
 
 

 

Uitnodiging Masterclass klimaat  

 

Roermond, 12 april 2021 

 

Beste ondernemer, 

De LLTB is betrokken bij de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken welke 

word gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid. Met deze 

onderzoeken krijgen we inzicht in de verschillende kansen en mogelijkheden waarop 

melkveebedrijven kunnen verduurzamen.  

In deze Masterclass klimaat gaan we samen met u in op de broeikasgassen in de 

melkrundveehouderij. Hoe ontstaan ze en welke maatregelen kun je nemen om de uitstoot te 

verminderen en wat betekent dit voor de ammoniakreductie. De maatregelen liggen op het vlak van 

dier- en voerspoor en stal en mest, en samen met u willen we deze maatregelen bespreken en naar 

handzame oplossingen zoeken. Daarom vinden we het belangrijk om met u actief aan de slag te 

gaan met kennis en demobijeenkomsten waarbij de praktijk zich samen met onderzoekers en 

deskundigen zich verder verdiepen in de kansen en mogelijkheden. 

Wij nodigen u graag uit voor de eerste online Masterclass Klimaat die wij organiseren om samen 

met u het gesprek aan te gaan en wellicht nieuwe inzichten op te doen. Deelname is kosteloos.  

Ook niet leden kunnen zich aanmelden voor deze online bijeenkomst. 

 

Programma: 

• Welkom  

• Aanleiding/ beleidscontext/ belang en doel van de bijeenkomst door Iwan Gijsbers (LLTB) 

 

o Leon Jansen van Schuttelaar en Partners zal een toelichting geven op de mogelijke 

dier- en voermaatregelen in relatie tot vermindering stikstof en methaanreducties bij 

melkvee. 

 

• Melkveehouder Marcel van Helvoirt aan het woord over de maatregelen die hij op zijn 

melkveebedrijf heeft genomen 

 

o Bram Bos onderzoeker van de Wageningen Livestock Research geeft hierbij een 

toelichting op het onderzoek naar mogelijke oplossingen om stal- en mestsystemen 

emissiearm te maken.  

 

• Afsluiting 

 

 

 



 
 

Informatie + aanmelden 

 

Datum: 21 april 2021 

Tijd: 20:00 - 21.30 uur 

Online bijeenkomst via teams 

 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar wlemmers@lltb.nl met onderstaande gegevens: 

• Datum bijeenkomst 

• Naam 

• Adres, Postcode, Woonplaats 

• E-mailadres 

• Telefoon nummer  

 

Na uw aanmelding ontvangt u een link per email voor deelname via teams. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemien Lemmers (LLTB) 

E: wlemmers@lltb.nl / T: +31 6 53955666 

 

 

 

Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV 
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