
 

Uitnodiging  Masterlass sturen met gras              

 

Roermond, 14 april 2021 

 

Beste ondernemer, 

Goed grasmanagement en een goed uitgevoerde beweiding kunnen bijdragen aan het verlagen van 

emissies van ammoniak en methaan. Hoe dat zit, willen wij u graag vertellen in de online 

masterclass op 29 april as.  

Zoals u weet is de LLTB is betrokken bij de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal 

Aanpakken. Met deze onderzoeken krijgen we inzicht in de verschillende kansen en mogelijkheden 

waarop melkveebedrijven kunnen verduurzamen.  

Bert Philipsen van Wageningen University & Research zal u uitleg geven hoe je “slim om kunt 

gaan met grasland”. Want goed grasmanagement en goed uitgevoerde beweiding, dragen mee 

aan het verlagen van emissies van ammoniak en methaan. Sturen met gras is voor hem de basis.  

U krijgt van hem praktische tips voor morgen. Daarnaast geeft hij een doorkijk naar de toekomst.  

In deze Masterclass 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. Graag willen we in deze bijeenkomst ook sparren over de 

mogelijkheden dat reductieopties rendabel zijn. Denk aan meer eiwit van eigen land, minder 

krachtvoer en dus minder uitgaven, of het verwaarden van emmissie reductie en wellicht andere 

zaken. 

 

Programma: 

 

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

• Inleiding over het onderzoek Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken  
Uitleg over de klimaatopgave, de opzet en de doelen van het onderzoek rond de thema’s 
meten = weten, voerspoor, dierspoor. Toelichting door Harry Kager (Schuttelaar & Partners)  
 

• Grasmanagen hoe doe je dat? Bert Philipsen is projectleider van diverse grasland- en 

praktijkprojecten. Hij neemt ons mee in het onderzoek wat hij samen met melkveehouders 

heeft gedaan. Philipsen werkt bij het onderdeel Wageningen Livestock Research (WLR) van 

Wageningen University & Research. 

 

• Stellen van vragen 

 

• Afsluiting 

 

 

 



 

Informatie + aanmelden 

 

Datum: 29 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: 

Deelname aan deze masterclass is kosteloos. Ook niet leden kunnen zich aanmelden voor deze 

online bijeenkomst. 

• Naam bijeenkomst 

• Naam deelnemer 

• 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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