
Europa’s meest innovatieve graslandboeren 

 

De meest innovatieve graslandboeren in Europa ontvangen een internationale prijs voor hun innovatie en 

toewijding aan uitmuntend grasland. De prijsuitreiking is onderdeel van het driejarige Inno4Grass 

Thematic Network-project, een project van € 2 miljoen gefinancierd door Horizon 2020. De prijswinnende 

veehouders vertegenwoordigen acht Europese lidstaten. Ondanks verschillen in klimaat, systemen en 

bodemtypes zijn ze allemaal koplopers in grasland en graslandbeheer en daarmee winnaar van een 

nationale competitie. 

 

De acht deelnemende landen aan Inno4Grass zijn Duitsland, België, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, 

Polen en Zweden. Dit zijn landen waar grasland een aanzienlijk deel van het landbouwareaal beslaat en 

waar de productie van melk, rundvlees en schapen afkomstig van grasland van groot economisch belang 

is. 

 

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking vindt plaats van 11 tot 12 juni 2019 in Duitsland. Op 11 juni bezoeken de deelnemers 

graslandbedrijven in de buurt van Oldenburg, Noord-Duitsland om te praten over graslandbeheer met 

verschillende begrazings- en conserveringstechnieken. Vervolgens reizen ze naar Hannover voor een 

graslandconferentie en de officiële prijsuitreiking op 12 juni. Het Duitse ministerie van landbouw 

ondersteunt dit evenement. 

 

De beste Belgische boeren 

In België is het Jean-Marie Velghe die gekozen is als vertegenwoordiger voor het uitstekend beheer van 

de weilanden. Het wordt gezegd dat Jean-Marie vandaag in ons land beschouwd wordt als een pionier 

van duurzame landbouwpraktijken vanwege zijn vele inspanningen om te ontwikkelen, zoals de directe 

zaaitechnieken, de groenbemesters, de compostering van boederijmest, de hooidrogen in schuur in 

plaats van graskuil, de voedergewassen, de zelfvoorziening voor veevoer, het verminderd gebruik van 

pesticiden en meststoffen. Arnaud, de zoon geboren in 1987, zijn vrouw en zijn zus werken ook op de 

boerderij. Ze ontwikkelen zuivelverwerking en marketingactiviteiten. In 2018 wonnen ze drie prijzen voor 

hun kaas op basis van 'hooimelk', een melk van hoge kwaliteit. 

Meer over de Velghe boerderij (in het Engels): https://bit.ly/2UnmY48 

 

In België was het Jean-Marie Velghe die werd gekozen als vertegenwoordiger voor zijn uitstekende 

weidebeheer. Er wordt gezegd dat Jean-Marie vandaag, in ons land, wordt beschouwd als een pionier van 

duurzame landbouwpraktijken vanwege zijn vele ontwikkelingsinspanningen, zoals directe 

zaaitechnieken, groenbemesters, compostering van boerderijmest, drogen hooi in een schuur in plaats 

van graskuil, voedergewassen, zelfvoorziening in voer, verminderd gebruik van pesticiden en kunstmest. 

Arnaud, de zoon geboren in 1987, zijn vrouw en zus werken ook op de boerderij. Ze ontwikkelen 

zuivelverwerking en marketingactiviteiten. In 2018 wonnen ze drie prijzen voor hun kaas op basis van 

'hooimelk', een melk van hoge kwaliteit. 

Meer informatie over Velghe Farm: https://bit.ly/2UnmY48 

 

C'est Jean-Marie Velghe qui a été choisi comme représentant de la gestion d'excellence des prairies en 

Belgique. Il faut dire que Jean-Marie est considéré aujourd'hui dans notre pays comme un pionnier des 

pratiques agricoles durables en raison de ses nombreux efforts pour développer notamment les 

techniques de semis directs, les engrais verts, le compostage de fumier de ferme, les lisières de champs 

herbacés, le séchage du foin des granges au lieu de l'ensilage d'herbe, les grandes cultures fourragères, 

l’autosuffisance pour l’alimentation du bétail, la diminution de l’utilisation de pesticides et d’engrais. 

Arnaud, le fils né en 1987, son épouse et sa sœur travaillent également à la ferme. Ils développent des 

activités de transformation et de commercialisation des produits laitiers. En 2018, ils ont remporté trois 

prix pour leurs fromages à base de "lait de foin", un lait de haute qualité. 

Plus d’info sur la ferme Velghe (en anglais): https://bit.ly/2UnmY48 

 

Vuurtorenboeren 

Projectcoördinator Arno Krause voegt daaraan toe: "Ik kijk er naar uit om deze innovatieve Europese 

graslandboeren te eren voor hun fantastische prestaties op grasland. We noemen deze boeren 

'vuurtorenboeren', het zijn lichtende voorbeelden in hun land, die andere boeren voorzien van 
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begeleiding, ideeën en kennis op graslandgebied. Daarom is het belangrijk dat we hun maatschappelijke 

bijdrage erkennen met deze prijsuitreiking. Dit is tevens een van de belangrijkste prestaties van het 

Inno4Grass-project". 

 

Inno4Grass 

Het Inno4Grass-programma streeft ernaar de kloof tussen praktijk en wetenschap te overbruggen en 

daarmee de implementatie van innovatieve systemen op productieve graslanden te garanderen. Het 

langetermijndoel van het project is het vergroten van de winstgevendheid van graslandbedrijven en het 

behouden van milieuwaarden in heel Europa. 

 

EU-financiering 

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese 

Unie. 


