SLEEPVOET BLIJFT
Bijmengen water verplicht

ondernemen met

vaktechniek

Het gebruik van de sleepvoet op klei- en veengronden blijft toegestaan, maar wel alleen wanneer er water wordt bijgemengd. Het
ministerie van Economische Zaken werkt momenteel aan regelgeving om dat mogelijk te maken. De kans dat dit is geregeld voor
15 februari 2018, wanneer het volgend mestseizoen van start gaat, lijkt echter klein.

Sleepslang
bemesten met de

Het staat nog steeds in de regelgeving. Per 1 januari 2018
wordt het gebruik van de sleepvoet verboden. Het is één
van de maatregelen om de emissie van ammoniak vanuit
de landbouw verder terug te dringen. Door het verbieden
van de sleepvoet zou er jaarlijks 1,5 miljoen kilogram minder
ammoniak de lucht in gaan. Uit cijfers van het ministerie blijkt
dat het overschakelen van de sleepvoet naar bijvoorbeeld de
zodenbemester de ammoniakemissie met gemiddeld zeven
procent vermindert.
Het verbod op de sleepvoet stuit echter op grote weerstand
in de gebieden waar deze momenteel nog is toegestaan. Op
veengronden is deze onmisbaar omdat de boeren daar bang
zijn voor het verlies van draagkracht als de zode wordt doorsneden. Op klei is het gebruik onmisbaar als je onder droge
omstandigheden mest moet uitrijden. De grond is dan soms
zo hard dat het niet mogelijk is om goed te snijden.

sleepvoet blijft
toegestaan mits er

Uitzondering

voldoende water

Het ministerie onderkende dit probleem en heeft daarom op
het moment dat de sleepvoet werd verboden een uitzonde-

wordt bijgemengd.

ring gemaakt voor de inzet op klei- en veengronden. Toen is
echter ook al vastgelegd dat er per 1 januari 2018 een verbod
zou komen. Die bepaling staat nog steeds in de wetgeving
en daar wil de overheid ook aan vasthouden, vertelde Jacob
van Vliet van het ministerie van Economische Zaken begin
april op een bijeenkomst in Berkenwoude. “We willen in de
wetgeving echter wel een uitzondering maken voor aangepast gebruik als daarmee ook de beoogde emissiereductie
wordt gehaald. Dat lijkt mogelijk, dus zijn we nu bezig de regelgeving aan te passen.”
De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan
naar alternatieve werkwijzen om de sleepvoet te kunnen
blijven gebruiken. Daarbij is onder andere gekeken naar het
aanzuren van mest, in de put of bij het uitrijden. Beide bleken
geen bruikbare werkwijze op te leveren. Wel succesvol is het
verdunnen met water. Daarbij zijn nog twee verschillende
mogelijkheden die worden bekeken. De eerste is het verdunnen met water bij het uitrijden, de tweede het sproeien van
water over de mest bij het uitrijden. Voor dit laatste lijkt er
nog een kansrijk experiment te zijn met het sproeien van een
klein beetje water over het meststreepje. De emissieproeven
van deze techniek zijn echter nog niet afgerond.

Het verdunnen met water is een
succesvolle oplossing
De tweede methode om de emissie te beperken, het toevoegen van water bij het uitrijden, heeft al wel goede onderzoeksresultaten opgeleverd. De vraag is hier alleen hoeveel
de verdunning moet zijn. Uit de tot nu toe uitgevoerde proeven blijkt dat een verdunning van één deel water op twee
delen mest in elk geval voldoende is. Nog beter is het resultaat bij een één-op-éénverdunning. Wat nu moet worden
vastgesteld, is de verdunning die minimaal nodig is om de
gewenste reductie te halen. Jan Huijsmans, onderzoeker bij
Wageningen UR, verwacht dat dit rond de één op twee zal
liggen. “We hebben inmiddels vastgesteld dat één deel water op drie delen mest niet voldoende is. We weten dat één
op twee wel voldoende is, dus zal dat waarschijnlijk de norm
worden. Zeker omdat het nagenoeg onmogelijk is om heel
precies te bepalen welke minimale verdunning nodig is om
de gewenste reductie te halen.”
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Sim toonde op de
bijeenkomst al een
pompunit met twee
flowmeters en een
EC-meter om de
vloeistofstromen
te controleren.
Hier zou een
controlebox aan
kunnen worden
toegevoegd om
alles vast te leggen.

Methode borgen
Met het halen van de reductiedoelstelling is echter maar één
deel van het probleem opgelost, stelt Van Vliet. “De overheid
wil het verlengde gebruik namelijk alleen toestaan als we
ook kunnen borgen dat de mest met de juiste verdunning
wordt toegediend. Niet alleen op het moment van uitrijden
zelf, maar ook tijdens de mogelijke controle een aantal dagen
later. Ook dan zullen controleurs moeten kunnen zien waar
de mest is uitgereden en of deze voldoende verdund was.”
De afgelopen twee jaar heeft de organisatie Boerenverstand
in samenwerking met enkele boeren onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden. Als oplossing presenteerden zij de mestbox. Dit is een verzegelde kast waarin met behulp van GPS de
data worden vastgelegd. Eventueel kan die ook direct worden gedeeld met een beherende instantie of bijvoorbeeld
de boer of loonwerker. Om de verdunning goed vast te leggen, zijn volgens Frank Verhoeven van Boerenverstand twee
flowmeters nodig. “Eén die vlak voor de pomp meet hoeveel
water wordt toegevoegd en één bij de bemester die de uitgereden hoeveelheid vastlegt. Op basis daarvan kun je dan
precies berekenen hoeveel de verdunning is.”
Een alternatief is de tweede flowmeter bij de ingaande meststroom, maar dit is volgens Verhoeven een mindere oplossing.
“We willen toch op het moment van toedienen weten hoeveel
er op het land gaat.” Dit laatste is vooral belangrijk bij de slangaanvoersystemen. Daar lijkt het gebruik van deze techniek
vooral belangrijk, omdat er tientallen van deze combinaties
zijn die met een sleepvoetbemester werken. Tijdens een demo
in het veld bij Jaap Schep in Bergambacht liet Sim Holland al
zien hoe dat zou kunnen. Dat bedrijf had een pomp staan met
daarop een flowmeter bij zowel de aanvoerslang van het water
als in de aanvoer van mest. Bij deze flowmeter hoort ook nog
een EC-meter op de wateraanvoer, om vast te stellen dat er water en geen gier of bijvoorbeeld spuiwater door de pijp gaat.
Wat nog ontbrak op de unit was de mestbox. Een voorziening
die er volgens Sim relatief eenvoudig aan te koppelen is, als je
maar weet waar deze aan moet voldoen. Vergelijkbaar zou de
oplossing op een tank ook kunnen zijn: een fl
 owmeter en een
EC-meter in de wateraanvoer, en een flowmeter in de afvoer
voor het vastleggen van gegevens bij het uitrijden. Ook dat
zou in de mestbox kunnen worden vastgelegd en daarna verzonden naar de eigenaar van het perceel of een beheerder.

Vastleggen regels
Het grote wachten is nu op het vastleggen van de regels door
de overheid. Zij moet bepalen aan welke eisen de meters, de
GPS-apparatuur en de registratiecomputer moet voldoen. Van
Vliet verwacht dat deze er nog voor de zomer zullen zijn. “We
beseffen dat het krap is, maar we willen in elk geval voor de zomer laten weten aan welke eisen de apparatuur moet voldoen.”
Hans Verkerk, secretaris van de sectie Mestdistributie van CUMELA Nederland, vindt dat veel te laat om ervan uit te gaan dat

Opbrengsten
Tijdens de bijeenkomst presenteerde Herman van Schoten van Wageningen UR
de uitkomsten van een tweede onderzoek naar de effecten van het verdund toedienen van drijfmest op de opbrengst. Dit onderzoek werd in 2015 voor het eerst
uitgevoerd en gaf toen een duidelijk positief effect. Het resultaat: hoe groter de
verdunning, hoe hoger de grasopbrengst.
Dit onderzoek is in 2016 herhaald op twee verschillende grondsoorten. Daarbij
bleek direct de waarde van meerjarig onderzoek. Vorig jaar was het effect van
de verdunning nauwelijks waarneembaar en gaf die zeker geen significante verschillen. Alleen in een proef op kleigrond waarbij geen kunstmest werd gegeven,
gaf het verdunnen van drijfmest een duidelijk aantoonbaar positief effect op de
opbrengst. Op de proefvelden waar drijfmest en kunstmest werden gegeven, ontstond door het verdunnen geen verschil in opbrengst.
De verklaring voor het uitblijven van het opbrengsteffect zoekt Van Schoten in de
relatief koude en natte zomer. “Het effect van verdunnen ontstaat waarschijnlijk
doordat je met het extra vocht de minerale stikstof in de grond brengt en beschikbaar maakt voor de plant. Hoe meer water, hoe beter dat werkt. Is het al nat, dan
krijg je dat effect veel minder. Daardoor zien we waarschijnlijk ook geen resultaten.”
Om dat effect vast te stellen, wil Van Schoten de proef in elk geval nog één keer
herhalen. Of dat deze zomer zal zijn, is nog maar de vraag. “Voor komend s eizoen
is het geld voor het onderzoek naar ammoniakemissie al op. Daarom hopen we
het volgend jaar opnieuw te kunnen doen, zodat we kunnen vaststellen hoe het
resultaat over meerdere jaren is.”

Dure oplossing op mesttanks
Wat de controlebox gaat kosten, is nog volledig onbekend. Dat zal vooral afhangen van de eisen die aan de verschillende onderdelen worden gesteld. Hoewel de
eerste sets nog moeten worden gebouwd, gaan schattingen al snel richting de
€ 10.000,-. Voor een sleepslangcombinatie te overzien, omdat hiermee duizenden
kubieke meters mest worden verpompt, maar vooral op tanks lijkt bijmenging een
grote kostenpost te worden. Dat komt vooral doordat bijmenging betekent dat er
in de tank ongeveer een derde water mee gaat. De kosten voor uitrijden nemen
daarmee toe, er is meer kans op rijschade en daar komen de kosten voor de box
nog bij. Vooral in de gebieden waar de sleepvoet veel wordt gebruikt, kan dit een
probleem zijn, omdat daar veel stukken op afstand liggen en er kleine percelen zijn
waar vaak met een tank de bemesting wordt uitgevoerd omdat het opstellen van
de sleepslangcombinatie te duur is. Tijdens de bijeenkomst in Berkenwoude werd
dan ook fel gehamerd op een oplossing voor dit probleem.
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Met de sleepvoet moet de mest ook na verdunning op een strookje
van maximaal vijf centimeter breed liggen.

De With uit Leerdam en Aantjes uit Goudriaan toonden een tussenoplossing met een
simpele bemester die vanuit een container op het perceel wordt gevoed. Daardoor kan
de sleepslang relatief klein blijven. Wel moet er iemand heen en weer rijden om de
container te vullen. Dat maakt het toch een bewerkelijk systeem.

er nog voor het mestuitrijseizoen van 2018 al apparatuur zal
zijn. “Pas als de eisen definitief gepubliceerd zijn, kunnen de fabrikanten gaan werken aan systemen die voldoen aan de eisen
die de overheid stelt. Die publicatie verwacht ik pas aan het eind
van het jaar. Het traject daarna gaat maanden duren, want het is
niet alleen bouwen, de apparatuur moet ook worden getest en
daarna worden goedgekeurd. Pas als dat voor elkaar is, kunnen
de leveranciers gaan bouwen. En dat voor een markt waar naar
schatting 6000 combinaties zijn, inclusief de boerenapparatuur
die moet worden aangepast. Dat lukt niet in twee maanden.”

Uitstel is noodzakelijk, want
6000 combinaties aanpassen,
lukt niet in twee maanden.
Het is een probleem dat Van Vliet ook onderkent, maar waarover hij geen uitspraken wil doen. “Ik kan alleen maar zeggen
dat er een verbod komt per 1 januari 2018 en dat er daarnaast
uitzonderingen komen voor apparatuur die aan aanvullende
voorwaarden voldoet. Wat er gebeurt als de apparatuur niet
op tijd klaar is, is niet aan mij. Dat bepaalt de staatssecretaris. Ik
begrijp echter het probleem, dat zien we ook bij de overheid.
Verkerk vreest een verder uitstel. “Zowel de landbouworganisaties als CUMELA Nederland hebben een spijkerharde handtekening staan onder de Overeenkomst Generieke Maatregelen voor de PAS die met de overheid is afgesloten. Daarin
is afgesproken dat we een algemene vermindering van de
ammoniakemissie zullen realiseren. Op basis van die nog
te realiseren vermindering is zelfs al uitbreidingsruimte aan
veehouderijbedrijven uitgegeven. Voor het verbod op de
sleepvoet is gekozen omdat het verminderen van de ammoniakemissie via verbieden van deze aanwendingsmethode
verreweg de goedkoopste methode is. Door het uitstel dat
nu noodzakelijk is, kunnen we niet aan die afspraak voldoen.
Niet omdat we niet willen, maar omdat de overheid er niet
in slaagt tijdig met heldere normen te komen waaraan apparatuur moet voldoen. Het is dus de overheid die aan zet is.”
TEKST & FOTO’S: Toon van der Stok
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Een sleufkouter blijft toegestaan, mits de
mest in de sleufjes blijft. Deze mag dus
niet op het gras of op de bodem liggen.
De strook op de foto zou waarschijnlijk
worden afgekeurd.

Controle
De koppeling van het uitrijsysteem aan GPS betekent dat er veel meer mogelijkheden tot controle zijn. De ontwerpers van de mestbox vinden dat de data na
ongeveer twee dagen weer buiten beeld van de controlerende instanties moet
blijven. “Nu kan de overheid ook maar maximaal een paar dagen na het uitrijden
controleren. Daarom willen we de data wissen om geen extra mogelijkheden
tot controleren en handhaven te geven. Ambtelijk vertegenwoordiger Van Vliet
stelde daar een aardig alternatief tegenover. “Als wij de data kunnen zien, kunnen we op afstand zien dat de loonwerker en veehouder zich aan de afspraken
hebben gehouden. Dan hoeven we bij die bedrijven ook geen fysieke controle
meer te doen en kunnen we ons op de echte boosdoeners richten.” Mooie vraag
voor de sector. Wil je de goede boeren die volgens de normen bemesten ruimte
geven en voorkomen dat een slangbreuk of verslepen van dunne mest leidt tot
een boete omdat een handhaver dit in het veld ziet? Want bemest volgens de
norm verkleint de kans op controle. Of wis je alle data en hou je controlerende
ambtenaren die elke plas mest beboeten.

Management-samenvatting
• Het voorgenomen verbod van de sleepvoet per 1 januari 2018 blijft
• Er komt een uitzondering voor systemen die aantoonbaar de ammoniak
emissie verminderen
• Verdunning en plaats van uitrijden moeten controleerbaar zijn.
• Hou voor de mestbox (controlesysteem) rekening met een prijs van € 10.000,-.
• Het verbod geldt alleen voor de sleepvoet. Sleufkouter en zodenbemester
blijven toegestaan.
• Uitrijden met een sleufkouter betekent dat de mest volledig in de grond moet
zijn gebracht. De sleuf mag aan bovenzijde maximaal vijf centimeter breed zijn.

