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VEENWEIDEN BEWEIDEN
Weidegang levert een belangrijke bijdrage aan het natuurlijk 
gedrag van de koe. En wordt vanuit de duurzaamheidsdoel-
stellingen een ‘license to produce’. Rendabele weidegang 
in de veenweiden vraagt specifieke vakkennis om goed in 
te kunnen spelen op grondwaterstanden, kavelgrootte, 
draagkracht van de bodem en de graskwaliteit. 



Weidegang, natuurlijk
(en) gezond

De koe in de wei is kenmerkend voor het 

Nederlandse weidelandschap en is een 

breed maatschappelijk geaccepteerd beeld. 

‘Buiten is gezond’ is bovendien geen loze 

kreet; uit onderzoek blijkt dat weidegang 

bijdraagt aan het natuurlijk gedrag van de 

koe en aan dierenwelzijn. Weidegang speelt 

in op de behoefte aan voedsel, water en rust. 

Maar ook op gedragsbehoeften als beweging, 

sociaal gedrag en foerageren. Ook op het 

gebied van diergezondheid levert weidegang 

een bijdrage; een betere uiergezondheid 

door een lagere besmettingsdruk van 

omgevingsbacteriën en een betere klauw-

gezondheid. Door scheiding van mest en 

urine ontstaat minder ammoniak waardoor 

weidegang tevens goed is voor het milieu en 

de omgeving.

Weidegang in de veenweiden

Het veenweidegebied is een uniek land-

schaps type met een lage ligging, smalle, 

door sloten gescheiden percelen en lange 

kavelpaden om de percelen te ontsluiten. 

Daarnaast heeft de veenbodem een lage 

draagkracht en is er sprake van snellere 

bodemdaling. Mede door deze natuurlijke 

handicaps van het gebied, is weidegang 

voor veehouders in de veenweiden geen 

vanzelfsprekend keuze. Toch weiden 90% van 

de melkveebedrijven in West Nederland de 

koeien in het voorjaar en de zomer. Door de 

schaalvergroting, de opkomst van automatisch 

melken, kavelstructuur, extremere weers-

omstandigheden en de toenemende druk op 

efficiënt mineralen management, komt het 

aandeel weidegang in de veenweiden echter 

steeds meer in het geding. 

Wijde blik 

Weidegang in de veenweiden vraagt om 

specifiek vakmanschap. En een wijde blik 

om anders te kijken naar vragen over het 

beweiden van grotere koppels vee (al dan niet 

in combinatie met robotmelken), draagkracht 

van de bodem, verkaveling en een goede 

voorspelling van de graskwaliteit. Niet als 



onoplosbare problemen, maar als uitdagingen 

om nieuwe denkrichtingen te verkennen. 

Het icoon ‘Veenweiden beweiden’ van het 

Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) wil 

bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing 

van haalbare beweidingsconcepten. En tevens 

via vernieuwende leervormen, vakkennis 

toepasbaar maken in de dagelijkse praktijk 

van melkveehouders.

Meer kennis, meer kansen

Kennis bewerken en nieuwe kennis 

ontwikkelen. Dát is de doelstelling van 

het VIC. Daarvoor gaat het samen met 

veehouders, kennisinstellingen en andere 

partijen aan de slag met verschillende 

gebiedsgerichte beweidingsconcepten. 

Voorwaarde is dat deze:

• bijdragen aan het verbeteren van het 

economische perspectief van de landbouw, 

de duurzaamheid van het veenweidegebied 

en het behoud van weidegang

• toepasbaar zijn op andere bedrijven dan 

het ‘proefbedrijf’

• maatschappelijk draagvlak hebben door 

verbinding met maatschappelijke partijen

• ontwikkeld worden met en door vertaald 

kunnen worden naar de praktijk

De VIC kennisontwikkeling is gericht op de 
dagelijkse praktijk en verloopt via 3 sporen:

Uitdagen: in brede communities of practice (melkveehouders, onderzoekers, VIC, 

ketenpartijen, omwonenden en lokale beleidsmakers) worden oplossingsrichtingen 

voor beweidingsconcepten voor het veenweidegebied verkend.

Uittesten: op praktijkbedrijven worden een aantal beweidingsconcepten voor het 

veenweidegebied ingeregeld en in een aantal herhalingsacties doorontwikkeld.

Uitdragen: in een veilige setting worden de beweidingsconcepten getoetst op toepas-

baar heid en inpasbaarheid. Waar nodig worden ze bijgesteld en vervolgens gedeeld.
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Het veenweidengebied is van oudsher een 

gebied waar veelvuldig wordt geweid en dat 

wil het VIC graag zo houden. Dat vraagt echter 

wel om de ontwikkeling van nieuwe inzichten 

op 3 deelgebieden:

1) Robot en weidegang

Hoewel het aantal robotmelkers in de 

veenweiden nog achter loopt bij het 

gemiddelde in Nederland, is het wel te 

verwachten dat ook hier het gebruik van een 

melkrobot snel zal toenemen. Robotmelken 

leidt in de praktijk echter tot het opstallen 

van vee. Het VIC zet in op de ontwikkeling 

van robuuste beweidingssystemen bij 

robotmelken in de veenweiden

2) Schaalvergroting

 De melkveehouderij schaalt op. Lang-

gerekte  percelen, een lage draagkracht 

van de grond en een infrastructuur 

die dwars door de huiskavels gaat, 

maken beweiding van grote koppels 

steeds lastiger. Het VIC onderzoekt de 

mogelijkheden om ook bij een kleine 

huiskavel te blijven beweiden

3) Leverbot bestrijding

 Weiden op drassige weilanden levert een 

verhoogd risico op leverbot omdat deze 

parasiet zich verspreidt via slakjes die op 

een natte ondergrond leven. De behoefte 

om veenweidepercelen te vernatten én het 

verbod op diverse bestrijdingsmiddelen, 

vragen dan ook om nieuwe oplossingen 

om de leverbotcyclus te doorbreken. Het 

VIC gaat deze uitdaging aan en schakelt 

hierover met diverse Universiteiten en 

kennisinstellingen

Doe mee!

Bent u of kent u een veehouder in de 

veenweiden die samen met collega’s en 

onderzoekers het maximale uit weidegang 

(en zichzelf) wil(t) halen? Doe dan mee en 

neem contact op met Frank Lenssinck op 

0317-480119  of per mail via 

frank@veenweiden.nl

 



Veenweiden Innovatiecentrum

Oude Meije 18, Zegveld

www.veenweiden.nl 

Binnen het icoon ‘Veenweiden beweiden’ 

werkt het VIC nauw samen met Stichting 

Weidegang, Campina, Deltamilk, Cono, 

Duurzame Zuivelketen, Wageningen UR, 

PPP-agro advies, CAH Vilentum Dronten.
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