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VOORWOORD 

 

Buro Blauw heeft in opdracht van Rinagro uit Piaam een onderzoek uitgevoerd naar de 

ammoniakemissies van varkensstallen waarin een mestbewerkingsinstallatie geïnstalleerd 

is. Bij de uitvoering van het meetprogramma is nauw samengewerkt met de heer Arjen 

Dijkstra van adviesbureau Dijkstra Agrimarketing.  

 

Arjen Dijkstra heeft de t.b.v. de rapportage benodigde zoötechnische gegevens 

verzameld. Hij is ook verantwoordelijk voor de rapportage van de zoötechnische 

gegevens in hoofdstuk 2 en 3 en heeft de verschillen in de gemeten ammoniak 

emissiefactoren bij de twee stallen vanuit zoötechnisch oogpunt beoordeeld. 

 

Buro Blauw heeft de ammoniakemissiemetingen uitgevoerd en gerapporteerd en is 

eindverantwoordelijke voor de gehele rapportage  

 

Wageningen, 27 maart 2013 

 

Frans de Bree 

Directeur Buro Blauw 
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 SAMENVATTING 

 

Buro Blauw heeft in opdracht van Rinagro uit Piaam een meetprogramma uitgevoerd voor 

het vaststellen van de ammoniakemissiereductie voor stalsystemen voor vleesvarkens 

met een installatie voor mestbewerking.  

 

De doelstelling van de metingen is de ammoniakemissie van deze installatie vast te 

stellen die opgenomen kan worden in de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). Hiertoe 

is door Buro Blauw een meetplan opgesteld, welke positief geadviseerd is door de 

Technische Advies Commissie RAV. Het meetplan bestond uit het uitvoeren van 

ammoniakemissiemetingen gedurende 6 * 24 uur bij 2 stallen met 2 identieke lokalen. 

Dit is de zogenaamde case – control methode. De metingen zijn uitgevoerd bij de 

volgende veehouderij bedrijven: 

1. Van de Beek – Putten 

2. Van de Brandhof – Ede -  

 

De diercategorie in de lokalen waar de metingen zijn uitgevoerd bij Van de Beek in Putten 

valt onder Rav code D.3.2.1.2. De door Buro Blauw gemeten emissiefactor van de 

referentieafdeling van Van de Beek in Putten bedraagt 6,3. Kg NH3 per dier per jaar (incl. 

10% leegstand). Dit is hoger dan de emissiefactor die is opgenomen in bijlage 1 van de 

Rav (4,0 Kg NH3 per dier per jaar). Dit kan verklaard worden door het feit dat de varkens 

al zwaarder zijn als ze het lokaal in komen. 

 

De diercategorie in de lokalen waar de metingen zijn uitgevoerd bij Van de Brandhof in 

Ede valt onder Rav code D.3.2.1.1. De door Buro Blauw gemeten emissiefactor van de 

referentieafdeling van Van de Brandhof in Ede bedraagt 1,8. Kg NH3 per dier per jaar 

(incl. 10% leegstand). Dit is lager dan de emissiefactor die is opgenomen in bijlage 1 van 

de Rav (3,0 Kg NH3 per dier per jaar). Dit verschil wordt verklaard door de nieuwheid van 

de stal. 

 

Het meetprogramma is conform het meetplan uitgevoerd in de periode juli 2011 t/m 

maart 2012. De metingen zijn storingsvrij verlopen. Bij de 2 bedrijven zijn metingen 

uitgevoerd in de zes delen van de groeicyclus van vleesvarkens. Er zijn in totaal 4 

metingen in de winter, 4 metingen in de zomer en 4 metingen in het voor- of najaar 

uitgevoerd. De metingen op de twee locaties zijn voor wat betreft de groeifase redelijk 

verdeeld over de seizoenen uitgevoerd. Hiermee is voldaan aan de organisatorische 

vereisten voor de uitvoering van het onderzoek.  

 

Bij beide bedrijven is sprake van een gelijk aantal dieren in de case- en controlafdeling. 

Ook is sprake van een klein acceptabel verschil in gewicht van de dieren in beide 

afdelingen. Hierbij is sprake van een geslaagde meetopzet voor de case – control 

methode.  

 

Uit de metingen is een duidelijk verschil naar voren gekomen in de ammoniakemissie-

reductie bij de beide bedrijven. Bij Van de Beek in Putten is een gemiddelde reductie 

gemeten van 35% en bij Van de Brandhof in Ede van 17%. Hiermee is een gemiddelde 

ammoniakemissiereductie van 26% aangetoond. 
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Het verschil in de gemeten ammoniakemissiereductie bij van de Beek en van de Brandhof 

kan worden toegeschreven aan de invloed van het nieuwe beton op de mestsamenstelling 

bij van de Brandhof in Ede. Bovendien is bij van de Brandhof sprake van een lage 

ammoniak emissiefactor. Hierdoor heeft het verlagen van de putemissie door de 

installatie van mestbewerking nog slechts een beperkt effect op de totale emissie van de 

stal.  

 

In het onderzoek zijn diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de gemeten 

ammoniakemissiereductie onderzocht. Dit betreft: 

- het verschil in gewicht van de dieren tussen de case en control afdeling; 

- het verschil in ventilatiedebiet van de case en control afdeling; 

- het verschil in de samenstelling van de mest tussen de case en control afdeling; 

- het verdunnen van de mest door de installatie voor bewerking. 

 

Uit de analyse van de meetresultaten blijkt dat de gemeten ammoniakemissiereductie 

niet toegeschreven kan worden aan bovengenoemde factoren. 

 

Bij van de Beek wordt een methaanemissiereductie gemeten van 16%. Er wordt geen 

lachgasemissiereductie gemeten. Bij Van de Brandhof wordt in de stal met de installatie 

voor mestbewerking een 35% lagere methaanemissie en een 20% lagere lachgasemissie 

gemeten ten opzichte van de referentieafdeling. Gemiddeld is er bij beide bedrijven een 

methaanemissiereductie gemeten van 20% en een lachgasemissiereductie van 8%. 

 

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de gemeten emissiereductie van ammoniak, 

methaan en lachgas toegeschreven moet worden aan de invloed van de installatie voor 

mestbewerking.  
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1. INLEIDING 

 

Buro Blauw heeft in opdracht van Rinagro uit Piaam een onderzoek uitgevoerd naar de 

ammoniakemissies uit varkensstallen waarbij de mest in de mestput door de installatie 

voor mestbewerking wordt voorzien van AgriMestMix. Het betreft varkensstallen met de 

diercategorie vleesvarkens (D.3.2.1.1 en D.3.2.1.2).  

 

De doelstelling van de metingen is de ammoniakemissiereductie vast te stellen voor de 

installatie voor mestbewerking zodat de gemeten ammoniakemissiereductie opgenomen 

kan worden in de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). Hiertoe is door Buro Blauw een 

meetplan opgesteld welke positief geadviseerd is door de Technische Advies Commissie 

RAV (RAV10063). Het meetplan bestond uit het uitvoeren van ammoniak,- lachgas en 

methaanemissiemetingen volgens de case-controlmethode. Hierbij wordt gedurende 6 * 

24 uur de ammoniakemissie gemeten bij 2 stallen met 2 vergelijkbare afdelingen waar bij 

1 afdeling de mest is behandeld door de installatie voor mestbewerking (case-afdeling) 

en bij 1 afdeling niet (controlafdeling). Ook zijn er mestmonsters op de meetdagen 

genomen. Dit betreft volgende veehouderij bedrijven: 

1. Van de Beek – Putten  

2. Van de Brandhof – Ede  

 

De metingen zijn verdeeld over de groeicyclus en verdeeld over de seizoen uitgevoerd, 

waarbij de lente en herfst als vergelijkbare seizoenen zijn beschouwd. De eerste meting 

is uitgevoerd op 27 juli 2011 en de laatste meting is uitgevoerd op 5 maart 2012. 

 

In dit rapport worden de resultaten van de metingen gerapporteerd. In hoofdstuk 2 wordt 

de onderzoeksopzet besproken. Hierbij wordt ingegaan op het stalsysteem, het ammo-

niakreducerend principe van de installatie voor mestbewerking, de bedrijfsvoering in de 

stallen tijdens de metingen, de meetopzet en de gehanteerde meetmethoden en de 

dataverwerking.  

 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Hierbij worden de 

productiegegevens, de zoötechnische gegevens, het klimaat en de ventilatie van de 

stallen en de resultaten van de ammoniak concentratiemetingen besproken. 

 

In hoofdstuk 4 wordt de gemiddelde ammoniakemissiereductie voor de installatie voor 

mestbewerking bepaald. Hierbij wordt tevens ingegaan op de gerealiseerde 

ammoniakreductie van deze installatie en wordt deze verklaard vanuit het opgegeven 

ammoniak reducerend principe. Ook wordt gekeken naar verschillen tussen de case en 

control afdeling en de mogelijke invloed van deze verschillen op de gemeten 

ammoniakreductie door de installatie voor mestbewerking. 

 

In hoofdstuk 5 worden de conclusies van het onderzoek geformuleerd.  

In de bijlagen staan gedetailleerde gegevens over de stalsystemen, de landbouwkundige 

parameters van de stallen tijdens de meetperiode en de resultaten van de metingen. 
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2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Bedrijfssituatie 

 

De metingen zijn bij 2 bedrijven uitgevoerd, te weten: 

- Het varkensbedrijf van de heer J. van de Beek ligt aan de Houtweg 5 in Putten. Op 

het bedrijf zijn voornamelijk varkens aanwezig. De metingen zijn uitgevoerd aan een 

stal met 5 lokalen. De metingen zijn uitgevoerd in lokaal 3 (referentie) en lokaal 5 

(installatie voor mestbewerking). In bijlage D wordt het stalsysteem van de heer Van 

de Beek waarin de metingen zijn uitgevoerd uitgebreid omschreven. In figuur 2.1 

wordt de ligging van het bedrijf gegeven. De stal is in de figuur met een prikker 

aangegeven. 

 

 

Figuur 2.1 Overzichtfoto van de ligging van het varkensbedrijf J. van de Beek in Putten (foto 
overgenomen van Google Earth). 

- Het varkensbedrijf van de heer D. van de Brandhof ligt aan de Peteweg 9 in Ede. Op 

het bedrijf zijn alleen varkens aanwezig..De metingen zijn uitgevoerd in lokaal 23 

(referentie) en lokaal 21 (installatie voor mestbewerking). In bijlage D wordt het 

stalsysteem van de heer Van de Brandhof waarin de metingen zijn uitgevoerd 

uitgebreid omschreven. In figuur 2.2 wordt de ligging van het bedrijf gegeven. Op de 

foto is de stal waar de metingen uitgevoerd zijn nog niet te zien. De locatie waar de 

stal gebouwd is, is in de figuur aangegeven met een prikker. 

 

N  



Rapportnr. BL2012.5216.02-V04 

27 maart 2013 

Pagina 11 van 52 

 

 

 

 

Figuur 2.2 Overzichtfoto van de ligging van het varkensbedrijf D. van de Brandhof in Ede 
(foto overgenomen van Google Earth). 

 

2.2 Omschrijving stalsystemen 

2.2.1 SYSTEEMOMSCHRIJVING  

 

In de volgende paragrafen worden de stalsystemen van de twee bedrijven beschreven.  

In bijlage A wordt de werking van de installatie van mestbewerking beschreven.  

 

2.2.2 STALSYSTEEM J. VAN DE BEEK IN PUTTEN 

 

De stal heeft een halfroostervoer met een traditionele mestafvoer. Er worden maximaal 400 

varkens gehuisvest verdeeld over 5 lokalen met een maximum aantal van 80 varkens per 

lokaal. Elk lokaal heeft 8 hokken, 4 aan elke kant van de voergang. De 

drinkwatervoorziening is onbeperkt. Per lokaal is 1 ventilator aanwezig die op temperatuur 

in de stal geregeld wordt. De aanvoer van verse lucht vindt via de deur plaats. 

 

2.2.3 STALSYSTEEM D. VAN DE BRANDHOF IN EDE 

 

De stal heeft een halfroostervloer met een traditionele mestafvoer. Er worden maximaal 576 

varkens gehuisvest verdeeld over 6 lokalen met een maximum aantal van 96 varkens per 

lokaal. Elk lokaal heeft 8 hokken, 4  aan elke kant  van de voergang. De 

drinkwatervoorziening is onbeperkt. Per lokaal is 1 ventilator aanwezig die op temperatuur 

in de stal geregeld wordt. De aanvoer van verse lucht gebeurt via de vloer. 

N   
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2.3 Ammoniak reducerend principe 

 

De mestbewerkingsinstallatie reduceert de ammoniakuitstoot door dagelijks een 

hoeveelheid natuurlijk mineralenmengsel te sprayen over de drijfmest. Door dit dagelijks 

te herhalen verandert het proces in de mest. Hierdoor stopt de gasvorming in de mest en 

wordt de emissie van onder andere ammoniak gereduceerd. De stikstof blijft in de mest 

en komt later beschikbaar voor de planten. Het droge stofgehalte van de mest en het 

organisch stofgehalte nemen door toevoeging van het mineralenmengsel af.  

Het natuurlijk mineralenmengsel bestaat uit natuurlijke mineralen, minerale zuurstof en 

een aantal specifieke bacteriën.  

De natuurlijke mineralenmengsel heeft een sterke remming op de methanogene fase 

(gasproductie). Door het stoppen van het anaerobe proces in de mest en het opstarten 

van een aerobe proces vindt er een reductie plaats van de ammoniakemissie. 

2.4 Bedrijfsvoering 

2.4.1 ZOÖTECHNIEK  

 

In de bijlagen D.1 en D.2 staan gegevens over de bedrijfsvoering van de twee bedrijven van 

alle productieronden waar in gemeten is.  

 

2.4.2 VOORWAARDEN  

 

De meetlocaties moesten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- De afdelingen waar gemeten wordt zijn tenminste twee maanden in gebruik; 

- De vleesvarkens worden gehouden volgens de geldende welzijnsnormen; 

- Het aantal varkens in een hok ligt tussen 10 en 40; 

- Drinkwater is onbeperkt beschikbaar 

- De groei van de varkens van 25-115 kg is minimaal 750 g/dag; 

- De uitval is maximaal 5%; 

- Het minimum aantal varkens per lokaal is 50. 

 

Beide meetlocaties voldoen aan al deze eisen. 

 

2.5. Metingen 

2.5.1 KWALITEITSBORGING 

 

De Raad voor Accreditatie heeft Buro Blauw B.V. met ingang van 28 juli 2004 de 

accreditatie verleend voor de uitvoering van verschillende verrichtingen door de 

meetdienst conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 (nl) (2005), Algemene eisen voor de 

competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria. Buro Blauw staat geregistreerd 

onder nummer L400. De geaccrediteerde verrichtingen hebben enkel betrekking op de 

uitvoering van metingen en de analyse ervan.  

 

Buro Blauw B.V. is lid van de Vereniging Kwaliteit Lucht. Deze vereniging zet zich in voor 

een permanente ontwikkeling en borging van een goede kwaliteit van luchtmetingen en 

bestaat uit vooraanstaande meet- en inspectie-instanties in Nederland. 
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Buro Blauw heeft de derdelijnscontrole georganiseerd door de VKL bij VITO in België de 

onderdelen debiet en ammoniak met succes afgelegd. 

 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de toegepaste meetmethoden in dit onderzoek. 

Tabel 2.1 De bij het onderzoek gehanteerde meetmethoden 

Bepaling Verrichting Norm Accreditatie
1 

Bijlage 

Afgasdebiet Afgassnelheid, temperatuur, druk en vochtgehalte
 

ISO 10780 

 

Q B 

Bepaling NH3 Bemonstering over gaswasflessen met 

absorptievloeistof  

NEN 2826 Q
2
 C 

Methaan + 

lachgas 

Bemonstering met longmethode     

 

1: De met Q gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie 

2 De metingen zijn uitgevoerd volgens het door de TAC-RAV goedgekeurde meetplan. Hierdoor 

is op sommige punten afgeweken van de NEN 2826. 

 

De NH3 analyses zijn uitbesteed aan AL-West, een geaccrediteerd extern laboratorium. 

De lachgas en methaan analyses zijn uitgevoerd door het Milieulaboratorium van de 

Agrotechnology & Food Sciences Group van Wageningen Universiteit en Research Center. 

 

2.5.2 CONCENTRATIEMETINGEN AMMONIAK 

 

De ammoniakmetingen zijn gedurende 24-uur uitgevoerd door middel van de 

absorptiemethode en natchemische analyse. Een uitgebreide beschrijving van de 

meetmethode wordt gegeven in bijlage C. De concentratiemetingen hebben 

plaatsgevonden in de ventilatiekoker. Op beide locaties was er sprake van 1 

ventilatiekanaal per afdeling.  

 

2.5.3 VENTILATIEDEBIET 

 

Bij Van de Brandhof in Ede zijn de ventilatiedebieten continu geregistreerd door de 

aansturingssoftware van fabrikant Hotraco. Per ventilator werd per minuut een waarde 

geregistreerd. De werking van de ventilatoren is gecontroleerd met debietmetingen 

volgends de ISO 10780 (1994), Stationary source emissions –Measurement of velocity 

and volume flowrate of gas streams in ducts. In bijlage B is een gedetailleerde 

beschrijving van deze meetmethode gegeven. Er is een meetkoker geplaatst om 

debietmetingen uit te voeren. In figuur 2.3  wordt in een grafiek de relatie tussen de 

ventilatiestand en het debiet onder bedrijfsomstandigheden van lokaal 23 gegeven. 
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Figuur 2.3 Relatie tussen ventilatiestand en debiet van lokaal 23 

 

In figuur 2.4 is wordt in een grafiek de relatie tussen de ventilatiestand en het debiet 

onder bedrijfsomstandigheden van lokaal 21 gegeven. 

 

 

Figuur 2.4 Relatie tussen ventilatiestand en debiet van lokaal 21 

 

Bij Van de Beek in Putten is het debiet bepaald in de bestaande ventilatiekoker. Bij de 

ventilatoren is de gemiddelde luchtsnelheid met een anemometer over een tijdseenheid 

gelogd. Voor de meting is eerst een meetvlakbeoordeling uitgevoerd aan de ventilatoren. 

Hier is bepaald waar de luchtsnelheid in de meetkoker gelijk is aan de gemiddelde 

luchtsnelheid in het meetvlak. Op die plek is de anemometer geplaatst om tijdens de 24-

uursmeting de luchtsnelheid te registreren.  
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2.5.5 MEETMETHODE LACHGAS EN METHAAN 

 

De lachgas- en methaanmetingen zijn gedurende 24 uur uitgevoerd met behulp van de 

longmethode. De lachgas en methaan analyses zijn uitgevoerd door het 

Milieulaboratorium van de Agrotechnology & Food Sciences Group van Wageningen 

Universiteit en Research Center. 

 

2.5.6 MEETOPZET 

 

De metingen zijn uitgevoerd volgens de case –control methodiek. Dit houdt in dat per 

bedrijf aan 2 vergelijkbare afdelingen gemeten is waarbij bij het ene lokaal is voorzien 

van een installatie voor mestbewerking in het andere lokaal geen installatie. Bij Van de 

Beek in Putten betreft het lokaal 3 (control) en lokaal 5 (case). Bij van de Brandhof in 

Ede betreft het lokaal 23 (control) en 21 (case). Naast ammoniakmetingen zijn ook de 

componenten lachgas en methaan meegenomen. Een productieronde van vleesvarkens in 

de betreffende afdeling duurt bij Van de Beek ongeveer 12 weken en bij Van de Brandhof 

in Ede ongeveer 17 weken. De metingen zijn verdeeld over de groeicyclus en verdeeld 

over de seizoen uitgevoerd, waarbij de lente en herfst als vergelijkbare seizoenen zijn 

beschouwd. De eerste meting is uitgevoerd op 26 juli 2011 en de laatste meting is 

uitgevoerd op 5 maart 2012. Ook zijn er op de meetdagen mestmonsters genomen en 

deze zijn ter analyse aangeboden aan het laboratorium BLGG te Wageningen. De 

resultaten van de mestmonsteranalyses zijn in bijlage E gegeven. 
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3. RESULTATEN. 

3.1 PRODUCTIERESULTATEN 

 

In tabel 3.1 staan de gemiddelde gegevens van de bedrijven gedurende de periode van 

de 6 metingen. De productiegegevens per productieronde en per bedrijf staan in de 

bijlagen D.1. t/m D.2.  

Tabel 3.1 Gemiddelde gegevens van de 2 bedrijven gedurende de meetperiode 

 
Van de Beek Putten Van de Brandhof Ede 

 

Control 
Lokaal 3 

Case 
Lokaal 5

 
Control 

Lokaal 23 
Case 

Lokaal 21 

Aantal varkens in per afdeling  80 80 96 96 

Aantal hokken per stal  8 8 8 8 

Aantal dieren per hok  10 10 12 12 

Opleggewicht (kg)  22,2 23,2 24,2 24,7 

Uitval (%) 2,5 1,7 2,5 2,0 

Aflevergewicht (g)  116 116 91,4 92,1 

Gezondheidsproblemen voor 

meetperiode[%]  

18,1 15,0 n.b. n.b. 

Gezondheidproblemen tijdens 
meetperiode 

9,2 3,8 n.b. n.b. 

Bezettingsgraad (/m
2
) 0,9 0,9 0,8 0,8 

Groei per dag (g)
 
 772 789 824 804 

Totale hoeveelheid verstrekt voer (kg) 26.468 25.449 21.197 22.143 

Hoeveelheid verstrekt water (l) n.b.
1
 n.b. 55,960 58.457 

Water-voerverhouding (-) n.b. n.b. 25% ds 25% ds 

 

1. N.b. = niet bekend 

 

Opgemerkt wordt dat bij Van de Beek in Putten de varkens bij opleg eerst in twee andere 

lokalen verblijven voordat ze naar lokaal 3 en 5 gaan. De varkens verblijven per 

productieronde ongeveer 12 weken in de lokaal 3 en 5. Het medicijngebruik op 

koppelniveau is gegeven in bijlage D.1 en D.2. 

 

Uit de tabel en de bijlagen D.1 en D.2 volgt dat bij beide bedrijven sprake is van kleine 

verschillen in landbouwkundige randvoorwaarden tussen de case en control afdeling. Het 

aantal varkens per afdeling, de hokbezetting, het drinkwaterverbruik, het verstrekte voer 

en de veterinaire behandeling waren voor de case en control gelijk. De lengte van de 

productieronde, de groei per dag, het aflevergewicht, de hoeveelheid verstrekt voer en 

het percentage uitval verschilt bij beide bedrijven minder dan 5% tussen case en control.  

Hieruit wordt geconcludeerd dat bij beide bedrijven voor de case en control afdeling voor 

wat betreft de landbouwkundige randvoorwaarden vergelijkbaar zijn. 
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3.2 Spreiding metingen 

 

De metingen zijn verspreid over de seizoenen en de groeicyclus van de dieren 

uitgevoerd. In figuur 3.1 zijn de meetdata van de metingen en de verdeling over de 

meetperiode gegeven.  

 

 

Figuur 3.1 Spreiding van de metingen over de meetperiode 

Er is bij beide bedrijven niet gemeten in het zesde deel van de groeicyclus omdat de kop 

dan al uit de stal is en er een ongelijk aantal varkens in beide hokken aanwezig is. 

Hierdoor ontstaat een onvergelijkbare situatie.  

Er is per bedrijf twee maal in het vijfde deel van de groeifase gemeten. Bij Van de 

Brandhof in Ede waar de varkens gemiddeld 17 weken in lokaal 21 en 23 verblijven, is de 

groeicyclus opgedeeld in delen van 3 weken. Omdat bij Van de Beek in Putten de varkens 

na de opleg eerst in twee andere lokalen vertoeven en pas later naar lokaal 3 en 5 gaan, 

bedraagt de verblijftijd in lokaal 3 en 5 ongeveer 12 weken. De groeifase is opgedeeld 

delen van 2 weken.  

Er zijn in totaal 4 metingen in de zomer, 4 metingen in de winter en 4 metingen in het 

voor- of najaar uitgevoerd. 

 

Ook volgt uit de figuur dat de metingen op de 2 bedrijven voor wat betreft de groeifase 

redelijk verdeeld over de seizoenen zijn uitgevoerd. Hiermee is voldaan aan de 

organisatorische vereisten voor de uitvoering van het onderzoek. Bij de eerste meting bij 

Van de Beek was de kop al uit lokaal 3 (control). Het gewijzigde dieraantal is 

meegenomen in de berekening van de emissiefactor. 
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3.3 Resultaten van de ventilatiedebietmetingen 

 

In tabel 3.3 zijn de resultaten van de ventilatiedebieten gegeven.  

Tabel 3.3 Resultaten van de metingen van het ventilatiedebiet en de staltemperatuur. 

Datum Locatie Deel in Control Case 

 cyclus Debiet Temperatuur Debiet Temperatuur 

[dd-mm-jj] [-] [m0
3
/u] [

o
C] [m0

3
/u] [

o
C] 

26-07-11 Van de Beek  4 2833 26,4 1876 28,7 

12-09-11 Van de Beek 2 2049 27,6 1760 27,6 

17-10-11 Van de Beek 5 2251 25,9 1936 25,4 

23-11-11 Van de Beek 1 2184 25,0 1937 24,0 

03-01-12 Van de Beek 5 1792 24,1 1768 23,9 

05-03-12 Van de Beek 3 2275 21,5 2139 21,2 

 Gemiddeld  2231 25,1 1903 25,1 

27-07-11 Van de Brandhof 1 1571 27,1 1191 27,4 

14-09-11 Van de Brandhof 4 2639 25,4 2063 25,9 

13-10-11 Van de Brandhof 5 2587 24,0 2308 23,4 

07-12-11 Van de Brandhof 2 1257 24,4 875 24,8 

05-01-12 Van de Brandhof 3 1791 24,4 1322 23,7 

10-02-12 Van de Brandhof 5 1200 21,6 1097 21,4 

 Gemiddeld  1841 24,5 1476 24,4 

 

Uit de tabel volgt dat er sprake is van een positieve correlatie (R=0,3) tussen de 

groeifase van het dier en het ventilatiedebiet van de stallen. Dit is in overeenstemming 

met de verwachtingen.  

Ook is sprake van en positieve correlatie (R=0,3) tussen het seizoen en het 

ventilatiedebiet van de stallen. In de winter is het debiet het laagst en in de zomer het 

hoogst. Ook dit is in overeenstemming met de verwachting. 

 

Uit de tabel volgt verder dat zowel bij van de Beek in Putten, als bij van de Brandhof het 

ventilatiedebiet in de control afdeling groter dan in de case afdeling. De temperatuur in 

de case en control afdelingen in Putten en Ede is echter gelijk.  
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3.4 Resultaten ammoniakemissies 

 

In tabel 3.4 zijn de resultaten van de ammoniakemissiemetingen bij Van de Beek in 

Putten weergegeven. 

Tabel 3.4 Resultaten van de ammoniakemissiemetingen bij Van de Beek in Putten 

  Jaaremissie [kg/dier*j]   

 

Van de Beek Putten 

Deel van 

cyclus 

Lokaal 3 

Control 

Lokaal 5 

Case 

Rendement 

[%] 

4 11,3 6,2 45 

2 5,5 3,5 35 

5 7,2 4,3 39 

1 5,8 4,2 26 

5 6,2 4,7 25 

3 4,8 2,9 38 

Gemiddeld 6,8 4,3 35 

 

In tabel 3.5 zijn de resultaten van de ammoniakemissiemetingen bij Van de Brandhof in 

Ede weergegeven. 

Tabel 3.5 Resultaten van de ammoniakemissiemetingen bij Van de Brandhof in Ede. 

  Jaaremissie [kg/dier*j]   

 

Van de Brandhof Ede 

Deel van 

cyclus 

Lokaal 23 

Control 

Lokaal 21 

Case 

Rendement 

[%] 

4 1,4 1,0 27 

2 1,9 1,5 21 

5 3,0 2,3 25 

1 1,1 1,0 7 

5 1,4 1,2 10 

3 2,1 1,8 11 

Gemiddeld 1,8 1,5 17 

 

Uit tabel 3.4 volgt dat de gemiddelde ammoniakemissiereductie bij Van de Beek in Putten 

door gebruik de installatie voor de mestbewerking gelijk is aan 35 %. Uit tabel 3.5 volgt 

dat de gemiddelde ammoniakemissiereductie bij Van de Brandhof in Ede door toepassing 

van de installatie voor mestbewerking gelijk is aan 17 %. De gemiddeld gemeten 

ammoniakreductie van beide bedrijven bedraagt 26%.  

 

Tijdens de leegstand tussen twee cycli in zijn door Dijkstra Agrimarketing met een 

elektrochemisch handapparaat ammoniakconcentratiemetingen verricht op verschillende 

plekken in de lokalen. In tabel 3.6 zijn de gemiddelde waardes van deze metingen 

gegeven. De gedetailleerde gegevens zijn in bijlage F gegeven. 

  



Rapportnr. BL2012.5216.02-V04 

27 maart 2013 

Pagina 20 van 52 

 

 

Tabel 3.6 Resultaten van de elektrochemische ammoniakconcentratiemetingen. 

 

 Ammoniakconcentraties [ppm] 

Bedrijf 

Datum 

[dd-mm-jj] Case Control 

Rendement 

[%] 

Van de Beek 25-08-11 44 20 54 

Van de Beek 15-11-11 21 10 52 

Van de Beek 01-02-12 33 14 58 

Gemiddeld  

  

54 

 

 

   Van de Brandhof 01-11-12 26 24 11 

 

Ook bij deze metingen blijkt een verschil in ammoniakverwijderingsrendement tussen de 

twee bedrijven. Het gemeten rendement Bij Van de Beek in Putten is met de 

ammoniakmeter is hoger dan bij de officiële metingen. Dit kan verklaard worden doordat 

de totale ammoniakemissie is samengesteld uit de putemissie en de hokemissie. Tijdens 

de leegstand wordt het aandeel van de putemissie hoger ten opzichte van de hokemissie. 

De installatie voor mestbewerking heeft alleen een ammoniakemissiereducerende 

werking op de putemissie.  

3.5 Resultaten methaan- en lachgasemissies 

 

In tabel 3.7 zijn de resultaten van de methaanemissiemetingen bij Van de Beek in Putten 

weergegeven. 

Tabel 3.7 Resultaten van de methaanemissiemetingen bij Van de Beek in Putten 

  Jaaremissie [kg/dier*j]   

 

Van de Beek Putten 

Deel van 

cyclus 

Lokaal 3 

Control 

Lokaal 5 

Case 

Rendement 

[%] 

4 21 23 -14 

2 21 21 3 

5 25 19 22 

1 14 18 -29 

5 24 18 25 

3 23 19 19 

Gemiddeld 22 19 4% 

 

In tabel 3.8 zijn de resultaten van de methaanemissiemetingen bij Van de Brandhof in 

Ede weergegeven. 
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Tabel 3.8 Resultaten van de methaanemissiemetingen bij Van de Brandhof in Ede. 

  Jaaremissie [kg/dier*j]   

 

Van de Brandhof Ede 

Deel van 

cyclus 

Lokaal 23 

Control 

Lokaal 21 

Case 

Rendement 

[%] 

4 1,6 1,0 37 

2 2,5 1,9 25 

5 3,3 3,4 -3 

1 3,9 1,9 51 

5 3,3 1,6 50 

3 4,3 2,1 52 

Gemiddeld 3,1 2,0 35 

 

Uit tabel 3.7 volgt dat de gemiddelde methaanemissiereductie bij Van de Beek in Putten 

door gebruik de installatie voor de mestbewerking gelijk is aan 4 %. Uit tabel 3.8 volgt 

dat de gemiddelde methaanemissiereductie bij Van de Brandhof in Ede door toepassing 

van de installatie voor mestbewerking gelijk is aan 35%. De gemiddeld gemeten 

methaanemissiereductie van beide bedrijven bedraagt 20%.  

 

In tabel 3.9 zijn de resultaten van de lachgasemissiemetingen bij Van de Beek in Putten 

weergegeven. 

Tabel 3.9 Resultaten van de lachgasemissiemetingen bij Van de Beek in Putten 

  Jaaremissie [kg/dier*j]   

 

Van de Beek Putten 

Deel van 

cyclus 

Lokaal 3 

Control 

Lokaal 5 

Case 

Rendement 

[%] 

4 0,17 0,16 5 

2 0,14 0,14 -2 

5 0,21 0,20 4 

1 0,18 0,20 13 

5 0,16 0,18 -11 

3 0,16 0,17 -4 

Gemiddeld 0,17 0,18 -4 

 

In tabel 3.10 zijn de resultaten van de lachgasemissiemetingen bij Van de Brandhof in 

Ede weergegeven. 
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Tabel 3.10 Resultaten van de lachgasemissiemetingen bij Van de Brandhof in Ede. 

  Jaaremissie [kg/dier*j]   

 

Van de Brandhof Ede 

Deel van 

cyclus 

Lokaal 23 

Control 

Lokaal 21 

Case 

Rendement 

[%] 

4 0,10 0,08 23 

2 0,15 0,12 24 

5 0,19 0,18 8 

1 0,11 0,07 38 

5 0,15 0,11 23 

3 0,08 0,08 7 

Gemiddeld 0,13 0,10 20 

 

Uit tabel 3.9 volgt dat de gemiddelde lachgasemissiereductie bij Van de Beek in Putten 

door gebruik de installatie voor de mestbewerking gelijk is aan -4 %. Uit tabel 3.10 volgt 

dat de gemiddelde lachgasemissiereductie bij Van de Brandhof in Ede door toepassing 

van de installatie voor mestbewerking gelijk is aan 20%. De gemiddeld gemeten 

lachgasemissiereductie van beide bedrijven bedraagt 8%.  
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4. DISCUSSIE 

 

In dit hoofdstuk worden de effecten op de gemeten ammoniakemissiereductie van 

verschillen in landbouwkundige randvoorwaarden tussen de case en control afdelingen bij 

de beide bedrijven besproken. Hieronder wordt ingegaan op de effecten van: 

1. het verschil in gewicht van de dieren tussen de case en control afdeling; 

2. het verschil in ventilatiedebiet van de case en control afdeling; 

3. het verschil in de samenstelling van de mest tussen de case en control afdeling; 

4. verschillen in ammoniakemissiereductie tussen de beide bedrijven; 

5. relatie ammoniakemissiereductie en werkingsmechanisme; 

6. reductie van methaan en lachgasemissies. 

 

Op basis van de bespreking van bovenstaande punten worden aanbevelingen voor verder 

onderzoek gedaan. 

 

Ad 1. Verschil in gewicht 

 

In tabel 4.1 wordt het gewicht van de dieren in beide afdelingen bij de beide bedrijven 

met elkaar vergeleken.  
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Tabel 4.1 Vergelijking aantal dieren en gewicht dieren in de control en case afdeling 

Meting Afdeling Aantal  Datum Gewicht [kg] Verschil 

  
varkens Opleg Meting Opleg Meting [%] 

 

Van de Beek 

  

   

1 Control 78 8-7-2011 26-07-2011 16,0 109 -11% 
 Case 78 29-6-2011 26-07-2011 15,2 97 

 2 Control 79 8-7-2011 12-09-2011 16,0 67 -11% 
 Case 79 29-6-2011 12-09-2011 15,2 75 

 3 Control 79 14-9-2011 17-10-2011 25,6 96 -7% 
 Case 79 29-9-2011 17-10-2011 31,8 102 

 4 Control 79 14-9-2011 23-11-2011 25,6 81 7% 
 Case 80 29-9-2011 23-11-2011 31,8 75 

 5 Control 79 21-12-2011 3-01-2012 25,9 109 2% 
 Case 79 7-12-2011 3-01-2012 24,9 106 

 6 Control 79 21-12-2011 5-03-2012 16,0 82 -14% 
 Case 80 7-12-2011 5-03-2012 15,2 94 

  Gemiddeld 
   

  -6% 

 Van de Brandhof 

  

   

1 Control 96 5-7-2011 27-07-2011 22 40 13% 

 Case 96 13-7-2011 27-07-2011 23 35  

2 Control 96 5-7-2011 14-09-2011 22 80 6% 

 Case 96 13-7-2011 14-09-2011 23 76  

3 Control 96 5-7-2011 13-10-2011 22 105 4% 

 Case 96 13-7-2011 13-10-2011 23 100  

4 Control 96 2-11-2011 7-12-2011 25 52 9% 

 Case 96 9-11-2011 7-12-2011 25 48  

5 Control 96 2-11-2011 5-1-2012 25 73 5% 

 Case 96 9-11-2011 5-1-2012 25 70  

6 Control 96 2-11-2011 10-02-2012 25 103 2% 

 
Case 96 9-11-2011 10-02-2012 25 101  

 
Gemiddeld 

     

5% 

 

Uit de tabel volgt dat het aantal dieren in de case en control afdeling van de beide 

bedrijven bij alle metingen gelijk was Ook is er sprake van een klein gewichtsverschil 

tussen de dieren van de beide afdelingen. Bij van de Beek was het gewicht van de dieren 

in de control afdeling gemiddeld 6% hoger dan in de case afdeling. Hierdoor wordt de 

gemeten ammoniakemissiereductie bij van de Beek enigszins overschat.  

Bij van de Brandhof is sprake van een nagenoeg omgekeerd effect. Hier is het gewicht 

van de varkens in de case afdeling gemiddeld 5% groter dan in de control afdeling. 

Hierdoor wordt de gemeten ammoniakemissiereductie bij van de Brandhof enigszins 

onderschat.  

 

Overall heeft het gewichtsverschil van de dieren in de control en case afdeling nauwelijks 

invloed op de gemeten ammoniakemissiereductie.  
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Ad 2. Verschil in ventilatiedebiet 

 

In paragraaf 3.3 is geconstateerd dat bij beide bedrijven het ventilatiedebiet in de control 

afdeling groter is als in de case afdeling. De temperatuur in de case en control afdelingen 

in Putten en Ede is wel gelijk. In figuur 4.1 wordt het effect op de ammoniakemissie-

reductie van het verschil in ventilatiedebiet tussen de control en case afdeling grafisch 

weergegeven. 

 

 

Figuur 4.1 Relatie tussen het verschil in ventilatiedebiet tussen de control en case afdeling en de 
ammoniakemissiereductie  

Uit de figuur blijkt duidelijk dat er geen systematisch effect van het verschil in ventilatie-

debiet op de ammoniakemissiereductie gevonden wordt. De correlatiecoëfficiënt tussen 

beide grootheden is gelijk aan -0,03.  

 

Geconcludeerd wordt dat het verschil in ventilatiedebiet geen invloed heeft op de 

gemeten ammoniakemissiereductie. Dit is in lijn met het feit dat er geen verschil in 

staltemperatuur is opgestreden tussen de case en control afdelingen. 

 

Ad 3. Verschil in samenstelling van de mest 

 

In tabel 4.2 wordt de samenstelling van de mest bij van de Beek en van de Brandhof met 

elkaar vergeleken. Tevens wordt gekeken naar het verschil in mestsamenstelling tussen 

de control en case afdeling per bedrijf. Tot slot wordt ook de “gemiddelde” samenstelling 

van de mest gegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat in de vrij toegankelijke literatuur 

nauwelijks publicaties aanwezig zijn over de samenstelling van onbehandelde mest. In 

geen van de gevonden rapporten over de ammoniakemissiereductie van andere 

systemen is informatie over de samenstelling van de mest opgenomen. Ook is geen 

informatie gevonden over de spreiding in samenstelling van onbehandelde vleesvarkens-

mest. 
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Tabel 4.2 Vergelijking van de samenstelling van de mest in de control en case afdeling en de 
gemiddelde samenstelling van dunne vleesvarkensmest 

(1)
. 

Samenstelling mest  Van der Beek Van de Brandhof Gemiddelde 

  control case control case samenstelling 

Droge stof [g DS/kg] 121 94 132 132 93 

Ruwe as [g RAS/kg] 32 23 27 28  

Organische stof [g OS/kg] 90 71 105 104 43 

Stikstof [g N/kg] 9 8 9 9 7 

C/N ratio [-] 4 4 5 5  

Stikstof-ammoniak [g N-NH3/kg] 5 4 5 5  

Stikstof-organisch [g N-org/kg] 4 3 4 4 3 

Fosfor [g P/kg] 3 2 2 2  

Fosfaat [g P2O5/kg] 7 5 5 5 5 

Kalium [g K/kg] 6 5 5 5  

Kali [g K2O/kg] 7 5 6 7 6 

Magnesium [g Mg/kg] 2 1 1 1  

Magnesia [g MgO/kg] 3 2 2 2 2 

Natrium [g Na/kg] 1 1 1 1  

Natron [g Na2O/kg] 2 1 2 2 1 

 

Uit de tabel worden de volgende conclusies getrokken: 

- Het droge stofgehalte en het gehalte organisch stof zijn voor zowel de control en 

case afdeling bij van de Beek lager dan bij van de Brandhof. 

- Het droge stofgehalte en het gehalte organische stof zijn in de control afdeling bij 

van de Beek lager dan in de case afdeling, terwijl deze bij van de Brandhof in 

beide afdelingen gelijk zijn. 

- Alle mestparameters, met uitzondering van de C/N-verhouding en het stikstof-

ammoniak, zijn bij van de Beek in de control afdeling 15-25% hoger dan in de 

case afdeling. Bij van de Brandhof is de waarde van alle mestparameters, inclusies 

de C/N-verhouding in beide afdelingen gelijk. 

- Door de lage ammoniakemissie bij van de Brandhof sprake van absoluut kleine 

verschillen in hoeveelheden in de mest en zijn verschillen moeilijker aantoonbaar. 

 

Hieronder wordt op de oorzaken van bovenstaande verschillen ingegaan. Tevens wordt 

het effect van de geconstateerde verschillen op de gemeten ammoniakemissiereductie 

besproken. 

 

Drogestofgehalte mest 

 

Het hogere drogestofgehalte van de mest bij van de Brandhof kan veroorzaakt zijn door 

het effect van het nieuwheid van de stal bij van de Brandhof. Nieuw beton heeft een 

hygroscopische werking en zuigt vocht uit de mest aan. De metingen zijn uitgevoerd na 

de eerste mestronde in de stal. Het is onbekend hoelang de hygroscopische werking van 

nieuw beton aanhoudt. 
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Verschillen tussen droge stofgehalte tussen case en control  

 

Bij van de Beek wordt een duidelijk verlaging van het droge stof en organisch stofgehalte 

in de case afdeling gevonden ten opzichte van de control afdeling. Bij van de Brandhof 

worden geen verschillen gevonden.  

Eerder is al beschreven dat de landbouwkundige randvoorwaarden bij van de Beek gelijk 

zijn bij de control en case afdeling. Het verschil in droge stof kan niet verklaard worden 

uit een verschil in drinkwatervoorzieningen. De verlaging van het droge stofgehalte en 

het organisch stofgehalte in de case afdeling bij van de Beek is wel in lijn met het in §2.3 

beschreven werkingsmechanisme. 

Hierbij is het de vraag waarom deze verlaging niet optreedt bij van de Brandhof. Een 

mogelijke verklaring is de hierboven genoemde hygroscopische werking van het nieuwe 

beton bij van de Brandhof. Uit tabel 4.2 blijkt dat het droge stofgehalte bij van de 

Brandhof, en in veel mindere mate bij van de Beek, duidelijk verhoogd is ten opzichte 

van het gemiddelde. Door de vochtaanzuigende werking van het beton kan het droge 

stofgehalte verlagend effect van de mestverwerkingsinstallatie bij van de Brandhof te 

geniet gedaan zijn.  

 

Verschillen in andere mestparameters 

 

De overige mestparameters, met uitzondering van de C-N verhouding en het stikstof 

ammoniak verschillen weinig. Dit geldt zowel ten opzichte van de gemiddelde samen-

stelling, als voor verschillen tussen de control en case per bedrijf en verschillen tussen de 

bedrijven.  

Dit is in overeenstemming met het beschreven werkingsmechanisme in §2.3. Door de 

toevoeging van het minerale mengsel worden droge stof en organische stof afgebroken 

en wordt ammoniak-stikstof in de mest gebonden. Met andere woorden de C/N verhou-

ding in de behandelde mest neemt af ten opzichte van de onbehandelde mest. Dit is wat 

te zien is in de data van tabel 4.2. 

 

De verschillen in de mestsamenstelling tussen de control en case afdeling bij van de Beek 

zijn niet voor alle mestparameters gelijk. Bij magnesium en natrium is het verschil 

statistisch niet significant. Dit betekent dat de verschillen niet veroorzaakt kunnen zijn 

door het verdunnen van de mest, omdat dan alle parameters in de case afdeling gelijke 

mate moeten afnemen ten opzichte van de control afdeling. Ook kan, gezien het 

fluctuerende droge stofgehalte geen sprake zijn van een structurele lekkage van 

drinkwater bij van de Beek. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de geconstateerde verschillen in de 

samenstelling van de mest bij van de Beek overeenstemmen met het omschreven 

werkingsmechanisme van de installatie voor mestbewerking. Bij van de Brandhof heeft 

de hygroscopische werking van het relatief nieuwe beton een grote invloed op het droge 

stofgehalte van de mest. Dit is een mogelijke verklaring dat de samenstelling van de 

mest bij de control en case afdeling bij van de Brandhof niet van elkaar verschillen. 
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Ad 4. Verschil in ammoniakreductie tussen de bedrijven 

 

Uit de metingen is een duidelijk verschil naar voren gekomen in de ammoniakemissie-

reductie bij de beide bedrijven. Bij Van de Beek in Putten is een gemiddelde reductie 

gemeten van 35% en bij Van de Brandhof in Ede van 17%. Uit het voorgaande kan 

geconcludeerd worden dat dit verschil in werking toegeschreven kan worden aan de 

invloed van het nieuwe beton op de mestsamenstelling bij van de Brandhof in Ede. Bij 

Van de Brandhof is een gemiddelde ammoniak emissiefactor in de referentieafdeling 

gemeten van 1,8 kg N per dierplaats per jaar. Dit terwijl voor het type stal in de RAV-lijst 

een emissiefactor van 3 kg N per dierplaats per jaar. De ammoniakemissie vindt plaats in 

de stal en in de put. De installatie voor mestbewerking beïnvloedt vooral de putemissie. 

Als, zoals bij van de Brandhof het geval is, de overall ammoniakemissie al aanzienlijk 

verlaagd is, heeft het verlagen van de putemissie door de installatie van mestbewerking 

nog slechts een beperkt effect op de totale emissie van de stal.  

 

Ad 5. Relatie ammoniakreductie en werkingsmechanisme 

 

De gemeten emissiereductie kan naast in de installatie voor mestbewerking ook door 

andere factoren zoals de meetopzet veroorzaakt kan zijn. Echter hiervoor is aangetoond 

dat de gemeten ammoniakemissiereductie niet door systematische verschillen tussen 

case en controlafdeling veroorzaakt zijn.  

 

Ook kunnen verschillen in de mestsamenstelling tussen de control en case afdeling een 

deel van de gemeten emissiereductie verklaren. Bij van de Brandhof is geen verschil in 

mestsamenstelling opgetreden. Toch is bij dit bedrijf een ammoniakemissiereductie van 

17% gemeten.  

Mogelijk kan de emissiereductie verklaard worden door louter verdunnen van de mest. Bij 

van de Beek is èn een duidelijk verschil in droge stof tussen control en case gevonden èn 

een ammoniakemissiereductie van 35%. Verdunnen van mest is een op de stopperslijst 

opgenomen methode voor ammoniakemissiereductie (2). Door verdunnen van de mest 

kan een ammoniakemissiereductie gerealiseerd worden van 45% (3). Met de installatie 

voor mestbewerking worden minieme hoeveelheden vocht aan de mest toegevoegd, te 

weten 15,3 ml per dag of te wel 0,07 liter per dierplaats per jaar. Volgens de publicatie 

van Infomil (3) moet minimaal 1000 liter per dierplaats per jaar water aan de mest 

toegevoegd worden. Bovendien mag het droge stofgehalte maximaal 70 g/kg bedragen. 

Zowel bij van de Beek, als bij van de Brandhof is dit gehalte voor de onbehandelde en 

behandelde mest aanzienlijk hoger. De gemeten ammoniakemissiereductie kan dus ook 

niet aan het verdunnen van de mest toegeschreven worden. 

 

Uit de analyseresultaten van mest blijkt dat de installatie de samenstelling van de mest 

wijzigt. Volgens het beschreven werkingsmechanisme (§2.3) wordt de gasvorming in de 

mest verminderd, wat in lijn is met de verminderde methaanemissie. Bij van de Beek is 

stikstof vooral gebonden in NH3 en heeft dit niet geresulteerd in verminderde lachgas 

emissies. Bij van de Brandhof is de ammoniakemissiereductie kleiner dan bij van de 

Beek, maar is er wel een grotere lachgasemissiereductie gemeten van 20%.  
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Ad 6. Reductie overige gassen 

 

De resultaten van de methaan en lachgasmetingen staan in § 3.5 en in bijlage E. Hieruit 

blijkt dat bij Van de Beek er gemiddeld over de metingen geen verschil in methaan- en 

lachgasemissies gemeten wordt door toepassing van de installatie voor mestbewerking. 

Wel kan opgemerkt worden dat bij 4 van de 6 metingen een methaanemissiereductie 

door de installatie voor mestverwerking gemeten is. Meting 4, waarbij een grote nega-

tieve methaanemissiereductie door de installatie voor mestbewerking is aangetoond, kan 

statistisch als uitbijter beschouwd worden. Als deze meting buiten beschouwing gelaten 

wordt, wordt bij van de Beek een methaanemissiereductie van 16 % gemeten. 

 

Bij Van de Brandhof wordt in de stal met de installatie voor mestbewerking een 35% 

lagere methaanemissie en een 20% lagere lachgasemissie gemeten ten opzichte van de 

referentieafdeling. 

 

Gemiddeld is er bij beide bedrijven een methaanemissiereductie gemeten van 20% en 

een lachgasemissiereductie van 8%. 

 

Ad 7. Aanbevelingen 

 

Uit het voorgaande volgt dat de gemeten emissiereductie van ammoniak, methaan en 

lachgas toegeschreven moet worden aan de invloed van de installatie voor 

mestbewerking. De wijze waarop de installatie voor mestbewerking de samenstelling van 

de mest verandert en welke factoren hierop van invloed zijn, is op dit moment niet 

bekend. Nader onderzoek kan dit aantonen, bijvoorbeeld door de massabalans van de 

behandelde mest in kaart te brengen. Dit kan door het uitvoeren van 

laboratoriumproeven. 
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5. CONCLUSIES 

 

1. Bij de twee bedrijven zijn 2 metingen in de zomer, 2 in de lente/najaar en 2 in de 

winter uitgevoerd. De metingen op de twee locaties zijn voor wat betreft de 

groeifase redelijk verdeeld over de seizoenen uitgevoerd. Er is sprake van een 

klein acceptabel verschil in gewicht van de dieren in de case en control afdeling 

van de beide bedrijven. Hiermee is voldaan aan de organisatorische vereisten voor 

de uitvoering van het onderzoek.  

 

2. Uit de metingen is een duidelijk verschil naar voren gekomen in de ammoniak-

emissiereductie bij de beide bedrijven. Bij Van de Beek in Putten is een 

gemiddelde reductie gemeten van 35% en bij Van de Brandhof in Ede van 17%. 

Hiermee is een gemiddelde ammoniakemissiereductie van 26% aangetoond. 

 

3. Het verschil in de gemeten ammoniakemissiereductie bij van de Beek en van de 

Brandhof kan worden toegeschreven aan de invloed van het nieuwe beton op de 

mestsamenstelling bij van de Brandhof in Ede. Bovendien is bij van de Brandhof 

sprake van een lage ammoniak emissiefactor. Hierdoor heeft het verlagen van de 

putemissie door de installatie van mestbewerking nog slechts een beperkt effect 

op de totale emissie van de stal.  

 

4. In het onderzoek zijn diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de gemeten 

ammoniakemissiereductie onderzocht. Dit betreft: 

- het verschil in gewicht van de dieren tussen de case en control afdeling; 

- het verschil in ventilatiedebiet van de case en control afdeling; 

- het verschil in de samenstelling van de mest tussen de case en control 

afdeling; 

- het verdunnen van de mest door de installatie voor bewerking. 

Uit de analyse van de meetresultaten blijkt dat de gemeten ammoniakemissie-

reductie niet toegeschreven kan worden aan bovengenoemde factoren. 

 

5. Bij van de Beek wordt een methaanemissiereductie gemeten van 16%. Er wordt 

geen lachgasemissiereductie gemeten. Bij Van de Brandhof wordt in de stal met 

de installatie voor mestbewerking een 35% lagere methaanemissie en een 20% 

lagere lachgasemissie gemeten ten opzichte van de referentieafdeling. Gemiddeld 

is er bij beide bedrijven een methaanemissiereductie gemeten van 20% en een 

lachgasemissiereductie van 8%. 
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6. De gemeten emissiereductie van ammoniak, methaan en lachgas moet toege-

schreven moet worden aan de invloed van de installatie voor mestbewerking.   
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A. Mestbehandelingsinstallatie 

 

Werkingsprincipe 

De installatie voor mestbewerking reduceert de ammoniakuitstoot door dagelijks een 

hoeveelheid natuurlijk mineralenmengsel te sprayen over de drijfmest. Door dit dagelijks 

te herhalen verandert het proces in de mest. Hierdoor stopt de gasvorming in de mest en 

wordt de emissie van onder andere ammoniak sterk gereduceerd. De stikstof blijft in de 

mest en komt later beschikbaar voor de planten. 

Het natuurlijk mineralenmengsel bestaat uit natuurlijke mineralen, minerale zuurstof en 

een aantal specifieke bacteriën.  

De natuurlijke mineralenmengsel heeft een sterke remming op de methanogene fase 

(gasproductie). Door het stoppen van het anaerobe proces in de mest en het opstarten 

van een aerobe proces vindt er een reductie van de ammoniakemissie. 

 

De technische uitvoering van het systeem 

 

Aansturing 

De aansturing verzorgd het tijdstip van toediening en de duur van de toediening van de 

AgriMestMix. Hiervoor worden zowel de magneetventielen als de volumepomp 

aangestuurd. 

 

Magneetventielen 

Op basis van een elektrisch signaal wordt het ventiel geopend en gesloten. Per 

magneetventiel wordt één afdeling aangesloten. 

 

Volume pomp 

De volumepomp zorgt voor toevoegen van de AgriMestMix aan de luchtstroom. De 

volumepomp is van 0% tot 100% instelbaar. 

 

Luchtcompressor 

De luchtcompressor levert een continue druk op het systeem van minimaal 3 bar. 

 

Voorraadvat AgriMestMix 

De AgriMestMix wordt opgezogen uit het voorraadvat. 

 

Sproeinippels 

De sproeinippels voor en achter in de stal dienen eenzijdig te worden uigevoerd. De 

sproeinippel in het midden van de afdeling wordt tweezijdig uitgevoerd.  

 

Controle 

Wekelijks dient het scherm van de aansturing te worden gecontroleerd op foutmelding. 

Jaarlijks wordt de installatie gecontroleerd op de werking door de leverancier/deskundige 

partij. 

 

Onderhoud 

Het systeem is vrij van onderhoud. 
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Registratie 

De registratie wordt in overleg met het ministerie bepaalt. 

Voor het systeem is het aflezen van de gebruikte hoeveelheid AgriMestMix relevant. Dit 

kan door: 

a. Het registreren van de hoeveelheid door de volumemeter. 

b. Het registreren van de hoeveelheid dat wordt opgezogen uit het volumevat. 

c. Het certificeren van de mest door de leverancier/deskundige partij. Hiervoor wordt 

regelmatig door de leverancier/deskundige partij de installatie gecontroleerd en de 

voorraad AgriMestMix wordt aangevuld. In deze werkwijze wordt tevens de mest 

gecertificeerd en als speciale mest aangeboden op de markt. Uit proeven blijkt dat 

de behandelde mest gunstig is voor het bodemleven, een betere benutting geeft 

van de stikstof en een betere ontwikkeling van het wortelstelsel. Dit laatste geeft 

een hoger organisch stof gehalte in de grond. 
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Installatie voor mestbewerking op het bedrijf van Van de Beek in Putten. 

Proefopstelling 

 

In onderstaande schema is een overzicht gegeven van de stal van Van de Beek in Putten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afdeling 5 is de installatie voor mestbewerking geïnstalleerd. De afdelingen 3 en 5 

worden met elkaar vergeleken.  

 

Per afdeling worden er 80 varkens gehouden. Bij aankomst in de stal wegen de varkens 

ongeveer 40 kg. Bij het verlaten van de stal wegen de varkens naar schatting 110 kg. In 

een afdeling worden 4 sprayventielen aangebracht, op elke roostervloer twee. Aan de 

muurzijde bij de ingang wordt een sprayventiel geplaatst die in één richting sproeit. Op 

de derde hokafscheiding wordt een sprayventiel geplaatst die in twee richtingen sproeit. 

 

Vanaf 27 juni is dagelijks 77 ml (1 deel AgriMestMix en 4 delen water) gedoseerd. 

 

Op 17 augustus 2011 is overgeschakeld van het toedienen van verdunde AgriMestMix 

naar onverdunde AgriMestMix. De dosering bedroeg 15,3 ml AgriMestMix per dag. 

 

Op de meetdagen is door Buro Blauw gecontroleerd of de installatie voor mestbewerking 

in bedrijf was. 

 

  

Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 Lokaal 5 
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Installatie voor mestbewerking op het bedrijf van Van den Brandhof in Ede. 

Proefopstelling 

 

In onderstaande schema is een overzicht gegeven van de stal van Van de Brandhof in 

Ede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afdelingen 21 en 20 is de installatie voor mestbewerking geïnstalleerd. De 

afdelingen 21 en 23 worden met elkaar vergeleken.  

 

Per afdeling worden er 96 varkens gehouden. Bij aankomst in de stal wegen de varkens 

ongeveer 25 kg. Bij het verlaten van de stal wegen de varkens naar schatting 110 kg. In 

een afdeling worden 4 sprayventielen aangebracht, op elke roostervloer twee. Aan de 

muurzijde bij de ingang wordt een sprayventiel geplaatst die in één richting sproeit. Op 

de derde hokafscheiding wordt een sprayventiel geplaatst die in twee richtingen sproeit. 

 

Vanaf 11 juni is dagelijks 80 ml (1 deel AgriMestMix en 4 delen water) gedoseerd. 

 

Op 17 augustus 2011 is overgeschakeld van het toedienen van verdunde AgriMestMix 

naar onverdunde AgriMestMix. De dosering bedroeg 15,3 ml AgriMestMix per dag. 

 

Op de meetdagen is door Buro Blauw gecontroleerd of de installatie voor mestbewerking 

in bedrijf was. 

  

 

20 
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B. Meetmethode debiet volgens ISO 10780 

 

De debietmetingen van de geforceerde emissies zijn uitgevoerd zoals beschreven in de 

norm ISO 10780 (1994), Stationary source emissions –Measurement of velocity and 

volume flowrate of gas streams in ducts. De luchtsnelheid is met een radanenometer of 

pitotbuis gemeten, de temperatuur met een K-type voeler, het drukverschil met een 

druksonde, vocht met een capacitieve sensor of met de natte bol/droge bol methode en 

de druk met een precisie barometer. Tabel C.1 geeft een overzicht van de toegepaste 

debietmeetapparatuur. 

Tabel B.1. Meetapparatuur voor de metingen van de afgaskarakteristieken 

Grootheid Dimensie Apparatuur Meetbereik Nauwkeurigheid 

Luchtsnelheid hPa L- of S-type pitotbuis 

met druksensor 

 

0-10 hPa ± 0,03 hPa 

Vochtgehalte % 

g/m
3
 

Capacitieve sensor 

K-type thermokoppels 

 

0…100% RV 

-40…260 
o
C 

± 2% RV (2…98% RV) 

± 1,1 
o
C 

Temperatuur 
o
C K-type thermokoppel 

 

-40…260 
o
C ± 1,1 

o
C 

Drukverschil hPa Druksonde 

 

± 100 hPa ± 0,1 hPa (0…20 hPa) 

Absolute druk hPa Precisie barometer 

 

908…1062 hPa ± 0,8 hPa 

 

Volgens de norm ISO 10780 is een meetonzekerheid van minder dan 5% haalbaar indien 

aan alle randvoorwaarden in de norm wordt voldaan. In de praktijk is vaak geen sprake 

van de meest ideale omstandigheden waardoor een meetonzekerheid van 10% - 20% 

gehanteerd wordt. 

 

Om na te gaan of het meetvlak voldoet aan de randvoorwaarden die in ISO 10780 voor 

debietmetingen worden gesteld zijn voorafgaand aan de metingen temperatuur- en 

luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd. De criteria voor ongestoorde profielen is in tabel C.2 

gegeven. 

Tabel B.2 Criteria meetvlakbeoordeling debietmetingen 

Parameter Criterium 

Gassnelheid > 3 m/s 

Richting gasstroom van kanaal < 15
o
 t.o.v. lengteas van kanaal 

Fluctuaties drukverschil per meetpunt ≤ 24 Pa 

Dynamische en statische druk P > 0,5 mm H2O (P > 5 Pa) 

Verdeling gassnelheid Afwijking gem. snelheid per as < 5% van totale gemiddelde 

Richting Geen “negatieve” luchtsnelheden 

Temperatuurafwijkingen ≤ 5% van het gemiddelde 
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C. Meetmethode ammoniak 

 

De ammoniakconcentratie (berekend als ammoniak) in de afgassen is gemeten conform 

NEN 2826, 1999: Luchtkwaliteit. Uitworp door stationaire puntbronnen. Monsterneming 

en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak.  

 

Voor de monstername van ammoniak wordt bij warme afgassen gebruik gemaakt van 

een verwarmde monsternameleiding. De monsterlucht is isokinetisch aangezogen en 

eerst door een filterhouder geleid om vervolgens via de monsternameleiding naar drie 

gekoelde wasflessen gevuld met 0,05 M H2SO4 en door een droogkolom gevuld met 

silicagel geleid te worden. Een monsternamepomp zoog de bemonsterde lucht met 

ongeveer 1 liter per minuut door de wasflessen en de droogkolom. Hierna is de lucht door 

een gekalibreerde droge gasmeter geleid. Figuur C.1 toont een schematisch overzicht van 

de meetopstelling. De monsternameleidingen zijn na afloop van de metingen gespoeld 

met 0,05 M H2SO4 en het spoelmonster is bij bij de eerste wasfles gevoegd. 

 

 

 

 

Filter Temperatuurmeter 

Drukmeter 

Volumemeter 

Pomp 

Regelkraan 

Wasstraat gekoeld in ijswater 

 
Figuur C.1 Schematisch overzicht van de meetopstelling voor ammoniak 

 

Na afloop van de meting wordt de inhoud van de eerste en de tweede wasfles bij elkaar 

gevoegd. De inhoud van de derde wasfles wordt apart aan het laboratorium ter analyse 

aangeboden. Indien de concentratie in dit monster hoger is dan 5% dan de concentratie 

in de eerste twee wasflessen, dan is er sprake van doorslag en wordt de meting 

afgekeurd. 

 

De impingervloeistoffen zijn door het geaccrediteerde laboratorium Al-West in Deventer 

geanalyseerd. 
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D.1 Technische gegevens Van de Beek in Putten 

 

In Figuur D.1.1 is een foto van de meetsituatie bij Van de Beek in Putten gegeven. 

 

 

Figuur D.1.1. Foto van de stal van Van de Beek 

Afmetingen stal 

De stal van v d Beek bestaat uit vijf afdelingen. Iedere afdeling is 6,55 meter breed en 

12,60 meter diep. Iedere afdeling bestaat uit 2*4 hokken met een middenpad. De totale 

stal is 35 meter lang en 14,7 meter breed. 

 

Mestoppervlak in de mestkelder 

Het emitterende mestoppervlak is 35 m2 per afdeling.  

De kelder onder de ligplaatsen is afgesloten. 

 

Ventilatie instelling 

Op basis van een temperatuur thermostaat per afdeling. 

 

Temperatuurinstelling 

De temperatuur is ingesteld op 22 graden Celsius op de thermostaat. 

 

Verwarming 

Ventilatie systeem zuigt warme lucht tussen dakplaten en isolatieplaten uit. 
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Voersysteem en voersoorten 

Droogvoerbakken die worden dagelijks met de voerkar gevuld 

Voersoorten zijn groei- en afmestbrok 

 

Voeraanbod, voertijden 

Eenmaal per dag krijgen de dieren een dagdosering.  

 

Drinksysteem  

1 Drinknippel in elke droogvoerbak 

 

Lichtregiem 

De lichten branden 9,5 uur per dag. 

 

In tabel D.1.1 zijn de technische gegevens van lokaal 3 gegeven. 

 

Gemeten ronde 1 2 3 4 

Datum opleg 8-4-2011 8-7-2011 14-9-2011 21-12-2011 

Aantal varkens in 80 80 80 80 

Lengte productieronde (dagen) 139 130 139 113 

Aflevergewicht (kg) 113 114 121 117 

Aantal uitgevallen dieren 4 1 1 0 

Bezettingsgraad (/m
2
/dier) 0,9 0,9 0,9 0,9 

Aantal dieren per hok 10 10 10 10 

Groei per dag (g) 779 788 749 796 

Samenstelling voer g RE/EW 160/105 160/105 160/105 160/105 

Uitval (%) 5 1,25 1,25 0% 

Water/voer-verhouding ? ? ? ? 

Totale hoeveelheid verstrekt voer 23.962 26.185 29.257 19.851 

Totale hoeveelheid verbruikt water Ad lib Ad lib Ad lib Ad lib 

veterinaire behandelingen op 
koppelniveau 

OTC OTC OTC OTC 

schatting van de hoeveelheid 
verbruikt schoonmaakwater 
inclusief het restant in de mestput. 

? ? ? ? 

tijdstippen van verwijderen van 
(drijf)mest uit de mestput 

Niet Niet Niet Niet 
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In tabel D.1.2 zijn de technische gegevens van lokaal 5 gegeven.  

Gemeten ronde 1 2 3 4 

Datum opleg 22-4-2011 29-6-2011 29-9-2011 7-12-2011 

Aantal varkens in 80 80 80 80 

Lengte productieronde (dagen) 125 139 124 118 

Aflevergewicht (kg) 111 117 120 113 

Aantal uitgevallen dieren 2 1 1 0 

Bezettingsgraad (/m
2
/dier) 0,9 0,9 0,9 0,9 

Aantal dieren per hok 10 10 10 10 

Groei per dag (g) 797 792 777 726 

Samenstelling voer g RE/EW 160/105 160/105 160/105 160/105 

Uitval (%) 2,5 1,25 1,25 0 

Water/voer-verhouding ? ? ? ? 

Totale hoeveelheid verstrekt 
voer 

24.721 27.391 24.235 19.079 

Totale hoeveelheid verbruikt 
water 

Ad lib Ad lib. Ad lib. Ad lib. 

veterinaire behandelingen op 
koppelniveau 

OTC OTC OTC OTC 

schatting van de hoeveelheid 
verbruikt schoonmaakwater 
inclusief het restant in de 
mestput. 

? ? ? ? 

tijdstippen van verwijderen van 
(drijf)mest uit de mestput 

Niet Niet Niet Niet 
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D.2 Technische gegevens Van de Brandhof in Ede 

 

Afmetingen 

Afmeting afdeling 9 bij 10 meter, 4 hokken aan beide zijden met een voergang in het 

midden hokken 2.5 breed en 4 meter diep.  

 

 

Mestoppervlak 

Rooster oppervlak 2 * 10 maal 2 is 40 vierkante meter per afdeling is tevens 

mestoppervlak 

 

Ventilatie 

                  Temperatuur  minimum  ,maximum   

                                                Ventilatie  ventilatie 

Dag 0               25                       5 %               35% 

Dag 7               24                       5%                50% 

Dag 50             23                       5%                75% 

Dag 99             21                       5 %               85% 

 

Vloerverwarming  

Gaat aan zodra de temperatuur onder de instelling komt 

 

Voersysteem  

Driemaal daags wordt brij gevoerd 

 

Voersoort  

2 fasen. Start- en vleesvarkens voer  

 

Voeraanbod  

De varkens worden om 6.00 uur 13.00 uur en 18.00 uur beperkt gevoerd volgens 

voerschema 

 

Drinksysteem  

Drinknippel  

 

Licht  

Via de ramen 40 lux. Natuurlijke verlichting.  
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In tabel D.2.1 zijn de technische gegevens van lokaal 23 gegeven. 

Gemeten ronde 1 2 

Datum opleg 5-7-2011 2-11-2011 

Aantal varkens in 96 96 

Lengte productieronde (dagen) 118 124 

Aflevergewicht (gesl. kg) 92,06 92,1 

Aantal uitgevallen dieren 1 3 

Bezettingsgraad (/m
2
/dier) 0,8 0,8 

Aantal dieren per hok 12 12 

Groei per dag (g) 830 777 

Samenstelling voer g RE/EW 170/115 170/115 

Uitval (%) 1 3 

Water/voer-verhouding 25% ds 25% ds 

Totale hoeveelheid verstrekt 
voer 

21.601 22.684 

Totale hoeveelheid verbruikt 
water 

57.027 59.886 

veterinaire behandelingen op 
koppelniveau 

- - 

schatting van de hoeveelheid 
verbruikt schoonmaakwater 
inclusief het restant in de 
mestput. 

0 0 

tijdstippen van verwijderen van 
(drijf)mest uit de mestput 

Aug. April 
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In tabel D.2.2 zijn de technische gegevens van lokaal 21 gegeven. 

Gemeten ronde 1 2 

Datum opleg 13-7-2011 9-11-2011 

Aantal varkens in 96 96 

Lengte productieronde (dagen) 118 112 

Aflevergewicht (gesl. kg) 93,7 89,1 

Aantal uitgevallen dieren 1 4 

Bezettingsgraad (/m
2
/dier) 0,8 0,8 

Aantal dieren per hok 12 12 

Groei per dag (g) 834 813 

Samenstelling voer g RE/EW 170/115 170/115 

Uitval (%) 1 4 

Water/voer-verhouding 25% ds 25% ds 

Totale hoeveelheid verstrekt 
voer 

21.659 20.735 

Totale hoeveelheid verbruikt 
water 

57.180 54.740 

veterinaire behandelingen op 
koppelniveau 

- - 

schatting van de hoeveelheid 
verbruikt schoonmaakwater 
inclusief het restant in de 
mestput. 

0 0 

tijdstippen van verwijderen van 
(drijf)mest uit de mestput 

Aug. Febr 
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E.1 Gedetailleerde gegevens metingen Van de Beek Putten 
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E.1  Vervolg gedetailleerde meetgegevens Van de Beek Putten  
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E.2 Gedetailleerde meetgegevens Van de Brandhof Ede 
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E.2  Vervolg gedetailleerde meetgegevens Van de Brandhof Ede  
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F Resultaten ammoniakconcentratiemetingen met een ammoniakmeter 
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