SPECIAL STIKSTOF REDUCEREN

Toenemend perspectief om

ammoniakemissie
realtime te meten
De lijst met innovaties om stikstof te
reduceren is lang. Maar niet alle technieken
reduceren genoeg om te voldoen aan de
jongste (en toekomstige) emissienormen.
Het kraken van stikstof is veelbelovend,
maar de meest logische stap is het
bedrijfsspecifiek meten van emissie.
De eerste onderzoeken lopen.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN
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fgelopen maand stapten meerdere provincies uit het overleg over de gebiedsgerichte
aanpak. Er werd in de voorgenomen stikstofaanpak te veel nadruk gelegd op het uitkopen van
boeren en steeds vaker kwam gedwongen onteigening als optie voorbĳ. Perspectief voor de blĳvers
ontbrak. Daarom waren eerder ook al boerenbelangenbehartigers in zeven provincies opgestapt van
de gesprekstafels.
De weerstand ontstond nadat natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal begin april olie op
het vuur had gegooid met haar uitlatingen bĳ een
tv-uitzending van Op1. Van der Wal wilde opkoop
aantrekkelĳker maken voor twĳfelende boeren door
hen een ‘woest aantrekkelĳk aanbod’ te bieden:
meer geld voor snelle beslissers. Over de bĳdrage van
(technische) innovaties werd bĳ Op1 weinig gespro-
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ken. Terwĳl Van der Wal kort daarna een bezoek bracht
aan twee veelbelovende oplossingen: de Lely Sphere bekeek ze op het melkveebedrĳf van Ad, Gretha en Corné
van den Berg in Bleskensgraaf. En op 11 april legde
Henk Hanskamp haar de werking van een koetoilet uit
op het bedrĳf van de familie De Vries in Stolwĳk. De
minister liet zich op het bedrĳf interviewen en vertelde
dat ze innovatie heel belangrĳk vindt in de gebiedsgerichte aanpak.

Veelbelovende concepten
Boeren die stikstof willen reduceren via innovatie, hebben wettelĳk gezien de keuze uit een lĳst technieken.
Die lĳst wordt de RAV-lĳst genoemd (de Regeling Ammoniak Veehouderĳ) en is samengesteld door RVO. Hĳ staat
online op de website van kenniscentrum InfoMil.
Voordat een innovatie erkend is als emissie-arm en met
een definitieve emissiefactor op de lĳst staat, moet er op
ten minste vier locaties een proefmeting zĳn gedaan.
De wĳze van meten ligt vast in een streng protocol. Van
elke locatie moet minimaal een jaar aan meetgegevens
beschikbaar zĳn. Ontwikkelaars van emissiereducerende
technieken maken veel kosten voordat een systeem erkend is en als emissie-arm verkocht mag worden.
De lĳst bestaat nu nog hoofdzakelĳk uit emissie-arme
vloeren. Maar er dient zich een aantal nieuwe en veelbelovende concepten aan, waaronder die waar de minister
zich onlangs over liet bĳpraten (zie kaders op de volgende pagina’s). ‘In de basis gaan veel emissiereducerende
systemen van hetzelfde principe uit: voorkom dat urine
en feces (poep, red.) bĳ elkaar komen. Ammoniak ontstaat pas wanneer urine in contact komt met de feces’,
legt Gert-Jan Monteny uit.
Monteny promoveerde op ammoniakemissie uit stallen
en heeft jaren ervaring als milieukundige met een onafhankelĳk adviesbureau. Sinds oktober 2021 bestuurt hĳ
samen met onder andere Eric van den Hengel de Stichting I-VEE (Innovatie Veehouderĳ Emissie Expertise). Op
onafhankelĳke wĳze verzamelt, ontwikkelt én deelt de
stichting kennis van (technische) innovaties die emissies
van stikstof en broeikasgassen reduceren. Ook door zelf
te meten en te onderzoeken. ‘De nieuwste technieken
omschrĳven wĳ als add-on-systemen, een uitbreiding op

Praktijkonderzoek naar meten van ammoniakemissie
Een half jaar ervaring heeft Arjan Prinsen nu
met het meten van ammoniak in zijn stal. De
innovatieve melkveehouder uit Haarlo wil
aantonen dat het effect van emissiebeperkende maatregelen op een betaalbare manier te meten is. Voor 4000 euro heeft hij
realtime inzicht in de ammoniakconcentratie
in zijn stal. ‘Als de mestrobot een dag stilstaat, zie ik dat direct terug in de metingen.
Ik weet dat dit nog niet alles zegt over de
emissie, maar in samenwerking met Wageningen Universiteit breiden we de techniek
op dit moment uit om ook de emissie vast te

stellen’, zegt Prinsen. De onderzoekers koppelen de ammoniakmetingen in de stal aan
de windsnelheid buiten de stal. Door het
verschil in CO2-gehalte binnen en buiten de
stal daarmee te combineren is de emissie
vast te stellen. Prinsen: ‘We zijn nu bezig om
de sensoren in meerdere stallen te plaatsen,
zodat we meer data krijgen. We zijn in gesprek met Wageningen over de controle van
de metingen en hoe vaak er gekalibreerd
moet worden. Dat is cruciaal om de borging
goed te regelen.’
Als de methode effectief is en op de RAV-lijst

zou komen, betekent dit op termijn dat veehouders zonder dure investeringen kunnen
voldoen aan doelvoorschriften van de overheid. CDA-Kamerlid Derk Boswijk was enthousiast tijdens een bezoek aan Prinsen.
‘Realtime meten geeft voor de boer de mogelijkheid om zijn vakmanschap te verbeteren en direct resultaten te zien. Dit kan de
discussie over hoeveel emissie er nu precies
uit een stal komt, wegnemen’, aldus Boswijk.
Prinsen voert het project uit in samenwerking met Stichting Biomassa, Estede Scientific en Dorset ID.
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Halvering ammoniakemissie met Proflex Meadow Floor
De Proflex Meadow Floor reduceert 53 procent van de ammoniakemissie. Ten opzichte
van traditionele roostervloeren is dat ruim een
halvering. De vloer bestaat voor 85 procent
uit rubber dat onder een afschot staat van
6 procent. Daardoor loopt urine snel van de
vloer af, legt Mark Thomassen uit, directeur bij

Proflex. De vloer is geschikt voor nieuwe en
bestaande stallen en heeft een definitieve
emissiefactor. Thomassen stoort zich aan de
twijfel die over emissie-arme vloeren wordt
gezaaid. Explosiegevaar bestaat volgens hem
bij traditionele roosters ook. ‘Mixen en onvoldoende ventileren vergroten de kans op
hoge concentraties mestgassen. Met name
onder dichte vloeren kan het fout gaan zodra
er een vonkje bij komt.’
Een ander discussiepunt is de effectiviteit van
emissie-arme vloeren. Thomassen betwist de
analyse die het CBS maakte in 2019. Daarin
waren 8 van de 11 emissie-arme vloeren niet
(meer) erkend om toe te passen als emissiearme vloer. Er zaten volgens Thomassen ook
vloeren tussen met een voorlopige emissiefactor. ‘De conclusie dat het niet werkt, klopt

de bestaande basis. Ze scheiden de urine in een eerder
stadium – zoals bij een koetoilet – of voegen na de scheiding van dun en dik een bewerking toe’, weet Monteny.

Zelf kunstmest produceren
De stikstofkrakers van JOZ en Lely hebben ieder een
eigen techniek waarmee ze de aparte fracties verder bewerken (zie kaders pagina 23). Lely doet dat door de kelderlucht af te zuigen en te ‘wassen’. Bij JOZ wordt na
scheiding van drijfmest de dunne fractie verder bewerkt.

niet. Maar het is vechten tegen de bierkaai.’
Een ander misverstand is dat de RAV-lijst
bedoeld is voor het verkrijgen van een NBvergunning. Volgens Thomassen is de RAVlijst echter bedoeld om te voldoen aan de
omgevingswet. ‘Bij de NB-vergunning gaat
het erom dat je kunt aantonen dat er geen
verslechtering van de natuur op kan treden.
Daarvoor kijken rechters naar de stikstofuitstoot. Het probleem is dat die constant moet
blijven, je mag niet rekenen met gemiddelden. En in een stal met allerlei variabelen valt
dat niet mee.’
emissiefactor: 6, definitief
op de RAV-lijst: ja (A1.28)
investering per koeplaats: 750 euro
investering per kilogram reductie: 114 euro

‘Stikstofkrakers halen stikstof uit de urine of uit de
kelderlucht, meestal door een zuur toe te voegen. Brussel staat het gebruik van deze producten inmiddels toe
als kunstmestvervanger, maar Nederland is zo ver nog
niet. Door de mineralen op eigen bedrijf in te zetten als
kunstmestvervanger kunnen boeren besparen op mestafvoer en kunstmestaankoop’, legt Van den Hengel uit.
Monteny en Van den Hengel zijn ook enthousiast over
een relatief simpele methode: het spoelen van (traditionele) vloeren. De Dairy Campus past deze techniek toe.

Koetoilet vangt urine vroegtijdig op
Het koetoilet is ongetwijfeld de meest tot de
verbeelding sprekende techniek om emissie
van ammoniak te reduceren. Het idee is in
2015 gepatenteerd en was ooit een van de
70 uitkomsten tijdens een door Wageningen
Universiteit opgezette brainstormsessie.
Henk Hanskamp kreeg de vraag om een
ontwerp te maken waarbij de koe in een
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krachtvoerbox haar plasje doet. ‘Ik wist zes
jaar geleden ook niet dat je een koe op reflex
kunt laten plassen, zelfs dierenartsen keken
ervan op’, zegt Hanskamp.
Inmiddels zijn er vijf bedrijven die het CowToilet van Hanskamp gebruiken. Dit jaar worden de laatste metingen gedaan om het systeem een definitieve emissiefactor te geven.
De voorlopige factor staat op 8,4 kilo ammoniak per koe per jaar, maar Hanskamp verwacht dat het uiteindelijke getal op 7 komt te
liggen. ‘Ons CowToilet is de enige techniek
die urine opvangt voordat het op de vloer
komt’, verklaart hij het reducerende effect.
Het toilet vangt niet alle urine op, koeien plassen ook buiten de krachtvoerbox. Bij honderd
koeien gaat het ongeveer om 1500 liter per
dag, die in een gesloten zak buiten de stal
wordt opgeslagen. De mest in de put blijft
volgens Hanskamp goed te mixen.
Urine is een snel beschikbare stikstofbron,

die bij de huidige kunstmestprijzen volgens
Hanskamp een waarde vertegenwoordigt van
35 euro per kuub. ‘Heb je een mestoverschot,
dan kun je de urine verkopen en houd je de
fosfaat en organische stof op je bedrijf.’
De ondernemer lobbyt in Den Haag om urine
aan te merken als kunstmest. Dat sluit kringlopen op het bedrijf, is urgent met de huidige
energiecrisis en het verkort de terugverdientijd voor de boer. Urine laat zich het best benutten bij aanwending tijdens donker, regenachtig weer, zodat het gras niet verbrandt.
Een injecteur of precisiebemester volstaat.
Veeteelt maakte een video van het koetoilet.
Bekijk deze op www.veeteelt.nl
emissiefactor: 8,4 (voorlopig)
op de RAV-lijst: ja (A1.36)
investering per koeplaats: 1000 euro
investering per kilogram reductie: 217 euro
(bij voorlopige factor)
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Lely Sphere effectief met afzuigen van kelderlucht
Buiten de emissie-arme vloeren is de Lely
Sphere de enige techniek waar veehouders
op dit moment een serieuze reductie van
ammoniak mee kunnen realiseren. Dat wil
zeggen: een reductie die is erkend op de
RAV-lijst. Via het afzuigen van de kelderlucht
weet de methode 70 procent van de emissie
te voorkomen. De (bestaande) roostervloer

wordt met poreuze rvs-strips afgesloten. De
urine zakt daar doorheen, de vaste delen
worden door een mestrobot opgezogen, legt
Ellen Schmeitz van Lely uit. ‘Een ventilator
zuigt de kelderlucht door een filterpakket,
waarlangs met water verdund salpeterzuur
druppelt. De ammoniak bindt aan het zuur en
wordt omgezet in een heldere vloeibare
meststof, ammoniumnitraat. Je kunt ook zwavelzuur gebruiken, dan ontstaat er ammoniumsulfaat.’ De meststof bevat tussen de 7 en
12 procent stikstof en wordt in polyester silo’s
opgeslagen.
Brussel geeft al goedkeuring om de meststof
als kunstmest in te zetten, maar Nederland is
zo ver nog niet. ‘Het is eigenlijk raar dat veehouders mest moeten afvoeren en kunstmest
aanvoeren. Met dit systeem zetten we een

Het frequent schoonspoelen van de roostervloer verhindert de emissie van ammoniak grotendeels. ‘Belangrijkste nadeel is de extra opslag van de met water verdunde
mest. Die kost al snel 50 euro per kuub aan investering’,
stelt Van den Hengel. Daar staat het voordeel van een
hogere stikstofbenutting bij aanwending weer tegenover. Daardoor is er weer op kunstmest te besparen.
Het spoelen van vloeren heeft geen formele emissiefactor en het ziet er ook niet naar uit dat die er op korte
termijn zal komen.

stap richting meer circulair melkvee houden’,
zegt Schmeitz. Het zuur maakt de meststof
volgens haar niet agressief.
Naast de kunstmestvervanger blijft er in de
kelder urine achter, die in het zomerseizoen
als een snelle meststof te gebruiken is. De
dikke fractie komt in nieuwbouwsituaties idealiter in een aparte opslag en blijft goed te
mixen. In bestaande stallen is het raadzaam
de dikke fractie af te storten in het deel van
de kelder waar vooral boxdekken liggen. Op
die manier blijven dik en dun zo veel mogelijk
van elkaar gescheiden.
emissiefactor: 3,6 (voorlopig)
op de RAV-lijst: ja (A1.39)
investering per koeplaats: 1350 euro
investering per kilogram reductie: 144 euro

Emissie-arme technieken liggen onder een vergrootglas.
Milieubeschermers zoals MOB procederen de laatste
jaren met succes tegen nieuwe vergunningsaanvragen.
Ze zaaien twijfel over de effectiviteit van emissiereducerende huisvestingssystemen. Onlangs werd een veehouder uit Luycksgestel nog in het ongelijk gesteld bij de
uitbreiding van zijn NB-vergunning. Enkele jaren geleden becijferde het CBS dat er nauwelijks verschil bestaat
tussen de emissie uit stallen met traditionele roosters en
die uit stallen met emissie-arme vloeren. Meerdere rech-

JOZ reduceert door spoelen en wassen
Dierlijke mest omzetten naar wettelijk goedgekeurde kunstmest. Dat is waar de stikstofkraker van JOZ op inzet. Zeker als derogatie
zou verdwijnen, is dit volgens Erik Danes een
methode om fosfaat, kali en organische stof
op het boerenerf te houden en aanschaf van
(dure) kunstmest te vermijden. De kunstmest
die in de stikstofkraker van JOZ ontstaat, is

formeel erkend en te gebruiken onder de
naam BioGrow. Danes: ‘De dierlijke stikstof
die wordt omgezet, mag in de mestboekhouding als kunstmest worden verwerkt. Mestafvoer wordt daarmee voorkomen.’
De techniek die JOZ gebruikt, wijkt af van
die van Lely. Het systeem van JOZ gebruikt
een separator om drijfmest te scheiden en
verwerkt de dunne fractie in een zogeheten
Gazoo. Die sproeit de dunne fractie over
een groter oppervlak en bewerkt het product met een loog. De pH-waarde stijgt daarmee en de stikstof vervluchtigt (binnen het
gesloten proces) naar ammoniak. ‘Door de
ammoniak met een ventilator door een luchtwasser te zuigen wordt 80 procent van de
ammoniakale stikstof omgezet naar kunstmest’, zegt Danes. De vloeibare meststof
bevat tussen de 15 en 20 procent stikstof,
maar is niet te vergelijken met spuiwater,
omdat het geen verzurend effect heeft.

Uiteindelijk produceert het systeem een drietal meststromen. Naast BioGrow is er de stapelbare dikke fractie. Die bevat vooral organische stof en fosfaat en is bruikbaar in de
ligboxen of als vaste mest op het land. De
derde stroom is mestwater (de dunne fractie
waaruit de ammoniak is vervluchtigd). Deze
kan naar een aparte opslag, maar dat is vrij
kostbaar. Slimmer is het om de stalvloer met
het mestwater schoon te spoelen. Dit zorgt
voor een extra reductie van emissies, zowel
uit de stal als tijdens aanwending. JOZ heeft
de vier noodzakelijke proefstallen inmiddels
aangevraagd, zodat de metingen kunnen
starten. De verwachting is dat de techniek
eind 2022 op de RAV-lijst komt.
emissiefactor: 4,94 verwacht
op de RAV-lijst: nee (in aanvraag)
investering per koeplaats: 1000 euro
investering per kilogram reductie: 122 euro
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ters wezen daarmee nieuwe vergunningaanvragen
naar de prullenbak. Monteny heeft geen goed woord
over voor de onderbouwing van die uitspraak. ‘Op de
nauwkeurigheid van die onderbouwing valt veel af
te dingen. Zo wordt een stalbalans als meetmethode
voor de stikstofuitstoot gehanteerd, maar die methode is niet nauwkeurig. Met een hele grove methode naar kleine verschillen zoeken is onmogelijk.’
Stichting I-VEE pleit ervoor om stalemissies realtime
te monitoren, met een ammoniakmeter bijvoorbeeld.
Dat is nu nog duur, maar de eerste melkrobot was
ook duur, pareert Monteny die kritiek. ‘Vergelijk het
met een auto met een snelheidsmeter. Je weet dan
wanneer je te hard rijdt en de voet van het gas moet
halen. Bijvoorbeeld door eiwitarmer te voeren, of
door de luchtwasser of de mestschuif beter af te stellen.’ Op dit moment wordt er op het bedrijf van Arjan Prinsen praktijkonderzoek gedaan naar realtime
meten van ammoniakemissie (zie kader op pagina 21)
en in Vlaanderen start het ILVO een wetenschappelijk onderzoek op (zie kader onder).

Zoekproces naar meetapparatuur
Op dit moment staat de regelgeving het realtime
meten van emissies nog niet toe. Althans, niet als
methode om een NB- of omgevingsvergunning te borgen. Er zijn volgens RVO wel een aantal systemen
beschikbaar, maar die zijn nog in ontwikkeling. Volgens innovatieconsultant Hans Jacobs is het een
zoekproces naar de juiste apparatuur. ‘De wens om
dit soort metingen toe te staan is sterk, want het
werkt in elke stal, ongeacht de aanwezige techniek’,
zegt hij. ‘Vijf jaar geleden was het nog onbetaalbaar
om dit soort apparatuur in te zetten, maar dat is aan
het veranderen.’
Voor boeren is het een race tegen de klok om tijdig
aan de regelgeving te voldoen, met name in NoordBrabant, waar veehouders per 1 januari 2024 moeten
voldoen aan scherpere voorwaarden voor ammoniak-

reductie uit stallen. Bovendien is de maximaal toegestane emissiefactor in deze provincie strenger dan
in de rest van Nederland. De Brabantse handhavers
leggen de grens op een emissie van 6 kilo ammoniak
per koe per jaar, waar andere provincies nog een
emissie accepteren van ten hoogste 8,6 kilo ammoniak per koe per jaar.
Veel vloeren op de RAV-lijst voldoen niet of net aan
het Brabantse criterium. ‘In de nieuwste vloeren,
zoals de Proflex Meadow en de V17, wordt nog wel
geïnvesteerd, maar dan doe je niets extra’s. En je
weet niet hoe de eisen over vijf jaar zijn. Ik ben van
mening dat er een goed systeem moet zijn waarbij
urine en mest snel worden gescheiden en afgevoerd
uit de stal. Maar de tijd dringt en in Brabant moeten
nog tussen de 1000 en 1500 stallen worden aangepast’, geeft Jacobs aan.

Oorlog beïnvloedt kunstmestdiscussie
De nieuwste stikstofreducerende technieken reduceren meer, maar hebben nog geen definitieve emissiefactor. De voorlopige reductie met de Lely Sphere is
met 70 procent fors. Tegelijkertijd is ook het aanschafbedrag fors, tot 1350 euro per koe. Subsidies
voor de aanschaf zijn er nog niet, wel stimuleert de
overheid de ontwikkeling van emissie-arme technieken met de SBV-regeling. ‘Die subsidie is er sinds
2020 en is gericht op brongerichte verduurzaming’,
legt Jacobs uit.
Jacobs hoopt dat stikstofkrakers de wind in de zeilen
krijgen. De kunstmestproducten uit deze systemen
moeten dan wel een volwaardige erkenning krijgen
in Brussel én in Den Haag. Daar is volgens RVO een
wetswijziging voor nodig. ‘Zeker in de huidige tijd
met hoge energieprijzen en dure kunstmest voelt het
extra vreemd om waardevolle mest af te voeren en
energieslurpende kunstmest aan te voeren. Maar met
de oorlog in Oekraïne merk je wel dat de discussie
daarover echt op gang komt.’ l

ILVO start onderzoek naar bedrijfsspecifiek monitoren
van ammoniakemissie
In Vlaanderen bestaat sinds 2015 de PAS-lijst.
Met deze lijst maatregelen is het voor melkveehouders mogelijk om stikstofemissie te
reduceren. Door het in februari gesloten
stikstofakkoord moet de Vlaamse melkveehouderij 15 procent stikstof reduceren, met
als referentiejaar 2015. Door de toegenomen omvang van de veestapel komt de reductie-eis per saldo neer op een krimp van
24 procent.
De Vlaamse onderzoeksinstelling ILVO ziet
dat met name het verlagen van het ruw eiwit
in vleesveerantsoenen een mooie reductie
laat zien. In emissieproeven op ILVO werden
reducties tot 50 procent gemeten (12,7% ver-
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sus 15,7% ruw eiwit). Bij melkvee wordt al vrij
scherp gevoerd en lijkt de te halen reductie
via voer iets minder groot. De borging van
voermaatregelen voor rundvee is echter ingewikkeld. Beweiding daarentegen staat
wel als maatregel op de PAS-lijst. Verder zijn
het vooral technische maatregelen, zoals
emissie-arme vloeren, een luchtwasser en
een mestrobot met watersproeiers. ‘De emissiereductie van mestrobots is wel afhankelijk
van de hoeveelheid gebruikt water en het
aantal schuifrondes. Deze gegevens moet
een veehouder kunnen voorleggen bij een
controle’, legt Eva Brusselman uit. Ze is onderzoeker veehouderij-emissies bij ILVO.

ILVO is onlangs, in opdracht van het beleidsdomein Omgeving, gestart met een onderzoek om de emissie van ammoniak in stallen
te monitoren. Sensorbedrijven kunnen zich
melden om aan het onderzoek bij te dragen.
‘Iedereen is het erover eens dat het logischer
is om emissies te meten dan ze in te schatten
met behulp van een model. Dan kunnen veehouders bedrijfsspecifiek laten zien hoe hoog
de emissie is. Maar emissie meten is niet
hetzelfde als concentratie meten. Daar ligt de
crux. Betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn
op dit moment de belangrijkste uitdagingen,
maar het is positief dat de overheid wil investeren in dit onderzoek’, stelt Brusselman.
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