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Begrippenlijst
bronmaatregel

Een maatregel gericht op het wegnemen van de bron (oorzaak) van het
probleem, bij bronmaatregelen voor ammoniak gaat het op het voorkómen
dat ammoniak ontstaat of vrijkomt.

centraal luchtkanaal

Ruimte waarin de lucht die uit de dierafdelingen wordt geventileerd
samenkomt en wordt afgevoerd naar een centraal luchtuitlaatpunt,
bijvoorbeeld een luchtwasser of ventilator.

doelvoorschrift

Voorschrift waarin een doel is vastgelegd en niet het middel waarmee dit
doel bereikt moet worden.

emissie

De uitstoot, in dit rapport ligt de focus op ammoniakemissie en dus de
uitstoot van ammoniak uit een stal, dit wordt veelal weergegeven in kg
ammoniak per dierplaats per jaar.

geureenheid

Een maat die gebruikt wordt om de mate van 'geurbelasting' te
beschrijven, de ook veel gebruikte Engelse term is odour units.

kalibratie sensor

Het vaststellen of de sensor voldoet aan de specificaties, de afwijking van
de sensor wordt hiermee vastgesteld.

ppm

De “parts per million”, oftewel delen per miljoen is een maat voor
concentratie. Concentratiemetingen ammoniak met sensoren worden vaak
uitgedrukt in ppm, dit kan worden omgerekend naar gram/m 3.

Rav

Regeling ammoniak en veehouderij waarin de ammoniakemissiefactoren
per type stalsysteem zijn opgenomen met een Rav-code.

ventilatiedebiet

De hoeveelheid lucht die wordt ververst weergegeven in m3 per uur, in dit
rapport veelal het aantal m3 lucht dat via de luchtuitlaat uit de stal
verwijderd wordt.

validatie sensor

Het controleren van de meetwaarde op juistheid.

VOC’s

Vluchtige organische componenten, dit zijn stoffen die een sterke geur
kunnen hebben en bij kamertemperatuur makkelijk verdampen of
gasvormig zijn.
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Samenvatting
In het kader van het behouden van de licence to produce en de relatie met omwonenden is het
noodzakelijk dat de gebruikte milieuruimte door de veehouderij transparanter in beeld wordt
gebracht en dat inzicht verkregen wordt in de daadwerkelijke emissies op individuele locaties. In
het pilotproject ‘Continue emissie-metingen voor doelvoorschriften en bedrijfs-APK’ gaat het om
het opdoen van praktische ervaring met de real time meetsystematiek. Het doel is om meerdere
typen sensoren en meetmethoden te testen in de praktijk en een indicatie te verkrijgen of het
continu meten van ammoniakemissie reeds haalbaar is om grootschalig uit te rollen.
Bij twee vleesvarkensstallen (één stal met 85% combiluchtwassers en één stal met schuine
putwanden als bronmaatregel) zijn gedurende enkele maanden metingen uitgevoerd bij de
luchtuitlaat. De focus lag op de concentratie NH3 en er is ook CO2 gemeten om het ventilatiedebiet
uit te rekenen. Daarnaast zijn experimentele metingen uitgevoerd met een breedspectrum
geursensor. Voor het meten van emissie is het nodig om zowel de concentratie ammoniak en het
ventilatiedebiet te weten. Om inzicht te krijgen in dagpatronen en daarmee samenhangende
mogelijkheden om maatregelen te nemen, is het noodzakelijk om meerdere meetmomenten per dag
te hebben.
Binnen het project is de concentratie ammoniak gemeten met vier typen ammoniaksensoren:
DOL53/Dräger C300, DOL51/Dräger A500, EMS MacView NH3, een prototype sensor NH3. Voor het
bepalen van het ventilatiedebiet is gewerkt met de CO2 massabalans en is informatie uit de
klimaatcomputer gelogd.
Slimme Stal met DOL53/Dräger C300
De klimaatsensorkast van Slimme Stal is voorzien van een DOL53/Dräger C300 is zowel bij de uitlaat
van de stal als op verschillende plaatsen in de dierafdeling gemeten. De sensor is niet geschikt voor
plaatsing achter een luchtwasser. Het is een praktisch en eenvoudig toepasbare sensor voor overal
in de stal waar de concentratie NH3 hoger is dan 1,5 ppm. De bijbehorende sensoren voor
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn robuust en praktisch in gebruik in en om de stal. De
sensoren zijn eenvoudig te (ver)plaatsen.
DOL51/Dräger A500
Het gebruiksgemak van deze sensor is vergelijkbaar met de DOL53/Dräger C300. Het voordeel van
deze versie is dat deze ook geschikt is om achter een luchtwasser te plaatsen. Bij aanvang van het
project gaven de sensoren door onduidelijke oorzaak te grote schommelingen in de meetwaarden.
Vlak voor de afronding is de oplossing gevonden en begin 2022 wordt dit op kleine schaal nog getest
op effectiviteit. De verwachting is dat deze sensor dan goed functioneert.
MacView NH3
De MacView NH3 meet de concentratie NH3 en CO2 zowel voor- als achter de luchtwasser. Dit
systeem werkt met slangen die de lucht aanzuigen richting de meetsensor, wat het plaatsen en
verplaatsen complexer maakt en door een deskundige moet worden uitgevoerd. Na de eerste
meetweek is er vocht in het meetsysteem gekomen waardoor geen goede metingen meer konden
worden uitgevoerd. De leverancier heeft voor de aanzuiging van de lucht een aangepast systeem
ontwikkeld. Ook deze oplossing wordt begin 2022 nog op kleine schaal getest op effectiviteit.
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Prototype sensor NH3
Het prototype bleek al snel nog niet gereed voor toepassing in de praktijk en is in het project verder
niet meer meegenomen.
Maatschappelijk is ook geur vanuit veehouderijbedrijven een belangrijk issue. De wens vanuit de
overheden is om ook hiervoor toe te werken naar doelvoorschriften en continue monitoring van
geuremissie. Geur kan bestaan uit een combinatie van tientallen tot honderden stoffen. In dit
project is bij beide stallen een pilot uitgevoerd met de Canairy Industry van Techni Solutions. Deze
sensor meet het totaal van vluchtige organische componenten, dit zijn stoffen die een (sterke) geur
kunnen hebben. Doordat al deze stoffen worden bepaald, wordt ook een indicatie gegeven van de
geur. De sensor kan reeds heel lage concentraties meten. Omdat het systeem de totale hoeveelheid
geurstoffen meet en geen onderscheid maakt in de samenstelling, is het nog niet mogelijk om de
output te vertalen naar geurconcentratie in geureenheden. De pilot liet zien dat de sensor zowel
voor als achter een luchtwasser goed kan meten en er duidelijke dagpatronen en relaties met de
activiteiten in de stal zijn.
Het project bevestigt dat het toepassen van sensoren in de praktijk vaak complexer is dan het
testen in het lab of een onderzoeksopstelling. Bij het toepassen van sensoren in de praktijk komen
er altijd onverwachte aspecten naar voren die verstorend blijken te zijn voor de sensoren of de
methodiek. Denk hierbij ook aan aspecten zoals het gegeven dat de ruimte voor de luchtwasser
vaak stoffig is en er aandacht moet zijn voor een juiste installatie van sensortechnologie welke
gebruik maakt van stroomvoorziening, teneinde het risico op kortsluiting uit te sluiten.
Voor het continu meten van emissie is het nodig om te weten hoeveel lucht er met welke
concentratie ammoniak naar buiten wordt geblazen. Het meten en loggen van het ventilatiedebiet
is geen standaard praktijk. Door de grote variatie in praktijksituaties zijn standaard protocollen
voor de meetwijze, de plaatsing en de beoordeling niet altijd bruikbaar. Maatwerk is noodzakelijk
om te garanderen dat de uitkomsten van de emissiebepaling correct zijn. Voor het bieden van
handelingsperspectief voor een ondernemer en het krijgen van sneller inzicht in het effect van
emissie reducerende (management)maatregelen, is de huidige techniek reeds voldoende
ontwikkeld. Voor de koppeling aan de vergunningverlening zijn echter nog stappen te zetten. Wat
betreft de toepassing van de techniek is aanvullende praktijkervaring over een langere meetperiode
nodig. Want om een goed beeld te verkrijgen van de daadwerkelijke emissie per dierplaats per jaar,
zal minimaal jaarrond gemeten moeten worden. Een praktisch werkbaar en geformaliseerd
plaatsings- en validatieprotocol voor het gebruik van sensortechnologie moet verder ontwikkeld
worden. Mogelijk biedt ook certificering hier handvatten voor meer maatwerk en handhaving in de
praktijk. Een borging voor een goede werking van de continue werking als een soort bedrijfs-APK.
De hoofdconclusies zijn:
1. Het toepassen van sensortechnologie voor real-time emissiemetingen van ammoniak is in de
praktijk uitvoerbaar.
2. Real-time metingen bieden meer aanknopingspunten tot handelen voor de ondernemer en in de
toekomst ook voor handhaving.
3. Een bedrijfs-APK op basis van continue metingen past bij doelvoorschriften
4. Een goed plaatsingsprotocol voor de sensoren is essentieel voor een goede emissie-bepaling.
5. Alerts op basis van real-time metingen dragen bij aan sneller handelen en betere prestaties
6. De indicatieve metingen voor geur laten eveneens variatie over de dag zien en er is een relatie
met bedrijfskenmerken en weersomstandigheden.
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1. Inleiding
Bij een veilige en gezonde leefomgeving gaat het er om deze te bereiken en in stand te houden. De
gemeente Sint Anthonis wil aan de slag gaan om de kwaliteit van de leefomgeving inzichtelijk te
maken en waar mogelijk te verbeteren. De aandacht ligt hier onder andere bij emissies van
ongewenste stoffen zoals geur, fijnstof en stikstofverbindingen uit industrie, verkeer en
veehouderij. Daarnaast is een betere (ver)binding tussen ondernemers en burgers een
aandachtspunt. Dit project richt zich op de veehouderij waarbij de eerste stappen worden gezet in
de transitie naar doelschriften en waarbij een veehouder – analoog aan een APK – geregeld getoetst
wordt op de afspraken die in de vergunning zijn opgenomen.

Figuur 1

1.1

Schematische weergave van de transitie naar doelvoorschriften

Aanleiding: transitie van middel- naar doelvoorschriften

In de huidige praktijk wordt bij een vergunningaanvraag door een veehouder gewerkt met
middelvoorschriften. Oftewel, er wordt op basis van genormeerde en vastgestelde emissiecijfers
getoetst of een bedrijf binnen de vereiste emissienormen blijft, gegeven het type stalsysteem en
het aantal dieren. De stal moet gebouwd, ingericht en toegepast worden conform de eisen in het
leaflet van het stalsysteem. Het bevoegd gezag kan een bedrijf controleren op het nakomen van
deze voorschriften.
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Momenteel staat deze vergunningensystematiek om meerdere redenen ter discussie. Zo zijn er
vraagtekens bij de wijze waarop de emissiefactoren worden bepaald en bij de gebruikte
rekenprogramma’s voor de vertaling naar de daadwerkelijke belasting op natuur of omwonenden.
Per individueel bedrijf zijn er verschillen in hoeveelheid en momenten van emissie. In het kader van
het behouden van de licence to produce is het noodzakelijk dat de gebruikte milieuruimte door de
veehouderij transparanter in beeld wordt gebracht en dat inzicht verkregen wordt in de
daadwerkelijke emissies op individuele locaties. Naar de toekomst kan zo gemeten worden of de
beschikbare gebruiksruimte overschreden wordt of dat de belasting onder de vergunde ruimte blijft.
Het continu meten geeft daarnaast handelingsperspectief voor de ondernemer om op basis van
metingen verbeteringen door te voeren dan wel om voor het binnen de vergunning werken beloond
te worden. De systematiek met doelvoorschriften, met een prestatieverplichting in de vergunning,
komt hieraan tegemoet.
De transitie van middel- naar doelvoorschriften is complex en er zijn veel aspecten relevant.
Ruwweg zijn deze in te delen in drie terreinen: procesmatig, technisch en beleid & juridisch.

Figuur 2

De transitie van middel- naar doelvoorschriften vraagt aanpassingen op drie terreinen

Deze drie terreinen beïnvloeden elkaar. Deels kunnen ze parallel verlopen, deels overlappen ze
elkaar en deels is continue afstemming noodzakelijk. Om daadwerkelijk te beginnen is het goed om
klein te starten met het meten van de real time emissie op één of enkele bedrijven om zo ervaring
op te doen. De eerste (knel)punten die met het daadwerkelijk gebruik in de praktijk naar voren
komen, kunnen inzichtelijk gemaakt worden en opgelost worden. In dit project wordt hierbij een
stap gezet.
1.2

Praktische uitvoering project

In dit project is daadwerkelijk aan de slag gegaan met real time emissiemetingen om sneller meer
kennis op te doen, de systematiek te verbeteren en de betrokken partijen te laten ervaren wat het
betekent om real time emissie te meten.
In de veehouderij worden sensoren al breed toegepast, denk hierbij aan temperatuur, relatieve
luchtvochtigheid en de voercomputer in de varkenshouderij. Met de nieuwe ontwikkelingen is de
stand der techniek voor het meten van luchtkwaliteit en emissies het meest ver gevorderd bij het
meten van ammoniak en voor het meten van de ventilatie (met behulp van bijvoorbeeld
meetventilatoren of CO2-massabalans). Voor metingen in stallen en bij de luchtuitlaat van stallen
zijn goede sensoren op de markt. Er zijn meerdere aanbieders en door de sensoren bij elkaar te
plaatsen, kan ook inzicht verkregen worden welke sensoren het meest geschikt zijn voor de
verschillende toepassingen. Rekenregels om van sensormetingen naar daadwerkelijke
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emissiewaarden in (k)g per dierplaats te komen zijn beschikbaar. Dit kan op verschillende manieren
en in een eerste pilot wordt dit op twee manieren berekend (direct: via het meten van de
concentratie ammoniak en het vaststellen van het aantal kuub lucht per tijdseenheid dat een stal
verlaat en indirect: via de CO2 massabalans). Het principe van real time meten kan vervolgens
ingezet worden voor andere emissies, zodra de technieken hiervoor beschikbaar komen. Ammoniak
is momenteel in de stikstofdiscussie een belangrijk onderwerp vanuit het oogpunt van depositie op
natuur. Vanuit volksgezondheid is ammoniak één van de bronnen waaruit secundair fijnstof kan
ontstaan.
Vanuit het oogpunt van de metingen, is het meten bij een varkensstal een logische eerste stap. De
stallen worden doorgaans mechanisch geventileerd en er is een beperkt aantal emissiepunten.
Hoewel het voor de absolute waarde van de metingen van belang is welke diercategorie er in de stal
wordt gehuisvest, is dit voor de meetsystematiek minder relevant. Er kan in korte tijd veel ervaring
worden opgedaan. Het is van belang dat deze veehouder bereid is om zelf ook mee te helpen bij
praktische en administratieve zaken. Er wordt door real time emissie te meten continu inzicht
verkregen in de daadwerkelijke emissie van een stal en later ook van een bedrijf. Dit biedt in eerste
instantie inzicht en vervolgens ook handelingsperspectief voor verbetering. Gezien de beperkte
looptijd van het project gaat het hier niet om de jaaremissie van de deelnemende bedrijven maar
om ervaring op te doen met de systematiek en de praktische aspecten die hierbij komen kijken.
1.3

Samenwerkingen

Dit project wordt uitgevoerd door Connecting Agri & Food. Provincie Noord Brabant ondersteunt
hierbij en heeft budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de benodigde sensortechnologie.
Daarnaast is Wageningen Livestock Research betrokken voor de aansluiting met onder andere de
verdere ontwikkeling van het validatieprotocol voor meetinstrumenten voor gasconcentraties in
bedrijfsmonitoring van NH3 en CH4 uit veehouderijen. Communicatie en exposure van het project is
naast de technische aspecten zeker zo belangrijk. Veerle Slegers heeft in dit project de
communicatie op zich genomen in nauwe afstemming met de gemeente Sint Anthonis en de
provincie Noord Brabant. En een speciaal woord van dank aan de twee varkenshouders die hebben
deelgenomen aan dit project!
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2. Selectie bedrijven en sensoren
2.1

Deelnemende bedrijven

De gemeente Sint Anthonis heeft een aantal bedrijven binnen de gemeente benaderd om deel te
nemen aan het project. Tijdens de zoektocht naar deelnemende bedrijven bleken ondernemers
vaak wat terughoudend te zijn om mee te doen. Eén van de redenen was dat ondernemers zelf ook
geen inzicht hebben in de emissie van hun eigen stal, aangezien dit nooit eerder is gemeten.
Ondernemers zijn terughoudend omdat er bij de metingen mogelijk een hogere emissie wordt
gemeten dan vergund via de Rav-code van hun stalsysteem en dat dit tot problemen zou kunnen
leiden. Omdat de informatie ook bij overheidsinstanties terecht komt, voelt het niet altijd veilig
genoeg om deel te nemen. Daarbij was de meetperiode in het project relatief kort. Het is bekend
dat de emissie uit een stal niet iedere dag gelijk is en dat er bijvoorbeeld een seizoenseffect is.
Voor een vergelijking tussen continue sensormetingen en de emissiewaarde op de Rav-lijst is het
noodzakelijk om jaarrond te meten. Hoewel het doel van het project niet is om de
ammoniakemissie van een specifiek bedrijf te bepalen, is dit voor meerdere ondernemers wel een
drempel. Ook was een ondernemer terughoudend omdat hij het een risico vond dat er informatie uit
zou kunnen komen die negatief uit kan pakken voor de sector.
Er zijn twee varkensbedrijven bereid gevonden om met beschikbare ammoniaksensoren te
onderzoeken of het mogelijk is om in praktijksituaties continu emissiemetingen uit te voeren. Een
van de bedrijven ligt binnen de gemeentegrenzen van Sint Anthonis en het andere bedrijf daar
buiten.
Bij beide bedrijven is gemeten bij een vleesvarkensstal. De ene stal is voorzien van twee 85%
combiwassers en de andere stal heeft als emissie-reducerende maatregel een bronmaatregel (ICVsysteem, schuine wanden in de put).
Tabel 1

Enkele kenmerken van de deelnemende bedrijven
Stal 1
Emissie-reducerend systeem
85% combiwassers
Luchtuitlaat
7 ventilatoren en 2
wassers
Aantal dierplaatsen
3500
Voersysteem
Droogvoer

2.2
2.2.1

Stal 2
ICV systeem (schuine putwanden)
8 ventilatoren en
warmteterugwinning
3024
Brijvoer

Sensortechnologie
Ammoniak

Er zijn drie typen sensoren aangeschaft waarvan aangegeven of bekend is dat deze ammoniak in
varkensstallen kunnen meten. Ook is er één prototype van een sensor die nog niet op de markt is
meegenomen in het project. In tabel 2 zijn de specificaties van de gebruikte ammoniak-sensoren te
vinden.
De hoeveelheid lucht die wordt ververst is het ventilatiedebiet en is weergegeven in m3 per uur.
Voor het berekenen van het ventilatiedebiet zijn CO 2 sensoren meegenomen. Tot slot zijn ook
sensoren voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid geplaatst. Hoewel er effecten op de
sensoren zouden kunnen zijn is daar niet specifiek naar gekeken, wel naar het effect op emissies (Tcorrectie).
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Tabel 2

Een aantal kenmerken van de aangeschafte sensoren
Slimme Stal
DOL51 / Dräger
MacView NH3
(DOL53 /
A500
DrägerC300)
Geschikte
In dierverblijf en
Achter de
Voor- en achter
meetlocaties
bij de
luchtwasser
een luchtwasser
luchtuitlaat
Meetbereik
0 – 100 ppm
0 – 50 ppm
0 – 100 ppm (voor
wasser)
0 – 30 ppm (achter
wasser)
Extra’s
Slimme Stal is
MacView NH3 is
ook voorzien van
voorzien van
sensoren voor
sensoren voor
CO2 (DOL19) en
temperatuur en
voor temperatuur
luchtvochtigheid
en
en deze versie
luchtvochtigheid
tevens van CO2
(DOL114)
sensor voor en
achter de wasser
Uiterlijk

2.2.2

Prototype

In dierverblijf en
bij de luchtuitlaat
0 – 100 ppm

-

Geur

Ook voor geur is de wens om toe te werken naar doelvoorschriften en continue monitoring van
geuremissie vanuit veestallen. Geur is complex en kan bestaan uit een combinatie van honderden
stoffen. Geurbeleving is nog complexer, dit gaat niet alleen over de chemische samenstelling van
lucht maar ook over persoonlijke kenmerken zoals de mate waarin stoffen kunnen worden geroken,
de situatie waarin iets waargenomen wordt en persoonlijke associaties bij geurstoffen. In dit
project is de Canairy Industry van Techni Solutions getest. De Canairy Industry is een niet-gas
selectieve sensor en registreert onder andere de voorkomende Vluchtige Organische Componenten,
ofwel VOC’s (ca. 1.600 stoffen). Dit zijn stoffen waarvan koolstof een onderdeel vormt en die een
sterke geur kunnen hebben. De sensor registreert stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk
verdampen of gasvormig zijn. De breedspectrumgevoeligheid maakt dat de meter een totaalbeeld
van de luchtconditie weergeeft. De Canairy wordt reeds jaren ingezet in andere sectoren en wordt
nu getest voor gebruik in de veehouderij.
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Figuur 3

De Canairy Industry kast links en rechts de bijbehorende sensor boven een
stalventilator

De Canairy Industry sensor bestaat uit een klein poreus keramisch buiselement dat wordt
opgewarmd tot ca. 250 °C. Op het keramisch element zijn een anode en een kathode aangebracht,
waarmee een spanningsverschil gemeten wordt. Gasmoleculen die dit keramisch element bereiken
“ontploffen” onder de gecreëerde omstandigheden en geven daarbij een bepaalde hoeveelheid
energie af. Die vrijgekomen energie vertaalt zich in een meetbaar spanningsverschil. Met behulp
van een speciaal ontwikkelde Integrated Circuit printplaat wordt dit spanningsverschil omgezet naar
een uitgangssignaal van 0 – 5 Volt. Het meetbereik van de sensor begint bij 0,5 ppt (‘parts per
trillion’ ofwel 10-12) tot ruim 6.000 ppm (‘parts per million’ ofwel 10-6). Het kalibratie interval is bij
de meeste toepassingen ongeveer 5 jaar met een technische levensduur van ca. 10 jaar.
Bij stal 1 zijn met deze sensor metingen uitgevoerd, zowel voor als achter de luchtwasser. In stal 2
is bij de uitlaat van het centrale luchtkanaal gemeten.
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3. Werkwijze
3.1

Afspraken projectpartners

In een samenwerkingsovereenkomst zijn duidelijke afspraken gemaakt over eigenaarschap van data,
over de communicatie en rechten en plichten. De veehouder is eigenaar van de meetdata en stelt
deze ter beschikking aan Connecting Agri & Food, uitsluitend voor analyse en het berekenen van de
real time emissiewaarden. Vanuit de pilot gaat het om ervaring opdoen met de meetsystematiek en
niet om het beoordelen van de prestatie van specifieke bedrijven of stalsystemen. Het is een
samenwerking tussen de varkenshouders, Connecting Agri & Food, Wageningen Livestock Research,
de gemeente Sint Anthonis, de provincie Noord Brabant en Veerle Slegers voor de interne en
externe communicatie. De conclusies over de inzichten die verkregen worden, worden
gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Figuur 4

3.2

Ondertekening van de samenwerking tussen de varkenshouder, de gemeente Sint
Anthonis, de provincie Noord-Brabant en het kennis- en innovatiebedrijf Connecting
Agri & Food

Meetplan

Voor het meten van emissie is het nodig om de concentratie NH3 en het ventilatiedebiet te weten.
Een continue meting van ammoniak kan middels sensortechnologie, hiervoor zijn meerdere typen
geselecteerd om op bedrijven met en zonder luchtwasser te kunnen meten (zie paragraaf 2.1). Voor
het ventilatiedebiet is ingezet op meerdere methoden: te berekenen op basis van data uit de
klimaatcomputer, bepalen met behulp van een meetwaaier in (één van) de ventilatoren of
berekenen aan de hand van de CO2 massabalans. Het is ook mogelijk om het real-time uit de
klimaatcomputer te loggen. De verschillende beschikbare methoden zijn onderling vergeleken.
Het plan was om bij meerdere stalsystemen gedurende zes aaneengesloten weken te meten om zo
ervaring op te doen met meerdere praktijksituaties en diercategorieën. Gezien de vertragingen die
in het project zijn opgetreden was dit niet mogelijk. De vertraging is onder andere ontstaan door
langere doorlooptijden in het bestuurlijk proces, gesprekken met potentiële deelnemende
bedrijven, de levertijden en het inregelen van sensoren en andere apparatuur en praktische
knelpunten bij het plaatsen van sensoren. Er is nu bij twee vleesvarkensstallen NH3 en CO2 gemeten
bij de uitlaat van de stal en bij één stal ook in het dierverblijf, dit is in figuur 5 weergegeven.
Tevens is ook een test uitgevoerd met het meten van geur.

12

Figuur 5 Weergave van de diverse metingen met rechts een meer gedetailleerde invulling van de
NH3 metingen in een dierverblijf, in het centraal luchtkanaal en voor- en achter een
luchtwasser.
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4. Resultaten ammoniak
In dit hoofdstuk is eerst ingegaan op de gebruikerservaringen van de gebruikte sensoren binnen dit
project. Hierbij is zowel aandacht voor het gebruik van de sensor in praktische zin, dus is hij
bijvoorbeeld makkelijk plaatsbaar. Vervolgens wordt ingegaan op ervaringen met betrekking tot de
meetdata. Aansluitend daarop volgen de resultaten van de ammoniak metingen. Tevens wordt
ingegaan op de berekeningen van het ventilatiedebiet. Het ventilatiedebiet is benodigd voor de
emissie berekeningen. Tot slot worden de bevindingen met betrekking tot de weersinvloeden tegen
het licht gehouden.
4.1

Gebruikservaringen sensoren

In het project is gebruik gemaakt van vier typen ammoniaksensoren waarvan er één een prototype
was. Het project bevestigt dat het toepassen van sensoren in de praktijk vaak complexer is dan het
testen in het lab of een onderzoeksopstelling.
Slimme Stal met DOL53/Dräger C300 NH3
Met deze sensor is reeds een aantal jaar ervaring in en bij stallen. Het is een robuuste sensor die
goed in staat is continu metingen uit te voeren in dierafdelingen en bij de luchtuitlaat. De sensor is
niet geschikt om achter een luchtwasser te plaatsen in verband met de hoge relatieve
luchtvochtigheid daar. Het voordeel van deze sensor is dat hij alleen op een stopcontact hoeft
worden aangesloten en daardoor verplaatsbaar en eenvoudig vervangbaar is. Het is een praktisch en
eenvoudig toepasbare sensor voor overal in de stal waar de concentratie NH3 hoger is dan 1,5 ppm.
Samen met de DOL53 bestaat de Slimme Stal klimaatkast uit de DOL19 voor CO2 en de DOL 114 voor
het meten van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Deze sensoren zijn eenvoudig in gebruik
en zijn robuust voor het toepassen in veestallen. De CO2 sensor moet voor gebruik getest worden
indien de absolute waarde van belang is. In de buitenlucht is de CO2 concentratie ongeveer 450 tot
500 ppm, in een binnenruimte waar mensen of dieren zijn en niet alle lucht continu wordt ververst
neemt deze concentratie toe. In een varkensstal is de concentratie veelal tussen de 1500 en 3500
ppm. Het blijkt dat er soms 50 tot 200 ppm verschil kan zijn tussen deze CO2 sensoren. Voor het
gebruik is derhalve kalibratie nodig. De sensor kan volgens de specificaties niet worden toegepast
achter de luchtwasser. Voor het gebruik van de CO2 sensor voor de CO2-massabalans berekening is
het van belang dat de hiervoor toegepaste sensoren gelijke waarden geven in eenzelfde situatie. Dit
kan middels het kalibreren van de sensor of het toepassen van een correctiefactor indien het een
structureel verschil betreft. De sensoren voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn
robuust en praktisch in gebruik in en om de stal.
DOL51/Dräger A500 NH3
Deze sensor is net als bovenstaand type eenvoudig te (ver)plaatsen. Omdat de sensor ook bij een
continue hoge luchtvochtigheid kan meten, is deze geschikt om achter een luchtwasser te meten. In
het project gaven de sensoren van dit type te grote schommelingen in de meetwaarden en het is
niet helder wat hiervan de oorzaak is en of de data wel bruikbaar is op een hoger aggregatieniveau.
Het is niet gelukt om het probleem volledig binnen de looptijd van het project op te lossen, de
oorzaak is achterhaald en de oplossing wordt nog getest. In de analyses in deze rapportage is de
sensor buiten beschouwing gelaten. Het gebruik (plaatsing en toepassing) van deze sensor is net als
de DOL53/Dräger C300 eenvoudig en praktisch.
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EMS MacView NH3
Met één device wordt de concentratie NH3 en CO2 gemeten voor- en achter de luchtwasser. Dit
heeft als voordeel dat de efficiency van de luchtwasser gemeten kan worden en dat zowel
afwijkingen voor de luchtwasser als na de luchtwasser afzonderlijk kunnen worden herkend. Het
plaatsen van de sensor is meer complex omdat er leidingen aangelegd moeten worden voor en
achter de luchtwasser. Voor langdurige metingen op één locatie is dit geen probleem. In dit project
vergde de installatie enige tijd waardoor er in het project relatief kort met deze sensor is gemeten.
De MacView NH3 sensor is bij afronding van het project nog niet volledig ingeregeld en er is tijdens
de meetperiode vocht in één van de leidingen terecht gekomen. De concentraties van de eerste
meetdagen geven een beeld zoals op de betreffende locatie verwacht werd. Door het vocht in één
van de leidingen veranderde dit verloop na ongeveer een week meten. Vanwege de korte
meetperiode zijn de data nog niet toegepast in de analyse. De meetwaarden van de eerste
meetweek zijn wel opgenomen in deze rapportage. Voor het probleem van het aanzuigen van vocht
heeft de leverancier gewerkt aan een blijvende oplossing. Dit heeft enige tijd in beslag heeft
genomen. De effectiviteit ervan zal na afloop van het project op de meetlocatie worden getest en
deze kennis wordt meegenomen naar eventuele vervolgprojecten en metingen.
Prototype sensor NH3
Het prototype is nog niet gereed voor toepassing in de praktijk. De sensor was nog niet in staat om
de ammoniakmetingen goed uit te voeren. Aanvankelijk was er alleen een probleem met de
absolute waarde en werd wel het patroon van concentratieschommelingen goed gemeten. In de loop
van de meetweken werd de afwijking groter en de meetwaarden lager. Of er hier sprake is van
drift, vervuiling of een andere oorzaak zal bij de fabrikant nader onderzocht moeten worden. De
resultaten van deze sensor zijn in het vervolg van de analyse niet meer meegenomen.
Samengevat, één sensor was direct toepasbaar maar niet geschikt voor metingen achter de
luchtwasser (DOL53/ DrägerC300), bij twee typen sensoren (DOL51/Dräger A500 en MacView NH3) is
de inregeling tijdens de looptijd van het project nog niet afgerond. De metingen blijven daarom
langer doorlopen. Een sensor is al vrij snel niet geschikt bevonden (prototype). Derhalve zijn in dit
rapport alleen de resultaten van de ammoniakmetingen van de DOL53/DrägerC300, als onderdeel
van het stalklimaatmeetsysteem Slimme Stal, meegenomen.
4.2

Metingen NH3

Bij stal 1 zijn op 18 augustus 3 typen sensoren voor de luchtwasser geplaatst (Slimme Stal DOL53,
DOL51 en een prototype) en half oktober is daar de MacView NH3 aan toegevoegd. In de dierafdeling
zijn ook Slimme Stal klimaatkastjes geplaatst die enkele malen zijn verplaatst.
In figuur 6 zijn de meetdata van Slimme Stal (DOL53 voor NH3 en DOL119 voor CO2 onderling
vergeleken met de data van de MacView voor en achter de luchtwasser.
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Figuur 6

De ruwe meetwaarden van 2 Slimme Stal sensoren voor de luchtwasser (gele punten)
en van de MacView (voor de luchtwasser donkerblauw en achter de luchtwasser
lichtblauw). In het rode vak is aangegeven vanaf welk moment de patronen gaan
afwijken.

De MacView meet voor de wasser structureel een hogere concentratie NH3 dan de DOL53, dit
verschil was gemiddeld bijna 5 ppm. De eerste negen meetdagen zijn de patronen sterk
vergelijkbaar waarbij de MacView wat grotere schommelingen laat zien dan de DOL53. Voor CO 2 is
een vergelijkbaar beeld, waarbij de MacView structureel gemiddeld ruim 700 ppm hogere
meetwaarden aangaf dan de DOL119 van Slimme Stal. Omdat de luchtwasser in principe geen
invloed heeft op de concentratie CO2, is het logisch dat de meetwaarden voor en achter het
wassysteem gelijk zijn. De meetwaarden achter de luchtwasser zijn vanaf de 11e meetdag
afwijkend. De leverancier gaf aan dat er waarschijnlijk na ruim een week vocht in het meetsysteem
gekomen.
Bij stal 2 is september gestart met de metingen. In de eerste week zijn de NH 3 en CO2 sensoren bij
elkaar geplaatst in een dierverblijf voor onderlinge vergelijking. Uit de vergelijking kwamen kleine
verschillen naar voren die passen binnen de afwijking die door de leverancier zijn opgegeven (1,5
ppm en 10%). Bij CO2 was er een constante afwijking in de meetwaarden (zie ook figuur 16 in
paragraaf 4.3) waarvoor is gecorrigeerd in de analyse. Daarna zijn twee Slimme Stal klimaatkastjes
in de luchtuitlaat van de stal geplaatst en is een sensor met CO 2 buiten geplaatst om de
concentratie CO2 van de ingaande lucht te bepalen. Bij de luchtuitlaat is de Slimme Stal in duplo
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geplaatst om continu een onderlinge vergelijking te kunnen uitvoeren. In figuur 7 is een voorbeeld
van de onderling afwijking weergegeven als verschil in gemiddelde concentratie NH 3 per uur.

Figuur 7

Verschil in data output (gemiddelde concentratie NH3 per uur) van twee DOL53
sensoren gedurende 1465 uur (1 september t/m 31 oktober 2021)

Bij stal 1 was het niet mogelijk om de emissie van ammoniak te meten omdat de twee typen
sensoren die achter de luchtwasser kunnen meten op dit moment nog niet goed zijn ingeregeld.
Daarom is bij stal 1 alleen de situatie vóór de luchtwasser bepaald. Stal 2 heeft geen luchtwasser
maar werkt met bronmaatregelen (schuine wanden in de put) zodat met de beschikbare sensoren de
emissie wel kon worden bepaald.
Bij stal 1 zijn twee sensoren in de ruimte voor de luchtwasser geplaatst. En bij stal 2 zijn twee
sensoren geplaatst in de ruimte voor de luchtuitlaat (zie figuur 8).

Figuur 8

Sensoren Slimme Stal in de ruimte voor de luchtwasser (links) en sensoren aan het eind
van het luchtkanaal voor de uitlaat (rechts)
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Sensoren meten de concentratie NH3 in ppm (parts per million), bij de ammoniakemissie wordt
gesproken over milligram per m3. De omrekening van ppm naar mg/m3 is als volgt: concentratie
(mg/m3) = 0.0409 x concentratie (ppm) x molecuulgewicht. Het molecuulgewicht van NH 3 is 17,03
gram/mol.

Figuur 9

Omrekening van concentratie ammoniak van ppm naar mg/m3

Metingen bij stal 1 voor de luchtwasser
Bij stal 1 is niet de concentratie die de stal verlaat gemeten maar de concentratie die aangeboden
wordt aan de luchtwasser. In figuur 10a is de gemiddelde concentratie per dag (in ppm)
weergegeven samen met de minimum en maximum gemeten waarde die dag. Het valt op dat er op 8
oktober een veel lagere waarde is gemeten. Omdat de metingen in duplo zijn uitgevoerd is deze
lage waarde vergeleken met de andere sensor. Daar was deze daling ook zichtbaar en de oorzaak
van deze kortstondige afwijking was dat de sensoren even uit de ruimte zijn verwijderd die dag. Er
is geen sprake van een significante verandering in de concentratie ammoniak voor de wasser. Dit
soort waarden worden bij data opschoning verwijderd omdat de meting geen representatieve
waarde is voor de werkelijke concentratie maar veroorzaakt is door een activiteit die buiten de
bedrijfsvoering valt. Bij een gemiddelde concentratie per dag kan een eenmalige of kortdurende
afwijking in de meetdata niet meer terug te zien zijn. In figuur 10b is voor dezelfde periode de
gemiddelde concentratie per uur weergegeven.

Figuur 10a Stal 1: Gemiddelde concentratie ammoniak (ppm) vóór de luchtwasser per dag (oranje
lijn) en de minimum en maximum waarde per dag (lichte lijnen) van 17 september t/m
31 oktober 2021
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Figuur 10b Stal 1: Gemiddelde concentratie ammoniak (ppm) vóór de luchtwasser per uur van 17
september t/m 31 oktober 2021
De variatie in de concentratie gedurende de dag is weergegeven in onderstaande figuur 11, voor
twee willekeurige perioden van 3 dagen is de gemiddelde concentratie per dag weergegeven.
Variatie gedurende de dag kan bijvoorbeeld ontstaan door voermomenten, activiteit van de dieren
of andere klimaatparameters. Zo is hier dagelijks in de ochtend een verhoging van de concentratie
en soms ook aan het eind van de middag. Er is niet specifiek ingegaan op de oorzaak van de
patronen in dit project.

Figuur 11a Stal 1: Gemiddelde concentratie ammoniak (ppm) per uur van 17-19 september en van
17-19 oktober 2021
Bij stal 1 is ook op verschillende plaatsen in de dierafdeling gemeten. In figuur 11b is in oranje de
gemiddelde ammoniakconcentratie voor de luchtwasser weergegeven en de gele lijn is een serie
metingen in de dierafdeling. In deze stal zijn de afdelingen niet allen gelijk wat betreft aantal
dieren, groepsgrootte, leeftijd van de dieren en stalinrichting. Ook is zijn er meerdere
luchtuitlaatpunten in één centraal luchtkanaal. De concentratie in de afdeling is niet representatief
voor de hele stal. Het geeft wel aan dat de concentratie voor de wasser niet gelijk hoeft te zijn aan
de concentratie op dierniveau. Ook de plaatsing in de afdeling is van belang voor de te meten
waarden, de optimale plaatsing hangt ook af van de doelstelling van de meting. Als het doel is om
de concentratie ammoniak die de afdeling verlaat te meten, zal de sensor voor de ventilator kunnen
komen. Maar bij interesse in de luchtkwaliteit van de lucht die de varkens inademen, is de juiste
plaatsing zo dicht mogelijk bij het neusniveau van het dier. In alle gevallen moet rekening gehouden
worden met de luchtstroom in een afdeling en stal voor de juiste plaatsing. Er is nog geen
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geformaliseerd plaatsingsprotocol voor het gebruik van sensoren. Dit is wel van belang wanneer er
gewerkt gaat worden met real-time metingen. In de praktijk is iedere situatie anders, daarom is dit
complex en kunnen meerdere meetpunten noodzakelijk zijn. Het ontwikkelen van een
plaatsingsprotocol was geen onderdeel van dit project en vraagt ook een eigen aanpak.

Figuur 11b Stal 1: gemiddelde concentratie ammoniak per uur (ppm) voor de luchtwasser (oranje
lijnen) en in dierafdeling (gele lijnen)
Metingen bij stal 2
Bij stal 2 (met bronmaatregel) varieert de gemiddelde concentratie NH 3 per dag tussen de 11 en 15
ppm. Deze concentratie is lager dan bij stal 1 wat ook te verwachten is omdat bij stal 1 geen
reducerende maatregel in de stal is aangebracht en er gemeten is vóór de luchtwasser.

Figuur 12

Stal 2 van 17 september t/m 25 oktober 2021 - Links de gemiddelde concentratie
ammoniak (ppm) per dag (oranje lijn) en de minimum en maximum waarde per dag
(lichte lijnen) en rechts de gemiddelde concentratie per uur

De variatie in de concentratie gedurende de dag is weergegeven in onderstaande figuur 13, voor
twee willekeurige tijdreeksen (17-19 september en 17-19 oktober) is de gemiddelde concentratie
per uur weergegeven. Ook hier lijkt in de ochtend een piekje te zijn maar de schommelingen in
concentratie zijn beperkt.
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Figuur 13

Stal 2: Gemiddelde concentratie ammoniak (ppm) van 17-19 september en van 17-19
oktober 2021

Bij stal 1 lijkt er wel een dagpatroon maar dit is niet altijd eenduidig. Bij stal 2 is de variatie over
de dag relatief gering. Een van de mogelijke oorzaken is dat niet alle afdelingen gelijktijdig worden
gevoerd. Bij drie voerbeurten per dag en een verschil in voertijd van meer dan een uur, zal er in het
centrale kanaal geen piek te zien zijn door dieractiviteit rond voeren omdat deze op meerdere
momenten plaats vindt. Het valt buiten dit onderzoek om hier dieper op in te gaan, maar is voor het
vervolg wel interessant in verband met handelingsperspectief. Bij sommige bedrijven is er een meer
eenduidig dagpatroon in de concentratie ammoniak. Ter illustratie is figuur 14 toegevoegd van een
bedrijf buiten dit project waar een dagpatroon te zien is. De verschillen tussen bedrijven kunnen
groot zijn en dit hangt onder andere af van het staltype, type ventilatiesysteem, de gebruikte
stalmaterialen, het management, voerregiem enzovoort.

Figuur 14

4.3

Gemiddelde concentratie ammoniak per uur (ppm) van 17 -24 september 2021 bij een
bedrijf dat geen deelnemer is in het project, hier is een duidelijk dagpatroon
zichtbaar

Ventilatiedebieten

Bij stal 1 en bij stal 2 zijn buiten de stal en voor de luchtuitlaat Slimme Stal sensoren geplaatst en
kon ook de concentratie CO2 gemeten worden. Zo is de concentratie van de ingaande en van de
uitgaande lucht te meten. Het was niet mogelijk om de CO2 sensor precies bij de luchtinlaat van de
stal te plaatsen omdat hier geen stroom aanwezig was en de klimaatkastjes bij voorkeur niet in de
regen dienen te hangen.
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Figuur 15

De CO2 sensoren buiten de stal zijn geplaatst onder een afdak naast stal 1 (links) en
stal 2 (rechts) om de concentratie CO2 van de ingaande lucht te meten

De CO2 sensoren van Slimme Stal (DOL19) zijn eerst onderling vergeleken, hierbij zijn de sensoren
die uiteindelijk buiten werden geplaatst en de sensoren bij de luchtuitlaat bij elkaar geplaatst. Uit
de vergelijking kwam naar voren dat er één sensor was die een structurele afwijking van rond de
300 ppm vertoonde ten opzichte van de anderen. Hier is bij de analyse rekeningen mee gehouden.
Dit is in figuur 16 weergegeven. Alle andere sensoren gaven een gelijke waarde (binnen een marge
van 5%).

Figuur 16

Verschil in data output (gemiddelde concentratie CO2 per uur) van twee sensoren
gedurende 1465 uur, er is een structureel verschil waarvoor in de analyse is
gecorrigeerd
* op dat moment zijn de sensoren verplaatst en is mogelijk in de sensor geademd wat
een kortstondige afwijking kan geven

Berekening via CO2 massabalans
De CO2-massabalans methode is een indirecte bepaling van het ventilatiedebiet aan de hand van
gemeten CO2-concentraties binnen en buiten de stal, en een schatting van de CO 2-productie van de
dieren door middel van een rekenmodel. Dit rekenmodel is afkomstig van het CIGR (International
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Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) die de totale CO 2-productie van de dieren
schat op basis van de warmteproductie, die bepaald kan worden uit het gewicht van de dieren,
voereigenschappen (energiewaarde, ruw eiwit gehalte, voeropname), en de productie van melk,
vlees en/of eieren (Mosquera et al. 2010). In dit project is uitgegaan van een gemiddelde voer- en
groeicurve en een schatting van het aantal dieren aanwezig in de stal en hun gewicht. De bezetting
in een stal is geen 100% en de groei is geen constante waarde per dier per dag.
De totale warmte productie bepaalt de CO2-productie van het dier en wordt als volgt berekend:
Φtot = 5,09 m0,75 + (1 - (0,47 + 0,003 m)) (n x 5,09 m0,75 - 5,09 m0,75)
Φtot = totale warmteproductie
m = lichaamsgewicht in kg
n = aantal keren energie-inname voor onderhoud met rantsoen (zie ook tabel 3)
onderhoudsbehoefte Φm = 5,09 m0,75
Tabel 3

Overzicht met het aantal keren energie-inname (n) bij verschillende diergewichten en
groeicurves

Lichaamsgewicht
varken

onderhoud
(MJ/dag)

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

4,16
5,64
6,99
8,27
9,48
10,64
11,76
12,85
13,91
14,94
15,94

700 g/dag

750 g/dag

800 g/dag

n
3,03
2,79
2,6
2,73
2,78
2,84
2,83
2,74
2,64
2,52
2,36

n
3,03
2,91
3,23
3,19
3,05
3,19
3,1
2,91
2,69
2,5
2,35

n
3,03
3,02
3,5
3,35
3,32
3,43
3,26
2,99
2,76
2,57
2,41

De warmteproductie wordt voor vleesvarkens vermenigvuldigd met 0,2 om de productie van CO2 te
bepalen.
De berekening van het ventilatiedebiet V = PCO2/([CO2]stal – [CO2]buiten)
PCO2 = de CO2 productie in m3/uur/dier (op stalniveau)
[CO2]stal = CO2 concentratie van de uitgaande lucht
[CO2]buiten = CO2 concentratie van de ingaande lucht
Bepaling bij stal 2
Bij stal 2 is op 3 manieren het ventilatiedebiet bepaald: via de data uit de klimaatcomputer,
middels de CO2 massabalans zonder correctie voor temperatuur en met de CO 2 massabalans met
correctie voor temperatuur.
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De klimaatcomputer gaf per half uur aan op hoeveel procent de ventilatoren werden aangestuurd.
Omdat de weerstand bij de uitlaat gering is, is uitgegaan van een lineair verband tussen percentage
ventilatie en de kuubs (m3) die werden geventileerd. Bij een luchtwasser is de weerstand hoger en
is dit verband niet lineair. De maximale ventilatie bij stal 2 is 25.000 m 3 per uur en er zijn 8 gelijke
ventilatoren aanwezig waarmee de ventilatie van de stal op maximaal 200.000 m 3 uitkomt. Bij een
bezetting van 3000 dierplaatsen is dit maximaal 66 m3/uur/dierplaats. Het aantal dieren in de CO2massabalans betreft ook het aantal dieren dat daadwerkelijk in de stal aanwezig is. De emissie
wordt uitgerekend per dierplaats in de stal.

Figuur 17

Gemiddeld ventilatiedebiet per dag (m3/dierplaats/uur) bepaald met drie
verschillende methoden (let wel, de data uit de klimaatcomputer zijn gebaseerd op
het percentage ventilatie in een representatieve afdeling en niet op de gehele stal)

Het verschil tussen de ventilatiedebieten die bepaald zijn met of zonder correctie voor temperatuur
is niet groot omdat de temperatuur in een varkensstal niet veel afwijkt van de standaard
temperatuur van 20˚C. De correctie varieert ook niet veel, omdat de staltemperatuur bij varkens
relatief constant is. Tevens is hier uitgegaan van een gemiddeld diergewicht en aantal dieren wat
het minder betrouwbaar maakt voor de bepaling van het exacte debiet. Grosso modo geeft het
ondanks deze beperkingen een redelijk beeld van de gemiddelde ventilatie per dag. De
klimaatcomputer geeft per half uur aan wat de ventilatie is, deze informatie is in figuur 17
toegepast voor de berekening van de gemiddelde ventilatie per dag van een afdeling die
representatief is voor de doorsnee ventilatie van deze stal.
4.4

Weersomstandigheden en klimaatparameters luchtuitlaat

De ventilatie wordt gestuurd op basis van de staltemperatuur, waarbij een minimale en maximale
ventilatie is ingesteld in de klimaatcomputer. De buitentemperatuur is van invloed op de mate van
ventilatie. Wanneer de buitentemperatuur sterk afwijkt van de gewenste staltemperatuur, heeft
het naar binnen ventileren van buitenlucht meer invloed op de staltemperatuur. Daarom wordt bij
een lagere buitentemperatuur minder hard geventileerd dan bij een hogere buitentemperatuur. Op
warme dag(del)en is het ook noodzakelijk meer te ventileren om voldoende warmte uit de stal te
kunnen afvoeren. Dit is duidelijk te zien in figuur 19. Voor deze analyse zijn de ventilatiedata
gebruikt van een afdeling met varkens in het midden van het groeitraject. De ventilatie aan het
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begin van de ronde is veelal lager omdat de dieren nog jong zijn en een hogere staltemperatuur
nodig hebben en aan het eind van de ronde worden vaak de zware dieren al afgevoerd. Het hebben
van minder dieren in een afdeling heeft ook invloed op de ventilatie.

Figuur 19

Relatie tussen buitentemperatuur en staltemperatuur (links) en tussen
buitentemperatuur en mate van ventilatie in een afdeling (rechts) in de periode
september-oktober 2021

Bij meer ventilatie wordt er meer stallucht ververst in de dierverblijven en is de concentratie NH3
en CO2 in de stal lager. De hoeveelheid lucht die de stal verlaat is dan ook groter. De relatie tussen
buitentemperatuur en ventilatie is sterker dan tussen buitentemperatuur en NH3 concentratie in
deze periode. Op de hoeveelheid ammoniak zijn meer factoren van invloed dan alleen de ventilatie,
zoals temperatuur, hokbevuiling, stalvolume enzovoort.

Figuur 20

Relatie tussen buitentemperatuur en de ventilatie in m 3 per dier per uur (links) en de
relatie tussen buitentemperatuur en de concentratie NH3 bij de uitlaat (rechts) in de
periode september-oktober 2021

Als de parameters buitentemperatuur, ventilatie en de concentratie NH 3 gezamenlijk grafisch
worden weergegeven zijn de relaties tussen deze drie snel inzichtelijk (figuur 21). De indeling in
temperatuurzones is gebaseerd op het aantal waarnemingen waarbij in iedere zone evenveel
waarnemingen zijn.
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Figuur 21

De concentratie NH3 (ppm) uitgezet tegen de ventilatie in m3 per dierplaats per uur
voor drie categorieën buitentemperatuur (links laagste temperatuur en rechts de
hoogste) in de periode september-oktober 2021

De emissie van NH3 is in principe te bepalen door het aantal m 3 lucht dat uit de stal naar buiten
gaat te vermenigvuldigen met de concentratie NH3 van die lucht. De gemeten concentratie kan
mogelijk beïnvloed worden door de intensiteit van de luchtstroom. Of dit zo is en zo ja, hoe groot
dit effect exact is op de sensormeting vraagt nog nader onderzoek. Bij de resultaten is er nu van
uitgegaan dat er geen effect is van luchtstroomsnelheid op de gemeten concentratie.
4.5

Ammoniak emissie metingen

De emissieberekening is uitgevoerd op basis van de gemeten ammoniakconcentraties en de
ventilatiedebietgegevens (aan de hand van CO2 massabalans of de klimaatcomputer).
Ammoniakemissie stal 2
Bij stal 2 is een fluctuatie in de emissie per dag te zien. Dit is verklaarbaar omdat de concentratie
in de stal relatief constant is en de ventilatie sterk afhangt van de buitentemperatuur. De
schommelingen in emissie hangen daarom samen met de mate van ventileren. Het verschil tussen
de berekeningen met de CO2 massabalans en de gegevens uit de klimaatcomputer kan veroorzaakt
worden door de te generieke uitgangspunten bij de berekening van de CO2 massabalans. Ook de
data uit de klimaatcomputer kunnen een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke ventilatie
omdat de 8 ventilatoren niet exact even hard draaien, de relatie tussen het percentage uit de
klimaatcomputer en de daadwerkelijke ventilatie niet lineair is. Gegeven deze onzekerheden komt
er een redelijk vergelijkbaar patroon uit de emissiebepalingen per dag.
Om een goed beeld te verkrijgen van de daadwerkelijke emissie per dierplaats per jaar, zal een
jaarrond gemeten moeten worden.

26

Figuur 22

Ammoniakemissie per dag uitgedrukt in kg/dierplaats/jaar (de gele lijn is gebaseerd
op de ventilatie van een afdeling en geeft duidelijk aan dat een afdeling niet
gedurende de hele ronde een representatief beeld geeft van de stalventilatie)

De afdelingsventilatie is de eerste periode vergelijkbaar met de berekende ventilatie op basis van
de CO2 massabalans tot het moment dat de eerste dieren uit de afdeling afgeleverd worden (zie
figuur 22). Als een korte periode gemeten wordt, kan het zijn dat het niet direct opvalt dat de
ventilatiedata uit de klimaatcomputer niet afkomstig zijn van de stalventilatie maar van een
afdeling. Een extra controle op herkomst en juiste data is derhalve altijd noodzakelijk. Het bleek
bij dit bedrijf niet mogelijk om met terugwerkende kracht de ventilatiedata voor iedere afdeling
terug te halen waarmee de totale staldata ook bepaald zou kunnen worden.
De invloed van het meenemen van de temperatuurcorrectie is beperkt op de uiteindelijke emissie in
deze pilot. Vanaf halverwege de meetperiode is ook de CO2 concentratie buiten gemeten. Het
verschil tussen een forfaitaire waarde voor de concentratie CO 2 buiten en de gemeten waarde op de
ventilatieberekening is in deze pilot verwaarloosbaar.
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5. Resultaten geurmetingen
5.1

Gebruikservaringen Canairy

De Canairy sensor is eenvoudig in gebruik. De kast van de sensor is zowel binnen als in de
buitenlucht plaatsbaar. Er zijn twee varianten van de Canairy: een enkele Canairy met één
meetunit en een duo-module waaraan twee meetunits zijn bevestigd. Deze meetunits zijn via een
lange kabel verbonden. Met de duo-module is gelijktijdig voor en achter de luchtwasser getest. Met
de enkele variant is ook buiten de stal gemeten, hier zijn de concentraties laag en is een andere
instelling nodig dan in situaties met hogere concentraties geurstoffen.
De Canairy is pas sinds een klein jaar toegepast voor de veehouderij en is nog in ontwikkeling wat
betreft interpretatie van de data en de mogelijkheden voor toepassingen in de veehouderij. De
focus ligt nu op het meten van geur en luchtkwaliteit in en aan de stal. De sensor meet VOC’s dit
zijn vluchtige organische componenten, dit zijn stoffen die een sterke geur kunnen hebben. Doordat
al deze stoffen worden bepaald, wordt ook een indicatie gegeven van de geur.
Het is nog niet mogelijk om de output van de sensor direct te vertalen naar geurconcentratie in
geureenheden (odour units). De geureenheid is een maat die gebruikt wordt om de mate van
'geurbelasting' te beschrijven. Deze vertaling is ingewikkeld omdat geur in de praktijk een complex
mengsel is waarbij juist het totale complex voor een bepaalde belasting zorgt. Om die reden wordt
deze belasting door de menselijke neus vastgesteld in geurpanels. De output van de sensor is wel
een indicatie van de geurbelasting aangezien het een cumulatie is van een groot aantal geurstoffen
die direct aanwezig is in de bemeten lucht.
5.2

Metingen geur

Metingen bij stal 1
Voorafgaand aan het project waren reeds proefmetingen uitgevoerd. De eerste test was een meting
buiten de stal, de sensor is geplaatst tussen twee varkensstallen tegen één van de muren. Hier was
geregeld varkensgeur waarneembaar maar niet continu en variabel in geursterkte. In onderstaande
figuur 28 zijn de meetdata van een week in april weergegeven. Er zijn schommelingen zichtbaar die
geen eenduidig patroon laten zien. De variatie kan bijvoorbeeld samenhangen met activiteiten in de
stal, de ventilatie van de stallen, activiteiten buiten de stal en de windrichting en -snelheid. De
exacte relaties vragen nadere analyse. De sensor blijkt in ieder geval in staat om variatie in geur te
detecteren in lage concentraties bij de veehouderij.
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Figuur 23

De meetdata van de Canairy geursensor buiten de stal, de gemeten waarden zijn hier
zoals verwacht laag en variabel in hoogte (de eenheid is in Volt en een hogere waarde
betekent een hogere concentratie gemeten stoffen)

In figuur 24 is de meetdata van twee weken in juni 2021 weergegeven, de sensor was in deze
periode voor de luchtwasser geplaatst. Er is een duidelijk dagpatroon te zien waarbij de fluctuaties
binnen een dag veelal groter zijn dan tussen de dagen.

Figuur 24

Outputdata van de Canairy vóór de luchtwasser gedurende 11 t/m 26 juni (de eenheid
is in Volt en een hogere waarde betekent een hogere concentratie gemeten stoffen)

Voor de luchtwasser is een duidelijk dagpatroon zichtbaar. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met
de activiteiten in de stal (voermomenten, controle dieren, activiteit dieren), de ventilatiepatronen
of de weersomstandigheden. De gemeten concentraties voor de luchtwasser (output sensor) zijn
zoals verwacht veel hoger dan buiten de stal. Dit is ook logisch omdat in deze periode gemeten is in
de stal waar de lucht van alle dierafdelingen samenkomt. Er is hier geen analyse uitgevoerd op de
correlaties met andere factoren die een relatie kunnen hebben met de gemeten variatie.
Gedurende de meetperiode achter de 85% biologische luchtwasser is de luchtwasser op 6 september
een halve dag door storing en onderhoud uitgeschakeld geweest (figuur 25). Dit is zichtbaar in de
absolute gemeten waarde achter de luchtwasser. Deze stijgt direct zodra de wasser is
uitgeschakeld. Bij de uitschakeling van de luchtwasser komen de meetwaarden eerst op hetzelfde
niveau als gemeten werd vóór de luchtwasser. Wat vooral opvalt is dat het meer dan twee weken
duurt voordat de luchtwasser weer op het oude niveau functioneert. De meest logische verklaring is
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dat de biologie in de wasser weer moet opstarten. Gezien de termijn dat dit vergt, is het wellicht
mogelijk om het proces te versnellen waardoor de wasser sneller weer op niveau is, bijvoorbeeld
door opnieuw te enten.

Figuur 25

Outputdata van de Canairy achter de luchtwasser in de maand september, op 6
september is de luchtwasser door storing en onderhoud een halve dag buiten gebruik
geweest

In oktober is gestart met het gelijktijdig meten voor en achter de luchtwasser. Na installatie bleken
er enkele problemen te zijn die mogelijk veroorzaakt worden door de meetomstandigheden,
stroomvoorziening (bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van stroomvoorziening en de mate van
belasting per groep) of onderlinge beïnvloeding van de verschillende apparaten. Dit is opgelost en er
vindt nog intern verder onderzoek plaats naar de oorzaken en beste oplossingen. In figuur 26 is de
gemiddelde uurwaarde van een aantal meetdagen weergegeven zowel vóór als achter de
luchtwasser.

Figuur 26

Output van de Canairy sensor weergegeven als gemiddelde waarde per uur, de
donkerblauwe puntjes zijn de waarden voor de luchtwasser en de lichtblauwe erachter

Vanwege het onderzoek met de sensoren was regelmatig in de ruimte voor de luchtwasser
bedrijvigheid, de deur van deze ruimte gaat dan open waardoor er schone buitenlucht wordt
aangezogen in de voorruimte en door de luchtwasser wordt getrokken. Dit is duidelijk zichtbaar in
de meetdata. In figuur 27 zijn alle meetwaarden van één dag tussen 9 uur ’s morgens en 9 uur ’s
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avonds weergegeven waarop er regelmatig verstoring is geweest vanwege het openen van de deur
naar de voorruimte van de luchtwasser. Er is iedere minuut een meetwaarde. De kortstondige
aanzuiging van schone lucht is duidelijk zichtbaar, de sensor reageert hier direct op. In
bovenstaande grafiek met de gemiddelde waarden per uur, komt dit niet naar voren. Een frequent
meetsignaal geeft dit inzicht wel.

Figuur 27

Output van de Canairy sensor van 9 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds op 18 oktober,
de donkerblauwe lijn is voor de luchtwasser en de lichtblauwe er achter. Op de
momenten in de rode cirkel is de deur naar de ruimte voor de luchtwasser een aantal
keer open geweest

Vanwege het pilotkarakter van de geurmetingen en de korte duur van de metingen, zijn de
resultaten nog beknopt. De onderlinge samenhang tussen parameters, de vertaling van de output
van de Canairy naar geur en de efficiency van de luchtwasser zijn stappen voor toekomstig
onderzoek.
Metingen bij stal 2
Bij stal 2 is de Canairy geplaatst bij de luchtuitlaat van de stal. Het patroon is op dit bedrijf anders
dan bij stal 1. De instellingen van de Canairy zijn bij deze stal hetzelfde als bij stal 1. Het patroon
is echter duidelijk anders. In figuur 28 is links een meetperiode van 3 weken weergegeven en rechts
een uitsnede van 3 dagen. Alle waarden zijn gemiddelden per uur. Er zijn bij stal 2 duidelijk drie
piekmomenten per dag. De 3 hoge pieken per dag komen overeen met de voertijden. Het bedrijf
maakt gebruik van brijvoer.

Figuur 28

Meetwaarden Canairy van 3 t/m 22 december 2021 (links) en van 3 t/m 5 december
2021 (rechts)

31

Figuur 29 Metingen Canairy op drie voermomenten op 4 december 2021, omdat de pieken relatief
hoog zijn ten opzichte van de overige metingen is, lijken de overige meetwaarden in
deze grafiek nulwaarden, dit is echter niet het geval
Bij de gemiddelden per uur zijn de voermomenten duidelijk te zien. In figuur 29 zijn voor de uren
dat gevoerd wordt, de meetwaarden per minuut weergegeven. Dan is te zien dat dit een periode
van ongeveer een half uur is dat de meetwaarden verhoogd zijn. Er is variatie in zowel het patroon
als de duur. Het is interessant om na te gaan wat de oorzaken hiervan zijn. Het geeft in ieder geval
aan dat de frequentie van meten belangrijk kan zijn om oorzaken te achterhalen en handvatten te
bieden om indien wenselijk maatregelen te nemen. Gezien de hoogte van de pieken en de snelle
stijging en daling van de meetwaarden, is het aannemelijk dat hier een vluchtige stof als alcohol is
gedetecteerd. Deze hypothese is gedurende de meetperiode bevestigd.
In onderstaande grafiek is te zien dat de pieken een periode veel lager uitvielen om na een aantal
dagen weer hoger te zijn. Dit hing samen met een van de voedergrondstoffen, te weten een
gistproduct. Hier zit een percentage alcohol in waarop de sensor snel reageert en het is een stof die
ook snel vervluchtigt. Er is vanaf 14 december tot 18 december geen gistproduct gevoerd wat de
lagere pieken rond het voeren verklaart. In de rechtergrafiek van figuur 30 zijn de meetwaarden per
minuut weergegeven van 15 december.

Figuur 30

Meetwaarden Canairy met links uurgemiddelden van 13 t/m 18 december 2021 en
rechts de minuutwaarden op 15 december 2021

De geurbelasting is niet één op één gelijk te trekken met de outputdata van de Canairy. Dit hangt
mede af van de geurdrempel van de stoffen die aanwezig zijn. Zo geven alcoholverbindingen een
hoge piek maar veroorzaken bij kortstondige aanwezigheid waarschijnlijk geen grote geurbelasting.
Door ervaring op te doen en sensordata, geurmetingen en -analyses en beleving van omwonenden,
kan in de toekomst meer inzicht verkregen worden in de relatie tussen de meetwaarden en geur.
Hierbij zal ook de vorm van het gemeten patroon een onderdeel van deze relatie zijn.
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6. Validatieprotocol WUR
Wageningen Livestock Research heeft in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en
Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een eerste versie opgeleverd van een
Ontwikkel- en validatieprotocol meetinstrumenten voor gasconcentraties in bedrijfsmonitoring van
NH3 en CH4 uit veehouderijen (Vonk et al. 2021). De hoofdauteur van dit protocol was ook betrokken
bij dit project, om ervaringen onderling te delen.
Eerst zijn de specificaties van de NH3 sensoren vergeleken met de waarden die in dit protocol zijn
opgegeven voor NH3 stallucht voor vleesvarkens (tabel 4). Let wel, dit zijn de waarden bij de
luchtuitlaat en niet in de dierverblijven.
Tabel 4

Statistische kenmerken voor een aantal onderzochte variabelen per diercategorie uit
emissieonderzoek met referentiemethoden (tabel 1 uit rapport Vonk et al. 2021)

Parameter
Aantal locaties waar gemeten is
Aantal metingen
Mediaan van de metingen
Gemiddelde van de metingen
Standaard deviatie
Minimale meetwaarde
Maximale meetwaarde
Gegevensbereik (95% alle waarden)
Praktische vertaalslag
Minimaal vereist meetbereik van een NH3
sensor in een vleesvarkensverblijf

Waarden behorend bij NH3 in uitgaande
stallucht voor de diercategorie vleesvarkens
42
101
14,6 ppm
15,8 ppm
9,4 ppm
2,0 ppm
61,1 ppm
2,0 – 35 ppm
2,0 – 50 ppm*

*de rapportage vermeld dat de uitschieters boven de 50 ppm kunnen worden afgetopt op 50 ppm, hogere
concentraties komen niet vaak voor daarom volstaat een sensor tot 50 ppm

De DOL53 is bedoeld voor metingen in dierverblijven in de veehouderij en voldoet met 0 – 100 ppm
aan de meetrange waarbinnen de metingen moeten kunnen worden uitgevoerd. De DOL51 is in
principe bedoeld voor metingen achter een luchtwasser, waar reeds een deel van de ammoniak uit
de lucht verwijderd is. De meetrange van 0 – 50 ppm zal derhalve afdoende zijn. De range van de
MacView NH3 is instelbaar op ranges met een maximum van 1, 50, 100 of 250 ppm.
De kern van het protocol is dat sensortechnologie wordt getoetst door deze naast gelijktijdig
uitgevoerde referentiemetingen te leggen. Toetsing is hierbij op het niveau van het meetsysteem,
om de geschiktheid als bedrijfsmonitor voor een diercategorie aan te tonen. Na deze initiële
validatie op een viertal bedrijven, zou voor iedere plaatsing en bij iedere verplaatsing een
opleveringsmeting toegepast moeten worden.
In de praktijk zijn stallen veelal in de loop van de tijd aangepast, verbouwd, of gerenoveerd.
Hierdoor kunnen ook de luchtstromen in een stal zijn veranderd door allerlei verschillende oorzaken
zoals het koppelen van luchtkanalen, verschillen in hoogte van een luchtkanaal bij verbouwingen,
meerdere luchtwassers op één luchtkanaal enzovoort. Zo zijn er tal van situaties in de praktijk die
niet aansluiten op de standaard referentiemetingen. Het toepassen van referentiemetingen om een
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sensor te testen in de praktijk maakt het daarom extra moeilijk. Het VERA test protocol for
Livestock Housing and Management Systems (VERA 2018) en de Nederlandse protocollen vereisen
soms randvoorwaarden die in de dagelijkse praktijk niet direct mogelijk zijn. Dit kan zitten in de
(ver)bouw van een stal, de constructie maar ook in een managementsituatie waarbij de
concentratie CO2 structureel hoger ligt dan 3000 ppm.
Bij het bepalen van de emissie van een stal zal hiermee rekening gehouden moeten worden door op
meer punten te meten om een zuiver beeld te krijgen van de totale emissie. In eerdergenoemde
situatieschets van een stal met één centraal luchtkanaal met op twee plaatsen een luchtwasser, zal
bij beide luchtwassers gemeten moeten worden. Dit geldt voor zowel het ventilatiedebiet als voor
de concentratie. Het minimale aantal meetpunten is bedrijfsspecifiek en zal in de praktijk veelal op
meerdere plekken per bedrijf zijn.
De validatie en kalibratie van iedere sensor voor gebruik is relevant om goed te kunnen meten. Dit
is een voorwaarde om met doelvoorschriften te kunnen werken en dit op basis van
sensortechnologie te monitoren c.q. bij te sturen. Initieel is het uitvoeren van een validatie nodig.
Het onderhoudsinterval alsmede de duur tussen een vereiste kalibratie is onder andere afhankelijk
van het type sensor, de blootstelling aan het te meten gas en de eventueel ingebouwde opties voor
een continue of regelmatige monitoring. Deze werkzaamheden kunnen niet bij de veehouder
worden neergelegd, hij is wel verantwoordelijk voor het organiseren hiervan. Een mogelijke optie is
om in de praktijk te gaan werken met een certificatiesysteem waarin onderhoud, validatie en
vervanging opgenomen zijn en regelmatig worden gecontroleerd.
In dit project is aan het eind van de meetperiode van deze fase een test uitgevoerd met drie
sensoren (2 keer een DOL53 en 1 keer een DOL51). Er is onder laboratoriumomstandigheden lucht
aangeboden aan de sensoren met een bekende concentratie NH 3, te weten 10 en 20 ppm. Hierbij
laat de ene DOL53 (groen) een vrij constante waarde zien overeenkomstig het testgas, de DOL53
(blauw) geeft structureel ongeveer 2 ppm te hoog aan en de DOL51 (oranje) fluctueert om de
aangeboden waarde waarbij de afwijking groter is bij een hogere concentratie ammoniak.
De resultaten van deze korte test zijn in onderstaande figuur 28 weergegeven.

Figuur 31

Concentratie NH3 per minuut van 2 DOL53 sensoren (groene en blauwe punten) en een
DOL51 sensor (oranje) en de concentratie NH3 van het aangeboden testgas (geel)
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7. Discussie en conclusies
Het project was ingezet om meerdere typen sensoren en meetmethoden te testen in de praktijk en
een indicatie te verkrijgen of het continu meten van ammoniakemissie in de praktijk reeds haalbaar
is om grootschalig uit te rollen. Van de vier typen sensoren was er één (een prototype) nog niet
geschikt. Twee typen (DOL51/DrägerA500 en Macview NH 3) zijn perspectiefvol en zijn in principe in
staat om ook achter een luchtwasser te meten. Deze waren echter gedurende de looptijd van het
project nog niet volledig goed ingeregeld voor langdurige dataverzameling en konden niet in de
analyse meegenomen worden. Dit betekent echter niet dat deze sensoren niet geschikt zijn voor
metingen maar dat er in dit project geen of onvoldoende data beschikbaar is gekomen. Het was
derhalve in dit tijdsbestek niet mogelijk om achter een luchtwasser de ammoniak te meten. Voor de
luchtwasser en ook bij de luchtuitlaat van de stal zonder luchtwasser is het continu meten mogelijk
gebleken in het project met de DOL53. Deze sensor heeft zijn robuustheid in dierverblijven reeds
bewezen.
Voor het continu meten van emissie is het nodig om te weten hoeveel lucht er met welke
concentratie ammoniak naar buiten wordt geblazen. Het meten en loggen van het ventilatiedebiet
is geen standaard praktijk. De informatie die beschikbaar is in de klimaatcomputer moet ook juist
worden ontsloten en toegepast. De frequentie waarop het ventilatiedebiet bekend is en de
meetfrequentie van de sensoren die de concentratie ammoniak meten bepalen hoe frequent de
emissie kan worden berekend. De gewenste frequentie hangt ook af van de doelstelling. Om inzicht
te krijgen in dagpatronen en daarmee samenhangende mogelijkheden om maatregelen te nemen, is
het noodzakelijk om meerdere meetmomenten per dag te hebben, bijvoorbeeld per uur. De huidige
referentiemetingen geven een emissiewaarde per dag, dit kan voldoende zijn als naar seizoens- en
jaareffecten wordt gekeken. Echter, bij geur kan eens per uur al te weinig zijn en moet vaker
gemeten worden om ook de kortstondige pieken te detecteren. Dit biedt ook meer handvatten voor
inzicht in oorzaken en het ondernemen van gerichte acties.
De hoofdconclusies zijn:
1. Het toepassen van sensortechnologie voor real-time emissiemetingen van ammoniak is in de
praktijk uitvoerbaar.
Met de geteste sensoren voor ammoniak bleek het real-time meten van de concentratie
ammoniak in de uitgaande lucht bij stallen zonder luchtwasser goed mogelijk. Achter de
luchtwasser waren de sensoren gedurende deze pilot nog niet goed ingeregeld waardoor er geen
betrouwbare metingen waren achter de luchtwasser. Voor de emissiebepaling dient ook het
ventilatiedebiet bekend te zijn. Deze is goed te bepalen aan de hand van de CO2-massabalans of
via informatie uit de klimaatcomputer. Dit wordt niet standaard op bedrijven bijgehouden maar
is wel mogelijk. Hierbij is dan ook een koppeling tussen de gegevens uit het managementsysteem, klimaatcomputer en sensormetingen nodig.
2. Real-time metingen bieden meer aanknopingspunten tot handelen voor de ondernemer en in de
toekomst ook voor handhaving.
De emissie is niet constant gedurende de dag omdat zowel de concentratie ammoniak als het
ventilatiedebiet variëren. Kennis over de momenten waarop deze hoger zijn en inzicht in de
oorzaken hiervan bieden handvatten om de emissie (kosten)efficiënt te verlagen op dag- en
jaarbasis. De handvatten kunnen bedrijfsspecifiek zijn maar ook samenhangen met generiekere
kenmerken zoals type stal, stalinrichting, voerregiem en gezondheidsstatus. In dit project is een
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korte periode gemeten maar bij jaarrond metingen zullen de seizoenseffecten inzichtelijk
worden en ook welke aspecten er per seizoen een rol spelen voor de emissie. De impact van
maatregelen zal ook per seizoen anders zijn.
3. Een bedrijfs-APK op basis van continue metingen past bij doelvoorschriften
Ondernemers kunnen middels continue metingen inzicht krijgen in de daadwerkelijke ammoniak
emissie. Dit biedt handvatten om aan te kunnen gaan tonen dat zij voldoen aan de eisen die in
de vergunning zijn gesteld. Ook biedt het handvatten om eerder bij te sturen indien nodig. Het is
van belang dat de metingen en de onderliggende technologie betrouwbaar zijn, dit kan door
eisen te stellen aan de technologie of via certificatie hiervan. In de APK wordt getoetst of ook
hieraan is voldaan.
4. Een goed plaatsingsprotocol voor de sensoren is essentieel voor een goede emissie-bepaling.
In de praktijk is iedere stal anders, ook stallen met een gelijke Rav-code zullen in uitvoering op
onderdelen verschillend zijn. Dit is relevant voor het plaatsingsprotocol om stal- en
bedrijfsemissie te kunnen gaan meten, zowel voor de meting van de concentratie ammoniak als
voor CO2. In de praktijk zullen per bedrijf in veel gevallen op meerdere plaatsen sensoren nodig
zijn voor de meting van de bedrijfsemissie.
5. Alerts op basis van real-time metingen dragen bij aan sneller handelen en betere prestaties
Bij real-time meten kan ook eerder worden ingegrepen wanneer er iets aan de hand is. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de meetdata van de geursensor waaruit een storing in de luchtwasser en ook
een verstoring voor de wasser direct zichtbaar zijn.
6. De indicatieve metingen voor geur laten eveneens variatie over de dag zien en er is een relatie
met bedrijfskenmerken en weersomstandigheden.
Ook hier geldt dat meer kennis over deze relaties inzicht kan worden gekregen in de oorzaken en
in handelingsperspectief om tot verbetering te komen van de prestaties van het bedrijf. Tevens
wordt bij luchtwassers een snelle indicatie verkregen van het rendement en de factoren die
hierop van invloed zijn.
Een aantal aanvullende relevante aspecten bij sensortechnologie voor emissiemetingen
-

Bij het toepassen van sensoren in de praktijk blijkt dat er altijd onverwachte aspecten zijn die
verstorend blijken te zijn voor de sensoren. Dit kunnen kleine praktische punten zijn zoals de
beschikbaarheid van stopcontacten, (on)mogelijkheden om kabels op de gewenste plek te krijgen
of dat er tijdens transport of plaatsing iets in een aansluiting los of kapot gaat. Zowel de sensor
zelf als de behuizing moet robuust genoeg zijn voor de omstandigheden waar deze wordt
geplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de luchtsamenstelling, variatie in temperatuur en
luchtvochtigheid maar ook een te hoge temperatuur als de sensor een deel van de dag in de volle
zon staat. Op locatie kunnen verstoringen optreden door lokale meetomstandigheden zoals
apparatuur in de buurt, er moet voldoende voeding (stroomvoorziening) beschikbaar zijn op een
stopcontact om alle aangesloten apparatuur te voorzien enzovoort. Bij iedere nieuwe test
ontstaan nieuwe onverwachte problemen die opgelost moeten worden, door veel testen uit te
voeren wordt het systeem aldoor robuuster en geschikt voor uitrol in de praktijk.

-

De ruimte voor de luchtwasser is vaak stoffig. In het kader van brandveiligheid is het relevant
dat het toepassen van sensortechnologie niet kan leiden tot risico’s op kortsluiting of andere
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oorzaken van brand. Het centrale kanaal en de voorkamer voor de luchtwasser worden in de
praktijk niet of zelden gereinigd. Dit blijkt praktisch heel lastig uitvoerbaar. Ook (provisorisch)
aangelegde verlichting in het kanaal tot en met de luchtwasser kan een potentieel gevaar
opleveren.
-

Ventilatiedebieten worden op veel bedrijven niet standaard gelogd. Het meten van het
ventilatiedebiet op stalniveau (meetwaaierunits bij de luchtuitlaat punten) is ook niet
standaard. Bij stallen met een luchtuitlaat per afdeling betekent het een meetpunt per afdeling,
bij stallen met een centraal kanaal moet rekening gehouden worden met de daadwerkelijke
luchtverdeling in het kanaal over de verschillende uitlaatpunten. Hierbij kunnen ook meerdere
meetpunten noodzakelijk zijn.

-

Ventilatiedebieten zijn goed te berekenen aan de hand van de CO 2-massabalans. Ook hier zijn
aanvullende registraties nodig die geautomatiseerd moeten zijn voor het real-time meten van de
emissie. Denk aan de dieraantallen, diergewicht (dit kan berekend worden op basis van
opleggewicht en groei per dag), voercurves en temperatuur. Ruwweg geeft het toepassen van
standaardwaarden een goede indicatie van de ventilatie. Dit is met name geschikt voor het
berekenen van dagemissies en minder voor de bepaling real-time of op uurbasis, omdat bij de
CO2-productie geen rekening wordt gehouden met variatie over de dag.
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