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Eind juni hebben een aantal leden van de NVWV aan het EGF congres in Caen in Normandië deelgenomen. 

Het onderwerp van de EGF was “Grassland at the heart of circular and sustainable food systems”. Het 

congres begon met een workshop door de werkgroep “grazing”, georganiseerd door Agnes van der Pol. 

Ongeveer 70 deelnemers hebben naar interessante presentaties geluisterd en hebben aan vraagstukken 

rond beweiding en diergezondheid gewerkt.  

Maandag tot donderdag was het hoofprogramma georganiseerd. Presentaties, interessante posters en 

discussies werden rond verschillende themas gehouden. Zo heeft Willemijn van der Geest haar onderzoek: 

”The influence of ciculair agroculture on the final performance of dairy farms in the Netherlands” 

voorgesteld. Conny Bufe heeft de systematische review van Rene Schils et al voorgesteld. Andere collega’s 

hebben onderzoek doormiddel van posters gepresenteerd. 

   

 

 

Op de dinsdag vonden 5 verschillende mid conference tours plaats. Het NVWV-bestuur nam deel aan twee 

tours: 

1. Biodiversity in the Contain Marshes- Parc national regional des Marais du Contentin et du Bessin 

Een groep deelnemers van de EGF vertrok naar het natuurgebied met een omvang van 1200 km2. Het is 

een groot gebied dat in de wintermaanden helemaal onder water komt te staan tot een water niveau van 

2 m hoog. In de zomer groeien er verschillende kruiden op de graslanden in het veengebied. De moerassen 

zijn ook een belangrijk vogelbroedgebied. De graslanduitbating is strikt gereguleerd tot 1 GVE per hectare 

voor begrazing en het maaien na 25 juli. De boeren gebruiken de graslanden voor het produceren van 

lokale melkproducten zoals kaas. 



  

 

2. Organic dairy production in Normandy 

In deze tour werden twee biobedrijven bezocht. Op het eerste bedrijf worden 150 koeien gehouden met 

een productie van gemiddeld 6100 l/koe per jaar. Het bedrijf bestaat uit 190ha areaal, waarvan 165ha 

grasland. Er wordt ingezet op een combinatie van begrazing en maaien. Het gemaaide gras wordt 

geforceerd gedroogd in een drooginstallatie op het bedrijf zelf. Er wordt daarnaast 25 ha granen en 

mengteelt granen/vlinderbloemigen ingezaaid. Daarmee is het bedrijf is zelfvoorzienend in voeder en voor 

85% in eiwit. Op een tweede bedrijf bevindt het gros van de graslandpercelen zich onmiddellijk rondom 

de hoeve. Er wordt dan ook zoveel mogelijk ingezet op het begrazen. De landbouwer laat zich hiervoor 

begeleiden door een beweidingsadviseur. Het bedrijf heeft een 165ha areaal, 100% in grasland. Het bedrijf 

zet naast klaver ook sterk in op het toevoegen van kruiden aan het gras. Dit is in de eerste plaats om 

tijdens de zomer voldoende en voldoende gevarieerd aanbod aan voeder in de weide te hebben. De 

productie ligt hier om en bij 5400 l/koe per jaar. Boeiend om twee bedrijfsleiders te horen die beide in de 

bio-melkveehouderij actief zijn, kort bij elkaar gelegen zijn en toch een andere visie en bedrijfsorganisatie 

op na houden. Deze tour werd afgesloten met een bezoek aan de lokale kaasmakerij van Gillot die op basis 

van rauwe melk camembert en pont l’Evêque kaas produceren, afkomstig van melk in een cirkel van 40kmo 

rondom de kaasmakerij. 

  

 

Ten slotte kwamen de deelnemers van de 5 verschillende midconference tours samen op de “INRAE 

Domaine Expérimental Du Pin”, een experimentele hoeve van INRAE. Hier werd o.a. onderzoek voorgesteld 

rond verhogen van biodiversiteit met vleermuizen als een indicatorsoort, onderzoek rond dierengenetica 

en begrazing. Het begrazingsexperiment sprong in het oog. Hierbij worden de melkkoeien gedurende een 



periode van een aantal dagen steeds naar dezelfde weide geleid. De buitenomheining van de weide wordt 

bepaald door het grasaanbod en het doel is dat de koeien voldoende voer hebben voor 10 dagen begrazing. 

Het aantal dagen waarna geswitcht wordt naar een nieuwe weide schommelt echter tussen de 9 en de 14 

dagen en wordt bepaald door de melkopbrengst van de volledige kudde. Indien de melkproductie van de 

kudde onder de 90% daalt van de piekopbrengst, wordt er een nieuwe weide ingeschaard. De dag werd 

besloten met een paardenshow bij “Le Haras national du Pin”. 

  

 

Tijdens het algemene meeting aan het eind van het congres stelde Agnes van der Pol de ideeën van het 

EGF congres in 2024 in Leeuwarden voor. Ten slotte werd zij benoemd als de nieuwe voorzitter. Mathias 

Cougnon werd aangeduid als contactpersoon voor België bij EGF, en nam daarbij de fakkel over van Alain 

Peeters. 

 


