
5e Energieconvenant Vijfheerenlanden-Alblasserwaard

Doel
De aangesloten bedrijven en melkveehouders uit de Al-
blasserwaard-Vijfheerenlanden willen koploper zijn op het 
gebied van duurzaam ondernemen en willen aan de slag 
gaan met energiebesparing en duurzame energieopwek-
king. Op 1 januari 2020 trachten de deelnemende melk-
veebedrijven energieneutraal melk te produceren. 

Met de maatregelen zetten zij de stappen naar een ener-
gieneutraal melkveebedrijf. 

Verduurzaming van de melkveehouderij
Bij een verduurzaming van de melkveehouderij hoort het 
duurzaam omgaan met energie. Enerzijds kan dat door 
energiebesparende technologie of simpelweg door minder 
te verbruiken.
Anderzijds kan een melkveehouder zelf de benodigde ener-
gie opwekken en het surplus eventueel verkopen. De on-
dertekenaars van het Convenant zien een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een energie 
neutrale regio en daarmee ook bij te dragen aan het po-
sitieve imago van de melkveehouderij.
Iedere melkveehouder formuleert voor het eigen bedrijf 
een ambitieus streefcijfer voor energiebesparing en/of 

duurzame energieopwekking met het doel daarmee in 
2020 energieneutraal te produceren.

Kennis delen
Samen is leuker dan alleen. Daarom zullen deelnemers 
kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van ener-
giebesparing en duurzame energieopwekking. Hiervoor 
zullen een aantal kennisbijeenkomsten worden gekozen 
per thema. Per thema zullen de aangesloten bedrijven het 
initiatief nemen om kennis en ervaringen te delen.
  
Laat het zien
De deelnemende melkveebedrijven zullen hun energie-
verbruik in kaart brengen met behulp van de energiescan 
die door de zuivelondernemingen wordt aangeboden. De 
resultaten en de voortgang ten opzichte van de doelstel-
lingen worden periodiek en minimaal één keer per jaar 
inzichtelijk gemaakt.

De regio inspireren
De deelnemers aan dit convenant doen hun uiterste best 
om collega melkveehouders te inspireren met en te infor-
meren over de resultaten.
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