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H
et is een stip aan de hori-
zon voor boeren, weten-
schap én politiek. Pas als 
je continu en accuraat de 
uitstoot van ammoniak 

kunt meten op de boerderij zelf, 
neem je de twijfels rond de werking 
van innovatieve stalsystemen reso-
luut weg. En kunnen weer vergun-
ningen worden verleend voor emis-
sie-arme vloeren en luchtwassers, 
zonder dat de boer na een forse in-
vestering alsnog moet vrezen voor 
een oordeel van de rechter.

Immers, meten is weten. Provin-
ciebestuurder Elies Lemkes-Straver 
kondigde vrijdag een nieuwe proef 
aan bij 25 Brabantse veehouderijen. 
,,Het beleid van de rijksoverheid ge-
richt op realtime monitoring; daar gaat 
het helemaal naartoe.”

In Brabant is Connecting Agri & 
Food intensief betrokken bij onder-
zoek naar ammoniakmetingen met 
sensoren. Het onafhankelijke bureau, 
gevestigd in Uden, geeft al jarenlang 
leiding aan tal van projecten en proe-
ven.

Meten met sensoren 
technisch mogelijk
Technisch is het inmiddels mogelijk 
om de uitstoot van ammoniak bij 
stallen goed in kaart te brengen, zegt 
Monique van der Gaag, projectleider 
smart farming. Althans, het is moge-
lijk bij mechanisch geventileerde 
stallen, met een beperkt aantal uit-
laatpunten. Denk aan varkensstallen, 
die veelal van luchtwassers zijn voor-
zien, en pluimveestallen. Van der 
Gaag: ,,Bij open stallen, zoals je die 
ziet bij melkvee- en geitenhoude-
rijen, is het door de vele luchtbewe-
gingen nog een stuk lastiger. Het kan 
wel, maar om realtime meten in open 
stallen betaalbaar te maken, is meer 
onderzoek en dus tijd nodig.”

De technische ontwikkeling van de 
sensoren is cruciaal, maar betekent 
nog niet dat het continu monitoren al 
snel een pijler kan zijn bij het verle-
nen van vergunningen. ,,Het hele 
systeem van toezicht en handhaving 
zal veranderen”, zegt Van der Gaag. 
,,Nu bouw je een stal volgens een be-
paalde RAV-code (Regeling Ammo-
niak en Veehouderij, red.), die staat 
voor een bepaalde hoeveelheid stik-
stof per dierplaats. Met sensoren 
werkt het heel anders; hoe kun je ga-
randeren dat een bedrijf daadwerke-
lijk onder een bepaalde maximale 
emissie blijft?”
Daartoe moet veel in vergunningen 
worden vastgelegd. Welke technische 

randvoorwaarden worden aan senso-
ren gesteld? Waar en hoe installeer je 
ze? Meetinstrumenten gaan op den 
duur afwijkingen vertonen, hoe vaak 
moeten sensoren geijkt en gevali-
deerd worden? Hoe regel je het on-
derhoud? Hoe voorkom je dat ermee 
gefraudeerd wordt? Hoe krijgen om-
gevingsdiensten toegang tot de 
meetdata? Hoe beveilig je die infor-
matie?

Tal van partijen - overheid, onder-
zoeksbureaus, bedrijven, de Wage-
ningen Universiteit (WUR) -  zijn 
bezig met deze vragen. De druk is 
hoog, geld is niet het probleem. Des-
ondanks is het moeilijk te voorspel-
len hoe lang het nog duurt voordat 
het hele proces opnieuw is ingericht, 
zegt Van der Gaag. ,,Maar voordat het 
gemeengoed is in de hele veehouder-
ijsector, dan ben je echt vijf tot tien 
jaar verder.”

Dat wordt beaamd door Nico 
Ogink van de Wageningen Universi-
teit. ,,Bij ‘doorwaaistallen’ zoals in de 
melkveehouderij duurt het echt nog 
jaren”, zegt de onderzoeker. ,,Bij stal-
len met luchtwassers kan het sneller 

gaan. Maar ook dan moeten nog veel 
zaken ingevuld worden. Belangrijk is 
wie daarin de regie neemt. Het mi-
nisterie van LNV (Landbouw, Na-
tuurbeheer en Voedselkwaliteit, red) 
lijkt dat nu te doen en dat is goed. Je 
kunt het niet aan de vrije markt over-
laten, want dan krijg je straks meer-
dere systemen naast elkaar.”

Ogink was direct betrokken bij het 
kritische onderzoek van de WUR 
naar de effectiviteit van emissiearme 
stallen, dat dit najaar uitkwam. Ook 
uit deze studie worden sensormetin-
gen op de boerderij genoemd als de 
grote stap vooruit. ,,Niet alleen ter 
vervanging, maar ook als aanvulling 
en ondersteuning van het huidige 
systeem van RAV-codes”, zegt 
Ogink.

Ondernemerschap van 
boer stimuleren
Groot voordeel is dat de boeren zelf 
weer aan het stuur komen te zitten. 
Een boer krijgt een norm opgelegd 
waaraan zijn bedrijf qua ammonia-
kuitstoot moet voldoen en heeft ver-
volgens de vrijheid én verantwoorde-

Ammoniaksensoren in stal  
is de toekomst in veehouderij
Meten is weten. Veel discussie over de schadelijke invloed van de veehouderij zou 
luwen als op stalniveau continu de uitstoot van stikstof gemeten kan worden. 
Zover is het nog niet, maar de ontwikkelingen gaan wel snel. Met daarin een 
belangrijke rol voor Brabantse hightech.

lijkheid om te bepalen hoe hij dat 
doel bereikt. Via een emissiearme 
vloer? Via het voer van het vee? Via 
het aantal dieren? Een combinatie 
van dergelijke maatregelen?

,,Dat stimuleert het ondernemer-
schap veel meer dan nu het geval is”, 
zegt Ogink. ,,Boeren krijgen straks 
via zo’n sensorsysteem continu in-
formatie die ze kunnen vertalen in 
hun bedrijfsvoering.”

Hoe sneller, hoe beter
Brabant voorziet voor zichzelf een 
belangrijke rol bij de verdere ontwik-
keling van de sensormetingen. ,,We 
zijn niet de enige provincie die hier-
mee bezig is”, zegt gedeputeerde 
Lemkes. ,,Al die proeven bij elkaar 
moeten straks de inhoud en basis 
bieden om te kunnen certificeren. 
Maar hier, als provincie met zoveel 
hightech in huis, moet het wel ge-
beuren, denk ik. We hebben hier veel 
bedrijven die technologisch kunnen 
bieden wat we nodig hebben en je 
ziet dat dat steeds dichter bij elkaar 
komt. Hoe sneller we hier vaart in 
kunnen maken, hoe beter het is.”

l 
Het hele 
systeem van 
toezicht en 
handhaving zal 
veranderen
 – Monique van der 
Gaag

 e Koeien in de stal. In 
de toekomst zal de 
ammoniakuitstoot op 
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 c Brabantse hightech speelt belangrijke rol bij meten van stikstofuitstoot 


