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Binnen het Dairymanproject, een eu-Interregproject, werken de partners aan een milieuvriendelijke én economisch
vitale melkveehouderij.

– Jo Bijttebier & Lies Debruyne, ilvo –
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Kennis en ervaringen delen
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Dairyman, een afkorting van dairy management, is een interregionaal project, dat loopt in een groot deel van Noordwest-Europa.
De deelnemende landen zijn Duitsland, België, Frankrijk, Ierland,
Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project
ging van start in oktober van vorig jaar. De hoofddoelstelling is om
een milieuvriendelijke en economisch vitale melkveehouderij te
stimuleren en de plattelandsgemeenschappen in deze gebieden te
versterken. Er wordt vooral gefocust op een efficiëntere benutting
van grondstoffen op een economisch interessante manier.

Voor meer informatie kan je terecht bij Jo Bijttebier, tel 09 272 23
71, e-mail jo.bijttebier@ilvo.vlaanderen.be of op www.ilvo.vlaanderen.be en www.interregdairyman.eu.
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De activiteiten binnen het project zijn divers van aard en worden zowel op regio- als bedrijfsniveau uitgevoerd. Zo houdt men
rekening met de kenmerken en belemmeringen van de melkveehouderij in heel Vlaanderen, maar ook met het unieke karakter
van elk individueel bedrijf. Het voordeel van een internationaal
project is de uitwisseling van ervaringen en kennis. Zo was de
voorbije dagen een groep Ierse melkveehouders te gast in Vlaanderen. Ook de innovaties van de 9 kennistransfercentra (ktc),
verspreid over heel Noordwest-Europa, worden gedeeld. Voor
Vlaanderen is de Hooibeekhoeve in Geel het deelnemende ktc.
In dit internationale project is Vlaanderen een van de 10 deelnemende regio’s. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ilvo), de Hooibeekhoeve, de Boerenbond en Bedrijfsadvisering Melkveehouderij West-Vlaanderen (povlt) zetten
samen hun schouders onder meer duurzaamheid. In het project
vervult de Hooibeekhoeve als praktijk- en voorlichtingscentrum
een centrale rol. Daarnaast nemen ook 12 melkveebedrijven deel
als voorbeeldbedrijf. Op 12 augustus kwamen de deelnemende
melkveehouders samen voor een eerste kennismaking op de
Hooibeekhoeve. In Nederland loopt al sinds 1999 een gelijkaardig project ‘Koeien en kansen’. Projectleider Frans Aarts van de
Universiteit van Wageningen presenteerde de realisaties van dit
project – een succesverhaal.
De 12 deelnemende bedrijven zijn verspreid over heel Vlaanderen en verschillen sterk van elkaar. Het is de bedoeling dat deze
bedrijven model kunnen staan voor de Vlaamse melkveehouderij en dat andere melkveehouders in Vlaanderen zich aan deze
bedrijven kunnen spiegelen. Er vinden bijeenkomsten plaats op
de bedrijven zelf. Daar wordt rond een specifiek thema gediscussieerd en wisselt men ervaringen en kennis uit met collega-melkveehouders, adviseurs en onderzoekers. Voor elk deelnemend
bedrijf wordt er een actieplan opgesteld. Het is niet de bedoeling
dat de melkveehouder grote investeringen doet. Met relatief eenvoudige ingrepen kan je soms al verrassende resultaten boeken.
In de loop van het project zullen de resultaten voorgesteld worden
tijdens open dagen en samenkomsten. Zo wil men de toepassingen ook voor de brede praktijk toegankelijk maken. r
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Het klimaat en de bodem in Noordwest-Europa zijn uiterst
geschikt voor de melkveehouderij. In heel wat regio’s is de melkveesector bijgevolg sterk vertegenwoordigd. Een groot deel van de
landbouwgrond wordt gebruikt voor ruwvoeders en grasland voor
het melkvee. De afzetmarkt voor zuivelproducten is groot, wat
het economisch belang van de sector benadrukt. In deze streken
met veel melkvee is het echter geen gemakkelijke opgave op een
effectieve en sociaal aanvaardbare manier tegemoet te komen aan
de Europese wetgeving inzake milieu en duurzaamheid. De negatieve impact op het milieu blijft groot, onder andere door een niet
zo efficiënt gebruik van meststoffen, voeders en energie. Deze
grondstoffen worden ook steeds duurder. Een efficiënt grondstoffengebruik is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor
de portemonnee.
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Voor een meer duurzame melkveehouderij

