klanten onder de aandacht houden bij bedrijfsbezoeken 

 Aandacht blijven geven in de communicatie gedurende het weideseizoen en 
iets daarvoor 

 Nieuwe weiders ondersteunen en adviseren 

 Beweiders begeleiden om nog meer weidegras in hun koeien te krijgen 

Opmerkingen  

 

http://www.grasmonitor.com/


35 

 

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Alfa Accountants en Adviseurs 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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! 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Gesprekken met klanten waarin het belang van weidegang wordt besproken 
aan de hand van financieel/technische rapportages 

 Specialisten deel laten nemen aan de cursus weidegang 

 Nieuwsartikelen uitbrengen over weidegang 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Hetzelfde als in 2018 omdat individuele gesprekken met melkveehouders het 
meeste effect heeft: 
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 A.V.C. De Eendracht 

Rol Convenant Weidegang   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Cursus weidecoach 

 Gras mengsels 

 Studie 

 advisering.  

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Onze voorlichters hebben de cursus weidegang gevolgd en kunnen zich 
nu weidecoach noemen. 

 Wij leveren grassoorten, in samenwerking met DSV. Doel; meer melk uit 
de ds.  

 Onze voorlichters zijn getraind en bijgeschoold  

 Tijdens elk adviesgesprek wordt de kennis, ervaring maar ook de input 
van de cursus weidegang ingezet   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Blijven inzetten op argumenten van de voordelen van Weidegang 

Opmerkingen  Methaan en CO2  reductie staan ook op de agenda. Soms lastig te 
combineren met weidegang. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang              
 

Naam organisatie Boehringer Ingelheim BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Tijdens intervisiebijeenkomsten voor dierenartsen, over oa kuiluitslagen, is 
weidegang besproken. 

 Bij de introductie van een product over leverbot is de website 
leverbotbijdekoe.nl geïntroduceerd met aandacht voor weidegang. 

 Aandacht besteden aan weidegang in de uitgaven zoals beterBoe of 
Diergezondheidspagina in de Veeteelt. 

 Tijdens presentaties over infectieziekten en bio-security is weidegang een 
punt van aandacht. 

 Bij artikelen (indien van toepassing) is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
foto’s weidegang. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 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 artikelen (indien van toepassing) zoveel mogelijk gebruik maken van 
foto’s weidegang. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Booijink veevoeders BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie C.L.V. De Samenwerking u.a. 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Wekelijks 2 vers gras monsters genomen. 1 bij pilotboer Nieuw Nederlands 
Weiden; 2e bij veehouder met systeem omweiden. 

 5 praktijk workshops Road show Vers Gras gedraaid met mobiel graslab 
zodat veehouders inzicht krijgen in de vers gras kwaliteit van hun bedrijf. En 
vervolgens daarmee te sturen met extra energie dan wel eiwit. 

 Veelvuldig bedrijfsadvies op maat geleverd aangaande het lastige 
weideseizoen van natte start in het voorjaar tot droogte in de zomer. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Mogelijkheden onderzoeken om de kwaliteit van het weidegras snel en 
goedkoop ter beschikking te hebben voor een zo groot mogelijke groep 
veehouders 

 Inzetten op vroeg starten met weiden met een bewuste keuze van het 
weidesysteem. 

 Farmwalk groep draaien met ervaringen van verschillende systemen. 

Opmerkingen  
Overweging of deze rapportage nog wel een zinvolle bijdrage levert aan ons doel 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie CAVV Zuid-Oost Salland u.a. 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Studieclub voor nieuwe weiders oprichten 

 Informatie mbt weiden blijven delen met onze leden 

 De samenwerking met Groeikracht verder uitbouwen 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Bijeenkomsten studieclub weidegang georganiseerd 

 Thema/excursie middag Nieuw Nederlands Weiden  

 Deelname cursus weidegang van stichting weidegang 

 Kennis uitwisseling Groeikracht verder geoptimaliseerd.  

 Leden continu op de hoogte houden via mail van ins/outs weidegang 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Kennis mbt weidegang blijven delen met onze leden 

 Organiseren excursie mbt weidegang 

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 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie CRV Holding BV 
 

Rol Convenant Weidegang  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 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 

 Speciaal aandacht voor weidegang en grazingindex tijdens (fok)Studieclubs. 

 VeeteeltGRAS 

 Binnen stieraanbod de grazingindex blijven vermelden en promoten. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Speciale grazing aandacht in CRV catalogus: Zoveel mogelijk melk uit 
weidegras. Fokken op grasland koeien. De grazing index geeft een rangorde 
aan op gebied van geschiktheid binnen het fokdoel gericht op een 
melkveehouderij systeem met overwegend weidegang. 

 Grazing/weidegang onder aandacht gebracht van onze VSA’s en 
vertegenwoordigers via salesoverleggen. 

 Op bijeenkomsten en studieclubs komt het onderwerp grazing ook meer en 
meer naar boven ter discussie. 

 Grazing index voor CRV stieren. 

 Vanuit CRV Nieuw Zeeland veel waardevolle data en extra genetica voor de 
echte weidegang koeien. Ook Nieuw Zeelandse stieren geïntroduceerd in de 
NL/VL markt. Nieuw Zeelandse genetica geïntegreerd op Aeres Hogeschool 
te Dronten.  

 Blad Veeteelt brengt jaarlijks 2x Veeteelt “Gras” uit. 

 Veeteelt heeft ook in mei 2018 het hoofdartikel “Gras krijgt hoofdrol “ 
uitgebracht. 

 Samenwerking Aeres Farms in Dronten, foktechnische begeleiding en 
ontwikkeling voor weidegang. 

 WUR Wageningen: samenwerking ter bevordering en ontwikkeling op gebied 
van weidegang. 

 Contacten met Amazing Grazing ter bevordering van weidegang. 

 Introductie CrossFit kruisingsconcept voor een gezonde zelfredzame 
efficiënte en makkelijk te managen koe die ook zeer goed aansluit bij 
veehouderij systemen gericht op weidegang. 

 Meer onderzoek met WUR over efficiëntie van grasopname/voeropname bij 
koeien. 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 De activiteiten voor 2019 zullen in het verlengde liggen van de activiteiten in 
2018 

 Innovaties en nieuwe proposities toespitsen op specifieke wensen van 
bedrijven met weidegang  
 

Opmerkingen Naarmate “grondgebondenheid” en “ % eiwit van eigen land “ een grotere rol 
gaat spelen in de toekomst zal de aandacht rondom gras en graaskoeien steeds 
meer en groter gaan worden. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie De Heus Voeders BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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 gezonde benutting hiervan door de melkkoeien. Dit doen 
we door de activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden door te zetten! 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

*Theo van der Weiden (what’s in the name) heeft 4 VLOG”s gemaakt waarin we 

veel aspecten rondom weidegang naar voren hebben gebracht. Deze VLOG’s 

zijn 35000 keer bekeken: (https://youtu.be/6fG6eF0Qz7U) 

*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. 
*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. 
*Bijeenkomst bij Barenbrug met specialisten, 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 bijdrage aan landelijk meetnet/Grip op 
Gras. 
*Ondersteuning 2 deelnemers programma Proeftuinveenweiden Natura 2000. 
*We hebben een 5 ruwvoerdagen georganiseerd waarin de volgende punten 
centraal stonden: keuze juiste graszaad, voordelen doorzaaien, 
onkruidbestrijding in gras, keuze juiste meststof en de gezondheid van de 
veestapel. 400 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. 
*Voor nieuwe weiders hebben we een praktisch weideplan. 
*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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 We zetten ons in 2019 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 2018 hebben plaatsgevonden door te zetten! 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie DeLaval BeNeLux 

Rol Convenant Weidegang  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 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Trainen van Herd Management Adviseurs in toepassing 
weidegangconcepten.  

 Regionaal organiseren weidegang studiebijeenkomsten (voorbereiding 
weideseizoen 2018) 

 Marktintroductie weideregistratie systeem 

 Uitdragen weidegang concepten / mogelijkheden in Koerant 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Herhaling gebruik/toepassing weideconcepten voor Herd Management 
Adviseurs (HMA)  herhaling training Bert Philipsen 2017 

 Webtraining HMA m.b.t. weideregistratie en praktische toepassing 

 Introductie weideregistratie + doorontwikkeling tools 

 Aandacht voor weidegang / weideregistratie op lokale beurzen 

 Ervaringen delen van veehouders die succesvol weiden & robot melken 
(video beschikbaar op DeLaval youtube kanaal) met aandacht voor deze film 
via social-media 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Trainen van Herd Management Adviseurs in toepassing 
weidegangconcepten.  

 Regionaal organiseren weidegang studiebijeenkomsten (voorbereiding 
weideseizoen 2019) 

 Herintroductie weideregistratie 

 Uitdragen thema Robot & Weiden op o.a. beurzen, open dagen, 
gebruikersbijeenkomsten, social-media, Koerant 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang   
 

Naam organisatie DLV Advies 

Rol Convenant Weidegang  Advies geven om veehouders te ondersteunen bij optimale weidegang. 
Hiermee zorgen dat meer bedrijven weiden/ niet stoppen met weiden. 
Stimuleren dat niet weiders starten als dat past op het bedrijf. Aandragen 
praktische oplossingen voor goed weiden. Ideeën aandragen voor 
onderzoek en ontwikkelen tools. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Bij potentiële weiders oriëntatiegesprekken uitvoeren.  

 Begeleiden nieuwe weiders. 

 Inleidingen verzorgen voor veehouders over weidegang. 

 Begeleiden studiegroepen met kennisuitwisseling over weidegang. 

 Individuele weideadviezen. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 6 adviseurs zijn actief geweest met: 

 Potentiële weiders oriëntatiegesprekken (16x) 

 Begeleiden nieuwe weiders: 1e jaars 19 en 2e jaars 36 deelnemers. Er waren 
dit jaar ondanks de hoge temperaturen veel positieve ervaringen bij starters. 
Vooral de melkproductie in kg viel mee (wel lagere gehaltes). De 
grasopname was wel iets lager dan vorig jaar. 

 Inleidingen en weideclinics verzorgen voor veehouders over weidegang (6x). 

 Begeleiden studiegroepen met kennisuitwisseling over weidegang: 40 
deelnemers. 

 Individuele weideadviezen (30x). 

 Door de coaches zijn meerdere informatiebijeenkomsten van de Stichting 
gevolgd (o.a. over NNW) om de kennis te verhogen. 

 Een paar adviseurs hebben de Stoomcursus weidegang gevolgd. 

 Communicatie via pers en eigen internetsite over goede ervaringen van 
veehouders met weiden en positief communiceren over de mogelijkheden 
van weiden. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019  

 Bij potentiële weiders oriëntatiegesprekken voeren. Begeleiden nieuwe 
weiders. Benaderen twijfelaars vorig jaar. Aantal starters zal dalen, omdat de 
meest gemotiveerde inmiddels gestart zijn. 

 Inleidingen verzorgen voor veehouders over weidegang. Dit integreren in 
bestaande studiegroepen. 

 Begeleiden studiegroepen met kennisuitwisseling over weidegang. Nieuwe 
deelnemers werven voor bestaande groepen. 

 Individuele weideadviezen. Meer gericht op Nieuw Nederlands Weiden. 
Vooral richten op de praktische invulling voor de veehouder. 

 Extra aandacht besteden met veehouders aan tools om weiden goed aan te 
sturen. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang   
 

Naam organisatie Engberts Adviseurs 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019  

 Voortzetting van de ingezette lijn. 

 Participatie in begeleiding voor omschakeling naar en/of uitbouw van weiden. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Flynth adviseurs en accoutants 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Organiseren van een in-company “Stoomcursus weidegang (Nieuw 

Nederlands Weiden)” voor adviseurs melkveehouderij die door Stichting 

Weidegang wordt gefaciliteerd. Hieraan nemen in totaal 20 Flynth-adviseurs 

deel. 

 Flynth heeft samen met andere VLB-accountantskantoren in 2018 (over 

2017) een (data)set duurzaamheidskengetallen samengesteld, met KLW en 

beweidingskengetallen. Totaal een dataset van vele honderden bedrijven: 

Flynth leverde data van 374 bedrijven. 

 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. 

 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). 

 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. 

 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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 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. 

 Analyse resultaten KringloopWijzer en financiële resultaten richten op de 

relatie tussen weidegang en duurzame bedrijfsvoering en financiële 

resultaten.  

Opmerkingen  
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 Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

  

Naam organisatie ForFarmers 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Doorzetten zelfde lijn als in 2017 

Plaatsgevonden activiteiten 
voor 2018 

 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. 

 Veelvuldig 2e lijns advisering bij veehouders door onze weidecoaches 

 Up to date houden hulpmiddelen weidegang voor buitendienst en 
veehouders (graslandkalender/weidetabellen etc.) en assortiment voeders  
weidegang.  

 Weidegang prominent 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 vers gras update van 
Veeteelt. En bijdrage van weidecoach door het geven van toelichting. 

 Begeleiden Farmwalk studiegroepen en het geven van lezingen over 
weidegang door onze weidecoaches. 

 Extra aandacht voor Nieuw Nederlands weiden bij onze buitendienst en in 
ons sectorblad de Voertaal en op onze website. 

 Intakegesprekken Nieuwe Weiders door weidecoaches. 

 Begeleiden studieclub “weiden van een grote koppel melkkoeien” in Oost 
Nederland. 

 Bijdrage Artikelen voor veeteelt gras. 

 3 nieuwe weidecoaches hebben deelgenomen aan Stoomcursus 
Weidegang najaar 2018 gevolgd. 

 Deelnemer aan landelijk project Amazing Grazing.  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Doorzetten zelfde lijn als in 2018 

Opmerkingen  

 

http://www.forfarmers.nl/
http://www.versgrasmonitor.nl/
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie 

Fransen Gerrits BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Idem als 2017 ivm goed geslaagde actie 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Inzicht bieden in N en P efficiëntie bij weiden en de kansen ervan 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Meer uitbreiding van N en P efficiëntie en bewust wording ervan 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang    
 

Naam organisatie GEA 

Rol Convenant Weidegang  Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van 
weidegang en digitale borging weidegang.  

 Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding zoals 
digitale weide registratie.  

 Veehouders begeleiden in het maken van keuzes rondom weidegang. 

 Onderwerp weidegang benadrukken tijdens klantenbijeenkomsten, en 
bemiddelen tussen de verschillende ervaringen.  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Verder interne ontwikkeling in weidegang, en weideconcepten.  

 Weidegang ervaringen delen tijdens klantenbijeenkomsten. 

 Door ontwikkelen digitale weideregistratie. 

 Door ontwikkelen techniek voor weidegang 

 Vernieuwing in stalconcepten weidegang toepassen 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 artikel “weidegang” in het GEA magazine InProgress 

 Weidegang workshops tijdens klantenbijeenkomsten, delen van weidegang 
ervaringen met klanten onderling.  

 Software updates voor digitale weideregistratie voor betere koppeling met 
smart DairyFarming 

 Deelnemen aan stoomcursus weidegang “Nieuw Nederlands Weiden” 

 Weidegangtechniek: toepassen van nieuw geïntroduceerde weidepoort 
selectie “Fingergate” voor weidegang 

 Open dag weideregistratie georganiseerd in samenwerking met Friesland 
Campina. “Rendement met digitale weideregistratie” 

 Studiebijeenkomsten organiseren voor weideregistratie voor de GEA dealers 

 Individueel veehouders begeleiden in het toepassen van weidegang en 
robotmelken.  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Open dagen weideregistratie organiseren 

 Door ontwikkelen van digitale weideregistratie 

 Door ontwikkelen van selectiemogelijkheden 

 Kennis “Nieuw Nederlands Weiden” delen met GEA dealers 

 Kennis “Nieuw Nederlands Weiden” delen met GEA klanten 

 Organiseren van klantenbijeenkomsten met weidegang als onderwerp.  

 Trainen van Herdmanagers  

 Artikelen maken betreffende Robotmelken en Weidegang.  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

- Diverse mailings zijn verstuurd naar onze klanten waarin aandacht 
besteed werd aan weidegang / grasland management  

- Gezien de neerslag tekorten van afgelopen zomer is ook uitgebreid 
aandacht besteed aan vernieuwing van grasland.  

- Onze verkoop adviseurs zijn regelmatig geinformeerd over nieuwe 
graszaad mengsels en ontwikkelingen op graszaad gebied 

- Er is een grasland demo georganiseerd voor onze klanten  
- Collega’s volgen studiebijeenkomsten waarin aandacht besteed wordt 

aan weidegang / grasland kwaliteit 
- Wij beschikken over grasland kalenders die onze afnemers kunnen 

ontvangen.  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Verder informeren en opleiden van ons verkoop team 

 Ontwikkelen diverse uitingen waarin veehouders worden geïnformeerd over 
de laatste ontwikkelingen op weidegang gebied en hoe dit kan worden 
vormgegeven op hun bedrijf.  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Gunnewick Mengvoeders BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Het was een moeilijk weidejaar, door de beperkte grasgroei als gevolg van 
de extreme droogte (met name Gelderse Achterhoek), was het een moeilijke 
opgave om de balans te vinden tussen voldoende weidegang en het behoud 
van een goede grasmat. Door het toepassen van alternatieve strategieën 
(tijdelijk opstallen en langer doorgaan met beweiden) met de veehouders in 
gesprek gebleven om de positieve aspecten van beweiding blijvend toe te 
passen. 

 Enkele veehouders, gestimuleerd om vanaf het komende jaar met de 
weidegang te starten. Positief ontvangen en enkele gaan de overstap maken 
naar weidegang. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Doorgaan op de ingeslagen weg, enthousiasme blijven uitstralen. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie Internethuis 

Rol Convenant Weidegang   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

  

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie ING 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

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

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 
 

 Tijdens gesprekken en ronde tafel bijeenkomsten is weidegang bespreekbaar 
gemaakt en gepromoot. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 
 

Ook in 2019 gaan we op dezelfde voet verder. Geen grootschalige activiteiten 
maar tijdens gesprekken bespreekbaar maken dat wij als ING maatschappelijke 
ontwikkelingen zien en stimuleren waaronder weidegang en agrariërs wijzen op 
de mogelijkheid van ondersteuning om weidegang in te gaan passen.  

Opmerkingen 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

Naam organisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Insteken op herziening van KNMvD standpunt.  

 Blijven delen van informatie over weidegang middels nieuwsbrieven. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Medewerking aan quickscan weidegang Centre for Sustainable Animal 
Stewardship (Universiteit Utrecht) 

 Interne discussie weidegang onder extreme hitte  

 Onder de aandacht brengen van ‘Stoomcursus weidegang voor adviseurs 
melkveehouderij’. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Revisie standpunt weidegang (op vlak van weidegang onder extreme hitte) 

 Blijven delen van informatie over weidegang middels nieuwsbrieven. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Lely 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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) 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Weidegang workshops / kennisoverdracht in de regio voor klanten 

 Kennis overdracht naar andere partijen (adviseurs) 

 Kennis ontwikkelling & training Automatisch melken i.c.m. automatisch 
voeren en weidegang 

 Implementatie weideborgingsysteem  

 Delen / verspreiden kennisbrochure (wereldwijde info automatisch melken en 
weidegang) 

 Verzamelen “best practices” om te kunnen gebruiken als voorbeelden 

 Weidegang rapportage voor weidegang registratie beschikbaar 
 
 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Diverse artikels en bijdrages in relatie tot automatisch melken en weiden 
(veeteelt gras / Veeteelt gras tv/Melkvee 100+) 

 Kennis overdracht intern / extern (klanten / andere partijen) 

 Door ontwikkeling relevante management data voor de klant 

 “Best practices”  uitwerken / delen als voorbeelden 

Opmerking(en)  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie P. Bos veevoeders 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Doorgaan op de ingeslagen weg. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Zie bovenstaande en nog meer bezig geweest met de door de stichting 
weidegang ontwikkelde beweidingssystemen 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Doorgaan op de ingeslagen weg. 

Opmerkingen  De verschillende beweidingstrategieën worden goed ontvangen in de 
praktijk. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

Naam organisatie PPP-Agro Advies BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

Voor 2018 trekken we de lijn door van 2017: 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 webapp wordt verder doorontwikkeld en 
geïntroduceerd bij veel weidende veehouders. Hierdoor krijgen weidende 
veehouders nog meer tools om goed te kunnen weiden. 

 

Plaatsgevonden activiteiten 
voor 2018 

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 2018 is een beweidingsproject opgestart waarin de in 2017 geïntroduceerde 
beweidingsapp intensief wordt gebruikt. Dit doen we door de grasmetingen op 
de betrokken bedrijven (30 in 2018) uit te laten voeren en in te voeren in de 
weide webapp. Deze webappicatie is een hulpmiddel om de planning van de 
beweiding te doen. Op basis van de metingen, webapp en individuele 
begeleiding werden de betrokken boeren geholpen stappen te zetten op weg 
naar een efficiëntere en effectievere beweiding. 
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. 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

In 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg. We begeleiden wederom veel 
veehouders in hun weide ervaringen. Ook zullen we weer een heel aantal 
potentiële weiders bezoeken om weidegang bespreekbaar te maken. 
Het in 2018 gestarte project beweidingsproject waarin veehouders op basis van 
metingen worden begeleid richting een efficiëntere en effectievere beweiding 
zetten we door met meer veehouders in 2019. Hiermee streven we ernaar dat 
veehouders starten met weiden, tevreden zijn over beweiding, en daardoor ook 
blijven weiden of meer gaan weiden. 
  

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Rabobank  

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

Conform de ingezette koers blijft de focus op het verduurzamen van de sector.  
Weidegang is en blijft hier een belangrijk onderdeel van. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

De koers zal ongewijzigd voortgezet worden waarbij de stimulans voor het 
verduurzamen van de sector een extra prikkel gegeven wordt op klantniveau. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Reudink B.V. 

Rol Convenant Weidegang  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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Diverse omschakelaars begeleidt naar “biologisch weiden” mede met behulp 
van teeltspecialisten van ForFarmers. 

 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.(heeft hiervoor ook tijd in zijn contract, nl. 
0,5 dag per week). 

 Melkveedagen Noord en Zuid georganiseerd met een Farmwalk “beweiding”  

 Leaflet “weidegang en robot melken” ingezet en onder de aandacht 
gebracht. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Een specifiek biologisch weidemengsel wordt verder ontwikkeld (i.s.m. met 
een kweker)  

 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 VANDINTER SEMO BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Verder uitbouwen introductie van AberGain 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Na publicatie van de AberGain op de Nederlandse rassenlijst verder 
geïntroduceerd in Nederland in een High Sugar Gras mengsel. Dit 
mengsel bevat naast AberGain nog een hoog suiker ras. Hiermee is 
sinds augustus 2017 tot heden ongeveer 5000 ha nieuw grasland in- en 
doorgezaaid. Met dit High Sugar mengsel geef je bij beweiding een 
betere opname door extra smakelijkheid van het gras en een betere 
benutting van het opgenomen eiwit uit het gras. Door de goede cijfers op 
de rassenlijst en het voordeel van de betere benutting van het eiwit gaf 
dit voor veel veehouders de doorslag om voor dit mengsel te kiezen. 

 Voor de ondersteuning van de verkoop een online marketingcampagne 
gedaan op de bekende veehouderij gerichte  websites, waar men een 
animatie kon bekijken over AberGain (High Sugar Gras). Verder een 
website gelanceerd gericht op High Sugar Gras en de voordelen van dit 
mengsel bij o.a. beweiden. www.highsugar.nl 

 Onderzoek gedaan naar het suikergehalte van de AberGain in het High 
Sugar mengsel in samenwerking met Eurofins. Dit is gedaan door het 
nemen van vers gras monsters. Door de extreme droogte zijn er minder 
monsters genomen dan voorgenomen en konden we het onderzoek niet 
door laten lopen zoals het was gepland. Afgesproken dat we dit in 2019 
een vervolg gaan geven. 

 
 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Verder onder de aandacht brengen van de werking en uitwerking van 
High Sugar Gras op de uitstoot van methaan en ammoniak in de 
veehouderij bij verwerkende partijen van de melk en onder de 
veehouders zelf. Dit verhaal past ook goed in de kringlooplandbouw visie 
van het ministerie van LNV door meer eigen eiwit te verbouwen en het 
beter te benutten, voornamelijk via beweiding met als gevolg minder 
uitstoot van ammoniak en methaan.  

 In samenwerking met Eurofins onderzoek doen naar het hogere 
suikergehalte in het High Sugar gras mengsel door het nemen van vers 
gras monsters op verschillende locaties door Nederland.  

Opmerkingen  

 

https://www.highsugar.nl/
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Vissers Mengvoeders BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2019 

 Op de zelfde manier doorgaan als in 2018,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). 

Plaatsgevonden activiteiten 
voor 2018 

 Gebruik van de Melkrobot in combinatie met weidegang. 

 Overleg met melkveehouders welke soort weidegang het beste bij de 
individuele bedrijven past. 

 Bij grotere bedrijven bekijken of deelbeweiding mogelijk is, en op welke 
wijze. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Vergelijkbaar met 2018. 

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

Naam organisatie Albert Heijn 

Rol Convenant Weidegang 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. 
 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

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

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

Albert Heijn heeft bijna alle AH Zuivel op weidegang (waar mogelijk) 

Tevens is AH slagroom in bus over op weidegang. 

Daarbij veel introducties gedaan met weidegang, 27 artikelen. 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Albert Heijn wil ook in 2019 het aantal artikelen op weidegang verder significant 
uitbreiden. 
 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Jumbo Supermarkten  

Rol Convenant Weidegang  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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019    

Opmerkingen  

 



64 

 

 

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie Van der Heiden Kaas BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

Verzoek is ingediend en toegewezen. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Zorg dragen dat er door de boeren en oplegklanten wordt voldaan aan de eisen 
voor weidegang om het certificaat ‘weidegang’ te behouden.  
 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Weidegang onder de aandacht gebracht tijdens commerciële gesprekken  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Het gevoerde beleid omtrent weidegang zal onverminderd worden 
voortgezet in het jaar 2019 

 Waar mogelijk verdere uitbreiding van het weidegang assortiment  

 Voortzetten van het agenderen van duurzaamheid in commerciële 
gesprekken met klanten, met als doel om de vraag naar deze producten te 
stimuleren  

 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Uniekaas Holland BV 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

 Vooralsnog heeft Uniekaas geen voorgenomen activiteiten voor actieve 
promotie van weidegang voor 2018. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Het door Uniekaas aandeel verpakte kaas MET weidegang is significant 
toegenomen ten opzichte van 2017 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Het sentiment van Retail is voornemens in 2019 de volledige onderkant van 
het assortiment om te gaan zetten naar weidegang. Hierdoor zal het aandeel 
weidegang bij Uniekaas verder toenemen. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang    
 

Naam organisatie Vandersterre BV 

Rol Convenant Weidegang  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 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

Algemeen: 

 Vers van ’t mes Magazine (editie 2) thema Graskaas. In het magazine komen 
alle merken van Vandersterre terug. Magazines worden uitgedeeld in 
kaasspeciaalzaken en op de markt (oplage 15000 stuks) en ondersteund met 
plafondhangers, vloerstickers, raamstickers, posters, toonbankstandaards 
etc) Artikelen in magazine: Algemeen artikel Graskaas (wat is weidegang, 
wat is graskaas), Artikel met Bert Philipsen weidegangcoach, Artikel 
melkveehouder CONO Imre Koot over weidegang, Advertentie Beemster van 
t mes Graskaas op achterzijde.  

 Vers van ’t mes Magazine (editie 3) thema Duurzaam. Naast ondersteuning 
op de winkelvloer, zoals bij Graskaasthema, artikelen in het magazine directe 
link met weidegang. Artikel met Grietsje Hoekstra, duurzaamheidmanager 
CONO, een Portret van Boer Thijs biologische melveehouder, Artikel over 
Rouveen Kaasspecialiteiten met hun duurzaamheidsprogramma.  

 
Beemster van ’t mes:  

 Aftelcampagne naar eerste graskaas d.m.v. foldermateriaal (uitleg) +posters.  

 Themamateriaal Graskaas (zie uitleg ‘algemeen’) 
 
Boer’n Trots: 

 Artikel in Vers van ’t mes Magazine (editie 1) met Herbert Nijland (Kaamps) 
over duurzaam ondernemen (waaronder ook uitlichten weidegang).  

 Winactie speelgoedtractor waarbij per winkel een tractor werd verloot onder 
kopers Boer’n Trots kaas ter promotie van koe in de wei-dag.  

 Themamateriaal Graskaas (zie uitleg ‘algemeen’) 
 

Pure Jersey: 

 Consumentenmateriaal Pure Jersey met aandacht voor weidegang. 

 Themamateriaal Graskaas (zie uitleg ‘algemeen’) 

 Ondernemersdag met kaasspecialisten op Jerseyboerderij. Fotografie met 
koeien in weiland waarvan Promotieposters zijn gemaakt.  

 
Boerenpracht:  

 Artikel in Vers van t mes Magazine (editie 1) met Jaap Schep (boer) over het 
maken van Boerenkaas met focus op belang van weidegang.  

 Themamateriaal Graskaas (zie uitleg ‘algemeen’) – Recept met 
Boerenpracht Graskaas.  
 

Holland Kaascentrum:  

 Huismerk Graskaaspromotie gekoppeld aan weidegang  

 Themaweken ‘Natuurlijk Genieten’ met bijzondere aandacht in 
promotiemateriaal voor uitleg over Weidegang 

 Huismerk Zacht Belegen promotie gekoppeld aan weidegang 

 Introductie huismerk Jersey kaas met fotoshoot voor ondernemers met de 
Jersey koe in de wei – te gebruiken in promotiemateriaal 

 
Daalder Kaas: 
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 Huismerk Jong Belegen promotie gekoppeld aan weidegang 

 Thema Lente Lekkernijen met bijzondere aandacht voor koe in de wei op 
Landgoed Kaamps + bezoek uitnodiging voor de consument 

 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: 
• Bereiding uit weidemelk gekoppeld aan de verkoop van Graskaas 
 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

In 2019 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 Visser Kaas 

Rol Convenant Weidegang  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 2018 

De ingezette weg voortzetten. De instroom kaas zo borgen dat deze maximaal 
bij aangesloten producenten vandaan komt. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

De ingezette weg voortzetten. De instroom kaas zo borgen dat deze maximaal 
bij aangesloten producenten vandaan komt. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Zijerveld 

Rol Convenant Weidegang  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 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

- Nieuwe artikelen met een weidemelklogo toegevoegd (vb Kaassnack) 
- Graskaas aftelkalender + POS pakket + NH placemats 
- Superior Taste Award Pos Pakket + online + distrifood  
- POS-pakket Lutjewinkel 1916: Onze oude wint Goud 
- Back to School premiumactie – Markeerstiften 
- Lutjewinkel 1916 – Tafelrokken 
- Coop win-actie Weekendje Alkmaar 
- Vomar win-actie Weekendje Alkmaar 
- Poiesz verschillende inlegvellen + winactie  

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 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  

 



71 

 

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

Rol Convenant Weidegang  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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Voortzetting van de activiteiten van de afgelopen jaren. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

Net als voorgaande jaren heeft de Dierenbescherming deelgenomen aan het 
bestuur van de Stichting Weidegang, welke op tal van manieren weidegang 
stimuleert. 
Met diverse zuivelproducenten en retailers is gesproken over het aanbieden van 
zuivel met duurzaamheidsgaranties, waaronder weidegang. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Voortzetting van de activiteiten van de afgelopen jaren. 

Opmerkingen 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. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Stichting Natuur & Milieu 

Rol Convenant Weidegang  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. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

   

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

  

Opmerkingen 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 LandschappenNL 

Rol Convenant Weidegang  Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren. 

 Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 LandschappenNL heeft provinciale Landschappen gestimuleerd om in de 
eigen bladen aandacht te schenken aan weidegang, bijvoorbeeld door 
promotie van producten van melkvee met weidegang, zoals Weideweelde 

 LandschappenNL heeft in discussies over natuurinclusieve landbouw 
weidegang benoemd als één van de stappen voor melkbedrijven om meer 
natuurinclusief te werken 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Staatsbosbeheer 

Rol Convenant Weidegang  Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren. 

 Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel. 

Voorgenomen 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

Als gepland: er is een intensieve communicatie met onze pachters op gang 
gekomen en de eerste overeenkomsten om partnerschappen te bevestigen zijn 
getekend. Het gaat zoals eerder gemeld om meer dan het stimuleren van 
weidegang, er is ook aandacht voor landschap en biodiversiteit en veeljarig 
partnerschap zodat boeren zich op dat partnerschap kunnen instellen in hun 
bedrijfsmodel. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Voortgang in het programma zoals voor 2018 gemeld. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Vereniging Natuurmonumenten 

Rol Convenant Weidegang  Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren. 

 Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 Voortzetting campagne rondom het thema landschap; 

 Opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap voor beheerders en pachters 
Natuurmonumenten 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Voortzetting campagne rondom het thema landschap; 

 Opleiding Natuurbeheer en Ondernemerschap voor beheerders en pachters 

Natuurmonumenten 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Vergroten bewustwording en stimuleren aankoopgedrag consument en 

achterban van weidezuivel; 

 Stimuleren van beloning van weidegang via relevante beleidskaders 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang                         
 

Naam organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Rol Convenant Weidegang  Er naar 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 2018 

 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. 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Alle voorgenomen activiteiten zoals beoogd in 2018 zijn uitgevoerd. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

Voortzetting besteding van de in totaal  €1 miljoen voor periode 2017-2021 om 
weidegang te stimuleren: 

 In 2019 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 

 LNV stelt daarnaast voor 2019 € 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. 

 Het stimuleren van weidegang via bestaande instrumenten, zoals: 
 De fiscale regeling MIA/Vamil voor integraal duurzame stallen met 

weidegang.   
 Het expliciet aandacht besteden aan weidegang binnen het agrarisch 

onderwijs (via curriculum in mbo, lector weidegang in hbo en aanstelling 
van  een buitengewoon hoogleraar graslandmanagement en weidegang 
wij WUR). 

 
 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie Provincie Drenthe 

Rol Convenant 
Weidegang 

 Medeondertekenaar sinds 14 december 2016 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

 Kavelruil, verbeteren huiskavels 

 Uitvoering ontwikkelagenda melkveehouderij 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

Kavelruil, verbeteren huiskavels 

 940 hectare kavelruil 
 
Uitvoering ontwikkelagenda melkveehouderij 

 50 duurzaamheidsplannen opgeleverd 

 Beloningsregeling in het leven geroepen voor deze groep ondernemers (onderdeel 
is een beloning voor toepassen van weidegang conform de norm uit het convenant) 

 Fase 2: subsidies samenwerking Akkerbouw en Veehouderij zijn beschikt  

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

Kavelruil, verbeteren huiskavels 

 1.000 ha. kavelruil 
 
Uitvoering ontwikkelagenda melkveehouderij 

 Uitrol duurzaamheidsplannen voor 200 boeren (max. 1.500 euro gesubsidieerd per 
boer) 

 Beloningsregeling voor deze groep ondernemers (waarbij wederom beloond wordt 
op toepassen weidegang conform norm convenant) 

 Fase 3: Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij zijn in voorbereiding 

 Subsidieregeling voor uitvoeringsbijdrage aan verduurzamingsacties boeren is in 
het voorbereiding (max 1.500 euro bijdrage per boer) 

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

 

http://duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Provincie Fryslân 

Rol Convenant 
Weidegang 

 Medeondertekenaar sinds 14 december 2016 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

1 Wij zullen de sector actief benaderen om weidegang toe te passen en evt. een 
aanvraag te doen binnen de innovatiebudgetten POP-3 
2  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. 
 
3 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. 
 
4  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. 
 
5  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. 
 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

1 openstelling Natuurinclusieve landbouw binnen POP-3 waarbij weidegang een apart 
criterium is. Gehonoreerd projecten ‘vogels en voorspoed’, een project om met 
weidegang weidevogels een grotere overlevingskans te bieden. 
2 De grondbank is nog niet ingezet er zijn wel verschillende partners die maatregelen 
nemen, denk ook aan de kerken als beheerders van gronden. 
3 dit onderzoek is afgesloten. Er is nog geen beslissing genomen over het opstarten van 
gebiedsprocessen. 
4 dit wordt dit jaar gehaald, door aan te sluiten bij EHS en weidevogelgebieden. Er is 
een aantal maatregelen genomen om landbouwverkeer op openbare wegen te 
verminderen. (daar onder valt ook 5 kavelpaden, peilverhoging nog niet gerealiseerd. 
Er is inderdaad gestart met subsidies. Ook de grootte van de huiskavels is toegenomen 
en inrichtingswerkzaamheden op die kavels kunnen worden gesubsidieerd.  
  

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

 
Openstelling POP-3 met maatregelen gericht op investeringen die de weidegang verder 
stimuleren, persberichten bij de openstelling met voorbeelden weidegang, jonge 
landbouwersregeling: voorzieningen voor software, koetunnels, en peilbakensystemen 
en verdere voortgang verkaveling 
 

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). Koos Follings 
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: inschrijvers op provinciale percelen 

kunnen punten scoren op weidemelk, vergoedingen via de zuivelfabrikanten 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Provincie Groningen 

Rol Convenant 
Weidegang 

 Medeondertekenaar sinds 14 december 2016 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

 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. 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

 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). 

 Stimuleren biologische landbouw. De provincie heeft een programma om 
omschakeling naar biologische landbouw te ondersteunen. 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.  

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

 Waar mogelijk: Inzetten van een deel van het innovatiebudget ten behoeve van 
weidegang.  

 Stimuleren biologische landbouw en weidegang daar waar van toepassing. Ook dit 
blijft door lopen. 

 Natuurinclusieve landbouw in het westerkwartier is opgenomen in het interbestuurlijk 
programma vitaal platteland (IBP VP). Het IBP VP is nog niet van start maar vanuit 
deze hoek is ook aandacht voor weidegang te verwachten.   

Opmerkingen 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 Provincie Overijssel 

Rol Convenant 
Weidegang 

 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.  
 

 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

 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 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

 Het programma kavelruil is in uitvoering en wordt geëvalueerd. 

 Het Kwaliteitsteam agro en food heeft afgelopen jaar diverse ondernemers en 
gemeenten geadviseerd over de balans tussen grootschalige 
uitbreiding/nieuwvestiging en extra kwaliteitswinst op het gebied van duurzaamheid 

 In de Keten van Eten tour is veel aandacht besteed aan de financiering van natuur en 
landschap uit de keten, duurzame voedselbodem, de boer als buur, gezond 
produceren en waardevolle voedselketens.  

 De Avond van de Koe is 4x gehouden in Overijssel en 1x in Nieuwspoort in Den 
Haag.  

 De actie Overheerlijk vergroot de verbinding tussen consumenten en 
voedselproducenten in Overijssel. 

 Vanuit het innovatielab De boer als buur is in het traject Waardegedreven 
ketenontwikkeling een serie voedselproducten met meerwaarde uit de streek in de 
supermarkt gekomen (Noaber van Aldi) 

 In het Innovatielab Natuurrijk ondernemen is de verkenning duurzaam grondbeleid 
gestart. 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

 Op het congres op 4 februari 2019 over de Keten van Eten in Overijssel worden de 
resultaten en effecten van het programma Agro&Food gepresenteerd.  

 Het kwaliteitsteam agro en food adviseert aan partijen bij grootschalige uitbreiding 
over de balans tussen de uitbreiding en extra kwaliteitswinst op het gebied van 
duurzaamheid. 

 Bijdragen aan innovaties, nieuwe ketenconcepten en kennisvouchers zijn mogelijk 
gericht op verduurzaming van de agro&food keten. 

 Resultaten evaluatie kavelruil worden besproken. 

 Verkenning duurzaam grondbeleid wordt afgerond en vervolg wordt besproken. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Provincie Zeeland 

Rol Convenant 
Weidegang 

 Mede ondertekenaar vanuit overheid 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

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

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

Bij kavelruil hebben we voor de veehouderij  zo groot mogelijke huiskavels gerealiseerd 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

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

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie Aeres Hogeschool Dronten  
 

Rol Convenant Weidegang  Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen. 

 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de 
opleidingsprogramma’s voor melkveehouders. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

Invulling gegeven aan de rol in het convenant: 
 Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen. 

– ook in 2018 vernieuwend ingevuld – focus op beweging en 
vernieuwing 

 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de 
opleidingsprogramma’s voor melkveehouders.- inmiddels zeer goed 
verankerd 

 
Leerprogramma optimaliseren 

 Verdere optimalisatie van lessen, praktijklessen en lesmateriaal. Het 
programma is goed ingebed met ieder studiejaar aandacht voor beweiding. 
Het 3e studiejaar een compleet jaarprogramma Beweiding! Dit als onderdeel 
van het curriculum van de veehouderijstudies: Dier- en veehouderij en 
Agrarisch Ondernemerschap. 

 
Inspireren 

 Beweidingsdagen op Aeres Farms voor ruim 300 studenten en jonge 
ondernemers i.s.m. NAJK en met partners uit het bedrijfsleven 

 Inspiratiesessie “Grazing in Argentina” met Hugo Quattrochi met 
ondernemers, docenten, studenten e.a., in totaal ruim 100 bezoekers 
https://www.youtube.com/watch?v=if4pASere1s  

 Inspiratiedagen voor docenten in het groene onderwijs (mbo en hbo): Nieuw 
Nederlands Weiden; meer waarde uit gras 

 Het Weidebedrijf van Aeres Farms behaalt zeer goede resultaten met 
maximale beweiding: 240 dagen weidegang, >8200 kg melk per koe, 
maximaal 1300 kg krachtvoer per koe. Inspirerend voorbeeld voor studenten! 
 

Onderzoeken 

 Het Lectoraat beweiding onderzoekt samen met docenten, studenten en 
bedrijfsleven hoe graslandmanagement en beweiding op het melkveebedrijf 
optimaal ingevuld kunnen worden. Enkele voorbeelden van projecten: 
Kennis voor Beweiding, Inno4Grass, graslandkompas, monitoring grasgroei 
en –kwaliteit, automatische gate-opener 

 Resultaten van het onderzoek zijn nationaal en internationaal uitgedragen 
naar het onderwijs en de wetenschap (o.a. invited paper en 3 gewone 
papers bij European Grassland Federation - Ierland 2018) 

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Continueren van de ingezette beweidingsleerlijn, verder optimaliseren 

 Doorontwikkeling van lectoraat Beweiding naar lectoraat Grasland & 
Beweiding met aandacht voor de verschillende functies van grasland 
 

Opmerkingen  

 

https://www.youtube.com/watch?v=if4pASere1s
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Aeres MBO( Voorheen Groenhorst) 

Rol Convenant 
Weidegang 

 Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen.  

 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de opleidingsprogramma’s 

voor melkveehouders.  

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. Dus beweiding gericht op de praktijk. 

Daarnaast blijft de huidige opzet binnen de opleiding veehouderij staan.   

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

Weidemiddag docenten Emmeloord 

Weidemiddag docenten Dronten 

Weidedag leerlingen Dronten 

E learning grasland ontwikkeld 

Vragen en opdrachten ontwikkelen voor E learning grasland.  

Kennis voor beweiding tussen scholen verder uitbouwen 

Ontwikkeling van lesmateriaal (20 ppts vanuit wurks), Feedwedge beschikbaar voor 

onderwijs (ook vanuit Wurks).  

Overleg doorlopende leerlijn MBO-HBO op gebied van beweiding. 

Excursie Ierland met thema beweiding georganiseerd. 

Farmwalk voor tweede klas verbetert en uitgebreid met feedwedge. 

Bedrijfsbezoek met leerlingen voor thema beweiding. 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

Weidedag voor leerlingen organiseren 
Breed inzetten van E learning grasland 
Kennis voor beweiding voortzetten in project 
Nog beter aansluiting zoeken tussen MBO en HBO grasland onderwijs. 
Excursie Ierland met thema beweiding opnieuw organiseren. 

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

 

Naam organisatie Helicon MBO Den Bosch 

Rol Convenant 
Weidegang 

 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

 
 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie HAS Hogeschool Den Bosch 

Rol Convenant Weidegang  Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen. 

 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de 
opleidingsprogramma’s voor melkveehouders. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2018 

 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 

Plaatsgevonden activiteiten 
in 2018 

 Leerlijn graslandmanagement en weidegang is ingebouwd in het nieuwe 
curriculum van 1e en 2e jaars melkveehouderijstudenten. 

 In samenwerking met NAJK zijn 2e jaars-melkveehouderijstudenten in het 
blok 2.3 Analyse aan de slag gegaan met vragen van melkveehouders over 
weidgang. 

 Werkgroep ‘’Beweiding in het groene onderwijs’’: deelname aan ontwikkeling 
en uitwisseling lesmateriaal / best practices / e-learning 

 Met collega’s twee bijscholingsdagen beweiding in Emmeloord en Dronten    
(Meerwaarde uit gras) bezocht. 

 Excursie naar demobedrijf Nieuw Nederlands Weiden met vierdejaars minor 
Sectorspecialist. 

 Lectoraat Precision Livestock Farming (Lenny van Erp): ontwikkelen van 
nieuwe tools voor beweiding, bodem- en graslandmanagement. Vervolg 
project Smart Grass Production: afstudeerproject februari – juli: Er zijn 7 
avonden op praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind georganiseerd voor jonge 
boeren in het Rivierengebied (GAJK) waarbij naast demo’s in het veld ook de 
onderzoeksresultaten gepresenteerd en bediscussieerd werden. Binnen de 
3e jaars minor Smart Farming (sept –nov) heeft een projectgroep een opzet 
voor een dashboard gemaakt.  

 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 Verdieping graslandmanagement en weidegang uitwerken voor de 4e jaars 
minor Sectorspecialist. 

 Doorontwikkelen van praktijkopdrachten voor graslandmanagement en 
weidegang voor 1e en 2e jaars melkveehouderijstudenten. 

 Inzet van praktijkleerbedrijven Hoeve Boveneind en Pels Melkvee en gebruik 
van demobedrijven Nieuw Nederlands Weiden optimaliseren. 

 Werkgroep ‘’Beweiding in het groene onderwijs’’: deelname aan ontwikkeling 
en uitwisseling lesmateriaal / best practices / e-learning. 

 Aanschaf bodemsensoren, digitale grashoogtemeters voor praktijkleerbedrijf 
Pels Melkvee. 

 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 
Naam organisatie Hogeschool Van Hall Larenstein 

Rol Convenant 
Weidegang 

 Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingsystemen. 
 Opnemen van graslandmanagement en weidegang in de opleidingsprogramma’s voor 

melkveehouders. 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

 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) 

 Ontwikkeling tweede jaar AD-opleiding biologische melkveehouderij  

 Deelname aan landelijk docenten platform “Graslanddocenten” 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

 Een extra docent heeft de cursus FarmWalk docent gevolgd 

 Uitvoering GRASDAG voor studenten HBO en MBO op Dairy Campus 

 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) 

 Ontwikkeling tweede jaar AD-opleiding biologische melkveehouderij  

 Deelname aan landelijk docenten platform “Graslanddocenten” 

Voorgenomen 

activiteiten voor 2019 
 Uitvoering GRASDAG voor studenten HBO en MBO op Dairy Campus 

 Uitvoering project “koeien en kruiden”(vervolg) 

 Voortzetting van de farmwalktoepassing (vervolg) 

 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” 

 Ontwikkeling prototype Serious Game rondom Weidegang 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Louis Bolk Instituut 

Rol Convenant 
Weidegang 

Onderzoek 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

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   

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

Onderzoek in project Amazing grazing rond bouwsteen bodem heeft plaatsgevonden en 
verschillende Nieuwsberichten zijn hiervan via Verantwoorde Veehouderij verschenen. 
In het kader van Proeftuin Krimpenerwaard heeft er onderzoek plaatsgevonden naar 
“kurzrasen” en roterend standweiden. 
In de projecten Winst en Weidevogels is gekeken hoe voorweide inpasbaar is voor  
weidevogelbeheer en hoe dit bijdraagt aan insecten en daarmee voedselvoorziening van 
kuikens. Publicatie over gesimuleerd beweidingssysteem moet nog afgerond worden.  

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

Rapportage en verslaggeving verschillende activiteiten rond bouwsteen bodem en 
vergelijking beweidingssystemen. Voortzetting onderzoek naar inpassing weidegang in 
weidevogelbeheer. 

Opmerkingen  
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Nordwin College 

Rol Convenant 
Weidegang 

 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.  

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

Zelfde twee activiteiten van vorig jaar weer organiseren (weide/gras-dag en 
weiden/voeding-dag). 
Samen met NAJK farmwalks organiseren in mei/juni voor kleine groepen leerlingen (4 a 
6). 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

Farmwalks in samenwerking met NAJK is niet doorgegaan. Daarvoor in de plaats 
hebben we voor alle 1ste klassen een praktijk dag georganiseerd op Ameland. Hierbij 
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde; farmwalk, weiden en bijvoeding en 
bodemconditiescore 
In juli hebben we samen met van Hall-Larenstein een gras/weidendag georganiseerd 
voor onze leerlingen.  

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

Zelfde twee activiteiten als 2018 organiseren. 

Opmerkingen Onze rol = stimuleren weidegang bij onze leerlingen (en collega's). 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 
 

Naam organisatie 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, publiek debat en dialoog. 

Rol in Convenant 
Weidegang 

 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. 

Verrichte activiteiten in 2018  Review van Kringloopwijzer; daarbij is expliciet naar voren gebracht dat de 

rekenregels ten aanzien van weidegang aandacht behoeven aangezien deze 

momenteel ‘veel-weiders’ (veel meer dan 720 uur per jaar) benadelen.  

 Onderzoek- en advieswerk gericht op duurzame (grondgebonden) 

melkveehouderij met specifieke aandacht voor weidegang, voor meerdere 

verschillende zuivelbedrijven, supermarkten, maatschappelijke organisaties 

en overheden (provincies en ministeries). 

 Deelname aan Commissie Grondgebondenheid van NZO/LTO. 

 Deelname aan “polderoverleg” ter voorbereiding advies Circulaire Landbouw, 

tafel Biomassa. Speerpunt: koester de reeds bestaande korte kringlopen in 

de grondgebonden veehouderij.   

 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 vakpers, algemene pers, op radio en via 

internet. En verschillende interviews aan vakpers en algemene pers. 

 Deelnemen aan online discussies op websites zoals foodlog.nl, en in sociale 

media. 

 Lezingen en presentaties voor boeren (o.a. Agrarische Schouw – Joure, en 

Slow Food Youth Network), experts (IAR en CRV), docenten (UDV 

Onderwijsdag Groen Onderwijs), politici (GroenLinks en PS Utrecht) en 

studenten (Aeres) en daarnaast deelname aan diverse fora. 

 Start van de ontwikkeling van een groene grondbank (werknaam 

CommonGround) ter stimulering en ondersteuning van “grondgebonden 

melkveehouderij, koeien in de wei en biodiversiteit erbij”. 

Voorgenomen activiteiten 
voor 2019 

 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. 

Opmerkingen Nadere specificatie zou te veel ruimte vergen. 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 

Naam organisatie Terra MBO 

Rol Convenant 
Weidegang 

 Ondertekenaar 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

Grasweidefair 
Kenniscarrousel weidebouw 
Praktijklessen grasland, zaaien, grasherkenning  
Grasprojecten in carrousel vorm bij weiders een jaarrond in kaart 
Studiereis Ierland met praktijkopleiders en studenten / docenten 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

Grasweidefair 
Kenniscarrousel weidebouw 
Praktijklessen grasland, zaaien, grasherkenning e 
Grasprojecten in carrousel vorm bij weiders een jaarrond in kaart 
Bezoeken aan beweiders en loonwerkers die bemesting uitvoeren in een cyclus van 6 
weken 
Docenten andere vestigingen betrekken bij kennis over beweiding 
Beweiding opgenomen in curriculum 
Bezoeken Kennisbijeenkomsten Aeres Hogeschool Lectoraat beweiding door meerdere 
docenten 
Enquete beweiding uitgezet bij alle Mbo vestigingen 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

Studiereis naar Ierland met praktijkopleiders en studenten / docenten 
Bezoeken biologische bedrijven rondom beweiding in samenwerking met de provincie 
Groningen en Drenthe 
Kenniscarrousel gericht op betere inzet van herfstgras 

Opmerkingen nvt 
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Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

Naam organisatie Wageningen University & Research (WUR), Animal Sciences Group 

Rol Convenant 
Weidegang 

 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. 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

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. 

 In 2018 wordt het programma ‘Gras en weidegang’ geactualiseerd. 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

WUR heeft haar expertise en innovatiekracht ingezet voor innovatie, onderzoek en 
communicatie: 

 In het project Amazing Grazing – bouwstenen voor beweiding – is voorspelling van 
de dagelijkse vers-gras opname met diersensoren gerealiseerd. Dit is een 
belangrijke stap voorwaarts! De nadruk lag verder op ontwikkeling en toetsing van 
korte-termijn (week) voorspelling van de grasgroei tijdens beweiding. Er was een 
directe verbinding met projecten adaptieve landbouw/winst voor weidevogels. 

 Diverse onderzoeksprojecten richtten zich op kennisontwikkeling rondom grasland 
en beweiding, bijv. Competitiveness of future milk produced from grazing (PhD-
onderzoek); grasland, bodem en yield gap (pps Ruwvoerproductie en 
bodemmanagement); hittestress tijdens weidegang; precisielandbouw; Inno4Grass 
– innovaties grasland en beweiding (H2020 thematic network) 

 Europese netwerkactiviteiten, waaronder afronding rapportage EIP-AGRI Focus 
Group “Grazing for carbon” door WUR als coordinating expert; diverse papers bij 
European Grassland Federation; organisatie en leiding van een dag “Maximising 
grazing in ruminant production systems” van de EGF Working Group Grazing. 

 Kennisoverdracht in Nederland: nascholing weidecoaches en drie groepen 
stoomcursus weidegang voor adviseurs en docenten met als onderwerp Nieuw 
Nederlands Weiden; begeleiding en monitoring demobedrijven Nieuw Nederlands 
Weiden; ontwikkeling van  diverse workshops; samenstellen diapresentaties en 
instructiemateriaal ten behoeve van het onderwijs; op verzoek van Stichting 
Weidegang wekelijks grasgroeicijfers bundelen en publiceren in Veeteelt (Grip op 
Gras) en beweidingskennis ontsluiten voor dierenartsen. 

 De Raad van Bestuur van WUR heeft Prof.dr. Friedhelm Taube (Universiteit Kiel) 
benoemd tot buitengewoon hoogleraar “Grass-based Dairy Farming”. Deze leerstoel 
is mede mogelijk gemaakt met steun van Ministerie LNV, Zuivel NL(DZK) en 
Melkveefonds (LTO/WLR). 

 
Gedurende het jaar 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. Dit heeft 
geleid tot een geactualiseerd onderzoeksprogramma “Grasland 2019-2022”, waarbij de 
diverse functies die grasland vervult een prominente rol hebben (beweiding, 
biodiversiteit, klimaat). Een grondgebonden en integraal duurzame melkveehouderij 
staat centraal. De onderzoeksprioriteiten zijn gebaseerd op inzichten vanuit de 
melkveehouderij, zuivelsector, overheid en onderzoek. 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

Continuering van innovatie, onderzoek en communicatie over weidegang, zowel 
nationaal als internationaal. Het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Grasland 2019-2022’ 
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wordt leidend bij deze activiteiten Het project Amazing Grazing wordt in 2019 afgerond; 
er is o.a. een praktijktoets gepland voor dagelijkse schatting van de vers-grasopname 
met behulp van diersensoren en korte-termijn (week) voorspelling van de grasgroei 
tijdens beweiding. De verdere uitrol van Nieuw Nederlands Weiden wordt in de praktijk 
ondersteund.  

Opmerkingen  

 



94 

 

Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 

 
 

Naam organisatie Wellantcollege 

Rol Convenant 
Weidegang 

 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2018 

Meer aandacht voor weidegang in het reguliere onderwijs voor de niveaus 2,3,4. 

Plaatsgevonden 
activiteiten in 2018 

Presentatie van Agnes v/d Pol tijdens de relatieavond voor alle stage bedrijven en 
alumni 
Een reeks gastlessen van een adviseur van NAJK over weidegang 
 

Voorgenomen 
activiteiten voor 2019  

Naast de gastlessen voor iedere student praktijklessen weidegang in het 
onderwijsprogramma. 
Aansluiting zoeken bij lector weidegang Agnes v/d Pol 

Opmerkingen  

 

 

 

 

 

 

 

 


