Melkveehouderij grootste bron ammoniak
Bij de problemen met mest en ammoniak zitten van oudsher de intensieve varkensen pluimveehouderij in de beklaagdenbank. Maar inmiddels is de melkveehouderij, die
een veel beter milieu-imago heeft, de grootste bron van ammoniak in de Nederlandse
atmosfeer geworden. Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van ammoniak op de
Nederlandse natuur.

Innovatieve stallen voor melkvee kunnen de uitstoot van ammoniak beperken.

De afgelopen twintig jaar is de uitstoot van
ammoniak met veertig procent teruggedrongen, dankzij strenge mestwetgeving en stallen
die door hun bouw en inrichting de emissie van
de verzurende stof beperken. Maar voor de
natuur is die daling nog niet voldoende, stellen
de onderzoekers.
Op het overgrote deel van Nederland – 84 pro-

cent van het oppervlak – slaat teveel stikstof
neer. Dat is vooral slecht voor natuurgebieden op arme gronden. Omdat de gronden
rijker worden verdringen plantensoorten die
goed gedijen als er veel voedingsstoffen
aanwezig zijn – vooral grassen – de kwetsbare planten die op arme gronden groeien.
Terreinbeheerders proberen die gevolgen van

vermesting te bestrijden door bijvoorbeeld te
plaggen. Maar zolang de neerslag van stikstof
te hoog is, is dat dweilen met de kraan open.
Draagvlak
Eén van de doelen van het rapport is het
draagvlak voor het mestbeleid vergroten, via
het bijeenbrengen van alle wetenschappelijke
kennis. Veel boeren zijn namelijk sceptisch
over het mest- en ammoniakbeleid, vertelt
onderzoeker Hans Kros. “Er gaan allerlei verhalen rond, bijvoorbeeld dat ammoniak niet kan
bijdragen aan verzuring omdat het juist een
base is. Wij leggen in het rapport uit dat bacteriën de base ammoniak omzetten in een zuur.
Ook laten we met recent literatuuronderzoek
zien dat het onomstotelijk bewezen is dat de
hoge depositie van stikstof een negatief effect
heeft op de natuur. Er zijn mensen die dat in
twijfel trekken. De hei is toch nog paars en
het gras in de natuurgebieden is lekker groen.
Maar uit onderzoek blijkt dat de biodiversiteit
in ons land er aantoonbaar onder lijdt.”
Volgens Kros zou Nederland onder meer moeten investeren in nieuwe emissiearme stallen
voor koeien. “In de varkens- en pluimveehouderij is al veel bereikt. In de rundveehouderij is
het lastiger, maar met innovatieve stallen moet
het mogelijk zijn om de ammoniakuitstoot
verder terug te dringen.”
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Lössgrond gevoelig voor nitraat
Nitraat spoelt uit lössgrond heel makkelijk
uit naar het grondwater, zo blijkt uit onderzoek. Veel makkelijker dan bijvoorbeeld
bij veen- en kleigronden het geval is.
Deskundigen van Alterra en RIVM schatten dat
66 procent van het nitraatoverschot in lössgronden uiteindelijk in het grondwater belandt.
Bij veen- en kleigronden spoelt vijf tot dertig
procent uit. De uitspoeling in de zanderige
streek achter de duinen is veel lager.
Slechts twee procent van het overschot aan
stikstof dat de boeren door bemesting op hun
akkers – vaak bollenvelden – brengen, bereikt

als nitraat (NO3) het grondwater. Dat komt
door de hoge grondwaterstand in de duingebieden. Dicht onder het oppervlak van de
akker zit daardoor al een zuurstofarme omgeving waar bacteriën die nitraat afbreken tot
stikstofgas (N2) – dat vervliegt – goed gedijen.
Het ministerie van LNV had om het onderzoek
gevraagd omdat er voor löss en duinzand,
twee bijzondere bodemtypes in Nederland,
nog geen rekenmethodiek voor uitspoeling
was. De vastgestelde waarden zijn belangrijk
voor boeren op deze gronden omdat ze
mede de mestnormen bepalen waar ze op
hun bedrijf mee te maken hebben.
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De gevolgen van het vaststellen van de normen voor lössgrond en duinzand zijn volgens
onderzoeker Gerard Velthof nog niet duidelijk.
“Het effect hangt ook af van andere factoren.
Niet alleen de nitraatuitspoeling naar grondwater is belangrijk. Voor het vaststellen van
de mestnormen is ook fosfaat van belang en
de afspoeling van fosfaat en nitraat naar het
oppervlaktewater.”
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