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2019 IN VOGELVLUCHT

RECORDAANTAL BOEREN LAAT DE KOE BUITEN LOPEN

Steeds meer boeren laten hun koeien buiten lopen. In 2019 steeg het percentage melkveebe-
drijven waar de koeien buiten komen, naar recordhoogte. 83,0 procent van de melkveehouders 
liet de koeien grazen. Sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien ging monitoren, 
was het percentage niet zo hoog. 

Jaar Totaal Volledige weidegang Deelweidegang
2019 83,0% 76,7% 6,3%
2018 82,0% 74,8% 7,3%
2017 80,4% 73,2% 7,3%
2016 78,9% 70,5% 8,4%
2015 78,3% 69,8% 8,4%
2014 77,8% 70,1% 7,7%
2013 80,0% 72,2% 7,8%
2012 81,2% - –

Percentage bedrijven met weidegang in Nederland. Bron: ZuivelNL.

GEEN VERGUNNINGSVERPLICHTING VOOR WEIDEGANG

De stichting heeft input geleverd aan het rapport Beweiden en Bemesten van het Adviescollege 
Stikstofproblematiek onder leiding van Remkes. Op basis van onder andere deze input heeft het 
Adviescollege geconcludeerd dat voor beweiden, en veelal ook voor bemesten, geen vergun-
ningsplicht aan de orde is. De stichting is verheugd dat overheden deze conclusie omarmen.

VERANKEREN WEIDEGANG IN DE BEDRIJFSVOERING

Met Nieuw Nederlands Weiden heeft de stichting een nieuwe standaard geïntroduceerd om 
eenvoudig goed te weiden die aansluit bij een moderne bedrijfsvoering. We zien dat hier grote 
behoefte aan is. Nieuw Nederlands Weiden wordt door steeds meer melkveehouders gebruikt 
als beweidingssysteem en door alle grote erfbetreders wordt Nieuw Nederlands Weiden inmid-
dels gepromoot als voorkeursoptie.   

In een nieuw driejarenplan voor de kennisactiviteiten van de stichting is de ambitie neergezet 
om weidegang sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van melkveehouders. Inzet is dat 
voor melkveehouders niet het voldoen aan de definitie van weidegang centraal staat, maar 
het invullen van de twee primaire functies van weiden: gras oogsten en koeien voeren. Een 
optimale invulling van beide kan een bijdrage leveren aan het rendement van melkveehouders 
en aan het realiseren van de doelen van de Duurzame Zuivelketen.

In 2019 is hiervoor, in samenwerking met de Commissie Bemesting Grasland en Voederge-
wassen, voor Nieuw Nederlands Weiden een bemestingsadvies uitgewerkt. Hiermee kunnen 
melkveehouders stappen zetten om de bemesting beter af te stemmen op de behoefte van het 
gras, en via de voederwaarde van het gras, de koe. 
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WEIDEMELKLOGO WINT TERREIN IN LANDEN BUITEN NEDERLAND

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de landen waarin weideboerderijmelk geprodu-
ceerd wordt en weidezuivel wordt afgezet. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk laten 
melkveehouders hun koeien weiden volgens de voorwaarden van de stichting; in totaal zijn dat 
er ruim 16.000. Weidezuivel wordt breed over Europa afgezet, met als belangrijkste markten 
Nederland, België en Duitsland. 

Vanwege het internationale karakter van het schema en het logo worden de diverse handlei-
dingen en leidraden altijd in het Engels, Nederlands, Duits en Frans uitgebracht. De website 
(www.weidemelk.nl) is ook in die vier talen beschikbaar. Voor de overige talen van landen 
waarin Weidemelkproducten op de markt worden gebracht – Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds, 
Tsjechisch, Kroatisch, Servisch, Slowaaks, Roemeens en Bulgaars – is de homepage met de 
voor het publiek meest relevante informatie over weidemelk vertaald. 

Landen waar producten met het Weidemelklogo worden geproduceerd en verkocht.

http://www.weidemelk.nl
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INLEIDING

Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap 
te stimuleren door weidegang te ondersteunen. De koe in de wei is een kenmerkend onderdeel 
van het Nederlandse landschap. 

De activiteiten van Stichting Weidegang vallen uiteen in twee taken: 

 ― Kennis: versterken van vakmanschap over gras en weiden.
 ― Borging: borgen van weidezuivel en de uitgifte van het Weidemelklogo.

De kennisactiviteiten richten zich op zoveel mogelijk melkveehouders laten weiden en het 
maximaal benutten van de voordelen van weidegang. Voor 2019 zijn er twee speerpunten  
benoemd:

 ―  Adviseren en begeleiden van melkveehouders over beter weiden of starten met weiden, 
via de WeideCoaches en WeideDocenten, via De Weideman en door middel van het ont-
wikkelen van nieuwe weidegang-concepten.

 ― Weidegang beter integreren in de totale bedrijfsvoering. Enerzijds voor het uitbouwen van 
Nieuw Nederlands Weiden tot een totaalpakket voor grasland- en ruwvoermanagement 
en anderzijds door het agenderen van de integrale benadering van weidegang onder 
erfbetreders en in het groene onderwijs.

Voor de borging staat het zorgdragen voor een betrouwbaar kwaliteitsschema centraal, met 
enerzijds een onafhankelijk en onpartijdig proces van certificering en auditering en anderzijds 
een praktisch werkbare systematiek voor stakeholders.
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1 KENNIS: HET VERSTERKEN VAN VAKMANSCHAP  
 OVER GRAS EN WEIDEN

De WeideCoaches en WeideDocenten van Stichting Weidegang zijn in direct contact met de 
praktijk en staan daarom centraal in het versterken van vakmanschap over gras en weiden. 
Ze bieden advies en begeleiding aan melkveehouders die reeds ervaring hebben met weiden 
of aan melkveehouders die starten of recent gestart zijn met weiden (Nieuwe Weiders). Ook 
geven zij lezingen aan studiegroepen. De WeideCoaches en WeideDocenten zijn werkzaam 
bij diverse bedrijven; agrarische adviesbureaus, accountancy bureaus, mengvoerbedrijven, 
zaaizaadbedrijven en agrarische hogescholen. In 2019 waren er circa 50 WeideCoaches en 
circa 20 WeideDocenten actief.

Naast het werk van WeideCoaches en WeideDocenten heeft het secretariaat een loketfunctie 
voor vragen van melkveehouders en erfbetreders, een adviesrol in onderzoeksprojecten als 
‘Amazing Grazing’ en een onderwijsrol in het versterken van kennis omtrent weidegang van 
erfbetreders. Ook communiceert de Stichting via De Weideman over vakmanschap voor gras 
en weiden.

1.1 NIEUWE WEIDERS 

De toename van de weidegang over de afgelopen jaren is onder meer te danken aan nieuwe 
weiders. Op honderden melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten 
lopen, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. Vanuit Stichting Weidegang 
worden nieuwe weiders begeleid in het project Nieuwe Weiders; dit project is in 2015 gestart 
en loopt door tot eind 2021. Over het hele project zijn circa 1.700 melkveehouders geadvi-
seerd over het starten met weiden, waarvan er circa 500 melkveehouders zijn begeleid bij het 
starten met weiden in de vorm van een plan van aanpak of tweejarige intensieve coaching.
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Zuivelondernemingen en andere erfbetreders spelen een sleutelrol in het werven van deel- 
nemers voor het project. Vanuit het project wordt dit ondersteund met communicatiemateriaal: 
flyers, advertenties in ledenbladen en free publicity in vakbladen. In 2019 zijn ruim 200  
oriënterende gesprekken over starten met weiden gevoerd met melkveehouders en zijn daar-
naast circa 200 melkveehouders begeleid in het starten met weiden, in de vorm van een plan 
van aanpak of in de vorm van tweejarige intensieve coaching.

OPEN DAGEN

In mei en juni 2019 is er bij zeven Nieuwe Weiders, samen met hun WeideCoach, een open 
dag voor collega-melkveehouders georganiseerd. Doel was om nog niet weidende veehou-
ders te prikkelen door de mogelijkheden tot omschakelen in de praktijk te laten zien. Tijdens 
een rondleiding door de stal en in het weiland lieten de nieuwe weiders zien hoe zij weiden en 
was er ruimte om vragen te stellen.

1.2 VERANKEREN WEIDEGANG IN DE BEDRIJFSVOERING
In een nieuw driejarenplan voor de kennisactiviteiten van de stichting is de ambitie neergezet 
om weidegang sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van melkveehouders. Inzet is dat 
voor melkveehouders niet het voldoen aan de definitie van weidegang centraal staat, maar 
het invullen van de twee primaire functies van weiden: gras oogsten en koeien voeren. Een 
optimale invulling van beide kan een bijdrage leveren aan het rendement van melkveehouders 
en aan het realiseren van de doelen van de Duurzame Zuivelketen. Bovendien wordt er dan 
naar verwachting ook ruimschoots volgens de definitie van weidegang geweid. Juist omdat er 
de afgelopen decennia minder aandacht is geweest voor gras is er nog voldoende ruimte voor 
optimalisatie. 

In de aanpak om weidegang te verankeren staat de melkveehouder centraal. We willen de 
melkveehouder oplossingen bieden om weidegang, vanuit het perspectief van gras oogsten 
en koeien voeren, eenvoudig en goed in zijn bedrijfsvoering in te passen. De drie uitgangs-
punten hierbij zijn:

 ― We benaderen gras oogsten en koeien voeren integraal; met aandacht voor de hele kring-
loop op het melkveebedrijf: koe – mest – bodem – gras. Ten eerste geven we zo de 
melkveehouder nieuwe knoppen in handen om het rantsoen van koeien uit te balanceren 
en zoveel mogelijk melk uit gras te halen. Ten tweede waarborgen we met de integrale 
benadering dat de voordelen van weidegang voor andere thema’s zoveel mogelijk benut 
worden en potentiële nadelen zoveel mogelijk beperkt zijn. 

 ― We werken aan de ontwikkeling van vuistregels, zodat 80% van de melkveehouders een 
goed resultaat (80% van de potentiële winst) kan bereiken. Door de keuze voor vuist- 
regels kunnen adviezen eenvoudig en overzichtelijk gehouden worden. Dit is niet alleen 
noodzakelijk om het zogenaamde peloton stappen te laten zetten, eenvoud en overzicht 
dwingt je ook zaken vanuit de kern te benaderen en geeft daarom nieuwe perspectieven 
voor innovatie. Ook bevordert het gebruik van vuistregels een meer planmatige aanpak die 
aansluit bij moderne melkveebedrijven. Bij de ontwikkeling van nieuwe vuistregels bouwen 
we het concept Nieuw Nederlands Weiden verder uit.

 ― We werken nauw samen met partijen rond de melkveehouder: erfbetreders (o.a. Weide-
Coaches), vakpers en beleidsbepalers. Op deze manier creëren we ambassadeurs voor 
ons gedachtengoed en onze concepten en we zorgen er voor dat deze partijen vanuit 
dezelfde uitgangspunten en in dezelfde taal spreken. 
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BROCHURE NIEUW NEDERLANDS WEIDEN, MET BEMESTINGSSCHEMA’S

Met Nieuw Nederlands Weiden heeft de stichting een nieuwe standaard ontwikkeld om een-
voudig en goed te weiden die aansluit bij de moderne melkveehouderij. In 2019 zijn de  
ervaringen met Nieuw Nederlands Weiden overzichtelijk bij elkaar gebracht in een brochure. 
Deze is bedoeld voor melkveehouders en hun adviseurs. Voor de vijf varianten (XL, L, M, S 
en XS) is een plan uitgewerkt. 

In samenwerking met de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) is 
per variant een bemestingsadvies gemaakt. Hiermee kunnen melkveehouders stappen zet-
ten om de bemesting beter af te stemmen op de behoefte van het gras, en via de voeder-
waarde van het gras, de koe.

DEMONSTRATIEBEDRIJVEN

Op zes praktijkbedrijven verspreid over Nederland en de verschillende grondsoorten wordt 
Nieuw Nederlands Weiden gedemonstreerd en doorontwikkeld. De demonstratiebedrijven 
hebben voor 2019 naast eenvoudig goed weiden, allemaal een extra doel voor zichzelf ge-
formuleerd. Drie demonstratiebedrijven richten zich op een betere eiwitbenutting door met 
bemesting, inkuilen en bijvoeren minder ruw eiwit te krijgen in rantsoen en de DVE/OEB ver-
houding te verbeteren. De andere drie bedrijven richten zich op meer vers gras laten grazen 
zodat meer gras rechtstreeks kan worden omgezet in melk. Deze bedrijven kijken met name 
hoe ze het beweidbare oppervlakte kunnen vergroten. Speerpunten voor minder ruw eiwit in 
het rantsoen zijn:

 ― De afstemming van de samenstelling van de bijvoeding.
 ― Verlagen eiwitgehalte in de graskuilen.
 ― Verlagen eiwitgehalte in het weidegras.



Jaarrapportage 2019 Stichting Weidegang pagina 7

Speerpunten om meer gras rechtstreeks om te zetten in melk zijn:

 ― Het afstemmen van de hoeveelheid bijvoeding.
 ― Het vergroten van het areaal gras in de huiskavel.
 ― Het verlengen van de weideperiode.

Om aandacht te blijven genereren voor Nieuw Nederlands Weiden en de demonstratiebedrijven 
is een serie filmpjes gemaakt1. Naast excursies voor melkveehouders, groepen erfbetreders 
en schoolklassen, creëren sommige demonstratiebedrijven ook eigen activiteiten om Nieuw 
Nederlands Weiden te promoten, zoals een stand met een mini-beweidingsplatform (inclusief 
koeien!) op de agrarische dagen in Someren, inloopdagen en activiteiten op Facebook.

1.3 PRAKTIJKSCHOOL VOOR BEWEIDING EN STOOMCURSUS

In 2019 zijn er voor de WeideCoaches en WeideDocenten, naast een gezamenlijke aftrap van 
het adviesseizoen, vijf opleidingsdagen georganiseerd in de Praktijkschool voor Beweiding. 
In lijn met het jaarplan stonden thema’s centraal om vakmanschap rondom weidegang in te 
passen in een duurzame melkveehouderij. Inhoudelijk stonden thema’s centraal om meer gras 
met weiden te oogsten, verschillende kijkrichtingen om met verschillende duurzaamheids- 
thema’s gelijktijdig een stap te kunnen zetten en de mogelijkheden om bij te sturen in de  
bijvoeding, samenstelling van kuilgras en de samenstelling van weidegras. Met betrekking tot 
de coaching zijn met name werkvormen getraind waarmee WeideCoaches melkveehouders 
ook kunnen ondersteunen als kritische gesprekspartner. Nieuw Nederlands Weiden is een 
andere rode draad, o.a. door het bespreken van ervaringen van de demobedrijven en erfbe-
treders. De invulling en uitvoering van de Praktijkschool voor Beweiding is gedaan door Bert 
Philipsen (Wageningen UR Livestock Research) en René Schepers (Schepers Adviseurs).

1 Zie: bit.ly/2qSRs4Z, bit.ly/2XbnVzA en bit.ly/33IOvm9

http://bit.ly/2qSRs4Z
http://bit.ly/2XbnVzA
http://bit.ly/33IOvm9
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De praktijkschool speelt een belangrijke rol in het inspireren van WeideCoaches en Weide- 
Docenten en het verbinden van hen aan de stichting. Naast kennisoverdracht, die op deze 
manier ook direct bij alle grote erfbetreders binnenkomt, is groepsvorming een belangrijk  
onderdeel. Een belangrijke bindende factor van de WeideCoaches en WeideDocenten is de 
passie voor gras en weiden. In de Praktijkschool ontmoeten ze gelijkgestemden waarmee ze 
ook kunnen sparren over hoe deze passie land bij hun werkgevers.

STOOMCURSUS NIEUW NEDERLANDS WEIDEN

In het najaar van 2019 is er in de stoomcursus voor adviseurs over Nieuw Nederlands Weiden 
een groepje erfbetreders vanuit de veevoervoersector, robotbedrijven en accountancy opgeleid.  
Ook hier wordt de invulling en uitvoering gedaan door Bert Philipsen (Wageningen UR Live-
stock Research) en René Schepers (Schepers Adviseurs). 

1.4 ADVIEZEN EN LEZINGEN 

In 2019 hebben in totaal circa 20 bestaande weiders via de stichting om een advies over  
weiden of Nieuw Nederlands Weiden van een WeideCoach gevraagd. Daarnaast hebben  
WeideCoaches, via aanvragen bij de stichting, bij vier studiegroepen een lezing over weide-
gang gehouden.

Deze aantallen zijn echter lager dan het aantal adviezen dat WeideCoaches werkelijk aan 
melkveehouders geven; een groot deel van de adviezen komt namelijk rechtstreeks tussen 
melkveehouder en WeideCoach tot stand. Belangrijke erfbetreders in de melkveehouderij 
hebben het Nieuw Nederlands Weiden concept prominent opgenomen in hun advisering.

1.5 OVERIG

GRASGROEICIJFERS EN DE WEIDEMAN

Ook in 2019 publiceert Veeteelt Gras, in samenwerking met een groep veevoerfabrikanten 
wekelijks de grasgroei- en de graskwaliteitcijfers in combinatie met een tip van De Weideman. 
De rubriek is een van de best gelezen rubrieken van de nieuwsbrief. Het idee om naast de 
grasgroei en -kwaliteit ook inzichtelijk te maken wat dit voor effect heeft op de melkproductie is 
dit jaar nog niet gelukt. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de zuivelondernemingen. 
Door dit inzichtelijk te maken kunnen we agenderen dat het vanuit vers gras zo goed melk 
produceren is. Een zuivelfabrikant gaf bijvoorbeeld aan dat elk voorjaar als de koeien de wei 
in gaan ‘de melkfabrieken weer in hun voegen kraken’. Bij melkveehouders is de potentie van 
vers gras voor een goede melkproductie nog steeds onderbelicht.

WEBSITE

De publiekswebsite voor de kennisactiviteiten (www.stichtingweidegang.nl) heeft begin 2019 
een opfrisser gekregen. Ook is de wijze waarop diverse adviesproducten worden aangeboden 
aangepast zodat deze meer aansluiten op de vragen die melkveehouders hebben.

http://www.stichtingweidegang.nl
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2 BORGING: HET BORGEN VAN WEIDEZUIVEL EN DE 
UITGIFTE VAN HET WEIDEMELKLOGO

 
Het weidemelklogo garandeert dat het product gemaakt is van weidemelk. Weidemelk is melk 
afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 
dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De melk wordt apart opgehaald en 
verwerkt tot dagverse zuivel – zoals (karne)melk, vla en yoghurt –, kaas en andere zuivelpro-
ducten. De Stichting Weidegang borgt het productieproces, transport en verwerking van de 
weidemelk tot het uiteindelijke Weidezuivelproduct. 

Het Weidemelklogo is in 2007 geïntroduceerd om weidegang van koeien in Nederland te 
stimuleren en de producten gemaakt van weidemelk herkenbaar te maken. In 2012 is het 
logo overgedragen aan Stichting Weidegang. Sindsdien kunnen alle zuivelondernemingen en 
food-retailers gebruik maken van het Weidemelklogo. Vanaf 2016 is het Weidemelklogo ook 
beschikbaar gekomen voor buiten Nederland geproduceerde zuivelproducten, hier gelden de-
zelfde voorwaarden. Het Weidemelklogo is beschikbaar in diverse talen. 

In 2019 waren de volgende Certificerende Instellingen’s bij de stichting aangesloten voor de 
borging van weidezuivel:

 ― Qlip, Leusden Nederland (Weidegang Certificaat deel A, B en C).
 ― Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC), Lier België (Weidegang Certificaat deel A).
 ― ABCG, Alsfeld Duitsland (Weidegang Certificaat deel A).

Voor meer informatie over weidegang, weidezuivel en het certificeringsschema verwijzen we 
naar onze handleidingen op www.weidemelk.nl onder voorwaarden.

http://www.weidemelk.nl
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2.1 VOORBEREIDINGEN IMPLEMENTATIE WIJZIGING IN DE  
ALGEMENE VOORWAARDEN

In 2019 zijn voorbereidingen getroffen om een wijziging in de Algemene Voorwaarden voor 
weidegang en weidezuivel in te voeren, welke per 1 januari 2020 van kracht zal zijn. Voor 
melkveehouders houden de wijzigingen het volgende in:

 ― Melkveehouders moeten naast de dagen waarop de koeien weiden ook de start- en  
eindtijd van weidegang op de betreffende dag registreren.

 ― Melkveehouders kunnen tot uiterlijk 7 dagen terug de registratie aanpassen of invoeren.
 ― Onaangekondigde inspecties en herinspecties kunnen alleen worden afgerond als de  

inspecteur de koeien heeft zien weiden. Indien de inspectie buiten de geregistreerde  
weidetijd valt komt de inspecteur hier op een ander moment voor terug. Bij melkvee- 
houders met een automatisch melksysteem en een vrijekeuze systeem voor weidegang 
moet gedurende de weidetijd altijd minimaal 75% van de koeien in de wei zijn.

Deze wijzigingen geven de mogelijkheid gerichter inspecties uit te voeren voor weidegang.
Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd die met name betrekking hebben op certificaat-
houders en CI’s:

 ― Er zijn nieuwe interpretatierichtlijnen voor de uitvoer van inspecties op melkveebedrijven 
opgesteld en er zijn bepalingen opgenomen over de totstandkoming van een inspectie-
conclusie.

 ― Er zijn bepalingen opgenomen over de opvolging van inspectieresultaten door het Weide- 
zuivelbedrijf. 

2.2 PRODUCTIE EN AFZET VAN WEIDEZUIVEL IN EUROPA

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de landen waarin weideboerderijmelk geprodu-
ceerd wordt en weidezuivel wordt afgezet. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk laten 
melkveehouders hun koeien weiden volgens de voorwaarden van de stichting; in totaal zijn dat 
er ruim 16.000. Weidezuivel wordt breed over Europa afgezet, met als belangrijkste markten 
Nederland, België en Duitsland. 

Landen waar producten met het Weidemelklogo worden geproduceerd en verkocht.
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Vanwege het internationale karakter van het schema en het logo worden de diverse handlei-
dingen en leidraden altijd in het Engels, Nederlands, Duits en Frans uitgebracht. De website 
(www.weidemelk.nl) is ook in die vier talen beschikbaar. Voor de overige talen van landen 
waarin Weidemelkproducten op de markt worden gebracht – Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds, 
Tsjechisch, Kroatisch, Servisch, Slowaaks, Roemeens en Bulgaars – is de homepage met de 
voor het publiek meest relevante informatie over weidemelk vertaald. 

2.3 CERTIFICATEN

In totaal zijn er eind 2019 161 bedrijven met een of meer geldige Certificaten Weidegang. 
Zij hebben gezamenlijk 252 deelcertificaten. Een actueel overzicht is altijd te vinden op:  
www.weidemelk.nl/nl/deelnemers.

Certificaatcombinaties Nederland België Duitsland Frankrijk Totaal
Alle drie (ABC) 10 4 2 3 19
Een of twee 80 17 5 – 102
Boerderijzuivelbereider 39 1 – – 40
Totaal 129 22 7 3 161

Aantal bedrijven met een certificaat, uitgesplitst naar land en certificaatcombinaties.

2.4 RESULTATEN INSPECTIES 2019 

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de inspecties die in 2019 bij melkveebedrijven 
zijn uitgevoerd. Het aantal deelnemende melkveebedrijven is ten opzichte van 2018 gestegen. 
De controledoelstellingen zijn gehaald.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal deelnemende  
melkveebedrijven

9.802 9.441 9.565 11.450 15.828 16.837 16.259

Gecontroleerde  
melkveebedrijven 
door CI gecontroleerd na risicobeoordeling 
door CI gecontroleerd 
door Zuivelonderneming gecontroleerd

39,6%

n.v.t. 
10,2% 
29,4% 

67,1%

n.v.t.
10,3%
56,9%

34,1%

n.v.t. 
28,5%
5,6%

49,3%

17,0%
26,4% 
5,9%

44,1% 

14,5% 
22,2% 
7,4%

 47,4% 

15,7% 
22,9% 
8,8%

44,6% 

15,1% 
25,8% 
3,6%

Herinspecties* 10,1% 8,1% 2,3% 9,4% 3,9% 3,3% 4,7%
Positieve beoordelingen* 95,5% 97,4% 98,7% 98,6% 98,4% 98,9% 98,6%
Negatieve beoordelingen* 4,5% 2,6% 1,3% 1,4% 1,6% 1,1% 1,4%

Resultaten van controles van melkveehouders, 2013-2019.               * Percentage van gecontroleerde melkveehouders.

2.5 LICENTIES

Er zijn 37 licenties voor gebruik van het Weidemelklogo afgegeven.

http://www.weidemelk.nl
http://www.weidemelk.nl/nl/deelnemers
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2.6 WEIDEGANG IN RELATIE TOT AMMONIAKUITSTOOT

Het secretariaat van de stichting is aangesloten bij een werkgroep met overheden en branche-
organisaties om de weidetijd beter in beeld te kunnen brengen om op basis hiervan ammoniak- 
reductie beter te kunnen inschatten. De aanname is dat ammoniakuitstoot wordt overschat 
omdat de weidetijd wordt onderschat. Wellicht biedt het op groepsniveau (regionaal of landelijk, 
niet op individueel melkveehouders-niveau) inschatten van de weidetijd uit de systemen voor 
de borging van Weidezuivel hier uitkomst.

Daarnaast is vanuit de stichting input geleverd aan de rapport Beweiden en Bemesten van de 
adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Remkes. Op basis van onder andere 
deze input heeft de adviescommissie geconcludeerd dat voor beweiden, en veelal ook voor 
bemesten, geen vergunningsplicht aan de orde is.
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3 FINANCIËN
 
3.1 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA 2019 2018
Vorderingen
Debiteuren 
Overige vorderingen 
Overlopende activa

9.623
48.154
51.913

25.927
13.665
43.588

Totaal vorderingen 109.690 83.180
Liquide middelen
Bankrekening 200.386 241.668
Totaal activa 310.076 324.848

Activa Stichting Weidegang, 2018-2019.

PASSIVA 2019 2018
Eigen vermogen
Kapitaal 104.039 64.582
Totaal eigen vermogen 104.039 64.582
Kortlopende schulden
Crediteuren 143.064 107.899
Overboekingsrekening btw-aangiftes 0 131
Overlopende passiva 62.973 152.236
Totaal kortlopende schulden 206.037 260.266
Totaal passiva 310.076 324.848

Passiva Stichting Weidegang, 2018-2019.

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN 2019 2018
ZuivelNL; secretariaat 19.531 –
ZuivelNL; kennisontwikkeling en- verspreiding 279.569 250.000
ZuivelNL; project Nieuwe Weiders 115.340 107.153
Ministerie EZ; project Nieuwe Weiders 115.340 107.153
Bijdrage melkveehouders (of zuivelbedrijven) voor  
adviezen weidegang

38.875 148.176

Contributie-afdracht certificaathouders en CI’s t.b.v.
borging Weidemelk

257.942 251.509

Overige 0 10.150
Totaal baten 826.598 874.141

Staat van baten Stichting Weidegang, 2018-2019.
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LASTEN 2019 2018
Secretariaat 39.062 29.109
Kennisontwikkeling en- verspreiding 299.819 292.929
Project Nieuwe Weiders 249.306 336.357
Borging Weidemelk 199.053 172.031
Overige -5 1.032
Totaal lasten 787.235 831.458

Staat van lasten Stichting Weidegang, 2018-2019.

SALDO 2019 2018
Saldo 39.363 42.683

Saldo Stichting Weidegang, 2018-2019.
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CONTACT

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
stichting via:

Stichting Weidegang
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem

023 23 020 23
info@stichtingweidegang.nl
www.stichtingweidegang.nl


