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veehouderij

Dairy Campus in Goutum onderzoekt uitstoot van verschillende vloersystemen

Meting stalemissie kan eenvoudiger
Ida Hylkema

Op Dairy Campus in Goutum
gaan binnenkort de eerste
metingen van start van
de emissieuitstoot van
verschillende vloersystemen.
Deze metingen komen deels
in de plaats van metingen
in proefstallen. De metingen
op Dairy Campus zijn
eenvoudiger en goedkoper
dan die in vier verschillende
proefstallen, zoals tot dit jaar
vereist was.

E

en veehouder die een nieuwe
stal bouwt, moet een emissiearme vloer toepassen. Hij
kan hiervoor een keuze maken
uit de vloeren van de RAV-lijst
(Regeling Ammoniak en Veehouderij). De nieuwste vloersystemen op
deze lijst hebben een voorlopige,
berekende emissiefactor. Voor een
definitieve emissiefactor en erkenning als emissiearme vloer moeten
metingen worden verricht in vier
identieke proefstallen.
Tot nu toe is er nog maar één
stalsysteem, het Groen Loopvloersysteem van Den Boer Beton, dat een
officiële erkenning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft
gekregen. Den Boer Beton liet al in
2012 metingen uitvoeren, onder meer
bij de vier vrijekeuzestallen in Friesland die de geprofileerde sleufvloer
in combinatie met De Groene Vlag
roostervloer hebben toegepast. Dit
gecombineerde systeem is door Den
Boer Beton nu omgedoopt tot Groen
Loopvloersysteem.

Op Dairy Campus in Goutum is een meetunit voor de ammoniakemissie ingericht. De stal kan daarvoor in vier identieke compartimenten worden verdeeld.
Het systeem heeft sinds oktober
2013 een officiële emissiewaarde van
8,6 kilo ammoniak per dierplaats per
jaar bij permanent opstallen en 7,5
kilo bij beweiden en voldoet daarmee
aan de Maatlat Duurzame Veehouderij 2013.
Producenten van emissiearme
vloeren kregen drie jaar de tijd om
door middel van de metingen de
voorlopige status om te zetten in een
definitieve. De metingen lieten echter
op zich wachten, omdat producenten
eerst meer duidelijkheid wilden van
het ministerie. Zo waren ze bang dat
hun goedgekeurde systemen zouden
worden gekopieerd door concurrenten die zo geen kosten voor het doormeten hoefden te maken.
Ook bleek dat de metingen aan
vier vrijwel identieke stallen verschil-

De unit op Dairy Campus wordt nu al gebruikt voor onderzoek naar het effect van
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voeding op de uitstoot.

lende resultaten lieten zien, omdat de
ammoniakemissie van veel factoren
afhankelijk is.
Referentiewaarden
Daarnaast is er discussie over
de referentiewaarden die worden
gebruikt. Dit zijn waarden die in verouderde stalsystemen zijn gemeten.
De moderne, grotere ligboxstallen
hebben een hogere uitstoot dan de
traditionele ligboxenstal met roostervloer. De gemeten waarden moeten
hiermee worden vergeleken en niet
met de waarden van meer dan tien
jaar geleden, vinden vloerproducenten en deskundigen.
Door de onduidelijkheid liep het
systeem van meten en officiële erkenning vast en dreigden vloeren na een
voorlopige status van drie jaar weer
van de RAV-lijst te verdwijnen. Het
ministerie greep echter afgelopen
zomer in en ging in overleg met de
producenten. ‘Er wordt gewerkt aan
een oplossing’, zegt voorzitter Henk
Jan Röfekamp van Agrab, de organisatie waarin de vloerproducten zich
hebben verenigd.
Het ministerie zegde toe met een
andere omrekenfactor te komen,
waarin de uitstoot vanuit moderne
stallen is verwerkt. Daarnaast krijgen
de fabrikanten een eigen systeemnummer waarvoor de erkenning gaat
gelden. Dit is belangrijk omdat de
erkenning daarmee niet gebruikt kan
worden door concurrenten die het
systeem gaan kopiëren.
Case-control
Een andere handreiking is de
meetmethode. Eind vorig jaar stelde
staatssecretaris Wilma Mansveld van
Infrastructuur en Milieu een nieuw
meetprotocol vast. De metingen
hoeven niet meer in vier afzonder-

lijke proefstallen te worden gedaan,
maar mogen ook in een zogenoemde
case-controlsituatie worden uitgevoerd. Dit is een stal waarin verschillende vloersystemen onder dezelfde
omstandigheden kunnen worden
doorgemeten.

Erkenning voor Groen
Loopvloersysteem
Den Boer Beton
Een dergelijke unit is in gebruik
bij Dairy Campus in Goutum. De stal
is daarvoor met tentdoek verdeeld in
meerdere compartimenten. ‘Er zijn
veel factoren die van invloed zijn op
de emissie-uitstoot. Denk maar aan
het voer, de weersomstandigheden,
het productieniveau van het vee. Bij
een case-control sluit je deze factoren
uit omdat de omstandigheden gelijk
zijn. Zo krijg je veel nauwkeuriger
waarden’, legt Röfekamp uit.
De unit op Dairy Campus wordt al
gebruikt voor ander onderzoek, vertelt Sjoerd Bokma van Wageningen
UR. ‘Er zijn nog volop vragen rondom
ammoniakuitstoot. Bijvoorbeeld of je
de uitstoot kunt verlagen via voeding
of vertragen door bepaalde stoffen
aan de mest toe te voegen. De meetunit leent zich uitstekend voor dergelijk onderzoek. Je hebt vier identieke
stallen en bent minder afhankelijk
van de omstandigheden.’
Binnenkort gaan de eerste emissiemetingen aan een vloersysteem
van start. Volgens het nieuwe protocol moeten deze metingen een jaar
lang worden uitgevoerd, maar de
deskundigen van Wageningen UR
willen ook onderzoeken of dat in de
toekomst korter kan.
Vorig jaar zijn er mondjesmaat

proefstallen doorgemeten door Wageningen UR en enkele andere gecertificeerde bedrijven. Door verruiming
van het meetprotocol, toezeggingen
van het ministerie en subsidiemogelijkheden worden er dat in 2014 waarschijnlijk meer.
Enkele vloerfabrikanten zijn al
vergevorderd met het meten van
proefstallen, andere hebben meetplannen ter goedkeuring voorgelegd
aan de technische adviescommissie
RAV. Van zeven stalsystemen met een
voorlopige emissiefactor loopt de termijn waarbinnen de meetresultaten
beschikbaar hadden moeten zijn op
11 februari af.
Termijn verlengd
‘Voor systemen met een reëel
vooruitzicht dat deze alsnog worden
bemeten, wordt deze termijn verlengd’, zegt een woordvoerder van
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. De fabrikanten krijgen nog
te horen onder welke voorwaarden
die verlenging wordt verleend. ‘Over
de verwijdering van stalsystemen uit
de RAV-lijst waarvan duidelijk is dat
ze niet meer bemeten zullen worden,
vindt nog besluitvorming plaats.’
Het ministerie past bovendien de
emissiefactoren voor melkvee in de
RAV aan. Naar verwachting gebeurt
dat komend voorjaar.
Blijft onverlet dat Den Boer Beton
de enige producent is die de zaakjes
al op orde heeft. De producent heeft
daarmee een voorsprong, maar het
steekt Harm van der Ploeg van Den
Boer Beton dat andere producenten
nu min of meer worden beloond voor
hun inactieve houding. ‘Wij hebben
nooit getwijfeld aan het systeem en
hebben daarom al vroeg stallen doorgemeten met tot gevolg een positief
eindresultaat.’

