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Bezoek ook
Hoeve Bernekouter,
Faconstraat 2,
Wervik

Volg de melkweg

en

Joris Relaes (ILVO), Dirk Ryckaert en Peter Coopmans (Milcobel)
ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
V.U. Frans De Wachter, Diestsevest 40, 3000 Leuven

Milcobel
Stationstraat 146
Moorslede
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Milcobel steunt ILVO in
onderzoek van methaanuitstoot

IN SAMENWERKING MET

28/06/19 11:06

Milcobel, de grootste Belgische zuivel
coöperatie, en het Instituut voor Land
bouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
(ILVO) werken samen aan een nog
duurzamere melkveehouderij. Op het
vooruitstrevende melkveebedrijf Koe
weidehof in Merchtem hebben beide
partijen op 6 september een overeen
komst getekend. De samenwerking
komt erop neer dat Milcobel bepaalde
onderzoeksprojecten van ILVO rond
melkveehouderij en methaanuitstoot
zal helpen financieren.
Het convenant over de enterische
emissie bij rundvee, dat in april onder
tekend werd door meerdere partners in
de rundveeketen, is duidelijk: tegen
2030 wil Vlaanderen de methaanuit
stoot van rundvee met 19% verminde
ren tegenover 2005 tot 1,9 megaton
CO2-equivalenten. Dat is een moeilijke
maar geen onmogelijke opdracht, want
het onderzoek staat niet stil en vee
houders hebben al heel wat stappen in
die richting gezet. Dirk Ryckaert, voor
zitter van de raad van bestuur van Mil
cobel, is trots op wat de melkveehou
ders al bereikt hebben: “De sector is
zeer vooruitstrevend en innovatief,
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Tip. Bezoek dit weekend
de zuivelverwerkers
Milcobel of Inex
tijdens de Dag van de
Landbouw.
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maar het kan en moet nog beter. We
willen de groeiende wereldbevolking
blijven voeden met kwaliteitsvolle
maar ook duurzame melk. Deze
samenwerking met ILVO is dus erg
belangrijk.”
Intussen staat het onderzoek niet stil.
ILVO werkt op drie denksporen in het
onderzoek naar methaanreductie in de
veehouderij. “Er zijn aanzienlijke
reducties te behalen via de samenstel
ling van het rantsoen, de voederaddi
tieven en het management”, zegt Joris
Relaes, administrateur-generaal van
ILVO. “Maar onderzoek kost geld en
Europa verplicht ons tot een cofinan
ciering van 10% vanuit de sector, om te
tonen dat het onderzoek gedragen
wordt door de sector. De steun van
Milcobel kan dus helpen om relevant
onderzoek nog sneller te kunnen
omzetten in de praktijk.” Peter Coop
mans, CEO van Milcobel, benadrukt
dat de Milcobelleden niet verplicht
zullen worden om nog klimaatvriende
lijker te werken, maar dat er gefocust
wordt op het delen van informatie. n
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