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Samenvatting 

In maart 2019 is in Venray het project Boeren en Buren onder leiding van het RIVM van start gegaan 
met de looptijd van twee jaar. Dit is een samenwerking tussen boeren, omwonenden en de lokale 
overheid. Er zijn metingen uitgevoerd bij stallen en bij bewoners in de tuin. Voor de agrarisch 
ondernemers is het van belang om niet alleen buiten de stal, maar ook in de stal te meten. Daar 
heeft dit project zich op gericht. Met vier ondernemers is besproken welke metingen voor hen 
relevant zouden zijn. Er is gekozen voor klimaatmetingen in de stal, waarbij real time zes keer 
per uur de temperatuur, luchtvochtigheid en concentratie ammoniak en CO2 werd gemeten. Bij 
twee deelnemers is ook gedurende een periode de totale hoeveelheid fijnstof in de stal gemeten. 
Tevens zijn experimenten uitgevoerd met het meten van ammoniak buiten de stal en fijnstof direct 
achter en iets verder van de stal. De metingen in de stal zijn veelal goed gegaan en hebben de 
ondernemers extra inzicht gegeven. De sensoren voor de metingen buiten de stal bleken niet 
volledig te voldoen aan de gewenste randvoorwaarden. Dit is proefondervindelijk vastgesteld. Met 
deze kennis is weer een stap gezet in de doorontwikkeling hiervan. 
 
De eindconclusies per aspect zijn: 
 
Sensoren  

1. De stand van de techniek is nog niet zover dat deze volledig uitontwikkeld is. 
2. Voor klimaatmetingen in de stal zijn al goede en relatief betaalbare sensoren beschikbaar 

en ook hier is de sensortechnologie is nog in ontwikkeling.  
3. Het toepassen van sensortechnologie in de veehouderij biedt mogelijkheden om meer 

inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Het gebruik van sensoren heeft nu al 
gebruikswaarde voor veehouders. 

Metingen in de stal 
4. De klimaatsensoren bleken waarde te hebben voor het klimaatmanagement op de bedrijven. 
5. Het is belangrijk dat data real time beschikbaar zijn om mogelijk afwijkende waarde te 

relateren aan omstandigheden op dat moment. Voor handelingsperspectief is dit ook 
essentieel.  

Ammoniak buiten de stal 
6. De toegepaste ammoniaksensoren buiten de stal zijn nog niet geschikt voor metingen op 

afstand van de stal. Ze hebben wel inzicht gegeven in de patronen op geringe afstand van 
een luchtuitlaat. Een betaalbaar alternatief voor meting op grotere afstand, is de passieve 
sampling, deze methode geeft echter geen beeld van fluctuaties maar één waarde per 
maand. 

Fijnstof buiten de stal 
7. De toegepaste fijnstofsensoren voor buiten de stal zijn niet optimaal voor het meten van 

fijnstof uit veehouderijbedrijven, met name in verband met het grovere fijnstof (PM10).  
8. De concentratie kleiner fijnstof (PM2,5) bleek over een groter meetgebied een vergelijkbaar 

patroon te hebben. Deze  patronen in een gebied met een straal van 15 km kwamen sterk 
overeen. 

Gebruikers van de sensoren 
9. Voor veel gebruikers van sensortechnologie is (met name in de beginperiode) begeleiding 

wenselijk om het maximale uit de mogelijkheden te halen. Motivatie en het ervaren van nut 
en noodzaak van sensortechnologie is niet vanzelfsprekend. Mede door de maatregelen in 
verband met Covid 19, is dat in dit project niet optimaal mogelijk geweest. Juist de 
contactmomenten zijn ook van belang om optimaal gebruik te maken van de nieuwe 
technologie.  
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10. De ervaringen van de deelnemende veehouders varieerden tussen “niet veel mee gedaan” 
tot “echte eyeopeners” door de data.  

 
Samenvattend heeft dit project meer inzicht gegeven wat er mogelijk is met de huidige stand van 
de technologie van sensoren voor de veehouderij anno 2020. Tevens kan de technologie bewezen 
nut hebben voor het bedrijfsmananagement en partijen bij elkaar brengen. Door te meten en te 
delen, dragen projecten ook bij de ontwikkeling van sensoren voor het meten van fijnstof en 
ammoniak en naar de toekomst ook andere componenten in de lucht. 
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1 Inleiding en doelstelling 

1.1 Aanleiding  

In maart 2019 is in Venray het project Boeren en Buren onder leiding van het RIVM van start gegaan 
met de looptijd van twee jaar. Het project Boeren en Buren heeft als doel “in Venray te 
onderzoeken in hoeverre het gezamenlijk meten van de luchtkwaliteit en ervaren van hinder het 
vertrouwen tussen boeren, omwonenden en de lokale overheid kan vergroten en het gesprek over 
lokale oplossingen en handelingsopties voor een gezonde en duurzame lokale veehouderij kan 
faciliteren”. Het is de verwachting dat het daadwerkelijk samen optrekken en een open 
communicatie tussen de partijen over de betekenis van meetresultaten het onderlinge vertrouwen 
kan vergroten. Daarnaast werken de partijen samen een meetstrategie uit, leren elkaars 
meetmethoden kennen, delen resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies gericht op 
beleidsmaatregelen en handelingsopties. 
 
Voor de agrarisch ondernemers is het van belang om niet alleen buiten de stal, maar ook in de stal 
te weten welke stoffen aanwezig zijn in de lucht en in welke concentraties deze stoffen voorkomen. 
Idealiter krijgt de ondernemer ook in beeld welke relatie er is tussen de luchtkwaliteit in de stal en 
de impact hiervan op de luchtkwaliteit om de stal. Deze kennis kan handelingsperspectief bieden in 
de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld in de stal aanpassingen door te voeren die het klimaat te 
verbeteren. Dit levert naar verwachting ook een positieve bijdrage aan de gezondheid en het 
welzijn van de dieren en daarmee ook aan de prestaties die de dieren leveren. Daarnaast biedt het 
perspectief voor het verminderen van overlast buiten de stal. Het voorliggend project richt zich op 
controle op de kwaliteit van sensoren, de gegevens die de sensoren opleveren en het omzetten van 
data naar informatie en vervolgens naar advies, handelingsperspectief en actie. 
 
De provincie Limburg heeft de ‘Subsidieverordening investeringen Landelijk Gebied Limburg 2015 
e.v. paragraaf 1.4C Excellent produceren: Verbeteringen in de Veehouderij (emissies bestaande 
stallen)’ met een looptijd tot 31 mei 2021 gepubliceerd. Hier kunnen ondernemers subsidie kunnen 
krijgen bij de aanschaf van sensoren om stoffen in de lucht te meten, zowel in de stal als buiten de 
stal. Het project van het RIVM sluit hier goed op aan, omdat ondernemers in Venray zelf actief aan 
de slag kunnen gaan met het gebruik van sensoren voor optimalisatie van de eigen bedrijfsvoering 
en het verbeteren van luchtkwaliteit in de regio. Bij het realiseren van meer meetpunten, kan een 
beter beeld verkregen worden van de luchtkwaliteit in een gebied. 
 
Dit project is gefinancierd door de provincie Limburg en er is door de projectuitvoerders 
samengewerkt met de projectleiding van het project “Boeren en Buren” en het project 
“Meetnetwerk Zandkant – Noordkant in Sint Anthonis” dat in 2019/2020 is uitgevoerd door 
Connecting Agri & Food in opdracht van de gemeente Sint Anthonis met ondersteuning van de 
provincie Noord Brabant en Agro Proeftuin de Peel.  
 

1.2 Doel van het project 

Het gebruik van sensoren in de veehouderij kent grofweg twee drempels die functionele toepassing 
in de weg staan. De eerste is de keuze van een geschikte sensor voor de doelstelling die de 
ondernemer hiermee heeft. De tweede is het vertalen van gegevens die een sensor produceert naar 
bruikbare data en handelingsperspectieven. In dit project is een aanzet gemaakt om deze twee 
drempels te verlagen voor vier ondernemers in de gemeente Venray. De ervaringen die opgedaan 
worden leiden tot adviezen voor de veehouderij in de breedte voor het gebruik van sensoren voor 
meer inzicht in de bedrijfsvoering. 
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2 Opzet van het project 

Met de ondernemers is afgestemd wat zij graag zouden willen meten in hun stallen en met welk 
doel. Vervolgens is gekeken welke sensoren geschikt zouden zijn om deze metingen mee uit te 
voeren. Aan alle ondernemers zijn de sensoren ter beschikking gesteld door de Provincie Limburg.  
 

2.1 Deelnemende ondernemers  

Binnen het project Boeren en Buren van het RIVM in Venray is een viertal ondernemers dat 
deelneemt aan de metingen om de stal en de afstemming van deze meetgegevens met de 
buurtbewoners. Aan deze ondernemers is aangeboden om ook deel te nemen aan dit project waarbij 
er middels sensortechnologie ook meer inzicht verkregen wordt in het klimaat in de stal en waar 
mogelijk ook buiten dicht bij de stal.  
Voor deelname aan het project is een “Overeenkomst Data-uitwisseling en gebruik sensoren” 
getekend door de deelnemers en Connecting Agri & Food. Ook zijn er afspraken gemaakt over het 
verwerken van de persoonsgegevens.  
 
Tabel 1 Deelnemende bedrijven 

Bedrijf  Diersoort  Type stalsysteem 
A Leghennen Volière systeem met droogtunnel 
B Zeugen Regulier systeem 

Zeugen: ligboxen met uitloop deels met luchtwasser 
C Varkens en leghennen Regulier systeem 

Varkens: met luchtwasser 
D Vleeskuikens Regulier systeem 

 
 

 
Figuur 1 De vier deelnemende veehouderijbedrijven liggen binnen de cirkel in de gemeente Venray 
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2.2 Inventarisatie geschikte sensoren 

Middels een inventarisatie bij bedrijven en kennisinstellingen wordt bepaald welke sensoren in 
aanmerking komen om voor de deelnemende bedrijven aan te schaffen. De sensoren worden naast 
de leidraad van de Provincie Limburg gelegd.  
 

2.3 Analyse en handelingsperspectieven 

Een korte analyse van de data van de sensoren wordt na enkele maanden en aan het eind van het 
project teruggekoppeld aan de deelnemers. Indien wenselijk zijn meetresultaten ook tussentijds 
besproken. Na de eerste analyse is aan alle deelnemers de mogelijkheid geboden om advies in te 
winnen bij een klimaatdeskundige van DLV Advies. Met deze klimaatdeskundige konden de 
deelnemers de resultaten en ervaringen delen en kijken of en waar verbetermogelijkheden zijn.  
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3 Toegepaste sensoren 

3.1 Keuzeproces  

Er zijn op de markt vele sensoren beschikbaar die claimen concentraties van specifieke stoffen te 
kunnen meten. In de praktijk zijn niet alle sensoren geschikt voor de omstandigheden en het meten 
van de verwachte concentraties in en om een stal. Zo is het klimaat in een stal voor veel sensoren 
niet geschikt vanwege bijvoorbeeld de relatief hoge concentraties ammoniak en stof in gesloten 
stallen. Buiten zijn de concentraties lager en dient de sensor een ander meetbereik te hebben en 
bestand te zijn tegen grotere verschillen in bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid. Zo zijn 
er tal van randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om een functionele sensor te hebben 
voor het door de gebruiker gestelde doel. Hierbij wordt de technische leidraad gevolgd behorend bij 
de subsidieregeling van de provincie (https://www.limburg.nl/@1825/subsidie-silg/). 
 
Vanuit de veehouders is aangegeven met name interesse te hebben in het klimaat in de stal, de 
ammoniakconcentratie binnen en buiten de stal, de hoeveelheid fijnstof in en om de stal en de geur 
buiten het bedrijf. Er is een inventarisatie uitgevoerd naar beschikbare sensoren die zowel voldeden 
aan de vereiste voorwaarden als binnen het beschikbare budget van maximaal €30.000,- voor alle 
bedrijven samen. Er is gebruik gemaakt van het platform van Slimme Stal, waar alle sensoren op 
aangesloten kunnen worden. Het datatransport gaat via het LoRa-netwerk. Het is bekend dat dit 
goed werkt in het buitengebied en bij onvoldoende signaal kan er een gateway geplaatst worden. 
Ervaring leert dat in veel stallen in Nederland een afdoende verbinding gemaakt kan worden. Zo kan 
de gebruiker continu (realtime) zien welke meetwaarden er geregistreerd worden op zijn bedrijf. In 
figuur 2 is dit proces schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 2 De data van alle sensoren worden via het LoRa Netwerk verstuurd en weergegeven op een 

dashboard. De informatie over de weergegevens wordt vanaf internet ingelezen via de service 
van DarkSky. 

 
Voor de inventarisatie van geschikte sensoren is een aantal stappen gezet. Er is contact gelegd met 
partijen die onderzoek uitvoeren met sensortechnologie in de veehouderij, zoals Wageningen 
Livestock Research, Intemo, Environmental Monitoring Systems (EMS) B.V., Green Tech Lab van 
Fontys Hogeschool, Vereniging Behoud de Parel, Kewi Techniek, InterScience BV, Castle Photonic 
Technologies, Whysor en het RIVM. Daarnaast is via internet gekeken of er nationaal of 
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internationaal sensoren zijn die reeds bewezen de gewenste parameters kunnen monitoren op 
veehouderijbedrijven.  
 
Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat er veel beweging is op dit vlak en er met diverse 
technieken wordt geëxperimenteerd. Voor de veehouders was het klimaat in de stal en inzicht in 
fijnstof en geur de belangrijkste aspecten. Het meten van geur is nog niet mogelijk op continue 
basis met geschikte sensoren binnen het beschikbare budget. Er is in overleg met de veehouders en 
de LLTB gekozen om voor alle bedrijven een sensor voor het stalklimaat aan te schaffen om inzicht 
te krijgen in het eigen stalklimaat. Daarnaast is gekozen voor een aantal sensoren die nog niet 
(grootschalig) in de praktijk gebruikt worden maar al wel positieve resultaten hebben laten zien in 
het ontwikkelingstraject. Voor de twee pluimveebedrijven in dit project is een fijnstofsensor 
aangeschaft die ook continu in de stal metingen kan verrichten.  
Daarnaast zijn voor metingen buiten de stal 6 ammoniaksensoren en 6 fijnstofsensoren aangeschaft. 
Deze sensoren zijn ingezet om te beoordelen hoe ze onder praktijkomstandigheden functioneren en 
of er patronen zichtbaar zijn in de concentraties ammoniak en fijnstof naast de stal en of er een 
relatie is met de concentraties in de stal. In het volgende paragrafen worden de sensoren nader 
beschreven en toegelicht.  
 

3.2 Klimaat in de stal 

Bij het klimaat in de stal is een aantal aspecten van belang. Enkele hiervan zijn de temperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid, aanwezigheid van tocht, concentratie van potentieel schadelijke stoffen 
voor de gezondheid van dier en mens in de stal en stoffen die van belang zijn bij de emissie vanuit 
de stal. Het gaat bijvoorbeeld om ammoniak (NH3), zwavelsulfide (H2S), koolstofdioxide (CO2), 
methaan (CH4) en in enkele gevallen over waterstofcyanide (HCN) en koolstofmonoxide (CO). De 
laatste twee gassen zijn potentieel gevaarlijk en zijn relevant om ernstige incidenten in de stal te 
voorkomen. Methaan is een belangrijk broeikasgas dat bij alle veehouderijsectoren voorkomt. De 
grootste emissies zijn afkomstig uit de rundveehouderij. Voor het dagelijks management en 
verbeteringen hierin, zijn voor de veehouders ammoniak en CO2 geschikte gassen om te monitoren. 
Ammoniak is van belang voor het klimaat in de stal en dit gas is vanuit het oogpunt van depositie in 
de natuur ook belangrijk bij de emissie uit de stal. Tevens kan ammoniak in de lucht reageren met 
andere stoffen waardoor secundair fijnstof ontstaat.  
 
 
 



 

Sensortechnologie bij veehouders in Venray             april 2021 Pagina 11 van 31 

 
Figuur 3  links: Slimme Stal klimaatkastje met sensoren voor NH3, CO2, temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid. Midden en rechts: data van Slimme Stal uit te lezen via telefoon en computer 

Voor het meten van klimaat in de stal is gekozen voor Slimme Stal klimaatkastjes waarmee 
temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, concentratie NH3 en de concentratie CO2 gemeten kan 
worden. Deze sensor registreert iedere tien minuten de meetwaarde en stuurt dit via het LORa 
Netwerk naar het platform van Slimme Stal (figuur 3). Er is reeds enkele jaren ervaring met dit 
systeem en werkt goed in de praktijk. 
 

3.3 Fijnstof in de stal 

Het meten van fijnstof in de stal gebeurt nu vaak middels onderzoeksprojecten waarbij er tijd, geld 
en arbeid beschikbaar gemaakt wordt om de sensor uit te lezen, te reinigen en regelmatig te 
controleren. Deze sensoren kunnen het fijnstof goed meten maar passen niet binnen de 
randvoorwaarden die vanuit de praktijk worden gesteld. Het is belangrijk dat sensoren dan robuust 
zijn, weinig onderhoud vragen en eenvoudig uit te lezen.  
 
Voor fijnstof is gekozen voor de Sintrol Snifter sensor (zie figuur 4). Deze sensor is geleverd door 
Kewi services en is in eerdere experimenten geschikt gebleken voor het gebruik in veestallen. Naast 
het opstellen van ijklijnen vraagt de sensor weinig onderhoud. De Snifter is niet in staat om 
onderscheid te maken in de grootte van de fijnstofdeeltjes. Dat wil zeggen dat de totale 
hoeveelheid fijnstof wordt gemeten en geen uitsplitsing is te maken naar het fijnere fijnstof (PM1), 
het kleine fijnstof (PM2,5) en het grovere fijnstof (PM10). Voor de eerste doelstelling om inzicht te 
krijgen in continue monitoring is dit onderscheid ook niet direct noodzakelijk. 
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Figuur 4 De snifter sintrol fijnstof sensor voor metingen in de stal 

 

3.4 Fijnstof buiten de stal 

Het onderdeel fijnstof meten buiten de stal is in nauwe samenwerking uitgevoerd met een project 
van de gemeente Sint Anthonis waar een meetnetwerk is geplaatst om fijnstof te meten. In beide 
projecten is voor dezelfde sensor gekozen. Op deze manier komt er extra kennis en informatie 
beschikbaar. Ook is op dit onderdeel nauw contact geweest met het RIVM die onder andere voor het 
project Boeren en Buren metingen begeleidt in de gemeente Venray.  
 
Voor het meten van fijnstof buiten de stal is gekozen voor een sensormeetkit van Green Tech Lab 
van Fontys Hogeschool (zie figuur 5). Vereniging Behoud de Parel heeft aan de basis van deze 
sensorkit gestaan bij de ontwikkeling, componentkeuze en software. In deze kit is een Plantower 
sensor ingebouwd. De nauwkeurigheid van de sensoren voor PM2,5 is 10 µg /m3 binnen het bereik 
van 0~100 µg /m3. Bij hogere waarden is het 10%. Voor PM10 is de nauwkeurigheid 15 µg /m3 in het 
bereik tussen 0~100 µg/m3 daarboven is het 15%. 
 
De stroomvoorziening is dubbel uitgevoerd: er is een aansluiting voor het elektriciteitsnet en er is 
een zonnepaneel. Uit de testen blijkt dat de sensor zonder problemen op minder zonnige dagen en 
in de nacht blijft functioneren omdat de accu toch voldoende wordt opgeladen door de aanwezige 
zonneschijn overdag. Iedere 10 minuten wordt de concentratie fijnstof doorgegeven via het LoRa 
netwerk aan het platform Slimme Stal. 
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Figuur 5  De assemblage van de sensorkits en een fijnstofsensor met zonnepaneel in het veld 

Tevens worden eens per uur de weergegevens geregistreerd, dit zijn de temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, windrichting en –snelheid.  
 

3.5 Ammoniak buiten de stal 

Voor ammoniakmeting buiten de stal zijn uit de inventarisatie geen sensoren naar voren gekomen 
die passen binnen de randvoorwaarden van accuratesse en betaalbaarheid. De meeste 
ammoniaksensoren onder de €1500 zijn geschikt om concentraties van 1,5 ppm of hoger te meten. 
Voor ammoniak in de buitenlucht is dit niet geschikt. Op basis van eerdere tests van Whysor met 
ammoniak sensoren is gekozen om verder te gaan met EuroGas100 sensor die volgens de fabrikant 
vanaf 0,5 ppm kan meten. Deze sensor gaf in eerdere testen, na enige rekenkundige bewerking, ook 
bij lagere concentraties redelijk vergelijkbare resultaten met het Landelijk Meetnetwerk 
Luchtkwaliteit (LML) in Vredepeel. Er zijn 6 van deze sensoren aangeschaft. Het is dan mogelijk om 
op meer punten bij één bedrijf te meten of om met één of twee sensoren per bedrijf een indicatie 
te verkrijgen van de concentratie in de buitenlucht.  
 

3.6 Samenvatting kenmerken van de sensoren 

In tabel 2 staat een kort overzicht betreffende kenmerken van de sensoren die in de leidraad 
genoemd zijn. Wat betreft het verzenden van de data naar een platform zijn alle sensoren geschikt 
voor LoRa en komt de data binnen op één centrale locatie. De deelnemers kunnen via een eigen 
inlogcode de data die op hun eigen bedrijf wordt geregistreerd real time inzien. 
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Tabel 2 Beknopt overzicht met kenmerken van de sensoren in het project 

 Slimme Stal 
klimaatkast 

Fijnstof in de stal Fijnstof buiten Ammoniak buiten 

Leverancier  Slimme Stal Kewi Service Green Tech Lab Whysor 
Bestand tegen 
stalklimaat / 
buiten-
omstandigheden 

Ja, aantoonbaar 
geschikt voor 
stalklimaat op basis 
van aantal jaar 
ervaring 

In eerste 
experimenten van 
Kewi goede 
resultaten, dit project 
is lakmoesproef 

In eerste 
experimenten 
geschikt, nu test met 
langere periode buiten 

Behuizing is nieuw 
model en geschikt bij 
eerste test, nu 
langduriger test buiten 

Geschikt voor 
betreffende te 
meten stof 

Ja, alle hardware 
onderdelen (NH3, CO2, 
T en RV) van DOL en 
specifiek voor dit doel 

Ja, voor totale 
hoeveelheid fijnstof 

Ja, voor PM10, PM2,5 
en PM1 

Ja, geschikt voor 
specifiek NH3 

Sensor passend 
bij het doel 

Ja, sensor is in staat 
accuraat de absolute 
waarde en de 
patronen te meten die 
nodig zijn voor 
stalklimaatmeting 

Ja, inzicht in patronen 
van fijnstof in de stal 
gedurende een dag, 
een ronde en langere 
periode 

Ja, PM10 belangrijkste 
bij veehouderijen. 
Passende sensor 
gegeven de 
beschikbare kennis bij 
aanvang project. 

Beste dat nu binnen 
de randvoorwaarden 
voor handen was. 
Effectiviteit moet 
blijken tijdens 
project. 

Onderhoud  Gekalibreerd door 
fabrikant, herijking 
volgens richtlijnen 
fabrikant niet nodig, 
ervaring van Slimme 
Stal met beoordeling 
van deze sensortypen 
is dat deze na een jaar 
nog accurate metingen 
geven 

Tijdens het meten 
wordt door Kewi een 
aantal keer een 
aanvullende 
gravimetrische meting 
uitgevoerd om 
ijklijnen te maken. 

Bij Green Tech Lab 
ook verder in 
ontwikkeling, in eerste 
instantie vergelijken 
data van sensoren bij 
elkaar 

Nog in ontwikkeling, 
eerste testen in dit 
project en bij hogere 
waarden wordt de 
DOL53 ingezet als 
validatie 

Plaatsingsprotocol  Volgens richtlijnen 
leverancier 

Volgens richtlijnen 
leverancier 

Afhankelijk van doel, 
in overleg met 
leverancier 

Afhankelijk van 
resultaten en 
geschiktheid sensoren, 
in overleg met 
leverancier 

Meetfrequentie 
en meetbereik 

Frequentie is 
instelbaar, ingesteld 
op 10 minuten. 
Bereik: 
NH3: 1,5 – 100 ppm 
CO2: 0 – 10.000 ppm 
T: -40°C - +60°C 
RV: 0 – 100% 

Frequentie is 
instelbaar, ingesteld 
op 5 minuten. 
Bereik: 
Concentratie >0,1 
mg/m3 (bij RV<95% en 
T tussen -20°C en 
+40°C bij opstart) 

Frequentie is 
instelbaar, ingesteld 
op 10 minuten. 
Bereik: 0 – 100 µg/m3 
 

Frequentie is 
instelbaar, ingesteld 
op 10 minuten. 
Bereik: 
NH3: 0,5 – 25 ppm 

 

3.7 Locaties sensoren in het project  

In de stal 
Slimme Stal klimaatkastjes zijn verstrekt in oktober 2019. De eerste sensormetingen zijn gestart op 
1 november 2019. Vanaf 24 november 2019 zijn de klimaatmetingen op alle locaties actief. De 
veehouders waren vrij om zelf te kiezen in welke stal en afdeling zij de sensor wilde plaatsen. De 
keuze kan bijvoorbeeld zijn voor de afdeling waarbij het slechtste klimaat verwacht wordt, met als 
doel om inzicht te krijgen en verbeteringen door te voeren. Of juist een afdeling waar hij het 
klimaat ervaart als goed om te zien of de veronderstelling juist is. De deelnemers hebben een 
informatieformulier ingevuld met bijzonderheden over de betreffende afdeling. Deze informatie is 
van belang om de meetdata beter te kunnen interpreteren. Denk hierbij aan de diersoort, het 
aantal dieren en groepen in de afdeling, het type ventilatie, de instellingen voor de ventilatie, 
voersoort en voertijden, enzovoort.  
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Figuur 6 Sensoren voor klimaatmetingen in de stal (foto’s ter illustratie en niet allen van de deelnemers) 

De fijnstofsensor is vanaf 26 februari 2020 in werking op één van de pluimveebedrijven. Deze heeft 
een maand gemeten, daarna was de ronde met deze dieren afgerond. In september-oktober 2020 is 
op deze locatie gedurende 6 weken voor een tweede keer bemeten. De tweede fijnstofsensor is 
geplaatst op het tweede pluimveebedrijf en voert hier tot 1 januari 2021 metingen uit.  
 
Buiten de stal 
De metingen van fijnstof zijn gestart op 12 februari 2020. Alle zes sensoren stonden bij elkaar 
achter het erf bij één van de deelnemers. Op deze manier konden de waarden van de sensoren 
onderling vergeleken worden. In maart zijn 2 sensoren verplaatst naar Sint Anthonis, deze 
informatie is ook in de analyse meegenomen. In april zijn de sensoren op verschillende afstanden 
van de uitlaat van een stal geplaatst. 
 

  
Figuur 7 Sensoren voor fijnstof buiten (links: vergelijking sensoren onderling, rechts: sensor op locatie) 

De zes ammoniaksensoren zijn begin 2020 bij het LML in Vredepeel geplaatst om ze zowel onderling 
te vergelijken, als met de officiële metingen. In september en oktober zijn de sensoren naar één 
van de deelnemende bedrijven verplaatst. Hier hebben ze eerst een maand bij elkaar achter een 
uitlaat van de stal gestaan. Daarna zijn enkele sensoren meer op afstand van de uitlaat gezet. Voor 
de vergelijking van de data, is ook gelijktijdig op deze locatie gemeten met een ammoniaksensor 
die normaliter in de stal wordt toegepast. 
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Figuur 8 Sensoren voor ammoniak buiten (links: vergelijking sensoren onderling, rechts: sensor op locatie) 
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4 Ervaringen gebruik sensortechnologie 

4.1 In de stal 

De data die in de stal op de bedrijven is gemeten, is in de eerste instantie bedoeld voor de 
ondernemers om ervaring op te doen met sensortechnologie voor real time klimaatmetingen en 
inzicht te krijgen in de actuele situatie in hun stal. Bij drie deelnemers werkte de sensor na 
plaatsing goed en bij één ondernemer was een gateway nodig om het signaal te versterken. Ook met 
de gateway bleven hier relatief veel missende waarden, gemiddeld 20%. Met de overige waarden is 
het stalklimaat goed te volgen. Bij één deelnemer viel de sensor na enkele maanden uit, deze 
sensor is gerepareerd maar door de ondernemer niet meer teruggeplaatst in de stal. 
 
De metingen zijn gestart in het najaar van 2019 en begin 2020 hebben alle deelnemers een 
tussenrapportage ontvangen. In deze rapportage is per parameter van het stalklimaat aangegeven 
of deze binnen de normen valt en wat de relatie tussen de verschillende parameters is.  
 
De klimaatsensoren hebben bij 2 deelnemers de hele meetperiode in een van de dierafdeling 
metingen uitgevoerd. Bij de andere 2 deelnemers hebben de sensoren een deel van de meetperiode 
in een afdeling gehangen.  
 
De fijnstofsensoren zijn bij de twee pluimveehouders geplaatst. Bij de vleeskuikens is 2 ronden 
gemeten en bij de leghennen gedurende ruim 4 maanden. Omdat de ijklijnen tijdens de metingen 
zijn vastgesteld, konden de resultaten pas achteraf worden geanalyseerd. Dat betekent ook dat het 
niet mogelijk was om specifieke veranderingen in de metingen goed terug te leiden naar bepaalde 
activiteiten in of om de stal.  
 
In de bijlage 6.3 en 6.4 is een aantal grafieken opgenomen die illustratief zijn voor de metingen en 
ook van bepaalde opvallende metingen die geleid hebben tot aanpassingen in het management in de 
stal.  
 

4.2 Buiten de stal 

De fijnstofsensoren bleken gedurende de eerste periode van het project minder geschikt voor het 
meten van het grovere fijnstof (PM10). Omdat dit type fijnstof juist vanuit de veehouderij een 
belangrijke rol speelt, kon het oorspronkelijke meetplan niet worden uitgevoerd. Tevens bleek dat 
de sensoren op enige afstand van de stal allen vergelijkbare meetresultaten gaven. Er was derhalve 
geen directe link met de activiteiten in de stal aantoonbaar. Ditzelfde beeld kwam naar voren in 
Sint Anthonis (hemelsbreed ongeveer 15 km afstand van de meetlocaties in Venray). Een van de 
sensoren is ook direct achter een luchtuitlaat geplaatst van een stal. Echter, hiervoor was de sensor 
niet direct ontworpen en er zijn regelmatig onrealistische waarden gemeten wat ook de 
betrouwbaarheid van de waarden in de andere perioden onzeker maakt. Zie ook bijlage 6.2 voor de 
meetresultaten van de fijnstofsensoren buiten de stal. 
 
De ammoniaksensoren zijn in staat om de concentraties ammoniak dicht bij de stal goed te meten. 
Op enige afstand van de stal blijken de concentraties al onder het meetbereik van de sensor (0,5 
ppm) te komen. De patronen van de concentraties dicht bij de luchtuitlaat en op 15 meter afstand 
van de uitlaat komen goed overeen. Zie hiervoor ook bijlage 6.1 voor meer detailinformatie.  
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4.3 Reflectie door de veehouders 

 
De veehouders hebben allen de klimaatsensoren ontvangen en deze zelf op een locatie in de stal 
opgehangen waar zij graag inzicht wilden hebben in het stalklimaat. Zij konden dit zelf real time 
volgen op een persoonlijk dashboard. Na enkele maanden hebben de veehouders een rapportje 
ontvangen met de meetdata.  
 
De ervaringen van de ondernemers: 

1. Informatie is interessant, maar ondernemer had te weinig tijd om zich er in te verdiepen. 
Op basis van de data zijn, mede na het advies van de klimaatdeskundige, een aantal 
aanpassingen doorgevoerd in de ventilatie. Dit heeft een positief effect gehad op het 
stalklimaat. 

2. Zodra de data binnenkwamen is een ondernemer zelf enthousiast met de data aan de slag 
gegaan. Verschillende meetresultaten waren een eyeopener voor hem en de eerste periode 
was ontzettend zinvol, maar daarna had hij zijn ventilatie beter ingesteld. Na deze eerste 
periode heeft hij niet veel meer op zijn dashboard gekeken. Omdat bij hem de sensor 
uitviel kreeg hij twijfel over de levensduur hiervan. Tevens is een draadloze sensor veel 
gebruikersvriendelijker omdat deze dan ook eenvoudig te verplaatsen is. Bijvoorbeeld 
tussen afdelingen en om te onderzoeken of er dode hoeken in een afdeling zijn. Daarom 
heeft hij de sensor na de kalibratie niet meer in de stal teruggeplaatst. 

3. Het goed op orde krijgen van de klimaatinstellingen in zijn stal, heeft bij een ondernemer 
een aantal jaar geduurd. De sensor werkte goed en op basis hiervan is er een aantal keer 
telefonisch overleg geweest met de klimaatdeskundige. Vanwege de corona heeft het advies 
op afstand plaatsgevonden en dat was niet ideaal. Na de, in overleg, doorgevoerde 
aanpassingen in de ventilatie heeft de ondernemer een problemen ervaren met de 
productie van de dieren. Hij is nu terughoudend geworden met het ad hoc doorvoeren van 
aanpassingen in zijn stal. 

4. Een van de ondernemers was vanaf de start terughoudend om met de sensoren te werken. 
Hij was tevreden met klimaat in zijn stal, maar wilde voor het project wel een aantal keer 
een aantal weken de sensor in een stal plaatsen. Met de resultaten hiervan heeft hij ook 
overleg gevoerd met de klimaatdeskundige. Op basis hiervan heeft hij enkele aanpassingen 
doorgevoerd om op details nog een verbetering te realiseren in het stalklimaat.  

 
De klimaatspecialist heeft met drie ondernemers een aantal keer contact gehad. Met één van de 
ondernemers is geen contact geweest. Door de corona was het niet mogelijk om het bedrijf te 
bezoeken en alle adviezen door op locatie te kunnen doorspreken. Dit maakte het lastiger, want er 
kan een minder goed beeld verkregen worden van de situatie ter plekke. Zijn advies was derhalve 
ook om veranderingen in heel kleine stapjes door te voeren zodat ongewenste effecten ook beperkt 
zouden blijven. Eén ondernemer heeft de klimaatinstellingen weer teruggezet naar de 
oorspronkelijke situatie omdat hij de ervaring had dat er na de aanpassingen problemen in de stal 
waren bij de dieren. Voor een goed advies is het nodig om ook op locatie in de stal te kunnen 
kijken. Op basis van de data kan wel op afstand inzicht gegeven worden van de knelpunten in de 
ventilatie en deze kennis kan de ondernemer en zijn directe eigen adviseurs helpen om effectiever 
verbeteringen door te voeren. 
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5 Discussie en conclusies 

5.1 Sensoren  

Het maken van een keuze voor een geschikte sensor is een lastig proces. De beschikbaarheid op de 
markt van direct toepasbare sensoren in de veehouderij voor klimaat, fijnstof, emissies van diverse 
stoffen is nog beperkt. De inventarisatie van geschikte sensoren voor fijnstof en ammoniak buiten 
de stal heeft relatief veel tijd gekost omdat bij veel partijen dezelfde aspecten nog niet zijn 
uitontwikkeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een robuuste behuizing, technologie die bestand is 
tegen de mogelijke omstandigheden (in de stal of buiten), accuratesse van de metingen, 
mogelijkheid voor validatie en kalibratie, kennis over drift van de sensoren enzovoort. De 
ontwikkelingen hierbij gaan echter snel. De kennis is in een jaar al enorm toegenomen maar het 
aantal sensoren dat voor veehouders direct toegankelijk is om real time te meten is nog steeds 
beperkt. Zeker omdat het meten slechts het eerste aspect is van het kunnen toepassen van 
sensortechnologie in de bedrijfsvoering. Het opschonen van de data is een volgende stap. Een 
sensor kan altijd kortstondig afwijkende waarden geven. De derde stap is de analyse voor de juiste 
interpretatie van de data. Tot slot moet de stap naar het handelingsperspectief en de te 
ondernemen actie gezet worden. Hierbij kunnen ook andere informatiebronnen van belang zijn 
omdat de data waardevoller wordt door deze te koppelen aan andere (bedrijfs)gegevens zoals de 
klimaatcomputer. De beslissingen die op basis van data gemaakt worden, is context afhankelijk. 
 
De sensoren die buiten zijn toegepast (fijnstof en ammoniak) waren nog niet volledig uitgetest voor 
aanschaf. Dit was bekend maar er was nog geen uitgekristalliseerde techniek gevonden die aan de 
randvoorwaarden voldeed. In dit project konden deze sensoren verder getest worden op hun 
geschiktheid, waarbij ook gekeken is voor welke doelstellingen de sensor wel en niet toepasbaar is. 
De sensoren voldeden niet volledig aan de verwachtingen maar hebben het proces van 
sensorontwikkeling wel een stap verder gebracht. Ook omdat de data is gedeeld met andere 
partijen zoals het RIVM, Green Tech Lab en Whysor. De opgedane ervaringen zijn tevens 
uitgewisseld met burgerwetenschappers van Behoud de Parel en de Stichting Burgerwetenschappers 
Land van Cuijk die aan de basis staan van diverse typen fijnstofmeetkits voor het buitengebied. 
 
De beoordeling van de sensoren volgens een vast protocol is van belang. Wageningen Livestock 
research werkt in opdracht van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan 
een Ontwikkel- en validatieprotocol meetinstrumenten voor bedrijfsmonitoring. De eerste versie is 
opgeleverd in januari 2021. Mede op basis van kennis en ervaring uit projecten zoals in Venray, kon 
hiervoor input geleverd worden in de consultatieronde. Praktijkkennis is ook relevant voor de 
ontwikkeling van goede protocollen voor meetinstrumenten. 
 
De klimaatsensoren in de stal hebben direct bijgedragen aan inzicht in het klimaat in de stal voor de 
veehouder. Bij alle bedrijven heeft dit geleid tot aanpassingen in het management, met name op 
het gebied van de klimaatinstellingen. Voor het goed kunnen bieden van handelingsperspectief is 
het noodzakelijk dat een adviseur zelf op het bedrijf komt om met de veehouder samen te kijken in 
de stal en afdeling. Alleen de meetdata en de aanvullende informatie op papier, geven een goede 
indicatie maar is niet voldoende om een totaalbeeld te verkrijgen van de situatie in een afdeling 
dieren. Hier kunnen ook andere factoren een rol spelen die dan over het hoofd gezien kunnen 
worden.  
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Conclusie:  
1. De stand van de techniek is nog niet zover dat deze volledig uitontwikkeld is. 
2. Voor klimaatmetingen in de stal zijn al goede en relatief betaalbare sensoren beschikbaar 

en ook hier is de sensortechnologie is nog in ontwikkeling.  
3. Het toepassen van sensortechnologie in de veehouderij biedt mogelijkheden om meer 

inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Het gebruik van sensoren heeft nu al 
gebruikswaarde voor veehouders. 

 

5.2 Metingen in de stal 

De metingen voor klimaat in de stal zijn uitgevoerd met sensoren waar in veestallen al langer 
ervaring is. De sensor is over het algemeen goed bestand tegen alle invloeden in een dierverblijf, 
behalve voor het reinigen met (veel) water en hoge druk. Bij één ondernemer is de sensor voor 
ammoniak uitgevallen tijdens de meetperiode. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar heeft 
het vertrouwen in de apparatuur geen goed gedaan. Bij de andere drie ondernemers heeft de 
apparatuur de hele meetperiode in de stal goed gefunctioneerd. Bij alle veehouders heeft het 
gebruik van de sensoren geleid tot aanpassingen op onderdelen van de bedrijfsvoering.  
 
De fijnstofsensor was al wel getest maar het was nog niet mogelijk om real time de concentraties in 
te zien. Dit is een gemis omdat zo bij afwijkende waarde ook de oorzaak niet eenvoudig 
achterhaald kan worden. Het real time inzicht is een belangrijk onderdeel in het verkrijgen van 
inzicht. Het is na een maand of nog langer vaak niet meer mogelijk om een gebeurtenis op een 
bepaald moment terug te halen en zo te zien of er een aanwijsbare oorzaak is voor de afwijkende 
meetwaarden.  
 
Conclusie: 

4. De klimaatsensoren bleken waarde te hebben voor het klimaatmanagement op de 
bedrijven. 

5. Het is belangrijk dat data real time beschikbaar zijn om mogelijk afwijkende waarde te 
relateren aan omstandigheden op dat moment. Voor handelingsperspectief is dit ook 
essentieel.  

 

5.3 Ammoniak buiten de stal 

Buiten de stal blijkt de ammoniakconcentratie snel af te nemen. Het is derhalve niet de 
verwachting dat deze ammoniaksensoren in het buitengebied op grotere afstand van 
veehouderijbedrijven een meerwaarde kunnen bieden.  
Ammoniak is een relevante stof bij luchtkwaliteit. Het speelt met name een rol in de vorm van de 
depositie in natuurgebieden. Dat kan beter gemeten worden met behulp van passieve samplers. 
Passieve sampling is een meetmethode waarbij gedurende langere tijd (bijvoorbeeld enkele weken) 
gemeten wordt. De samplers zijn voorzien van een chemische stof waaraan de te meten stof zich 
bindt. Zo kan een gemiddelde concentratie over een bepaalde periode bepaald worden. De meest 
gebruikte passieve samplers zijn de Palmes diffusiebuisjes die stikstofdioxide (NO2) of ammoniak 
(NH3) kunnen meten. Omdat deze methode slechts één waarde per maand geeft, kan de meting niet 
gebruikt worden voor kortdurende fluctuaties. 
 
Ammoniak speelt tevens een rol bij geur, de concentraties die op grotere afstand van een 
veehouderijbedrijf worden gemeten liggen veelal onder de geurdrempel. Voor geurmetingen kan 
daarom beter naar andere stoffen gekeken worden.  
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Het derde aspect van ammoniak is dat het in de lucht samen met stikstof- en zwaveloxiden kan 
worden omgezet in fijnstof. Dan is de ammoniak echter niet meer als zodanig aanwezig en dus ook 
niet meetbaar. Het meten van ammoniak dicht bij bronnen, zoals veehouderijbedrijven, is wel 
zinvol om zo ook inzicht te verkrijgen in de bijdrage hiervan op fijnstof. 
 
Conclusie:  

6. De toegepaste ammoniaksensoren buiten de stal zijn nog niet geschikt voor metingen op 
afstand van de stal. Ze hebben wel inzicht gegeven in de patronen op geringe afstand van 
een luchtuitlaat. Een betaalbaar alternatief voor meting op grotere afstand, is de passieve 
sampling, deze methode geeft echter geen beeld van fluctuaties maar één waarde per 
maand. 

 

5.4 Fijnstof buiten de stal 

De fijnstofmetingen laten zien dat het meten van fijnstof op grotere afstand van de bron (hier het 
veehouderijbedrijf) geen duidelijke impact laat zien van deze bron. Fijnstof kan over grote 
afstanden verspreiden en ook de wijze waarop een bron het fijnstof uitstoot is hierop van invloed. 
Bij een luchtuitlaat die de stallucht verticaal met hoge snelheid uitblaast zal dit niet vlak bij de 
bron te meten zijn. Opvallend is dat de gemeten concentratie fijnstof over een groot gebied in 
grote mate gelijk is. De toegepaste sensoren zijn geschikt voor het meten van patronen van fijnstof 
in de tijd over een groter gebied maar niet voor het meten van de emissie van fijnstof vanuit 
veehouderijbedrijven. Voor kennis over emissiepatronen van bronnen is het van belang om direct bij 
de luchtuitlaat te meten dicht bij de bron met nauwkeuriger sensoren. Hierbij is het ook relevant 
dat de sensoren ook bestand zijn tegen de andere stoffen die geëmitteerd worden, zoals ammoniak.  
 
Conclusie: 

7. De toegepaste fijnstofsensoren voor buiten de stal zijn niet optimaal voor het meten van 
fijnstof uit veehouderijbedrijven, met name in verband met het grovere fijnstof (PM10).  

8. De concentratie kleiner fijnstof (PM2,5) bleek over een groter meetgebied een 
vergelijkbaar patroon te hebben. Deze  patronen in een gebied met een straal van 15 km 
kwamen sterk overeen. 

 

5.5 Gebruikers van de sensoren 

Het gebruik van sensortechnologie om real time te meten kan een grote waarde hebben om inzicht 
te krijgen en verbeteringen door te voeren.  
 
In dit project waren alle ondernemers bereid om mee te doen met het project maar hadden niet 
allen zelf een doel voor ogen dat zij wilde bereiken. De deelname was mede ingegeven uit interesse 
en ook uit nieuwsgierigheid wat de mogelijkheden zouden zijn. Het is belangrijk om eerst de vragen 
en randvoorwaarden die de ondernemer heeft goed in kaart te brengen. Naast de technische eisen 
aan een sensor, speelt dit een belangrijke rol. Als gedurende langere tijd het klimaat in een 
afdeling gemonitord moet worden om inzicht te krijgen in dagpatronen en de invloed van het weer 
op het binnenklimaat, volstaat een sensor die middels een kabel aan de stroomvoorziening is 
gekoppeld zodat de stroomtoevoer altijd aanwezig is. Een ondernemer die frequent de sensor wil 
verplaatsen om de zogenaamde ‘dode hoeken’ in kaart te brengen in een afdeling, kan beter een 
draadloze sensor gebruiken en het wisselen van batterijen is dan een minder groot euvel. 
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De rapporten die na enkele maanden meten zijn opgesteld hebben de ondernemers geholpen om 
inzicht te verkrijgen. Alle ondernemers hebben aanpassingen doorgevoerd om het klimaat in de stal 
te verbeteren. Dit kan zijn dat bij een bepaalde activiteit in de stal de ventilator anders is 
ingesteld, meer of juist minder ventileren en inzicht in het effect van bijvoorbeeld reinigen op de 
concentratie ammoniak in een afdeling zonder dieren maar waar wel het personeel in werkt. Voor 
de vertaling van de data naar handelingsperspectief door een adviseur is het noodzakelijk om 
inzicht te hebben in de situatie ter plaatse. Dit kan niet vaak niet op afstand omdat er ook factoren 
meespelen in de dierverblijven die van invloed zijn op de mogelijkheden tot aanpassing. Denk 
hierbij aan de exacte locatie van de sensor ten opzichte van de luchtin- en uitlaat en de dieren, de 
inrichting van de stal (type ventilatie, materiaal, hokinrichting, wijze van voeren enz.).  
 
Conclusie:  

9. Voor veel gebruikers van sensortechnologie is (met name in de beginperiode) begeleiding 
wenselijk om het maximale uit de mogelijkheden te halen. Motivatie en het ervaren van 
nut en noodzaak van sensortechnologie is niet vanzelfsprekend. Mede door de maatregelen 
in verband met Covid 19, is dat in dit project niet optimaal mogelijk geweest. Juist de 
contactmomenten zijn ook van belang om optimaal gebruik te maken van de nieuwe 
technologie.  

10. De ervaringen van de deelnemende veehouders varieerden tussen “niet veel mee gedaan” 
tot “echte eyeopeners” door de data.  

 

5.6 Tot slot 

 
Samenvattend heeft dit project meer inzicht gegeven wat er mogelijk is met de huidige stand van 
de technologie van sensoren voor de veehouderij anno 2020. Tevens kan de technologie bewezen 
nut hebben voor het bedrijfsmananagement en partijen bij elkaar brengen. Door te meten en te 
delen, dragen projecten ook bij de ontwikkeling van sensoren voor het meten van fijnstof en 
ammoniak en naar de toekomst ook andere componenten in de lucht. 
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6 Bijlage resultaten sensormetingen 

6.1 Ammoniakmetingen buiten de stal 

 
De test met de ammoniaksensoren is uitgevoerd bij een deelnemend pluimveebedrijf. Ook dit 
traject is uitgevoerd in samenhang met het meetnetwerkproject in Sint Anthonis. Het doel van deze 
test was niet om de ammoniakconcentratie op een specifiek bedrijf te onderzoeken maar om de 
geschiktheid van de sensoren en  de meerwaarde van realtime-metingen van ammoniak in het 
buitengebied te bepalen. De testopstelling van de ammoniaksensoren is weergegeven in figuur 9. 
 

 
Figuur 9 Opstelling van de ammoniaksensoren 

Uit de meetresultaten bleek dat vier van de vijf sensoren in september vergelijkbare meetwaarden 
gaven (figuur 10). Eén sensor week af, met een patroon met veel lagere waarden, met name vanaf 
half september. Deze sensor gaf toen met name 0-waarden en is in de analyse niet meegenomen. 
De meetresultaten van deze sensor zijn in figuur 10 terug te zien als de onderste lijn van de grafiek. 
Vanaf 29 september zijn 2 sensoren op 15 meter afstand geplaatst.  
 

 
Figuur 10  Meetwaarden ammoniakconcentratie achter de luchtuitlaat op uurbasis van 1 - 29 september 2020 
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Figuur 11 Dagpatroon ammoniakconcentratie, dagelijks wordt de mest tussen 9 en 11 uur uit de stal 

verwijderd 

In bovenstaande figuur 11 is duidelijk te zien dat er een dagpatroon zichtbaar is. De mest wordt 
dagelijks uit de stal verwijderd en gedroogd. Dit is te terug te zien in een hogere gemeten 
concentratie. Dit dagpatroon ziet er niet alle dagen hetzelfde uit, hier zijn meerdere oorzaken voor 
aanwijsbaar. De weersomstandigheden lijken hier ook een rol te spelen, denk aan de 
buitentemperatuur en relatieve luchtvochtigheid die van invloed zijn op het droogproces van de 
mest en ook de windrichting en –snelheid die van invloed zijn op de verspreiding van de lucht vanaf 
de bron en om de sensoren.   

  
Figuur 12 Meetwaarden ammoniakconcentratie op verschillende afstanden achter de luchtuitlaat op uurbasis 

van 1 tot 22 oktober 2020.  

In figuur 12 is te zien dat de sensoren op afstand van de stal eenzelfde patroon laten zien,  maar 
met lagere concentraties. De concentratie neemt snel af naarmate de afstand tot de stal groter 
wordt. 
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6.2 Fijnstofmetingen buiten de stal 

 

6.2.1 Data opschoning en sensor vergelijking 

Dit traject is uitgevoerd samen met het project voor het meetnetwerk in Sint Anthonis. Alvorens de 
metingen zijn gestart, zijn de sensoren een periode van enkele weken bij elkaar geplaatst en 
vergeleken met de waarden van sensoren type Nova SDS011 die het RIVM in het project Boeren en 
Buren in Venray inzet en onderwerpt aan een experimentele kalibratie met behulp van officiële 
metingen. Hieruit kwam naar voren dat de sensoren structureel een hogere waarde aangeven, met 
name bij hogere concentraties. Er is grofweg wel een vergelijkbaar patroon te zien (zie ook figuur 
13). In deze figuur blijkt duidelijk dat de gemeten waarden hoger liggen dan de gekalibreerde 
waarden van de SDS011 sensoren. Alle gemeten waarden geven geen betrouwbaar beeld van de 
absolute waarden, maar wel van de patronen in de tijd. Er kunnen derhalve geen conclusies 
getrokken worden uit de absolute meetwaarden, maar alleen uit de patronen van de meetwaarden. 
 
De data zijn gefilterd waarbij waarden zijn geschrapt indien PM10>300 µg/m3, als PM10<PM2,5 en 
als de gemeten waarde 0 was. 
 

 
Figuur 13  Concentratie gemeten fijnstof (PM2,5) van het type sensoren toegepast in Venray (blauwe lijn) en 

het type sensoren van het RIVM uit het project Boeren en Buren (roze lijn) 

 
De Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk heeft dit jaar in samenwerking met het RIVM een 
aantal sensortypen vergeleken, waaronder de Plantower, Sensirion SPS30 en type Nova SDS011. Ook 
hieruit kwam naar voren dat de gekalibreerde Nova SDS011 sensoren van het RIVM een vergelijkbaar 
patroon maar met lagere absolute waarden meten. Ook bleken er verschillen zijn in accuratesse van 
de verschillende typen sensoren. Bij de Plantower is met name de meting van de grovere 
fijnstofdeeltjes minder goed. Dit komt overeen met de bevindingen van de eerste meetwaarden van 
de sensoren in dit project. Omdat vanuit de veehouderij het grovere fijnstof het meest relevant is, 
zijn in de voorbereidende fase de sensoren ook dicht bij veestallen geplaatst omdat bekend is dat 
deze met name het grovere fijnstof emitteren. Uit de data kwam deze verwachte hoger liggende 
patronen voor PM10 niet duidelijk naar voren.  
 

6.2.2 Vergelijking Sint Anthonis en Venray 

Voor de pilot in Zandkant/Noordkant en voor een project in Venray zijn dezelfde fijnstof sensoren 
in gebruik. Ze zijn in twee batches geleverd en van de eerste serie van 6 sensoren zijn er 2 in Sint 
Anthonis in het meetgebied Zandkant/Noordkant geplaatst en vier in Venray in het buitengebied. 
Hemelsbreed liggen deze locaties tussen de 15 en 20 km uit elkaar. 
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Figuur 14a Gemeten data fijnstof (PM2,5) van 7 t/m 23 april 2020 van zes sensoren in Venray en Sint 

Anthonis  

In grafiek 14 valt als eerste op dat de patronen gelijk zijn. Op enkele dagen zijn er wat verschillen 
tussen de metingen maar zoals gezegd kunnen geen conclusies getrokken worden uit de absolute 
waarden.  
 
Op 24 april 2020 zijn de sensoren verplaatst naar drie locaties achter de stallen (op verschillende 
afstand van de uitlaat) en een sensor aan de andere zijde van de stal. De toegepaste sensoren laten 
voor PM2,5 ook dan een grotendeels vergelijkbaar beeld zien (figuur 14b).  
 

 
Figuur 14b Gemeten data fijnstof (PM2,5) september van zes sensoren in Venray en Sint Anthonis  

 

6.3 Fijnstofmetingen in de stal 

Op tweebedrijven met pluimvee zijn fijnstofmetingen in de stal uitgevoerd. Voor de fijnstofdata 
heeft de sensorleverancier ijklijnen gemaakt, deze worden voor ieder bedrijf afzonderlijk 
opgesteld. 
 
Op een vleeskuikenbedrijf is twee maal een ronde metingen uitgevoerd. De ruwe data zijn eerst 
opgeschoond. De data boven de 50 mg/m3 en andere eenmalige piekmetingen zijn verwijderd. 
 
Verloop gedurende meetperiode 
In Figuur 15 is de gemiddelde concentratie per dag weergegeven. Zoals verwacht neemt de 
concentratie fijnstof toe gedurende de ronde. Op de eerste dag is ook een hoge waarde gemeten, 
dit heeft te maken hebben met de installatie van de apparatuur.  
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Figuur 15 Patroon van gemiddelde concentratie fijnstof per dag 

Het valt op dat de laagst gemeten waarde van fijnstof per dag gedurende de gehele meetperiode 
heel laag is. Vanaf ongeveer 2 weken neemt met name de maximaal gemeten waarde toe.  
 
Dagpatronen  
Er is een duidelijk dagpatroon zichtbaar. Dit is vanaf het begin van de meetperiode aan de orde. In 
de aaneengesloten donkerperiode van 5 uur (dagelijks van 10 tot 15 uur) is de fijnstofconcentratie 
zichtbaar lager en ook de standaarddeviatie is in deze periode gering, met name de laatste 3 uur 
van de donkerperiode.  
 
Gedurende de hele rond is er een dagritme zichtbaar, na verloop van tijd worden de absolute 
waarden hoger en de variatie groter. Er zijn enkele opvallende aspecten zichtbaar: 
• De concentratie is het laagste in de langere donkerperiode; 
• De gemiddelde waarde en de standaard deviatie vlak voor de donkerperiode is hoog; 
• Al aan het eind van de donkerperiode gaat de concentratie iets omhoog; 
• Op de start van voermomenten is de concentratie hoger 
• Een controle ronde kan ook meer beweging in de stal geven en invloed hebben op de 

concentratie fijnstof. 
 
Bij het inzoomen op één dag komt dit nog duidelijker naar voren, zie onderstaande figuur 16.  

 
Figuur 16 Uurgemiddelden en standaarddeviatie voor 20 maart, de gele perioden zijn de lichtperioden en de 

grijze de donkerperiode, de voerverstrekking is in de rode blokjes weergegeven 

 
Ook in stal met leghennen is de totale concentratie fijnstof gemeten. De sensor was geplaatst bij 
een uitgaande ventilatiekoker. Er is gemeten van 29 juli t/m 31 december 2020.  
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Verloop gedurende meetperiode 
De gemiddelde concentratie per dag laat enige variatie zien in deze periode. In de zomerperiode 
schommelt de gemiddelde concentratie per dag meer dan in de winterperiode. Zie ook 
onderstaande figuur 17.  
 

 
Figuur 17 periode sept – dec 2020 Blauwe balken: gemiddelde concentratie fijnstof per dag is gedurende de 

hele periode vrij constant en de oranje lijn is de gemiddelde temperatuur buiten (°C) 

Bij een lagere relatieve luchtvochtigheid in de stal, lijkt de concentratie fijnstof iets verhoogd te 
zijn. Omdat de luchtvochtigheid in deze stal nagenoeg altijd tussen de 60 en 70% lag, zijn hier niet 
veel data over beschikbaar. De lagere luchtvochtigheid trad met name op tijdens de warme 
zomerdagen met temperaturen boven de 30°C.  
 
Bij de metingen in de stal is de sensor voor het klimaat aan het eind van het najaar 2020 
verplaatst naar een andere stal.  
 
Bij deze metingen was wel een dagpatroon zichtbaar maar dit was niet constant in de tijd. Mogelijk 
hangt dit samen met de locatie van de sensor en werden de meetresultaten beïnvloed door de 
ventilatie. Er leek hier een relatie met de ventilatie en de concentratie fijnstof.  
 

6.4 Klimaatmetingen in de stal 

Naast de concentratie fijnstof is ook de temperatuur, luchtvochtigheid en de concentratie NH3 en 
CO2 gemeten in de stal. Bij deze stalklimaatmetingen zijn ook de weersomstandigheden 
meegenomen. Via internet is voor iedere locatie ieder uur de temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid en de windsnelheid en -richting geregistreerd.  
 
Per diercategorie zijn de klimaatinstellingen van de klimaatcomputer anders ingesteld. Zo wordt de 
temperatuur in een stal met vleeskuikens gedurende de ronde enkele malen naar beneden 
bijgesteld. De dieren hebben als ze heel klein zijn behoefte aan een hogere temperatuur en als ze 
zwaarder worden juist aan een wat lagere temperatuur. Bij dragende zeugen is het juist zo dat het 
klimaat heel constant gehouden wordt. Dit maakt ook dat de interpretatie van meetdata afhangt 
van het type stal, het type dieren en de levensfase van de dieren.  
In deze bijlage zijn enkele figuren opgenomen over het klimaat in de stallen van de deelnemende 
bedrijven. In deze rapportage gaat het om een beeld van het type resultaten dat wordt gemeten en 
welke inzichten dit kan geven. Het gaat niet om de exacte waarden maar om een indicatie wat er 
gemeten wordt. Daarom zijn de absolute waarden niet weergegeven. Vanwege de privacy zijn 
alleen enkele algemene figuren opgenomen. 



 

Sensortechnologie bij veehouders in Venray             april 2021 Pagina 29 van 31 

 
In onderstaande figuur 18 zijn de metingen van 4 willekeurige dagen weergegeven. De temperatuur 
in de stal (gele lijn) is constant, hier wordt veelal op gestuurd in een dierverblijf. De concentratie 
CO2 (oranje lijn) laat een duidelijk dagpatroon zien. In de nacht is het buiten kouder en wordt er 
vaak iets minder geventileerd zodat er niet teveel koude lucht binnenkomt. Overdag wordt er iets 
meer geventileerd en daalt de concentratie CO2. Dit is iedere dag terug te zien. In mindere mate 
geldt dat hier ook voor de concentratie ammoniak (blauwe lijn) en de luchtvochtigheid (grijze lijn).  
 

 
Figuur 18 Klimaatmetingen per uur op 4 willekeurige dagen in de stal (blauw: ammoniak, grijs: relatieve 

luchtvochtigheid, geel: temperatuur en oranje: CO2) 

De volgende twee figuren 19 en 20 zijn afkomstig van een dierafdeling van een varkensbedrijf. In de 
onderstaande figuur zijn de gemiddelde waarden per dag weergegeven van de concentraties NH3 en 
CO2 en de gemiddelde buitentemperatuur. De gemiddelde temperatuur buiten de stal (blauwe lijn) 
varieert over de tijd. Bij lagere temperaturen buiten, wordt er vaak wat minder hard geventileerd 
om de temperatuur in de stal meer constant te houden. De ventilatie wordt vaak aangestuurd op 
basis van temperatuur. Zo is te zien dat een hogere buitentemperatuur in de stal leidt tot lagere 
concentraties NH3 en CO2. 
 

 
Figuur 19 Daggemiddelden van 2 willekeurige maanden klimaatmetingen in een varkensstal, met NH3 (gele 

lijn) en CO2 (oranje lijn) en temperatuur buiten (blauwe lijn) 

 
De data kunnen ook inzicht geven in dagpatronen. Zo is in onderstaande grafiek te zien dat er 
iedere dag rond 7 uur ’s morgens een piek zichtbaar is in de meetwaarde van de 
ammoniakconcentratie. Op dat moment worden de dieren in de stal gevoerd. Zo is de relatie tussen 
een activiteit in de stal en de impact hiervan op het stalklimaat snel zichtbaar te maken. 
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Figuur 20 Dagpatroon ammoniakconcentratie op uurbasis met dagelijks een piek rond 7 uur 

Een van de belangrijke aspecten van stalklimaat is het realiseren van een stabiel klimaat. Dat wil 
zeggen dat er niet teveel variatie optreedt en zeker geen snelle veranderingen. In figuur 22 zijn de 
minimale en de maximale temperatuur per uur weergegeven op een varkensbedrijf. Er is te zien dat 
op twee momenten per dag (rond 6 uur en rond 20 uur) de verschillen tussen de hoogste en de 
laagste temperatuur groter zijn dan de rest van de dag. Deze informatie helpt om het klimaat te 
stabiliseren. 

Figuur 21 Minimale en maximale temperatuur per uur in een stal, in de rondjes zijn de grootste 
temperatuurverschillen per uur aangegeven 
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