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Inhoud

De volgende punten komen aan de orde:

• Stikstof: de achtergronden
• Boer aan zet: mogelijkheden op het bedrijf
• Middel of doel: opties voor de toekomst
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Aftrap: stellingen

Kan emissie omlaag met maatregelen?

1. Nee, maximale is bereikt
2. Weet niet, geen idee hoe te sturen
3. Ja, als veehouder kunnen we nog wel wat bereiken
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Aftrap: stellingen

Waar sta je zelf als het gaat om emissies:

1. Ik werk op het scherpst van de snede
2. Ik werk graag zoals ik dat gewend ben en al 

jaren doe
3. Kom maar op met wat uitdagingen; ik ga graag 

aan de slag
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Aftrap: stellingen

Als ik mag kiezen, dan kies ik voor

1. Investering in vloer of stal en een forfaitaire 
emissie

2. Aan de slag met maatregelen; geen investering, 
maar reductie verdienen
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Aftrap: stellingen

Welke maatregelen leveren volgens u het meeste 
emissiereductie op?

1. Voermaatregelen
2. Beweiding
3. Minder kunstmest
4. Mest aanlengen met water
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Aftrap: stellingen

Welke maatregelen leveren volgens u het meeste 
emissiereductie op?

1. Voermaatregelen (tot 15%)
2. Beweiding (tot 25%)
3. Minder kunstmest (tot 5%) 
4. Mest aanlengen met water (tot 25%)
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Aftrap: stellingen eens of oneens?

1. Meten is weten

2. Er wordt veel te veel gemeten, laten we wat gaan 
doen! à Geen data maar daden

3. Metingen kunnen zorgen voor meer ruimte op mijn 
bedrijf à Ik doe het beter dan de overheid denkt

4. Metingen leiden alleen maar tot strenger beleid
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Inhoud

Stikstof: de achtergronden
Boer aan zet: mogelijkheden op het bedrijf
Middel of doel: opties voor de toekomst
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Is er een probleem?

à De lucht 
bestaat toch 
uit 78% 
stikstof??
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Probleem van de N-balans in Nederland

N toevoer via krachtvoer 410 kton N
N toevoer via kunstmest 203 kton N
N toevoer depositie/fixatie 35 kton N
Totaal 648 kton N

Afzet in producten 294 kton N
Mestafzet buiten landbouw 74 kton N
Totaal 368 kton N

Overschot 280 kton N

Verliezen naar lucht (NH3, N2O) en water/bodem (NO3)
(bron: CBS, 2019)
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Probleem van de N-balans in Nederland

Overschot (incl. voorraadverschil) 285 kton N
Verlies naar de bodem 199 kton N
Verlies naar de lucht 86 kton N

(bron: CBS, 2019)
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Kritische depositiewaarden (KDW)

(bron: RIVM, 2001)
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Resultaten uit het verleden…

Emissies van NH3 met 60% afgenomen tussen 1990 en 2018, maar sinds 2012 
geen verdere afname. Afname NOx neemt wel af, maar kleine bijdrage landbouw.

NH3 winst met name in emissiearm bemesten, afdekken van mestopslagen, emissie
Arme stallen, krimp veestapel en eiwitarmer voer.
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Inhoud

Stikstof: de achtergronden
Boer aan zet: mogelijkheden op het bedrijf
Middel of doel: opties voor de toekomst



Ammoniakemissies uit de melkveehouderij
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Ammoniak: 4 bronnen in de veehouderij
Mest => aanwending mest

=> vloer en kelder
=> externe opslag
=> weidegang

Aandacht voor stikstof: focus op NH3
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Actueel: emissie-arme stallen?
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Emissie-arme stallen?

Naar aanleiding van CBS-onderzoek 2019 aanvullend onderzoek:
Is alleen een vloer wel genoeg?

Structureel dieper spitten:
- voer
- dier
- veehouder
- stal

Stal vs management: niet of/of, maar en/en 

Omslag: van techniek centraal naar mens centraal (bewust) 
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Bronnen van NH3-emissie

Beweiding 1 kg
Stal 13 kg    9 kg
Aanwending 17 kg  12 kg

(Bron: Evers et al, 2019)
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Stal vs management

Studie (Evers et al, 2019) veenweidegebied:

Stal: 
- luchtwasser: -21%  -14%
- ACNV: - 2%   - 3%
- Dakisolatie: - 1%   - 2%
- Vloer: - 2%   - 3%

Management: 
- Jongvee -1 per 10 koeien: -14%   - 2%
- RE -20g kg krachtvoer: - 2%    - 5%
- Later maaien: +1%    - 3%
- Bierbostel vervangen: - 2%    - 4%
- Weiden naar onbeperkt: -28%   - 5%
- Kunstmest -50 kg/ha: - 5%    - 8%
- Verdund uitrijden mest: -11%   -25%
- Onderwaterdrainage: - 3%    - 7%

- Met pomp - 4%    - 9%

Veel te halen: maar ook maatwerk
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En management?
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Maatregelen, emissiereductie en kosten op intensief bedrijf (Evers et al 2019)



En management?
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Maatregelen, emissiereductie en kosten op extensief bedrijf (Evers et al 2019)
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Samenhang: denk integraal!

NH3
NO3
N2O
N/P2O5
CH4
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Samenhang: voor boeren ingewikkeld!

Ingewikkeld!

Emissies
- Samenhang NH3, CH4, N2O



integraal
24

bron:
Van der Schans et al, 2020
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Inhoud

Stikstof: de achtergronden
Boer aan zet: mogelijkheden op het bedrijf
Middel of doel: opties voor de toekomst
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Huidig: emissies en vergunningen

- Verplichting emissiearme aanwending
- Vergunningen gebaseerd op berekende emissie:

• Emissie voornamelijk gebaseerd op vloer/stal
• Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV)

- Middelvoorschrift
- Forfaitaire emissie per staltype

• Beperkte reductie weidegang en ureum
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Emissies en vergunningen

Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV)
- Middelvoorschrift
- Forfaitaire emissie per vloertype obv proefstalmetingen

Nieuw stalontwerp:
- proefstalstatus aanvragen
- goedkeuring: 4 bedrijven 6 dagen meten

Proefstal goedgekeurd: 
- vaste norm voor het bewuste staltype
- geen/weinig managementvoorschriften



Er kan veel meer: van middel naar doel
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Er kan veel:
- Maatwerk
- Vraagt omslag in het denken
- Borging is uitdaging
- Hoeft niet veel te kosten



Bewustwording en borging: monitoring
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analyzers
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NH3 concentratie 
(ppb) binnen stal 
(blauw) en buiten 
(rood)

CO2 concentratie 
(ppm) binnen stal 
(blauw) en buiten 
(rood)

Check: druk en flow

Monitoringssysteem



Monitoringssysteem
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Voorbeeld zomerstalvoedering



Voorbeeld mestschuif



Emissiemetingen de toekomst?

Beperking: alleen stal
Kans: bewustwording

Belangrijk voor borging en 
omslag van middel naar doel



Dank voor uw aandacht!


