
Weidegang is onderverdeeld in volledige wei-
degang en deelweidegang. Bij volledige weide-
gang zijn er twee opties. De koeien gaan ten 
minste 120 dagen per jaar en minimaal zes uur 
per dag de wei in of minimaal 120 dagen en 720 
uur per jaar. Bij deelweidegang moet minimaal 
25% van de koppel minimaal 120 dagen per jaar 
worden geweid. In de winterperiode blijven de 
koeien in de stal omdat er dan niet voldoende 
gras groeit en de grond vaak te drassig is. 

In 2012 werd het Convenant Weidegang in het 
leven geroepen door de Nederlandse zuivel-
sector. Ondertussen hebben 83 partijen het 
Convenant Weidegang ondertekend; van dier-
voerderleveranciers, dierenartsen, maatschap-
pelijke organisaties en supermarkten tot het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
en provincies. Hiermee onderschrijven zij 
allen het belang van weidegang en leveren zij 
inspanningen om weidegang te verhogen. Met 
het Convenant Weidegang willen de onderte-
kenaars koeien zo veel als mogelijk weidegang 
bieden en ten minste het aandeel weidegang 
van 2012 handhaven, dit was 81,2%.

In 2018 is de doelstelling weidegang behaald! 
In totaal laat 82,0 procent van de melkvee-
houders de koeien grazen. Niet eerder was het 
percentage zo hoog, sinds de zuivelsector in 
2012 de weidegang van koeien stimuleert. 
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Weidegang betekent dat koeien 
in de wei kunnen grazen. Weide-
gang draagt bij aan het natuurlijke 
graasgedrag van de koe. Daarnaast 
kenmerkt de koe in de wei ons land-
schap en de Nederlander hecht veel 
waarde aan dit beeld. Ook buiten 
ons land staat het beeld van de 
koe in de wei bekend als typisch 
Nederlands. Zuivelondernemingen 
stimuleren weidegang onder andere 
met premies aan boeren. Maar ook 
de steeds groter wordende vraag 
naar weidezuivel door de consu-
ment werkt positief.
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 Om het toepassen van weidegang te bevorde-
ren ontvangen melkveebedrijven die weiden 
een weidepremie. Deze premies worden door 
zuivelondernemingen aan melkveebedrijven 
betaald als zij hun koeien weidegang bieden. 
Alle melkveehouders kunnen een premie krijgen 
voor weidegang. De weidepremie is gemiddeld € 
1,60 cent per 100 kilogram melk.. Voor een gemid-
delde melkveehouder is dat bijna € 14.000 per 
jaar als volledige weidegang wordt toegepast.

Een ander initiatief is het begeleidingstraject 
Nieuwe Weiders. In dit traject begeleiden spe-
ciale weidecoaches melkveehouders die willen 
omschakelen naar weiden. Melkveehouders die 
het traject volgen, krijgen twee seizoenen lang 
begeleiding, tips en ondersteuning om weiden 
zo goed mogelijk in te passen in hun melkveebe-
drijf. Stichting Weidegang stelt niet voor niets: 
“Weidegang is geen kunst, maar vakmanschap”. 
In de afgelopen jaren zijn veel melkveebedrijven 
overgestapt van opstallen naar weidegang.
 

Het project Amazing Grazing richt zich op toe-
passing van nieuwe wetenschappelijke kennis 
en oplossingen in de praktijk. Alle aspecten van 
het vakmanschap rond weidegang komen aan 
bod, zoals grasgroei, grasopname en graas-
gedrag van koeien. Het vertrekpunt van het 
project is dan ook: “Grazing is Amazing”. 

Ook in het onderwijs is er vernieuwde aandacht 
voor weidegang. In 2016 is een lector Weidegang 
benoemd die zorg draagt voor de overdracht 
van kennis over weidegang op agrarische onder-
wijsinstellingen. De studenten zijn immers de 
melkveehouders van de toekomst. In de lessen 
staat het besluitvormingsproces van de veehou-
der centraal en worden technische, bedrijfseco-
nomische en sociale argumenten besproken.

Hoe wordt weidegang  
gestimuleerd?
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Weidemelk is melk afkomstig van koeien die 
van het voorjaar tot in het najaar ten minste 
120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag 
in de wei lopen of minimaal 120 dagen en 720 
uur per jaar. De zuivelondernemingen halen 
deze melk apart op en verwerken deze ook 
apart. Van weidemelk worden verschillende 
weideproducten gemaakt, zoals weidekaas en 
weideyoghurt.

Producten die gemaakt zijn van weidemelk 
zijn te herkennen aan een weidemelklogo van 
Stichting Weidegang. Tot nu toe is het aanbod 
van weidemelk groter dan de vraag ernaar. 
Praktisch het hele zuivelschap is al overgescha-
keld en ook het aanbod in weidekaas neemt 
sterk toe. Mede door de stijgende vraag vanuit 
de markt wordt de overstap naar weidegang 
steeds vaker gemaakt. 

 De borging van weidegang wordt gedaan door 
een onafhankelijke audit partij, Qlip genaamd. 
Dit zorgt er onder meer voor dat weidezuivel een 
weidezuivellogo kan krijgen en dat melkveehou-
ders een weidepremie kunnen ontvangen. Deze 
borging wordt zowel fysiek als administratief 
uitgevoerd. De melkveehouder houdt bijvoor-
beeld een (digitale) weidekalender bij. Maar de 
controleur bezoekt ook regelmatig melkveebe-
drijven, zowel aangekondigd als onaangekon-
digd, waarbij gekeken wordt of de koeien geweid 
worden. 

Op initiatief van de Duurzame Zuivelketen 
heeft een pilot gelopen om meetsystemen te 
ontwikkelen om weidegang via koeien digitaal 
te registreren. Deze zijn nu beschikbaar voor 
melkveehouders door middel van sensoren in de 
poortjes naar het weiland. Dit maakt het tech-
nisch mogelijk om bij koppels die op verschillen-
de dagdelen worden geweid of bij bedrijven met 
melkrobots in combinatie met vrij koeverkeer 
aan te tonen dat zij weidegang toepassen.

Van weidegang naar 
weidezuivel

Hoe wordt weidegang geborgd? 
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