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Flink rekenen met combi maatregelen
varkenshouderij
De aangescherpte regelgeving voor emissiearme huisvesting van varkens bezorgt veel ondernemers en
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bedrijfsadviseurs hoofdbrekens. Voor varkenshouders die meedoen aan de Stoppersregeling geldt een iets
lichter regime, maar biedt die voldoende soelaas? En hoe zit het met de mogelijkheden voor bedrijven die
wél verder willen? Marcel Schennink en Gert-Jan Vliem van AgruniekRijnvallei rekenden verschillende opties
door binnen het netwerk Combimaatregelen Varkenshouderij.
Geesje Rotgers

“V

eel van onze klanten zitten met de
vraag in welke emissiearme maatregelen zij moeten investeren.
Uiteraard zoeken zij daarbij naar
mogelijkheden om de emissie zo
veel mogelijk te verlagen tegen zo gering mogelijke
kosten”, vertelt Marcel Schennink, specialist varkens bij AgruniekRijnvallei. Binnen het netwerk
Combimaatregelen Varkenshouderij (voortgekomen uit VarkensNET) is gezocht naar combinaties
van maatregelen voor het verlagen van de
bedrijfsemissies. Het netwerk bestaat uit zeven

E m i s s i e a r me voeders
Mengvoerbedrijven zouden moeten werken aan emissiearme voeders, stelt André Aarnink,
onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research. Het verlagen van de ammoniakuitstoot
via het voer biedt veel perspectief. Aarnink en zijn collega’s onderzochten in de afgelopen
jaren de mogelijkheden. Interessant zijn bijvoorbeeld de verlaging van het eiwitgehalte in het
voer en de toevoeging van benzoëzuur aan het voer (VevoVitall) “Binnen Wageningen UR
Live-stock Research hebben we ook onderzoek gedaan naar Ca-benzoaat: ook dit product
blijkt perspectiefvol”, zegt Aarnink. Toch is het aantal toegelaten voermaatregelen uiterst
beperkt. Groot probleem is dat voor iedere voermaatregel een officiële emissiefactor moet
worden vastgesteld op basis van onderzoek. Een voerbedrijf zal hier flink voor in de buidel
moeten tasten. “Wanneer er geen patent meer zit op de grondstof, is het voor een voerbedrijf
erg onaantrekkelijk om hierin te investeren”, zegt Aarnink.
Om de kosten te beperken, is het belangrijk om effecten van voermaatregelen op de ammoniakemissie modelmatig in te kunnen schatten. Een eerste aanzet voor zo’n model is inmiddels
gemaakt voor vleesvarkens. Het is belangrijk om dit model verder te ontwikkelen, ook voor
andere diercategorieën, en te valideren met praktijkmetingen.
Meer informatie:
Rapport 591, Juli 2012, Voermaatregelen voor ammoniakreductie in stallen voor zeugen en biggen
Rapport 366, April 2010, Reductie van ammoniakemissie op vleesvarkensbedrijven via
gecombineerde maatregelen. De rapporten staan op www.wageningenur.nl.
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varkenshouders met een zeugen-, vleesvarkensof (deels) gesloten bedrijf. Schennink en zijn collega Gert-Jan Vliem (adviseur bedrijfsontwikkeling)
waren als inhoudelijke deskundigen bij dit netwerk betrokken.
De problematiek op de verschillende types varkensbedrijven is vergelijkbaar: de emissie moet met
zo’n 45 tot 50 procent worden teruggebracht.
Per vleesvarken moet de emissie terug van nu
2,5 kilo ammoniak per jaar naar 1,4 kilo. Dat is heel
veel.
De wetgeving onderscheidt drie categorieën
varkensbedrijven:
1.	IPPC-bedrijven. Deze grote ondernemingen
moesten al per 2007 aan de emissie-eisen
voldoen. De meeste hebben de boel op orde,
aldus Schennink.
2.	Bedrijven die ook na 2020 door willen gaan.
Deze bedrijven hebben enige uitstel gekregen en moeten hun bedrijven per 1 januari
2014 emissiearm hebben gemaakt.
3.	Bedrijven die meedoen aan de zogenaamde
Stoppersregeling. Deze bedrijven werken met
een emissieplafond en krijgen tot 1 januari
2020 de tijd om hun bedrijf te beëindigen.
Zij kunnen gebruikmaken van de soepelere
maatregelen voor het verlagen van de
ammoniakemissie. Per 1 april 2013 moeten
deze bedrijven hun plannen voor de emissieverlaging klaar hebben. Als de maatregelen
ontoereikend zijn, zullen dieren moeten
worden ‘ingeleverd’. De emissiebeperkende
maatregelen zijn toegevoegd aan de Regeling
ammoniak en veehouderij.
Doorrekenen
Gert-Jan Vliem heeft voor alle netwerkbedrijven

ko s t en verl a g en
de meest ideale combinatie van maatregelen
doorgerekend. Zo veel mogelijk reductie tegen zo
laag mogelijke kosten was daarbij het uitgangspunt. “Als sluitpost hebben we vermindering in
dieraantallen moeten nemen”, vertelt Vliem. Uit
de berekeningen kwam onder meer naar voren
dat sommige maatregelen helemaal niet zo interessant waren als vooraf gedacht. Zo zijn balansballen in combinatie met Vevovital (voeradditief)
bijvoorbeeld een veel duurder alternatief dan de
luchtwasser. Aan de andere kant blijken voermaatregelen veel perspectief te bieden. “Voermaatregelen zijn echt interessant voor bedrijven
die meedoen aan de Stoppersregeling”, vertelt
Schennink. Uit de berekeningen van Vliem blijkt
dat de mogelijkheden per bedrijf sterk verschillen. Voor een van de netwerkbedrijven was het
mogelijk om de kosten beperkt te houden tot
6.600 euro per jaar. Hier werd gebruikgemaakt
van verlaging van het ruw-eiwitgehalte in het

Volgens Marcel Schennink (l.) en
Gert-Jan Vliem vergt het vinden
van de beste combi van maatregelen veel rekenwerk.
Foto: GR

voer in combinatie met schuine putwanden,
en in de biggenafdelingen werd water in de put
gezet (Sondag-systeem). Tevens werd de mest
verdund met water. Dat laatste is alleen maar
interessant voor de enkele bedrijven die kunnen
beschikken over veel grond voor mestafzet.
De kosten van de combimaatregelen liepen ver
uiteen. Het ene bedrijf is ‘klaar’ voor jaarlijks
22 euro per zeug, terwijl een minder fortuinlijk
bedrijf moet rekenen op jaarkosten van 225 euro
per zeug. Voor een dergelijk bedrag heb je ook
een luchtwasser. De andere bedrijven zaten
ertussenin.

Schennink en Vliem kwamen met hun
netwerk Combimaatregelen tot de
volgende conclusies en opmerkingen:
1.	Veel bedrijven kunnen niet meedoen aan de Stoppersregeling.
Dan moeten zij zoveel inleveren
op dieraantallen dat het rendement te laag wordt. Stoppen
blijkt vaak financieel niet haalbaar.
2.	Door de huidige ammoniakwetgeving is langzaam groeien en
langzaam afbouwen er niet meer
bij. Bedrijven worden gedwongen
een grote groeistap te maken of
relatief snel af te bouwen. Financieel past zoveel snelheid niet
altijd.
3.	Sommige gemeenten verlangen
nu al een emissieplan waarin
staat hoe de ondernemer invulling wil geven aan de Stoppersregeling. Schennink adviseert om
goed na te denken over de toekomst. “Als je nu rechten laat
intrekken, krijg je die later waarschijnlijk niet gemakkelijk terug.”
4.	Het netwerk heeft via VarkensNET
de samenwerking gezocht met
Proeftuin Natura 2000 Overijssel.
Binnen de Proeftuin wordt
gewerkt aan dezelfde
problematiek.
5.	Uitzoeken welke combinatie van
emissiereducerende maatregelen
het interessantst is, kost veel
rekenwerk.
6.	Voor beide voeradviseurs bleek
dit netwerk leerzaam. Schennink:
“Tegenwoordig denk ik bij het
samenstellen van een rantsoen:
wat stop je erin en wat zal eruit
vervluchtigen? Je kijkt nu toch
anders tegen varkens aan.”
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