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Kansen van vakmanschap

• Zet weider op een voetstuk

Vakmanschap
Weidegang

– Hij is de vakman die het in de vingers heeft

• Ondervangt belangrijkste knelpunt
– Je krijgt weer grip op beweiding

Onderzoek en analyse december 2012
13 december 2013

• Versterkt pluspunt
– Elke kilo geproduceerd gras* en gegraasd gras
verlaagt de kostprijs

• Toekomstgericht
– Voorwaarde weiden in moderne
bedrijfssystemen
*Ook

relevant voor veehouders die permanent opstallen
i.r.t. fluctuerende eiwitprijzen voor diervoedergrondstoffen

Vakmanschap als basis

AMS
> 150
koeien

• Ruim 1300 aangesloten vakmail
Weideman

Beweidingssystemen
Innovaties
Kengetallen

Vakmanschap

Vakkennis: thema dat aanspreekt

– Daarnaast opgenomen in nieuwsbrieven Melkvee
Magazine, Agrifirm, De Samenwerking en PPP-Agro

• Veel aanmeldingen op drie weidevakdagen

Kennis
Ervaring
Vaardigheden

– Enthousiaste reacties Farmwalk

• 14 adviseurs volgen praktijkschool
Bijvoeding

– 6 dagen + huiswerk in praktijkgroep

• Veel publiciteit in vakbladen!

… maar vakmanschap is ook
heel diep weggezakt

Er is veel te halen…

• Nauwelijks nog kennis over gras

Melkveehouder vindt eigen weidegang succesvol op:

– Gras wordt bij gemiddelde veehouder kijkend vanaf het hek
‘gemanaged’
– Gemiddelde melkveehouder kan geen twee grassoorten van elkaar
onderscheiden
– Uitzondering 55+: gras was in jaren 80 nog thema in onderwijs en
studieclubs

Benutting gras
Tijd nodig voor beweiding
Geen zorgen/gemak

Geen robot
Robot

Melkproductie
Rendement

• Volledige kennisinfrastructuur afgebroken
– Geen onderdeel in onderwijs
– Nauwelijks onderzoek (volledig focus op koe)*
– Geen kennis bij adviseurs
*Nederlands grasland onderzoek was vermaard, de systemen in Ierland en Nieuw Zeeland zijn op NL-kennis
gebaseerd
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3 jaren aanpak om thema
definitief op de kaart te zetten
• Met heldere focus en visie

• Weideman

– Koers die inspireert om bij aan te sluiten

– Weidevakmail, boegbeeld, publiciteit vakbladen, social
media

• Vanuit gemotiveerde coalitie
– Groep van beeldbepalende partijen

• FarmWalk

• Voor een significante impact

– 3.000 deelnemers in 4 jaar

– Met voldoende middelen

• Vuistregels
– Toegespitst op bedrijfstypen

• Vier speerpunten
–
–
–
–

Aanpak: Vakkennis
melkveehouders

• Hulpmiddelen

Vakkennis melkveehouders
Vakkennis opvolgers en adviseurs
R&D
Vanuit gezamenlijke kerngroep

– Graslandhoogtemeter, graslandkalender, feedwedge…

• Publiciteit in vakbladen

Aanpak: Vakkennis opvolgers en
adviseurs
• Praktijkschool voor Beweiding
– Open inschrijven en ‘in company’

Aanpak: R&D

• Om te vernieuwen & thema op de kaart te zetten
• Kennisbasis voor gras en beweiding
– Grasgroei irt bodem, bemesting, inscharen etc.
– Grasopname irt bijvoeding, stoppellengte en
graasgedrag in vrije keuze systemen

• Onderwijs
– Vakmodules – praktijkschool
– Curriculum

• Innovatie

• Praktijkdocenten

– Beweidingssytemen voor AMS en grote koppels
– Managment tools
– Productieverhoging

– Veehouders als praktijkdocent

• Lector op Hogeschool

• Hoogleraar

– Visie - boegbeeld – trekker

– Visie - boegbeeld - trekker

Praktijkschool voor Beweiding
Onderwijs

Onderzoek
Dynamisch Weiden

MasterClasses

Kengetallen

Leertrajecten

Economisch Weiden

Groene Kennis
Cooperatie

Amazing Grazing

Tools
FarmWalk

Autograss milk

Communicatie
Adviseurs
Stichting Weidegang

• Voor agrarisch
adviseurs
• Praktisch en gericht
op de praktijk
• Docenten
– Bert Philipsen
(Wageningen UR)
– René Schepers
(Schepers adviseurs)

Grasmonitor
........

Workshops
Leerbedrijven

……….
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Koe en gras in de kringloop
Kennisbasis Gras & Weidegang

Klimaat

Weer

Water
melk

voeders

koe

gras

vakman

vlees

mest

bodem

Een kennisbasis...

kunstmest

Doordenken, bedenken en doen

...levert geen totaalconcepten
...maar bouwstenen en inspiratie
...en inzichten in (biologische) mechanismen
...die de vakman situationeel benut

Wat willen we weten over “Gras & weidegang”?

Doordenken

Bedenken

Doen

Levert
bouwstenen,
inspiratie, inzicht
en kennis

Levert
concepten,
strategieën en
vuistregels

Levert
producten, tools
en services

Precompetitief en
verwonderend

Toepassings- en
marktgericht

Praktijkgericht,
competitief

...en als we dit zouden weten, wat kunnen we er dan mee?

Wat willen we weten over...

...de koe,
...het gras,
...de wisselwerking tussen koe en gras
...en hun wisselwerking met bodem, water en lucht
...en de wisselwerking met klimaat en weer,
...de invloed van de vakman,
...het integrale systeem?

Kennisbasis om vakmanschap te verankeren
strategie met 4 speerpunten
1. Vakkennis melkveehouders
● Weideman, Weidevakmail, FarmWalk, Vuistregels,
Hulpmiddelen, Publiciteit in vakbladen

2. Vakkennis opvolgers en adviseurs
● Praktijkschool voor Beweiding, Onderwijs,
Praktijkdocenten, Lectoraat op Hogeschool

3. R&D
● Kennisbasis Gras & Weidegang, Innovatie, Hoogleraar

4. Vanuit gezamenlijke kerngroep
● Krachtig, met gezamenlijke visie en krachtenbundeling,
delen van expertise
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