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J
antinus en Clara Oost hebben 
een melkveebedrijf met ruim 150 
melkkoeien en 120 stuks jongvee. 
In 2009 bouwden ze een nieuwe 
stal met een capaciteit van twee-

honderdmelkkoeien. ‘We wilden een 
emissiearme stal  vanwege de wetgeving 
– we doen niet aan weidegang – en de 
fiscale voordelen’, vertelt Oost. De keu-
ze viel op een dichte vloer. ‘Vanwege de 
beloopbaarheid en het feit dat zo’n vloer 
hier relatief goedkoop is. We hoeven 
hier niet te heien’, legt de veehouder 
uit. Hij wilde een in één geheel gestor-

te vloer in plaats van elementen, maar een dergelijke 
vloer stond nog niet op de RAV-lijst (Regeling Ammo-
niak en Veehouderij). 

Gert-Jan Monteny van Monteny Milieu Advies stelde 
hem daarop voor om een proefstalstatus aan te vragen 
en metingen van de ammoniakemissie te laten verrich-
ten. Via Monteny kwam Oost vervolgens in contact met 
Wim Wesseling van provincie Drenthe, die betrokken 
was bij een grensoverschrijdend project in Internatio-
naler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen. In het 
kader van dit project werd onderzocht wat de effecten 
zijn van stikstofemissie op de kwetsbare veengebieden 
en hoe deze effecten kunnen worden aangepakt,  zowel 
door veehouders als in de natuurgebieden zelf.

Een van de onderdelen was de aanpak van bestaan-
de stalsystemen. Omdat een emissiearme stal wordt 
gezien als een maatregel om de achtergronddepositie 
te reduceren, werd het onderzoek naar de emissie van 
de stal van Oost opgenomen in het project en werden 
de metingen in het kader van het project uitgevoerd en 
gefinancierd. Met een open dag op 1 oktober wordt het 
project officieel afgesloten (zie kader).

Bij de bouw van de stal trof Oost verschillende 
maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Zo 
koos hij voor een dichte vloer met een hellend opper-
vlak en het afschot naar het midden. In het midden van 
de vloer zit een giergoot waardoor de ketting van de 
mestschuif loopt. Deze mestschuif wordt iedere drie uur 
in werking gezet en schuift de mest in een afstortput. 
Verder heeft de stal een geïsoleerd dak en gestuurde 
ventilatie, waardoor de zijkleden automatisch open- en 
dichtgaan. De melkstal, een 24-stands swingover, kan 
bij koud weer worden afgedekt met een isolatiescherm. 
‘Een systeem uit de tuinbouw’, vertelt Oost. ‘In zo’n 
open stal bestaat het gevaar dat je leidingen bevriezen. 
Met het scherm kunnen we dat voorkomen. We zijn blij 
dat we het hebben geïnstalleerd, want in die paar win-
ters dat de stal nu in gebruik is, hebben we al behoorlijk 
wat vorst gehad.’

Een selectiepoort achter de melkstal biedt de moge-
lijkheid om met productiegroepen te werken, maar dat 

doet Oost nu nog niet. De stal is dan ook nog niet vol-
ledig bezet. ‘Er kunnen tweehonderd melkkoeien in. In 
de oude stal is ruimte voor droge koeien en het oudere 
jongvee. Daarnaast hebben we nog een jongveestal en 
in de oude boerderij zijn strohokken voor de kleine kal-
veren.’

Bij de bouw is gewerkt met een Duitse aannemer, 
die het beton in één keer heeft gestort en daarna bezem-
ruw heeft gemaakt. ‘Zo kan de vloer, als dat nodig is, 
gemakkelijk worden opgeruwd’, zegt de melkveehou-
der. ‘Het is moeilijk om een bedrag te noemen, omdat 
de bouw in één keer is aangenomen, maar ik schat dat 
deze vloer de helft minder heeft gekost als wanneer 
ik elementen had gekozen.’ Knelpunt was het Duitse 
beton dat niet KOMO gekeurd is, maar volgens Duitse 
richtlijnen, maar dat is opgelost. ‘Beton is goedkoper in 
Duitsland.’

Oost is blij met zijn nieuwe stal. ‘Als ik nog een keer 
zou bouwen, zou ik het weer zo én met dezelfde aanne-
mer doen’, zegt hij. Bovendien heeft hij nu een stal die 
officieel is doorgemeten. Uit de metingen is gebleken 
dat de ammoniakuitstoot uit de stal 7,6 kilo per dier per 
jaar is. Dat is aanzienlijk minder dan de huidige norm 
voor opstallen van 11 kilo.

Emissiearme vloer dankzij provincie
Jantinus Oost uit Stieltjeskanaal koos bewust voor proefstalstatus 

Jantinus Oost uit Stieltjeskanaal wilde een 

emissiearme stal, maar vond een vloer die nog niet 

erkend was. Een proefstalstatus was voor hem een 

optie. Dat lukte mede door provincie Drenthe.

Jantinus Oost in zijn nieuwe stal: ‘Als ik weer zou bouwen, doe ik het weer op deze manier.’ Foto’s: Ida Hylkema
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Op het dak van de stal liggen zonnepanelen, waardoor het bedrijf zelfvoorzienend is als het gaat om elektriciteit.

de stal van Jantinus Oost is doorgemeten door Promonitoring/
eurofins in opdracht van de Provincie drenthe. Van april 2011 
tot en met mei 2012 zijn er vijf metingen gedaan, één meetpe-
riode kon niet worden gebruikt als gevolg van teveel ventilatie 
en te harde wind. de ammoniakemissiefactor was gemiddeld 
7,6 kilo per dierplaats per jaar bij permanent opstallen (8,3 
kg/N-equivalente koe/jaar). dat is lager dan de door adviseur 
Gert-Jan monteny uitgerekende emissiefactor van 8,6 kilo 
ammoniak per dierplaats per jaar. 
Op het bedrijf van Jantinus en Clara Oost, Stieltjeskanaal 68 in 
Stieltjeskanaal is dinsdag 1 oktober een informatiedag, geor-
ganiseerd door de Provincie drenthe. de informatiedag is van 
10 tot 16 uur. ’s Ochtends zijn er presentaties van duurzaam 
Boer Blijven, monteny milieu advies en de provincie drenthe. ’s 
middags is er de mogelijkheid om samen met de boswachter 
het natuurgebied Bargerveen te bezoeken en de effecten van 
ammoniakdepositie op veen te bekijken. Op het bedrijf is een 
informatiemarkt en uiteraard is er ook een rondleiding door 
de stal. 
aanmelden voor de informatiedag is vereist. dit kan tot uiter-
lijk maandag 29 september via de website HyPeRlINk „http://
www.duurzaamboerblijven.nl” www.duurzaamboerblijven.nl.

Vijf keer ammoniakemissie gemeten


