
Kwart minder ammoniak uit proefstallen
 

De ammoniakemissie uit de vrijekeuzestal ligt 25 procent lager dan de emissie uit een traditionele stal. Dat blijkt uit
metingen van Wageningen UR.

De metingen zijn uitgevoerd bij vier melkveehouders in
Friesland tussen voorjaar 2011 en voorjaar 2012. In elke
stal is op zes dagen gedurende 24 uur gemeten. De
stalvloer bij deze melkveehouders is een combinatie van
de vernieuwde sleuvenvloer van Holcim (met
noppenprofiel en stroken rubber) en de Groene Vlag-
roostervloer. Elk uur maakt een mestschuif de betonnen
roostervloer schoon. Om het ligcomfort te vergroten zijn
de boxdekken voorzien van een waterbed. In het
zomerseizoen hebben de koeien de keuze of ze binnen of
buiten de stal willen verblijven.

 

De metingen in deze proefstallen zijn uitgevoerd terwijl de
koeien opgestald waren. Ze geven dus een goed beeld
van de uitstoot bij permanent opstallen. Het blijkt dat de gemiddelde ammoniakemissie uitkomt op 10,2 kg ammoniak per
dierplaats per jaar. De uitstoot van traditionele stallen ligt 3,2 kg hoger op 13,4 kg per dierplaats per jaar: een positief verschil van
bijna 25 procent.

Voldoende reductie?
Wel is de vraag in de sector of emissiearme stalvloeren
voldoende ammoniakreductie geven. De norm van 13,4 kg
voor traditionele stallen komt uit een vrij recent
Wageningen UR-onderzoek van 2011 (Mosquera e.a).
Deze norm ligt hoger dan de 11 kg uit de Regeling
Ammoniak en Veehouderij (RAV). LTO Nederland vindt de
resultaten van de metingen in Friesland daarom
teleurstellend en vraagt zich af of de emissiearme vloeren
bruikbaar zijn wanneer komende jaren de maximale
ammoniakuitstoot per dierplaats verder wordt
aangescherpt. 
Gert-Jan Monteny van Monteny Milieu Advies vindt de
resultaten wel hoopgevend. “Met de huidige
meettechnieken weten we dat de metingen van tien jaar
geleden niet nauwkeurig waren. We moeten de uitstoot

van de emissiearme vloeren daarom niet vergelijken met de 11,0 kg maar met de 13,4 kg uit het Wageningen UR onderzoek van
2011.”

 

Wordt vervolgd
De metingen in de vier proefstallen zijn voor Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) aanleiding geweest vragen te stellen aan de
demissionaire staatssecretarissen Bleker (EL&I) en Atsma (I&M). Geurts vraagt zich af of de emissiefactor voor melkvee
geactualiseerd moet worden op basis van het onderzoek door Mosquera e.a. Een eventuele aanpassing heeft echter behoorlijke
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politieke consequenties. Zo is bij de berekening van het nationaal emissieplafond (NEC-plafond) in Nederland rekening gehouden
met de 11,0 kg en hebben ook provincies deze norm aangehouden bij het ontwikkelen van provinciaal beleid om de
ammoniakuitstoot op natuurgebieden te verminderen. De discussie wordt komende maanden dus vervolgd.

 

Lees ook: emissiearme vloeren verdwijnen van RAV-lijst
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