
 

18 Onderzoeksbedrijven 
Verspreid over 11 provincies

22 Demonstratiebedrijven
Verspreid over 10 provincies

68 Ambassadeurs
Verspreid over 11 provincies.
De ambassadeurs gaan zelf aan  
de slag. Ze krijgen ook begeleiding,  
zij het wat minder intensief.

104 Bedrijfsbezoeken
Door 19 ambassadeurbegeleiders

175

Bedrijfsbezoeken
Door 6 bedrijfsbegeleiders 

Deelnemers Jaaroverzicht 2022

Doelstelling 
Netwerk Praktijkbedrijven: 

30% minder ammoniak 
én methaan in 2024 

Het routeplan van Netwerk Praktijkbedrijven richt zich op het  
management van vier onderdelen. In 2022 lag de focus op  
rantsoen- en diermanagement, het startpunt van de reductieroute.

 Rantsoen en dier
4

Nieuwsbrieven

569 Ontvangers

22

Gepubliceerde 
nieuwsberichten

37

Persuitingen in 
vakbladen en 
landelijke media

6

Video’s

8.600

Website- 
bezoekers

71

 Netwerkdagen
-  Voor 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven
-  Voor ambassadeurs
-  Voor beleidsmedewerkers

 Bezoeken
O.a. van minister Van der Wal en leden van Gedeputeerde Staten 
van verschillende provincies

 Webinar
Lager ruw eiwit, de koe kan het aan!

 Bijeenkomsten
Waarbij Netwerk Praktijkbedrijven onder de aandacht 
is gebracht (o.a. bij studiegroepen en partijen binnen 
en buiten de landbouwsector)

18

Onderzoeks- 
bedrijven 

10

Meetweken
Brede verzameling van bedrijfsspecifieke 
data gericht op rantsoen en dier, stal en 
mestopslag, beweiding en mest uitrijden.

180 Opgestelde 
meetweekoverzichten 
Te gebruiken voor nadere  
analyses en het geven van 
feedback op eigen handelen

x =Onderzoek 
en data

Bijeenkomsten

Communicatie

 Interne kennissessies
Gericht op o.a. kuil van de toekomst, KringloopWijzer 
gras en rantsoen, graslandmanagement en methaan

Een initiatief van: Gefinancierd door:

Dataverzameling*      
op orde

45 Opgestelde emissieoverzichten
Over de ammoniak- en methaanemissie  
per dierplaats, per bedrijf

15 Stalmeetbedrijven
Met continue stalmetingen

* Meerdere meetprotocollen zijn 
vanuit integraal bedrijfsperspec-
tief gecombineerd tot een brede 
dataverzameling. De aandacht lag 
bij de inrichting van de digitale 
structuur en de kwaliteit van data.
De dataverzameling is voor intern 
gebruik. 

Waarbinnen

 Stalmeetagenda opgesteld     
    (uitvoering 2023) 

 Start ontwikkeling Stal-APK

 Mest uitrijden

Scan de QR-code 
en kijk op 
de website

Meer weten?

 Beweiding Stal en mestopslag

Voortgang emissiereductie 40 onderzoeks-  
en demonstratiebedrijven*

Referentiejaar 
(2020)

2021 Verschil  
(2020 en 2021)

Doelstelling 2024 
(-30% t.o.v. 2020)

NH3-emissie totaal 182.457 kg 162.026 kg

-11,2%
127.719,9 kg

NH3-emissie gemiddeld  
per deelnemer

4561,4 kg 4050,7 kg 3.193 kg

CH4-emissie totaal 1.168.461 kg 1.179.245 kg

+0,9%
817.922,7 kg

CH4-emissie gemiddeld  
per deelnemer

29.212 kg 29.481 kg 20.448,1 kg

*2022 was het eerste projectjaar dat de 
onderzoeks- en demonstratiebedrijven  
actief met maatregelen aan de slag gingen. 
2021 (het eerste projectjaar) was een  
‘inregeljaar’ en stond voor de deelnemers 
in het teken van kennis opdoen (met name 
over NH3), zichzelf én elkaar beter leren 
kennen.

De KringloopWijzer-resultaten van de  
40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven 
van 2022 zijn op dit moment nog niet  
bekend. Deze cijfers volgen later.

Voortgang basisstappen 40 onderzoeks- en  
demonstratiebedrijven* (gefocust op NH3)

Maatregelen Referentiejaar (2020) 2021 Doelstelling 

RE-gehalte (totaal rantsoen), 
gemiddeld per deelnemer

163,8 g 158,9 g 150 g

Stuks jongvee (per 10 
melkkoeien) gemiddeld per 
deelnemer

4,7 stuks 4,6 stuks 5 stuks

VEM (totaal rantsoen),  
gemiddeld per deelnemer

981,8 per kg ds 977,4 per kg ds 970 per kg ds

Voortgang 
reductie 

NH3 en CH4

CH4NH3

Toeval of  
vakmanschap?

https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/
https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/campagne/zelf-aan-de-slag-met-ammoniak-en-methaanemissies-reduceren 
https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/nieuws
https://www.youtube.com/channel/UCfUnbyQi81CQhFn5uAAEZIw
https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/kennisbank/lager-ruw-eiwit-de-koe-kan-het-aan
https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/nieuws/van-uitdaging-naar-opgave-het-netwerk-is-op-weg
https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/nieuws/van-uitdaging-naar-opgave-het-netwerk-is-op-weg

