Slimme mestopslag vermindert emissies
Mest is een belangrijke bron van emissies
van methaan en lachgas. Onderzoekers
bekijken hoe mest het beste kan worden
opgeslagen binnen en buiten de stal.
‘We hebben al een aardige slag gemaakt in
het vinden van technische oplossingen om de
uitstoot van fijnstof en ammoniak terug te dringen’, zegt Karin Groenestein van Wageningen UR
Livestock Research. ‘Nu komt de nadruk meer
op broeikasgassen te liggen. We weten hoe
broeikasgassen ontstaan, maar we weten nog
niet hoe groot het probleem precies is en hoe
we het kunnen oplossen.’
Groenestein onderzoekt emmissie-arme
systemen in de landbouw, waaronder mestsystemen.
Methaanemissie ontstaat door methanogene
bacteriën, die methaan produceren tijdens hun
stofwisseling. ‘Wanneer mest snel uit de stal

wordt verwijderd, krijgen deze methanogene
bacteriën geen tijd om zich te ontwikkelen.
En als de mest gekoeld wordt, ontwikkelen
ze zich minder snel’, legt Groenestein uit. Ze
gaat de boeren die deelnemen in het project
BoerenKlimaat bijvoorbeeld helpen bij het
zoeken naar oplossingen voor mest, waarbij
de mest bijvoorbeeld kort of koel wordt opgeslagen.
Groenestein benadrukt het belang van integraal
onderzoek. ‘Een schuifmestsysteem vermindert bijvoorbeeld de methaanemissie, maar
zorgt voor een grotere uitstoot van ammoniak
omdat dit een groot oppervlak nodig heeft om
te kunnen vervluchtigen.’ Een systeem uit de
varkenshouderij bleek zowel de ammoniak- als
de methaanuitstoot terug te dringen. Daarbij
loopt de mest in een V-vormige put, die van
onderuit wordt leeggezogen. ‘Door het kleine
oppervlak kan er weinig ammoniak ontstaan.

Bovendien wordt de mest telkens weggehaald,
zodat methanogene bacteriën weinig tijd krijgen om zich te ontwikkelen.’
De vorming van lachgas is een ander probleem. Als de mest geen zuurstof krijgt en
gaat broeien, kan er methaan vrijkomen. Maar
als er wel zuurstof bij kan, ontstaat er lachgas.
Daarom is ook de mestopslag buiten de stal
van belang en de manier waarop het land bemest wordt. ‘De mestopslag moet afgedekt
zijn, maar als de mest over het land wordt
verspreid, vliegt de ammoniak er alsnog uit en
kan er lachgas vrijkomen’, vertelt Groenestein.
De onderzoekers gaan ook de lachgasemmissie van land beter in kaart brengen. ‘Daar valt
ook veel te winnen.’
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Netwerk voor klimaatneutraal boeren

Onderzoekers testen in de praktijk welke maatregelen werken.

Zestien boerenbedrijven, verenigd in het project BoerenKlimaat, nemen maatregelen
die duurzaam energieverbruik bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen
tegengaan. Het werken in een netwerk was eerder succesvol bij onderzoek naar
gewasbescherming en bemesting.
‘BoerenKlimaat moet ertoe leiden dat het
voor ondernemers in de praktijk makkelijker
wordt om stappen te zetten richting een
klimaatneutrale bedrijfsvoering’, zegt Frank
Wijnands, onderzoeker bij Praktijkonderzoek
Plant en Omgeving. De deelnemende bedrijven
zijn zowel gangbare als biologische akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers,
varkenshouders en pluimveehouders, met

verschillende bedrijfsgroottes en uitgangsposities. Sommige boeren lopen voor en hebben zonnepanelen of ploegen de akkers niet
om, anderen hebben een traditioneel bedrijf.
Wijnands: ‘Maar ze zijn allemaal gedreven en
gemotiveerd om een steentje bij te dragen
aan de verduurzaming van de landbouw.’
De bedrijven liggen verspreid over heel
Nederland, zodat er voorbeelden in verschil-

8

lende regio’s komen. ‘Door ervaringen te delen
en voorbeelden te geven, maak je het voor
andere boeren makkelijker om zelf ook actief
te worden. Het werken in een netwerk is ook
een goede manier om kennis op waarde te
beproeven. Zeker bij klimaatneutraal werken is
er geen standaardoplossing. Het is een zoekproces’, vertelt Wijnands. Daarnaast draagt het
project bij aan meer bewustwording. ‘Een boer
weet precies hoeveel stikstof hij per hectare
gebruikt. Maar het is ook goed als boeren zich
bewust zijn van hun broeikasgasemissies en
de bronnen daarvan binnen het bedrijf.’
Het project is in oktober 2010 gestart en
loopt tweeënhalf jaar. Op bedrijfsniveau wordt
gewerkt aan minder energieverbruik, duurzame energieproductie en CO2-opslag. Ook
moet de uitstoot van broeikasgassen worden
teruggedrongen. Bijvoorbeeld door anders om
te gaan met mest, een belangrijke bron van
methaanemissie.
De onderzoekers die de boeren ondersteunen
komen uit zowel de planten- als de dierwetenschappen. ‘De afgelopen tien jaar hebben
we buitengewoon veel kennis verzameld over
klimaatmaatregelen. Nu kunnen we uittesten
wat in de praktijk werkt.’
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