
 
 

Melkveehouders voor praktijktesten gezocht 
Wil je helpen verder bouwen aan de toekomst van de melkveehouderij in Vlaanderen? Wil je de 
uitstoot van methaan op jouw bedrijf verlagen? Zie jij het zitten om duurzame rantsoenen in de praktijk 
te brengen? Dan ben jij de landbouwer die we zoeken! 

 

Wat houden de praktijktesten in? 

We zoeken 3 melkveehouders die twee verschillende voederstrategieën op hun bedrijf in de praktijk 
brengen gedurende 6 maanden. De praktijktesten gaan door tussen mei 2022 en oktober 2023. De 
koeien worden opgedeeld zodat er 2 gelijk samengestelde diergroepen ontstaan. De groepen krijgen 
afwisselend het normale rantsoen, een aangepast rantsoen met koolzaadschroot en een aangepast 
rantsoen met koolzaadschroot en bierdraf. Er worden 2 GreenFeeds in de stallen geplaatst: dit zijn 
speciale krachtvoederboxen die ook de uitstoot van methaan meten. Op die manier kan de 
methaanuitstoot van beide groepen met elkaar vergeleken worden. Om de stalindeling en looproutes 
naar de melkinstallatie in 2 groepen mogelijk te maken, zal ILVO extra hekken plaatsen. 

 

Wat krijgt je van ons terug? 

Een vergoeding van minstens €4000 om de testen op je bedrijf te laten doorgaan. ILVO zorgt voor een 
snelle opvolging tijdens de praktijktesten. Nadien krijg je alle resultaten van de methaanuitstoot van 
je melkveekudde met uitgebreide info. 

 

Waarom hebben we je hulp nodig? 

Uit eerdere projecten blijkt dat de toevoeging van koolzaadschroot en bierdraf aan het rantsoen voor 
minder uitstoot van methaan zorgt. Maar dit is nog niet voldoende bewezen in de praktijk om als 
algemene voedermaatregel te gelden binnen het ‘Convenant enterische emissies rundvee’. 
Praktijktesten op melkveebedrijven zijn essentieel om cijfers te verzamelen, zodat de 
voedermaatregelen opgenomen worden in het convenant en meer melkveehouders ze kunnen 
toepassen. Hiermee willen we een concreet antwoord bieden op de doelstelling om de uitstoot van 
methaan in de Vlaamse landbouw te reduceren. 

 

Inschrijven 

Ben je geïnteresseerd? Laat ons zo snel mogelijk iets weten via dit formulier!  

Ons team neemt nadien contact op met je om verdere afspraken te maken. 

 

Extra info 

Wil je meer info over de testen en het Happy CliMi project? Mail nele.loenders@boerenbond.be of 

bekijk volgende sites: https://www.flandersfood.com/nl/projecten/HappyCliMi 

https://www.boerenbond.be/projecten/happy-climi  
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