
Varkens KI West-Vlaanderen, 

POVLT afdeling veeteelt (vzw Pival) (VL)

Pival vzw, Ieperseweg 87

B-8800 Rumbeke-Beitem

Eddy Decaestecker 

Tel.: 00 32 51 27 33 86

E-mail: eddy.decaestecker@west-vlaanderen.be

Partner | Contrôle laitier du Nord (F)

Totaal budget | € 306 360,00 waarvan € 153 180,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doel de levensduur en de productiviteit van de 

melkkoeien in Nord en in West-Vlaanderen te verbeteren. In de eerste 

fase werd vooral gewerkt aan het verzamelen van gegevens over het 

gewicht, de voeding en de vruchtbaarheid van de koeien. Ook werden 

ervaringsuitwisselingen georganiseerd om op die manier de Belgische en 

de Franse melkveehouders met elkaar in contact te brengen. Aan beide 

kanten van de grens wordt via maandelijkse nieuwsbrieven en informa-

tiebijeenkomsten een goede communicatie over de melkveehouderij 

onderhouden.

Varkens KI West-Vlaanderen, 

POVLT afdeling veeteelt (vzw Pival) (VL)

Pival vzw, Ieperseweg 87

B-8800 Rumbeke-Beitem

Eddy Decaestecker 

Tel.: 00 32 51 27 33 86

E-mail: eddy.decaestecker@west-vlaanderen.be

Partner | Contrôle laitier du Nord (F)

Totaal budget | € 200 000,00 waarvan € 80 000,00 EFRO

Doelstelling
De tweede fase is gericht op de verbetering van de graslandex-

ploitatie en op de optimalisatie van de stikstofbemesting. In dat 

kader werden diverse metingen van de grasgroei verricht. Ook or-

ganiseerden de projectpartners drie bijeenkomsten van deskundi-

gen op het vlak van bemesting en stikstofbemesting, waarin kennis 

werd uitgewisseld over graslandexploitatie en over de optimalisatie 

van de stikstofbemesting. Daarnaast blijft ook bewustmaking een 

vaste waarde binnen het project. Iedere maand wordt een nieuws-

brief verstuurd naar geïnteresseerde melkveehouders en er werden 

een aantal studiereizen georganiseerd. 
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Duurzame  
melkveehouderij

Grensoverschrijdende samenwerking 
inzake advies aan de melkveehouderij 
over duurzaamheid: verbeteren van de 
levensduur van het melkvee Duurzame  

melkveehouderij
Fase 2

Grensoverschrijdende samenwerking  
inzake advies aan de melkveehouderij 
over duurzaamheid: verbeteren van de 
levensduur van het melkvee




