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Enquête: weidegang goed voor koe, veehouder en burger, benutting gras en planning kan beter

Vakmanschap nieuw speerpunt Stichting Weidegang
De belangrijkste reden waarom melkveehouders kiezen voor weidegang is de
gezondheid en het welzijn van de koeien. Andere redenen zijn dat ze er plezier in
hebben, omdat het minder werk oplevert en voor het imago van de sector. Het financieel
rendement van weidegang is bij de meeste melkveehouders positief maar is bij de keuze
een ondergeschikt argument.
Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder melkveehouders dat agrarisch
marktonderzoeksbureau AgriDirect in opdracht van Stichting Weidegang heeft uitgevoerd.
Aandachtspunten bij beweiding zijn de benutting van het gras en grip krijgen op de planning.
Waardering voor het vakmanschap bevestigt melkveehouders in hun keuze voor weidegang. Om
vakmanschap te versterken maakt de Stichting Weidegang dit de komende 2 jaar haar speerpunt.
Hiervoor zijn de Praktijkschool voor Beweiding opgericht en is De Weideman geïntroduceerd.
Praktijkschool voor Beweiding
In de Praktijkschool voor Beweiding worden 15 adviseurs uit het netwerk van de stichting opgeleid
als WeideCoach om veehouders te ondersteunen in de dagelijkse keuzes. Vakmanschap is de
sleutel om meer grip te krijgen op beweiden en de resultaten sterk te verbeteren. Het NieuwZeelandse concept de Farmwalk vormt de basis voor de opleiding. Uitganspunt van de Farmwalk is
een wekelijkse rondgang door je grasland om op basis daarvan gerichte keuzes te maken voor de
komende weken.
De Weideman
De Weideman is dé Vakman van Nederland op het gebied van weidegang voor de Melkveehouderij.
Hij geeft kennis en adviezen over weidegang in de dagelijkse praktijk. Hij stuurt wekelijks een
WeideVakmail met het laatste nieuws over weidegang en een praktische actuele tip. Via de website
van de Stichting Weidegang (www.stichtingweidegang.nl) kan elke melkveehouder zich gratis
aanmelden voor de WeideVakmail van De Weideman.
Enquête
Voor 68% van de melkveehouders die de koeien weiden is de gezondheid en het welzijn van de
koeien een reden voor weidegang. 26% geeft aan dat plezier een belangrijke reden is om de
koeien te weiden, voor 25% is het minder arbeid een belangrijke motivatie en 19% weidt voor het
imago van de sector. Slechts bij 14% is het financieel rendement een belangrijke reden en bij 8%
de weidegangbonus. Als je kijkt naar de resultaten van beweiding dan geeft 57% aan dat
weidegang op hun bedrijf een bijdrage levert aan het financieel rendement. Maar 40% is tevreden
over de benutting van het gras. In de planning voor beweiding wordt veel ad hoc gestuurd: 55%
van de melkveehouders kijkt bij de keuze van percelen hooguit een week vooruit. 65% van de
melkveehouders krijgt waardering voor het vakmanschap om de koeien te weiden. De enquête is
gehouden onder ruim 400 melkveehouders die hun koeien weiden verspreid over Nederland.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees-Jaap Hin (secretaris Stichting Weidegang)
op 06-51015532
Voor meer informatie over het onderzoek zie de website van Stichting Weidegang

