
 
 

 
Beste 

 

Uitnodiging methaanexcursie Dairy Campus Leeuwarden 
 
De Nederlandse veehouderij staat voor een belangrijke opgave: het terugdringen van emissies. 
Maar wat is verstandig? Welke maatregelen en stalaanpassingen zijn in beeld? Wat wordt 
momenteel allemaal gemeten? En wat zijn hiervan de resultaten? Zomaar wat vragen die 
momenteel door ieders hoofd spoken.  

 

ZLTO neemt daarom het initiatief om een volledig verzorgde, gratis excursie naar de Dairy Campus 
te organiseren. Tijdens deze dag gaan we met collega veehouders, deskundigen en anderen 
geïnteresseerden dieper in op de materie van methaanemissies. 
 
Onderzoek Veehouderij & Klimaat  
Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij. In 

twaalf onderzoeken meten we emissies in de praktijk, testen we meetsystemen en bekijken we 
welk effect bepaalde maatregelen hebben. Daarbij gaan we zoveel mogelijk op zoek naar 
natuurlijke oplossingen die aansluiten bij kringlooplandbouw. Zo draagt de sector bij aan het 
realiseren van de klimaatdoelstellingen. 
 
Effect van mixen mest en dichte stalvloeren 

Van de twaalf onderzoeken worden er twee uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden. Het 
gaat daarbij om ‘Het effect van het frequent mixen van mest op de emissie van broeikasgassen uit 
een melkveestal’ en om ‘Het effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een 
melkveestal’. 
 
Wilt u meer weten over de methaanproblematiek én over mogelijke oplossingen? 

Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan onze excursie op maandag 16 december.  

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

• 07:15-07:30 verzamelen ZLTO 
• 07:30-10:30 busreis richting de Dairy Campus  
• 10:30-11:00 koffiepauze mét gebak 
• 11:00- 12:00 uitleg methaanproblematiek door Hendrik Jan van Dooren van Wageningen 

Livestock Research 

• 12:00- 12:30 lunch 
• 12:30-13:15 rondleiding over het bedrijf 
• 13.15- 16:15 vertrek richting ZLTO 

 
Aanmelden 
Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan. Stuur een e-mail met uw naam en adres naar: 

evy.kras@zlto.nl. Komt u met meerdere personen? Ook dat horen we graag. Heeft u vragen? Neem 
dan contact op met Evy Kras: +31 6 21 51 74 87 
 

 
Het Onderzoek Veehouderij en Klimaat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader 
van het klimaatbeleid. Wageningen University & Research, LTO Projecten en Schuttelaar & Partners 
tekenen voor de uitvoering van de projecten. Naast de deelnemende veehouders zijn bij diverse 

onderzoeken ook diverse andere bedrijven en adviesbureaus uit de agrarische sector betrokken, 
namelijk Agrifirm, CLM, Keten Duurzaam Varkensvlees, Oonkay en Monteny Milieu-advies. 
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