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Tenaanzienvandemest-enammoniakproblernatiek isalveel
gepubliceerd overdeomvangvandemestoverschotten, dereductie
vandeammoniakemissie endewijzewaaropdemest kanwordenafgezet.Er isechternogweinig bekend overdeomvang ensamenstelling vandedaarvoor benodigdemiddelen, zoalsmestverwerkingscapaciteit, transportmiddelen enwerktuigen voorhetemissie-armaanwendenvanmest.Dit onderzoek iseropgericht hierin
meer inzicht teverschaffenvoordeperiode tot 2000.Ditonderzoeknaardebehoefte aan infrastructurelevoorzieningendie
voortvloeit uitdemest-enammoniakproblernatiek, ismede
gefinancierd doorhetFinancieringsoverleg Mest-en Ammoniakonderzoek.
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GoossensenenP.J.M,vanBoheemen (IKC-VM),J.H.Voorburg (IMAG)
enH.A.C.Verkerk (DLO)commentaar geleverd ophet conceptrapport.
Deverantwoordelijkheidvanhethiergepresenteerde onderzoekberust bijhetLEI-DLO.
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onder leiding vanJ.Dijk.
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Doel
Hetdoelvanditonderzoek iseenschatting tegevenvande
benodigdevoorzieningen (opslag,transportcombinaties,uitrijapparatuur,mestfabrieken)-inhetjaar 2000-opbedrijfs-en
centraalniveau,dienodig zijnomdebelasting vanhetmilieu
doormest teverminderen. Inditonderzoek isnietmeegenomende
invloedvanderesultaten opdegehanteerdeuitgangspunten (dynamischeaspecten).
De methode
Medetenbehoevevanditonderzoek zijndemest-enammoniakmodellenvanLEI-DLOgekoppeld. De resultatenvanhetenemodelvormendaarbijde invoervoorhetanderemodel.
Omdat schattingenwordengemaaktvoordetoekomst, ishet
niveauvandeuitgangspuntenvaaknogonzeker.Het doorrekenen
vanallemogelijke niveausonderling en insamenhang met elkaar
isonmogelijkgezien,hetgroteaantalvarianten (duizenden)dat
dan zouontstaan.Doorbijdeuitgangspunten belangrijke variaties-met grote invloed opdeuitkomsten -teonderscheiden van
minderbelangrijke encombinaties temaken, ishet aantalmogelijkevarianten sterkgereduceerd.
Omdeextrakostenvandemestwetgeving tebepalen, iseen
schatting gemaaktvandemestkosten in1986,dieafgetrokken zijn
vandekostendievoor 1991,1995en2000wordengeschat.
Uitgangspunten
Deuitgangspunten zijnvoornamelijkgebaseerd opeerdergepubliceerd onderzoekvanLEI-DLO(Luesinke.a., 1989;Baltussen
e.a., 1990).Dit betreftdevolgendeonderwerpen:
samenstelling enomvangveestapel;
deontwikkeling vandemestproduktie (mineralen)perdier
perjaar;
stalaanpassingen omdeammoniakemissie terug tedringenen
omdrogeremestteproduceren;
gewasarealenen;
gegevensoverbe-enverwerking, transport enopslagvan
mest.
Voordeuitgangspuntenmet betrekking totde bemestingsnormen,hetvolumevandeproduktieperdierperjaarendeacceptatiegraden isnieuwmateriaalverzameld enbewerkt.Bijdebepalingvandebemestingsnormenvoordebemestingmet dierlijkemest

wordt rekening gehoudenmet deverwachte normenvoorstikstofen
bijdevaststelling vandeacceptatiegraden isrekening gehouden
met debenuttingsgraden (gerealiseerde acceptatiegraden),zoals
diegevonden zijndoorhetCBSendemestbank.Voordevolumeproduktie perdierperjaar ismateriaalverzameld overdedrogestofpercentages en ismet deskundigen overleg gepleegd overde
ontwikkelingen hierin.Daarnaast isover transportcombinaties,
bemestingsmachines,mestsilo's,mestfabriekenenwatertransport
(schepen)materiaalverzameld omdecapaciteiten enkostente
kunnenberekenen.

Varianten
Erzijndertienvariantengeselecteerd endoorgerekend,
waarvan enkelevarianten aansluiten opanderLEI-DLOonderzoek
(VanOs,1992;Oudendag, 1992).Aandehandvandeverschillen in
uitkomsten iseenzestalvarianten geselecteerd (figuur 1)die
uitgebreid aandeordekomen.Deoverige zevenvarianten dienen
ertoeom inschattingen temakenvandegevoeligheid vanderesultatenvoorhet niveauvandeuitgangspunten.

Kenmerken
varianten
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Figuur 1 De zes hoofdvarianten
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a)DS-droge stofennorm.-normaal;b)Nmin-dehoeveelheid
minerale stikstof die indeherfst nog inde bodemaanwezig is
perhectare;c)Voordedefinitievanacceptatiegraad zie
paragraaf3.3.2.

Overschotten,

distributie,

emissie en kosten

Infiguur 2wordtvandehoofdvarianten eenoverzichtgegevenvande resultaten tenaanzienvanmestoverschotten, distributie,ammoniakemissie enkosten.Uit figuur 2blijktdatdemestoverschotten inhetjaar 2000kunnenvariërenvan 17tot 27min
ton.Vandezehoeveelheid wordt 5à6mintonafgezet inderegio.Bijeenhogeacceptatiegraad enbijeenerghoogdrogestófpercentagevoordeoverschotmest wordt erruim3,5mintonmest
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naaranderegebiedengetransporteerd. Bijeenhoogdrogestofpercentage isdit4,5mintonmest. Isdeacceptatiegraad laagdan
wordt ermaar 1,7mintonmest naaranderegebieden getransporteerd.
Dekostenworden sterkbeïnvloed doorde stalaanpassingen.
Wordengrote stalaanpassingen verondersteld, noodzakelijk omde
ammoniakemissiemet 70Stereduceren,dankunnendekostenoplopentotbovende 2miljard gulden.

Voorzieningen
Hetmaximum aantalbenodigde transportcombinaties voor
drijfmest (capaciteit 35ton)voordesituatie in2000 is272.
Dit isminderdanhet aantaldatnuaanwezig is (316).
Voorhetemissiearmuitrijdenopgrasland zijn in 19952300
werktuigen nodig. In2000isdat ongeveer 1600.Deverschillen
tussendevarianten zijnminimaal.Voorhet emissiearm uitrijden
opbouwland zijndezeaantallen 536 in1995envoor 2000varieert
hetvan345tot 548.Werktuigenvoormest uitrijden opgrasland
wordenmetname ingezet ingebiedenmetveelmelkvee.Voorbouwland isdebehoefteaanwerktuigenvoormest uitrijdenwat
gelijkmatigerverdeeld overheelNederland.
Infiguur3wordt eenoverzicht gegevenvandebehoefte aan
opslagcapaciteit voordejaren 1991,1995en 2000voor zowelvastemest alsdrijfmest.
OpbasisvanschattingenvanAGB (1991)enCBS (1988)iser
in1991voorongeveer30à35minm'opslag opdemestproducerendebedrijven aanwezig.Dit isnationaal gezienvoldoende
voordesituatie in2000.Regionaal zijnergebiedenwaar,voor
desituatie in2000,eenovercapaciteit aanopslag is (zuidelijk
zandgebied)terwijl erookgebieden zijnwaarvoldoende aanwezig
isofwaarnogeentekort is.Wanneererregionaal eenoverschot
aanopslagcapaciteit is,behoeftdatnietvooralle bedrijven
binnen zo'ngebied tegelden.
Voordeaangevoerdemestvanuit overschotgebieden naartekortgebieden isdeaanwezige opslagcapaciteit intekortgebieden
in1991ongeveer500.000m'.Vergelekenmet deberekende behoefte
(figuur3)schiet debestaande hoeveelheid tussenopslag nogduidelijktekort.Dittekortwordt gecompenseerd doorhet berekende
overschot aantransportcombinaties.
Uit figuur3valt afteleiden,datdebehoefte aanopslag
ophetmestproducerende bedrijf in1995zo'n45minton is.In
2000daalt dit tot zo'n30miljoen tön.Deoorzaak ishethogere
drogestofpercentagevandeniet-overschotmest inhetjaar2000.
Debehoefte aantussenopslag voordrijfmest isafhankelijkvan
hetdrogestofpercentagevandeoverschotmest endeacceptatiegraad.Hoehogerhetdrogestofgehalte destelager isde behoefte
aantussenopslag.Bijeenlageacceptatiegraad vindt ermeerdan
eenhalvering plaatsvandebehoefteaantussenopslag.
Debehoefteaantussenopslag voorvastemestwordt beïnvloed
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Figuur 3 Benodigde opslagcapaciteit
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voor drijfmest

en vaste mest

doordekostenvanmestverwerking. Zijndezekostenhoog danis
ergeenvraag naartussenopslag. Zijnze laagdanneemt devraag
naartussenopslag voorvastemest toetot ruim 200.000ton.
De behoefte aancapaciteitvoorverwerking vandroge pluimveemest totkorrels isin2000bijallevarianten ongeveer
600.000ton (figuur 4). Debenodigde capaciteit voorhet zuiveren
vanvleeskalverendrijfmest zonderomgekeerde osmose is in2000
alleenafhankelijkvanhet aantal aanwezige dierenenkomtbij
ditonderzoekuit op500.000of 700.000ton.
Deverwerkingscapaciteit vananderemestsoortenvertoontwat
meervariatie.Uit figuur4blijkt datdecapaciteit voorhet
zuiverenvanvleeskalverendrijfmestmetomgekeerde osmose in2000
schommelt van0tot bijna 400.000ton.Dekostenvoormestverwerking bepalenhet economischoptimaleniveauvandeverwerkingscapaciteit. Zijndekostenhoog danvindt dezevormvan zuiveren
niet plaats.Wordendekostenvanmestverwerking lagerdanloopt
decapaciteit optot zo'n400.000ton.Decapaciteit voorverwerkingvanvleesvarkensdrijfmestvarieert in2000van ruimvijfmin
tontot bijna achtminton.Hoehogerhetdrogestofgehalte vande
mest is,deste lager isdegeschatte mestverwerkingscapaciteit.
Daarnaast isdecapaciteit afhankelijkvanhet aantaldieren;deze isgroterwanneerermeerdierenaanwezig zijn.Voordecapaciteitvanverwerking van fokvarkensdrijfmest hebben beidebovengenoemde factorendezelfde invloed.Daarnaast speelt deacceptatiegraad endenormering eenrolbijdeverwerkingscapaciteit van
fokvarkensdrijfmest.Zowel bijeen lageacceptatiegraad alsbij
de invoering vaneenstikstofnormeringwordt degeschattecapaciteitmeerdandrieminton.
te drogen hoeveelheid
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0.80
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2000-111

2000-IV
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Figuur 4 Centrale, verwerking van mest
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Figuur 4 Centrale verwerking van mest
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n T T n vleesveedrijfmest

(vervolg)

|slib

Alleenbijeen lageacceptatiegraad en/ofeenstrenge stikstofnormering wordt ervleesveedrijfmestverwerkt inhetjaar
2000.
Omeen indicatietegevenvanhet aantal fabriekendater
nodig iswordt daarvan infiguur5eenoverzicht gegevenvanhet
minimum enmaximumaantal.

Discussie
Demestmodellengaanuitvaneenminimalisatie vandekosten
opnationaalniveau.Daardoorwijkendeuitkomstenvoor 1991wat
betreft decapaciteitvoortussenopslag,hetaantal transportcombinaties,debe-enverwerking vanpluimveemest endeexportaf
vandewerkelijke situatie in1991.
Eenaantalalternatievendienietuitgebreid zijndoorgerekend, zijnhetaanzurenvanmest enhetverplaatsenvanbedrijven
naarakkerbouwgebieden.Dezemogelijkhedenkunnen aantrekkelijke
deeloplossingen zijnvoordemestproblematiek.Verder onderzoek
zalditmoetenuitwijzen.
Inditonderzoek zijngeendynamische aspecten indeanalyse
betrokken.Zovindt ergeenterugkoppeling vande lastendrukop
desectornaardeproduktiecapaciteitplaats.Evenmin isrekening
gehoudenmet eendaardoormogelijkversnelde verlaging vanstikstof enfosfaatgehalten indemest.

Conclusies
Degeschatte behoefteaan infrastructurelevoorzieningenvarieert aanzienlijk bij.variatievandeuitgangspuntenvoor:het
drogestofgehalte vandemest,demaximaal toegelatenmestgiften;
deomvang vandeveestapel enhetniveauvande acceptatiegraden.
Metnamevanheteerstgenoemde aspect (drogestofgehalte)gaateen
grote invloeduit.
' •
Demestoverschotten opbedrijfsniveauvariëren,bijdegehanteerdeuitgangspunten tussendé 17en27miljoen ton in2000.
Demesttransporten over langere afstanden zullenuiteenlopenvan
1,7 tot4miljoentonmest.Voordrijfmest ishiervoor in1991
reedsvoldoendetransportcapaciteit aanwezig.
Deverwerkingscapaciteit voordrogepluimveemest endievoor
het zuiverenvanvleeskalverendrijfmest (zonderomgekeerde osmose)
isgelijkaanhetaanbod vandezemestsoorten.Decapaciteit voor
deverwerking vandeoverigemestsoortenvarieert sterk (8tot'16
miljoen ton)en isafhankelijkvanvele factoren.
Deexportvandrogepluimveemest loopt inhetjaar 2000uiteenvan 100.000tot400.000ton,Dievanmestkorrelsvarieert van
1,6 tot 2,4miljoenton.
Een snelleverlagingvanhetdrogestofgehalte indemest
(vóór 1995),kanvoorkomendat onnodigveel investeringen inde
opslag enhet emissiearmuitrijdenvanmest plaatsvinden.
Een reductievandeammoniakemissiemet60Sismogelijke
zondergroteaanpassingenvandehuisvesting vandeveestapel.
Aanzienlijke aanpassingenkunnenertoe leidendatde ammoniakemissiemet 70Zwordtgereduceerd.Deze aanpassingen hebbenhet
grootste effect ophetniveauvandekostenteroplossing vande
mestproblematiek.
17

i——J minimum aantal
K w

maximum aantal

A:Aantal fabriekenvoorhetdrogenvandrogepluimveemesten
verwerkentotkorrels (capaciteitminimaal 100.000tonen
maximaal 199.000tonperfabriek).
Figuur 5 De minimale en maximale behoefte
het jaar 2000
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aan mestfabrieken

voor

t^~-^ exclusiefomgekeerde
+
osmose (minimum aantal)
p

f//j.

inclusief omgekeerde
osmose (maximum aantal)

B:Aantal fabriekenvoorhetzuiverenvanvleeskalverendrijfmest
(capaciteitminimaal 100.000tonenmaximaal 199.000tonper
fabriek)
Figuur 5 De minimale en maximale behoefte aan mestfabrieken
het jaar 2000 (Ie vervolg)

voor
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SSs,

maximum aantal

C:Verwerkenvanvarkens-,vleesveedrijfmestenslib (capaciteit
minimaal 500.000tonenmaximaal 999.000tonperfabriek)

Figuur 5 De minimale en maximale behoefte aan mestfabrieken
het jaar 2000 (2e vervolg)
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding
De laatste jarenwordt de drukvan dewetgever envan maatschappelijke groeperingen opde landbouw steeds groter omde milieubelasting tengevolge vanmest te beperken (Meststoffenwet en
WetBodembescherming).
Inde Structuurnota Landbouw (LNV, 1989)en het Nationaal
Milieubeleidsplan (VROM 1989)worden door de overheid doelstellingen geformuleerd voor demest- en ammoniakproblematiek.
Deze doelstellingen van de overheid voor het jaar 2000 luiden alsvolgt:
1. omde af-enuitspoelingvan fosfaat teverminderen endaarmee eutrofiëring van grond- en oppervlakte water, wordt het
fosfaatbemestingsniveau in 2000 teruggebracht tot dewerkelijke onttrekking;
2. de bemesting met stikstof indevormvan kunstmest,dierlijkemest of andere organische meststoffen mag niet leiden tot
een stikstofgehalte voor oppervlaktewater dat ligt boven de
kwaliteitsdoelstelling voor oppervlaktewater (thans 50mg
nitraat per liter);
3. de uitspoeling van stikstof zal ingebieden waar het grondwater kanworden gebruikt voor drinkwater, teruggebracht
worden tot een niveauwaarbij onder landbouwpercelen de norm
van 50mg nitraat per liter inhet grondwater op een diepte
van tweemeter onder dewaterspiegel niet wordt overschreden;
4. een reductie van deNH3-emissie met 70%inhet jaar 2000 ten
opzichte van het niveau in 1980 (236miljoen kg MH3, Oudendag, 1989)en;
5. in stagnante zoetewateren (meren) isde doelstelling voor
het gemiddelde stikstofgehalte voor de zomerperiode 2,2mg
per liter.
Met behulp van algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) ter
invulling van deMeststoffenwet endeWet Bodembescherming en
aanvullende wetgeving LNV, 1990), wordt getracht de bovengenoemde
doelstellingen te realiseren. De genomen maatregelen worden door
of inopdracht van de overheid regelmatig geëvalueerd en op hun
effect beoordeeld. Aan de hand van de resultaten van die evaluaties (LNV, 1990)worden nieuwe beleidsmaatregelen voorgesteld ter
realisatie van dedoelstellingen.Een aantal beleidsmaatregelen
die eind 1991 invoorbereiding waren zijn:
een nieuw verplaatsingsbesluit;
als gevolg van fosfaatverzadigde gronden een scherpere fosfaatnorm in 1993 en 1995;
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hetschorsenvanlatenteproduktieruimteenj
hetschoonhoudenvanschonegebieden.
Omdeoverheidsdoelstellingenterealiseren isnognieuwbeleidnodignaastdatwatal isuitgevoerd en invoorbereiding is.
InhetPlanvanaanpakbeperking ammoniakemissievande landbouw
(LNV/VROM,1989)eninhetadviesvandeCommissie Stikstof
(Goossensen etal,1990)wordenaanzettengegevenvoorhette
ontwikkelen beleid omdeoverheidsdoelstellingen in2000terealiseren.
Deuitvoering vanhetbeleid -voorgenomenbeleidennieuw
beleid -brengtbedrijfsaanpassingen inde landbouwmet zichmee.
Debenodigde extra investeringen zullen leidentoteenlastenverzwaringvoordebedrijven.Daarnaastzijnerkostenverbondenaan
deafvoerenverwerking vanmest.
Tenaanzienvanhetnogteontwikkelen beleid zijn indeze
studiemaatregelenverondersteld.Uiteraard isdekansgrootdat
hetuiteindelijke beleid daarvanafzalwijken.

1.2 Doelstelling
Ditrapportwil inzichtgeven indeomvang enaardvande
voorzieningen dienodig zijninhetkomendedecennium omdeoverheidsdoelstellingenvoordemest-enammoniakproblematiektekunnenrealiseren.Hierbijwordtgeschatwatditvoorkostenvoorde
veehouderijmet zichmee zalbrengen.
Bijdepresentatievanderesultatenwordtdenadrukgelegd
op:
aantal ensoorttransportcombinaties;
omvang enplaatsvanopslagvoorzieningen;
aantal,soortenplaatsvanwerktuigenvoorhetuitrijden
vanmest;
aantal,omvangenplaatsvanverwerkingsfabriekenen;
kostenenopbrengstendiemetdemaatregelengepaard gaan.
Naast soort,omvang,plaatsenaantallenvandevoorzieningenzalgetrachtwordenaantegevenwanneerdebetreffendevoorzieningennodigzijn.

1.3 Aanpak
Indit onderzoekwordt eerst gekekennaareen brongerichte
aanpakvandemest-enammoniakproblematiek, vervolgens naarnuttighergebruikvanmest inhetbinnenland entenslotte naarnuttiggebruik inhet buitenland.Noodoplossingen alshet stortenen
verbrandenvanmestworden inditonderzoeknietmeegenomen.
Dit onderzoekbouwtvoort ophetonderzoek "actualisatie van
het transport enverwerkingsmodel"(LuesinkenVanderVeen,
1989). Indat onderzoek lagdenadrukopdeontwikkeling enhet
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gebruikvandeontwikkeldemodellen. Indit onderzoek ligtdenadrukophetgebruikvandemodellen omdedoelstelling tebereiken. Indit rapport zaldaaromvaakverwezenwordennaarLuesink
enVanderVeen (1989).Daarnaast wordt bijdeformulering vande
uitgangspunten aangesloten ophet onderzoek "beperking ammoniakemissieuitdierlijkemest" (Baltussenetal, 1990b).Ooknaar
dit onderzoekzalvaakverwezenworden.
Dedynamische aspectenvandemest-enammoniakproblematiek
worden indit onderzoeknietmeegenomen.De resultatenvanhet
onderzoek zijnnietdirect teruggekoppeld naardeuitgangspunten.
Een sterke lastenverzwaring alsmodelresultaat, isbijvoorbeeld
niet terugvertaald naareenaanpassing vandeveestapel,enof
eendaling vanhet aantal bedrijven.
Evenmin isindeze studiedeverdeling vandekostenoverde
verschillende veehouderijbedrijvennagegaan (ziehiervoorVanOs
etal,1992).

1.4 Opzet rapport
Demethode vanonderzoekwordt besproken inhoofdstuktwee.
Indathoofdstukwordt ingegaan opdegebruikte modellen ende
werkwijze bijdekeuzevandevarianten.
Deuitgangspuntenworden behandeld indevolgorde van:aanpakaandebron (produktie,voeding, stallen engewasoppervlakte); aanwending vanmest inhet binnenland (distributie enbemesting); enexportvanmestvia be-enverwerking. Deuitgangspuntenworden kort behandeld,waarbij alleendegebruikte technische
coëfficiëntenendekostenaandeordekomen.Uitgebreide informatie overhet tot stand komenvandeuitgangspunten wordtvermeld inde bijlagenen indeLEI-DLOrapporten die tengrondslag
liggenvandit onderzoek.
De resultatenvanhet onderzoek zijnverdeeld overvier
hoofdstukken (vier,vijf,zesenzeven).Omtevermijdendatde
grote hoeveelheid gegevens tenkoste gaatvanhet overzicht,wordenvaneenbeperkt aantalvariantenderesultatenuitgebreid
weergegeven.Hoofdstukvier laat zienhoeuit deveelheid vanmogelijkevarianten eenselectie isgemaakt. Inhoofdstukvijfwordende resultaten opnationaal niveaubesproken en inhoofdstuk
zesopregionaal niveau.Hoofdstuk zevenbevat de resultatenvan
de gevoeligheidsanalyse.
Inhoofdstuk acht (discussie),wordt ingegaan opeenaantal
onderwerpen dieaandacht verdienen inverderonderzoek.Daarnaast
wordt ingegaan ophetverschil vandemodelresultaten vanhet
jaar 1991met dewerkelijke situatie indatjaar.Tenslotte komt
het onderwerp "dynamische aspecten"aandeorde.
Deconclusies zijnhet onderwerpvanhoofdstuknegen.
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1.5 Verwante publikaties
Deeconomischegevolgenvandemest-en ammoniakproblematiek
opbedrijfsniveau,dieaansluitenopderesultatenVanditonderzoek,zijnapart gepubliceerd (VanOsetal, 1992). Degevolgen
vanemissiebeperkende maatregelenwordengepubliceerd in
(Oudendag, 1992).Met het ooghieropwordt indit rapport nauwelijks ingegaanopderesultaten tenaanzienvande ammoniakemissieendegevolgenvandemest-enammoniakproblematiek op
bedrijfsniveau.Indedrie rapporten zijneenaantal varianten
aanelkaargelijk.Erworden indezerapporten andere aspecten
vandeproblematiek belicht.

1.6 Aanwijzingenvoordelezer
Voorde lezerdiealleenmaargeïnteresseerd isindehoofdlijnen ishetvoldoendeomvandehoofdstukken overde resultaten
alleenmaarhoofdstukvijf telezen.
Voordiegenediegeïnteresseerd isindetotstandkoming van
deuitgangspunten ishet raadzaamomnaast de bijlagen ookde
LEI-DLOrapporten eropnateslaandieaande basisvandit onderzoek liggenenelders indithoofdstukworden genoemd.
De lezerdieookgeïnteresseerd isinde financiële aspecten
vandemest-enammoniakproblematiek opbedrijfsniveauen/ofmeer
informatiewenst overderegionale ennationale ammoniakemissie
ishet raadzaamomdeLEI-DLO rapportenvanVanOsetal, (1992)
enOudendag (1992)eropnateslaan.

24

2. METHODE

2.1

Inleiding

Voordeanalysevanhetonderhavige probleemwordt gebruik
gemaakt vandeophetLEI-DLOontwikkeldemest-enammoniakmodellen. In 1990zijndezemodellen aanelkaargekoppeld tot eenintegraal rekenmodel.
Deanalyse startmetdebepaling vandesamenstellingvande
mest.Vervolgenswordt opbasisdaarvandeammoniakemissieuit
stal,opslag enhetweidend veeberekend. Daarnawordt perbedrijfnagegaanhoeveelmest erwordtgeproduceerd enwelkdeel
vandemestniet ophet bedrijf plaatsbaar is.Vervolgenswórdt
vandezeoverschotmest bepaaldwaarenopwelkewijzedezeafgezetkanworden.Tenslottewordtdeammoniakemissie bijhetuitrijden bepaald.
Indithoofdstukwordt achtereenvolgens ingegaanopdemodellendiezijngebruikt voordeanalyse endewijzewaaropde
koppeling vandezemodellen heeft plaatsgevonden.Voortswordt
aandacht besteed aan ingerekende kostenenwordt stilgestaan bij
dekeuzevaneenbeperkt aantalvarianten.

2.2 Demodellen
2.2.1 Mengvoermodel (VOER)
Voer iseen lineair programmeringsmodel waarmee,ondergegeven randvoorwaarden, eenoptimaalmengvoederpakket voorde
Nederlandseveestapelwordt berekend.Met ditmodelwordende
P205 enNexcretievanvarkens enpluimvee berekend opbasisvan
nationalemengvoederstatistieken (Zwart, 1988).Daarnaast berekend ditmodeldevoerprijs.Aanhetmodelkunnendevolgende
randvoorwaarden wordengesteld:
hetwelofnietmeenemenvanverteerbaar fosfor-eisen;
het toevoegenvanfytase;
welofgeenfasevoederingen;
eenbovengrensvoordefosfaat-enstikstofinhoudvanalle
mengvoedersgezamelijk.
Methetmodelkande invloedvangenoemde typenvanmaatregelenopdeexcretiesvanNenFvoorvarkens enpluimveeworden
nagegaan enkanwordenbepaaldwelke kostendatmet zichmeebrengt.Eenuitgebreide beschrijving vanVOER istevinden inVan
derVeenetal, (1992).
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2.2.2 Ammoniak stalenopslag-model (AMMSO)
AMMSO berekend deammoniakemissie uit destal,deopslagen
demest diebijhetweidend veeophetweiland komt.Ditgebeurt
metdegegevensuitdeLandbouwtelling opbedrijfsniveau,waarna
aggregatie plaatsvindt opgemeente-c.q. gebiedsniveau.Metdit
modelkanheteffectopdeammoniakemissie wordennagegaanvan
ondermeerdevolgendemaatregelen:
lagereNbemesting opgrasland;
afdekkenvanmestsilo's;
stanksloten ensmallerekelders installenen;
biofilters.
Naast heteffectopdeammoniakemissie wordt bepaaldmet
welkekostendemaatregelengepaard gaan.Omdeberekeningenmet
AMMSO tekunnenuitvoeren isinformatienodigover samenstelling
enomvang vandeveestapel:
Nexcretieperdierperjaar;
stal-enopslagsystemen en;
emissiefactoren.
Eenuitgebreide beschrijving vanAMMSO istevinden in
Oudendag enWijnands (1989)enOudendag (1992).
2.2.3 Mestoverschottenmodel (MESTOF)
MetMESTOFwordendemestproduktie ende plaatsingsmogelijkhedenvoormestperbedrijfberekend.Hetmodelmaakt gebruikvan
deLandbouwtelling,gegevensoverdemestproduktiesperdierper
jaarendetoegestane bemestingsgiften.Uitdemestproduktieen
deplaatsingsmogelijkheden wordendeoverschotten of resterende
plaatsingsmogelijkheden bepaald.Dezewordenvervolgensgeaggregeerd totgebiedsniveau. InMESTOP kanookgerekend wordenmet
eenaantalmestbewerkingen opbedrijfsniveau,zoalshet scheiden
enaanzurenvanmest indestal.Voormeer informatieoverMESTOP
zieLuesinkenVanderVeen (1989).
2.2.4 Mesttransport-enverwerkingsmodel (MESTTV)
Met dit lineaireprogrammeringsmodelwordt eennationaaleconomische afweging gemaakt omallemestoverschotten opeenverantwoordewijzeaftezetten.Daarbij gaathet omdeafzetvan
verwerkteofonverwerktemest inhetgebied zelf, ineenander
gebied ofbuitenNederland.Hetmodelminimaliseert detotale
kostenvantransport enverwerking vanmest opnationaal niveau
naaftrekvandeopbrengsten.Dithoudt indatereencentraal
beslissingspunt wordt gesimuleerd.
Voormeer informatie zieLuesinkenVanderVeen (1989).
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2.2.5 Ammoniak uitrijden-model (AMMUI)
Ditmodel bepaalt deammoniakemissie bijhetuitrijdenvan
mest.MetAMMUI kunnen naast ammoniakemissies ookdekostenberekendworden bijdevolgendemaatregelen:
direct onderwerkenvanmest;
gebruikvan zodebemesters,zodeinjecteursofmestinjecteurs;
be-ofverregenen vanmesten;
bovengrondsuitrijdenvanmest.
Debenodigde gegevensvoordeberekeningen komenuitdeanderemodellen.Voormeer informatie zieOudendag enWijnands
(1989)enOudendag (1992).

2.3 DeRekenwijze
2.3.1 Inleiding
De rekenwijze vandeafzonderlijkemodellen isaluitgebreid
beschreven doorLuesinkenVanderVeen (1989)voordemestmodellenenOudendag enWijnands (1989)voordeammoniakmodellen.De
rekenwijze vanhetmengvoermodel isbeschreven doorVanderVeen
etal, (1992). Inhet kadervandit onderzoekwordt opderekenwijzevandeafzonderlijkemodellen danooknietverder ingegaan.
Aandehandvan figuur 2.1 zalbehandeld worden hoedemodellenonderling zijngekoppeld.Alsvoorbeeld isdestikstofproduktievanvleesvarkens genomen.Vooranderemineralen enanderemestsoortenwordt opdezelfdewijze gerekend. Dekeuze isop
stikstof gevallen omdat stikstof eenelement iswaarmee inelk
modelwordtgerekend.Degetallen infiguur 2.1 zijnalsvoorbeeld bedoeld.
Infiguur2.1worden slechtsdieuitgangspunten genoemd die
van belang zijnbijdit voorbeeld.
2.3.2 Eenvoorbeeld
Wanneer inhetmodelVOERwordt uitgegaanvanverteerbaarfosforeisen enfasevoedering isdestikstofexcretiepergemiddeld aanwezig vleesvarkenperjaar 16,58kg.Deze hoeveelheid
stikstofwordt aangeleverd aanhetmodelAMMSO. Wanneerdaar
wordtuitgegaanvaneenstalwaaringeenaanpassingenhebben,
plaatsgevonden omdeammoniakemissie teverminderen, dan isde
ammoniakemissie 16%vandetotaleN-inhoud.Wanneerwordtverondersteld dathet bedrijf gevestigd isingebied A,dangaat daar
2,65 kgN indevormvanammoniak de lucht inalsstalemissie.In
demest blijft dannog over 13,93kgN.Dezehoeveelheid gaat
naarhetmodelMESTOP.
MESTOP berekent,datvande 13,93kgNer8,93.kgophet
eigen bedrijf (gebied A)opgraslandwordt afgezet.VijfkgH
wordt berekend alsstikstof inoverschotmest.DezevijfkgNgaat
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VOER
model

excretie
16,58kg

normalestal
16%emtesie

AMMSO
model

NH3emissie
2.65kgNIngebiedA

N Inmest
13.93kg

50%totaalN
isNml)

MESTOP
model

8,93kgNafzettenop
gtasingebiedA

Nin
overschot
mestS kg

MESTTV
model

grasemissie50%Nm
bouwlandemissie35%Nm

2,5kgafzetten inA
en2,5kgafzettenin
B opbouwland

—H

AMMUI
model

NH3emissiegebied A2,67kg
NH3emissiegebied B0,44kg

Figuur 2.1

Voorbeeld van de stikstofstroom
tussen de modellen
van een gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar in
kg N
1)Nmisdemineralestikstof indemest.

naarhetmodelMESTTV,waarberekendwordtdater2,5kgafgezet
kanwordenbijdebuurmanopbouwland ingebiedAendatderesterende2,5kgNopbouwlandwordtafgezetingebiedB.
Allealdusberekendeafzetten(8,93kgNopgrasingebied
A;2,5kgNopbouwland ingebiedAen;2,5kgNopbouwlandin
gebiedB)gaannaarhetmodelAMMUI.Inditvoorbeeldwordtvoor
hetmodelAMMUIvandevolgendeuitgangspuntenuitgegaan:
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opgrasland bovengrondse aanwending waarbij 50%vandeminerale stikstofvervluchtigt en;
opbouwland bovengrondse aanwending enonderwerken binnen 24
uurwaarbij 35%vandeminerale stikstof vervluchtigd.
Deammoniakemissie bijhetuitrijden isdan:
opgrasland ingebiedA 2,23 kgN;
opbouwland ingebiedA0,44kgNen;
opbouwland ingebied B0,44kgN.
Alshetgeheelnog evenwordt samengevat dan ishetvolgende
met deexcretievan 16,58kgNgebeurd:
5,32kg isgeëmiteerd ingebiedA;
0,44kg isgeëmiteerd ingebied8;
8,76 kg isindebodemterecht gekomenvangebied Aen;
2,06 kg isindebodemterecht gekomenvangebiedB.
2.3.3 Kosten
Inditonderzoekwordtuitgegaanvandebruto-kosten.Onder
het begrip bruto-kosten wordendevolgende kostenposten verstaan:
kostenomhogeredrogestofgehalten indemest terealiseren;
kostenvoordeaanpassing vanhetvoeralsgevolg vanminder
mineralen inmengvoer;
lagereopbrengstenvangrasland ensnijmais alsgevolg van
eenverlaging vandeN-bemesting;
kostenvan stalaanpassingen omdeammoniakemissie terugte
dringenenvoorhetdrogenvanpluimveemest totdrogestofpercentagesvan60ofhogeropbedrijfsniveau;
kostenvanmestopslag (inclusief afdekkosten)voorallegeproduceerdemest;
kostenvanalletransport vanmest dievanhetproduktiebedrijfwordt afgevoerd;
totalekostenvanaanwendenvanallegeproduceerdemest;
bruto-kostenvanmestverwerking en;
kostenvanexportvanmest.
Omtot netto-kosten
tekomenwordenvandetotalebruto-kostendeopbrengstenafgetrokken.Onderopbrengstenwordt verstaan
detotale opbrengsten bijdeafzetvandeoverschotmest endeopbrengstenvandeextra stikstof indemest alsgevolg vanemissiebeperkendemaatregelen bijhetaanwendenvandeniet-overschotmest.
De extra kosten wordenberekend doorvande netto-kosten
van
debetreffendevariant de netto-kosten
aftetrekkenvandevariantvoorhetjaar 1986.Dekeuzevoorhetjaar 1986 isgebaseerd ophet feitdatdit hetjaar isdat directvoorafgingaan
de invoering vandemestwetgeving.
Dealdusberekende extrakostenhoevenniet alleeneengevolgtezijnvandemestwetgeving.Zekunnenookveroorzaaktwor-
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dendooreenuitbreiding vandeveestapel.Zondermestwetgeving
isvoordeze extraveestapel ookmestopslagnodig endemestvan
dezedierenmoet ookuitgeredenworden.Het tegenovergestelde is
het geval bijeen inkrimping vandeveestapel (melkvee alsgevolg
vanmelkquotum).Denietmeergeproduceerdemest behoeft nietopgeslagen enuitgereden teworden,dusdaarvoorworden ookgeen
kostengemaakt.
Deextrakostendiebijditonderzoek berekendwordenzijn
duseengevolg vanveranderingen indeveestapel enmaatregelen
alsgevolgvandemestwetgeving.
Eenalternatief zouzijngeweest omallesvoor 2000teberekenen,datwil zeggen:
metmestwetgeving en;
zondermestwetgeving.
Hetprobleem bijdezemethode is,dathetmoeilijk inte
schatten ishoedeontwikkelingenlopenzonderdemest-enmilieuproblematiek.Wekunnendaarbij aandevolgende aspectendenken:
komt hetgebruikvan fytase inveevoerwel ofnietvande
grond zonderdemest-enmilieuproblematiek!
wordthet,direct in-ofonderwerkenvanmest insommigedelenvanNederland vanwegede recreatie (stank)tochalniet
verplicht en;
wordt erzonderdemest-enmilieuproblematiekwelofniet
gewerkt aanhetverkrijgenvanhogeredrogestofpercentages
indemest,enz.
Degekozenwijzevananalyse heeft haartekortkomingenmaar
heeft hetvoordeelvandeeenvoud en isdaardoorookbeterteinterpreteren.

2.4 Keuze varianten
Voordit onderzoek zijnenkele tientallen uitgangspunten
verzameld.Vooraldezeuitgangspunten isdiscussiemogelijkover
het niveauvandewaarden endekosten.Daarnaast kanerbijsommigeuitgangspunten gekozenwordenuitvelemogelijkheden.Mestopslag heeft bijvoorbeeld velesoortenvanopslag (silo's,kelders,enz.)velematerialen (hout,beton,enz.)envele groottes
(250tot ongeveer 10.000 m'). Het isnietmogelijk omallevariatiemee tenemen,want dit leidt totduizendenmogelijkheden.Ter
beperking vandemogelijkheden zijneendrietal invalshoekengekozen:
A. keuzesmakenuit hetgrote aanbod vandetechnische waarden
enhetniveauvandekosten;
B. veranderingenwaarvan teverwachten is,dat zetegelijkertijd zullenoptredencombineren invariantenen;
C. aandehandvandeuitkomstendevarianten indelennaar,
uitgebreid behandelen enbeperkt behandelen.
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adADekeuzeszijnbepaald dooralleenvariatie indetechnische
waarden enhetniveauvandekostenaantebrengenvooreen
beperktaantaluitgangspunten.Ditzijndieuitgangspunten:
waarvan eengroot effectwordtverwacht opdeuitkomstenen;
waarvoornoggroteonzekerheid bestaatoverhetniveauvan
detechnischewaardeenofdekosten.Devoorwaardediebij
dekeuzes isgehanteerd, isdatdetechnischewaardeenhet
kostenniveauopenbaarmoetenzijn.Indienervoorbepaalde
uitgangspunten (bijvoorbeeld ontwikkeling vleesveestapel)
geengepubliceerde gegevensaanwezigwaren,isgetrachtdit
opbasisvananderegegevens zogoedmogelijk teschatten.
Inhoofdstuk driewordendegemaakte keuzesvermeld.
adBBijhetsamenvoegenvaneenaantalveranderingen (zoalshogeredrogestofgehalten enmindermineralen inhetmengvoer),
inéénvariant ishetnadeeldathetafzonderlijkeeffect
vaneenhogerdrogestofgehalte ofmindermineralen inhet
mengvoernietexact isvasttestellen.Bijhet samenstellen
vandevarianten isgetrachtditzominmogelijk telaten
voorkomen.Eenvoorbeeld daarvan isomeenanderevormvan
distributie (schepen)tecombinerenmeteenanderevormvan
huisvesting voor leghennen (volièrestallen).Dezetwee
maatregelen hebbenonderling nauwelijks invloed opelkaar
zodatwanneer beidemaatregelen ineenvariantwordengestoptdeafzonderlijkeeffectenweluitderesultaten zijn
tehalen.Totwelkedertiendoorterekenenvariantendit
heeftgeleid,wordtbeschreven inhoofdstukvier.
adCBijdeze selectie (hoofdstukvier)iseropgeletoferwezenlijkeverschillenzijn indeuitkomsten.Alleendievariantenwordenuitgebreid beschrevenwaarvandeuitkomsten
veelvanelkaarverschillen.Ditheeftgeleid totzesvariantendieuitgebreidwordenbehandeld (hoofdstuk5en6).
Vandeoverige zevenvariantenkomenalleende inhetoog
springende resultatenaandeorde.Dezewordenbeschrevenin
hoofdstuk zeven (gevoeligheidsanalyse).
Inditonderzoekkomtzowelhetverledenalshethedenende
toekomst aandeorde.Omdatweertegevendienteenkeuzete
wordengemaaktvoorwelkejarenderesultatenwordenvermeld.
Daarbij isaangesloten bijdetijdsfasering die indemestwetgevingwordtgehanteerd:
1986noggeenmestwetgeving;
1991 starttweede fasemestwetgeving;
1995startderde fasemestwetgevingen;
2000starteindfasemestwetgeving.
Deonzekerheid overhetniveauvandeuitgangspunten isafhankelijkvandetijd.Voorhetnabijeverledenenhethedenis
hetniveauvandeuitgangspuntenvrijgoed bekend.Voordetoekomst ligthetwatmindervast.Hoeverderdetoekomstweg ligt
desteminderzeker ishetniveauvandeuitgangspunten.
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Indit onderzoek isdaarrekening meegehoudendoorvoor
1991 éénvariant doorterekenen,voor 1995tweevariantenen
voor 2000negenvarianten.
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3. UITGANGSPUNTEN

3.1 Inleiding
Indezeanalysewordt ervanuitgegaan,datdemilieudoelstellingen zoalsdiedoordeoverheid zijngeformuleerd voorde
mest-enammoniakproblematiek in2000gerealiseerd moeten zijnen
weltegen zolaagmogelijke kosten.Voortswordt ervanuitgegaan,
datdeomvangvandeveestapelnietdoordemilieuwetgevingwordt
beïnvloed.Wel isde invloed vantechnische-enmarktontwikkelingen indeanalysemeegenomen.
Omdemestoverschot- enammoniakproblematiek op te lossenis
inhetmestactieprogranimagekozenvoordrie oplossingsrichtingen
(TweedeKamer 1986-1987,19882nrs.1-2).Datzijn:
1. hetverminderenvanmest-enmineralenoverschot doormiddel
vanhettreffenvanmaatregelendiebetrekking hebbenopde
diervoeding;
2. hetwegnemenvanbelemmeringen bijdemestafzet en;
3. het behandelen (be-enverwerken)vanmest.
Debeschrijving vandevolgorde vandeuitgangspunten indit
hoofdstuk,wordt gekoppeld aandezedrie richtingen. Bijoplossingsrichting éénworden behandeld:demestproduktie, aanpassing
indevoeding, stallen engewasoppervlakten. Bij oplossingsrichting tweewordenbehandeld:distributie enbemesting.Oplossingsrichting driehoudtdebe-enverwerking vanmest alsmededeexportvanmestin.
Deuitgangspunten zijnvoornamelijkontleend aandeonderstaande onderzoekingen dieophetLEI-DLOzijnafgeslotenof
vrijwel afgesloten:
deNederlandse landbouwna 2000,eenverkenning (Mededeling
379, Douw,VanderGiessenenPost, 1987);
actualisatie vanhettransport-enverwerkingsmodel (Onderzoekverslag 47,Luesink enVanderVeen, 1989);
economische evaluatievanmineralenverlaging in.mengvoer
(concept rapport,VanderVeen,etal, 1992);
gevolgenvanbeperking vanammoniakemissie voorvarkensbedrijven (Onderzoekverslag 62,Baltussen etal, 1990a);
gevolgenvanbeperking vanammoniakemissie voorpluimveebedrijven (Onderzoekverslag 63,VanHorne, 1990);
gevolgenvanbeperking vanammoniakemissie voor rundveebedrijven (Onderzoekverslag 64,Baltussen et al, 1990b)en;
beperkingvandeammoniakemissie uit dierlijkemest (onderzoekverslag 56,Oudendag enWijnands, 1989).
Deontwikkelingenophet terreinvandemest-en ammoniakproblematiek -zoweltenaanzienvanhetonderzoek alstenaanzienvanhetbeleid -gaanechterzosnel,dathet nietmogelijk
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isomtentijdevandepublikatie vanhetonderzoek eenvolledig
actueel beeld tegeven.Degegevens bijdit onderzoek zijngebaseerd opde stand vanzakenaanhet eindvan 1990.Veranderingen
dienadiennog hebben plaatsgevonden inderesultatenvanhet
technisch onderzoek omdeammoniakemissie terug tedringen,kondennietmeerwordenmeegenomen.Dit heeft betrekking op:
het aanzurenvanmestvlakvoorhetuitrijden (Monteney,
1991),dit ismet namevanbelangvoorgrasland opminder
draagkrachtige grond;
eenverlaging vandestikstofbemesting opgrasland met als
doelminderstikstof indemest bijmelkvee endaardoorminderammoniakemissie enstikstofuitspoeling (Mandersloot,
1991);
nieuwe resultatenoverdeammoniakemissie installen,opslag
enweidend vee (Monteny, 1991);
nieuwe cijfers overdemogelijke reductievanNenPgehalten inhetmengvoer in2000 (Jongbloed, 1991)en;
nieuwe stalsystemen indeslachtkuikenhouderij met lageammoniakemissie (trampoline, dubbele vloer).
3.2 Produktie,voeding, stallen engewasoppervlakte
3.2.1 Samenstelling enomvang veestapel

Samenstelling
Debepaling vandeomvang vandeveestapelverschilt vanwat
beschreven isinOnderzoekverslag 47 (Luesinketal, 1989,paragraaf 2.2.2). Kalkoenen, schapen,geiten,eenden enkonijnenzijn
nunamelijkookmeegenomen.Pelsdierendie in1992ookonderde
mestwetgeving gaanvallen, zijnnietmeegenomen. Deze diersoorten
komennamelijknietvoor indeLandbouwtelling van 1990en1986.
Omvang
Doorverandering indetechnische resultaten (hogeremelkproduktie perkoe, lagerevoederconversie),marktontwikkelingen
indeafzet vandeeindprodukten eneenhandhaving vanhetmelkquotum, zalhet aantaldieren in1995en2000afwijkenvande
situatie indeLandbouwtellingvan 1990.Intabel 3.1wordt aangegevenvanwelkeveranderingen inhet aantaldieren bijditonderzoekwordt uitgegaan.
Inbijlage 1wordtverklaard hoedepercentages intabel 3.1
zijnbepaald. Intabel 3.1worden tweevarianten vermeld: éénmet
goede afzetperspectievenvoordeeindproduktenvandeveehouderij; enéénmet lageafzetperspectieven.Devariantenvoor 1995
gaanalleenuitvandegoedeafzetperspectieven envoor 2000wordenbeidemogelijkhedengenomen.Voor 1991wordt ervanuitgegaan
dathet aantaldierengelijk isaandeLandbouwtelling van 1990
envoor 1986 ishet aantaldierengelijkaandat indeLandbouwtelling van1986.
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Kosten
Voordeveranderingen indeveestapelwordengeenkostenin
rekening gebracht.

Tabel 3.1

Procentuele veranderingen (afgerond op 5) in aantallen
dieren tussen 1990 en 2000 bij twee varianten van afzetperspeetieven
Goede afzetperspectieven

Melkvee
Vleesstieren en slachtvaarzen
Vleeskalveren
Overig vleesvee, schapenen
geiten
Vleesvarkens
Fokvarkens
Leghennen, eendenenkonijnen
Slachtkuikens enkalkoenen

Lage afzetperspectieven

-10
20
-20

-20
10
-35

110
10
5
-25
5

55
0
-5
-35
-5

3.2.2 Mestvolume perdiersoort

Volume
De laatstepaarjaar isereentendensaanwezig naarhetrealiserenvanhogeredrogestofgehalten indemest endaarmeeeen
daling vanhetmestvolume.
Indevarkens-enpluimveehouderij isopditpunt veelte
bereiken dooraanpassing vanhetdrinkwater-enhetvoedersysteem.
Inbijlage 2wordt aangegevenvanwelkedrogestofpercentages
indit onderzoekwordt uitgegaan.Voordeveehouderij (exclusief
melkvee)wordt intabel 3.2 aangegeven totwelkemestvolumesdit
leidt.Daarnaast wordt intabel 3.2 ookaangegevenwelkmestvolumevoorwelke situatiewordt gebruikt.Vooroverschotmest ishet,
ingeval erookmest ophet eigen bedrijf kanworden afgezet,mogelijkomhogeredrogestofpercentages tebereikendanhet gemiddeldevandetotaleproduktie.Ditkanbereiktwordendoorgebruik
temakenvanspontane bezinking endrijflagen inmestsilo'sen
kelders.
Bijmelkvee ishetmestvolume niet alleen afhankelijkvan
hetdrogestofgehalte indemestmaar ookvandemelkproduktie en
het stalsysteem (figuur 3.1). Daarnaastwordt erbijmelkveeonderscheid gemaakt naarmest die indestalenmest die inhet
weiland wordt geproduceerd.
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Tabel 3.2

Mestvolume per gemiddeld aanwezig dier per jaar naar
diersoort (exclusief melkvee) en drogestof-niveau
(in
kg)
Drogestof-niveau *)

Diersoort

Vleesvee
Vleesvarkens
Fokvarkens
-kraamafdeling
- overige afdelingen
Vleeskalveren
Leghennen(nat)
Leghennen (droog)
Slachtkuikens

laag

normaal

hoog

erghoog

6.600
1.700
7.200
3.500
60
20
10

5.500
1.400
4.760
3.500
60
18
10

4.350
1.160
4.060
1.480
3.500
47
18
10

3.710
910
4.060
1.210
3.500
47
18
10

*)Wanneerwordtwelkdrogestof-niveaugebruikt?
laag
-niet overs,mest injaar
+ 1986,1991en1995
+ 2000
- oversch.mest injaar
+1986
+1991
+1995
+2000
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normaal hoog

x
x
x
x
x

x
x

erghoog

Plaatsproduktie c)a)

Situatie
Jaar

Soortmest

Melkproduktie b)

Drogestof-- Stal
niveau

1986
1991
1991
1995
1995
1995
2000
2000
2000
2000
2000

alle
niet overschot
overschot
niet overschot
overschot
overschot
niet overschot
niet overschot
overschot
overschot
overschot

5.500
5.500
5.500
6.500
6.500
6.500
6.500
7.500
6.500
7.500
7.500

laag
laag
normaal
laag
normaal
hoog
normaal
normaal
hoog
hoog
erghoog

14.400
14.400
12.000
15.700
12.600
9.950
12.600
13.080
9.950
10.330
8.860

Weide

9.600
9.600
8.000
10.460
8.400
6.640
8.400
8.700
6.640
6.890
5.910

Figuur 3.1 Mestvolume per volwassen melkkoe per jaar (in kg)
voor diverse situaties voor
ligboxenbedrijven
a)Voorgrupstalbedrijven isdestalproduktie gelijkaandeweideproduktievan ligboxenstalbedrijven endeweideproduktie isgelijkaandestalproduktie van ligboxenstalbedrijven; b)Melkproduktie inkgmelkperdierperjaar;c)Ziebijlage2.

Kosten
Voordeverhogingenvanhetdrogestofgehalte indemestworden inditonderzoekgeenkosten inrekening gebracht.
3.2.3 Hineralenproduktieperdiersoort

Inleiding
Net alsbijdemestproduktieperdierzijnerookbijderaineralenproduktieontwikkelingendie leiden totmet nameeendalingvanhetgehalte fosfaat en inietsminderematevan stikstof
indemest.Dezeontwikkeling treedt op inde intensieveveehouderij.Deoorzaak isdathetvoerpakket vandedierenveranderd.
Dooronderzoekwordt steedsbeterbekendwat eendiernodig heeft
enhoeveel er indediversegrondstoffen zit.Bovendienkandoor
toevoegingen (synthetische aminozuren enfytase)het voerpakket
steedsbeteropdebehoeftevanhetdierworden afgestemd.

Fosfaat exclusief

melkvee

Vanaf 1985toteind 1988zijndevolgendedalingenvanF205
indemest perdierplaatsgerealiseerd (PW, 1989): slachtkuikens
10-15X; leghennen 10%;zeugen 7-101en;vleesvarkens 10-15%.
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Indit onderzoekwordt uitgegaan vanvierniveausvanF205
indemest (tabel 3.3).Voor 1986wordendeexcretiesvermeld in
kgP205 envoordeanderejaren inprocentenvandeexcretie in
1986.

Tabel 3.3

Fosfaatexcretie
per gemiddeld aanwezig dier per jaar
(exclusief rundvee) a)
Modelvarianten enjaren
1986

1991

20,5
7,96
20,67
5,25
0,50
0,21

2000Bb)

1986-100

KgP205
Vleesvee
Vleesvarkens
Fokvarkens
Vleeskalveren
Leghennen
Slachtkuikens

1995en
2000Ab)

100
84
94
100
99
93

100
67
80
100
80
70

100
59
71
100
65
51

a)Baltussen etal, (1990a)vermelden deproduktiecijfersper
dierplaatsperjaardit isomgerekend naargemiddeld aanwezig
dierperjaar; b)A isvoor 2000eengeringeverlaging vande
P205-excretie enB iseensterkeverlaging.

Dedalingen infosfaatexcretie zoalsdieweergegeven zijnin
(PW, 1989)endiemethetmengvoermodelwordenuitgerekend (tabel3.3)wijken afbij leghennen.Deredenhiervoor isnietgeheel duidelijk,maarkan liggenaandewerking vanhetmodel
VOER, dat inéénkeerhet totalevoerpakket vooreenjaarsamenstelt.Dat komtuiteraard nietgeheel overeenmet depraktijk
(zieookVanderVeen etal, 1992).
Voorhetniveauvan 1995en2000Awordtuitgegaanvandegemiddeldedalingen die in (PVV, 1989)vermeld staand.Dezedalingen zijngerealiseerd ineentijdsbestekvanvierjaar. Indit
onderzoekwordt gewerktmet eentijdsbestekvan9jaar (1991tot
2000). Daaromwordtuitgegaanvanhetdubbelevandegerealiseerdedalingen diehetP W heeft geconstateerd. Omniet teveelvariantentekrijgen,wordt aangenomendatdezedaling in 1995al
gerealiseerd is.Bijdesterkefosforverlaging (2000B)wordt er
vanuitgegaan dat inhetjaar 2000fasevoedering,eenverbetering
vandevoederconversie, het overstappen opverteerbaar fosforeisenenhet toevoegenvan fytase aanmengvoeders eenfeit zullen
zijn (VanderVeenetal, 1992).
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Verdere dalingenvandeP205-excretiedoor voeraanpassingen
zijnmogelijk.Daar staatdanwel tegenoverdat hetmengvoer
flink inprijsstijgt (VanderVeenetal, 1992). Inditonderzoek iservanuitgegaandatdietechnischemaatregelenwordengenomendieniet ofnauwelijks effect hebbenopdemengvoerprijs.
Bijvariant 2000B isookverbetering vandevoederconversie door
genetischevooruitgang meegenomen (Baltussen etal, 1990a).
Fasevoedering enhetgebruikvanverteerbaar fosfor-eisen is
vooreendeelalrealiteit.Voordesituatie in1991wordt ervan
uitgegaan,datditvolledig isgerealiseerd.

Stikstof

exclusief

melkvee

Indezeparagraafwordt alleen ingegaanopde stikstof-excretie alsgevolgvanmaatregelendie betrekking hebbenopde
voeding vandieren.De invloedvanmaatregelen omde ammoniakemissieteverminderen opdehoeveelheid stikstof indemest,komenaandeorde inparagraaf 3.3.
Voor stikstofwordtvoor situatieA in2000meerfasevoedering ensituatieB in2000 (meerfasevoedering enverlaagdN-gehalte inhetvoer)uitgegaanvandeexcreties zoalsdieookgehanteerd wordendoorBaltussen etal, (1990a)(tabel 3.4).In
dezegetallen isdeverbetering vandevoederconversie alsgevolg
vangenetischevooruitgang verwerkt (Baltussen etal, 1990a).
Verdere dalingenvandeN-excretiedoorvoeraanpassingen
zijnmogelijk.Daar staatdanwel tegenoverdat hetmengvoer
flink inprijs stijgt (VanderVeen,etal, 1992). Inditonderzoek iservanuitgegaan,dat eenverlaging vanhetN-gehaltein
hetvoermaar eengering effectmag hebben opdemengvoerprijs,
gelet opdeeisdatgestreeftwordtnaarzolaagmogelijke kosten.

Tabel 3.4

Stikstofexcretie
per gemiddeld aanwezig dier per jaar
(exclusief rundvee) a)

Modelvarianten enjaren
1986

1991

52,80
16,23
34,74
10,24
0,72
0,52

2000B b)

1986=100

KgN
Vleesvee
Vleesvarkens
Fokvarkens
Vleeskalveren
Leghennen
Slachtkuikens

1995en
2000A b)

100
102
89
100
122
106

93
96
83
86
110
102

93
78
78
86
101
92

a)b)Zietabel3.3 blz.38
39

Voor 1986wordendeexcretiesvermeld inkilogrammen stikstofenvoordeanderejaren inprocentenvandesituatie in
1986.
Destijgingvanhet stikstofgehalte inpluimveemest van 1986
naar 1991heeft temakenmethet invoerenvanverteerbaar fosforeisen in1991.Voormeer informatie zieVanderVeenetal,
(1992).

Fosfaat en stikstof

bij melkvee

Indemelkveehouderij spelenmeeraspecten aanroldanalleenveranderingen indeN-enP205-gehalten inhet krachtvoer.
Bijmelkveegaat demelkproduktie perdierjaarlijks omhoog als
gevolg vangenetischeverbetering vandemelkveestapel. Indit
onderzoekgaanweervanuit,datdeproduktiestijgt van 5500kg
perkoeperjaar in1986tot 6500kg in 1995en6500of 7500kg
in2000 (ziebijlage II).Bijdezehogeremelkproduktie wordt er
meer ruw-enkrachtvoeropgenomenmet alsgevolg eenhogereexcretievanstikstof enfosfaat (Daatselaar, 1989)(figuur3.2).
Jongveewordt omgerekend totmelkkoe-eenheden (Luesink enVander
Veen, 1989).

Situatie
Jaar

melkproduktie *)

1986+1991
1995
1995+2000
2000
2000
2000
2000

Figuur 3.2

5500
6500
6500
6500
7500
7500
7500

Excretie kg perkoe
kgN/hagras
400
400
360
250
400
360
250

stikstof
131,0
138,0
132,0
117,0
144,0
138,0
127,0

41,0
41,0
45,1
45,1
47,2
47,2
47,2

Stikstof- en fosfaat-excretie
van melkvee per melkkoe
per jaar in kg N- en kg P205 (Daatselaar, 1989 en
Baltussen et al, 1990b)

*)Kgperkoeperjaar.

Daarnaastwordt erbijeenaantalvariantenmet eenmaximale
stikstofgift gerekend van360respectievelijk 250kgNperhectaregrasland.Doordezeveranderingen indestikstofbemesting,
verandert ookhet stikstofgehalte inhetgrasendaarmee deexcretie indemest.Infiguur3.2wordt aangegeven vanwelkeexcreties indiesituatieswordt uitgegaan.
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fosfaat

Invariantenmet een limiet aandestikstofgift gaatde
stikstofbemesting opsnijmaisforsnaarbeneden (paragraaf3.3).
Indit onderzoekwordt ervanuitgegaandat datgeen invloed heeft
opde stikstofexcretievanmelkvee.

Kosten
Opde sterkedalingvanhet stikstofgehalte na (situatie B)
wordt ervanuitgegaan,datvoeraanpassingen niet tot eenhogere
voerprijs leiden.Dekostenvandesterke dalingvanhet stikstofgehaltewordenvoorvarkens enpluimvee alsvolgt geschat.

Fer 100kgvoer Fergem. aanwez.dier/jaar
Vleesvarkens
Fokvarkens
Legpluimvee
Slachtkuikens

ƒ0,29
-1,25
-0,55
-1,02

ƒ 2,40
-22,09
- 0,22
- 0,20

Deze schattingen zijngebaseerd opmodeluitkomsten (VOER)
(VanderVeenetal,1992)enverder bewerkt inhet onderzoekvan
Baltussen etal, (1990a)enVanH o m e (1990).
Bij invoering vaneen limiet aandestikstofgiften wordt er
opgrasland ensnijmaisminder stikstof bemest.Deze lagerebemesting heeft totgevolg datdeopbrengsten zullendalen.Bijde
maximale stikstofgift van360kgNopgrasen 75kgNopsnijmais
worden degederfde inkomstenvandieopbrengstdaling geschat op
ƒ 90,-perhectarevoorgrasland enƒ 120,-perhectarevoor
snijmais (Goossensen, 1990). Bijeen lage stikstofgift (250kgN
opgras;35kgNopsnijmais)wordt uitgegaanvanhetdubbelebedrag. Indit onderzoekwordendeze bedragenbeschouwd alszijnde
voerkosten.
3.2.4 Stallen

Pluimveestallen
Deafvoerkostenvandemest oppluimveebedrijvenkunnenwordenbeperkt doordeproduktievanstapelbaremest (Luesink enVan
derVeen, 1989). Deammoniakemissie wordt indeze situatie zo
veelmogelijk beperkt doorbroeivandemest tevoorkomen.Dit
kandoordemest sneltedrogentoteendrogestofpercentage van
60ofhoger (Kroodsma, 1989)met behulpvanmestbanden,gekoppeld
aaneentunneldroogsysteem.Onder invloed vandemestwetgeving
zaldezevormvanmestbewerking indetoekomst veelmeertoegepast gaanworden (tabel 3.5).Eenalternatief isomdedrogemest
vanmestbanden (35Xds)direct aftevoerennaareenmestverwerkingsfabriek (zieparagraaf3.3).
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Tabel 3.5 Emissie in procenten van de totale stikstof inhoud en
percentage hennen dat in een bepaald houderij systeem
wordt gehouden, naar houderij systeem
Houderijsysteem 1)

Emissie

Jaar
1986+1991

1
2
3
4
5
6
7

10,5
4,5
49,0
4,5
11,0
23,0
23,0

21
39
8
5
7
20
0

1995
0
40
0
40
0
20
0

2000
0
15
0
65
0
20
0

2000+welzijn
0
0
0
0
0
20
80

1)1-openmestopslag onderdebatterij;2-mestbandbatterijmet
afvoernaargesloten put;3=kanalen endeeppitstal;4=mestbandbatterijmet geforceerde droging; 5=zie4inclusief openmestopslag; 6=grondhuisvesting; 7=volière.

Indit onderzoekwordt erbijeenklein aantalvarianten in
slachtkuikenstallen gebruikgemaakt vanvloerverwarming omdeammoniakemissie teverminderen. Indenormale stalwordt uitgegaan
vaneenvervluchtigingspercentage van9,5 enbijvloerverwarming
van 7,3 (VanHome, 1990)vandetotale stikstofexcretie.

Varkens- en

rundveestallen

Voorrundvee,varkens envleeskalverenwordenvoordejaren
1986, 1991en 1995devolgende emissiepercentages aangehouden:
melkvee
17
vleesvee
13,3
vleesvarkens enzeugen 16en
vleeskalveren
15
Deemissie isuitgedrukt ineenpercentage vandetotale
stikstofinhoud indemest (Baltussen etal,1990a, 1990b).
Inditonderzoekwordtvoordesituatie in2000vantwee
niveausvan stalaanpassingen uitgegaan (Baltussen etal,1990a,
1990b):
1. kleine stalaanpassingenvooralleenvarkensbedrijven.Hierbijmoet gedachtworden aansmallere kelders,stankslotenen
roosterswaardemest gemakkelijkdoorvalt.Deammoniakemissie indestalwordt hiermeemet 252gereduceerd en;
2. grote stalaanpassingenvoorvarkens-en rundveebedrijven.
Eenhelereekssystemen zijnnog inonderzoek (rioleringssystemen, spoelsystemen,enz.)Innavolging vanBaltussen
et al (1990a, 1990b)wordtuitgegaanvaneenammoniakemissie-reductie van502.
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Kosten
Deoverschakeling naardrogemestwinning opmestbandeninclusief tunneldroging kost ongeveerƒ0,48 perhenperjaar (Van
Home, 1990). Ditkomtneeropƒ8,-pertondrijfmest van15%
drogestof.
Dekostenvoorhet aanleggenvaneenvloerverwarming in
slachtkuikenstallen bedragenƒ0,17 per slachtkuikenplaats per
jaar bijnieuwbouw enƒ0,43 bij inbouw inbestaande stallen (Van
Home, 1990). Indit onderzoek isgerekend metdehelft nieuwbouw
bijdevariantenmet vloerverwarming.
Dekostenvoorkleine stalaanpassingen opvarkensbedrijven
bedragenƒ6,- pervleesvarkensplaats perjaarvoorvleesvarkensstallenenƒ 17,50perzeugenplaatsperjaarvoor zeugenstallen
(Baltussen etal, 1990a). Omdat ernog zoveel onzekerheid isover
dekostenvangrote stalaanpassingen,wordtuitgegaanvandrie
niveaus (tabel3.6).Hethogekostenniveau, ishetniveauvande
systemendienu (1991)technischgezienwerken.

Tabel 3.6

Jaarlijkse kosten van grote stalaanpassingen bij drie
kostenniveaus in guldens per dier per jaar (Van Os
et al, 1992)

Kostenniveau
Laag
Basis
Hoog

Vleesvarkens Fokvarkens
2
33
65

10
98
196

Melkvee

20
150
300

Vleesvee

10
105
210

3.2.5 Arealen pergewasgroep
Omdenitraatuitspoeling tebeperkenwordt indit onderzoek
onderandere een limietgesteld aandetoegestanestikstofgift.
Eenbovengrens aande stikstofgift iscomplexer danalleeneen
normvoor fosfaat.Daaromdienenminimaal devolgende gewasgroepenteworden onderscheiden:
gras;
snijmais;
consumptie- en fabrieksaardappelen;
tarwe;
suikerbieten enpootaardappelen en;
overigegewassen exclusief handelsgewassen englastuinbouw.

Arealen
Deoppervlaktegegevens komenuitdeLandbouwtellingvan 1986
voordevariant voor 1986enuit deLandbouwtellingvan 1990voor

43

