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Binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel onder-
zochte maatregelen zijn pas echt bruikbaar als 
ze geschikt zijn voor de praktijk én meetellen 
bij het verkrijgen van een vergunning. Dit blijkt 
bij de intensieve veehouderij makkelijker te 
lukken dan bij de melkveehouderij.

Proeftuin Natura 2000 Overijssel spreekt over 
verzilveren als je een ammoniakreducerende 
maatregel mag gebruiken bij een aanvraag voor 
de Natuurbeschermingswetvergunning in Over-
ijssel. ‘We hanteren drie criteria waaraan een 
maatregel dan moet voldoen’, zegt onderzoeker 
Gerard Migchels van Wageningen UR. Hij is inten-
sief betrokken bij het verzilvertraject. ‘Het effect 
van een maatregel op de ammoniakreductie moet 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Vervolgens 
moet duidelijk zijn dat boeren er in de praktijk mee 

kunnen werken. En ten derde moet een maatregel 
te borgen en te handhaven zijn.’
Provincie Overijssel heeft in 2011 een Commis-
sie van Deskundigen benoemd, die Gedeputeerde 
Staten adviseert over emissiearme technieken die 
ondernemers kunnen toepassen voor zover deze 
niet overeenstemmen met de RAV-lijst. De afde-
lingen vergunningverlening en handhaving van 
de provincie Overijssel beoordelen vervolgens of  
borgbaarheid en handhaafbaarheid van een maat-
regel voor hen werkbaar is. ‘Hier lopen we soms 
vertraging op’, zegt Migchels.
Binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel blijken 
voer- en managementmaatregelen voor de melk-
veesector moeilijker te onderbouwen dan voor 
intensieve bedrijven. ‘Dat komt door de complexi-
teit van een melkveebedrijf. Alles hangt daar met 
elkaar samen. Bij varkens- en pluimveebedrijven 

is dat heel anders. Je kunt daar prima controleren 
of een ondernemer zo’n maatregel wel of niet toe-
past.’  Hierdoor staan er op de lijst met verzilverde 
maatregelen (zie www.proeftuinnatura2000.nl) 
meer maatregelen voor de intensieve veehouderij 
dan voor de melkveehouderij.
Migchels: ‘We hopen in het vervolg van de Proef-
tuin meer maatregelen voor de melkveehouderij te 
kunnen realiseren. We willen verder onderbouwen 
dat het toepassen van voer- en management-
maatregelen op melkveebedrijven onder meer 
via BEX/BEA controleerbaar te maken is.’ De pro-
jectleiding van Proeftuin Natura 2000 Overijssel 
probeert ook de in Overijssel verzilverde maatre-
gelen landelijk toepasbaar te maken. ‘De eerste 
zijn al bij RVO ingediend. We verwachten dat ze 
nog dit jaar opgenomen worden in de bijlage RAV 
van de Wet ammoniak en veehouderij.’

‘Verzilveren loopt soms vast op controleerbaarheid maatregel’

Gerard Migchels  Foto: Wageningen UR

‘E
igenlijk had Proeftuin Natura 2000 
Overijssel er voor de intensieve vee-
houderij een paar jaar eerder moe-
ten zijn’, zegt Arnoud Bouwmeester. 
Samen met zijn broer en vader heeft 

hij een bedrijf met vermeerderingszeugen en 
melkkoeien. 

Specifiek voor de varkenstak nam Bouw-
meester deel aan de Proeftuin. ‘Varkens- en 
pluimveehouders moeten al sinds 2013 emis-

siearm werken. In de jaren daarvoor 
was er veel ontwikkeling op het 

gebied van stalsystemen om 
dat mogelijk te maken.’

Dat Bouwmeester 
zich toch meldde 

voor deelname 
aan de Proeftuin, 
was omdat hij 
volop bezig is 
met bedrijfs-
ontwikkel ing 
en nog niet 
klaar is als het 
gaat om het 

realiseren van 
ammoniakreduc-

tie.
‘Momenteel bou-

wen we 500 meter verder 
op onze huiskavel een nieuwe 

melkveestal voor 140 melkkoeien. 
De varkens blijven op de thuislocatie. We cre-

eren zo een situatie die voor beide takken van 
sport voldoende ontwikkelingsruimte biedt.’

‘Al jaren zijn wij aan het puzzelen met welke 
maatregelen en investeringen we de meeste 
ontwikkelingsruimte voor ons bedrijf kunnen 
krijgen. Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft 
me daar bij geholpen.’

Met hulp van ‘Proeftuin-deskundigen’ ver-

kende Bouwmeester de afgelopen jaren diverse 
maatregelen die zouden kunnen bijdragen aan 
ammoniakreductie bij de varkens. ‘We keken 
bijvoorbeeld naar de bruikbaarheid van maat-
regelen die op de ‘stopperslijst’ staan. Dit zijn 

ammoniakreducerende maatregelen die mogen 
worden ingezet door ondernemers die binnen 
een aantal jaren hun bedrijf beëindigen. We ori-
enteerden ons op maatregelen als het aanbren-
gen van een drijflaag met kunststof ballen in de 
mestput. Ook het verdunnen van mest met water 
kwam ter sprake. Dat levert 50 tot 60 procent 
ammoniakreductie op. Ik had nooit gedacht dat 
dit zo veel zou zijn.’

‘Toch kwam ik al rekenend tot de conclusie 
dat het verdubbelen van het mestvolume met 
water voor ons financieel niet uit kan. Dat komt 
vooral omdat we bijna alle varkensmest afzetten. 
De afzetkosten zouden bij verdunnen verdubbe-
len. Ook is het niet echt duurzaam om met water 
door Nederland te gaan rijden.’

Het verlagen van het ruw eiwitgehalte van 
het voer is een van de maatregelen die binnen 
Proeftuin Natura 2000 verzilverd is. Ook Arnoud 
Bouwmeester keek daarnaar, maar kwam tot 
de conclusie dat het voor hun familiebedrijf niet 
interessant is.

‘In bijna alle voersoorten die we gebruiken, 
zitten we al onder de normen waar de deskun-
digen mee rekenen. Bij fokzeugen moet je heel 
voorzichtig zijn bij het opzoeken van de grenzen 
qua voeding. Dat kan ten koste gaan van de 
gezondheid van de zeugen en ook negatief uit-
pakken voor de kwaliteit van de vleesbiggen’, 
legt hij uit.

Dakwitsel
Binnen de Proeftuin experimenteerde Arnoud 

Bouwmeester met het aanbrengen van een laag 
witsel op het golfplatendak boven de kraamaf-
delingen.

‘Met 5 procent reductie is de ammoniak-
winst van die maatregel beperkt, maar er zijn wel 
andere voordelen. Het is een goedkope oplossing 
om in de zomer, in combinatie met vernevelen 
van water voor de luchtinlaat, veel ongewenste 
zonnewarmte buiten de stal te houden. Daardoor 
behoud je een beter stalklimaat en blijven de 
zeugen beter vreten. Dat is een maatregel waar 
we iets mee kunnen.’

Ondanks verkenningen van voer- en 
managementmaatregelen heeft Bouwmeester 
besloten om de noodzakelijke ammoniakreductie 
te realiseren met luchtwassers.

‘Er komt een luchtwasser op de nieuwe 
melkveestal die we bouwen en ook op de var-
kensstal. In onze situatie brengen luchtwassers 
de minste kosten per kilo ammoniakreductie met 
zich mee. Bovendien maken ze een grote ammo-
niakreductie mogelijk, waardoor we voor ons 
bedrijf groeimogelijkheden houden.’

‘Voor intensieve veehouderij had 
Proeftuin eerder moeten komen’
Varkenshouder arnoud Bouwmeester in Rouveen heeft 
binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel veel mogelijkheden 
verkend om ammoniakwinst te boeken. Dat droeg bij aan het 
verzilveren van een aantal maatregelen.

Varkenshouder Arnoud Bouwmeester onderzocht de mogelijkheid om het ruweiwitgehalte in het voer 
verder te verlagen. 

Naam: Arnoud Bouwmeester (31)
waar: Rouveen, op 4,5 kilometer afstand
 van Natura 2000-gebied Olde Maten 

en Veerslootlanden
Bedrijf: gemengd bedrijf met 325 vermeer-

deringszeugen en 100 melkkoeien. 
Arnoud runt het bedrijf in maatschap 
met vader en broer.

Bedrijfsgegevens:

‘Diverse 
emissiereducerende 
maatregelen zijn 
bij Bouwmeester 
onderzocht. andere 
varkenshouders 
kunnen daar hun 
voordeel mee 
doen.’
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Tekst en foto: Berrie Klein Swormink


