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Aanleiding





10 pilotbedrijven

Zeer data intensief

30 demobedrijven 

Data intensief

75 ambassadeurs 

Data extensiever



Doelstelling
• Vormen van een landelijk netwerk dat

• melkveehouders uit heel Nederland inspireert om 

• aan de slag te gaan met concrete emissie reducerende maatregelen (NH3/CH4) 

• die passen bij hun bedrijf.

Met medewerking van

- 10-pilot onderzoeksbedrijven: toetsen of nieuwe maatregelen in de praktijk haalbaar en 

inpasbaar zijn. 

- 30-demonstratie-praktijkbedrijven: fine-tuning van maatregelen voor de zeer verschillende type 

bedrijven (groot, klein, extensief, intensief, gangbaar, biologisch) en grondsoorten. 

- 75 - 100-ambassadeurs-praktijkbedrijven: aan de slag met gefinetunde maatregelen. Geven

feedback over hoe ze in praktijk liefst de informatie/ondersteuning krijgen

- Optimaal door laten stromen van kennis en praktijkervaring

Inclusief aandacht voor: 

stikstof, biodiversiteit, 

weidegang, dierwelzijn, 

diergezondheid en 

waterkwaliteit.





Resultaten in 2024

• 10 pilot-onderzoeksbedrijven reduceren hun emissies op NH3 en CH4 met 20-30%. 
Met als inzet om ook op doelen zoals dierenwelzijn, biodiversiteit en waterkwaliteit beter 
te gaan scoren.

• 30 demo-praktijkbedrijven reduceren hun emissies met 15 tot 30%  

• 80% van de melkveehouders in Nederland is op de hoogte van de succesvolle 
maatregelen die ambassadeurs, demonstratie- en pilotbedrijven toepassen.

• 20% van deze bovenstaande 80% van de melkveebedrijven in Nederland heeft de 
maatregelen ook daadwerkelijk toegepast met minimaal 10% emissiereductie *). 

*) Onder voorwaarde dat ketenpartijen, erfbetreders en overheden dit faciliteren.   





Aanbod

Onderzoeksbedrijven Demonstratiebedrijven Ambassadeurs

Ammoniak-check Ja Ja Ja

Navigator Ja Ja Ja, met vertraging

Digitale hulpmiddelen voor verzamelen data Uitgebreid Beperkt Nee

Bedrijfsbegeleiding 6 momenten 3 momenten Vooralsnog 1 moment 

Emissiereductieplan Ja Ja Nee

Erfbetreders betrekken Ja Ja Nee

Bijeenkomsten

- Masterclasses

- Plenaire bijeenkomsten

- Masterclasses voor eigen erfbetreders

- Voorlichtingsactiviteit op eigen bedrijf
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Data- onderzoek (1)
• Structuur voor data verzameling

• Zoveel mogelijk automatisch 
vastleggen

• Digitale tools voor 
de deelnemers

• Slim combineren van 
waarnemingen



Data-onderzoek (2)





Discussie
Stelling:

Alleen met onafhankelijke adviseurs kan
Netwerk Praktijkbedrijven haar
projectdoelen realiseren.

Vraag:

Hoe kunnen VAB leden bijdragen aan 
het in beweging krijgen van 80% van de 
Melkveehouders?



Initiatiefnemers zijn:

Bedankt voor je aandacht, tot de volgende keer


