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Wie staat er voor je?



Koe en klimaat: het algemene beeld



Maar de wereld staat echt niet stil

23 opties die goed zijn

voor >40% GHG reductie



Nederland zeker ook niet 



Nederland in wereldperspectief

Nederland totaal 194 Mton CO2eq/jaar: 0,4% mondiaal

Melkveehouderij 12,8 Mton op boerderij; 

20,8 Mton over hele keten: 1,1% mondiaal

2% mondiale productie zuivel



Er is een serieuze reductie opgave!

 Tuinbouw: - 1 Mton/jaar 

 Landgebruik: - 1,5 Mton/jaar

 Veehouderij: - 1 Mton/jaar



Langs twee sporen aan werken

 Directe mitigatie  Systeem innovatie

- Reductie emissie melkvee

- Kas als energiebron

- Slim landgebruik

- Reductie emissie veehouderij

- Energietransitie in de 

agrosectoren



Het korte termijn spoor

 Directe mitigatie  Systeem innovatie

- Reductie emissie melkvee

- Kas als energiebron

- Slim landgebruik

- Reductie emissie veehouderij

- Energietransitie in de 

agrosectoren



Opties reductie methaan bij melkvee

RANTSOEN

• Ruwvoerkwaliteit

• Ruwvoersamenstelling 

• Krachtvoersamenstelling

• Voeradditieven

• Beweidingstrategieën

Denk wel aan CO2/N20!

VEESTAPEL

• Vruchtbaarheid

• Jongvee 

• Melkproductie

• Levensduur 

• Robuuste dieren

• Dierwelzijn/gezondheid
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Opties reductie methaan rond melkvee 

MEST

• Vergisting

• Drijfmest conditioneren 

• Kunstmest vervangers

• Voeradditieven

• Beweidingstrategieën

STAL

• Vloeren

• Mest scheiding

• Lucht conditioneren 



Klimaatslim bemesten: Omdenken!

Mestverwerking

Mestverwaarding



Met groene koeienmest productie



Koeienmest is van grote waarde



Het lange termijn spoor

 Directe mitigatie  Systeem innovatie

- Reductie emissie melkvee

- Kas als energiebron

- Slim landgebruik

- Reductie emissie veehouderij

- Energietransitie in de 

agrosectoren



Kringlooplandbouw spaart ook klimaat



Circulaire mitigatie is substantieel

Slimmer landgebruik:     -2 Mton/jaar

Benutting gewas/voedselresten:     -1,5 Mton/jaar

Methaan zuinige koeien:       -1,5 Mton/jaar

Compost bemesting: -1 Mton/jaar

Meer koolstof in bodem vastleggen: -1 Mton/jaar



Maar vergt wel een grote transitie

 Uitfasering Kunstmest

 Uitfasering Drijfmest



Met maatwerk diversiteit benutten

Natuur-inclusief (begrazing)

Gekoppeld aan akkerbouw (platteland)

Gekoppeld aan stad (reststromen)



Prestaties: meten, rekenen & waarderen 



Koeien met toekomst, maken het verschil



En zijn van nature “all-inclusive”

Delen

!




