Convenant
Weidegang

Convenant
Weidegang
Weesp, 18 juni 2012

Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar
en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar
producten heeft. Echter, steeds meer melkveehouders neigen ernaar hun koeien het hele jaar op
stal te houden. Het Convenant Weidegang wil een nieuwe impuls geven aan weidegang om deze
trend te keren, met het doel om koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en tenminste het
huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Weidegang levert een bijdrage
aan het natuurlijk gedrag van koeien. Het dierenwelzijn van koeien dient volgens de
ondertekenaars van het Convenant Weidegang in de wei en in de stal in orde te zijn.

De melkveehouder maakt als ondernemer de keus om wel, geen of beperkte weidegang toe te
passen. Veel partijen hebben invloed op de randvoorwaarden en mogelijkheden voor weidegang en
bepalen dus mede de keuze van de melkveehouder. Organisaties van melkveehouders,
zuivelondernemingen, erfbetreders, retail, kaasverkopers en kaashandelaren, maatschappelijke
organisaties, terreinbeherende organisaties, overheid, onderwijs en wetenschap kunnen allemaal
een rol spelen bij het behoud van tenminste het huidige niveau van weidegang. Door hun
activiteiten worden ook niet weidende bedrijven gestimuleerd om beweiding toe te gaan passen.

De ondertekenaars van het Convenant Weidegang zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het doel om koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en tenminste het huidige niveau van
melkveebedrijven met weidegang te behouden, ieder zet zich hier vanuit de eigen rol voor in. De
ondertekenaars van het Convenant Weidegang ondernemen hiertoe de volgende acties:
Organisaties van melkveehouders
•

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.
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Zuivelondernemingen
•

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.

Erfbetreders
•

Bij advisering van melkveehouders rekening houden met het belang van weidegang.

•

Kennis leveren die melkveehouders bij weidegang ondersteunt.

•

Productinnovatie aansluiten op melkveebedrijven met beweiding.

Retail
•

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.

Kaasverkopers en kaashandelaren
•

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.

Maatschappelijke organisaties
•

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.

Terreinbeherende organisaties
•

Weidegang stimuleren bij melkveehouders die terreinen beheren.

•

Aandacht schenken aan weidegang en weidezuivel.
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Overheid
•

Ernaar streven dat duurzaamheid (waaronder weidegang) wordt gestimuleerd in het kader van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

•

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

Onderwijs en wetenschap
•

Inzet voor expertise, innovatie en kennisoverdracht over beweidingssystemen.

•

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

In een jaarlijkse voortgangsbijeenkomst in het najaar worden voortgang en concrete activiteiten
besproken en gerapporteerd (extern beschikbaar), daarnaast bespreken de ondertekenaars
mogelijke nieuwe initiatieven. De eerste bijeenkomst wordt georganiseerd in het najaar van 2012.
Er wordt een systeem opgezet om het aantal bedrijven met weidegang goed te kunnen monitoren.

Het Convenant Weidegang staat open voor andere partijen die zich aan willen sluiten.

Ondergetekenden:

Organisaties van melkveehouders

LTO Nederland
C. Romijn

Nederlandse
Melkveehouders Vakbond
H. Geurts
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Zuivelondernemingen

Arla Foods BV
L. Rippen

Bel Leerdammer bv
T. Bos

CONO Kaasmakers
M. Paauw

De Graafstroom
H. van Bochove

DOC Kaas B.A.
J. Oosterveld

FrieslandCampina
P. Boer

Hochwald Nederland bv
L. van Sijll

Rouveen Kaasspecialiteiten
F. Valk

Vecozuivel
A. van Rouwendaal

Vreugdenhil Groep B.V.
J. Vreugdenhil

Zuivelhoeve
M. Wildenborg
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Erfbetreders

ABN AMRO Bank NV
P. Berntsen

Accon AVM
L. van Dellen

Agrifirm Feed
A. Oostdam

Alfa Accountants en
Adviseurs
K.A. van der Bij
A.V.C. De Eendracht
Rouveen
G. Bosch

Booijink veevoeders BV
J.G. Booijink

CAVV Zuid-Oost Salland
u.a.
H. Verheul
C.L.V. De Samenwerking
u.a.
W. van Lieshout

CRV Holding BV
E. Alderkamp

De Heus Voeders BV
A. Loos

Flynth
J. Breembroek
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ForFarmers BV
B. Hutten

Fransen Gerrits BV
H. Fransen

Gunnewick Mengvoeders
BV
M. van Uum

Hendrix UTD
R. van de Ven

ING
C. Bruns
Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor
Diergeneeskunde
C. Huetink
P. Bos veevoeders
H. van Veldhuisen

Rabobank NV
W. Thus

Reudink Biologische
Voeders B.V.
R. Paardekooper
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Retail

Albert Heijn
C. Meijer

C1000 B.V.
J. Jansen

Jumbo Supermarkten
C. van Lieshout

Kaasverkopers en kaashandelaren

A-ware Food Group
R. van Ballegooijen

Kaashandel G. van der
Heiden
M. van der Heiden

Th. Vergeer en Zonen B.V.
Th. Vergeer

Uniekaas Nederland BV
W. Rote

Visser Kaas
J. van Mill

Zijerveld
R. Lekkerkerker
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Maatschappelijke organisaties

Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren
F. Dales

Stichting Natuur & Milieu
T. Wagenaar

Vereniging Milieudefensie
H. Berkhuizen

Terreinbeherende organisaties

De12Landschappen
H. Bartelink

Staatsbosbeheer
C. Kalden

Vereniging
Natuurmonumenten
T. Wams

Overheid

Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en
Innovatie
Staatssecretaris H. Bleker
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Onderwijs en wetenschap

Christelijke Agrarische
Hogeschool Dronten (CAH)
M. Duijkers

Helicon MBO Den Bosch
S. Vloet

Hogeschool HAS Den
Bosch
J. Denissen
Stichting Centrum voor
Landbouw en Milieu
W. van der Weijden
Wageningen UR (University
and Research Centre),
Animal Sciences Group &
Van Hall Larenstein
M. Scholten
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