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T
oen hij plannen maakte om een nieu-
we stal voor zijn koeien te bouwen, 
verdiepte Erik Wessels in Rijssen zich 
uitvoerig in de mogelijkheden om de 
stal zo goed mogelijk te laten voldoen 

aan de eisen van koe, boer en milieu. In 2008 
bouwde de melkveehouder een nieuwe, ruime 
stal met plek voor 175 koeien. De koeien lopen 
op een met rubber beklede roostervloer die door 
een Lely-mestrobot keurig schoongehouden 
wordt.

Tijdens de oriëntatie op de nieuwe stal sprak 
Wessels onder meer met milieuadviseur Gert-
Jan Monteny. ‘Hij opperde het aanbrengen van 

een ureaseremmer op de stalvloer als 
mogelijkheid om ammoniakver-

vluchtiging tegen te gaan’, 
vertelt Wessels.

‘Dat idee heeft 
me niet meer los-

gelaten. Ik ben 
me er nader in 
gaan verdie-
pen. Ik heb 
me gemeld als 
deelnemer aan 
Proeftuin Natu-
ra 2000 Over-

ijssel omdat ik 
het project als 

mooie kans zag 
om de mogelijkheden 

van ureaseremmers in 
de agrarische praktijk uit te 

proberen. Ik zag en zie de Proef-
tuin als een zinvol traject om met hulp 

van wetenschappers van Wageningen UR aan de 
slag te gaan met het realiseren van ammoniak-
reductie, gecombineerd met goed boeren. Door 
begeleiding vanuit Projecten LTO Noord is de 
Proeftuin dicht bij de praktijk gebleven.’

Als mest en urine op de stalvloer en in de 
mestkelder bij elkaar komen, ontstaat er kans 
op ammoniak. Dit gebeurt onder invloed van 
het enzym urease. Ureum uit de urine van de 

koe wordt op de stalvloer en in de mestkelder 
met urease omgezet in ammonium. Dit ammo-
nium wordt in de vloeistoffase deels omgezet in 
ammoniak. Ammoniak kan vanuit de vloeistof-
fase overgaan naar de gasfase en vervluchtigen. 
Zolang ureum niet is omgezet tot ammonium, 
kan er ook geen ammoniak uit gevormd worden. 
Met een ureaseremmer beperk je de activiteit 
van het enzym urease en daarmee de omzetting 
van ureum in ammonium.

Wessels: ‘Mijn idee was om op de mestrobot 
een tankje met ureaseremmer te monteren en de 
robot tijdens het mestschuiven een kleine hoe-
veelheid van het product te laten doseren. Dat 
zou zonder al te veel moeite gerealiseerd moeten 
kunnen worden. De mestrobot heeft al een tankje 
om tijdens het werk wat water te sproeien.’

VeelbeloVend experiment
Met financiering van het ministerie van 

Economische Zaken lukte het om een praktijk-

experiment uit te voeren op proefboerderij Dairy 
Campus in Leeuwarden.

‘Met een rugspuit hebben onderzoekers daar 
periodiek ureaseremmer op de stalvoer aange-
bracht. Je hebt er maar kleine hoeveelheden van 
nodig. 2,5 milligram per vierkante meter per dag 
is voldoende. De toepassing van de ureaserem-
mer zorgde er voor dat de urease-activiteit met 
80 procent verminderde. De vervluchtiging van 
ammoniak ging met 20 procent omlaag’, meldt 
Wessels.

Toch is het binnen Proeftuin Natura 2000 
Overijssel niet zo ver gekomen dat melkveehou-
der Wessels in zijn stal met ureaseremmer aan 
de slag is gegaan.  ‘Er is geen toelating om urea-
seremmer in stallen te gebruiken. En de fabrikant 
is vooralsnog niet van plan om kosten voor de 
benodigde, aanvullende, onderzoeken te maken 
om uiteindelijk zo’n toelating te verwerven.’

Wessels heeft nog steeds hoop dat er de 
komende jaren wel verdere onderzoeksstappen 

gezet worden om uiteindelijk in melkveestallen 
met de ureaseremmer aan de slag te gaan. ‘Het 
blijft in theorie een perspectiefvolle mogelijkheid 
om ammoniakvervluchtiging te voorkomen. Als je 
een mestrobot gebruikt voor de aanwending ben 
je ook technisch op weg om goed te borgen dat 
een veehouder het middel werkelijk gebruikt. De 
computer registreert alle ritjes van zo’n mestro-
bot.’

AAnwenden VAn mest
In de Proeftuin heeft Wessels verder nog 

aandacht besteed aan het aanwenden van mest. 
Bij een demonstratie op zijn bedrijf werden de 
diverse mogelijkheden getoond en besproken. 
Over de mogelijkheden van het aanzuren van 
mest bij aanwenden komt binnenkort een rap-
port uit. 

Het verdunnen van de mest met water bin-
nen de hele bedrijfsvoering heeft momenteel de 
volle aandacht binnen de Proeftuin.

bedrijfsgegevens:
naam: Erik Wessels (49)
waar: Rijssen, 400 meter van Natura
 2000-gebied De Borkeld
bedrijf: Melkveebedrijf met 140 koeien, 70 

stuks jongvee, 50 hectare grasland. 
De helft van de jongveestapel is bij 
een collega onderge bracht. Wes-
sels doet het meeste werk zelf. Een 
parttime melker neemt een deel van 
de melkbeurten voor zijn rekening.

‘stal laten voldoen aan 
eisen koe, boer en milieu’
de kansen die hij zag voor het toepassen van een ureaseremmer in de stal, waren voor 
melkveehouder erik wessels de belangrijkste reden om mee te doen aan proeftuin natura 
2000 overijssel. 
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Het aanzuren van mest met een accepta-
bele hoeveelheid zwavelzuur tijdens het 
aanwenden, heeft een beperkt effect op 
ammoniakreductie. daardoor lijkt deze aanpak 
minder geschikt voor de praktijk. ook omdat je 
via de zuurtoevoeging al snel te veel zwavel op 
het land brengt.

‘In het verleden is er het nodige onderzoek gedaan 
naar de effecten van het aanzuren van bovengronds 
uitgereden drijfmest’, vertelt onderzoeker Jan 
Huijsmans van Wageningen UR. ‘Binnen Proeftuin 
Natura 2000 Overijssel leefde de vraag of aanzuren 
ook een bijdrage aan de ammoniakreductie kan 
leveren als je het combineert met emissiearme 
uitrijtechnieken als de zodebemester en de sleep-
voetmethode. Deze reduceren de emissie op zich 
al, en mogelijk is met een beperkte hoeveelheid 

zuur dan een extra reductie te bereiken.’ 
Vorig jaar is een sleepvoetbemester met zuurdo-
seerder aan het werk geweest na de eerste snede. 
De onderzoekers deden proeven met twee dose-
ringen: 4 liter zwavelzuur per kuub mest en 2 liter 
zwavelzuur per kuub mest. Huijsmans: ‘Het effect 
viel ons tegen. Bij de hoge zuurdosering bereikten 
we gemiddeld 24 procent reductie vergeleken met 
uitrijden zonder zuur. Bij de lage dosering kwamen 
we niet verder dan gemiddeld 7 procent reductie.’
Toevoegen van zwavelzuur aan drijfmest leidde 
wel tot een hogere grasopbrengst. Bij de hoge 
zuurdosering was dat bij de eerste snede na het 
aanwenden gemiddeld 10 procent. ‘Of dat alleen 
toe te schrijven is aan een groter stikstofaanbod in 
de bodem door minder ammoniakvervluchtiging, 
weten we niet. Ook de extra zwavelgift had moge-
lijk een positief effect op de opbrengst.’

Huijsmans concludeert dat aanzuren tijdens het 
aanwenden van drijfmest voor de praktijk niet 
veel perspectief biedt. ‘Ons onderzoek liet zien 
dat je veel zuur moet toevoegen om een redelijke 
ammoniakreductie te bereiken. Daarmee wordt de 
zwavelbelasting van de bodem te hoog.’
Hij ziet nog steeds kansen voor secuurder 
werkende emissiearme bemesters. ‘Toen de 
veehouderij enkele decennia geleden door over-
heidsregels aan de slag moest met emissiearm 
aanwenden van drijfmest, waren er machines op 
de markt waarmee een ammoniakemissie van 
minder dan 15 procent mogelijk was. Nu wordt een 
gemiddelde emissie van 19 procent aangehouden. 
Ik hoop dat we in een vervolg op de Proeftuin de 
ruimte krijgen om te experimenteren en het effect 
van beter/netter aanwenden van de mest aan 
kunnen tonen.’

‘te weinig effect van aanzuren bij aanwenden mest’

Jan Huijsmans Foto: Wageningen UR

‘Een ureaseremmer blijft interessant om ammoniakvervluchtiging te voorkomen, 
vindt melkveehouder Wessels.

Tekst en foto: Berrie Klein Swormink

‘proeftuin 

heeft veel 

diepgang en zorgt 

voor eyeopeners. 

een verkenning naar 

het gebruik van 

een ureaseremmer 

paste daar bij’ 


