Het project richt zich alleen op de discussie binnen de agrarische sector. De
maatschappelijke discussie wordt gevoerd door de Werkgroep Weidegang,
waarin de volgende partijen zich hebben verenigd: NZO, LTO, Natuur en
Milieu, Dierenbescherming, CBL en LNV.
De organisatie van het project Koe & Wij
Het project Koe & Wij wordt begeleid door de Werkgroep Weidegang en uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Het project, met een doorlooptijd van 2 jaar, wordt geleid door ASG in Lelystad en mede uitgevoerd
door: DLV, LTO Projecten, NMI, CLM en NZO. De vier praktijkgroepen, met
in totaal 60 deelnemers, vormen het hart van het project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bert Philipsen projectleider Koe & Wij
Divisie Veehouderij van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen
UR in Lelystad
Telefoonnummer: 0320 - 293 449
Bezoek ook de website www.koeenwij.nl

“Ik
wil wel beweiden

“Mijn
koeien gaan sowieso
naar buiten.

Mijn

hart gaat

open als melkveehouder als

maar het valt me steeds
zwaarder qua omstandigheden.

Ik

moet er wel veel voor doen.

Ik

neig naar opstallen’’

ik mijn koeien in de wei zie
staan.”

Zomaar twee uitspraken van twee melkveehouders die bezig zijn met weidegang. Zoveel melkveehouders zoveel meningen en onderliggende omstandigheden, bedrijftypen en bedrijfsvoeringen...
Op het merendeel van de melkveebedrijven in ons land lopen de koeien nog
in de wei (85%). Het aantal bedrijven zonder weidegang neemt echter toe.
Buiten de agrarische sector maar ook binnen de sector is een discussie ontstaan over wel of niet beweiden. Die discussie heeft bedrijfsmatige kanten
maar kent ook maatschappelijke aspecten.
Het project Koe & Wij wil melkveehouders in Nederland stimuleren om
bewuste keuzes te maken over beweiden op hun bedrijf. Het is een praktijkproject. In 2006 en in 2007 zoeken 60 melkveehouders in de praktijk uit
wat weidegang in hun situatie betekent en hoe je het kunt aanpakken. Het
zijn melkveehouders die willen beweiden, maar daar in toenemende mate
belemmeringen bij ervaren. Een van de belangrijkste doelen van het project
is dat deze 60 boeren de kennis en ervaringen delen met collega’s én bij de
sector betrokken bedrijven en organisaties. Zodat er sectorbreed nagedacht
wordt over de betekenis en de mogelijkheden van weidegang op bedrijven.

Uitgave van: Projectbureau Koe & Wij, juni 2006, oplage 2000, foto’s: ASG,
tekst en eindredactie: Bianca Domhof, vormgeving Helma te Velde, druk: Van der Eems, Easterein

Elke groep bestaat uit 15 deelnemers verspreid over het land. Zij hebben
een plan rond beweiding en passen dat in de praktijk toe. Zij leren daarbij vooral van elkaar. Het is de bedoeling dat de deelnemers gezamenlijk
van belemmeringen naar oplossingen komen. De ondersteuning vanuit het
project bestaat uit input van kennis, begeleiding bij het opstellen van een
beweidingsplan en ondersteuning in de communicatierol naar collegamelkveehouders. De projectfilosofie is dat ondernemers zelf aan de slag gaan en
in de praktijkgroepen samen tot goede keuzes komen.
Waarom en hoe beweiden?
Het belangrijkste onderdeel van het project is het op gang brengen van het
gesprek over het waarom en het hoe van beweiden, met en bij melkveehouders. De kennis en ervaringen van de 60 deelnemers aan het project vormen hiervoor de basis. Wat weegt het zwaarst als we willen beweiden, hoe
ligt dat bij anderen? Deelnemers van Koe & Wij leveren graag een bijdrage
aan artikelen, studiegroepen, ledenavonden van standsorganisaties, etc en
gaan graag in gesprek met alle bij de melkveehouderij betrokken partijen.
Met andere woorden, Koe & Wij wil graag met u nadenken over het waarom
en hoe van weidegang.

Vier praktijkgroepen
De kern van het project zijn de 60 melkveehouders die voor hun bedrijfssituatie een afweging maken in wat wel en niet kan met weidegang, zowel
technisch, economisch alsook op maatschappelijk gebied. De veehouders
maken onderling duidelijk welke belangen en aspecten van economie, diergezondheid, arbeid, imago, verkaveling, etc. van belang zijn voor de uiteindelijke keuze.
De ondernemers zijn onderverdeeld in vier praktijkgroepen:
• Praktijkgroep Kleine huiskavel (bedrijven met meer dan 5 melkkoeien
per ha huiskavel)
• Praktijkgroep Automatisch melksysteem
• Praktijkgroep Grote koppel (bedrijven met meer dan 100 melkkoeien)
• Praktijkgroep Hoge melkproductie (bedrijven met meer dan 9.500 kg
melk per koe)

Dit alles met het doel om de gedachtevorming en discussie over weidegang
op gang te brengen en andere melkveehouders te stimuleren om bewuste
keuzes te maken over beweiden en de wijze van beweiden.

www.koeenwij.nl
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