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Het technischonderzoekophet terreinvan ammoniakemissie
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met ing.D.A.Oudendag en ir.J.H.M.Wijnandsdiedeeffectenvan
maatregelen(pakketten)opregionaleennationale schaalonderzoeken.

Ing.H.Altenaen ir.J.vanOshebbende inventarisatievan
mogelijkheden terbeperkingvandeammoniakemissie inderundveehouderijenvarkenshouderijvoorhunrekening genomen.Laatstgenoemdeheeftookdemodellenopgezetendeberekeningenuitgevoerd. Ir.P.L.M,vanHorneheeftdegehelepluimveehouderij voor
z'nrekening genomen.Hetonderzoekstond onder leidingvan
ir.W.H.M. Baltussen.AllegenoemdepersonenwerkenopdeafdelingLandbouwvanhetLEI.

Dedirecteur,

DenHaag,maart 1990

lp. deVeer

Samenvatting

Ammoniakemissie uitdierlijkemest iséénvande bronnenvan
luchtverontreiniging. De luchtverontreiniging dient dekomende
decennia drastischverminderd teworden. InNederland wordt
gestreefd naareenreductievandeammoniakemissiemet 50tot70%
inhetjaar 2000tenopzichtevan1980.
Doelvanditonderzoek istebepalenmetwelkmaatregelenpakket opbedrijfsniveautegenzolaagmogelijke kosteneenbepaaldevermindering vandeammoniakemissie bereikt kanworden.
Tenbehoevevanditdoel isnagegaanwelkemogelijkheden erop
bedrijfsniveauzijnomdeammoniakemissie tebeperken.Dit isondergezocht voorverschillendeveehouderijtakken (pluimvee,varkensen rundvee).Tevens isvermeldwelkeneveneffectenkunnen
optreden.
Voordeveehouderijtakkenvarkens enmelkvee zijnde
verschillende alternatievenmet behulpvan optimaliseringsmethodendoorgerekend. Voordeanderediercategorieën isgewerktmet
stikstofbalansen enkostenberekeningen.
Behalvevoormelkvee zijnvoordeoverige diercategorieën de
effectenvan autonomeontwikkelingenvan 1986tot 2000opde
ammoniakemissie geschat (zietabel 1).Dezeontwikkelingenzijn
eengevolg vantechnischevooruitgang enbestaandemilieuwetgeving.Zehebbentotgevolg datperdier(plaats)deproduktie
(vleeseneieren)stijgt.DetotaleN-excretie ende ammoniakemissiekandoordeautonomeontwikkelingensterkbeïnvloedworden (zietabel 1).Doordeautonome ontwikkelingen daalt voorde
meestediercategorieën deammoniakemissie perdier(plaats)met
enkeleprocenten tot enkeletientallen procenten bij leghennen.
Bijmelkvee isvoorhetjaar 2000uitgegaanvandezelfdeNexcretie perkoeals in1986.Doorde langereopslagduurvande
mest isdeammoniakemissie in2000 ietshogerdan in1986.
Voordesituatie in2000zijndemogelijkheden terbeperking
vandeammoniakemissie geïnventariseerd endoorgerekend. Deaanpassingsmogelijkhedenhebben betrekking op:

voeding
Doorhet eiwitgehalte vanhetvoerteverlagen kan,bij
handhaving vandeproduktie,deN-excretie sterkdalen.Aangenomen isdatdeammoniakemissie lineairverandert met deN-excretie.Bijweidend rundvee isverlaging vanhet eiwitgehalte van
hetvoermogelijkdoorverlaging vandestikstofbemestingvan
grasland ofdooreendeelvangras inhet rantsoen tevervangen
door snijmais.Daarnaast kandeammoniakemissie nogworden beïnvloed doorhet beweidingssysteem.Bijdeoverige diercategorieën
kandeN-excretie verlaagd wordendoorhet eiwitgehaltevanhet
mengvoer teverlagen;

hulsvesting
Deaanpassingsmogelijkhedenbinnenhuisvesting zijn indriegroepenteverdelen:
a.voorkomendat indestalammoniak emitteert uitdemest;
b.hetuitdestallucht zuiverenvandeontstane ammoniak;
c.het afdekkenvandemestopslag buitendestal.
aanwending
Doordemestdirect indebodemtebrengendaalt dearamoniakemissie naaanwending zeersterk (tot 10Xvandeemissiebij
oppervlakkige aanwending).Daarnaast kanmest centraalverwerkt
worden bijvoorbeeld drogepluimveemest envarkensmest inmestverwerkingsfabrieken enkalvergier invoorzuiveringsinstallaties.
Verondersteld isdat indezegevallengeenammoniakemissieoptreedt.
De resultatenvanditonderzoek zijnuitgedrukt per
dier(plaats).Ditbetekent dat effectenvanveranderingen inde
veestapel opdeammoniakemissie indeze studie buiten beschouwing
blijven.Deammoniakemissie isuitgedrukt inkgNperdier(plaats)perjaar.Bijzeugenenmelkkoeien isuitgegaanvangemiddeld aanwezige dierenperjaar inclusief de bijbehorendedierenzoalsbiggen,opfokzeugen enjongvee.Bijdeoverigediercategorieën isuitgegaanvandierplaatsen.Demaatregelen diebij
eentoenemende reductievandeammoniakemissie inhetmaatregelenpakket komenzijnachtereenvolgens:emissiearmemestaanwending,voedingsaanpassingen enstalaanpassingen.Voorvrijwel alle
diercategorieën geldt datemissiearm aanwenden hetgoedkoopst is.
Ookdevoedingsaanpassing isvoorveeldiercategorieën eenrelatiefgoedkopemanieromdeammoniakemissie teverlagen.Voor
melkveewordtdebemestingvangrasland danverlaagd naar
300kgNperha.Ditmaatregelenpakket levert ongeveer eenhalveringvandeammoniakemissie op (ziepakketA intabel1).
Tussendiercategorieën tredenwelverschillen op inafname
vandeammoniakemissie. Bijmelkveedaaltde ammoniakemissie
minder omdat ditdeenigediercategorie isdie indeweidekomt.
Deemissieuitmest tijdensbeweidingneemt nauwelijksafdoorde
genoemdemaatregelen.Bijvleesvee enpluimvee isdedalinggroteralsgevolg vandedalingvandeemissiedoordeautonome ontwikkeling.Eeneventueelverbod opgebruikvan legbatterijenverkleint demogelijkheden tot reductievandeammoniakemissie sterk
(zietabel 1).Deafname bijvleeskalveren isgroot doordat inde
uitgangssituatie verondersteld isdat bijaanwending verreweg de
meeste ammoniakemissie optreedt.Dooraanwendingsmaatregelen te
treffenwordtdezeemissievrijwelgeheelvoorkomen.
Maatregelenpakket Blevert een reductievande ammoniakemissiemet 60à70Zop.Voormelkvee isdit,geziendehuidigekennis,hetmaximaal haalbarepakket. Inde intensieve veehouderij
kandeemissienogverderdalendoorgebruikvan luchtreinigers.
Hierdoorkandetotaleemissiemet 80à90Zgereduceerd worden.

Tabel 1 Ammoniakemissie (in kg N per dier(plaats)
per jaar) voor
de verschillende diercategorieën
in 1986 en de reductie
van de ammoniakemissie in 2000 als gevolg van autonome
ontwikkelingen zonder en met maatregelen a) (in %van de
anmoniakemissie in 1986)
Categorie

Zeugen
Vleesvarkens
Melkvee b)
Vleeskalveren
Vleesstieren
Leghennen (100)
- legbatterij
-volièresysteem
Slachtkuikens (100)

Ammoniakemissie
in1986
14,4
5,4
38,3
4,7
12,1
22,6

9,4

Reductie
autonoom

pakketA

pakketB

3
2
-2
14
7

48
50
43
70
60

70
70
61-65
n.v.t.
n.v.t.

33
16
12

70
44
56

72-81
48-59
59

a)PakketA:emissiearm aanwenden enaanpassing voeding.
Pakket B:maximaal haalbarepakket exclusief luchtreiniging;
b)Bijmelkvee isgeen rekening gehoudenmet het effect vanproduktiviteitsstijging opde ammoniakemissie.

Geziendehogekostenvan luchtreiniging komt dit alternatief
altijd alslaatste inhetmaatregelenpakket.
Binnendemelkveehouderij kaneenreductievande ammoniakemissiemet ruim60%behaaldworden (zietabel 1).Dit kanop
tweemanieren:
a. verlaging vandeN-bemestingopgrasland tot 200kgNperha
incombinatiemet eenstalaanpassing, afdekkenvandemestopslag enemissiearm aanwenden;
b. doordemest aantezuren,zonderdatverdere aanpassingen
noodzakelijkzijn.
Bijalternatief bkandeammoniakemissie nogverderverlaagd
wordendoorhet bemestingsniveau teverlagen.Ditkandanookeen
gunstige invloed opdenitraatuitspoeling hebben.Nadeel hiervan
isdatdekostenmet enkeletientallenguldens perkoeperjaar
toenemen.
Belangrijke neveneffectenvandeammoniakemissiebeperking
kunnenzijn:
effect opdenitraatuitspoeling. Doordedierlijkemestop
hetgoedemoment emissiearm aantewenden endoordegift
vanstikstofuitkunstmest sterkteverlagenkandenitraatuitspoeling verlaagdworden;
afnamevangeuremissies tijdensennaemissiearmemestaanwending;

viamengvoerkunnen zowelhet aanbod van stikstof alsfosfor
afgestemdworden opdebehoeftevandedieren.
Dekostenvandemaatregelenpakketten zijn intabel 2vermeld.Hetgaat daaralleenomdeextrakosten alsgevolg vanbeperking vandeammoniakemissie enbijvoorbeeld niet omdeextra
kostenvoorgrotere opslagcapaciteit envoordemestafzet.De
vermelde kostengeven slechtseeneerste indicatievandehoogte.
Duidelijk isweldat zesterkstijgen bijeentoenemende reductie
vandeammoniakemissie. Dekosten bijeenreductiemet 60à70%
(ziepakket B intabel 2)zijntweeàdriekeerhogerdandiebij
50%reductie (pakket A). Destijging vandekostenvoordebeperking vandeammoniakemissie bedraagt ongeveer 5à10%en 25%van
dearbeidsopbrengst vande laatstejaren bijeenreductievande
ammoniakemissie van respectievelijk 50?encirca70%.

Tabel 2 De extra kosten (in gld. per kg N reductie van de
ammoniakemissie) op bedrijfsniveau van maatregelenpakketten *) ter beperking van de ammoniakemissie
Diersoort
Zeugen
Vleesvarkens
Melkvee
Vleeskalveren
Vleesstieren
Slachtkuikens
Leghennen

PakketA
1,67
0,92
4,18
3,50
2,10
4,71
2,36

PakketB
8,20
2,00
8à12

9,32
0,16 à2,63

*)Voorde reductievandeammoniakemissie zietabel 1.

Dit onderzoek iseeneersteverkenning met betrekking totde
mogelijkheden terbeperking vandeammoniakemissie. Eendeelvan
degehanteerdeuitgangspunten zijnnogniet ofnauwelijksonderbouwd doormetingen.Dit betekent datdenodige voorzichtigheid
bijde interpretatievandecijfersnoodzakelijkis.
Behalve doordeveranderingen indeammoniakemissie perdier
kandeemissieworden beïnvloed doorveranderingen indeveestapel.Ookbehoeft devermeldedalingvandeammoniakemissie niet
inalle regio'svanNederland gelijktezijn.Dezeaspectenwordenmeegenomen ineenafzonderlijke studieophetLEInaarderegionale ennationale effectenvanmaatregelenpakketten terbeperkingvande ammoniakemissie.
Opbasisvandit onderzoekkangeconcludeerd worden dateen
reductievandeammoniakemissiemet 50%haalbaar isdooraanpassingen bijvoeding enmestaanwending zonderdatdeveestapel
behoeft aftenemen. Introductie opveehouderijbedrijvenhoeft
nietveel technische enfinanciële problemen opteleveren.Een
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reductiemet 70%lijkt opwat langere termijn technischookhaalbaar.Waarschijnlijkmoetendanwelgrote aanpassingen aanbedrijfsgebouwenplaatsvinden.Het isnunogonduidelijkwelkealternatieven hetmeeste rendement opleveren.Naderonderzoekis
gewenst.Omtrent de financiële haalbaarheid van ammoniakemissiebeperking zaldoorhetLEIeenafzonderlijkonderzoekuitgevoerd
wordenwaarbij tevensdekostenmestafzet enextramestopslag
meegenomen zullenworden.
Opkorte termijnkan,geziendeverschillen tussen bedrijven,ookeenverbetering vanhetmineralengebruikgerealiseerd
wordendoortestrevennaareenefficiëntergebruikvanmineralen.Gebruikvanhulpmiddelen terverbetering vanhetmanagement
zoalsmineralenboekhoudingen, kanhiertoe bijdragen.De bereikte
verlaging vanhetmineralengebruik kanopbedrijfsniveaugepaard
gaanmet besparing vankosten.
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1. Inlekfngenprobteemsteing

1.1 Inleiding
Emissievanammoniakuitdierlijkemest iseenvandebronnenvan luchtverontreiniging (VROM, 1989). Omde luchtverontreiniging terug tedringendient onderanderedeemissievanammoniakdekomendejarensterkverminderd teworden. InhetNationaalMilieubeleidsplan isopgenomendatdetotale ammoniakemissie
inNederland in1994met 30Xgereduceerdmoet zijntenopzichte
van 1980.Voorhetjaar 2000wordt gestreefd naareen reductie
vandeammoniakemissie met 50tot 70S (LNV/VROM, 1989).
Emissievanammoniakuitdierlijkemest ontstaat indienmest
met lucht inaanraking komt.Ammoniakemissie onstaat zodoende in
destal,tijdensdemestopslag,bijbeweiding ennaaanwending
vandierlijkemest.
Dierlijkemest belast hetmilieuniet alleendoordeammoniakemissie.Ookaccumulatie van fosfaat enmetalen inde bodem,
deuit-enafspoeling vanfosfaat ennitraat naar respectielijk
grond-enoppervlaktewater endegeuremissies zijneffectenvan
gebruikvandierlijkemest ophetmilieu.

1.2 Doelvanhet onderzoek
Hetdoelvanhet onderzoek ishet bepalenvaneconomischoptimale setsvanbedrijfsaanpassingenomeenbepaalde reductievan
deammoniakemissie tebereiken.Daartoe zijnvoordeverschillendeveehouderijtakken (varkens,pluimvee enrundvee)demogelijkheden tot beperking vandeammoniakemissie geïnventariseerd. Uitgangspunt hierbij isdatdeveehouder zelf zijnoptimaleaanpassingenkankiezen,waarbij hij rekening houdtmet zijnbedrijfsspecifieke omstandigheden enmet hetopgelegde reductiepercentage. Indezepublikatie staanbeleidsmaatregelen dusnietcentraal.Bijditonderzoek zijntevensdeneveneffecten (nitraatenfosfaatuitspoeling)meegenomen.Momenteelvindt nogvoloponderzoekplaatsnaarmaatregelen omdeammoniakemissie tebeperken.De resultatenvermeld indit rapportmoetendaaromgezien
worden alseentussenstand bijhethuidige kennisniveau.
Het onderzoekvormt eenonderdeelvanhet totalemilieuonderzoek binnenhetLandbouw-Economisch Instituut.Met behulp
vanhetmestoverschottenmodelenhetmesttransportmodel (Luesink
enVanderVeen, 1989)wordt onderzochtwelke effecten demaatregelentot beperking vandeammoniakemissie hebbenopdeverwerking entransportvandierlijkemest binnenNederland. Opbasis
vandeze resultatenwordenderegionale ennationale emissiesvan
ammoniak berekend (Oudendag enWijnands, 1989). Deze regionale
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emissieswordenophunbeurtweergebruikt ineendepositiemodel
dat doorhetRijksinstituutvoorVolksgezondheid enMilieuhygiëne
(RIVM)ontwikkeld is.Viadezewegwordtmodelmatig het totale
traject vanammoniakemissiebeperking totdepositievan ammoniak
inNederland afgedekt.Dezemodellenworden ookgebruikt omde
extrakostenterbeperking vandetotalemestproblematiekvoor
veehouderijbedrijven teberekenen.Hierbijwordendetotaleextra
kosten berekend dieontstaanalsdeemissievan mestcomponenten
(ammoniak, nitraat enfosfaat)naarhetmilieuwordt verminderd.

1.3 Rapportage onderzoek
Hetonderzoekmet betrekking totdemogelijkheden terbeperkingvandeammoniakemissie opveehouderijbedrijven isuitgebreid
beschreven indrieonderzoekverslagen (Baltussen,VanOsen
Altena, 1990aen 1990b;vanHome, 1990).Elk onderzoekverslag
bevat eenveehouderijsector (varkens,rundvee enpluimvee).Deze
publikatie geeft inhetkortderesultatenvanhet, indeonderzoekverslagenvermelde,onderzoekweer.Voormeerachtergrondsinformâtieenvoordemethodische opzetvanhetonderzoekwordt
verwezennaardeonderzoekverslagen. Deeffecten opregionaleen
nationale schaalworden ineenafzonderlijk rapport gepubliceerd.
Inhoofdstuk 2vandit rapport zijndemethodenvanonderzoekendebelangrijksteuitgangspunten peraangrijpingspunt vermeld.Deaangrijpingspunten zijnvoeding, stal,mestopslag buiten
destalenmestaanwending.Inhoofdstuk 3zijnderesultatenvan
het onderzoekvermeld.Ookwordt nader ingegaan opdemogelijke
neveneffectendieontstaandoordebeperking vandeammoniakemissie. Indediscussie inhoofdstuk4 isnader ingegaanopdeverschillen tussendeveehouderijsectoren,endegebruikteuitgangspunten.Dit rapport isafgeslotenmet eenhoofdstukconclusiesen
aanbevelingen.
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2. Methodenenuitgangspunten

2.1 Algemeen
Indithoofdstukwordt inparagraaf 2.2kort ingegaanopde
gebruiktemethodenvoordeverschillende diercategorieën. In
paragraaf 2.3 zijndeammoniakemissiesperdiercategorie in1986
endeveranderingen alsgevolgvandeautonome ontwikkeling vermeld. Inparagraaf 2.4totenmet 2.6wordt per aangrijpingspunt
(voeding enbeweiding, stalenopslag enaanwending)aangegeven
welke aanpassingen alsalternatieven inbeschouwing zijngenomen.
Waarnodig isonderscheid gemaakt naardiercategorieën.

2.2 Gebruiktemethoden
Voordebepaling vandeoptimalemaatregelenpakketten per
diercategorie zijntweemethodengebruikt.Voorvleesvee,vleeskalveren, slachtkuikens en leghennen isvanwege het beperkt aantalalternatieven gekozenvooreenberekeningvandeextrakosten
(inclusiefjaarkostenvan investeringen)eneventueel deveranderingvandeopbrengsten.Daarnaast ismet behulpvan eenvoudige
rekenmodellen deammoniakemissie endestikstofbalansbepaald.
Voordeanderediercategorieën isgebruikgemaaktvan
lineaireprogrammeringsmodellenvooroptimaliseringvanhet
bedrijfsresultaatgegeveneenopgelegde reductievande ammoniakemissie.Daarnaast isvoormelkvee gebruikgemaakt vanbestaande
modellen omrantsoenen (DeJong, 1989)enomdeweide-emissieen
nitraatuitspoeling 1)teberekenen.
Uitgangspunt bijdeberekeningen isdatgestreefd wordt naar
minimalisatie vandeextrakostenopbedrijfsniveaugegeveneen
bepaaldmaximum ammoniakemissieniveau.Het alternatiefverminderingvanhet aantaldierenofdierplaatsen isniet indeberekeningenmeegenomen.
Deammoniakemissie isindezepublikatie uitgedrukt inkg
stikstof (N)perdier(plaats)perjaar.Vooromrekening naarkg
ammoniak dientmet de factor 17/14teworden vermedigvuldigd.
Voordeberekeningvandeammoniakemissie perdier(plaats)zijn
devolgende rekenregels gebruikt:

*Stikstof-excretie
- stikstofopname via het voer - de
vastlegging in produkten (vlees, melk,
eieren).

1) Gegevens enMededeling vanVandeVenCABO,Wageningen;
1989.
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stikstof-

Dedoorgerekende alternatieven zijnzodanig gekozendatverlagingvandestikstofopnamegeeneffect heeft opdevastlegging
van stikstof indevormvanProdukten.Verlaging vandestikstofopnamemet Xgramperdier leidt zodoende toteenverlagingvan
destikstofexcretiemetXgram.

*Ammonlakemissie in de stal
excretie in de stal

stalemissiecoëfficiënt

*

stikstof-

*Ammoniakemissie tijdens beweiding weide-emissiecoëfficiënt*
stikstofexcretie
in de weide + ammoniakemissie van rottende grasresten.
Deammioniakemissie uitdestalentijdens beweiding is
alleenafhankelijkvandetotale stikstofexcretie.Er isgeen
onderscheid gemaakt naarminerale enorganische stikstof inde
mest.

•^Ammoniakemissie uit de opslag buiten de stal - (stikstof
excretie in de stal minus de emissie uit de stal ) *
opslagemissiecoëfficiënt
* het deel van de mest die buiten de
stal wordt opgeslagen
*Stikstof in aan te wenden mest - stikstofexcretie
in de stal
-ammoniakemissie uit de stal en opslag buiten de stal
Tabel 2.1 Emissiecoëfficiënten
(percentage van de N in de mest
die in de vorm van ammoniakemitteert) voor de uitgangssituatie
in 2000 per diercategorie
en per emissieplaats
Emissieplaats

Diersoort
stal
Zeugen a)
Vleesvarkens
Melkvee b)
Slachtkuikens
Leghennen c)

nat
droog
Vleeskalveren
Vleesstieren

18
16
17
9,4
4-9
4-44

15
13,3

ipslag

aanwending

25

n.v.t.

4
3,3
4,6

11,25

0-5
3-6

27,5
11,25

27,5

25

n.v.t.

6,6

40
25

a)Zeug isinclusief bijbehorende biggenenopfokzeugen; b)Melkvee isinclusiefjongvee;8Zvande stikstof indeweidevervluchtigt indevormvanammoniak; c)Destalemissiecoëfficiënten
zijnafhankelijkvanhet staltype;hetvolièresysteem isgesteld
op 14Ï.

15

Verondersteld isdatdoormineralisatiehetaandeelminerale
stikstof indeaantewendenmest altijd gelijk is.Het aandeel
minerale stikstof indemest iswelafhankelijkvandediersoort
(zie tabel2.1).

*Aamoniakemlssie na aanwendingaanwendingsemissiecoëfficiënt
* stikstof

in aan te wenden mest

*De totale ammoniakemissie is gelijk aan de som van de emissie
uit de stal, de emissie tijdens beweiding, de emissie uit mest in
de opslag buiten de stal en de emissie na aanwending van mest. In
tabel 2.1 zijndeemissiecoëfficiëntenvoor respectievelijkstal,
mestopslag enaanwending weergegeven.
Deverschillendemaatregelen beïnvloedendeemissiecoëfficiënten.
Ditgeldt nietvooraanpassingenophet terreinvanvoedingdie
leidentotveranderingen indestikstofopnameviahetvoer.Deze
rekenwijzeheeft totgevolg datmaatregelen elkaar beïnvloeden.
Maatregelen bijaanwending hebbenbijvoorbeeld eengrotere reductievandeammoniakemissie totgevolg indiendeemissieuitde
stal enopslagvoorkomenwordtdan inhetgevalditnietgeschiedt.Omgekeerd geldt dat beperking vandeammoniakemissie uit
destalweergedeeltelijkverlorenkangaannaaanwending indien
ergeenmaatregelen bijaanwending getroffenworden.

2.3 Ammoniakemissie perdier indeuitgangssituaties in
1986en2000
Voordeberekening vandeammoniakemissie volgensderekenregels,zoalsvermeld indevorigeparagraaf, zijnnaast emissiecoëfficiëntenookN-excretiesnodig.
Omdat hettechnischonderzoeknog invollegang iszijnniet
allevermelde coëfficiëntengemetenwaarden indepraktijk.Voor
zoverdezeontbraken isoverleg gepleegdmet deskundigen eneen
zogoedmogelijke schatting gemaakt. Intabel 2.1 zijndeemissiecoëfficiëntenvermeld dienodig zijnvoorde berekening vande
ammoniakemissie.
Intabel 2.2 zijnvoordeuitgangssituaties in1986enin
2000deN-excretie,deN-emissie indevormvanammoniak endeN
diebeschikbaar komtvoordebodemvermeld.
Alsalgemeneuitgangspuntenvoordeautonome ontwikkelingen
indeperiode 1986-2000geldt datdaarwaarmogelijkgestreefd
wordt naarbeperking vandemestafzetkosten (bijvoorbeeld waterbesparing bijvarkens endrogemest bij pluimvee). Daarnaast is
verondersteld datdemestopslag buitende stalniet afgedekt
wordt endatdemest oppervlakkig aangewendwordt tijdenshet
groeiseizoen.Alle resultaten zijnuitgedrukt perdier(plaats)
perjaarwaardoorgeen rekening wordt gehoudenmet veranderingen
indeveestapel gedurende deperiode1986-2000.
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Indezeugenhouderijbedraagt in1986deN-excretieperzeug
inclusief biggenenopfokzeugen bijna 39kgNperjaar.37Zvan
dezeNemiteert indevormvanammoniakvooral na oppervlakkige
aanwending.Voordeperiode 1986-2000worden indezeugenhouderij
devolgende autonome ontwikkelingenverwacht:
stijging vandeproduktiviteit van 19naar 23biggenper
zeug perjaar;

Tabel 2.2 De N-excretie, de aumoniakemissie en de N beschikbaar
voor de bodem (in kg N per dier(plaats)
per jaar) voor
verschillende diercategorieën
in de
uitgangssituaties
in 1986 en in 2000
DierSitua- N-excategorie tie
cretie

Ammoniakemissie

Nnaar
de
to- stalop- bewei-aanwen- bodem
taal
slagding ding

Zeug a)

1986 38,94 14,41 6,23 8,18 24,53
2000 36,26 13,96 6,53 7,43 22,30
Vleesvarken 1986 13,80 5,40 2,21 3,19
8,40
2000 13,40 5,32 2,14 0,11 3,07
8,08
Melkvee b) 1986 164,1 38,3 13,6
8,1 16,6 125,8
2000 164,1 38,9 13,6 0,8 8,1 16,4 125,2
Slachtkui- 1986 40,2
9,4 3,8 1,7
3,7
28,8
kensc)
2000 37,1
8,3 3,2 1,5
3,7
28,8
Leghennen 1986 71,7 22,6 7,5 0,5
- 14,6
49,1
d)
2000 64,8 15,1 4,0 2,6
8,4
49,7
Volièresysteem
65,3 19,0 9,4 3,8
5,9
46,3
Vlees1986
9,65 4,73 1,45 3,28
4,92
kalveren 2000
8,30 4,07 1,25 2,82
4,23
Vlees1986 34,5 12,1 4,6
7,5
22,4
stieren
2000 32,1 11,2 4,25 6,95 20,9
a)enb)Zievoetnoot tabel 2.1;c)Per 100 slachtkuikensplaatsenperjaar;d)Per100leghennenplaatsen perjaar;gemiddelde
vandiverse systemen.

omschakeling optweefasenvoervoor zeugen.Hetvoerniveau
blijft ondanksdehogereproduktiegelijk;
efficiënterevoerbenutting doordebiggen.
Hetgevolgvandezeontwikkeling isdatdeN-excretiemet 7%
daalt endetotaleammoniakemissie met ongeveer 32.Dedalingvan
deN-excretie komttot stand doordat bijeenongeveergelijkeNopnamedeproduktie (N-vastlegging)stijgt.De ammoniakemissie
daaltminderdandeN-excretie doordatverondersteld isdatde
mest in2000overeen langereperiode isopgeslagendan in1986
(9inplaatsvan6maanden).
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Pervleesvarkensplaatsperjaarbedraagt deN-excretie in
1986bijna 14kg.Bijna 40ZvandezeNemitteert indevormvan
ammoniak, vooral naoppervlakkige aanwending vanmest.Voorde
periode 1986-2000wordendevolgende autonome ontwikkelingen
verwacht:

de technische resultaten

verbeteren

Degroei stijgtmet 50gramperdierperdagnaar 750gram
endevoederconversie daaltvan3,0 naar2,8.

de verdere mechanisering van de voederverstrekking
voermenging op bedrijven
mogelijk

maakt

Ditgeldtvoor bedrijvenmetmeerdan500vleesvarkensplaatsen.
Dezeontwikkelingen hebbentotgevolg datde stikstofopname
met 0,5Z toeneemt.Doordat deproduktiemet 7Zstijgt daalt deNexcretiemet ongeveer3Z.Deammoniakemissie daaltmet 1,5Z.Dit
iseenresultante vande lagereN-excretie eneentoenamevande
emissieuitdemestopslag doordeverlenging vandeopslagperiode.
DeN-excretie endeammoniakemissie permelkkoe isafhankelijkvanhet bemestingsniveau, het beweidingssysteem,staltype,
deveebezetting perhaendemelkproduktieperkoe.Voormelkvee
zijngeen autonomeontwikkelingenmeegenomen.Hierdoor isdeNexcretie in1986en2000gelijk.Vergelijking van resultatenvan
praktijkbedrijvenmet resultatenvanmodelberekeningenwijzenuit
dathet N-overschot
per ha bijdemodelberekeningen ongeveer 25Z
(100kgN)lager isdangemiddeld opdeLEI-boekhoudbedrijven.
Ditverschil inN-overschot wordtvooreengroot deelveroorzaakt
dooreenverschil ingrasland- envoermanagement. Het isoverigensnietwaarschijnlijkdatdeammoniakemissie indepraktijk
25Zhoger isdan indeze studieverondersteld is.DeextraN-verliezen tredenvooral bijgrasland opendestikstof zaldooruitspoeling,afspoeling ofdenitrificatieverlorengaan.Deammoniakemissie neemt ietstoedoordat demest overeen langereperiodeophet bedrijf opgeslagenwordt. Intabel 2.2 isvooréén

Tabel 2.3

De N-excretie (in kg N per melkkoe inclusief
jongvee
per jaar) bij beperkt en onbeperkt weiden en drie
stikstofbemestingsniveau
's voor een bedrijf in het
zandgebied met een veebezetting van 2,4 melkkoeien per
ha
Bemestingsniveau (kgNperhagrasland)
200

Onbeperkt weiden
Beperkt weiden*)

132
125

300
146
131

*) Met bijvoederingvan snijmais indezomerperiode.
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400
164
138

Tabel 2.4

De ammoniakemissie (in kg N per melkkoe Inclusief
jongvee per jaar) bij beperkt en onbeperkt weiden en
drie stikstofbemestingniveau
's voor een bedrijf in het
zandgebied met 2,4 melkkoeien per ha
Bemestingsniveau (kgNperhagrasland)
200

Onbeperktweiden
Beperktweiden*)

32,6
37,8

300
35,0
39,5

400
38,9
41,4

*)Zievoetnoot tabel2.3.

situatiedeN-excretie endeN-emissie indevormvanammoniak
weergegeven.DeN-excretie endeammoniakemissieworden inde
uitgangssituaties sterkbeïnvloed doorhetstikstofbemestingsniveauendoorhetbeweidingssysteem (zietabel 2.3 en2.4).
DeN-excretie varieertvanongeveer 130kgNperkoeper
jaarbijeenbemestingsniveauvan200kgperhagrasland totruim
160kgNperkoeperjaarbijeenbemestingsniveauvan400kgN
perhagrasland (zietabel2.3).
Deammoniakemissie varieert indeuitgangssituaties vanruim
30totruim40kgNperkoeperjaar.Belangrijke plaatsenwaar
emissievanammoniakoptreedt zijn indestalennaaanwending.
Indesituatiedatergeenmaatregelengenomenwordenemiteert indevormvanammoniakbijna40ZvandeNdie indestal
terechtkomtenslechts8%vandeNdierechtsstreeks indeweide
terechtkomt.VandetotaleN-excretie emitteert bijmelkveegemiddeld ruim23%.Invergelijkingmetvarkens (37%)isditrelatiefweinig.Ditwordtveroorzaaktdoorhetfeitdateengroot
deelvandestikstof rechtstreeks indeweideterechtkomt.Van
deze stikstof emitteert slechtseengeringdeel indevormvan
ammoniak,omdatdeurinewaarschijnlijk indegrond isgetrokken
voordatomzetting naarammoniakplaatsvindt.
Bijdeslachtkuikens bedraagtdeN-excretie in1986ongeveer
0,4 kgNperplaatsperjaar.Hiervanemiteertbijnaeenkwartin
devormvanammoniak.Debelangrijkste bonnen zijnstalenaanwending.Voordeslachtkuikenhouderij wordendevolgende autonome
ontwikkelingenverwacht indeperiode1986-2000:
eenstijgingvanhetaflevergewichtvan 1,7 kgnaar 2,0kg
enverbetering vandevoerbenuttingwaardoornettode
voederconversiemet5%daalt;
beteredrinkwatersystemenwaardoordrogerstrooisel
ontstaat.Deammoniakemissie uitdestalneemthierdooraf.
DoordezetweeontwikkelingendaaltdeN-excretiemet 7%ende
ammoniakemissiemet12%.
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Bijde leghennen bedraagt degemiddeldeN-excretie ruim0,7
kgNperdierplaatsperjaar.Hiervanemitteert ruim30X inde
vormvanammoniakvooralnaaanwending vandenattemest.Voorde
leghennenhouderijwordendevolgende autonome ontwikkelingenverwacht indeperiode1986-2000:
verbetering vandevoederconversie;
omschakeling vandeproduktievannattenaardrogepluimveemest doordemeeste bedrijven.
Doordezeautonomeontwikkelingendaalt deN-excretiemet
10Z.Deammoniakemissie neemtmet 16of33Xaf.Degrootsteafnamevandeammoniakemissie wordt gerealiseerd indienergeen
verbod komt opdelegbatterijsystemen. Indien inhetjaar 2000
batterijsystemenverboden zijnenalle leghennen gehoudenworden
opvolièresystemen neemt deammoniakemissie met 16Zaf.
Voordevleesstieren envleeskalverenwordt deN-excretie
geraamd oprespectievelijk 34,5en9,65 kgNperdierplaatsper
jaar in1986 (zietabel 2.2).Vooraldoordemengvoeders aante
passen,hetgeenal inbeperktemategeschiedt,kandeN-excretie
voordevleesstierenmet ongeveer 7Xenvoordevleeskalverenmet
14%dalen.Omdat geenandereautonome ontwikkelingen zijnmeegenomendaalt deammoniakemissie indezelfdemate.Indeuitgangssituatie in1986emitteert indevleeskalverenhouderij bijnade
helft vandeN-excretie indevormvanammoniak. Ditwordtvooral
veroorzaakt doordehogeammoniakemissie bijoppervlakkige aanwending (zietabel 2.2).Bijvleesstieren emitteert ongeveer 35Z
vandeN-excretie indevormvan ammoniak.

2.4 Voedingsaanpassingen
Inde intensieveveehouderijsectorenwaar inbelangrijke
matemengvoerwordtverstrekt,kandeN-opname enzodoendedeNexcretie optweemanierenwordenverlaagd:
doorverlagingvanheteiwitgehaltevanhetvoerviaeen
anderegrondstoffenkeuze.Eventueel kunnen synthetischeaminozurenwordentoegevoegd indieneentekort isaanbepaalde
essentiële aminozuren;
het aanbod vanaminozuren afstemmen opdebehoefte aanaminozurenvandieren indeverschillende levens-en/ofproduktiefasen.Dit betekent datmeerdere soortenvoervanverschillende samenstelling verstrektmoetenworden.Ditkan
gerealiseerd wordendoormeersoortenvoerteverstrekken
(zogenaamde fasevoedering)en/ofdoortweeofmeervoersoorten invariërendeverhoudingen ophet bedrijf temengen (zogenaamdevoermengsystemen).
Intabel 2.5 isperdiercategorie het effect opdeN-excretievanverschillende voedingsaanpassingen vermeld. Deveranderingen insamenstelling vanhetvoerzullen effect hebbenopde
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Tabel 2.5 DeN-excretie (in kg N per dier(plaats)
per jaar) *)
bij verschillende voeraanpassingen per
diercategorie
Zeugen Vlees- LegSlachtIncl. varkens hennen kuikens
biggen
Uitgangssituatie
1986
2000
Extra fasevoer
Verlaging eiwitgehaltevoer
TheoretischhaalbareverlagingN-gehaltevoer

38,94
36,26
36,26
34,45

13,80
13,44
12,97
10,48

25,98

9,33

0,72
0,65
n.v.t.
0,60

0,40
0,37
0,33
0,30

0,50

0,28

*)Voorvleeskalveren envleesstieren zijngeen alternatieven
bekend endoorgerekend.

voerprijzen.Dezezijnberekendmet behulpvanhetLEI-mengvoedermodel (VanderVeen,Blom,Luesink 1990)(zietabel2.6).
Naast deuitgangspuntenvoordemodelberekeningen zijn intabel
2.5 ookdegevolgenvoordeN-excretie vermeld indienuitgegaan
wordtvandedoorhet I W O geschatte theoretischhaalbareverlagingvanhetN-gehaltevanhetvoer (Coppoolse etal., 1990).
Met behulpvanhetLEI-mengvoermodelkande theoretisch
haalbareverlagingvandeN-excretie nietgesimuleerd worden.
Binnenditmodel zijneenaantalveevoedergrondstoffen in
beperkte hoeveelheden beschikbaar.Hetmengvoerpakket wordtvoor

Tabel 2.6

De geschatte gewogen voerprijs (guldens per 100 kg)
bij verschillende
voeraanpassingen
Zeugen
Vlees- LegSlachtincl.biggen varkens hennen kuikens

Uitgangssituatie
2000
Extra fasevoer
Verlaging eiwitgehalte
voer

48,95
48,95
50,20

47,10 55,00
47,14 n.v.t.
47,39

55,55

68,00
68,00
69,02

Bron:Berekeningenmet behulpvanhetLEI-mengvoedermodel.

heelNederland berekend.Het eiwitniveaukanhierdoornietzo
sterkdalendan inhetgevalveevoedergrondstoffenonbeperkt
beschikbaar zijn.Binnendit onderzoek zijnwel enkele gevoeligheidsanalyses doorgevoerd waarbijuitgegaan isvande theoretisch
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haalbareverlaging vandeN-excretie.Destijging vandevoerprijswordt naast eenverandering vanhetgrondstoffenpakketveroorzaakt doorhet toevoegenvansynthetische aminozuren aanhet
voer.Dezeaminozuren zijnmomenteel nog erg prijzig.Deverwachting isdatdeprijsvansynthetische aminozurendekomendejaren
snel zaldalen (Coppoolse etal., 1990).
OpdemelkveebedrijvenkandeN-excretie endeverdeling van
deN-excretie overstalenweideworden beïnvloed door:
aanpassing vandetotale stikstofgift perha (inclusiefde
werkzame stikstof uitdierlijkemest)waardoor hetN-gehalte
vangrasenvoordroogkuil zichwijzigt. Rantsoenberekeningen
voorverschillende bedrijfstypenzijnuitgevoerd bijbemestingsniveausvan 200,300,400en500kgNperhagrasland;
aanpassing vanhet beweidingssysteemvoorbedrijvenmeteen
ligboxenstal;
bijvoedering van snijmais indezomer.Verondersteld isdat
bijvoedering alleenmogelijk isopbedrijvenmet eenligboxenstal envoorzover erdaardoorgeenoverschot ontstaat
aanruwvoer indevormvangrasvoordroogsilage. Tevens is
verondersteld dat bijvoedering plaatsvindt incombinatiemet
'snachtsopstallen endatdeteeltvan snijmaisnietmogelijk isopbedrijvengelegen inklei-enveengebieden.
Deaanpassingsmogelijkhedenbinnendemelkveehouderij hangen
sterkmet elkaarsamen.Opbasisvanbedrijfsmodellen (DeJong,
1989)zijnvoorverschillende typenuitgangsbedrijven enkelealternatieve rantsoenen berekend. Deuitgangsbedrijven verschillen
quastaltype,veebezetting, beweidingssysteem, bemestingsniveau
engrondsoort.Bijdeberekeningen isinallegevallenuitgegaan
vanéénniveauvanN-gehalte inhetmengvoer.Alshetnieuwe
eiwitwaarderingssysteem voormelkvee beschikbaar komt,kunnenook
berekeningen gemaaktwordenmetvariërendeN-gehalten inhet
mengvoer.

2.5 Aanpassingen instalenmestopslag
Onderzoekophet terreinvanstalaanpassingen isnogin
vollegang.Demogelijkheden tot reductiebeperking ende bijbehorende kosten zijnhierdoor slechtszeerglobaal bekend.De
typenaanpassingen ophet terreinvanstalenopslag zijnruwweg
indriegroepen teverdelen:
a. aanpassingen dievoorkomendat ammoniakuitdemest inde
stalvervluchtigt.Voorbeeldenhiervan zijnspoelenvan
vloeren ofmestkanalen (bijvarkens en rundvee), hetaanzurenvandemest aldanniet incombinatie met spoelen
(varkensenmelkvee),het snelengescheiden afvoerenvan
dikkeendunnemestuitde stal (vleesvarkens),hetdrogen
vandemest indestal (leghennen),het toepassenvanvloerverwarming (slachtkuikens)enhetverbeterenvandemestdoorlaat (varkens);
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b.

c.

aanpassingen diedeammoniakuitdestalluchthalen.Voorbeeldenhiervan zijnbiobedden, biowassers enchemische
wassers.Dezeaanpassing kanalleen toegepastworden indien
destalmechanischgeventileerd wordt;
het afdekkenvande buitendestalopgeslagenmest.

Vooral overdealternatieven genoemd ondera.zijnweinig
gegevens beschikbaar. Intabel 2.7 zijndeuitgangspunten vermeld

Tabel 2.7

De geschatte emissieverlaging,
jaarkosten en investeringen behorende bij aanpassingen aan de stal voor
verschillende
diersoorten

Diersoort Type aanpassing

Zeugen c)

Vleesvarkens

Melkvee
Leghennen

Slachtkuikens
Vleeskalveren

kleineaanp.
groteaanp.
zuiveringstallucht
kleineaanp.
groteaanp.
zuiveringstallucht
spoelsysteem
aanzuren a)
extradrogenmest
zuivering stallucht
vloerverwarming
zuiveringstallucht
zuivering stallucht

Geschatte Geschatte
Geschatte
verlaging extrakosten investering
stalemissie (gld./dier- (gld./diercoëfficiënt plaats/jaar)plaats)
(X)
25
50
40-90
25
50

10
50
84 à210
2
15

50
250
244 à 1089
10
75

70-90
50
50
0 b)

56 à 73
100 à 150
180 à260
0,10

80
23

3,58
0,13 à0,20

10,60
2,50

80

3,58

10,60

80

100 à 140

163 à 375
500 à 750
755 à 1424
pm

291 à407

a)Bijhet aanzurenvanrundveemest isverondersteld dat naastde
verlaging vandestalemissiegeenammoniakemissie optreedt bij
opslag enaanwending vanmest; b)Hetextradrogenvanpluimveemestverlaagt deammoniakemissie tijdensdeopslagvanmestmet
dehelft,waarschijnlijkdaalt deemissieuitde stalook.Wegens
gebrekaangegevens isdithiernietmeegenomen; c)Bijkleine
stalaanpassingen dient gedacht tewordenaanverminderenhokbevuiling en/of aanbrengenvanstanksloten.Bijgrotestalaanpassingendient gedacht tewordenaanbijvoorbeeld spoelenvanraestkanalenmet beluchtemest.
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dievoorhetmodelonderzoek zijngebruikt.Deze uitgangspunten
zijn inoverlegmetdeskundigen gekozen.Voordemeeste alternatievengeldt dat ergeenofslechtsenkelemetingen aanten
grondslag liggen.
Devariatie inverlaging vandestalemissiecoëfficiëntbij
luchtreiniging intabel 2.7ontstaat doordat hetmogelijk isom
de luchtuit eendeelvandestallentereinigen.Hierdoorontstaan ookanderekostenen investeringen.Dekostenperkoeper
jaarende investeringenvooraanzurenvanmest zijnsterkafhankelijkvanhetaantalmelkkoeien enhet aantalmestkelders ophet
bedrijf.
De reductievandeammoniakemissie endenettokostenbij
het toepassenvanvloerverwarming bij slachtkuikens hangen sterk
afvandegrondwaterstand endusvande liggingvanhetbedrijf.
Bedrijvengelegen ingebiedenmet een lagegrondwaterstand zullen
minder besparenopverwarmingskosten.
Deammoniakemissie uitdeopslagwordtmet 90Zgereduceerd
indiendeopslagwordt afgedekt.Dekostenvanhet afdekkenvan
desilozijnsterkafhankelijkvande inhoudvandemestopslag.
Dekostenperm3opslagcapaciteit variërenvan bijnaƒ 2,-bij
eensilovan 1400m3 tot ruimƒ6,- bijeensilovan 250m3.
Bijdeberekeningen isverondersteld datdemest inde
toekomst alleentijdenshetgroeiseizoen aangewend magworden.
Dit betekentmodelmatig datdemestvannietweidend vee 9à10
maandenwordt opgeslagen,voorhetweidend vee isdat 6maanden.

2.6 Aanpassingen bijaanwending vanmest
Aanwending vanmestvindt niet altijd plaatsopde bedrijven
waardemest geproduceerdwordt.Vooral intensieveveehouderijbedrijvenhebbeneenmestoverschot.Doordemest teverplaatsen
vindt deammoniakemissie bijaanwending niet plaatsophetbedrijfwaardemestwordt geproduceerd.Emissie vanammoniakna
aanwending vandierlijkemest kansterkteruggedrongenworden
doordemest direct indegrond tewerken.Hiervoor zijnverschillende technieken inontwikkeling enontwikkeld.
Bijaanwending opgrasland kandedierlijkemest onderanderemet eenmestinjecteur,zodeinjecteur ofzodebemester inde
grond gebrachtworden.Dezetechnieken kunnenvanwegededraagkrachtvandebodemniet overal toegepastworden.Daarnaast kan
doorhetverdund oppervlakkig aanwenden endoorhet inregenenvan
mest deammoniakemissie wordenverlaagd. Bijaanwending opbouwland bestaat demogelijkheid demest nahet oppervlakkig aanwendensnel ondertewerken.Momenteelwordenmachines ontwikkeld
diedemest indegrondwerken. Intabel 2.8 zijndeextrabewerkingskostenvanemissiearme aanwendingstechnieken tenopzichte
vanoppervlakkige aanwending vermeld. Dezecijfersgelden alleen
voordrijfmestennietvoordrogepluimveemest. Daarnaast iseen
schatting gemaaktvanhetdeelvandeminerale stikstof datvervluchtigt bijdeverschillende aanwendingstechnieken.
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Tabel 2.8

De geschatte ammoniakemissie (% N vervluchtig ing van
de minerale N) en de extra bewerkingskosten (in gld.
per m3 drij fmest) ten opzichte van oppervlakkig aanwenden bij verschillende
aanwendingstechnieken op
grasland en bouwland

Aanwendingstechnieken

Oppervlakkig
Grasland
- injecteren
- zodebemester
- inregenen
- verdund aanwenden
Bouwland
- binnenééndag
onderw.
- direct onderwe: rken

Extra kosten
(in gld/m3)

Extra vaste
Ammoniakjaarkosten
emissie
(gld/bedrijf) (%)

-

50

4,00
4,00
3,00
-

5
10
15
15

4410,7540,-

35
5

0,65
3,25

Doorhettoepassenvanemissiearme aanwendingstechnieken
komt meer stikstof inbodem terecht danbij oppervlakkige aanwending. Deze extra stikstofuitdierlijke mest isgoed opneembaar
voordegewassen indiendemest inhetgroeiseizoen wordt aangewend. Uitgaandevaneenbepaald optimaal bemestingsniveaukande
stikstofgift viakunstmest worden verlaagd alseremissiearm
wordt aangewend. Emissiearm aanwenden leidtopdeze maniertot
besparing opaankoopvankunstmeststikstof. Deze besparing geldt
alleen zolang erniet meer stikstofuitdedierlijke mestbe-

Tabel 2.9

De maximale besparing op kunstmeststikstof
(in gld.
per m3mest) bij verschillende
mestsoorten indien bij
aanwending geen ammoniakemissie zou optreden

Mestsoort
Zeugen
Vleesvarkens
Melkvee
Slachtkuikens*)
Leghennen -droog*)
-nat
Vleeskalveren
Vleesstieren

Maximale besparing
0,93
1,45
1,32
5,25
5,25
3,50
1,20
1,55

*)Emissiearm aanwendenvandroge mest opbouwland kost 15gulden
per m3.
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schikbaar komtdanvooreenoptimalegewasontwikkeling nodig is.
Dehoogtevandebesparingen perm3mest hangt sterkafvande
hoeveelheid stikstof diedoorhet emissiearm aanwenden extrain
debodemkomt.
Intabel 2.9 isperdiersoort weergegevenwat demaximale
waarde isvandehoeveelheid stikstof dieextra indebodemkomt
indien ergeenammoniakemissie zouoptreden.Uitgangspunt hierbij
isdat 1kg stikstofƒ1,20kost.
Eenanderemogelijkheid omemissie bijaanwending tevoorkomen isdemest centraal teverwerken of ingevalvan kalvergier
tezuiveren.Verondersteld isdatdangeenammoniakemissie optreedt.Deveronderstelde nettoextrakostenperm3 indeuitgangssituatie voordediercategorieënwaarmestverwerking het
eerst inaanmerking komt zijnopgenomen tabel 2.10.Dekosten
zijnafgezet tegenhetalternatief "transport enaanwending buitenhet eigenbedrijf".Met behulpvangevoeligheidsanalyses is
bekekentegenwelke prijsmestverwerking evenaantrekkelijk is
alsandere alternatieven.

Tabel 2.10

De veronderstelde netto extra kosten (in gld. per m3)
voor veehouders bij centrale mestverwerking ten opzichte van afzet naar tekortbedrijven
voor
verschillende mestsoorten

Soortmest zeugen Vleesvarkens Pluimvee (droog)Vleeskalveren
Extrakosten 15,-

10,-

0,00

10,-à16,-*)

*) Hier zijndebrutokostenvermeld.

Deverschillen innettokosten onstaanvrijwel uitsluitend
doordeverschillen indrogestofgehalten vandemest.Eenhoger
drogestofgehalte betekentmeereindprodukt (mestkorrels)endus
hogere opbrengsten.Verondersteld isdatmestverwerking alsvoordelenheeftdatergeenextra opslagcapaciteit nodig isendat
emissiearm aanwenden overbodig is.
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3. Resultaten modeberekeningen

3.1 Algemeen
Indithoofdstuk zijnresultatenvanmodelberekeningen vermeld.Vooreenuitgebreideweergavevanderesulaten perdiercategoriewordtverwezennaardeverschillende onderzoekverslagen.
Inparagraaf 3.2 zijnperdiercategorie demaatregelenpakketten
vermeld dieopbasisvandegekozenuitgangspunten leidentotminimalekostenvoorbedrijvengegeveneenopgelegde reductievan
deammoniakemissie.Daarnaast isaangegevenhoegevoelig deuitkomsten (samenstellingvanhetmaatregelenpakket)zijnvoorverandering inuitgangspunten.Tevens isingegaanopde invloedvan
debedrijfsstructuur (bedrijfsomvang, ligging)opdesamenstellingvanhet maatregelenpakket.
Inparagraaf 3.3 zijndefinanciële gevolgenvande reductie
vandeammoniakemissie geschat.
Inparagaraaf 3.4 isnader ingegaanopmogelijke neveneffectenvandemaatregelenpakketten.

3.2 Maatregelenpakketten
3.2.1 Maatregelenpakketten inzeugenhouderij
Intabel 3.1 zijndeammoniakemissie endekostenperzeug
vermeld bijuitgangssituaties in1986en2000en inde situaties
waarbijmaatregelen genomenzijnomdeammoniakemissie terugte
dringen.Hierbij isuitgegaanvaneenbedrijfmet 100zeugen.
Maatregelenpakket 1leidttot eenemissiereductie vanongeveerdehelft.Ditmaatregelenpakket bevat alleenmaatregelen bij
aanwending vandemest.Doordemest te injecteren ofdirectondertewerken opbouwland kandeemissie bijaanwending totmaximaal0,75kgNperzeugperjaardalen.Doordat verondersteld is
datdemest opgrasland niet overaldirect indebodemgewerkt
kanworden bedraagt deammoniakemissie bijaanwending 1kgNper
zeug perjaar.
Maatregelenpakket 2bevat naast pakket 1een stalaanpassing
diedeemissieuitde stalmet 25X reduceert.Doordat demestbij
aanwendingmeer stikstof bevat neemt deammoniakemissie bijaanwending toe.Ditpakket reduceert detotale ammoniakemissie met
bijna60Z.
Maatregelenpakket 3isgelijkaanpakket 2.Alleendekleine
stalaanpassing isvervangendooreengrote stalaanpassing, diede
emissieuitdestalmet 50Zreduceert.Detotale ammoniakemissie
neemtmet bijna 70Zaf.
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Tabel 3.1

De ammoniakemissie (in kg N per zeug per jaar) en de
kosten (in gld per zeug jaar) in de
uitgangssituatie
in 1986 en in 2000 met en zonder
maatregelenpakketten

Situatie *)

1986
2000
Pakket1
Pakket 2
Pakket3
Pakket 4
Pakket5
Pakket6

Ammoniakemissie
reductie
(in X van 1986)
0
3
48
59
69
70
77
97

Ammoniakemissie

14,41
13,96
7,52
5,94
4,51
4,25
3,26
0,47

Kosten
perzeug
perjaar
_
11,48
21,48
61,48
46,94
122,00
316,76

*)Pakket 1:emissiearm aanwenden;Pakket 2:pakket 1enkleine
stalaanpassing; Pakket 3:pakket 1engrote stalaanpassing;Pakket 4:pakket 2enmaximaleverlaging eiwitgehalte voergewogen
voerprijsstijgtmetƒ 1,25per 100kg;Pakket 5:centralemestverwerking engrote stalaanpassing; Pakket 6:centralemestverwerking,kleine stalaanpassing en luchtreiniging.

Maatregelenpakket 4bevat naast aanwendingsmaatregeleneen
stalaanpassing diedeammoniakemissie uitde stalmet 25Zreduceert eneenvoedingsaanpassing die leidt tot eenverlaging van
deN-excretiemet bijna30%tenopzichtevandesituatie in2000.
Demaatregelenpakketten 3en4zijn,alhoewel zetoteen
vrijwel gelijke emissiereductie leiden,beide intabel 3.1opgenomenomdat hetmomenteelvoorzoweldestalaanpassingen alsde
voedingsaanpassing moeilijk isomdekostenendusdekosteneffectiviteit inteschatten.
Maatregelenpakket 5bevatdegrote stalaanpassing encentraleverwerking vanalle zeugenmest.Detotale ammoniakemissie is
tenopzichtevan 1986met 77Xgedaald.
Maatregelenpakket 6bevat eenkleine stalaanpssing, luchtreiniging encentraleverwerking vanallemest.Detotale ammoniakemissiewordt hierdoorverlaagd tot3Xvandeemissiein
1986.
Degeschatte kostenperzeugperjaar bedragen ongeveer
ƒ 11,50bijpakket 1tot ruimƒ300,-bijpakket 6.Doordat
steedsduurderemaatregelen inhetpakket komennemendekosten
sneller toedandeafnamevandeammoniakemissie. Demaatregelen
diebijeenafnemendeammoniakemissie inhetpakket komen,kunnen
indriegroepenverdeeldworden:
demaatregelen bijmestaanwending.Dezemaatregelen zijnin
vergelijking met deanderegeziende reductie relatief goedkoop.Doorbijanderebronnen (behalvevoeding)nogmaatregelentenemen,neemt detotaleeffectiviteitnogtoe;
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centralemestverwerking,stalaanpassingen (exclusief luchtreiniging)envoedingsaanpassingen.Eenofmeerderevandeze
maatregelenkomen inhetmaatregelenpakket indiendearamoniakemissiemetmeerdan50Zenminderdan75Zmoetworden
gereduceerd.Hethangtsterktvandeprijzenendematevan
reductieafwelkemaatregelalseerstewordtopgenomen;
luchtreiniging.Dezemaatregelenkomtals laatste inhet
maatregelenpakket,bijeenreductievandeammoniakemissie
metmeerdan75Z.
Een interessantegroepmaatregelen isdusdetweedecategorie.Enerzijdsomdathetbeleid streeftnaareenreductievande
ammoniakemissie in2000van70Z,anderzijdsomdathetmaatregelen
betreffenwaarnogrelatiefweinigkennisen inzichtbestaatover
demogelijkheden totammoniakemissiereductieen/ofoverdebijbehorendekosten.Uitgaandevandeuitgangspunten inhoofdstuk2
zijndestalaanpassingenhetmeestkosteneffectief.Wordende
nettoextrakostenvancentralemestverwerking tenopzichtevan
afzetnaartekortgebiedenverlaagdvanƒ 15,-naarƒ 10,-perm3
dankomtcentralemestverwerking inmaatregelenpakket.Bijde
voedingsaanpassing speelthetprobleemdatbijdedoorgerekende
alternatievendemaximale reductievandeN-excretiemaar5Zbedraagtendevoerprijs indatgevalmet2,51stijgt.Fasevoedering isvoordezeugenalsautonomeontwikkeling genomen.Bijeen
reductievandeN-excretiemet5Zdraagtde voedingsaanpassing
nauwelijksbijaandereductievandeammoniakemissie.Wordtvan
eenverlagingvandeN-excretiemet30Ztenopzichtevan2000
uitgegaan (zietabel 2.5)danisdevoedingsaanpassing aantrekkelijkzolangdevoerprijsmetminderdanƒ 2,00per 100kg toeneemt (zietabel3.1).
Debedrijfsomvangkanookeenrolspelenvoordesamenstellingvanhetmaatregelenpakket.Hetvaltteverwachtendatde
stalaanpassing voorkleinebedrijvenperzeugduurderzalzijn
danvoorgroterebedrijven.Centralemestverwerking envoedingsaanpassingenbrengenvoordegroteenkleinebedrijvennaarverwachting ongeveergelijkekostenperzeugmetzichmee.
3.2.2 Maatregelenpakketten invleesvarkenshouderij
Intabel3.2zijndeammoniakemissiesvermeld indeuitgangssituaties in1986en2000eninsituatieswaarbijmaatregelengenomenzijnomdeammoniakemissie terug tedringen.Bijde
modelberekeningen isuitgegaanvaneenbedrijfmet 1000vleesvarkensplaatsen.
Maatregelenpakket 1bevatevenalsbijdezeugenhouderijalleenaanwendingsmaatregelen.Detotaleammoniakemissiewordtten
opzichtevan 1986gehalveerd.
Maatregelenpakket 2bevatnaastaanwendingsmaatregelen,verlagingvandeN-excretiedoorfasevoederingmetvoerwaarvanhet
eiwitgehalteverlaagd is.Metditpakketwordtde ammoniakemissie
met60Zverlaagd tenopzichtevan1986.
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Tabel 3.2

De ammoniakemissie in kg N per vleesvarkensplaats
per
jaar en de kosten per plaats per jaar in de uitgangssituatie in 1986 en in 2000 met en zonder maatregelen

Situatie *)

1986
2000
Pakket1
Pakket 2
Pakket3
Pakket 4
Pakket5

Ammoniakemiss ie
reductie
(inZ van 1986)

0
2
51
61
70
82
91

Ammoniakemissie

5,40
5,32
2,67
2,09
1,61
0,97
0,51

Ext rakosten
per'plaats
per jaar
_
2,49
4,75
7,42
25,40
68,40

*)Pakket 1:emissiearmaanwenden;Pakket 2:pakket 1eneiwitverlaging voermet fasevoedering;Pakket 3:pakket 2enkleine
stalaanpassing (25Zlagereemissieuitdestal)enafdekkenmestopslag buitende stal;Pakket 4:pakket 2engrote stalaanpassing
(50Zlagere emissieuitdestal)endehelftvandemestgaat
naarcentralemestverwerking; Pakket 5:pakket 3enluchtreiniging endehelftvandemest gaat naarcentrale mestverwerking.

Pakket 3bevat naast demaatregelenvanpakket 2,hetafdekkenvandemestopslag buitendestaleneenkleine stalaanpassing
diedeammoniakemissie uitdestalmet 25Zreduceert.Detotale
ammoniakemissie wordt hierdoormet 70Sgereduceerd.
Maatregelenpakket 4bevat eengrote stalaanpassing naastde
voedings-enaanwendingsaanpassingen. Dehelftvandemestwordt
centraalverwerkt.Detotale ammoniakemissie neemtmetmeerdan
80Zaf.
Maatregelenpakket 5ishetmaximale pakketwaar allemogelijkemaatregelen getroffenworden.Deammoniakemissie neemt
hierdoormet ruim90Zaf.
Dekostenpervleesvarkensplaats perjaarvariëren ongeveer
ƒ 2,50 bijpakket 1tot bijnaƒ 70,-bijpakket 5.Dekosten
stijgen sterk indiendeammoniakemissie metmeerdan 70Zmoetdalen (zietabel3.2).Inhetgevalkomen relatief duremaatregelen
zoalsdegrote stalaanpassing, centralemestverwerking enluchtreiniging inhetpakket.Bijdegehanteerdeuitgangspunten komen
bijtoenemende reductiepercentages vandeammoniakemissie achtereenvolgensdevolgendemaatregelen inhet pakket:aanwendingsmaatregelen,aanpassing vandevoeding,kleine stalaanpassing,
afdekkenvandemestopslag, centralemestverwerking, grotestalaanpassing enluchtreiniging. Desamenstelling vandemaatregelenpakketten bijeenbepaald emissieniveau verschilt nietwezenlijktussendezeugenhouderij endevleesvarkenshouderij.Ookde
gevoeligheden liggenophetzelfde terrein.Doordevoedingverder
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aantepassen endeN-excretie perdierverderteverlagen (zie
tabel 2.1)ishetmogelijk omeen reductievandeammoniakemissie
te realiserenvanbijna 66%zonderdat ermaatregelen nodig zijn
inde stalenbijmestopslag buitendestal.Vooral opdegrotere
bedrijvenmet eengeautomatiseerd voerverstrekkingssysteem lijken
hiertoe indetoekomstmogelijkheden.Centralemestverwerking
wordt finaniceel pasaantrekkelijkvoordebedrijven bijeenreductievandeammoniakemissie tussen50en70X indiendeextra
kostentenopzichtevanafzet naartekortgebieden kleinerzijn
danƒ3,77 perm3mest (uitgangspunt iseenextra prijsvan
ƒ 10,-perm3). De invloed vandebedrijfsomvang isnietgroot.
Deaanpassingen ophet terreinvanvoeding, stalenopslag zullen
opdekleinere bedrijvenperdierplaatsduurderzijndanopde
grotere bedrijven.Doordat aldezemaatregelenduurderworden
verandert erweinig totnietsaandesamenstelling vandemaatregelenpakketten.
3.2.3 Maatregelenpakketten indemelkveehouderij
Zoals inhoofdstuk 2alaangegeven isbestaanergroteverschillen tussenmelkveebedrijven inbedrijfsstructuuren inammoniakemissie perkoeperjaar.Ondanksdezeverschillen vertonen
demaatregelenpakketten voordediverse typenmelkveebedrijven
eengrote overeenkomst.Emissiearm aanwendenvandedierlijke
mestwordtvrijwel altijd alseersteopgenomen.Daarnaast isop
eendeelvandebedrijvenverlagingvanhetN-gehalte inhetvoer
aantrekkelijk.Verlaging vanhetN-gehaltevanhetvoerkanin
dezemodelstudie alleenviaverlaging vanhet bemestingsniveau
vangrasland ofdoorgrastevervangendoorsnijmais.Verlaging
vanhetK-gehalte vanmengvoer is,wegenshet ontbrekenvaneen
goed eiwitwaarderingssysteem, indeze studienietmeegenomen.Om
eenammoniakemissieniveauvanongeveer 20kgNperkoe (inclusief
jongvee)perjaartebereikendaalt opdemeeste bedrijvende
stikstofgift naar 200à300kgperhagrasland. Daarnaast wordt
emissiearm aangewend enwordt demestopslag afgedekt (ziepakket 2en3intabel3.3).Eenammoniakemissie van 20kgNperkoe
perjaar isongeveereenhalvering vandeemissie indeuitgangssituatie.
Een reductieperkoemet 70X isopbasisvandedoorgerekendealternatieven slechtsopbedrijvenmet eenhogeveebezetting
terealiseren.Bedrijvenmet een lageveebezetting kunnendeammoniakemissie maarmet 50tot 65%reduceren.Dit zijnweldebedrijvendie indeuitgangssituatie het laagste emissieniveauper
melkkoehebben.
Eenmaximale ammoniakemissiereductieperkoebetekentdat
het bemestingsniveauverlaagd istot 200kgNperhagrasland,
datdestalemissiedoorstalaanpassingen gehalveerd is,datde
mestopslag afgedekt isendatdemest emissiearm aangewendwordt.
Bijdezemaatregelen bedraagt deammoniakemissie 13à16kgNper
melkkoe (inclusiefjongvee)perjaar (zietabel3.3 pakket 4,6
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en 7). Deverschillentussendebedrijven quaammoniakemissie
wordenduszeerklein invergelijkingmetdeverschillen inde
uitgangssituatie (30tot55kgNpermelkkoe perjaar).
Intabel3.3 zijnzowelpakket 6als7opgenomen omaante
gevendat inhetgevalermaatregelengetroffenworden omaande
ammoniakemissie tebeperken,deverschillen in ammoniakemissie
tussenbeperktweidenmet bijvoedering van snijmais enonbeperkt
weiden zeerkleinzijngeworden. Indeuitgangssituatie isde
ammoniakemissie bijbeperktweiden2,5à5kgNperkoeperjaar
hogerdanbijonbeperktweiden (zietabel2.4).

Tabel 3.3

Ammoniakemissie (in kg N per melkkoe inclusief
jongvee
per jaar) en de kosten per koe in de
uitgangssituatie
in 1986 en in 2000 met en zonder maatregelen voor een
ligboxenstalbedrijf
in zandgebied met 2.4 melkkoeien/ba

Situatie *)

1986
2000
Pakket1
Pakket2
Pakket3
Pakket 4
Pakket5
Pakket6
Pakket7

Ammoniakemissie
reductie (inX
van 1986)
0
-1,5
39
45
50
61
62
64
65

Ammoniakemissie

Extrakosten
(ingld.per
koeperjaar)

38,3
38,9
23,2
20,9
19,3
15,0
14,7
13,7
13,3

43
74
180
184
189
290
390

*)Pakket 1:emissiearm aanwenden;Pakket 2:pakket 1,verlaging
bemestingsniveau naar300kgNperhaenafdekkenmestopslag buitende stal;Pakket 3:pakket 2metN-bemesting 200kgperha;
Pakket 4:pakket 2enstalaanpassing dieemissieuitde stalmet
50Zreduceert;Pakket 5:alleenaanzurenvandemest bij400kgN
perha;Pakket 6:pakket 4enverlaging bemesting naar 2000kgN
perha;Pakket 7:pakket 6bijbeperktweidenmet bijvoedering
snijmais indezomer.

Kleineverschillen tussenmelkveebedrijvenblijven bestaan
omdat:
-hetbijvoerenvansnijmais indezomeropeendeelvandebedrijvennietmogelijkis;
-mesinjectie inklei/veengebieden nietoveral toegepast kanworden.
Uitdemodelresultaten blijkt datde invloed van staltypen,
beweidingssysteem enveebezetting opdeammoniakemissie per melk-
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koe perjaarafneemt naarmateermeermaatregelen genomenworden
terbeperking vandeammoniakemissie.Bijhetmaximalemaatregelenpakket iservrijwel geen invloedmeer.
Eenalternatiefdatmomenteel onderzochtwordt endusnog in
ontwikkeling isbetreft het aanzurenvanmest.Bijdegestelde
uitgangspunten inhoofdstuk 2kandeammoniakemissie doorhet
aanzurenmet 55tot 70Sdalen zonderdat erandere aanpassingen
nodig zijn (ziepakket 5intabel 3.3).Opeendeelvandebedrijvenkanbijhetalternatief aanzurenhet bemestingsniveaunog
verlaagdworden zonderdat ereenmestoverschot opbasisvan
stikstof ontstaat. Indienditplaatsvindt kande ammoniakemissie
nog ietsverdergereduceerd worden.
Dekostenpermelkkoeperjaarvermeld intabel 3.3 zijn
nettoextrakosten.Debesparing opbewerkingskosten enlagere
kunstmestaankopen zijnopdetotalekosten inmindering gebracht.
Denettoextrakostenvariërenvanƒ39,-bijpakket 1tot
ƒ 300,-àƒ400,-bijpakket 6en7.Hetverschil inextra kosten
tussenpakket 6en7isvolledig toeteschrijven aanhet beperkt
weiden.Beperktweidenwordt indepraktijk tochvaaktoegepast,
vanwege dekleinehuiskavel ofvanwegededraagkracht vandebodem.
Uitdemodelstudie blijkt datdealternatieve stalaanpassing
enverlaging vandestikstofgift van300naar 200kgperhagraslandonderling sterkconcurreren (ziepakket 3en4intabel
3.3).Bijdegekozenuitgangspunten bepaalt deveebezetting in
belangrijkematewelkalternatief hetmeest kosteneffectiefis.
Bij een lageveebezetting (indemodelstudie eenkleinemelkveestapel)zijndekostenperkoevoorverlaging vandeN-bemesting
lagerdanbijeenhogeveebezetting.Voordestalaanpassing geldt
het omgekeerde.Daarnaast hangt hetvandeuitgangspunten afwelk
alternatief hetmeest aantrekkelijk is.Neemt de procentuele
emissievanammoniak indeweide afbijeen lagereN-bemesting
danwordtverlaging vanhetN-bemestingsniveau aantrekkelijker.
Ookdeverhouding tussendekostenvoorstalaanpassing endekostenvooraankoopvansnijmais (zieparagraaf 4.1)spelen bijde
afweging eenrol.Indepraktijkzijnnatuurlijkophet terrein
vandeN-bemestingmeeralternatievenmogelijk.Debemestingbehoeft nietmet 100kgNperhatedalen.Ditkanbetekenendat
het enebedrijfmet bijvoorbeeld 2melkkoeienperhadebemesting
verlaagt tot 200kgNperhagrasland eneenanderbedrijfmet
2,4melkkoeien perhadebemesting verlaagt tot 250kgNperha
grasland.
3.2.4 Maatregelenpakketten inde slachtkuikenhouderij
Uit tabel 3.4blijktdatdoorhetdirect onderwerkenvande
drogemest endoorhetverlagenvanheteiwitgehalte vanhet
mengvoereenreductiemet 56Zmogelijk is(ziepakket 2).Door
daarnaast indehelftvandestallenbijnieuwbouwvloerverwarming toetepassenkandeammoniakemissiemet 59Zgereduceerd
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worden.Omgrotere reductiesdan70%tebereikendient luchtreiniging plaatstevinden.Dit isinvergelijking met deanderealternatievenwel zeerduur.
Dekostenper 100slachtkuikenplaatsen perjaar bedragen33
guldenbijpakket 3enzijnbijpakket 4meerdantienkeerzo
hoog.

Tabel 3.4

Situatie*)

1986
2000
Pakket1
Pakket 2
Pakket3
Pakket 4

De ammoniakemissie
(in kg N per 100
slachtkuikensplaatsen)
In 1986 en in 2000 met en zonder
maatregelen
Ammoniakemissie
reductie (inX
van 1986)

12
46
56
59
78

Ammoniakemissie

9,4
8,3
5,1
4,1
3,8
2,1

Kostenper
100plaatsen
perjaar

5,25,33,391,-

*)Pakket 1:emissiearm aanwenden;Pakket 2:pakket 1endriefasenvoedering met aangepast voer;Pakket 3:pakket 2envloerverwarming opdehelftvandebedrijven;Pakket 4:pakket 3en
luchtreiniging.

3.2.5 Maatregelenpakket inde leghennenhouderij
Doordehuidigemestwetgeving wordtverwacht datpluimveehouders investeren inmestsystemen diedrogemest leveren.Deze
autonome ontwikkeling levert eenflinke bijdrage aande ammonaikemissiebeperking.Ditgeldtvooral indiende legbatterij niet
verbodenwordt (zietabel 3.5).De invoering vanhetvolièresysteem ismede afhankelijkgesteldvandemogelijkheden omviaonderzoekdekomendejarendeammoniakemissie uitdergelijkesystementerug tedringen.Dezeautonomeontwikkeling gaat gepaardmet
extrakostenvoorpluimveehouders die indeze studie nietten
lastevandebeperking vandeammoniakemissiekomen.
Uit tabel 3.5 blijkt dat inhetgevalde legbatterijenniet
verbodenwordendeammoniakemissie met 67tot81Xverlaagdkan
worden zonder luchtreiniging toetepassen.Wordt de legbatterij
verbodendan leverendezelfdemaatregelen eenaanzienlijkgeringerrendement.Doordat bijvolieresystemen eendeelvandemest
gedurende eenronde indestalblijft isde stalemissieveelhogerdanbijgebruikvan legbatterijenmetmestbanden.Omdezeextraammoniakemissie tevoorkomen isopditmoment luchtreiniging
(ziepakket 5intabel3.5)het enige (dure)alternatief.
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Tabel 3.5

Situatie a)

1986
2000
Pakket1
Pakket2
Pakket3
Pakket 4
Pakket 4

De ammoniakemissie
(in kg N per 100
leghennenplaatsen)
en de extra kosten (in guldens per 100 plaatsen
per
jaar) in 1986 en in 2000 met en zonder
maatregelen
Ammoniakemissie
reductie b)(in
Xvan 1986)
0
33 (16)
67 (39)
70(44)
72(48)
81 (59)
86 (81)

Ammon iakemissie

Kosten

22,6
15,1 (19,0)
7,5 (17,2)
6,9 (12,7)
6,3 (11,9)
4,3 (9,4)
3,1 (4,4)

_
15,37,22,3,380,-

a)Pakket 1:emissiearmaanwenden;Pakket 2:pakket 1enaangepastvoer;Pakket 3:pakket 1enextradroging vanmest inde
stal;Pakket 4:pakket 1enmestverwerking vanalledrogemest;
Pakket 5:pakket 3en luchtreiniging; b)Tussenhaakjes zijnde
reductiesvermeld indienalle leghennengehoudenworden opvolièresysteem.

Dekostenper 100leghennenplaatsen perjaarnemen bijtoenemende reductievandeammoniakemissie niet toe.Depakketten2
tot enmet 4zijnwel allemaalweergegeven omdat kleineprijsverschillen (bijvoorbeeld denettokostenvoorcentralemestverwerking)het beeld snelkunnenveranderen.Ookvoorde leghennenhouderijgeldt dat luchtreiniging hogeextrakosten totgevolg heeft
invergelijking met anderemaatregelen.
3.2.6 Maatregelenpakketten indevleesveehouderij
Bijvleesstieren envleeskalveren zijnmomenteelweinigmogelijkheden bekend omdeammoniakemissieuitde stalteverminderen.Naast devoedingsmaatregelen, diealsautonome ontwikkeling
zijnopgenomen (zieparagraaf 2.3)kandoorhet emissiearmaanwendenvandemest deammoniakemissie gereduceerd worden.Vooral
bijvleeskalveren levert diteengrote reductieopomdatverondersteld isdat 80%vandestikstof inkalvergier inminerale
vormaanwezig is (zietabel 2.1 en2.2).Deammoniakemissie bij
aanwending isnogverder tereduceren doordemest aftezetten
naarkalvergiervoorzuiveringsinstallaties. Opdezewijzewordt
bijvleeskalveren deammoniakemissie met 70%gereduceerd (zie
pakket 1intabel3.6).Doordaarnaast luchtreiniging toetepassenbijvleeskalveren kandeammoniakemissie met 90Xgereduceerd
worden.Uit proevenblijkt dat spoelenvanmestkanalen bijvleeskalverenmoeilijk terealiseren is.Bijvleesstieren kan,door
autonome ontwikkelingen ophet terreinvanvoeding,dooremissie-
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armaanwendenvandemest endoorafdekking vandemestopslag
buitende stal,deammoniakemissiemet 60Sdalen.Het spoelenvan
mestkanalen enhetaanzurenvanmest zijnbijdevleesstieren
niet alsalternatiefmeegenomen.Wat betreft het overig weidend
vleesvee isaangenomendatdezelfdemaatregelen enzodoendedezelfde reductiesvandeammoniakemissie terealiseren zijnals
bijmelkvee.

Tabel 3. 6 Ammoniakemissie (in kg N per dierplaat s per jaar) en
de extra kosten in de uitgangssituatie
in 1986 en in
2000 zonder en met maatregelen in de vleeshouderij
a)

Vleeskalveren c)
- 1986
- 2000
- pakket1
pakket 2
Vleesstieren d)
1986
- 2000
- pakket1

Ammoniakemissie
reductie (in X
van 1986)

Ammoniakemissie

0
14
70
90

4,73
4,07
1,44
0,47

0
7
59

12,1
11,2
4,95

Kostenper
plaatsperjaar

6,50 àƒ 10,-b)
140,-

20,-

a)Voorweidend vleesvee ziemaatregelen bijmelkvee;b)Exclusiefdekostenvoorafzet naarvoorzuiveringsinstallaties.Verondersteld isdat 1m3kalvergier naarde zuiveringsinstallatie
gaat enderest emissiearmwordt aangewend; c)Pakket 1:emissiearmaanwenden,pakket 2:pakket 1enluchtreiniging; d)Pakket 1:
emissiearm aanwenden enafdekkenmestopslag.

Indemeestegevallenkomenbeidediersoorten opeenbedrijf
naast elkaarvoor.Zonderveelextrakostenkunnendandemaatregelendiebijmelkveewordentoegepast ookvoorhetweidend
vleesveeworden toegepast.

3.3 Financiële gevolgenvanmaatregelenpakketten
Intabel 3.7 iseenschattingweergegevenvandeextra kostenalsgevolgvandemaatregelenpakketten terbeperking vande
ammoniakemissie. Dezekosten zijnexclusief dekostenvoormestafzet,dekostenvoorvergroting vandemestopslagcapaciteiten
kostenvooraanpassing vanhetmestsysteem indepluimveehouderij.
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Aanpassingen ophet terreinvanvoeding enmestaanwending
zijnrelatiefgoedkoop.Samenmetdeautonomeontwikkelingen(exclusief verandering vandeveestapel)kandeammoniakemissie per
diertegen relatief geringekostenmet 502gereduceerd worden.Om
deammoniakemissie verdertereducerenmoet indemeestegevallen
naarduurdere alternatieven gegrepenworden.Dekosten bijeen
reductievandeammoniakemissie perdiermet 70Xzijndaardoor2
à3keerhogerdanbijeen reductiemet 50Z (zietabel3.7).

Tabel 3. 7 Kosten afgerond op halve guldens per kg N beperking
van de ammoniakemissie voor verschillende
reductiepercentages en
diercategorieën
Diercategorie

Reductiepe;rcentages
40à50

Zeug
Vleesvarken
Melkvee
Slachtkuikens
Leghennen
- legbatterij
- volièresysteem
Vleeskalveren
Vleesstieren

1,50

50à60

2,50

6,2,-

8,5,-

12,-

1,4,50

1,-

60à70

70à

80 meer
dan8

11,-• 23,10,54,-

1,2,50
2,50

2,-

20,20,23,50

3,-

Wordt zuiveringvandestallucht toegepast (reductiesgroter
dan80%intabel 3.7)danstijgendekostenomde ammoniakemissie
tevoorkomen zeersterk.Dekostennemen inhet algemeendusexpontieel toebijeen lineaire afnamevande ammoniakemissie.
De invloedvandebedrijfsomvang opde samenstelling vande
maatregelenpakketten isoverhetalgemeengering (zieparagraaf
3.2). Ditkannietgesteldwordenmet betrekking totde invloed
vandebedrijfsomvang opdekostenperdier(plaats).Zolangde
ammoniakemissie gereduceerdwordt doorvoedings-enaanwendingsmaatregelen zijndeverschillen inkostenperdiertussengrote
enkleinebedrijvengering.Eenuitzondering vormtdevleesvarkenshouderij waarde introductievandrie-fasenvoer opkleine
bedrijvenwaarschijnlijkmet extra investeringen invoersilo'sen
voerkarrengepaardgaan.
Inhetgevalvanstalaanpassingen tredenmeestal schaalvoordelenopvoordegrotere bedrijven.Vooral bijeenreductievan
deammoniakemissie bovende50Zzijndekostenperdierduslager
voordegroteredanvoordekleinere bedrijven.Hoegrootdit
verschil zalzijn isnogmoeilijk aantegevenomdat danbekend
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moet zijnwelkdeelvandekostenmin ofmeervast zijnperbedrijf enwelkdeelvandekostenvariabel zijnperdier(plaats).
Voormelkveebedrijven isde invloedvandebedrijfsomvangop
dekostenpermelkkoe vandeverschillende maatregelenpakketten
gering.Ditwordtveroorzaakt doordatverlaging vandestikstofgift grotere financiële gevolgen heeftvoordebedrijvenmeteen
hogeveebezetting (vaakdegrotere bedrijven)danvoor bedrijven
met een lageveebezetting.Daarstaat tegenoverdatdekostenper
koevoorhet afdekkenvandemestopslag buitendestal endekostenperkoevoorstalaanpassing afnemenbijmeermelkkoeien.Bij
het alternatief aanzurenvanmest zijndekosten sterkafhankelijkvanhet aantalmestkeldersonderdestal.Hierdoor kunnende
kostenperkoevoorkleinere bedrijvenmet éénmestkelderlager
zijndanvoorgrotere bedrijvenmet tweemestkelders.Daarnaast
kunnendekostenbijaanzurenvanmest sterkstijgenalsermeer
stikstof uitdeaangezuurdemest beschikbaar komtdanervoorhet
gewenste bemestingsniveau noodzakelijk is.Dit laatste treedthet

Tabel 3.8

De gemiddelde kosten en arbeidsopbrengst (in gld. per
dier(plaats)
per jaar) in de jaren 83/84 t/m 87/88 en
een schatting van de extra kosten (in gld. per dier(plaats) per jaar) als gevolg van beperking van de
ammoniakemissie met 60 à 70% voor de
verschillende
diercategorieën

Diercategorie

Kosten*)
excl.arbeid

Slachtkuikens
Vleesvarkens
Melkkoeien
Slachtkuikens
Leghennen
Vleeskalveren
Vleesstieren

2009
860
2394
20
37
2737
2063

Arbeidsopbrengst ondernemer *)
290
39
567
0,93
1,87
72
2,60

Extrakostenbij
emissiebeperking
met 60à70%
50à 80
10à 20
180à400
0,33
0,03 à0,37
8
20

*)Bron:LEIboekhoudbedrijven.

eerst opbijbedrijvenmet eenhogeveebezetting perhaen/ofeen
laag bemestingsniveau.
Omeen indruktegevenvandegevolgenvandeextrakosten
dooremissie beperkendemaatregelenvoordetotalebedrijfskosten
envoordearbeidsopbrengstvandeondernemer zijn intabel 3.8
deze kengetallen naast elkaargeplaatst.
Uit tabel3.8 blijkt datmetuitzondering vanmelkvee detotalekosten slechtsmet enkele procenten zullen stijgendoorde
bedrijfsaanpassingenterbeperking vandeammoniakemissie.Bij
melkvee kunnendetotalekostenmet ongeveer 10Zstijgen.
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Doordeextrakostenterbeperking vandeammoniakemissie
neemtdearbeldsopbrengst vandeondernemervoorde belangrijkste
bedrijfstakken (varkensenmelkvee)met ongeveer 25%af.Voor
leghennen envleeskalveren isdit percentage ietslager,voor
vleesstieren zijndeextrakostenvelemalenhogerdandegemiddelde arbeldsopbrengst inde laatstevijfjaren.Dearbeldsopbrengstvoorvleesstieren isde laatstejaren zeerslechtgeweest.Voor leghennen envleeskalverenmoet bedachtwordendat
doordemestwetgeving alflinkeextrakostenen/of investeringen
gemaakt moetenworden,die indit onderzoeknietmeegerekend
zijn.
Tussenbedrijvenkomengroteverschillenvoor inarbeldsopbrengst perdier(plaats).Dit betekent enerzijdsdat bijeen
kleine stijging vandekostenhetvooreendeelvandebedrijven
moeilijk zalzijnhet bedrijfvoort tezetten.Anderzijdsbetekent ditdat ereengroepbedrijven bestaat diedeextrakosten
gemakkelijker kunnendragen.
Bijde interpretatievantabel3.8dient bedacht teworden
datalleendeextrakostenvoorbeperking vande ammoniakemissie
zijnvermeld enbijvoorbeeld nietdekostenvoormestafzet en
voorvergroting vandeopslagcapaciteit. Anderzijds zijnmogelijkeverbeteringen inhet stalklimaat (endus intechnischeresultaten)ooknietmeegenomen.

3.4 Mogelijke neveneffectenvan ammoniakemissiebeperking
Doordeammoniakemissie tebeperken zal indemeestegevallendegeuremissie ookaanzienlijkverlaagdworden.Uitzondering
hieropvormenchemischewassers (Demmers, 1989)enhet aanzuren
vanmest.
Doorhet emissiearm aanwendenvanmest komt, zelfs bijaanzienlijk lagere eiwitgehalten inhetvoer,meer stikstof inde
bodemterecht. Indiendemest inhetgroeiseizoen (voorjaaren
zomer)wordt aangewend en indiendestikstofgift uit kunstmest
aangepast wordt kandenitraatuitspoeling tenopzichtevande
huidige situatie sterkafnemen.Dedalingvandenitraatuispoeling isopzichgeengevolgvandebeperking vandeammoniakemissie. Indienaandehierbovenvermeldevoorwaardenniet voldaan
iskandenitraatuitspoeling zelfstoenemendoordebeperking van
deammoniakemissie. Binnendemelkveehouderij isde relatie tussendenitraatuitspoeling endeammoniakemissie welduidelijk
aanwezig.Doorverlaging vanhet bemestingsniveauvangrasland
worden zoweldenitraatuitspoeling alsdeammoniakemissie beperkt
(zietabel 3.9).Vooral deverlaging vandebemesting van400à
500kgNperhaperjaarnaar300kgNperhagrasland perjaar
levert eenaanzienlijke verlaging vandenitraatuitspoeling op
(v.d.Meer 1989,v.d.Ven 1989).Hierstaat tegenoverdathet
areaal snijmaistoeneemt bijeenverlaging vanhetbemestingsniveauopgrasland. Invergelijking metgrasland bijeenbemesting
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van300kgNperhaperjaar,heeft snijmaiseenhogere nitraatuitspoeling.Hetgevolg isdatdenitraatuitspoeling inzijntotaliteitminder snelafneemtdandeN-bemesting.
De fosfaatproduktie staat inbelangrijkemate losvande
stikstofproduktie.Dit betekent datdoorverlaging vande ammoniakemissie het fosfaatprobleem nietwordtverminderd. Beideproblemenkunnenwelgelijktijdig aangepakt wordendoordevoeding
(vooraldesamenstelling vandemengvoeders)aantepassen.

Tabel 3.9

De nitraatuitspoeling
op goed ontwaterd grasland in
zandgebieden bij verschillend bemestingsniveaus (in kg
N per ha grasland per jaar)

N-bemesting
Nitraatuitspoeling

500
162

400
110

300
62

200
36

Het alternatief aanzurenvanmest heeft alsconsequentiedat
opbouwland enwaarschijnlijkookopgrasland destikstofbehoefte
eerdereenbeperking voordedierlijkemestgiftgaatvormendan
de fosfaatbehoefte.Inaangezuurde rundveemest zitongeveer 7kg
werkzame stikstof en1,8kg fosfaat. Indien 60m3 aangezuurde
mest opeenhagrasland gebracht wordt komt 420kgN en 108kg
fosfaat beschikbaarvoorhetgras.Bij snijmaismet een bemesting
van 180kgNperhaperjaarkomtmaar46kg fosfaat beschikbaar
viademest.Aanzurenvanmestheeftdustotgevolgdatdetheoretischeplaatsingsmogelijkheden vandierlijkemestwordenverlaagd endathetmestoverschotprobleemwordtvergroot.Aanzuren
vanmest lijktdanookopgemengde rundveebedrijven niet aantrekkelijktezijn.Doordat aanzurengrotegevolgenkanhebbenvoor
demestoverschotten isditalternatief nietmeegenomenvooranderediercategorieën danmelkvee.
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4.Discussie

4.1 Degehanteerde uitgangspunten
Voorditonderzoek zijnbedrijfsmodellenontwikkeld.Deze
modellen bevatten rekenregelsencoëfficiënten. Zowelderekenregels (bijvoorbeeld minderN-excretie leidt totdezelfdeverlaging
vandeammoniakemissie)alsdecoëfficiëntenzijnnogmaarvoor
eendeelonderbouwd.Hetvoordeelvanmodellen isdatnieuwe inzichtenenkennis inveelgevallengemakkelijk ensnelverwacht
kunnenworden.Datvergt indemeestegevallen slechtskleinemodelaanpassingen.
Degehanteerdeuitgangspunten kunnenechtereengrote invloed hebbenopderesultaten.Ditblijktonderandereuitdegevoeligheidsanalyses diebehandeldworden inparagraaf 3.2.De
resultatenvanditonderzoekdienendanookmet denodigevoorzichtigheid gehanteerd teworden.
Aanpassingen bijmestaanwending eneenvrij sterkeverlaging
vandekunstmeststikstofgift blijken relatief goedkopemiddelen
omdeammoniakemissie teverlagen.Vooral indezandgebiedenwaar
deammoniakemissie hoog is,zijnverschillende techniekenbeschikbaar omdemest emissiearm aantewenden. Luchtreiniging
blijktdaarentegen eenrelatief duuralternatief tezijn.Tussen
beideuiterste inbevinden zichvoedingsaanpassingen, stalaanpassingen,afdekkenvandemestopslag buitendestalencentrale
mestverwerking.
Centralemestverwerking iseenalternatief voormest die
overgrote afstand afgezetmoetworden. Indiendemest nietgetransporteerd wordtmaarcentraalwordtverwerkt,daalt deammoniakemissie indemestafzetgebiedenenniet indeproduktiegebieden.Deammoniakemissie isindemestafzetgebiedenalveel lager
dan indemestproduktiegebieden (Oudendag enWijnands, 1989).
Het afdekkenvandemestopslag buitende stalheeft geen
grote invloed opdetotale ammoniakemissie (zietabel 2.2).Dit
geldt zolang eengrootdeelvandemest onderof inde stalopgeslagenwordt.Hetafdekkenvandemestopslag kanechter belangrijkerwordendoor:
omschakeling opstaltypenwaargeenmestopslag indestal
plaatsvindt;
deverlenging vandeopslagperiode inverbandmet uit-en
afspoeling.
Bijdeaanpassingenvanmengvoedersworden deextrakosten
endemogelijkheden sterkbepaald doordebeschikbaarheid vanbepaaldeveevoeder-grondstoffen endoordebeschikbaarheid enprijs
vansynthetische aminozuren.Deverwachting bestaat dat optermijnmeersynthetische aminozuren tegen sterkverlaagde prijzen
beschikbaar zullenkomen.Ditkanbetekenendatdekostenvande
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voeraanpassing lagerwordenofdat tegendezelfde kosteneengroteredaling vandeN-excretiemogelijkis.
Bijdeaanpassing vanhet bemestingsniveau vangrasland spelendeaankoopkostenvan snijmaiseengrote rol.Een lagerebemesting betekentminder ruwvoervanhet eigenbedrijf datdoor
aankoopvan snijmais aangevuld kanworden.Bijhet opgrote
schaaltoepassenvanverlaging vandeN-bemestingopgrasland zal
devraag naarruwvoer relatief sterktoenemen,waardoor deprijs
van snijmais zal stijgen.Ditprijseffect zalniet optredenals
bedrijven opgrote schaalmest gaanaanzuren endeN-bemesting
niet ofnauwelijksgaanverlagen.Eenbelangrijk bijkomendvoordeelvanverlaging vandeN-gift isweldatde nitraatuitspoeling
sterkwordt verminderd.
Ophet terreinvan stalaanpassingen isvooralsnog weinig bekend overdemogelijkheden tot reductievandeammoniakemissieen
dekostenervan.Ditgeldt nietvoorde legbatterijen.Verderonderzoekopdit terrein lijktdaaromgewenst omdat zonderverlagingvande stalemissies detotale ammoniakemissie nietmet 70Z
verlaagd kanworden.

4.2 Omvang vandeveestapel
Indeze publikatie zijndeammoniakemissies ende reductie
ervanweergegeven perdier(plaats).Hierbij isgeenonderscheid
gemaakt naarhetaandeelvandeverschillende diercategorieën in
detotale ammoniakemissie.Uitmodelberekeningen (Oudendagen
Wijnands, 1989)blijkt datderundveehouderij,devarkenshouderij
endepluimveehouderij respectievelijk ongeveer 60,30en10%
voorhunrekening nemen.Dit betekent dat reductievandeammoniakemissie inderundveehouderij inbelangrijkematedetotale
reductievandeammoniakemissie bepaalt.
Een factorwaar inditonderzoekgeenrekeningmeegehouden
is, isdeverandering inhet aantaldierenofdierplaatsen.Bij
devermelde resultaten isverondersteld dathet aantaldierenof
dierplaatsen gelijkblijft.Dit betekent datdeproduktiedoor
verbetering vandetechnische resultaten toeneemt.Deammoniakemissiecijfers in2000hebbendanookbetrekking opmeerbiggen,
varkensvlees,kippenvlees eneieren. Indienniet het aantaldier(plaatsen)maardeproduktie gelijkblijft indekomendejaren
zaldetotaleammoniakemissie inNederland dalen. Intabel4.1 is
voordrie situaties berekendwelke reductievande ammoniakemissieoptreedt respectievelijk bijhandhaving vandeveestapel en
bijhandhaving vandeveehouderijproduktie.Dedrie situaties
zijn:
a. alleenautonome ontwikkelingenengeengerichte maatregelen
terbeperking vande ammoniakemissie;
b. situatie a.waarbij emissiearmwordt aangewend envoorzover
aantrekkelijkdevoeding isaangepast;
c. situatie a.waarbij alletotnutoebekendemaatregelenwordentoegepast behalve luchtreiniging.
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Opbasisvandeuitgangspunten daalt dezeugenstapelmet 22%,het
aantalvleesvarkensplaatsen met IX, leghennenplaatsenmet 52en
slachtkuikenplaatsenmet 22omdeproduktie tehandhaven.Voor
melkvee isverondersteld datdezedaling 25?bedraagt.Dit iseen
resultantevaneenhogeremelkproduktie perkoe,eendalingvan
het aantalkoeien,eenhogereN-excretie alsgevolgvandehogere
melkgift envoerefficiencyverbetering.

Tabel 4.1

Reductie van de ammoniakemissie (In %van 1986) in
Nederland bij handhaving van respectievelijk
de veestapel en de produktie van 1986 bij drie situaties
in
2000
Autonoom

Handhavenveestapel
Handhaven produktie

2
21

PakketA*)
47
58

Pakket B*)
65
72

*)PakketA:autonome ontwikkeling, emissiearm aanwenden enaanpassing voeding,pakket B:maximaal haalbaarpakket exclusief
luchtreiniging.

Uit tabel 4.1 blijkt dat bijhandhaving vandeproduktie (en
duseendaling vandeveestapel in2000tenopzichtevan 1986)de
ammoniakemissie inNederland met 7à19%extrakanafnemen.Het
effectvandedalendeveestapel neemt afnaarmate ermeermaatregelengenomenworden terbeperkingvandeammoniakemissie.Omgekeerd geldt dat eenbepaalde reductievandeammoniakemissie in
eensituatiewaarinalveelmaatregelengenomen zijneengrotere
daling vandeveestapel vereist dan indesituatiewaarinnog
geenemissiebeperkendemaatregelen zijngenomen.
Welke ontwikkeling indeveestapel zalgaanplaatsvinden is
vanvele factorenafhankelijk.Binnende intensieve veehouderij
zaldeconcurrentiepositievandeNederlandseveehouder tenopzichtevan zijncollega inandereEG-landendezeontwikkeling in
belangrijkemate bepalen.DesterkepositievandeNederlandse
veehouderij kan indekomendejarendoorwetgeving ophet terrein
vanmilieu,welzijndierenendiergezondheid endooreenwijzigendEG-graanbeleidverslechterd worden.Devoordelenvanconcentratie lijkenopdezewijze sterkaftenemen.Binnenderundveehouderij zaldeontwikkeling vandemelkveestapel sterkafhangen
vandemelkquotering endetechnische ontwikkelingen dietotuitdrukking komen indemelkgift perkoe.Demelkveestapel zalbij
handhaving vandemelkquotering flinkdalen tenopzichtevan 1986
doordevoortgaande stijgingvandemelkgift perkoe.Ofditgepaard zalgaanmet eensterkeuitbreiding vanhet (weidend)
vleesvee zalonderandere afhangenvandeoplossingsrichting van
demilieuproblematiek. Bijeenverlaging vanhet bemestingsniveau
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magverwachtwordendatdeomvang vandevleesveestapel nietzo
sterk zalveranderendan inhetgeval ergeenverlaging vande
bemesting plaatsvindt.

4.3 Regionaleverschillen inammoniakemissie
Inditonderzoek isdeammoniakemissie toegerekend naarde
bronwaarzeontstaat.Dithoeft niettebetekenendat eenbepaaldemaatregel inalle regio'svanNederland eenzelfde effect
heeft.Doordeemissie bijaanwending vandemest tevoorkomen
daalt gemiddeld inNederland deammoniakemissie met 42Z. Inde
produktiegebieden neemtdeemissieminder afen inmestafzetgebiedenmeer. IndePeel enhet landvanCuykbijvoorbeeld daalt
deammoniakemissie doordezemaatregelmaarmet 30Z (Oudendag en
Wijnands, 1989).Dit regionaleverschil ineffect vanmaatregelen
ontstaat doordat produktie enaanwending vanmest inverschillende regio'splaatsvindt.
Eenbepaaldmaatregelenpakket heeft dusniet eengelijkeffect indeverschillende regio'svanNederland. Dit geldtvooral
voordemaatregelen inde intensieveveehouderij die sterkgeconcentreerd isinhet zuidenenoostenvanNederland.
Met behulpvanhetnationaal enregionaal ammoniakemissiemodel (Oudendag enWijnands, 1989)kunnendeeffectenvanmaatregelen (pakketten)opderegionale ennationale ammoniakemissie wordenbepaald.Dit zal ineennaderonderzoekookplaatsvinden.
Binnendatonderzoek zullenookdeeffectenvanverandering van
deveestapelwordenmeegenomen.Daarnaast wordt doorhetRIVMmodelmatig het effectvanverlaging vandeammoniakemissie opde
zuurdepositie onderzocht.

4.4 Financiële gevolgen
Inparagraaf 3.3 zijndefinanciëlegevolgenvandebeperkingvandeammoniakemissie aangegeven. Sommige bedrijfsaanpassingen zijntoegeschreven aandehuidigemestwetgeving. Deze kostenzijndaaromniet toegerekend aandebeperking vandeammoniakemissie. Ineenafzonderlijkonderzoek zalheteffectvande
gezamelijkemilieumaatregelen opdefinanciële positievandeNederlandseveehouderij onderzochtworden.Hierbijwordt rekening
gehoudenmet alleextrakosten enmetdeverschillen inbedrijfsuitkomstentussen bedrijven. Soortgelijk onderzoek isalverricht
voorde bestaandemestwetgeving (Baltussen, BroekhuisenVenema,
1989).
Devermelde extrakostenvoorammoniakemissie zoalsvermeld
inhoofdstuk3kunnenomtwee redenennog stijgen.Deeerstereden isdat inditonderzoekverondersteld is,datdeveehouders
zelfhunmaatregelenkunnenkiezenomvoorhunbedrijf deextra
kostenteminimaliseren. Dit betekent dat beleidsmaatregelen
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(bijvoorbeeld gebodenofverboden)tothogere extrakostenopbedrijfsniveau kunnen leidendan indezepublikatievermeld staan.
Detweede reden isdat bijberekening vandejaarkostenverondersteld isdatgeenkapitaalverlies optreedt.Dit zalookniet
plaatsvinden indiendebeleidsmaatregelen geleidelijk (datwil
zeggenmet eenredelijkovergangstermijn)worden ingevoerd.Moetendemaatregelenversneld genomenwordendanzullendekosten
voor eendeelvandebedrijvendoorhetkapitaalverlies aanmerkelijktoenemen.
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5. Conclusiesenaanbeveingen

5.1 Conclusies
Een reductievandeammoniakemissiemet 30%in1994enmet
50% in2000 isterealiseren zonderverandering indeveestapel.
Doorviavoeding (verlaging eiwitgehaltemengvoerenverlaging
stikstofbemesting grasland)deN-excretie teverlagenkanper
dier(plaats)deammoniakemissie met ongeveer50Zdalen.Deze
maatregelen zijngegevendehuidige alternatieven hetmeest kosteneffectief.Daarnaast zijnweinig aanpassingen indebedrijfsstructuur noodzakelijk.Dit bevordert eensnelle introductie.
Daarnaast kandeemissieop leghennenbedrijvenverlaagd worden
doorgebruikvanmestbanden inbatterijsystemen, inhetgevaldat
dezeoptermijnnietverbodenworden.
Een reductievandeammoniakemissie tussende 50en 70Sis
metmeermaatregelenpakketten tebereiken.Devraagwelkpakket
hetgoedkoopst is,ismomenteelmoeilijk tebeantwoorden.Duidelijk isweldatdekostenvoordeveehouder forsstijgen bijreducties bovende50%.
Opbasisvandebeschikbare kennis lijkt eenreductievande
totale ammoniakemissie met 70%technischhaalbaar.Ditkangeschieden zonderdat hetaantaldierenofdierplaatsen verminderd
wordt.Wel bestaanergroteverschillen inmogelijkheden tussen
deverschillende veehouderijsectoren.Een reductiemet 70%en
meer lijkt technisch bijvarkens enpluimvee makkelijker terealiserendanbijmelkvee ofvleesstieren.Omtrent de economische
haalbaarheid hiervan bestaannogdenodigevraagtekens.Deinzet
van luchtreinigers inde intensieveveehouderij alsoplossing
voordetotale ammoniakproblematiek zaltotgrote kostenstijgingen leiden.Deze zullendooreengroot deelvandebedrijvenniet
gedragen kunnenworden.
Overdekosteneneffectiviteitvanstalaanpassingen terbeperking vandeammoniakemissie isnog teweinig bekend omhieroveruitspraken tedoen.Omdeammoniakemissie met 70%tekunnen
reduceren bijeengelijkblijvende veestapel zijnzulke stalaanpassingenwel noodzakelijk.
Deextrakostenperdier(plaats)zullentoenemennaarmatede
bedrijfsomvang kleiner is.Omdat derentabiliteit opdekleinere
bedrijven gemiddeld ooknog slechter iszouverwacht kunnenwordendatdeze bedrijven heteerst inproblemen komen.Naderonderzoekmoetuitwijzen ofditookbijverdergaande milieumaatregelen
geldt.
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5.2 Aanbevelingen

Voorlichting
Naastmaatregelen terbeperking vandeammoniakemissie,kan
doorhet efficiënt omgaanmetmineralen aleenflinke reductie
vandeammoniakemissie bereiktworden.Omdeze reductie tebewerkstelligen isbewustwording vanhetprobleem bijveehouders
noodzakelijk.Verbetering vanhetmanagement kanzowel eenpositief effect hebbenopdeproduktiekosten alsophetmilieu.
Demilieumaatregelen staanvolop indebelangstelling.Op
zichzelf isdit eengoedezaak.Anderzijdsdientmenervoorte
wakendat andere aspectenvandebedrijfsvoering nietverwaarloosdworden.Zoals inhetvorigehoofdstukaangegeven is,bedragendemilieukosten relatiefmaareenkleindeelvandetotale
kosten.
Bijadvisering overaanpassingen aanbedrijfsgebouwendient
rekening gehouden tewordenmetdeontwikkelingen ophet terrein
vandemilieuwetgeving. Geziendehuidigekennisoverdeeffectiviteit vanmaatregelen isditnuvrijwel onmogelijk.Eenvoudige
vragen, zoals "moetdemest indetoekomst onderdestalofbuitende stalopgeslagenworden?"kunnennogniet eenduidig beantwoordworden.

Onderzoek
Veel aspecten enmaatregelen omdeammoniakemissie tereduceren zijnmomenteel inonderzoek.Geziendetermijn (10jaar)
waaropde reductievanammoniakemissie gerealiseerd dient tezijn
ishetnoodzakelijkdat ersnelduidelijkheid komt overdemate
waarin bepaalde aanpassingen kunnenbijdragen tot reductievande
ammoniakemissie. Vooral ophetgebied vanstalaanpassingenbestaat noggrote onduidelijkheid.Ookde relatie tussendeN-excretieendeammoniakemissie isnogniet bekend.Terwijl anderzijdsdeze aanpassingen grotepraktische consequentiesmet zich
meebrengen.
Daarnaast zalopkorte termijnduidelijkheid moetenkomen
overdekosten en inpasbaarheid vanmaatregelen opbedrijfsniveau.Belangrijkbijhetonderzoeknaarmaatregelen terbeperking
vandeammoniakemissie isdatdeoplossing voorhet enemilieuprobleem niet leidt tothetontstaanofvergroting vaneenander
milieuprobleem.

Beleid
Gegeven dehuidigekennisendekosten lijken stimulering
vanhet emissiearm aanwendenvanmest gepaard gaandemet eenverlagingvandekunstmeststikstofgift enhetgericht verlagenvan
heteiwitgehaltevanhetvoerdemeestvoordehand liggende
maatregelen omdeammoniakemissie opkorte termijnterugte
dringen.
Tussenbedrijven bestaangroteverschillen inmineralenbenutting (Daatselaar, 1989).Doorstimulering vanhetgebruikvan
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managementinformatiesystemen, zoalsde
raineralenboekhouding,
kan
het inzichtvandeveehouders indeproblematiekwordenvergroot.
Betermanagement zal leidentot eenefficiëntergebruikvanmineralen.Stimulering vangebruikvandezehulpmiddelen opkorte
termijn lijktdanookgewenst.
Daarnaast ishetnoodzakelijkdat (financiële)middelenbeschikbaar komenomopkorte termijnhet inzicht indeproblematiektevergroten enomeroplossingenvoor aantedragen.
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