
STOOMCURSUS
NIEUW NEDERLANDS WEIDEN
Voor adviseurs in de melkveehouderij

Wil je melkveehouders adviseren hoe ze 
eenvoudig goed kunnen weiden? Stichting 
Weidegang organiseert in het voorjaar een 
stoomcursus Nieuw Nederlands Weiden. 

In de cursus leer je:
• Hoe Nieuw Nederlands Weiden werkt in de  

praktijk en je boeren hierin kan begeleiden
• Hoe je de optimale perceelgrootte voor een  

bedrijf berekent
• Hoe je met een tekenprogramma een praktische 

indeling van een huiskavel kan maken
• Hoeveel percelen een melkveehouder moet  

opnemen in het beweidingsplatform inclusief  
de bijhorende bijvoeding en bemesting

• Hoe je Nieuw Nederlands Weiden ook kan  
combineren met een kleine huiskavel, een  
groot koppel, of automatisch melken.

VOOR WIE
Adviseurs en andere erfbetreders  
in de melkveehouderij.

CURSUS DATA
Dit voorjaar wordt er een cursus van 
drie dagdelen georganiseerd.  
29 mei middag, 
13 juni middag en 
26 juni middag



STOOMCURSUS

Cursusleiding:  
Bert Philipsen en René Schepers

De cursusleiding is in handen van Bert Philipsen en 
René Schepers. Naast de theorie is er veel aandacht 
voor de praktijk, ook door het systeem daadwerkelijk 
in het veld te gaan bekijken. 

Nieuw Nederlands Weiden 

Nieuw Nederlands Weiden is de oplossing voor zowel 
nieuwe weiders als melkveehouders die al jarenlang 
weiden en meer uit het weiden willen halen. Met 
Nieuw Nederlands Weiden kunnen melkveehouders, 
zonder er veel tijd aan te besteden, meer vers gras 
direct omzetten in melk.

Met Nieuw Nederlands Weiden kunnen melkvee-
houders een hogere vers grasopname en een goede 
melkproductie combineren. Het systeem is overzichte-
lijk voor de melkveehouder en koe, omdat deze iedere 
dag weten waar ze aan toe zijn. Dit maakt het weiden 
veel robuuster voor wisselende (weers)omstandighe-
den. Met Nieuw Nederlands Weiden kun je het overige 
deel van je huiskavel gewoon in één keer maaien met 
je veldkavel.

DE DRIE STAPPEN
VAN NIEUW NEDERLANDS WEIDEN

EIGEN BIJDRAGE
De eigen bijdrage voor deelnemers 
is € 500,- excl. btw.

IN COMPANY
Vanaf 10 deelnemers is het moge-
lijk de cursus binnen bedrijven als 
incompany training te organiseren. 
Neem hiervoor contact op met  
Stichting Weidegang.

INSCHRIJVEN
Je kunt je opgeven door een  
mail te sturen aan  
info@stichtingweidegang.nl 

Vermeld hierbij 
• je naam, bedrijf, e-mailadres  

en telefoonnummer;
• de gewenste naam en adres- 

gegevens voor op de factuur.

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

Marjolein Schuurman
Highlight




