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Inleiding

1.1 Aanleiding
Achtergrond
Veranderingen in de aanpak van de berekening van de emissies naar lucht voor de doelgroep
landbouw zijn de aanleiding voor dit onderzoek. Tot en met het emissie jaar 2008 werden alle
emissies zowel landelijk als regionaal berekend met het Model voor Mest- en Ammoniakemissie voor
Beleidsondersteuning (MAMBO-model). Vanaf 2010 (emissiejaar 2009) is dat als volgt gewijzigd:
• Voor de landelijke emissies van NH3 en N20 wordt het Nederlands Emissie Model voor ammoniak
(NEMA-model) gebruikt.
• In Geografisch Informatie Agrarische Bedrijven (GIAB) zijn de opgegeven aantal dieren in de
Landbouwtelling (LBT-dieren) op basis van de Identificatie en Registratie (I&R-registraties)
toegewezen aan hoofd- en nevenvestigingen. Met de dieraantallen per hoofd- en nevenvestiging
worden jaarlijks de stal- en opslagemissies van ammoniak met GIAB ruimtelijk verdeeld.
• Eens per drie jaar wordt MAMBO-TAN (Totaal Ammoniakaal Stikstof) gedraaid om nieuwe
verdeelfuncties te krijgen voor de overige emissiebronnen uit de landbouw. MAMBO-TAN is,
evenals het model NEMA, aangepast aan de methodiek van berekening van ammoniakemissies uit
Velthof et al. (2009). Beide modellen zijn – met behoud van modelkarakteristieken - qua methode
en uitgangspunten met elkaar in overeenstemming.

Behoefte
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert het project EmissieRegistratie (ER) uit.
De ER beschikt over de nationale ammoniakemissie uit de landbouw via de berekeningen met het
model NEMA. De ER heeft behoefte aan ruimtelijke verdelingen (percentuele verdeling) per
emissieoorzaak van de volgende emissiebronnen van ammoniak en fijn stof:
• stallen;
• opslag buiten de stal van dierlijke mest;
• beweiding;
• aanwending kunstmest;
• aanwending dierlijke mest.
Verdeling op het ruimtelijk niveau van 500*500 m is nodig voor het opstellen van de Grootschalige
concentratie- en depositiekaarten (GCN/GDN).
Alterra voorziet in het jaarlijks aanleveren van de ruimtelijke verdeling van dieren en stalsystemen met
behulp van GIAB. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) koppelt die gegevens voor ammoniak
en fijn stof aan de ruimtelijke verdeling uit GIAB. Dit resulteert in de ruimtelijke verdeling van de
emissie van fijn stof en ammoniak uit stallen en mestopslag buiten de stal.
Naast bovenstaande gegevens heeft ER eens in de drie jaar behoefte aan gegevens van de
ruimtelijke verdeling van de emissiebronnen: beweiding, aanwending van kunstmest en aanwending
van dierlijke mest. ER heeft aan LEI Wageningen UR gevraagd om die gegevens met behulp van
MAMBO-TAN voor het jaar 2010 te berekenen.
De Emissieregistratie plaatst de regionale emissies gebaseerd op de ruimtelijke verdelingen in de ERdatabase. De verdelingen zijn uiteindelijk bedoeld voor:
• De bijdrage van de ER aan het maken van grootschalige concentratiekaarten en depositiekaarten
(GCN/GDN-kaarten);
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• De publieksfunctie van de ER, het beschikbaar stellen van geregionaliseerde emissiecijfers (bron:
RIVM, Werkplan ER 2011).

1.2 Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de beschikbaarstelling van de
regionale emissies door de ER. Dit wordt gedaan door met MAMBO-TAN de ruimtelijke verdeling
(500*500 m) voor het jaar 2010 te bepalen van de ammoniakemissies door beweiding en het
aanwenden van dierlijke mest en kunstmest en deze te leveren aan de ER. Dit werkdocument
beschrijft de methode en de resultaten van de ruimtelijke verdeling zodat betrokkenen bij de ER en
andere geïnteresseerden inzicht kunnen verkrijgen in de materie.

1.3 Werkwijze en afstemming
Werkwijze
De werkwijze bestaat uit drie stappen:
Stap 1: Het berekenen van de basisgegevens met MAMBO-TAN op gemeenteniveau.
In deze stap zijn de uitgangspunten bepaald, aannames gedaan en modelberekeningen
uitgevoerd. Afstemming met de uitgangspunten van nationale berekeningen (NEMA) en de kennis
over hoofd- en nevenvestigingen (GIAB) is onderdeel van deze stap.

Stap 2: Het ruimtelijk verdelen (aanvullende verdeling) van ammoniakemissies.

Voor de verdeling van de beschikbare output van MAMBO-TAN naar het gewenste gridniveau
(500*500m) zijn de volgende verdeelsleutels gehanteerd:
A. Beweiding: aanwezigheid en omvang van het areaal grasland per grid;
B. Aanwending dierlijke mest: aanwezigheid en omvang van areaal per gewas per grid;
C. Aanwending kunstmest: idem B.
Het resultaat van stap 2 is de ammoniakemissie per emissieoorzaak per grid (500*500m).

Stap 3: Het berekenen van de percentuele verdeling van ammoniakemissies op ruimtelijk niveau.
Deze stap bevat het omrekenen van de absolute emissies van ammoniak per emissieoorzaak naar
een percentuele verdeling over grids in Nederland.

Afstemming
Dit onderzoek maakt gebruik van het project Evaluatie Meststoffenwet 2012 (EMW-2012). Het
onderhavige project gebruikt de modelrun MAMBO-TAN, EMW-2012, variant jaar 2010 van het
project EMW-2012 (Groenendijk et al., 2012).
De door GIAB bepaalde locaties van de dieren over hoofd- en nevenvestigingen, zijn niet in MAMBOTAN geïmplementeerd, omdat de benodigde financiële middelen daartoe ontbraken. De relatie tussen
de ruimtelijke verdeling van enerzijds stal- en opslagemissie en anderzijds weide-emissie en
aanwendemissie is daardoor suboptimaal. Er zijn verschillen in uitgangspunten over de locaties van
dieren, waardoor de mineralenstromen (dier, stal/weide, mestopslag, aanwenden, mesttransport
enz.) niet naadloos aansluiten.
Er heeft geen volledige afstemming van de uitgangspunten met het model NEMA plaatsgevonden.
Hoofdstuk 2 gaat hier verder op in.
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1.4 Publicatie en gebruik
Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (DR) heeft op 22
februari 2012 toestemming gegeven tot gebruik en publicatie van de gegevens van dit onderzoek
wanneer daarbij geen directe bedrijfsgegevens openbaar worden gemaakt, maar enkel afgeleide
gegevens.
De gegevens die het LEI aan het RIVM heeft geleverd voor dit onderzoek mogen uitsluitend worden
gebruikt voor:
• De bijdrage van de ER om grootschalige concentratiekaarten en grootschalige depositiekaarten
(GCN/GDN-kaarten) te maken en;
• De publieksfunctie van de ER om geregionaliseerde definitieve emissiecijfers ter beschikking te
stellen.
Bij publicatie dient ER een toelichting op te nemen over hoe de resultaten tot stand zijn gekomen.
Daarnaast dient ER bij publicatie een waarschuwing op te nemen over de kwaliteit (zie Hoofdstuk 5)
van de data voor het gebruik van de ruimtelijke gegevens op een lager aggregatieniveau dan
gemeenten.

1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de vergelijking van de uitgangspunten van de MAMBO-TAN, EMW-2012 variant van
het jaar 2010 (Groenendijk et al., 2012) met de 2010 variant van NEMA (Van Bruggen et al., 2012).
Hoofdstuk 3 beschrijft de koppelingsprocedure tussen de MAMBO-resultaten en het BRP-bestand. Dit
koppelingsbestand wordt gebruikt om de MAMBO-resultaten van gemeenteniveau te verdelen naar
het gridniveau van 500*500 m.
Hoofdstuk 4 is een verslag van de controle van de resultaten van de ruimtelijke verdeling naar het
niveau van 500*500 m. Daarnaast bevat hoofdstuk 4 de resultaten.
Hoofdstuk 5 gaat in op de kwaliteit van de gegevens op het niveau van 500*500 m.
Hoofdstuk 6, ten slotte, bevat een aantal aanbevelingen in de rekenprocedure om de kwaliteit van de
resultaten te verbeteren.

Ruimtelijke verdeling ammoniakemissies van beweiden en van aanwenden van mest uit de landbouw

9

2

Uitgangspunten

2.1 Inleiding
De ER heeft de voorkeur voor aansluiting op de methode die wordt ingezet om de nationale
ammoniakemissie te berekenen (Van Bruggen et al., 2012). Dit betekent dat zowel de methode van
TAN als de update van de emissiefactoren gehanteerd is. De basis voor de ruimtelijke verdeling van
de emissie bij beweiding, aanwending van dierlijke mest en kunstmest is de bestaande variant van
MAMBO-TAN die is gebruikt in het project EMW-2012, jaar 2010 (Groenendijk et al., 2012).
Beschikbaar van deze variant zijn de relevante basisgegevens (dieren, arealen, meststromen ed.)
voor berekeningen van de ammoniakemissie per gemeente.
LEI Wageningen UR heeft nagegaan in hoeverre de uitgangspunten (waaronder emissiefactoren) in de
bestaande variant voor het jaar 2010 (EMW-2012) verschillen van de uitgangspunten in NEMA om de
landelijke emissies uit de landbouw van 2010 te berekenen. Voor de landelijke emissies uit de
landbouw van 2010 is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
• de conceptberekeningen met het NEMA-model van de ammoniakemissie van het jaar 2010 (Versie
5 oktober 2011; Van Bruggen 2011);
• telefonisch en e-mail contact met Cor van Bruggen van het CBS over de uitgangspunten van
NEMA om ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 te berekenen.
In tabel 2.1 zijn de resultaten van de verschilanalyse van de uitgangspunten van EMW-2012 variant
2010 en de berekeningen met NEMA voor het jaar 2010 weergegeven. In de paragrafen 2.2 – 2.7
zijn ze verder toegelicht.

Tabel 2.1: Verschillen in uitgangspunten MAMBO-TAN, EMW-2012 variant 2010 en NEMA 2010 en effect
op de ruimtelijke verdeling van de ammoniakemissie op gridniveau
Onderwerp

Effect

Excretie en percentage TAN
Huisvesting van landbouwhuisdieren
Mestopslag buiten de stal
Mestverwerking
Netto-export champignonsubstraat
Kunstmest glastuinbouw

gering
groot
gering
gering
gering
groot

2.2 Excretie en percentage TAN
In EMW-2012 zijn de WUM-excreties, de verdeling van mest over stal en weide en percentages TAN
gehanteerd van de WUM-cijfers van het jaar 2009, omdat de gegevens van het jaar 2010 nog niet
beschikbaar waren ten tijde van het onderzoek. In NEMA2010 zijn de WUM-excreties, de verdeling
van mest over stal en weide en TAN-percentages gehanteerd van het jaar 2010. Met EMW-2012
wordt de stikstofproductie daardoor 3 tot 4 mln. kg lager berekend (bijna 1%) dan NEMA voor het
jaar 2010.
Omdat het effect op de ruimtelijke verdeling gering is, is dit uitgangspunt niet aangepast.

2.3 Huisvesting van landbouwhuisdieren
Bij EMW-2012 is uitgegaan van de inventarisatie van de toegepaste stalsystemen in de
Landbouwtelling van 2008 (CBS, 2009). In de Landbouwtelling van 2010 is minder uitgebreid dan in
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2008 opnieuw gevraagd naar de huisvesting van landbouwhuisdieren (CBS, 2011). Voor rundvee is
daarmee geen nieuwe informatie beschikbaar gekomen maar voor varkens en pluimvee wel. In NEMA
2010 is voor varkens en vleespluimvee uitgegaan van de resultaten van die nieuwe vraagstelling.
Bij varkens is het aandeel emissiearme huisvesting toegenomen van zo’n 40% in 2008 naar ruim
50% in 2010. Vooral het aantal dieren gehuisvest in stallen met luchtwassers is toegenomen. Bij
vleeskuikenouderdieren is het aandeel emissiearme stallen gestegen van 23 naar 31% en bij
vleeskuikens verdubbeld van 18 naar 36%.
Dit verschil kan op niveau van 500*500 m een effect hebben van maximaal een derde op de
aanwendemissie (verschil tussen mest afkomstig van een traditionele stal in vergelijking van een stal
met luchtwassers).
Vanwege de kosten (€ 7.660,- ) heeft ER besloten dit uitgangspunt niet aan te passen.

2.4 Mestopslag buiten de stal
Bij EMW-2012 is uitgegaan van de inventarisatie van opslag buiten de stal bij de Landbouwtelling van
2007 (Velthof et al., 2009). Bij de Landbouwtelling van 2010 is opnieuw gevraagd naar de opslag
capaciteit, NEMA 2010 is uitgegaan van de resultaten van die nieuwe vraagstelling. Bij rundveemest
is het aandeel mest dat buiten de stal wordt opgeslagen afgenomen (10%) en bij varkensmest is die
toegenomen (35%). Bij pluimveemest zijn de veranderingen gering.
Omdat het effect op de ruimtelijke verdeling gering is, is dit uitgangspunt niet aangepast.

2.5 Mestverwerking
Bij EMW-2012 zijn de enquête resultaten van het CBS naar mestverwerking in het jaar 2010 niet
meegenomen omdat die ten tijde van het onderzoek nog niet bekend waren. Bij NEMA voor het jaar
2010 zijn die gegevens wel meegenomen. Effect is gering (0,3 mln. kg fosfaat) omdat er tussen
2009 en 2010 weinig is gewijzigd in de omvang van de mestverwerking.
Omdat het effect op de ruimtelijke verdeling gering is, is dit uitgangspunt niet aangepast.

2.6 Netto-export
Eind 2011 is er via het CBS informatie beschikbaar gekomen over de export van
champignonsubstraat. Bij de uitvoering van EMW-2012 was die informatie nog niet bekend en is er
niet mee gerekend. Bij de NEMA-berekeningen voor het jaar 2010 is er wel rekening mee gehouden.
Volgens gegevens van het CBS betreft dit een omvang van 0,9 mln. kg fosfaat uit paarden- en
pluimveemest die tot champignonsubstraat wordt verwerkt.
Omdat het effect op de ruimtelijke verdeling gering is, is dit uitgangspunt niet aangepast.

2.7 Kunstmest glastuinbouw
Het kunstmestgebruik in de glastuinbouw valt buiten het domein van het onderzoek EMW-2012. Bij
NEMA is er wel rekening mee gehouden. Dit verschil blijft bestaan, het kan in MAMBO binnen de
huidige structuur namelijk niet aangepast worden. Het effect op lokaal niveau kan groot zijn vanwege
de concentratie van de glastuinbouw. In de ruimtelijke verdeling van de ammoniakemissie zoals door
MAMBO wordt berekend, wordt met de glastuinbouw geen rekening gehouden.
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3

Koppelen en verdelen

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de ammoniakemissies op het niveau van gemeenten verdeeld
worden naar het niveau van 500*500 m. Verder beschrijft dit hoofdstuk de indelingen van de diverse
variabelen en de koppelingen tussen de indelingen van MAMBO en de werkwijze van de ER.
De basis voor de berekening van de ammoniakemissie op gemeenteniveau is de 2010 variant voor
EMW-2012. In de rapportage hierover (Groenendijk et al., 2012) is beschreven hoe de berekeningen
hebben plaatsgevonden. Voor detailinformatie over de werkingswijze zie Luesink et al., 2011 en
Luesink et al., 2012).

3.1 Desaggregatie van gemeente naar grid
Voor de desaggregatie van de resultaten op gemeente naar gridniveau is de Basis Registratie
Percelen (BRP) gebruikt. Dit is een ruimtelijk bestand met de gewaspercelen van agrariërs en nietagrariërs dat onder andere wordt bijgehouden voor de uitvoering en handhaving van het mestbeleid.
In dit bestand zitten (onder meer) de gewassen die op de desbetreffende percelen geteeld worden.
Voor het gebruik van de BRP bij de desaggregatie is de BRP omgezet naar een raster met gridcellen
van 10*10 meter, waarbij aan deze cellen het gewas is toegekend dat het grootste aandeel van de
cel omvat.
Omdat de ammoniakgegevens uit MAMBO aan gewassen gekoppeld zijn, kunnen ze op basis van de
gewassen in de BRP gealloceerd worden op gridcelniveau. Het principe is dat aan iedere gridcel van
500*500 meter de gemeentelijk emissie behorende bij het gewas wordt toegekend naar rato van de
aanwezigheid van dat gewas in die gridcel.
Een voorbeeld (Figuur 4.1). Verdeelsleutel van verdelen ammoniakemissie van gemeente naar
gridcellen, voor weidemest: cel 4 valt in gemeente X en omvat 10% van het graslandareaal van
gemeente X. Cel 4 krijgt 10% van de ammoniakemissie van gemeente X toebedeeld. Cellen 1 tot en
met drie 3 krijgen resp. 50%, 20% en 20% zodat het totaal weer 100% is. In het geval dat een cel in
meer dan één gemeente valt dan wordt de ammoniakemissie van het desbetreffende grid betrokken
van de gemeente waarin het grootste aandeel van dat grid is gesitueerd.

Figuur 4.1: Voorbeeld van verdeelsleutel : verdelen ammoniakemissie van gemeente naar gridcellen voor
weidemest
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Omdat de BRP andere en een groter aantal gewasgroepen kent dan de gewasgroepen waar MAMBO
mee werkt, is een koppeltabel gemaakt waarin ook gegroepeerd wordt. Omdat in de BRP een aantal
gewassen niet zijn uitgesplitst die dat in MAMBO wel zijn, is het daarnaast noodzakelijk ook een
aantal MAMBO-categorieën te groeperen. De groepering van de MAMBO-gewasgroepen is te vinden
in Bijlage 1. Deze tabellen worden via de tabel in bijlage 2 gekoppeld aan de gewassen uit de BRP.
De basis van de locatie van de grond is bij MAMBO de Landbouwtelling. Bij de Landbouwtelling is
alleen het adres bekend van de hoofdvestiging van het bedrijf. Daarbij wordt de aanname gedaan dat
alle cultuurgrond van het bedrijf op of bij de locatie van de hoofdvestiging ligt. Meer informatie op
basis van de Landbouwtelling is er niet. In werkelijkheid kan de grond behorende bij dat bedrijf echter
heel ergens anders liggen: in andere gemeentes of zelfs een andere provincie. In het BRP-bestand is
van elk perceel de exacte locatie bekend. Wanneer de ammoniakemissie op basis van de arealen in
de Landbouwtelling wordt verdeeld naar grids op basis van de arealen in het BRP-bestand kan dat
dus tot vreemde resultaten leiden.

3.2 Beweiding
Van de indeling in diercategorieën van Tabel 3.1 worden door ER gegevens per grid van 500*500 m
gewenst (Bijlage 1 projectvoorstel). Aan Tabel 3.1 zijn de bijbehorende indelingen in
mestproductiecodes van MAMBO-TAN toegevoegd.

Tabel 3.1: Indeling in diercategorieën ER, MAMBO-TAN en koppeling van weidemestsoorten
ER
1. Melkkoeien

MAMBO-TAN *
MC110 Melkvee grasrantsoen
MC111 Melkvee snijmaisrantsoen

2. Jongvee

MC130 Jongvee <1 jr grasrantsoen
MC131 Jongvee < 1 jr snijmaisrantsoen
MC160 Jongvee > = 1jr grasrantsoen
MC161 Jongvee >= 1jr snijmaisrantsoen

3. Jongvee mesterij

MC200 Vleesvee < 1 jr grasrantsoen
MC201 Vleesvee < 1jr snijmaisrantsoen
MC220 Vleesvee >= 1 jr grasrantsoen
MC221 Vleesvee >= 1 jr snijmaisrantsoen

4. Zoog- en weidekoeien

MC260 Zoog- en weide koeien grasrantsoen
MC261 Zoog- en weide koeien snijmaisrantsoen

5. Schapen en geiten

MC291 Ooien
MC294 Lammeren
MC297 Rammen

6. Paarden en pony’s

MC311 Paarden < 3 jr
MC321 Paarden >= 3jr
MC331 Pony's < 3 jr

MC341 Pony's >= 3 jr
*mc = manure class (mestproductie categorie)

Voor de verdeling van de ammoniakemissies per gemeente naar grids per MC-mestsoort, zie
paragraaf 3.1. Nadat alle weide-emissies per MC- mestsoort zijn verdeeld over de grids, worden ze
geaggregeerd tot de zes diercategorieën van Tabel 3.1.
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3.3 Aanwending van dierlijke mest
Van de diercategorieën van Tabel 3.2 worden door ER gegevens per grid van 500*500 m gewenst
(Bijlage 1 projectvoorstel). Aan Tabel 3.2 zijn de bijbehorende indelingen in mestsoorten van MAMBOTAN toegevoegd.
Bij de aanwendgegevens van mest wordt in MAMBO geen onderscheid gemaakt in:
1) Bij vleesvee: jongvee mesterij en zoog- en weide koeien.
2) Bij overige graasdieren: schapen, geiten, paarden en pony’s.

Tabel 3.2: Indeling diercategorieën ER, mestsoorten MAMBO-TAN en koppeling stalmestsoorten
ER

MAMBO-TAN*

1. Melkkoeien

FCL100
FCL102

"Dairy slurry stable manure"
"Dairy solid stable manure

2. Jongvee

FCL110
FCL112

"Young dairy slurry stable manure"
"Young dairy solid stable manure"

3. Jongvee mesterij

FCL119
FCL120
FCL130
FCL131
FCL500
FCL510
FCL530
FCL531

"Grazing beef cattle slurry stable manure"
"Grazing beef cattle solid stable manure"
"Beef cattle slurry manure"
"Beef cattle solid manure"
'Solid residues of beef cattle manure processing'
'Liquid residues of beef cattle manure processing'
"Solid residues of grazing beef cattle manure processing"
"Liquid residues of grazing beef cattle manure processing"

4. Zoog- en weidekoeien

FCL120

"Grazing beef cattle solid stable manure"

5. Schapen

FCL150

"Other grazing animals solid stable manure"

6. Geiten

FCL150

"Other grazing animals solid stable manure"

7. Vleeskalveren

FCL140
FCL501
FCL511
FCL160
FCL502
FCL512

"Fattening calves slurry manure"
'Solid residues of fattening calves manure processing'
'Liquid residues of fattening calves manure processing'
"Fattening pig slurry manure"
'Solid residues of fattening pigs manure processing'
'Liquid residues of fattening pigs manure processing'

9. Paarden en pony’s

FCL150

"Other grazing animals solid stable manure"

10. Fokvarkens

FCL170
FCL503
FCL513

"Sow slurry manure"
'Solid residues of sow manure processing'
'Liquid residues of sow manure processing'

11. Leghennen

FCL180
FCL181
FCL504
FCL514

"Laying hen slurry manure"
"Laying hen solid manure"
'Solid residues of laying hen manure processing'
'Liquid residues of laying hen manure processing'

12. Konijnen en pelsdieren

FCL200

"Other poultry and fur animal solid manure"

13. Vleeskuikens

FCL190
FCL505
FCL515

"Broilers and turkey solid manure"
'Solid residues of broiler manure processing'
'Liquid residues of broiler manure processing'

8. Vleesvarkens

FCL = Fertilizer Class (mestsoort categorie)

Voor de verdeling van de ammoniakemissies per gemeente naar grids per FCL-mestsoort en per
gewasgroep zie paragraaf 3.1. Nadat alle aanwendemissies per FCL-mestsoort en gewasgroep zijn
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verdeeld over de grids, worden ze geaggregeerd tot de elf diercategorieën van Tabel 3.2 die ook in
MAMBO onderscheidend zijn

3.4 Aanwending van kunstmest
Het gewenste niveau door ER is een totaal telling per grid van 500*500 m.
In MAMBO zijn die gegevens beschikbaar per gewasgroep per gemeente. Voor de verdeling van de
ammoniakemissies per gemeente naar grids per gewasgroep zie paragraaf 3.1. Nadat alle
aanwendemissies per gewasgroep zijn verdeeld over de grids, worden ze geaggregeerd tot de
totaaltelling per grid.
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4

Resultaten ruimtelijke verdeling

4.1 Algemeen
De controle van de resultaten van de ruimtelijke verdeling heeft op drie punten plaatsgevonden:
• controleren of de totale emissies van alle grids overeenkomt met de totale emissie van alle
gemeenten;
• toetsen van de ruimtelijke verdeling van de ammoniakemissie per bron aan de op het LEI
aanwezige expert kennis van de ammoniakemissie en;
• maken en toetsen van frequentietabellen op uitbijters.
De hoogte van de emissie per grid is sterk afhankelijk van het aandeel cultuurgrond per grid. Een
grid van 500*500 m heeft een oppervlakte van 25 ha. In grids waar cultuurgrond domineert is een
relatief hoog aandeel in de emissie van de meeste bronnen te verwachten. Dat valt vooral op bij de
emissie van de aanwending van kunstmest (Figuur 4.2). In Groningen, Friesland, Flevoland, Zuid-West
Nederland en delen van het Groene Hart is het aandeel cultuurgrond in de grids groot, met als gevolg
een groot aandeel van de emissies in de desbetreffende grids. Opgemerkt wordt dat de emissies uit
de stallen en mestopslagen niet in dit onderzoek zijn betrokken. De emissies uit stallen en
mestopslagen kunnen lokaal hoog zijn. In dit hoofdstuk zijn absolute niveaus van de
ammoniakemissie per bron weergegeven op nationaal niveau. Deze resultaten zijn niet vergeleken
met de door de ER landelijk gehanteerde emissiegegevens (NEMA).
De resultaten op gridniveau zijn op 12 en 14 februari 2012 door middel van excel-bestanden aan het
RIVM geleverd.

4.2 Beweiding
Hoe hoger het aandeel grasland in een grid des te groter de emissie (Figuur 4.1). In grids met vrijwel
uitsluitend grasland zoals Friesland en de veenweidegebieden van Zuid-Holland, Utrecht en NoordHolland is het aandeel in de emissie van beweiding het grootst.
In gebieden met veel akkerbouw zoals het Zuidwestelijk zeekleigebied, het Noordelijk kleigebied, de
Veenkoloniën en de Flevopolders is het aandeel in de emissie het kleinst.
De totaaltelling van de ammoniakemissie van alle grids met beweiding komt exact overeen met de
totaaltelling op gemeenteniveau, namelijk 1.655.209 kg ammoniakemissie in de vorm van stikstof
(MAMBO-TAN, EMW-2012 variant 2010).

4.3 Kunstmest
Zoals onder het kopje algemeen al is vermeld wordt de emissie van aanwending van kunstmest per
grid gedomineerd door het aandeel cultuurgrond per grid. In gebieden in Nederland waar het aandeel
cultuurgrond het hoogst is, is het aandeel in de emissie ook het grootst (Figuur 4.2). Een
uitzondering daarop vormen de provincies Noord-Holland en Utrecht; daar is de stikstofbemesting op
grasland een flink stuk lager dan in de rest van Nederland. Met als gevolg dat in die provincies ook
het aandeel in de ammoniakemissie per grid kleiner is dan in gebieden met vergelijkbare aandelen
cultuurgrond per grid.
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Het totaal van de emissie van aanwending van kunstmest in kg N van de grids is 7.776.647 kg
(MAMBO-TAN, EMW-2012 variant 2010). De totaaltelling van de gemeenten is 7.789.190 kg N. Er
mist 12.543 kg bij de grids, dat is 0,16%. De oorzaak daarvan is dat er bij de koppeling tussen de
gewassen uit het BRP-bestand en de gewasgroepen van MAMBO er een aantal kleine gewassen zijn
die niet goed gekoppeld kunnen worden waardoor er afrondingen plaatsvinden.

4.4 Aanwendemissie
De verdeling van de emissie van aanwending van dierlijke mest wordt – evenals bij kunstmest –
gedomineerd door het aandeel cultuurgrond per grid (Figuur 4.3). Omdat op grasland de
emissiefactor voor aanwenden van dierlijke mest hoger is dan op bouwland is in grids die
gedomineerd worden door grasland de aanwendemissie het hoogst. Daardoor is in de veengebieden
van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, Friesland en Noord-Overijssel het aandeel in de emissie per
grid het grootst. Dat wordt nog versterkt doordat juist in deze gebieden aanwendingstechnieken op
grasland worden toegepast met relatief hoge emissiefactoren.
Het totaal van alle grids van aanwendemissie is 29.346.257 kg N in de vorm van ammoniak
(MAMBO-TAN, EMW-2012 variant 2010). De totaaltelling van de gemeenten (exclusief hobbybedrijven
Crc26) is 26.377.697 kg. Er mist 31.440 kg bij de grids ,dat is 0,12%. De oorzaak daarvan is dat er
bij de koppeling tussen de gewassen uit het BRP-bestand en de gewasgroepen van MAMBO er een
aantal kleine gewassen zijn die niet goed gekoppeld kunnen worden waardoor er afrondingen
plaatsvinden.

4.5 Uitbijters
Bij de aanwendemissie van zowel dierlijke mest als kunstmest zijn er een aantal grids met erg hoge
ammoniakemissies (Tabel 4.1).

Tabel 4.1: De vier grids met de hoogste ammoniakemissie van kunstmest
Objectid

Gemeente

Emissie kg N

39701

532 Stede Broec

2363

40867

532 Stede Broec

935

93148

1842 Midden-Delfland

888

52676

193 Zwolle

788

Nagegaan is of de uitbijters van tabel 4.1 veroorzaakt kunnen zijn door verschil in locatie van de
grond tussen de Landbouwtelling en het BRP-bestand (Zie ook paragraaf 3.1).
Bij het toetsen van de uitschieters zijn van alle drie gemeenten waar de uitschieters lagen (Tabel 4.1),
de arealen op basis van het BRP-bestand opgeteld tot gemeenteniveau. ObjectID 39701 en 40867
de twee grootste uitschieters liggen beide in de gemeente Stede Broec (Noord-Holland). Het
probleem in de gemeente Stede Broec zit bij de bloembollen (CRCA53). Volgens de Landbouwtelling
heeft de gemeente Stede Broec 563 ha bloembollen, maar volgens het BRP-bestand maar 11 ha. En
die 11 ha liggen vrijwel allemaal in de grids met ObjectID 39701 en 40867. Wat er bij de
desaggregatie naar grids gebeurt is dat alle ammoniakemissie van de 563 ha bloembollen uit de
Landbouwtelling verondersteld wordt plaats te hebben gevonden op de 11 ha volgens het BRPbestand. Dus in die grids wordt de ammoniakemissie fors overschat. De andere 552 ha (563-11)
bloembollen ligt elders in andere grids, niet bekend is waar. In de grids waar die 552 ha bloembollen
gesitueerd zijn wordt de ammoniakemissie onderschat.
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Bij objectID 52675 en 93148 vindt hetzelfde plaats maar dan bij het gewas wintertarwe. Grid 52675
ligt in de gemeente Zwolle en 93148 in de gemeente Midden-Delfland. Volgens de Landbouwtelling
heeft de gemeente Zwolle 110 ha wintertarwe en volgens het BRP-bestand 2,22 ha en die 2,22 ha
ligt dan ook nog eens in grid 52675. Volgens de Landbouwtelling heeft Midden-Delfland 145 ha
wintertarwe en volgens het BRP-bestand 8,91 ha en daarvan ligt 8,06 ha in grid 92148.
Bovenstaande zijn uitschieters, extremen in verschillen in arealen tussen de Landbouwtelling en het
BRP-bestand op gemeenteniveau. Ze zullen echter nog wel meer voorkomen, alleen uit zich dat niet
in extremen van de verdeling van de ammoniakemissie.

Figuur 4.1: Verdeling ammoniakemissie 2010 van beweiding over grids van 500*500 m; hoe donkerder
de kleur des te hoger het aandeel van de ammoniakemissie per grid
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Figuur 4.2: Verdeling ammoniakemissie 2010 van kunstmest over grids van 500*500 m; hoe donkerder
de kleur des te hoger het aandeel van de ammoniakemissie per grid
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Figuur 4.3: Verdeling ammoniakemissie 2010 van aanwending dierlijke mest over grids van 500*500 m;
hoe donkerder de kleur des te hoger het aandeel van de ammoniakemissie per grid
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5

Kwaliteit

Deze paragraaf bevat enkele opmerkingen over de kwaliteit van de berekeningen, de ruimtelijke
verdeling en de koppeling van de ruimtelijke verdeling aan de berekende nationale emissies.
Zoals in paragraaf 1.3 is aangegeven is het onderzoek afgebakend. In hoofdstuk 2 is nader ingegaan
op de doorgevoerde en niet-doorgevoerde gewenste aanpassingen van het model en uitgangspunten.

Deel uitganspunten niet op NEM A afgestem d
Doordat daartoe de financiële middelen ontbraken, konden de uitgangspunten van MAMBO niet op
NEMA worden afgestemd. De niet volledige afstemming met de NEMA uitgangspunten leidt tot een
minder goede kwaliteit van de resultaten. Het niet updaten van de huisvestingsgegevens in MAMBO
van het jaar 2010 kan op gridniveau (500*500m) verschillen in ammoniakemissie met zich
meebrengen bij aanwenden van dierlijke mest van ruim 30%.

Input data op hoger aggregatieniveau dan de resultaten
Begin 2010 is door het LEI de notitie ‘Berekeningen ammoniakemissie per grid (500*500m)’
opgesteld (Luesink, 2010). Aangegeven is dat de kwaliteit van de met MAMBO berekende emissies
per grid van 500*500m matig zou zijn omdat een belangrijk deel van de inputdata niet beschikbaar
is of niet geïmplementeerd is in MAMBO op het genoemde ruimtelijk detailniveau. In de notitie worden
aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de berekeningen te verbeteren. Een verbeterslag van de
berekening van de ammoniakemissie uit stallen en mestopslagen is uitgevoerd (opdracht PBL,
2010). De door het LEI voorgestelde verbeterslagen om in MAMBO hoofd- en nevenvestigingen en
het BRP-bestand te implementeren hebben niet plaatsgevonden. Het niet implementeren van het BRPbestand heeft bijvoorbeeld de uitbijters van de ammoniakemissie per grid van paragraaf 4.5 tot
gevolg.

Geografische discrepanties
De relatie met de nationale berekeningen (NEMA) is suboptimaal omdat MAMBO-TAN rekent op
bedrijfs- en regionaal niveau en NEMA op nationaal niveau. Omdat NEMA uit gaat van nationale
gemiddelden, wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de regionale WUM-excreties. Bij
berekeningen op bedrijfs- en regioniveau, waarbij excreties met staltypen worden gecombineerd, zijn
de resultaten anders dan wanneer je uit gaat van nationale gemiddelden. Bij de toegepaste
methodiek om de ammoniakemissie op regionaal niveau vast te stellen, is er op regionaal niveau
geen sprake van ‘mass flow’. De oorzaak daarvan is dat de NEMA-uitgangspunten niet regionaal
specifiek zijn en die van MAMBO wel. De onbalansen in ‘mass flow’ op regioniveau vallen tegen elkaar
weg waardoor er op nationaal niveau wel sprake is van ‘mass flow’. Door de wetenschappelijke
werkgroep EAGER wordt ‘mass flow’ gezien als een belangrijke voorwaarde voor het op een
wetenschappelijke wijze berekenen van de ammoniakemissie (Reidy et al., 2007).

Verantwoordelijkheden
De vraagstelling van de ER betreft een ruimtelijke verdeling (percentuele verdeling) en niet de
absolute emissie per grid. Op basis van de beschikbare gegevens en het bijbehorend ruimtelijke
detailniveau van de gegevens kan het LEI een ruimtelijke verdeling van de emissieoorzaken maken.
Echter de mate van overeenkomst van de berekende ruimtelijke verdeling met de werkelijke verdeling
in de praktijk is op voorhand matig tot slecht te noemen. Redenen zijn hiervoor genoemd. Het LEI is
verantwoordelijk voor de gehanteerde methode van verdeling, echter niet voor de absolute emissie
per gridcel en niet voor de eventuele gevolgen van gebruik en publicatie hiervan. Bij publicatie dient
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ER een toelichting op te nemen over hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. Daarnaast dient ER bij
publicatie een waarschuwing op te nemen over de kwaliteit van de data voor het gebruik van de
ruimtelijke gegevens op een laag aggregatieniveau (lager dan gemeente- en 5*5 km niveau).
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6

Aanbevelingen

• In een aantal gemeenten is een groot verschil in arealen per gewas (groep) tussen de
Landbouwtelling en het BRP-bestand (paragraaf 4.5). Bij de desaggregatie van ammoniakemissies
van gemeente- naar gridniveau levert dat in een aantal situaties extreme ammoniakemissies per
grid van 500*500 m op. Het is niet bekend in welke mate dat meer voorkomt dan nu is
geconstateerd. Daarom is de aanbeveling om na te gaan in welke mate het voorkomt dat de
arealen op gemeenteniveau van de Landbouwtelling verschillen met die op basis van het BRPbestand. Op basis hiervan kan een indruk worden verkregen van welk effect desaggregatie van
ammoniakemissie van gemeente- naar gridniveau invloed heeft op de hoogte van de
ammoniakemissie per grid.
• Verbeteren van de kwaliteit van de resultaten op het niveau van 500*500 m door het uitvoeren
van de door het LEI voorgestelde verbeterslag (Luesink, 2010) van de koppeling van
Landbouwtellingsbedrijven aan het BRP-bestand. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om de
kwaliteit van de resultaten op het niveau van 500*500 m te verbeteren. Het lijkt het LEI nuttig om
hierover een keer over te brainstormen: Hoe springen we met het probleem om, wat is de ernst
van het probleem, wat zijn de oplossingsrichtingen e.d.?
• Locaties van hoofd- en nevenvestigingen van agrarische bedrijven en bijbehorende dieraantallen
zijn belangrijk voor de ruimtelijke verdeling van de emissies. Niet alleen voor de emissies uit
stallen en mestopslagen maar ook voor de emissie bij beweiding en de emissies van de
aanwending van dierlijke mest. Door een nauwkeurige bepaling van de locatie van de productie
van dierlijke mest zijn mesttransportstromen beter in kaart te brengen en derhalve ook de
bemesting met dierlijke mest. Aanbeveling is om de kennis van hoofd- en nevenvestigingen in te
bouwen in MAMBO.
• Besloten is om de uitgangspunten over de huisvesting van landbouwhuisdieren in het model
MAMBO niet te actualiseren. Zowel op nationaal als op lokaal niveau ontstaan afwijkingen in de
emissie als gevolg van het gebruik van verouderde informatie. Vanwege het ‘mass flow’ principe
van stikstof werkt deze verouderde informatie van huisvestingsystemen door in de bemesting met
dierlijke mest. Aanbeveling is om een actualisatie van huisvestingsgegevens door te voeren in
MAMBO.
• Andere aanbevelingen uit de notitie ‘Berekeningen ammoniakemissie per grid (500*500 m)’
(Luesink, 2010) om de kwaliteit van de resultaten op gridniveau te verbeteren zijn: onderzoek
doen naar hoe de bedrijfseigen mest over de percelen wordt verdeeld, en verfijnen van de
verdeling van bedrijfsvreemde mest. Nu gebeurt dat op mestregioniveau; dat zou naar gemeenteof postcodeniveau kunnen. De aanbeveling uit Luesink (2010) om ingeschaarde dieren bij de
Landbouwtelling te tellen bij de inschaarder kan niet uitgevoerd worden door Europese
voorschriften rondom het tellen van dieren bij de Landbouwtelling.
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Bijlage 1 Gewasgroepen (cropclasses) in MAMBO

In MAMBO worden de volgende crop classes onderscheiden:
CRC1
"Winter wheat"
CRC2
"Sugar beets"
CRC3
"Eating potatoes"
CRC4
"Summer barley"
CRC5
"Starch potatoes"
CRC6
"Seed-potatoes"
CRC7
"Grain maize"
CRC8
"Summer wheat"
CRC9
"Grass seed"
CRC10
"Seed onions"
CRC11
"Carrots"
CRC12
"stalk french bean"
CRC13
"Cole"
CRC14
"Leek"
CRC15
"Tulip"
CRC16
"Lily"
CRC17
"Group winter wheat"
CRC18
"Group sugar beet"
CRC19
"Group summer barley"
CRC20
"Group stalk french bean"
CRC21
"Group leek"
CRC22
"Group Tulip"
CRC23
"Pasture"
CRC24
"Green maize"
CRC25
"Fallow land and green manure"
CRC26
"Non-counted land"
De ammoniakemissie die plaatsvindt op CRC26 (Non-counted land) is emissie die niet onder de
definitie van landbouw valt en wordt daarom niet meegenomen.
Groenten open grond en bloembollen worden in het bestand bedrijfsregistratie percelen (BRP)niet als
apart gewassen onderscheiden. De crop classes 11 tot en met 16 en 19 tot en met 22 zijn in het
BRP-bestand niet onderscheidend.
Bij de verdeelsleutel worden daarom de volgende gewassen onderscheiden:
CRCA1
"Winter wheat"
CRCA2
"Sugar beets"
CRCA3
"Eating potatoes"
CRCA4
"Summer barley"
CRCA5
"Starch potatoes"
CRCA6
"Seed-potatoes"
CRCA7
"Grain maize"
CRCA8
"Summer wheat"
CRCA9
"Grass seed"
CRCA10
"Seed onions"
CRCA17
"Group winter wheat"
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CRCA18
CRCA23
CRCA24
CRCA25
CRCA32
CRCA53
CRCA78

30

"Group sugar beet"
"Pasture"
"Green maize"
"Fallow land and green manure"
"Group stalk french bean" =CRC12+CRC20
“Group bulbs” =CRC15+CRC16+CRC22
“Group rest” =CRC11+CRC13+CRC14+CRC19+CRC21
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Bijlage 2 Koppeling van MAMBO-gewasgroepen met BRP-gewassen tot de gewasgroepen
onderscheiden bij de ruimtelijke verdeling

Ruimtelijke verdeling

MAMBO

BRP

CRCA

Name

CRC

Crop

GWS_GEWASC_STR

GWS_GEWAS

CRCA01

"Winter wheat"

CRC1

"Winter wheat"

233

Tarwe, winter-

CRCA02

"Sugar beets"

CRC2

"Sugar beets"

256

Bieten, suiker-

CRCA03

"Eating potatoes"

CRC3

"Eating potatoes"

1910

Aardappelen, consumptie- op zand-/veengrond

CRCA03

"Eating potatoes"

CRC3

"Eating potatoes"

253

Aardappelen, consumptie-

CRCA03

"Eating potatoes"

CRC3

"Eating potatoes"

254

Aardappelen, consumptie-op kleigrond

CRCA03

"Eating potatoes"

CRC3

"Eating potatoes"

1909

Aardappelen, consumptie- op kleigrond

CRCA03

"Eating potatoes"

CRC3

"Eating potatoes"

1912

Aardappelen, cons. op zand/veen (vroeg, loofver voor 15-07)

CRCA03

"Eating potatoes"

CRC3

"Eating potatoes"

1911

Aardappelen, cons. op kleigrond (vroeg, loofver voor 15-07)

CRCA04

"Summer barley"

CRC4

"Summer barley"

236

Gerst, zomer-

CRCA05

"Starch potatoes"

CRC5

"Starch potatoes"

255

Aardappelen, zetmeel-

CRCA05

"Starch potatoes"

CRC5

"Starch potatoes"

859

Aardappelen, zetmeel geleverd aan buitenland

CRCA05

"Starch potatoes"

CRC5

"Starch potatoes"

1934

Aardappelen, zetmeel-

CRCA05

"Starch potatoes"

CRC5

"Starch potatoes"

1935

Aardappelen, zetmeel- TBM pootgoed

CRCA06

"Seed-potatoes"

CRC6

"Seed-potatoes"

1929

Aardappelrassen, poot- op zand-/veengrond

CRCA06

"Seed-potatoes"

CRC6

"Seed-potatoes"

1927

Aardappelen, poot op zand/veen, uitgroei (loofver na 15-08)

CRCA06

"Seed-potatoes"

CRC6

"Seed-potatoes"

1926

Aardappelen, poot op klei, uitgroeiteelt (loofver na 15-08)

CRCA06

"Seed-potatoes"

CRC6

"Seed-potatoes"

1928

Aardappelrassen, poot- op kleigrond

CRCA06

"Seed-potatoes"

CRC6

"Seed-potatoes"

252

Aardappelen, poot (NAK) op kleigrond

CRCA07

"Grain maize"

CRC7

"Grain maize"

316

Maïs, korrel-

CRCA08

"Summer wheat"

CRC8

"Summer wheat"

234

Tarwe, zomer-

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1913

Graszaad, Engels raai
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Ruimtelijke verdeling

MAMBO

BRP

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

2030

Graszaad, Engels raai 1e jaar

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

2031

Graszaad, Engels raai overjarig

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1915

Graszaad, rietzwenkgras

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1916

Graszaad, veldbeemd

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1917

Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaar

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1918

Graszaad, roodzwenkgras, overjarig

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1919

Graszaad, westerwolds

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1920

Graszaad, Italiaans

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

250

Graszaad

CRCA09

"Grass seed"

CRC9

"Grass seed"

1914

Graszaad, overig

CRCA10

"Seed onions"

CRC10

"Seed onions"

262

Uien, zaai

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

235

Gerst, winter-

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

314

Triticale

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit
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Ruimtelijke verdeling

MAMBO

BRP

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

229

Boomkwekerij en vaste planten

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA17

"Group winter wheat"

CRC17

"Group winter wheat"

212

Fruit

CRCA18

"Group sugar beet"

CRC18

"Group sugar beet"

257

Bieten, voeder-

CRCA18

"Group sugar beet"

CRC18

"Group sugar beet"

876

Overige voedergewassen

CRCA18

"Group sugar beet"

CRC18

"Group sugar beet"

876

Overige voedergewassen

CRCA18

"Group sugar beet"

CRC18

"Group sugar beet"

511

Cichorei

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

265

Grasland, blijvend

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

270

Grasland, natuurlijk (max. 5 ton drogestof per ha.), tenmins

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

1563

Grasland, natuurlijk, minder dan 50% van de oppervlakte bede

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

1564

Grasland, natuurlijk, voor 50-75% van de oppervlakte bedekt

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

1905

Grasland natuurlijk

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

2301

Natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

2302

Natuurlijk grasland (begraasd) met beperkte landbouwact.

CRCA23

"Pasture"

CRC23

"Pasture"

266

Grasland, tijdelijk
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Ruimtelijke verdeling

MAMBO

BRP

CRCA24

"Green maize"

CRC24

"Green maize"

259

Maïs, snij-

CRCA24

"Green maize"

CRC24

"Green maize"

2032

Mais, energie

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1924

Groenbemesters, niet-vlinderbloemige- (geen groene braak)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

2299

Groenbemesters, niet-vlinderbloemige

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1932

Groenbemesters, vlinderbloemige- (geen groene braak)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

2298

Groenbemesters, vlinderbloemige

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1930

Tagetes (zand, loss) (geen groene braak)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

2025

Aardappelen als bestrijdingsmateriaal AM: vanggewas

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

667

Braak (zwart, tenminste 6 maanden)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

668

Braak (groen, tenminste 6 maanden)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

837

Braak met bos (SBL regeling, na 28-01-1995)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

869

Braak (zwart, minder dan 6 maanden)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1565

Braak met voederleguminosen

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1566

Braak, natuur -eenjarig

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1567

Braak, natuur -meerjarig

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1568

Braak, natuur -eenjarig met andere overheidsinstantie

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1804

Braak, groene- 5 meter

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1906

Braak met niet in lijst voorkomend non food/non feed-gewas

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1907

Braak, groene- 10 meter

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

1908

Braak, zwarte- met ontheffing

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

2026

Braak met bos (SBL-regeling na 28 juni 1995)

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

2029

Braak, natuur-

CRCA25

"Fallow land and green manure"

CRC25

"Fallow land and green manure"

2034

Braak, groene-

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC12

"stalk french bean"

158

Stamslabonen

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

246

Karwijzaad (oogst 2002)

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

242

Bonen, bruine

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

239

Erwten, groene, droog te oogsten (geen conserven)
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Ruimtelijke verdeling

MAMBO

BRP

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

244

Erwten (groen te oogsten)

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

241

Kapucijners

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

240

Schokkers

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

665

Sojabonen

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

853

Tuinbonen (droog te oogsten)

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

854

Tuinbonen (groen te oogsten)

CRCA32

"Group stalk french bean"

CRC20

"Group stalk french bean"

243

Veldbonen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC15

"Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC16

"Lily"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen

CRCA53

"Group Tulip"

CRC22

"Group Tulip"

176

Bloembollen en - knollen
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Ruimtelijke verdeling

MAMBO

BRP

CRCA78

"Group rest"

CRC11

"Carrots"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC11

"Carrots"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC13

"Cole"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC14

"Leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

317

Maïs, corncob mix

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

258

Luzerne

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

237

Rogge (geen snijrogge)

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

238

Haver

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

814

Maïs, suiker-

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

661

Overige granen

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

1921

Graszoden

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

247

Blauwmaanzaad

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

659

Boekweit

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

660

Gierst

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

658

Graansorgho

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

513

Kanariezaad

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

245

Koolzaad

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

1922

Koolzaad, winter (ook boterzaad)

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

1923

Koolzaad, zomer (ook boterzaad)

36

WOt-werkdocument 298
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MAMBO

BRP

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

666

Lijnzaad niet van vezelvlas

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

663

Lupinen, niet bittere-

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

664

Raapzaad

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

515

Zonnebloemen

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

1570

Klaverzaad

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

516

Miscanthus (olifantsgras)

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

1931

Uien, poot en plant (incl. sjalotten)

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

263

Uien, zilver

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

944

Hennep

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

249

Vlas, vezel- (niet voor zaaizaad)

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

1933

Vlas, vezel- (voor zaaizaad)

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

1925

Overige akkerbouwgewassen

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

172

Tuinbouwzaden

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

175

Bloemkwekerijgewassen

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

175

Bloemkwekerijgewassen

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

175

Bloemkwekerijgewassen

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC19

"Group summer barley"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

1949

Aardperen

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

1697

Hazelnoten

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

1698

Walnoten

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond
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MAMBO

BRP

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672

Groenten open grond

CRCA78

"Group rest"

CRC21

"Group leek"

672
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