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2018 IN VOGELVLUCHT
AANDEEL MELKVEEBEDRIJVEN MET WEIDEGANG
Het aantal melkveebedrijven in Nederland waar de koeien buiten lopen, is het weideseizoen
van 2018 naar het hoogste niveau, sinds de monitoring van de Duurzame Zuivelketen in 2012,
gestegen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 82,0 procent van de
melkveehouders de koeien laat grazen.
Jaar

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Totaal
82,0%
80,4%
78,9%
78,3%
77,8%
80,0%
81,2%

Volledige weidegang
74,8%
73,2%
70,5%
69,8%
70,1%
72,2%
-

Deelweidegang
7,3%
7,3%
8,4%
8,4%
7,7%
7,8%
–

Percentage bedrijven met weidegang in Nederland. Bron: ZuivelNL.

TOENAME WEIDEGANG DOOR NIEUWE WEIDERS
De toename van de weidegang 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. Sinds 2015 zijn circa 1400 melkveehouders begeleid
in hun oriëntatie rond het starten met weiden. Ruim 400 melkveehouders is begeleid, in de
vorm van een plan van aanpak of in de vorm van tweejarige intensieve coaching, in de periode
dat zij gestart zijn met weiden.

NIEUW NEDERLANDS WEIDEN UITGEROLD
In 2017 is Nieuw Nederlands Weiden ontwikkeld. Het is dé oplossing voor melkveehouders
eenvoudig goed willen weiden. In 2018 is het concept uitgerold. WeideCoaches adviseren
melkveehouders over het implementeren van Nieuw Nederlands Weiden op hun bedrijf, door
docenten in het groene onderwijs is lesmateriaal ontwikkeld en diverse erfbetreders hebben
het concept overgenomen in hun communicatie en advies. Belangrijke erfbetreders hebben het
concept inmiddels opgenomen in hun advisering. Groepen melkveehouders en erfbetreders
kunnen zich op zes demonstratiebedrijven laten informeren over de praktische aspecten en
met eigen ogen zien hoe je eenvoudig goed kan weiden.

DROOGTE
Het weideseizoen 2018 werd gekenmerkt door een voorjaar met sterke grasgroei, gevolgd door
een bijzonder droge zomer. Deze droogte was te zien in alle landen waar melkveehouders
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hun koeien weiden volgens de voorwaarden van de stichting. Door de droogte heeft een aantal
bedrijven de weidegang tijdelijk gestaakt. Vanwege een goede herfst hebben vrijwel alle melkveehouders geen problemen gehad om hun koeien voldoende weidegang te bieden.

GROEI WEIDEMELK ZET DOOR
Het aantal deelnemers aan het Weidemelkschema van de stichting is in 2018 op alle fronten
doorgegroeid. Eind 2018 waren er bijna 17.000 melkveehouders, 130 certificaathouders en 30
licentiehouders aangesloten bij het Weidemelkschema. In 2018 is ABCG uit Duitsland aangesloten als Certificerende Instelling. Er is inmiddels een brede range zuivelproducten beschikbaar
met het weidemelklogo, van dagverse zuivel en kaas tot ijs en producten waarin zuivel verwerkt
is, zoals tosti’s en kaassoufflés.
In 2018 is een aantal nieuwe keurmerken voor zuivel geïntroduceerd of aangekondigd zoals
On the Way to PlanetProof, Beter Leven Keurmerk en een lijn van zuivelproducten met extra
duurzaamheidseisen van Albert Heijn. Als basiseis stellen al deze nieuwe programma’s de eisen
voor weidegang van Stichting Weidegang.

Landen waar producten met het Weidemelklogo worden geproduceerd en verkocht.
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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 en werven van Nieuwe Weiders.
―― Borging: borgen van weidezuivel en de uitgifte van het Weidemelklogo.
Met betrekking tot de kennisactiviteiten heeft de stichting de ambitie om een bredere doelgroep te betrekken bij vakmanschap voor graslandmanagement en weiden en om vakmanschap voor gras en beweiden te verankeren bij melkveehouders en in de kennisinfrastructuur
van de melkveehouderij. Hiertoe zijn zogenaamde Nieuwe Weiders, melkveehouders die
jarenlang de koeien op stal hebben gehouden, begeleid en is een nieuw, eenvoudig en
robuust beweidingssysteem ontwikkeld: Nieuwe Nederlands Weiden.
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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.
Onze WeideCoaches en WeideDocenten bieden advies en begeleiding 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.
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 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. Sinds 2015 zijn circa 1400 melkveehouders begeleid
in hun oriëntatie rond het starten met weiden. Ruim 400 melkveehouders is begeleid, in de
vorm van een plan van aanpak of in de vorm van tweejarige intensieve coaching, in de periode
dat zij gestart zijn met weiden.
Zuivelondernemingen en andere erfbetreders spelen een sleutelrol in het werven van deelnemers voor het project. Vanuit het project wordt dit ondersteund met communicatiemateriaal:
flyers, advertenties in ledenbladen en free publicity in vakbladen voor melkveehouders.
In 2018 werden circa 300 melkveehouders begeleid, in de vorm van een plan van aanpak of
in de vorm van tweejarige intensieve coaching, in de periode dat zij gestart zijn met weiden.
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OPEN DAGEN
In april en mei 2018 is er bij zes Nieuwe Weiders, samen met hun WeideCoach, een open
dag voor collega-melkveehouders georganiseerd. Doel was om nog niet weidende veehouders te prikkelen 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. De open dagen zijn bezocht door 4 tot 10 deelnemers per
melkveehouder. Daarnaast heeft de vakpers volop aandacht besteed aan de open dagen door
de vakpers (Veeteelt, Nieuwe Oogst, Melkvee Magazine). Ook hebben WeideCoaches open
dagen ondersteund die georganiseerd zijn vanuit FrieslandCampina. Bij deze open dagen lag
de nadruk op deelweidegang.

SLOTOFFENSIEF
Na de zomer van 2018 is gestart met voorbereidingen voor het laatste projectjaar Nieuwe Weiders. Om ervoor te zorgen dat ook in het laatste jaar melkveehouders begeleid worden in het
starten met weiden is een slotoffensief gelanceerd: kern van de aanpak is dat de concrete vragen
vanuit de melkveehouder centraal gesteld worden en dat daar hapklare producten bij geboden
worden. Vanaf 2019 kunnen Nieuwe Weiders gebruik maken van de volgende adviesproducten:
oriëntatie starten met weiden, plan van aanpak starten met weiden en complete begeleiding
bij starten met weiden.
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1.2 NIEUW NEDERLANDS WEIDEN
Om beweiding sterker in de bedrijfsvoering van melkveehouders te verankeren is in 2017 het
Nieuw Nederlands Weiden ontwikkeld. Nieuw Nederlands Weiden is dé oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten naar melk maar niet veel tijd willen besteden
aan weiden. Met Nieuw Nederlands Weiden wordt een hogere vers grasopname gecombineerd met een goede melkproductie. Het systeem is overzichtelijk voor melkveehouder en
koe, omdat voor beiden, elke dag, duidelijk is waar ze aan toe zijn. Nieuw Nederlands Weiden
maakt het weiden robuust voor wisselende (weers-)omstandigheden en maakt het mogelijk de
huiskavel in één keer te maaien met de veldkavel. Nieuw Nederlands Weiden is ook geschikt
om overzichtelijk te weiden met een groot koppel, een automatisch melksysteem of voor veehouders die een hoge melkproductie wensen.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

Deel eenmalig je huiskavel op
in percelen van gelijke grootte
(met flexibele draadjes).

Selecteer elke 4-5-6 weken
opnieuw welke percelen je in je
weideplatform plaatst.

Roteer je koeien op je
weideplatform, elke dag een
nieuw perceel.

Nieuw Nederlands Weiden: drie stappen.

TOOLS
In 2018 is het concept uitgerold. Vanaf het weideseizoen van 2018 kunnen WeideCoaches van
Stichting Weidegang melkveehouders adviseren over het implementeren van Nieuw Nederlands Weiden op hun bedrijf. Ter ondersteuning zijn diverse tools ontwikkeld. Voor docenten in
het groene onderwijs is lesmateriaal ontwikkeld. De kennis, ervaring en tools zijn via de stoomcursus ook breder verspreid onder erfbetreders. Alle grote erfbetreders hebben Nieuw Nederlands Weiden inmiddels overgenomen als uitgangspunt voor hun advisering over beweiding.

DEMONSTRATIEBEDRIJVEN
Vanaf 2018 kunnen groepen melkveehouders en erfbetreders zich op de zes
demonstratiebedrijven van Nieuw Nederlands Weiden laten informeren over
de praktische aspecten van dit nieuwe
beweidingsconcept en met eigen ogen
zien hoe je eenvoudig goed kan weiden.
Daarnaast worden er op de bedrijven cijfers verzameld om meer inzicht te geven
in de technische resultaten van deze
manier van beweiden. De demonstratiebedrijven liggen verspreid over Nederland op verschillende grondsoorten en
variëren van 2, 3 tot 7 koeien per hectare
huiskavel. Er zijn zowel demonstratiebedrijven met een melkstal als met automatische melksystemen.
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1.3 WEIDECOACHES EN WEIDEDOCENTEN
Onze WeideCoaches en WeideDocenten zijn werkzaam bij diverse bedrijven; agrarische
adviesbureaus, accountancy bureaus, mengvoerbedrijven, zaaizaadbedrijven en agrarische
hogescholen. In 2018 waren er 56 WeideCoaches en 18 WeideDocenten actief.
Stichting Weidegang heeft in 2018 in de Praktijkschool voor Beweiding twee verdiepingsdagen
georganiseerd voor de WeideCoaches en WeideDocenten. Deze verdiepingsdagen gingen
over Nieuw Nederlands Weiden. De invulling en uitvoering van de Praktijkschool voor Beweiding is gedaan door Bert Philipsen (Wageningen UR Livestock Research) en René Schepers
(Schepers Adviseurs).

STOOMCURSUS
In het najaar van 2018 is er een stoomcursus voor adviseurs en erfbetreders georganiseerd,
met als focus Nieuw Nederlands Weiden en de daarbij behorende tools. Er zijn drie klassen,
waaronder een incompany voor Flynth, opgeleid. In totaal zijn er 54 erfbetreders opgeleid.

DEELWEIDEGANGWIJZER
Stichting Weidegang heeft een handleiding gemaakt en uitgegeven met daarin de opties voor
deelweidegang. Voor sommige melkveehouders het lastig of zelfs niet mogelijk om alle koeien
weidegang te bieden. Hier kan deelweidegang een uitkomst bieden. Hoe je deelweidegang
het beste invult verschilt per bedrijf. De handleiding helpt melkveehouders een onderbouwde
keuze te maken met welke dieren ze kunnen weiden. Per diergroep zijn de voor- en nadelen
van het weiden op een rij gezet en worden adviezen gegeven hoe weidegang praktisch en
overzichtelijk in te vullen. De brochure deelweidegang is te downloaden en te bestellen op:
stichtingweidegang.nl/kennis-en-advies/kennisbank. Veeteelt, Nieuwe Oogst, Melk en Melkvee
Magazine hebben met artikelen uitgebreid aandacht besteed aan de publicatie van de brochure
deelweidegang.

WEIDEMAN EN GRASGROEICIJFERS
ABZ Diervoeding, Agrifirm, CAV Den Ham, De Heus, De Samenwerking, Schothorst Feed
Research, ForFarmers, AgruniekRijnvallei, Eurofins Agro, Wageningen UR en Stichting Weidegang verzamelden voor Veeteelt in het grasseizoen wekelijks de gegevens over grasgroei
en graskwaliteit in verschillende regio’s. Samen met een gras-groeivoorspelling zijn de gegevens gepubliceerd in de e-mail nieuwsbrief van Veeteelt (20.000 lezers). Bij de grasgroeicijfers
wordt wekelijks een tip van De Weideman gepubliceerd. Daarnaast is De Weideman actief op
social media waar hij o.a. maandelijks zijn column uit Melkvee Magazine verspreid.
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DIERGEZONDHEID
In samenwerking met een groep dierenartsen is in 2018 de kennis over weidegang en diergezondheid in kaart gebracht. Onderwerpen die aan de orde gekomen zijn:
―― Beweidingsplan voor verschillende diergroepen zoals jongvee, pinken, melkgevende en
droge koeien.
―― Randvoorwaarden (ruw-)voermanagement.
―― Aandoeningen en infecties.
Door intensieve kennisuitwisseling tussen veterinaire en beweidingsexperts is op deze manier
niet alleen een overzicht gemaakt van de belangrijkste aspecten van beweiding voor dierenartsen en veterinaire kennis voor beweidingsexperts. Er zijn ook punten in beeld gekomen
waar beide kennisgebieden elkaar kunnen versterken. De kennis wordt in 2019 in cursussen
voor groepen dierenartsen verspreid. Daarnaast wordt een overzichtsartikel gepubliceerd in
het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.
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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 zuivelproducten. De Stichting Weidegang borgt het productieproces, het transport en de verwerking
van de weidemelk tot het uiteindelijke Weidezuivelproduct. Het Weidemelklogo is beschikbaar
in diverse talen.

Stichting Weidegang stelt als eigenaar van het Weidemelklogo de voorwaarden voor certificering en voor het gebruik van het Weidemelklogo vast. Om op een product het Weidemelklogo
te mogen gebruiken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
―― Het product is een zuivelproduct of een product waarvan ten minste 10% van de droge
stof uit zuivelingrediënten bestaat; en het product is bedoeld voor menselijke consumptie.
―― In de gehele productieketen hebben producenten gewerkt volgens de voorwaarden voor
weidegang en weidezuivel van de Stichting Weidegang, wat aangetoond wordt doordat
iedere schakel in de productieketen een geldig Certificaat Weidegang heeft. In het kort
komt het erop neer dat:
• De koeien die de melk leveren weidegang krijgen volgens de voorwaarden van
de stichting.
•
De melk in een gescheiden stroom van reguliere zuivel wordt opgeslagen,
vervoerd, verwerkt, bewerkt en verpakt.
―― De merkeigenaar van het product heeft hiervoor een Licentieovereenkomst afgesloten met
Stichting Weidegang.
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 foodretailers gebruik maken van het Weidemelklogo. Vanaf 2016 is het Weidemelklogo ook beschikbaar gekomen voor buiten Nederland geproduceerde zuivelproducten, hiervoor gelden
dezelfde voorwaarden.
Om het voor gebruikers eenvoudiger te maken en om tegemoet te komen aan gebruikers die
geen Engels spreken, zijn er een algemene handleiding, een handleiding voor het gebruik van
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het Weidemelklogo en een leidraad voor het controleplan voor onderdeel A opgesteld in het
Engels, Nederlands en Duits.

2.1 HET WEIDEGANG CERTIFICAAT; DEEL A, B EN C
Centraal in de borging van Weidezuivel staan de zuivelbedrijven die rauwe melk collecteren van
melkveehouders, de transportbedrijven die de rauwe melk van melkveebedrijf naar zuivelbedrijf
vervoeren en de diverse productielocaties die de zuivel (verder) verwerken tot het eindproduct.
Deze bedrijven komen in aanmerking voor een Weidegang Certificaat. Afhankelijk van hun rol
in de productieketen gaat het dan over het deel A, B en/of C.

Certiﬁcaat deel A

Certiﬁcaat deel B

Certiﬁcaat deel C

Licentie

die rauwe melk Certiﬁcaat
Transportbedrijven
Productielocaties
de
CERTIFICAAT DEEL
AZuivelbedrijven
CERTIFICAAT
DEEL Bdeel B die rauwe
CERTIFICAAT
DEEL
Certiﬁcaat
deel A
Certiﬁcaat
deel in
CC
van melkveehouders afnemen

melk van melkveehouders naar

LICENTIE

Toestemming
aan merkhouders
Licentie
voor gebruik Weidemelklogo

productieketen van

het zuivelbedrijf
vervoeren
zuivelproducten
Zuivelbedrijven die rauwe melk
Transportbedrijven
die rauwe
Productielocaties
in de
Zuivelbedrijvenvan
diemelkveehouders
rau- Inspectie bij
Productielocaties
in
40%Transportbedrijven
van de melk van melkveehouders naar
afnemen
productieketen van
Beoordeling
procedures en de •productieketen
Beoordeling
procedures
we melk van melkvee- melkveehoudersdie rauwe
van vervoeren
van en
het• melk
zuivelbedrijf
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administratie
transporteur
administratie
verwerker
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40% van de
procedures
en
houders
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Iedere
schakel in de productie van een Weidezuivelproduct moet een geldig Weidegang Certificaat hebben. Afhankelijk van de
van vermenging
rol in de keten is dat een deel A, B en/of C. Zodra de hele keten van een zuivelproduct gecertificeerd is mag het eindproduct aan
de consument verkocht worden met gebruik van het Weidemelklogo op de verpakking, nadat de merkeigenaar een Licentie heeft
ontvangen van Stichting Weidegang.

2.2 CONTROLESYSTEEM
Alle certificaathouders worden bij de start en daarna jaarlijks beoordeeld door een Certificerende Instelling (CI) die bij Stichting Weidegang is aangesloten. De beoordeling door de CI
wordt een audit genoemd. In bovenstaande figuur staat summier opgesomd op welke punten
de CI let bij de beoordeling. De CI controleert of de melkstroom afkomstig is van koeien die
weidegang krijgen en of de melkstroom door de hele productieketen niet vermengd wordt met
niet-weidegang melkstromen.
Op dit moment zijn de volgende CI’s bij de stichting aangesloten:
―― Qlip, Leusden Nederland (voor Weidegang Certificaat deel A, B en C)
―― Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC), Lier België (voor Weidegang Certificaat deel A)
―― ABCG, Alsfeld Duitstland (voor Weidegang Certificaat deel A)
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De audit wordt ieder jaar uitgevoerd bij alle bedrijven die een Weidegang Certificaat hebben.
De audit bestaat uit de volgende onderdelen:
―― De CI beoordeelt het Controleplan dat door de aanvrager is opgesteld.
―― Na goedkeuring van het Controleplan gaat de CI naar het bedrijf toe en beoordeelt of deze
opereert zoals in het Controleplan beschreven staat.
―― Voor Certificaat deel A: inspectie bij jaarlijks 40% van de melkveebedrijven die weideboerderijmelk leveren, volgens de volgende verdeling:
• Minimaal 10%: onaangekondigd, op basis van risico-inschatting, door erkende CI
• Minimaal 15%: aangekondigd, op basis van steekproef, door erkende CI
• Minimaal 15%: aangekondigd, op basis van steekproef, door Weidezuivelbedrijf of
erkende CI

2.3 CERTIFICERENDE INSTELLINGEN EN
INTEGRITEITSPROGRAMMA
In augustus 2018 is een derde CI aangesloten bij de stichting, te weten ABCG uit het Duitse
Alsfeld. ABCG zal vooralsnog enkel Audits en Inspecties voor Weidegang deel A uitvoeren.
In het kader van het integriteitsprogramma hebben alle CI’s geauditeerd door een onafhankelijke QA-expert. Opvallend was de grote sprong die de CI’s hebben gemaakt in de processen
achter de kwaliteitsborging ten opzichte van de eerste kantooraudits die eind 2016 vanuit de
stichting zijn uitgevoerd. Er zijn enkele kleine verbeterpunten geconstateerd. Algehele conclusie
is dat het integriteitsprogramma goed lijkt te werken.

2.4 HARMONISATIE
In april en mei 2018 zijn harmonisatieoverleggen gehouden; een met inspecteurs (medewerkers
die melkveehouders controleren) en een met auditoren (medewerkers die controleplannen toetsen en audits uitvoeren op productielocaties van zuivelondernemingen en RMO’s). Het doel van
de harmonisatie is het waarborgen van de kwaliteit en uniformiteit van certificatie- en controlewerkzaamheden van CI’s. Tijdens de overleggen worden diverse casussen besproken, welke
vooraf door de CI’s zijn aangedragen. De controleurs (beoordelaars, auditoren en reviewers)
van Qlip en MCC waren bij het overleg aanwezig.
In juli is er vanuit Stichting Weidegang een overleg met A-certificaathouders georganiseerd. Dit
was de derde keer dat zo’n overleg gehouden wordt. Van de 24 zuivelondernemingen met een
A-certificaat waren er 14 vertegenwoordigd met 1 of 2 personen. De deelnemers zien het belang
van eenduidige en scherpe controles in om de geloofwaardigheid van het schema te borgen.

2.5 CERTIFICATEN
In totaal zijn er eind 2018 130 bedrijven met een of meer geldige Certificaten Weidegang.
Zij hebben gezamenlijk 244 deelcertificaten. Een actueel overzicht is altijd te vinden op:
www.weidemelk.nl/nl/deelnemers.
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Certificaatcombinaties
Alle drie (ABC)
Een of twee
Boerderijzuivelbereider
Totaal

Nederland
12
58
41
111

België
3
8
1
12

Duitsland
3
2

Frankrijk
2

5

2

Totaal
20
68
42
130

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

2.6 RESULTATEN INSPECTIES 2018
Onderstaande tabel geeft de resultaten van de inspecties die in 2018 bij melkveebedrijven zijn
uitgevoerd weer. Het aantal deelnemende melkveebedrijven is ten opzichte van 2017 gestegen.
De controledoelstellingen zijn gehaald.

Aantal deelnemende melkveebedrijven
Gecontroleerde melkveebedrijven

―― door CI gecontroleerd na risicobeoordeling
―― door CI gecontroleerd
―― door Zuivelonderneming gecontroleerd

Herinspecties*
Positieve beoordelingen*
Negatieve beoordelingen*

2013

2014

2015

2016

2017

9.802 9.441 9.565 11.450 15.828
39,6% 67,1% 34,1% 49,3% 44,1%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t. 17,0% 14,5%
10,2% 10,3% 28,5% 26,4% 22,2%
29,4% 56,9% 5,6%
5,9%
7,4%
10,1% 8,1% 2,3%
95,5% 97,4% 98,7%
4,5% 2,6% 1,3%

Resultaten van controles van melkveehouders, 2013-2018.

9,4%
3,9%
98,6% 98,4%
1,4%
1,6%

2018

16.837
47,4%
15,7%
22,9%
8,8%

3,3%
98,9%
1,1%

* Percentage van gecontroleerde melkveehouders.

2.7 LICENTIES
Er zijn 30 licenties voor gebruik van het Weidemelklogo afgegeven:
Aldi Inkoop B.V, Arla Foods B.V., Catharinadal kaasmakerij, Cono Kaasmakers, De Producent, De Zuivelhoeve Produktie BV., De Zuivelmakers B.V., Detailresult, Distributie Trial B.V.,
DOC Dairy Partners, FrieslandCampina, HEMA, Holland Foodz B.V., Hoogvliet, IJspaleis B.V.,
Jumbo, PLUS, Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Lidl Nederland GmbH, METRO ag, Robberse
Kaas B.V., Savencia Fromage & Dairy Deutschland GmbH, Streekselecties B.V., Superunie,
UnieKaas Kaatsheuvel B.V., Vecozuivel, Westland Kaasspecialiteiten B.V., Zijerveld, Zuivelbedrijf den Eelder B.V., Zuivelcoöperatie Deltamilk B.A.
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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
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