
Op weg naar een duurzame zuivelketen, Schone en Zuinige melkveehouderij, jaarwerkprogramma 2010

1

Jaarwerkprogramma 2010, Schone en Zuinige Melkveehouderij

In 2008 is het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren afgesloten waarin inspannings- en
resultaatverplichtingen zijn vastgelegd voor de reductie van broeikasgassen, de productie van
duurzame energie en energiebesparing in 2020. Afspraken voor extensieve dierhouderij maken
onderdeel uit van dit convenant, en zijn voor 2009 uitgewerkt in het werkprogramma "Op weg naar
een duurzame zuivelketen". Dit werkprogramma heeft betrekking op de extensieve dierhouderij,
bestaande uit de sectoren melkveehouderij, geitenhouderij, schapenhouderij en roodvleesproductie.

Dit document is de invulling voor het werkprogramma 2010 en beschrijft de nieuwe speerpunten
(paragraaf 1) en activiteiten binnen de transitiepaden (paragraaf 2) voor 2010.
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Paragraaf 1 Speerpunten 2010

In het eerste uitvoeringsjaar van het werkprogramma Schone en Zuinige Melkveehouderij is aandacht
besteed aan het inbedden van het werkprogramma in andere programma’s. Deze inspanning heeft de
volgende resultaten gehad:

� LTO en NZO hebben de afspraak duurzaamheid als integraal onderdeel van de keten op te
pakken. Het jaarwerkplan 2010 vormt voor wat de melkveehouderij betreft een integraal
onderdeel van wat LTO en NZO in de Duurzame Zuivelketen willen realiseren;

� Het programma ROB (Reductie Overige Broeikasgassen) heeft de eigen voorlichting gericht
op de ondernemers in de agrarische sector in 2009 afgebouwd en financiering gegeven aan
projecten passend in het jaarwerkprogramma.

Naast aandacht voor de inbedding in andere programma’s, zijn verkenningen uitgevoerd en is
invulling gegeven aan projectplannen voor trajecten die nodig zijn voor het bereiken van de doelen in
2020.

Eén van de verkenningen betreft hoe het effect van maatregelen in de praktijk nader onderzocht kan
worden. Afgelopen jaren is veel kennis verzameld over de emissiebronnen en de diverse maatregelen
die kunnen bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasuitstoot in de extensieve veehouderij.
De samenhang tussen de diverse emissiebronnen maakt dat het integrale effect van maatregelen in
de praktijk lastig te voorspellen is. Daarom is verkend op welke wijze meer praktijkkennis kan worden
verzameld. Deze verkenning heeft geleid tot een vervolg van het programma Koeien en Kansen, met
als hoofdthema klimaat. Deze klimaatversie van Koeien en kansen zal een centrale rol gaan spelen in
het werkprogramma.

Een andere verkenning betreft de communicatie. Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van
de klimaatdoelen is betrokkenheid van de agrarische ondernemers bij het onderwerp. Het is immers
de individuele ondernemer die de maatregelen moet treffen. Daarnaast is steeds duidelijker geworden
dat er verschillende initiatieven van de convenantpartners zijn gericht op het opdoen en verspreiden
van kennis die kan bijdragen aan het doelbereik van het convenant. Samenwerking tussen deze
initiatieven kan het doelbereik versnellen. In 2009 is de procesmatige invulling van het
bewustwordingstraject verkend en is een begin gemaakt met het afstemmen van communicatie-
initiatieven. In 2010 zal de focus liggen op de bewustwording van de agrarische ondernemer en de
samenwerking in kennisopbouw en –uitwisseling. In de communicatie door de Duurzame Zuivelketen
ligt de nadruk op het behalen van een Energie Neutrale Zuivelketen.

Energiebesparing biedt winst voor het klimaat en voor de agrarische ondernemer. Bovendien zijn
energiebesparende maatregelen bekend en is het effect van de maatregelen voor de ondernemer zelf
zichtbaar en incasseerbaar. Om betrokkenheid van de agrarische ondernemer te bevorderen, is
daarom gekozen in 2010 veel aandacht aan dit thema te geven.

Dieren zijn een relatief grote emissiebron van broeikasgassen ten gevolge van de
spijsverteringsprocessen. De emissie van rundvee bedroeg 5,6 Mton CO2-eq. in 2007 (NIR 2009).
De verwachting is dat deze emissie kan worden teruggedrongen. Voor de ontwikkeling van passende
veevoermaatregelen, is echter wel meer inzicht en kennis nodig. Bovendien moet nog antwoord
worden gevonden op enkele fundamenteel wetenschappelijke vragen. Hiertoe zal naar verwachting in
2010 een innovatieprogramma emissie-arm veevoer van start gaan. Het belang van het veevoerspoor
zijn voor behalen van de convenantdoelen van de extensieve veehouderij groot. Daarom zal dit traject
met bovengemiddelde aandacht worden gevolgd.

Bovenstaande leidt tot de volgende speerpunten voor 2010:

Speerpunt 1) Klimaatversie Koeien en Kansen: maatregelen in de praktijk
Het verkennen van eventuele toekomstige maatregelen door een groep agrarische ondernemers is
een beproefde route om inzicht te krijgen in welke maatregelen onder welke voorwaarden genomen
kunnen worden, en wat de effecten zullen zijn. In 2009 is een projectplan voor de klimaatversie van
het concept ‘Koeien en Kansen’ uitgewerkt, en zal in 2010 worden uitgevoerd. Een belangrijk
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aandachtspunt voor de klimaatmaatregelen zijn de neveneffecten op andere beleidsterreinen (onder
ander nitraat en ammoniak). Daarnaast is in 2009 een projectplan uitgewerkt voor een
klimaatproefbedrijf, welke in 2010 zal worden gerealiseerd.
Maatregelen vanuit de diverse transitiepaden kunnen op de proefboerderij worden getest en
vervolgens via de praktijkbedrijven verder worden geïntroduceerd.
Een deel van het project Koeien & Kansen is ingebed in het internationaal samenwerkingsproject
DAIRYMAN (Dairy management).
DAIRYMAN gaat in 2010 van start en is een samenwerkingsverband van 10 regio’s in Noordwest
Europa. Het project richt zich op het verbeteren van de concurrentiekracht van de melkveehouderij, de
regionale economie en de kwaliteit van het landelijk gebied. Een betere benutting van meststoffen en
voer maakt onderdeel uit van het project. In het project worden nieuwe manieren van werken en
innovaties gedemonstreerd in netwerken van commerciële voorloper-bedrijven en (semi) publieke
Kennis-Transfer-Centra (waaronder De Marke). Via DAIRYMAN zullen de kansen van internationale
samenwerking voor het bereiken van de klimaatambities worden benut.

Speerpunt 2) Bewustwording
Het vergroten van de bewustwording van melkveehouders en andere ondernemers in de
melkveeketen is essentieel. In 2009 hebben de regionale LTO projectorganisaties gezamenlijk een
communicatieplan voor de ATV-sectoren ontwikkeld voor de periode 2010-2013. Dit
communicatieplan wordt op dit moment door het ministerie van LNV en de LTO belangenbehartigers
besproken. Dit plan dient als uitgangspunt voor het definitieve communicatieplan. Daarnaast is een
projectplan opgesteld voor het bundelen van kennis uit lopende projecten in de veehouderijsectoren.
Eveneens is een projectplan opgesteld voor het inrichten van een virtueel kennisuitwisselingplatform
Agriconnect. Aangenomen wordt dat deze drie projectplannen tot uitvoering worden gebracht.
In 2010 de communicatie over de Energieneutrale Zuivelketen als onderdeel van de Duurzame
Zuivelketen van start. Daarnaast wordt het spel ‘Remmen met gassen’ ingezet door de NAJK en de
Melkveeacademie met als doel de bewustwording van het thema broeikasgasuitstoot en de discussie
over de mogelijke maatregelen breder te trekken.
Voor communicatie-activiteiten gericht op het bereiken van de ambities van de afzonderlijke
transitiepaden zal gebruik gemaakt worden van bovengenoemde, samenhangende trajecten.

Speerpunt 3) Energiebesparing: uitrol MJA-aanpak
Veel van de agrarisch ondernemers zijn bekend met het thema Energiebesparing, maar dit betekent
niet dat ze ook inspanningen plegen om hun energieverbruik te verminderen. Het inzicht in eigen
energieverbruik ontbreekt, evenals parate kennis over maatregelen. En heel belangrijk is dat de
prikkel ontbreekt of onvoldoende groot is om in actie te komen.
In 2009 is een pilot uitgevoerd met als doel informatie te verzamelen over hoe de doelstelling van
energiebesparing in de veehouderij bereikt kan worden. In de pilot is de bruikbaarheid van de aanpak
van de Meerjarenafspraken Energiebesparing (MJA) in de veehouderij onderzocht. De uitkomsten van
de pilot zijn de basis voor de aanpak die gevolgd zal worden om de agrarisch ondernemer te
stimuleren tot het nemen van energiebesparende maatregelen. De aanpak voor de veehouderij zal
naar verwachting eerste kwartaal 2010 door de convenantpartners worden vastgesteld en vervolgens
tot uitvoer worden gebracht.

Speerpunt 4) Emissiereductie via het veevoer
Uit onderzoeken blijkt een belangrijk reductiepotentieel van broeikasgassen via het veevoer. Voor de
ontwikkeling van passende veevoermaatregelen is echter wel meer inzicht en kennis nodig.
Hiertoe zal naar verwachting in 2010 het Innovatieprogramma emissie-arm veevoer van start gaan.
Het belang van het veevoerspoor is groot voor behalen van de convenantdoelen van de extensieve
veehouderij. Daarom zal dit traject aandachtig worden gevolgd.
Daarnaast zal ook in de klimaatversie Koeien en Kansen aandacht zijn voor emissiereductie via
veevoer. Bij al deze ontwikkelingen zal de werkgroep waar nodig meedenken.
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Paragraaf 2 Activiteiten per transitiepad 2010

In onderstaande tabellen wordt per transitiepad de ambities benoemd en de aanpak toegelicht.
Ambities en aanpak zijn ten opzichte van 2009 niet veranderd, op enkele kleine wijzigingen na. Per
transitiepad wordt een overzicht gegeven van relevante lopende initiatieven op hoofdlijnen, en de
geplande acties van de werkgroep in 2010.

In zijn algemeenheid geldt dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van nationaal én internationaal
beschikbare kennis. Daarnaast wordt steeds naar synergie met andere initiatieven gezocht, vooral bij
activiteiten gericht op kennisopbouw en kennisverspreiding.
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Transitiepad 1: Energiebesparing

Situatie 2008/2009 Het energieverbruik van de sector is afgelopen 15 jaar met ruim 30% gedaald.

Ambitie 2011 • 2% besparing per jaar

Ambitie 2020 • 2% besparing per jaar

Aanpak

1) Energiescans bij de melkveehouders;
2) Financiële ondersteuning van investeringen voor energiebesparende maatregelen;
3) Onderzoek naar energiezuinige technieken voor transport en koeling.

(Het gebruik van duurzame koude en het combineren van de warmtevraag van de
woning en het warmteaanbod van het bedrijf wordt gevat onder energiebesparing.)

Sector Melkveehouders.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers

Kostenbesparing door een verminderd energieverbruik.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

Pilot MJA-aanpak
In 2009 is een pilotproject uitgevoerd om te onderzoeken op welke wijze het beste
het energiegebruik in de veehouderijsectoren is te reduceren. In de pilot zijn 5
studiegroepen (varkens, pluim- en melkveehouders, naar deelsector verdeeld),
begeleid door experts. De ondernemers vergeleken onderling hun energieverbruik en
bespraken kansrijke maatregelen. Daarnaast is aandacht besteed aan
energiemanagement, meten en monitoren op het bedrijf, randvoorwaarden en
barrières voor investeringen en subsidieregelingen. Uit de pilot is naar voren
gekomen dat gedetailleerde informatie over energieverbruik op bedrijfsniveau
ontbreekt. Daarnaast bleek dat generieke besparingsthema’s zijn te benoemen, maar
dat er ook aandacht moet zijn voor maatwerk omdat de bedrijfsvoering overal anders
is.

Advies MJA-aanpak
De opgedane ervaringen in de pilot MJA-aanpak zal samen met de ervaring
opgedaan in de MJA-trajecten met de industrie, het MKB en de agrarische sectoren
bloembollen en paddenstoelen verwerkt worden tot een advies over de MJA-aanpak
voor de extensieve en intensieve dierhouderij. Het advies gaat in op het in te zetten
instrumentarium en de benodigde constructie om de ondernemers in de doelgroepen
zo goed mogelijk te ondersteunen. Het advies zal in het eerste kwartaal 2010 worden
afgestemd met de convenantpartners.

Energiescans
In een pilot met energiescans onder melkveehouders in Groningen is ervaring
opgedaan met energiescans.
Spin off van dit project:

• Alfa Accountants maakt een scan bij 3 melkveehouders en gaan dat in een
groep van 30 melkveehouders bespreken. In najaar 2009 zijn studenten voor
1500 melkveebedrijven nagegaan wat hun energieverbruik is.

• Voor een geitenhouder is een scan uitgevoerd.
• Met leveranciers van melkrobots, koelapparatuur en melkinstallaties zijn

gesprekken gevoerd over verbetering van het energie verbruik.
• Bij 4 nieuw te bouwen stallen zijn energieverbruik adviezen gegeven.
• Er is contact met Philips om een bestaande stal opnieuw te verlichten en het

verbruik van verlichting voor en na de aanpassing te meten.
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Transitiepad 1: Energiebesparing

Financiële ondersteuning bij investeringen
Per 1 april 2009 is energiebesparing toegevoegd aan de Maatlat Duurzame
Veehouderij, waardoor een fiscaal voordeel kan worden genoten. Innovatieve
energiebesparingsmaatregelen van energiezuinige technieken voor (tractor)transport
en koeling.
In 2010 wordt de Investeringsregeling Duurzame Stallen tweemaal opengesteld. De
melkveehouderij kan hier gebruik van maken om maatregelen voor energieneutrale
stallen te financieren. Daarbij dient wel opgemerkt worden dat het zwaartepunt van
de regeling ligt op dierenwelzijn, daar moet minimaal een plus op zitten. Daarnaast
kunnen ook energiemaatregelen gefinancierd worden.
In 2010 wordt de POP regeling voor kennisverspreiding en investeringen voor
duurzame energie opengesteld. Maatregelen voor energieneutrale stallen kunnen
hier gebruik van maken.

Communicatie
In april 2009 is een algemene flyer met de mogelijkheden van kavelruil naar 35.800
abonnees van Nieuw Oogst gegaan.
Als spin-off van de energiescans in Groningen zijn groepen melkveehouders (ca. 100
personen) met lezingen geïnformeerd over energiebesparing en wordt gewerkt aan
een website met de verzamelde kennis uit de scans.

Lopende initiatieven • Provincie Utrecht wil bij 6 melkveehouders een scan uitvoeren en daarna in
een groep van 25 bespreken. Deze ondernemers worden begeleid. (nog niet
uitgevoerd. Financiering is aangevraagd).

Acties werkgroep

� Inventarisatie welke energiebesparingsmaatregelen over vijf jaar
beschikbaar zijn als vervolg op pilot MJA-aanpak [LNV];

� Gezamenlijke verkenning met het jaarwerkprogramma intensieve
veehouderij van mogelijkheden tot een nationaal energie label voor
agrarische apparatuur [VROM];

� Nieuw project energie besparing voor meerdere provincies. Het publiceren
van energiebesparingtips en een prijsvraag maken onderdeel uit van het
project [LTO];

� Accountantskantoren verzoeken om energie verbruik als aparte post op te
nemen in het accountantsverslag [LTO].

Communicatie
� Uit de pilot MJA-aanpak zullen o.a. aanbevelingen volgen voor de

communicatie over energiebesparende maatregelen. [LNV, LTO]
� Financiële ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht brengen bij

ondernemers [LTO].
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Transitiepad 2: Co-vergisting

Situatie 2008/2009 Naar schatting zijn 100 vergistinginstallaties in bedrijf voor het (co-) vergisten van
mest.

Ambitie 2011 • Volledige benutting van het gereserveerde SDE-budget voor co-vergisting van
mest.

Ambitie 2020 • 400 installaties
1

(MVH+varkens)

Aanpak

1) Innovatie mestvergisting;
2) Financiële ondersteuning van implementatie;
3) Biogas op het net of als transportbrandstof;
4) Productie groene stroom en gebruik restwarmte;
5) Verwerking en aanwending digestaat.

Het streven naar verhoging van het energetisch rendement van vergisters,
waaronder het beter benutten van de warmte, behoort tot dit transitiepad.

Sector ATV.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers

Inkomstenbron.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

Het aantal boerderijvergisters is sinds 2003 sterk toegenomen. Eind 2006 waren 64
vergistinginstallaties in bedrijf, voornamelijk voor het co-vergisten van mest. De groei
is in 2008 vrijwel tot stilstand gekomen, doordat een groot aantal initiatiefnemers hun
projecten (nog) niet kunnen realiseren om diverse redenen. Daaronder het niet rond
krijgen van de vergunningen, emissie-eisen die tot hoge kosten leiden, en het
financieel niet rond kunnen krijgen zonder de SDE-subsidie. Eind 2008 waren er 78
landbouwbedrijven met een elektriciteit producerende mestvergister. In totaal is 1,4
miljard kilo natte biomassa vergist. Ruim de helft daarvan was mest en de rest co-
substraten.2

Innovatieprogramma Nieuw Gas
Doorontwikkeling van de technologie, gericht op een hogere gasproductie, kan de
technologie aantrekkelijker maken. De ambitie is dat het vergisten van mest in 2020
rendabel is zonder overheidssteun. Het innovatieprogramma Nieuw Gas, met het
onderdeel Groen Gas is hierop gestoeld. Dit programma is in 2009 gestart. Het
programma draagt bij aan:
− Het terugbrengen van de kostprijs voor de productie van biogas door te kijken

naar verbreding van de in te zetten co-producten, waardoor het aanbod van co-
producten wordt vergroot en de prijs zal dalen;

− Het verbeteren van de kennis over covergisting, door het opzetten van een
kenniscentrum groen gas en het aansluiten van kennisnetwerken van
ondernemers die met covergisting aan de gang zijn;

− Het verbeteren van de kostenefficiëntie van vergisting door stimulering van
innovatie. Rond het tweede kwartaal van 2010 is de openstelling van een tender
voor de verbetering van de kostenefficiëntie van vergisting, omvang €7 
miljoen. Deze biedt financiële ondersteuning voor onderzoek, experimentele
ontwikkeling en demonstraties. Innovatieve projecten in het traject van verwerving
van grondstoffen, voorbewerking, vergistingsproces, opwerking tot en met
nabewerking van het digestaat passen binnen de tender;

1 waarmee een hoeveelheid biogas gelijk aan 1500 miljoen m3 aardequivalenten kan worden geproduceerd.
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Transitiepad 2: Co-vergisting

− Het faciliteren van ontwikkeling van groen gas initiatieven. Hiertoe wordt een
versneller team groen gas gestart, die de mogelijkheden voor groen gas bekijkt.

Financiële ondersteuning.
De financiële ondersteuning van covergisting via de SDE is tot op heden nodig. De
aanvragen overschrijden het budget. De grootste knelpunten zijn dat de toekenning
een loting betreft en daarmee de zekerheid over de realisatie van de installatie niet
wordt beoordeeld, en dat samenwerkende ondernemers niet in
samenwerkingsverband een aanvraag kunnen indienen.
In 2009 zijn aan 10-20 agrariërs een SDE-subsidie toegekend (over het precieze
aantal is nog niet gerapporteerd). Dit wordt mogelijk nog meer doordat er gedurende
2009 extra geld voor covergisting is vrijgemaakt (motie Samson) uit niet geclaimde
gelden voor windenergie.
Daarnaast zijn in 2009 Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) gelden
vrijgekomen. In de periode 2010-2013 kunnen deze voor de opwekking van
hernieuwbare energie uit ondermeer covergisting gebruikt kunnen worden.
Gebruik van het instrument ‘groenfinanciering voor efficiënte vergistinginstallaties’ is
tot op heden nog niet gestart.

Praktijkontwikkelingen
Innovatieve ontwikkelingen van mestvergisting zijn gaande. Gewerkt wordt aan
vergisters uitgaande van:

- integratie van vergisting en mestverwerking;
- beperkte capaciteit (mini-vergisters);
- geen gebruik van coproducten;
- verbetering efficiëntie vergisting.

De integratie van vergisting en mestverwerking gaat uit van de gedachte dat vanuit
de mest waardevolle componenten kunnen worden gehaald, zoals biogas,
(enkelvoudige) meststoffen en warmte. Na een succesvolle laboratorium opstelling
wordt nu gewerkt aan een proefopstelling in de praktijk van een dergelijke installatie
(Sleen). Voor een pilotproject met een minivergister wordt momenteel financiering
gezocht (Praktijkcentrum Sterksel). Vergisting van mest zonder coproducten
voorkomt het probleem van de toename van het volume van het digestaat door
toevoeging van coproducten.

Innovaties van de technologie voor het vergisten van mest loopt deels via het
innovatieprogramma Nieuw Gas, waarin vergisting een onderdeel is.

Biogas als transport brandstof
Aan biogas op het net of als transportbrandstof wordt gewerkt vanuit het
innovatieprogramma Nieuw gas – onderdeel mestvergisting. Dit onderdeel richt zich
op het eind van de vergisting, te weten aansluiting hoofdnetwerk, schoon gas,
opwerken van gas tot aardgaskwaliteit etc.), en is gericht op de productie van gas.
De productie en certificering van het biogas biedt voor de toekomst veel kansen aan-
gezien het energetisch rendement van een vergistinginstallatie sterk verbeterd. Op
de Marke zijn ervaringen opgedaan met het opwerken van biogas. De technologie
moet nog verder ontwikkeld worden.

Duurzame Zuivel keten
In het ‘initiatief voor een ‘Duurzame Zuivelketen’ van LTO en NZO ligt de focus op
projecten die bijdragen aan het bereiken van een energieneutrale zuivelketen. Het
gebruik van biogas, geproduceerd uit mest van de melkveehouderijen, speelt in dit
initiatief een centrale rol.
De energieproductie van de ondernemer wordt gestimuleerd door de mogelijkheid
van het verkopen van groencertificaten (gas) en Garantie Van Oorsprong certificaten
(stroom) aan de zuivelketen.
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Transitiepad 2: Co-vergisting

Lopende initiatieven

• Nieuwe generatie mestvergisting: proefopstelling te Sleen (Projecten LTO
Noord); 

• Pilotproject minivergister: pilotproject praktijkcentrum Sterksel (LTO
werkgroep varkenshouderij en NVV);

• Energieneutrale Zuivelketen (NZO en LTO), met de onderdelen:
- Uitbreiden positieve lijst met restproducten uit de zuivelindustrie;
- Maken van een routekaart naar een energieneutrale zuivelketen
- Agrotransport op groen gas.

Acties werkgroep

• Evaluatie van SDE-regeling (EZ, LNV)
• Het innovatieprogramma Nieuw Gas start in 2010 met een viertal initiatieven

(EZ, LNV):
o Verbreding in te zetten coproducten
o Kenniscentrum Groen Gas
o Tender vergisting
o Versnellerteam Groen Gas

• POP regeling voor kennisverspreiding en investeringen voor duurzame
energie (LNV)

• Nagaan mogelijkheden opkoop groencertificaten t.b.v. de zuivelindustrie
(NZO, LTO)

Communicatie
• Stimuleren benutting SDE-gelden voor biomassa (LTO)

2 Duurzame Energie in Nederland – 2008 (CBS, augustus 2009)
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Transitiepad 3: Windenergie

Situatie 2008/2009
Nederland telt eind 2008 bijna 2.000 windturbines (totaal vermogen 1450 MW). Circa
35% van het aantal (vermogen 570 MW) is direct gerelateerd aan agrarische
bedrijven1.

Ambitie 2011
Ambitie voor Nederland is 2000 MW.
Aandeel agrarische sector 40%
In 2011 op agrarische bedrijven 800 MW

Ambitie 2020 • Verdubbeling in aantal, helft van bestaande molens verdubbeld in capaciteit.

Aanpak Facilitering clustering agrariërs.

Sector
ATV
(bijna de helft van de agrarische windenergie staat op akkerbouwbedrijven, gevolgd
door melkveebedrijven (30%)).

Aangrijpingspunt
voor ondernemers

Inkomstenbron.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

De Landbouwtelling registreert in 2007 ruim 460 agrarische bedrijven met
windenergie, een stabilisatie ten opzichte van 2005. Door agrarische windenergie
kon in 2007 630 Kton CO2- emissie1 worden vermeden.

Effecten van Windenergie
Acrres1 heeft de economische betekenis van windenergie voor de agrarische sector
onderzocht. De conclusies zijn dat “ondanks de daling van het percentage
windenergie in agrarische handen in de laatste jaren, de agrarische sector altijd een
belangrijke rol zal blijven vervullen, alleen al vanwege de benodigde ruimte. De rol
van de ondernemer zal waarschijnlijk veranderen, hij zal minder direct betrokken zijn
bij de molen zelf en meer moeten samenwerken met collega ondernemers met wie
hij of zij samen in een windenergieproject zit.
….
Windenergie beïnvloedt de bedrijfsvoering en de resultaten van de agrarisch
bedrijven positief. Omdat windenergie een constante bron van inkomsten is draagt dit
positief bij aan de continuïteit van het bedrijf. “

Mini windturbines
In 2009 is door de NWEA een ‘Visiedocument mini windturbines’ gemaakt. Conclusie
is dat miniturbines aan het begin staan van de leercurve en dat nog lange weg
gegaan moet worden om zich te ontwikkelen tot een volwassen product.

Lopende initiatieven

Overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken in de Landelijke
Uitwerking Windenergie (LUW) samen.

� voor het zoveel mogelijk doorgaan van pijplijn projecten
� opstellen van een visie voor de lange termijn (2020)

Acties werkgroep

• Met overheid nagaan waar voor de lange termijn realisatie van windenergie
mogelijk is [VROM, EZ, LNV, LTO]

• Bij gemeenten aandacht vragen voor mogelijkheden van kleine windmolens
in bestemmingsplannen. [LTO]

• Mogelijkheden nagaan voor het verstrekken SDE voor miniturbines. (nu is
hiervoor geen SDE) [LTO]
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Transitiepad 3: Windenergie

Communicatie
• In 2010 wordt een communicatieprogramma voor windenergie uitgerold om

acceptatie van windturbines te vergroten[VROM, EZ, LNV, LTO]
• Ondernemers met pijplijnprojecten informeren over de mogelijkheden van

windteams van SenterNovem om zodoende deze projecten alsnog doorgang
te laten vinden [LTO].

• Agrarische ondernemers bewust maken van de mogelijkheden van in eigen
beheer uitvoeren van of te participeren in windenergieprojecten [LTO].

1 Rapport AC2009/01 Spinoff Windenergie – Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids en regionale
effecten van windenergie, Acrres – Wageningen UR (oktober 2009)
http://www.acrres.nl/content/picture/pdf/SpinOffWindenergieLiteratuurPraktijkStudie_website_opt.pdf
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Transitiepad 4: Zonne-energie

Situatie 2008/2009 Totaal ongeveer 60 MW

Ambitie 2011 - Implementatie van nieuwe technieken waaronder zonnefolie geïntegreerd in
dakbeplating. De omvang is afhankelijk van stimuleringsregelingen.

Ambitie 2020 –

Aanpak Aanhaken op eventuele stimuleringsregeling (SDE).

Sector ATV.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers

Inkomstenbron en kostenbesparing

Stand van zaken en
toelichting aanpak

SDE
Agrarische ondernemers konden in 2009 een subsidie voor een zonne-
energiedak aanvragen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE).
De regeling voor grote installaties (tussen de 15 en 100 kWp) was op de
eerste dag al overtekend, zodat loting moest plaatsvinden. In de categorie
Zon-PV groot (15-100 kWp) is naar schatting de helft van de beschikkingen
voor aanvragen in de agrarische sector. Wellicht wordt dit aandeel nog groter
na de verschuiving van het SDE budget. Ook op de categorie Zon-PV klein
(0,6 -15 kWp) is massaal ingeschreven door ondernemers uit de agrarische
sector.

Project Asbest van het Dak
In het project “Asbest van het dak, Energie in het bedrijf” gefinancierd door
de Provincie Overijssel het FODLT en Interpolis zijn rendements-
berekeningen uitgevoerd op tien verschillende agrarische bedrijven in
Overijssel. Op vijf bedrijven zal daadwerkelijk het asbestdak vervangen door
een zonne-energiedak om praktische ervaring op te doen. Deze realisatie
vindt plaats in de periode november 2009 - maart 2010. Bij een succesvolle
haalbaarheid volgt een grootschalige toepassing op een groter aantal
bedrijven in Overijssel.

Het op eigen bedrijf gebruiken van de opgewekte duurzame elektriciteit kan
zowel financieel als energetisch aantrekkelijker zijn. De technologie hiervoor
is in ontwikkeling en in 2010 zal hiermee ervaring worden opgedaan.

Lopende initiatieven
• Fotonenboer (Courage): in 2010 eerste proefopstelling bij

melkveehouder voorzien
• Asbest van het dak, Energie in het bedrijf - realisatie

voorbeeldbedrijven

Acties werkgroep

• Opschalen “Asbest van het dak, Energie in het bedrijf d.m.v.
implementatie van de ervaring die opgedaan is in de Pilot [LTO]

• Formuleren ambitie voor 2020 [LTO]
• Evaluatie van SDE-regeling (EZ, LNV)

Communicatie
� Stimuleren benutting SDE-gelden voor zonne-energie (LTO)
� Minister Verburg wil in april/mei een zonne-energieproject in

Zeewolde openen (LNV), om op deze wijze zonne-energie meer in
de aandacht te brengen.
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Transitiepad 5: Veevoer

Situatie 2008/2009 Een groeiend besef onder agrarische ondernemers dat koeien ook methaan
produceren.

Ambitie 2011
1) 90% van de agrarische ondernemers is bekend met dit thema;
2) Kosteneffectieve maatregelen zijn geïmplementeerd;
3) Innovatieve routes bekend.

Ambitie 2020 • Laagste emissie overige broeikasgassen per kg melk in EU.

Aanpak

Binnen dit transitiepad worden 2 sporen onderscheiden:
a) Rantsoen;
b) Krachtvoer.

Het transitiepad volgt de volgende routes:
1) Vergroten van de bewustwording;
2) Kennisverspreiding over bekende maatregelen;
3) Onderzoek en innovatie, gericht op zowel het rantsoen als de samenstelling van
krachtvoer (inclusief additieven).

Sector Melkveehouderij.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers Onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering en efficiency-verbetering.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

Groeiende aandacht en bewustwording
Afgelopen jaar is in de media veel aandacht geweest voor de koe als bron van
methaan. Het besef onder de agrarische ondernemers is groeiende (23% in 2007,
46% in 2008)1. Een aantal marktpartijen heeft vanuit marktoverwegingen initiatieven
genomen gericht op een verlaging van de methaanemissie door pensfermentatie van
de runderen. De beschikbare kennis voor toepasbare maatregelen in de praktijk is
echter beperkt, evenals de wetenschappelijke kennis over de effecten van
veevoeraanpassingen op de methaanvorming. Het Nederlands onderzoek op dit vlak
heeft zich vooral gericht op het modelleren van de processen in de pens. Het aantal
Nederlandse meetprojecten aan de methaanuitstoot van de dieren is beperkt.
Veevoermaatregelen kunnen een neveneffect hebben op andere emissiebronnen
dan het vee – positief en/of negatief –, zowel op bedrijfsniveau (teelt van ruwvoer) als
in de keten (veevoerketen), en zowel nationaal als mondiaal (teelt van grondstoffen).
De projecten zijn gericht op het creëren van in totaliteit een positief effect op de
broeikasgasuitstoot. Vanuit de diervoedersector is ook een groeiende aandacht voor
de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en gebruik van diervoerders. De
sector is een instrument voor de producenten aan het ontwikkelen (carbon footprint)
waarbij de broeikasgasuitstoot van krachtvoer berekend kan worden, rekening
houdend met de voersamenstelling en grondstofherkomst.

Kennisverspreiding
Op dit moment is het advies dat er aan melkveehouders gegeven kan worden voor
het terugdringen van de uitstoot van methaan via het rantsoen beperkt tot “zorg voor
een goede voeropname door de koe”. Het is niet mogelijk om dit advies op dit
moment verder te specificeren, omdat er daarvoor onvoldoende kennis voorhanden
is. Daarnaast mist de ondernemer een “handvat” om te sturen op een reductie van
zijn methaanemissie. Om de praktiserende melkveehouder beter te bedienen, dient
er meer ingezet worden op verbetering van het voermanagement en de
kennisverspreiding.
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Transitiepad 5: Veevoer

Wetenschappelijk onderzoek
Veel wetenschappelijke kennis op het gebied van emissie van methaan uit
pensfermentatie is aanwezig, maar meer kennis is nodig om tot concrete
maatregelen te komen. Uit verschillende inventarisaties naar belemmeringen komt
naar voren dat het tot nu toe uitgevoerde onderzoek een ”hoog reageerbuisgehalte”
heeft en weinig zegt over de effectiviteit bij melkvee in de praktijk. In 2009 is er
gewerkt aan de financiering van een innovatieprogramma emissie-arm veevoer. In
2010 zal dit van start gaan. In kleinere projecten op dit gebied zijn resultaten van de
studie naar de invloed van vochtige bijproducten op uitstoot broeikasgassen
gematigd positief.

Internationaal
In de zomer van 2009 is er een internationaal symposium over non-CO2 greenhouse
gasses (NCGG5) geweest. Het thema veevoer is door diverse internationale
wetenschappers besproken. De belangrijkste conclusies waren dat
reductiemogelijkheden via het veevoerspoor haalbaar lijken, dat veel onderzoek
wordt uitgevoerd naar de wijze waarop de emissie van methaan via de pens
verminderd kan worden, maar dat de invulling voor praktische maatregelen nog niet
is gevonden.

Op het vlak van genomica vindt tussen Nederland en Nieuw-Zeeland uitwisseling
plaats van datasets. Hierdoor is toetsing van modellen met andere datasets mogelijk
is en neemt de betrouwbaarheid toe.

Lopende initiatieven

Onderzoek (Wageningen UR) naar pensfermentatieprocessen en optimalisatie
voeding rundvee, waarbij de volgende onderzoekslijnen zijn te onderscheiden:

• Beperking methaan- en ammoniakemissie via de voeding op
praktijkbedrijven;

• Reductie van de methaanemissie door toevoeging van additieven;
• Verbetering van ruwvoerkwaliteit (afgerijpt snijmaïs en inkuilmanagement);
• Relatie genetisch materiaal en methaanproductie (Toegepaste genomica).

Onderzoek en ontwikkeling in de markt (diverse projecten in beheer bij LTO, PZ en
ROB), gericht op:

• mogelijkheden van de reductie van methaanemissie bij melkvee door gebruik
van additieven;

• ontwikkeling voerstrategie, fokstrategie en beslisondersteunende modellen
voor ondernemers en adviseurs.

Acties werkgroep

• Ondersteunen van voorgenomen Meerjarig innovatieprogramma emissiearm
veevoeder (LNV, LTO, NZO, Nevedi), bestaande uit:

o Ontwikkelen van onderzoeksprogramma
o Kennisverspreidingsprogramma
o Ontwikkelen indicator

• Begeleiding studie van CLM voor ontwikkeling berekeningsmethodiek van de
overige broeikasgassen per liter melk in Nederland en andere Europese
landen [werkgroep]. 

 

1 Tussentijdse meting Zien is Geloven, (R en M Matrix, januari 2009)
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Transitiepad 6: Dierlijke mest (inclusief digestaat)

Situatie 2008/2009 Techniek voor eenvoudige scheiding op bedrijfsniveau is beschikbaar

Ambitie 2011 • Bekend welke voordelen mestbe- en verwerking opleveren
• Innovatieve routes voor mestverwerking zijn bekend.

Ambitie 2020 • 25% van de mest scheiden of anders verwerken.

Aanpak

Binnen dit transitiepad worden 2 sporen onderscheiden:
a) Opslag

- Meer mestopslag op het eigen bedrijf en snelle verwerking;
- Innovatie opslag, bijvoorbeeld met afvang van methaan.

b) Mestscheiding, mestverwerking
- Verbeteren bestaande technieken en uitrol naar de praktijk.

Sector ATV.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers

Efficiënt gebruik van mineralen en het mestbeleid.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

Opslag
De mineralen in de mest kunnen door een grotere mestopslagcapaciteit efficiënter
worden gebruikt. De mest kan dan worden uitgereden op het moment dat het gewas
er maximaal gebruik van kan maken. Infomil heeft in overleg met
landbouwbedrijfsleven en overheid een handreiking geschreven, waarmee
vergunningverlening van mestopslagen wordt toegelicht1.

Innovaties in de opslag van mest kunnen wellicht bijdragen aan het terugdringen van
de methaanuitstoot uit de opgeslagen mest. Eind 2009 is met dit doel een SBIR-
traject gestart.

Mestscheiding, mestverwerking
Mestverwerking, al of niet in combinatie met mestscheiding, draagt bij aan een
verminderde uitstoot van broeikasgassen als efficiënter gebruik kan worden gemaakt
van de beschikbare mineralen in de dierlijke mest. Het gebruik van kunstmest kan
dan worden verminderd. Dit gaat meestal gepaard met een kortere opslag van de
mest, waardoor minder methaanvorming optreedt. Techniek voor het scheiden van
mest of digestaat in een dunne (fosfaatarme) fractie en een dikke (fosfaatrijke) fractie
is beschikbaar, maar kan mogelijk nog verbeterd worden. Bewustwording en
kennisuitwisseling over de praktijkervaring met mestscheiding is in gang gezet. De
verwachting is dat de gerapporteerde stijging van het aantal artikelen over
mestbewerking (en opslag) in 20082 zich in 2009 heeft voortgezet.

Pilot mineralenconcentraat
In 2009 zijn 8 pilots gestart waarin de landbouwkundige en milieu-effecten worden
onderzocht van grootschalige productie en de afzet van mineralenconcentraat uit
omgekeerde osmose, bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Daarnaast is
onderzoek naar mogelijke toename van de lachgasemissie uit de dikke fractie na
mestverwerking is in gang gezet.

Lopende initiatieven

• SBIR methaan uit mestopslagen - haalbaarheidsstudies (VROM-ROB)
• Mobiele mestscheider (Mobydik) reist rond met als doel verdere kennismaking

met de techniek ('Beter benutten door dik en dun', PZ)
• Onderzoek lachgasemissie uit de dikke fractie na mestverwerking (VROM-

ROB)
• Pilots mineralenconcentraat als kunstmestvervanger uit dierlijke mest (LNV).
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Transitiepad 6: Dierlijke mest (inclusief digestaat)

• Wegnemen van belemmeringen rondom regelgeving: erkenningen
mestverwerkinginstallaties door actualisatie beoordelingsrichtlijn BRL
K10011/02 (KIWA, i.o.v. LNV);

Acties werkgroep

• Verkenning van mogelijkheden voor een snelle en goedkope test voor
bemonstering dierlijke mest vóór aanwending (LTO)

• 2e fase SBIR innovatieve mestopslag (VROM - ROB)
• Algemene noemer mestverwerking op MIA/VAMIL lijst opgenomen, waarmee

betere benutting van mineralen via deze route economisch gestimuleerd
wordt (VROM).

Communicatie
� Symposium in 2010 over het oplossen van het mestprobleem (LTO,

Wageningen UR; financiering LNV)

1 InfoMil
2 LEI-rapport 2008-090 Monitoring mestmarkt 2008, achtergronddocumentatie
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Transitiepad 7: Bodem en bemesting

Situatie 2008/2009 -

Ambitie 2011

• Bekend of mineralenconcentraat als kunstmestvervanger kan worden
ingezet;

• Route bekend hoe 50% vervanging gerealiseerd kan worden;
• Start markintroductie van 2de generatie precisiebemesting;
• Dialoog gestart over de optimale koolstofbalans in de landbouwbodems.

Ambitie 2020
• Vervanging 50% kunstmest met kunstmest waarvan de emissie bij productie

en aanwending gehalveerd is;
• Precisiebemesting is ‘good practice’.

Aanpak

Dit transitiepad omvat de bodem als emissiebron.
Er worden 3 sporen onderscheiden:
1) Andere meststoffen

- Via onderzoek aan en innovatie van meststoffen;

2) Precisiebemesting
- Ontwikkeling van managementsystemen;

3) Optimaal koolstofbalans
- Onderzoek naar de bodemdynamiek in relatie tot klimaatmaatregelen.

Sector ATV.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers

Vermindering van kunstmestgebruik, maximalisatie van opbrengst.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

De bodem is een belangrijke emissiebron van lachgas. Veel onderzoek is en wordt
gedaan naar de omvang van de emissie en het effect van mogelijke maatregelen.

Andere meststoffen
Het gebruik van andere meststoffen is zo’n mogelijke maatregel. Op dit moment
ontbreekt informatie over welke meststoffen vanuit klimaatoptiek de voorkeur
verdienen. Deze informatie wordt eerste helft 2010 geïnventariseerd. Het inzetten
van een mineralenconcentraat uit omgekeerde osmose, voorafgegaan door ultra-
filtratie of een vergelijkbare techniek met als ingangsmateriaal mest of digestaat van
een mestvergister, is een optie die als gevolg van Europese regelgeving op zijn
vroegst na 2011 toegepast mag worden. [zie pilot mineralenconcentraat, transitiepad
6].

Precisiebemesting
Voor precisiebemesting zijn technieken beschikbaar, echter de koppeling met de
bodemgegevens ontbreekt. Een innovatieprogramma Precisielandbouw is in
voorbereiding, gericht op het ontwikkelen van een nieuwe generatie technieken en
hulpmiddelen voor precisielandbouw. Door met plaatsspecifieke omstandigheden
rekening te houden en daar op het juiste tijdstip op in te spelen, kan een optimale
efficiency van onder andere gebruikte meststoffen worden gerealiseerd. Bemesting
van grasland maakt onderdeel uit van dit programma.

Koolstofbalans
Voorkomen dient te worden dat klimaatmaatregelen op termijn de bodemkwaliteit
doen verslechteren. Hoewel veel onderzoek is en wordt uitgevoerd naar de
bodemdynamiek, is over de relatie tussen klimaatmaatregelen en bodemkwaliteit
onvoldoende bekend.
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Transitiepad 7: Bodem en bemesting

Lopende initiatieven

Precisiebemesting
• Innovatieprogramma Precisielandbouw, onderdeel grasland (LNV, LTO);
• Dynamische precisiebemesting van grasland (PZ);
• Koppelen van dunne fractie van mest aan GPS-bemesting, inclusief gebruik

van bodemgegevens (LTO);

Koolstofbalans
• Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen bodem en klimaat:

Kennisbasis Klimaatverandering en Duurzame landbouw – WUR;
• BSIK-project Klimaat voor Ruimte – thema mitigatie;
• Veldexperiment onderwaterdrains (PZ).
• Duurzaam boer blijven (projecten in Drenthe en Utrecht)
• Kringloopboeren in de Noordelike Fryske Wâlden
• EU-project: Soil organic matter management across the EU – best practices,

constraints and trade offs [Europese Commissie- DG Environment]

Acties werkgroep

Andere meststoffen
• Begeleiding inventarisatie door NMI van beschikbare kennis en

oplossingsroutes kunstmest [werkgroep];
• Definiëren vervolgstappen op bovenstaand project [werkgroep];

Koolstofbalans
• Projectontwikkeling gericht op bodemleven en organische stof in relatie tot

CO2 binding en bodemvruchtbaarheid [LTO];
• Oriëntatie of permanent grasland winst voor klimaat kan opleveren [LNV]
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Transitiepad 8: Stalsystemen

Situatie 2008/2009 –

Ambitie 2011 • Technieken verkend.

Ambitie 2020 –

Aanpak Innovatie voor de langere termijn.

Sector Melkveehouderij.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers

Onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

In de huidige melkveestallen zijn door het open karakter vrijwel geen betaalbare
aanpassingen te maken waarmee de uitstoot van methaan verminderd kan worden.
Vermindering van uitstoot van methaan uit de stal vraagt om andere stalsystemen.
Door de lange levensduur van stallen hebben aanpassingen in stalsystemen pas op
langere termijn effect.

Verschillende opties voor emissiereducerende maatregelen in de rundveehouderij
worden verkend. Uit oriënterende metingen is gebleken dat enkele
ammoniakreducerende maatregelen als neveneffect ook de methaanemissie
reduceren. Nader onderzoek loopt.

Lopende initiatieven

• Emissiereducerende maatregelen in de rundveehouderij (BO-LNV, 05-005-
14), omvat verschillende projecten waaronder verkenningen naar
stalbodems1 en ureaseremmers;

• Praktische haalbaarheid en emissies van bodems voor vrijloopstallen (PZ);
• Cowfortable: grensverleggend huisvesten van melkvee (Courage);
• Stal zonder methaan, studie TU Delft (Courage)

Acties werkgroep

• Organiseren van een brainstorm sessie hoe de ‘kleine vergister ‘
geïntegreerd kan worden in de stal (LTO).

• Vervolg op resultaten van de verkenning van de technische mogelijkheden
van reductie methaanemissie gekoppeld aan reductie ammoniakemissie
(LTO, LNV)

• In 2010 wordt de investeringsregeling duurzame stallen
tweemaal opengesteld. De melkveehouderij kan hier gebruik van maken om
maatregelen voor energieneutrale stallen te financieren. Daarbij dient wel
opgemerkt worden dat het zwaartepunt van de regeling ligt op dierenwelzijn,
daar moet minimaal een plus op zitten. (LNV)

1 Oriënterende emissiemetingen aan de Comfort Slat Mats voor melkvee, rapport 225; Dooren, H.J.C. van;
Blanken, K.; Gunnink, H, mei 2009
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Transitiepad 9: Keten en consument

Situatie 2008/2009 De NZO en de LTO zijn in 2008 het keteninitiatief ‘de duurzame zuivelketen’
begonnen.

Ambitie 2011

• Inzicht in uitstoot broeikasgassen totaal en overige broeikasgassen van de
keten per liter melk;

• Gebruik van energie die geproduceerd is door de keten zelf

Ambitie 2020 Energieneutrale zuivelproductie (gebruik van energie geproduceerd door de keten
zelf)

Aanpak
• Voor alle relevante thema’s ten aanzien van duurzaamheid in de zuivelketen

(broeikasgasuitstoot, dierenwelzijn en biodiversiteit) stappen zetten.
• LCA in de keten.

Sector Zuivelindustrie en melkveehouderij.

Aangrijpingspunt
voor ondernemers Inkomstenbron bij energieproductie.

Stand van zaken en
toelichting aanpak

Verschillende duurzaamheidsonderwerpen verdienen een ketenaanpak. Door een
goede samenwerking tussen verschillende schakels in de keten kunnen grote 
stappen voorwaarts worden gezet. Om deze reden hebben de NZO en LTO in 2008
‘de duurzame zuivelketen” geïnitieerd.

De duurzame zuivelketen
De Nederlandse zuivelsector wil energieneutraal produceren. Dit betekent dat de
hele keten -van melkveebedrijf tot en met zuivelfabriek- op den duur in haar eigen
energiebehoefte kan voorzien. Dit zal gebeuren door middel van het opwekken van
energie uit biomassa en het benutten van wind- en zonne-energie.
De energieneutrale zuivelketen is één van de drie thema’s waarmee NZO en LTO
Nederland de zuivelketen verder willen verduurzamen. Zie transitiepad 2
(covergisting) voor meer informatie over dit thema. De andere thema’s zijn
dierenwelzijn (met initiatieven voor stalconcepten waarbij de natuurlijke behoefte van
de koe voorop staat) en biodiversiteit (behoud van landschappelijke waarden).

Door de aanpak van de duurzame zuivelketen wordt voor alle relevante thema’s ten
aanzien van duurzaamheid in de zuivelketen stappen gezet. Voor de energieneutrale
zuivelketen wordt een routekaart ontwikkeld, waarbij omschreven wordt hoe de 30%
reductie van broeikasgassen behaald kan worden. Ook voor de andere thema’s
(Biodiversiteit en Koe Centraal) worden dergelijke paden verkend.

Diervoedergrondstoffen
NZO en LTO Nederland vinden dat diervoedergrondstoffen op een verantwoorde
manier moeten worden geteeld. Het is de ambitie van beide organisaties om de
kringloop van mineralen op melkveebedrijven verder te sluiten.

Life Cycle Analyses (LCA’s)
Door diverse instanties zijn LCA’s in de keten uitgevoerd. Deze worden verzameld
om tot beleidsafwegingen te komen en vervolg te kunnen geven aan
ketenoptimalisaties. Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan een methodiek voor
de berekening van de broeikasgasuitstoot door de keten. Zo heeft de European Dairy
Association in 2008 een studie laten uitvoeren naar de totale broeikasgasemissie ten
gevolge van de zuivelproductie1.
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Transitiepad 9: Keten en consument

Ook op boerderijniveau kunnen keuzes gemaakt worden in de bedrijfsvoering.
Hiervoor zijn er instrumenten beschikbaar (internationaal). De studie moet inzicht
geven in de verschillen en de bruikbaarheid van de verschillende modellen om deze
in een later stadium in te kunnen zetten als meetmodel dan wel beslismodel.

Lopende initiatieven

� Interdepartementaal programma “Duurzame voedselsystemen”
� Ontwikkeling berekeningsmethodiek van de overige broeikasgassen per liter

melk in Nederland en andere Europese landen [werkgroep, actie bij
transitiepad 5-veevoer].

� Loket Innovatieve ideeën melkveehouderij (LTO en PZ);
� Ketenproject van CONO: ‘Duurzaam voeren voor duurzame kaas’ (MJA en

ROB);
� Action team on LCA and Carbon Footprinting (International Dairy

Federation).
� Ontwikkelen routekaart energieneutrale zuivelketen (Initiatief duurzame

zuivelketen: NZO, LTO; zie transitiepad 5)

Acties werkgroep � participeren in Europese trajecten gericht op toerekening emissies aan
ketenpartijen (LNV, VROM, NZO);

1 A sustainable dairy sector, CE - 2008


