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Controleplan Weidegang Certificaat deel A
Stichting Weidegang
Publicatiedatum: 25 november 2020

Inleiding
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, 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 dezelfde voorwaarden. 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 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:
o De koeien die de melk leveren weidegang krijgen volgens de voorwaarden van de stichting;
en
o De melk in een gescheiden stroom van reguliere zuivel wordt opgeslagen, vervoerd, verwerkt, bewerkt en verpakt.

-

De merkeigenaar van het product heeft een Licentieovereenkomst gesloten met de stichting.

In dit document wordt een leidraad voor het controleplan Weidegang Certificaat deel A gegeven. Een
(aspirant) certificaathouder kan deze leidraad gebruiken bij het opstellen van zijn controleplan. De CI
besluit of het Controleplan goedgekeurd kan worden. Gebruik van de leidraad garandeert niet dat het
Controleplan goedgekeurd wordt. Voor nadere uitleg over de voorwaarden rond certificering en licentiering zie Handleiding voor de certificering van Weidezuivel en de licentie van het Weidemelklogo.
Geef in de uitwerking voor ieder onderdeel waar mogelijk en relevant aan:
- Welke afdeling of wie er verantwoordelijk is
- Hoe informatievoorziening en andere interne/externe communicatie georganiseerd is
- Welke procedures, documenten en formulieren van toepassing zijn
- Op welke wijze en door wie er gezorgd wordt dat procedures up-to-date zijn en in lijn met de
voorwaarden van Stichting Weidegang
Deze leidraad is gebaseerd op de juridische documenten die per 1 januari 2020 van kracht zijn. Bij
(interpretatie)verschillen prevaleert de tekst van de juridische documenten.
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1

Beleid

Beschrijf het beleid als het gaat om weidezuivel en weidegang. Beschrijf de wijze waarop melkveehouders worden ondersteund en gestimuleerd om weidegang toe te passen, indien van toepassing.

2

Definities

Neem een beschrijving van de relevante termen die in het controleplan gebruikt worden op. Uiteraard
moet de beschrijving in lijn zijn met de definities van de stichting. Als er bepaalde opties zijn die wel
door de stichting zijn toegestaan, maar niet door uw bedrijf, geef dat dan hier aan (denk aan Flexibele
implementatie van weiden middels registratie door een meetsysteem). Bijvoorbeeld:
Weidegang: in hun normale bedrijfsvoering gedurende minimaal zes uur per dag en ten minste 120
dagen per jaar alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien op een weide met voldoende
grasaanbod laten grazen, zodat de dieren voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen.
Flexibele implementatie van Weidegang: in hun normale bedrijfsvoering gedurende minimaal 720 uur
en ten minste 120 dagen per jaar alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien op een
weide met voldoende grasaanbod laten grazen, zodat de dieren voortdurend hun natuurlijk graasgedrag
kunnen uitoefenen.
Intentieverklaring: een document ondertekend door de melkveehouder waarmee hij verklaart de intentie te hebben om gedurende het jaar waarin de verklaring is afgegeven zijn koeien Weidegang te bieden
volgens het Reglement Weidegang van [naam bedrijf].
Reglement Weidegang: de door [naam bedrijf] vastgestelde voorwaarden, in aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden, die gelden om in aanmerking te komen voor het leveren van Weideboerderijmelk aan [naam bedrijf]. Die voorwaarden zijn op [datum] vastgesteld en [hier] in te zien.
Weideboerderijmelk: rauwe boerderijmelk geproduceerd door een melkveehouder die Weidegang toepast en die bestemd is voor verwerking tot voor menselijke consumptie bestemde zuivelproducten.
Koppelbeweiding: een vorm van weidegang waarbij alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien op een weidedag worden geweid, maar niet tegelijkertijd.
Deelkoppelbeweiding: situatie waarbij een deel van de daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien op een weidedag in zijn geheel niet geweid wordt.
Beweidbare huiskavel: een samenstelling van percelen die in de normale bedrijfsvoering voor de melkgevende koeien bereikbaar is en gebruikt wordt op de melkgevende koeien Weidegang te bieden. Als
er een ander gewas dan gras op het perceel groeit, behoort deze niet tot de beweidbare huiskavel.

3

Reikwijdte en doel

Beschrijf de reikwijdte van het controleplan. Bijvoorbeeld:
-

Beschrijven van het controlesysteem om te borgen dat de melkveehouders die weideboerderijmelk
leveren en weidegang toepassen volgens de voorwaarden van Stichting Weidegang.

-

Beschrijven van de procedures die borgen dat weideboerderijmelk apart wordt opgehaald van reguliere boerderijmelk door de RMO transporteurs.

Beschrijf het doel van het controleplan. Bijvoorbeeld:
-

Aantoonbaar borgen dat de melkveehouders die weideboerderijmelk leveren hun koeien weidegang
bieden volgens de voorwaarden van Stichting Weidegang.

-

Aantoonbaar borgen dat weideboerderijmelk apart wordt opgehaald van reguliere boerderijmelk
door de RMO transporteurs.
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-

4

Mogelijk maken dat zo eenduidig mogelijk kan worden beoordeeld of weidegang correct wordt toegepast door melkveehouders die weideboerderijmelk leveren, op een wijze die voldoet aan de voorwaarden van Stichting Weidegang.

Registratie/Intentieverklaring

Beschrijf de procedure waarmee melkveehouders zich kunnen registreren als leverancier van weideboerderijmelk. In de regel wordt hier gewerkt met een zogenaamde intentieverklaring.
-

De intentie om te gaan weiden dient door de melkveehouder vooraf te worden aangegeven. De
intentieverklaring (zie Bijlage 1 voor een voorbeeld) moet aangeleverd worden op een door de certificaathouder vastgestelde uiterste datum, welke niet later dan 15 juni kan zijn en idealiter minstens
een maand eerder is.

-

Met het afgeven van de intentieverklaring verplicht de melkveehouder zich te houden aan het Reglement Weidegang van certificaathouder (zie Bijlage 2).

-

Uit de intentieverklaring moet duidelijk worden welke vorm van weidegang de melkveehouder kiest.

-

Indien de melkveehouder gebruik gaat maken van een meetsysteem, wordt in de intentieverklaring
een bepaling opgenomen waarmee de melkveehouder de certificaathouder machtigt om relevante
gegevens uit het meetsysteem op te vragen.

-

De intentieverklaring is geldig tot aan de door certificaathouder vastgestelde uiterste datum in het
daaropvolgend jaar. De intentieverklaring kan eerder ingetrokken worden door zowel de certificaathouder als de melkveehouder. Zodra de melkveehouder het weiden staakt dient hij dit aan certificaathouder kenbaar te maken.

-

De certificaathouder kan een melkveehouder direct van de lijst van weideboerderijmelkleveranciers
schrappen wanneer bijvoorbeeld als gevolg van enige controle wordt geconstateerd dat de weidegang niet voldoet aan de voorwaarden en/of de melkveehouder geen volledige medewerking verleent en/of de melkveehouder zelf aangeeft niet aan de voorwaarden te voldoen.

-

De bewijslast om aan te tonen dat weidegang wordt toegepast ligt bij de melkveehouder.

5

Register van Aangesloten Melkveehouders

De certificaathouder dient een register te hebben waarin de gegevens van melkveehouders die weideboerderijmelk leveren worden bijgehouden. Dit register dient minstens twee jaar bewaard te worden.
Indien er weideboerderijmelk wordt ingekocht bij andere bedrijven, die daarvoor ook een geldig certificaat moeten hebben, dient dat ook in het register geregistreerd te worden.
Van iedere melkveehouder die weideboerderijmelk levert moet de volgende informatie beschikbaar en
up-to-date zijn:
-

Naam en adresgegevens

-

Datum van start van levering weideboerderijmelk

-

Gekozen vorm van weidegang

-

Maandelijks afgeleverde volume weideboerderijmelk

-

Uitgevoerde inspecties in de afgelopen twee jaar; type inspectie, inspecteur, inspectieformulier en
uitkomst

-

Geplande inspecties in de komende twee jaar

-

Opgelegde maatregelen en/of sancties
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Daarnaast is het aan te bevelen de volgende informatie per melkveehouder die weideboerderijmelk
levert vast te leggen in het register (indien informatie gebruikt wordt om vast te stellen of aan de voorwaarden van weidegang wordt voldaan dient deze ook twee jaar bewaard te worden):
-

Een kopie van de intentieverklaring

-

Indien van toepassing: fabrikant van het meetsysteem en datum van installatie

-

(Verwachte) eerste weidedag en (verwachte) laatste weidedag

-

(Verwacht) aantal uren weidegang per weidedag

-

Rundvee aantallen, waarvan melkkoeien, jongvee, droogstaand vee en overig rundvee

-

Totaal areaal land, waarvan het totaal areaal grasland en het totaal areaal beweidbare huiskavel
(eventueel documentatie waaruit het areaal beweidbare huiskavel blijkt)

-

Aantal melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel

-

Melksysteem (conventioneel of AMS)

6

Faciliteiten voor registratie weidegang 120/720

Indien de certificaathouder melkveehouders toestaat om weidegang 120/720 toe te passen, dan dient
de certificaathouder te voorzien in een centrale weidekalender. Met deze kalender moet het voor de
melkveehouder mogelijk zijn om:
-

In een beveiligde omgeving in te loggen op een persoonlijk account

-

In deze persoonlijke account kan hij de voor Weidegang relevante informatie over zijn bedrijf inzien
en aanpassen/aanvullen

-

De melkveehouder moet vooraf per dag de starttijd en eindtijd van weiden aan kunnen geven.

-

De melkveehouder moet ervoor kunnen zorgen dat de kalender te allen tijde up-to-date is, waarbij
hij wijzigingen aan mag brengen in de kalender tot maximaal zeven dagen in het verleden.

-

De melkveehouder moet gedurende het weideseizoen zijn registraties kunnen inzien om vast te
kunnen stellen of aannemelijk is dat hij minimaal 120 weidedagen en minimaal 720 weide-uren gaat
halen.

-

Het vastleggen van de percelen waarop geweid word is optioneel.

-

De registraties in de kalender moeten in te zien zijn door de certificaathouder en de CI die de audit
uitvoert.

7

Faciliteiten voor meetsystem

Indien de certificaathouder melkveehouders toestaat om weidegang te registreren met een meetsysteem, dan dient de certificaathouder procedures te hebben ingesteld om een oordeel te kunnen vormen
uit de registraties uit het meetsysteem. Denk hierbij aan:
-

Het ophalen van een machtiging bij melkveehouders die deze optie gebruiken, waarmee hij de registraties van de melkveehouder kan opvragen

-

Procedures om de dagelijkse rapporten van melkveehouders die deze optie gebruiken op te vragen
en te verwerken
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8

Inspecties

Beschrijf de procedure rond het uitvoeren en beoordelen van inspecties. Een Leidraad voor de uitvoer
en rapportage inspectie op melkveebedrijven is beschikbaar op www.weidemelk.nl.

Aantal, selectie en planning
-

Jaarlijks moet er een minimaal aantal inspecties worden uitgevoerd onder melkveehouders:
a) Minimaal 10%: onaangekondigd en select na een risico-inschatting, uitgevoerd door een erkende CI;
b) Minimaal 15%: uitgevoerd door een erkende CI;
c) Minimaal 15%: uitgevoerd door de certificaathouder of een erkende CI.

-

De inspecties onder a) mogen niet gecombineerd worden met inspecties op het melkveebedrijf die
wel aangekondigd zijn. Deze inspecties moeten plaatsvinden op een moment dat de koeien daadwerkelijk weiden. Met een digitale weidekalender die centraal kan worden uitgelezen kunnen inspecties efficiënter worden uitgevoerd, omdat de CI dan in de planning rekening kan houden met
de weidetijden van de melkveehouder.

-

De inspecties onder b) en c) mogen uit een aselecte steekproeftrekking komen en mogen aangekondigd zijn.

-

Inspecties moeten gedurende het weideseizoen plaatsvinden. Voor melkveehouders die weidegang
120/720 toepassen moet de inspectie gepland wordt tijdens een moment dat er geweid wordt

-

De certificaathouder zal de lijst van deelnemende melkveebedrijven danwel de selectie zo vroeg
mogelijk in het jaar verstrekken aan de CI, waarna de CI steeds maandelijks een update van deze
lijst ontvangt. Dit maakt het mogelijk om de inspecties ruim op tijd te plannen en om risicobedrijven
vroeg in het seizoen te bezoeken.

-

Indicatoren die voor de risico-inschatting kunnen worden gebruikt zijn bijvoorbeeld:
o

Late startdatum van weiden

o

Oordeel twijfel bij eerdere inspecties

o

Nieuw lid

o

Startende weider

o

Beweiden in de nacht

o

Hoog aantal koeien per hectare beweidbare huiskavel

o

Invulgedrag van centrale kalender (in het voorgaande jaar)

o

Groot koppel

o

Automatisch Melksysteem

o

Indicatie uit de Weidegang Indicator van Qlip

Uitvoering, rapportage en opvolging
-

Inspecties worden uitgevoerd aan de hand van tien inspectiepunten, onderverdeeld over vier
thema’s: weidegangregistratie, grasaanbod, weidegang infrastructuur en weidegangsignalen, en
weidegang op het moment van inspectie (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
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-

Van iedere inspectie wordt een inspectierapport opgemaakt, welke minstens twee jaar bewaard
wordt door de certificaathouder.

-

De inspectierapporten van de onaangekondigde inspecties worden door de CI ook aan Stichting
Weidegang verstrekt conform de hiervoor gemaakte afspraken.

-

De uitvoer en verslaglegging van door certificaathouder zelf uitgevoerde inspecties moet conform
de eisen van de stichting gebeuren.

-

De inspecteur beantwoordt ieder inspectiepunt met ‘ja’, ‘nee’ of ‘niet van toepassing’ en onderbouwt
het antwoord. Op basis hiervan volgt een inspectieconclusie. Naast de conclusies ‘voldoet’ en ‘voldoet niet’ kan de conclusie ‘twijfel’ of ‘geen oordeel’ worden vastgesteld. Voor het vaststellen van
de voorlopige inspectieconclusie heeft de stichting een aantal richtlijnen vastgelegd:
o

o

o

Voldoet:
▪

Alle vragen die van toepassing zijn met ‘ja’ beantwoord

▪

Voor inspecties die niet vallen onder de onaangekondigde, selectief uitgevoerde
inspecties of onder herinspecties geldt daarnaast dat als de vragen onder 4 niet
met ‘ja’ zijn beantwoord, het op basis van de andere observaties en met heldere
onderbouwing, mogelijk is om tot een ‘voldoet’ te komen.

Geen oordeel:
▪

De weidegangregistratie is op het moment van de inspectie niet beschikbaar (maar
er wel is – denk bijvoorbeeld aan een melkveehouder die zijn PC niet kan opstarten).

▪

Voor inspecties die selectief worden uitgevoerd en voor herinspecties: als de
koeien niet weiden, omdat de inspecteur langskomt buiten de weidetijden.

Twijfel of voldoet niet:
▪

o

-

Als de criteria voor 'voldoet‘ of ‘geen oordeel’ niet worden gehaald.

Observaties die in ieder geval tot ‘voldoet niet’ leiden:
▪

De melkveehouder heeft geen registratie van de weidegang

▪

De melkveehouder is later dan 15 juni gestart met weiden

▪

De melkveehouder heeft zich aangemeld voor weidegang 120/6, maar laat niet alle
melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang 6 uur per dag grazen

▪

De melkveehouder past koppelbeweiding van melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang toe maar heeft zich niet aangemeld voor weidegang
met een goedgekeurd meetsysteem

▪

De melkveehouder past deelkoppelbeweiding van melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang toe

▪

De melkveehouder heeft meer dan 10 melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang per hectare beweidbare huiskavel

▪

Er zijn in het geheel geen weidegang-infrastructuur en weidegang-signalen (een
‘nee’ op alle vragen onder thema weidegang-infrastructuur en weidegang-signalen)

Bij de conclusie ‘voldoet niet’ kan de betreffende melkveehouder niet langer weideboerderijmelk
leveren. Bij ‘twijfel’ komt de inspecteur nogmaals langs om de weidegang bij de melkveehouder
opnieuw te beoordelen (herinspectie). Bij ‘geen oordeel’ komt de inspecteur op een later tijdstip
terug om de inspectie af te ronden (herinspectie).
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-

Herinspecties worden altijd uitgevoerd door een CI en zijn onaangekondigd. Een herinspectie wordt
in de regel binnen 7 weken nadat de certificaathouder de inspectieconclusie van de CI heeft ontvangen uitgevoerd. Als een herinspectie volgend op een inspectie met conclusie ‘twijfel’ wederom
tot de conclusie ‘twijfel’ leidt, dan kan de betreffende melkveehouder niet langer weideboerderijmelk
leveren.

-

De voorlopige conclusie wordt tijdens de inspectie mondeling meegedeeld en toegelicht aan de
melkveehouder. Een reviewer zal de definitieve conclusie vaststellen op basis van de voorlopige
conclusie, het inspectierapport en een eventuele herinspectie. De definitieve conclusie wordt schriftelijk aan de melkveehouder meegedeeld.

9

Overige controle

Naast de inspecties kan de certificaathouder ook op andere wijze controleren of aannemelijk is dat een
melkveehouder die weideboerderijmelk levert daadwerkelijk weidegang toepast. Een voorbeeld is het
gedurende en na sluiting van het weideseizoen controleren of de weidegangregistratie correct is ingevuld en of hieruit het beeld naar voren komt dat het benodigd aantal weidedagen en -uren behaald is of
gaat worden.

10 Sancties
De certificaathouder dient melkveehouders die geen Weidegang toepassen maar die wel als leverancier
van Weideboerderijmelk geregistreerd staan (anders dan wanneer het een administratieve fout van de
certificaathouder betreft) een sanctie op te leggen.

11 Informatievoorziening naar RMO transport
Geef aan hoe geborgd wordt dat de RMO transporten die weideboerderijmelk ophalen dit enkel doen
bij melkveehouders die weidegang toepassen en als zodanig geregistreerd staan.
-

Iedere [week/maand] wordt een actuele lijst van deelnemende melkveehouders verstuurd aan [de
RMO transporteur(s)]. Op basis van deze lijst worden de transporten ingepland.

12 Informatievoorziening naar CI
De certificaathouder is verplicht om relevante wijzigingen binnen een redelijke termijn schriftelijk kenbaar te maken aan de CI en dient hiervoor een procedure te hebben geïmplementeerd.

13 Risico analyse
De certificaathouder dient een risicoanalyse uit te voeren naar het risico van het vermengen van weideboerderijmelk met andere boerderijmelk. Als onderdeel van deze analyse moeten de kritieke punten
vastgesteld worden en moet er voor deze kritieke punten een risicobeperkingsplan opgesteld en geïmplementeerd worden.
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Bijlage 1.

Intentieverklaring Weidegang [20xx]

Naam:

Bedrijfsnr:

Adres:
Hierna te noemen als “Deelnemer”:
Verklaart
1. In [20xx] Weidegang toe te passen volgens de vereisten vastgelegd in de Reglementen Weidegang
van [naam certificaathouder]. Deelnemer zal de volgende Weidegang variant toepassen:
❑ Weiden (120/6)
❑ Flexibel weiden (120/720), waarbij Deelnemer het aantal weidedagen en -uren tijdig en accuraat
zal registreren in een centrale online kalender
❑ Flexibel weiden (120/720), waarbij aantal weidedagen en -uren wordt geregistreerd middels een
door Stichting Weidegang goedgekeurd meetsysteem voor individuele koeregistratie van weidetijd. Het meetsysteem is van fabrikant ________________ en is op ______________op het
melkveebedrijf van Deelnemer geïnstalleerd en gebruiksklaar bevonden door fabrikant
2. Gedurende de periode van Weidegang een registratie bij te houden volgens de vereisten vastgelegd
in de Reglementen Weidegang van [naam certificaathouder]. Deze registratie is op verzoek van
[naam certificaathouder] of van een instantie die namens [naam certificaathouder] belast is met het
toezicht op de toepassing van Weidegang, op elk moment volledig in te zien.
3. De registratie van Weidegang te bewaren tot eind van het kalenderjaar [een/twee] jaar volgend op
het jaar waarin Weidegang is toegepast.
4. Er mee in te stemmen dat er, in opdracht van of namens [naam certificaathouder], wordt toegezien
op de naleving van Weidegang en hieraan volledige medewerking te verlenen. [Naam certificaathouder] kan, wanneer als gevolg van enige controle wordt geconstateerd dat de Weidegang niet
voldoet aan de voorwaarden en/of Deelnemer geen volledige medewerking verleent en/of Deelnemer zelf aangeeft niet aan de voorwaarden te voldoen, deze Intentieverklaring per direct nietig verklaren.
5. Indien gekozen is voor de Weidegang variant Flexibel weiden (120/720), waarbij aantal weidedagen
en -uren wordt geregistreerd middels een door Stichting Weidegang goedgekeurd meetsysteem
voor individuele koeregistratie van weidetijd, machtiging te verlenen aan [naam certificaathouder]
voor het opvragen van relevante gegevens uit het centrale register.
6. Direct bij [naam certificaathouder] schriftelijk te melden indien hij stopt met Weidegang.

Voor akkoord,
Naam*: _____________________________
Plaats: _____________________________
Datum: _____________________________
Handtekening
Een volledige en juist ingevulde Intentieverklaring dient uiterlijk op [door certificaathouder vastgesteld
uiterste datum, niet later dan 15 juni] ontvangen zijn door [naam certificaathouder]. Deze Intentieverklaring is geldig tot [door certificaathouder vastgesteld uiterste datum, niet later dan 15 juni] in het volgende
jaar.
* De ondertekenaar dient bevoegd te zijn om bovengenoemd melkveebedrijf te vertegenwoordigen
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Bijlage 2.

Reglement Weidegang

De certificaathouder dient ervoor te zorgen dat het Reglement Weidegang up to date is en in lijn met de
voorwaarden van Stichting Weidegang. De certificaathouder dient ervoor te zorgen dat de melkveehouder op de hoogte is gesteld van de inhoud van het Reglement Weidegang voordat hij zijn Intentieverklaring afgeeft en dat hij deze kan inzien zolang zijn Intentieverklaring geldig is.
In het Reglement Weidegang staan de eisen beschreven waaraan (de bedrijfsvoering van) de melkveehouders die Weideboerderijmelk leveren moeten voldoen. In de tabel hieronder staan de eisen, per
vorm van Weidegang, die in ieder geval in het Reglement Weidegang moeten zijn opgenomen.
Weidegang 120/6

Weidegang 120/720

Weidegang
teem

met

meetsys-

Melkveehouder geeft voor de start van het weideseizoen aan bij de certificaathouder welke vorm van
Weidegang gekozen wordt.
Gedurende minimaal zes uur per
dag en ten minste 120 dagen per
jaar alle daarvoor in aanmerking
komende melkgevende koeien op
een weide met voldoende grasaanbod laten grazen, zodat de
dieren voortdurend hun natuurlijk
graasgedrag kunnen uitoefenen.

Gedurende minimaal 720 uur en ten minste 120 dagen per jaar alle
daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien op een
weide met voldoende grasaanbod laten grazen, zodat de dieren
voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen.

Alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang Koppelbeweiding is toegedienen tegelijkertijd geweid te worden. Koppelbeweiding en Deelkop- staan. Deelkoppelbeweiding is
pelbeweiding zijn niet toegestaan
niet toegestaan
Onder alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang wordt verstaan; alle melkgevende koeien met uitzondering van melkgevende koeien in de eerste 14 dagen van lactatie en zieke
melkgevende koeien.
Er is voldoende grasaanbod in de percelen waarin de koeien geweid worden zodat de koeien voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen vertonen.
Het aantal melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel is maximaal tien (oftewel: per melkgevende koe is er minstens 0,1 hectare beweidbare huiskavel beschikbaar).
De uiterlijke startdatum van weiden is 15 juni van het betreffende jaar.
Gedurende het weideseizoen wordt een registratie bijgehouden waarin per weidedag de start- en eindtijd van weiden wordt geregistreerd. Deze registratie moet actueel en accuraat zijn.
Weidegangregistratie mag in een Weidegangregistratie wordt in Weidegangregistratie
wordt
eigen systeem worden gedaan.
centraal registratiesysteem van met goedgekeurd meetsysde certificaathouder gedaan.
teem voor individuele koeregistratie van weidetijd gedaan.
In de periode tussen starttijd en eindtijd van weiden staan alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang in de wei.
Voor bedrijven met een automatisch melksysteem geldt de volgende
uitzondering: alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor
weidegang hebben toegang tot de wei, waarbij het is toegestaan dat
tijdens de inspectie maximaal 25% van de koeien in de stal is.
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Criteria voor flexibele implementatie van weidegang
Om tegemoet te komen aan melkveehouders die behoefte hebben aan meer flexibiliteit bij weidegang
is er een alternatief naast weidegang 120/6, namelijk weidegang 120/720. Daarnaast kunnen melkveehouders kiezen voor een meetsysteem voor individuele koeregistratie van weidetijd.

Aanvullende voorwaarden bij weidegang 120/720
-

Voorafgaand aan het weideseizoen informeert de melkveehouder de certificaathouder dat hij van
deze optie gebruikt wil maken.

-

De melkveehouder maakt gebruik van een centraal registratiesysteem van de certificaathouder
waarin de melkveehouder voor iedere dag dat er geweid wordt de start- en eindtijd van weiden
registreert

-

Uit de registratie volgt dat de melkveehouder alle melkgevende koeien die in aanmerking komen
voor weidegang gedurende ten minste 720 uur en ten minste 120 dagen per jaar weidt.

-

De CI gebruikt de registratie van de melkveehouder om inspecties te plannen op een moment dat
de koeien weiden.

Aanvullende voorwaarden bij meetsysteem
-

Voorafgaand aan het weideseizoen informeert de melkveehouder de certificaathouder dat hij van
deze optie gebruikt wil maken.

-

De melkveehouder maakt gebruik van een door Stichting Weidegang goedgekeurd meetsysteem.
Een overzicht van goedgekeurde meetsystemen wordt gepubliceerd op de website www.weidemelk.nl

-

Uit de registratie volgt dat de melkveehouder alle melkgevende koeien die in aanmerking komen
voor weidegang gedurende ten minste 720 uur en ten minste 120 dagen per jaar weidt.

-

Tijdens een inspectie geeft de melkveehouder de inspecteur op verzoek inzicht in de werking van
en metingen die zijn geregistreerd door het meetsysteem.

-

Met de meetsystemen wordt de individuele weidetijd per koe per dag gemeten. Op basis hiervan
wordt berekend of een bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor weidegang. Dat gaat als volgt:

-

o

De individuele weidetijd van alle melkgevende koeien telt mee. De koeien in de eerste 14
dagen van lactatie worden niet meegeteld. De individuele weidetijd per koe wordt per dag
gemeten.

o

Heeft minimaal 90% van de koeien meer dan een uur geweid, dan telt die dag als een
weidedag. Is het minder dan 90%, dan wordt die dag niet meegeteld als een weidedag. Per
jaar moeten er minstens 120 weidedagen behaald zijn.

o

Voor een weidedag wordt vervolgens de gemiddelde weidetijd berekend over de individuele
weidetijden van alle melkgevende koeien op het bedrijf van die dag (m.u.v. koeien in de
eerste 14 dagen van de lactatie).

Voor elke dag wordt een rapport ter beschikking gesteld van het weidemelkbedrijf. Het rapport bevat
relevante informatie over de beweidingsduur die op het melkveebedrijf van toepassing is op die dag
en cumulatief tot de dag van het rapport.
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Bijlage 3.

Beoordelingscriteria voor inspecties van melkveebedrijven

1. Weidegangregistratie
1a. Is de registratie correct ingevuld? (voor iedere weidedag de start- en eindtijd van weiden geregistreerd, ten hoogste 7 dagen ontbrekend, weerspiegeling van het werkelijke weidegangregime van de melkveehouder)
1b. Toont de registratie aan dat weidegang uiterlijk op 15 juni van het lopende jaar is gestart?
1c.* Bij 120/6:
Laat de registratie zien dat er minimaal 6 uur geweid wordt op een weidedag en dat het bereiken van weidegang gedurende ten minste 6 uur per dag en ten minste 120 dagen haalbaar is
in het lopende jaar?
Bij 120/720:
Laat de registratie zien dat het bereiken van weidegang gedurende ten minste 720 uur en ten
minste 120 dagen haalbaar is in het lopende jaar?
* niet van toepassing voor melkveehouders met een meetsysteem
2. Grasaanbod
2a. Is het aantal melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang per hectare beweidbare huiskavel ≤10?
2b. Hebben de melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang voldoende aanbod
van gras, zodat zij voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen?
3. Weidegang infrastructuur en weidegangsignalen
3a. Zijn de beweidingskavels voorzien van voor melkvee geschikte perceelafscheiding?
3b. Zijn de beweidingskavels zichtbaar beweid en stemt het beeld van het graslandgebruik overeen met de weidegangregistratie?
3c. Is het kavelpad of looproute van/naar de weide zichtbaar in gebruik?
4. Weidegang op het moment van de inspectie
4a. Vindt de inspectie plaats op een moment dat de koeien zouden moeten weiden?
4b. Zijn alle melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang in de wei?
Uitzondering voor AMS: Is ten minste 75% van de melkgevende koeien die in aanmerking komen voor weidegang in de wei?
Uitzondering voor meetsysteem: Hebben alle melkgevende koeien die in aanmerking
komen voor weidegang toegang tot de wei?
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