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‘V
aak heb ik tegen collega’s en stu-
denten van de landbouwschool 
geroepen: ‘Het liefst melk ik zo min 
mogelijk koeien. Als ik er maar een 
goed inkomen mee kan verdienen’.’ 

Melkveehouder Wout van Dalfsen is niet iemand 
van de grote getallen. ‘Werken aan kwaliteit en 
opbrengstprijs, gaat bij ons vóór zo snel mogelijk 
groeien.’

Ook de deelname van Wout en zoon Christi-
aan aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel past bij 
hun ondernemersinstelling om goed doordachte 
stappen te zetten. ‘We zitten met ons bedrijf op 
veenweidegrond en tegelijkertijd bevinden we 
ons midden in Natura 2000-gebied Olde Maten/
Veerslootlanden. We hebben meegedaan aan de 
Proeftuin omdat we goed in beeld willen hebben 
wat de mogelijkheden zijn om ons bedrijf richting 
toekomst te ontwikkelen.’

‘Ook vinden we het belangrijk om via onze 
deelname de aandacht te vestigen op de proble-
matiek van boeren op veenweidegrond. Zeker in 
dit deel van het land dreigen veenweideboeren 
soms al snel vergeten te worden.’

Binnen het project hebben de ondernemers 
diverse praktijkmaatregelen te berde gebracht 
die in hun bedrijfssituatie bruikbaar zouden kun-
nen zijn. ‘We dachten bijvoorbeeld aan mest-
scheiding. Niet alleen met het doel om dikke 
fractie te kunnen gebruiken als strooisel in de 
ligboxen. We dachten dat mestscheiding moge-
lijk een reductie van de totale ammoniakemissie 

op kon leveren’, vertelt Christiaan. ‘Samen met 
onderzoekers van Wageningen UR hebben we 
daar aan zitten rekenen. De conclusie was echter 
dat drijfmest door een mestscheider halen, met 
het oog op minder ammoniakvervluchtiging, niet 
interessant is.’

AAnzuren vAn mest
De melkveehouders dachten ook aan het 

aanzuren van mest. ‘Dat zou eventueel te com-
bineren zijn met extra mestopslag die we wilden 
realiseren. Door regelgeving blijkt praktijktoe-
passing van het aanzuren van mest in opslag 
echter lastig. Bovendien blijkt uit actuele onder-
zoeksresultaten dat het effect van aanzuren op 
emissievermindering bij het uitrijden van mest 
tegenvalt.’ 

Voor melkveehouders op veenweidegrond 
valt het niet mee om via managementmaatrege-
len stikstofverliezen te beperken, vinden Wout en 
Christiaan. ‘Onze grond is alleen geschikt om er 
gras op te laten groeien. Dat maakt het lastiger 
om koeien jaarrond een uitgekiend rantsoen te 
voeren. We zijn voorstander van weidegang. Het 
volledig grasrantsoen zorgt er echter wel voor 
dat we regelmatig te maken hebben met pieken 
in het ureumgehalte van de melk. Vooral in nazo-
mer en herfst’, aldus Wout. 

Het aanwenden van drijfmest vergt op veen-
grond extra aandacht vanwege de beperkte 
draagkracht. De melkveehouders Van Dalfsen 
rijden hun mest zelf uit met een 5-kuubsmest-
tank waarachter een sleufkouterbemester hangt. 
Binnen de Proeftuin hebben ze ervaring opge-
daan met het uitrijden van met water verdunde 
drijfmest met een sleepslangbemester.

‘In tegenstelling tot collega’s die hier heel 
enthousiast over zijn, was de sleepslang bij ons 
geen onverdeeld succes. De trekker van de loon-
werker met bemester woog meer dan onze eigen 
bemestingscombinatie. Het gevolg was schade 
aan de graszode op de kopakkers’, vertellen de 
ondernemers.

Bewustwording
Wout van Dalfsen concludeert dat deelname 

aan de Proeftuin heeft gezorgd voor veel extra 
kennis en bewustwording. ‘We hebben dat ook 
gedeeld met collega’s. Onder meer door het 

organiseren van een bijeenkomst voor melk-
veehouders op veenweidegrond in deze 
regio.’

toekomst
‘We zijn ervan 

overtuigd dat er 
toekomst blijft 
voor boeren in  
de veenweide-
gebieden. Al 
onderstrepen 
onze erva-
ringen met 
Proeftuin Natura 
2000 Overijssel 
dat beleidsmakers 
bereid moeten zijn 
om rekening te houden 
met beperkingen waar 
we hier mee te maken heb-
ben.’

Door Proeftuin Natura 2000 Overijssel 
kwamen Wout en Christiaan van Dalfsen ook in 
contact met melkveehouders uit het veenweide-
gebied in het westen van Nederland. ‘Ze expe-
rimenteren daar met onderwaterdrainage om 
inklinking van het veen te beperken. Mogelijk is 
dat ook voor ons gebied interessant. Het is veel-
belovend dat komend najaar een Proeftuin Veen-
weide gaat starten. We sluiten ons daar graag bij 
aan.’

‘veengrond 
vraagt om
specifieke 
aanpak’

wout en Christiaan van dalfsen boeren 
op veengrond in het noordwesten van 
overijssel. maatregelen nemen om 
ammoniakvervluchtiging te remmen, is 
daardoor minder makkelijk. Wout en zoon Christiaan van Dalfsen in Staphorst hebben hun opgedane kennis gedeeld met collega’s in hun regio. 

Bedrijfsgegevens:
naam: Wout (56) en Christiaan (29) 
 van Dalfsen
waar: Staphorst, bedrijf in Natura 2000-
 gebied Olde Maten/Veerslootlanden
Bedrijf: Melkveebedrijf met 80 koeien, 

40 hectare grasland en 7 hectare 
natuurlijk grasland. Daarnaast biedt 
Van Dalfsen overnachtingsmogelijk-
heden voor 16 personen. Ook doen 
de ondernemers veel aan boerderij-
educatie.

‘Bij grasrijk 

rantsoen is 

het lastig om 

ammoniak-

vervluchtiging fors 

te verminderen. 

Aankopen energierijk 

voer is het 

makkelijkst.’

André stam
, Agrifirm

 Feed:

‘in theorie is het aanzuren van mest een 
goede methode om emissie van ammo-
niak te verminderen’, zegt Hendrik Jan van 
dooren, onderzoeker veehouderij en milieu 
bij wageningen ur Livestock research.

‘Door het toevoegen van een sterk zuur - 
meestal zwavelzuur - aan drijfmest, breng je 
de pH omlaag. Door die verzuring verschuift het 
evenwicht tussen ammonium en ammoniak in 
de mest. Het gevolg is dat minder ammoniak uit 
de mest ontsnapt’, legt Van Dooren uit.
Ook in de praktijk is aanzuren van mest toe-
pasbaar. Enkele jaren geleden ontstond er 
weer aandacht voor deze aanpak doordat 
vanuit Denemarken aanzuursystemen op de 
Nederlandse markt beschikbaar kwamen. In 
Denemarken is aanzuren van mest in de put met 

zwavelzuur een erkend emissiearm systeem.
‘In de laatste decennia van de vorige eeuw 
hebben we ook in Nederland via praktijkon-
derzoek op enkele proefbedrijven ervaringen 
opgedaan met het aanzuren van mest’, vertelt 
Hendrik Jan van Dooren.

zwavelzuur
Dat aanzuren van mest waarschijnlijk niet echt 
zal doorbreken als maatregel om te werken aan 
minder ammoniakemissie, komt omdat er een 
aantal haken en ogen aan kleven. Je werkt met 
zwavelzuur. Dat vergt de nodige veiligheids-
maatregelen.
Een nadeel van aanzuren van mest is ook dat 
het land om de paar jaar bekalkt moet worden, 
om te voorkomen dat de bodem-pH te laag 
wordt.

Daarnaast is het voor een goede werking 
noodzakelijk om mest en zuur goed te kunnen 
mengen. Dit brengt technische randvoorwaar-
den met zich mee. Het enthousiasme van 
ondernemers voor gebruik in bestaande stallen 
is daardoor matig.

risico op overbemesting
De Commissie Deskundigen Meststoffenwet 
heeft het ministerie van Economische Zaken 
vorig jaar geadviseerd om niet in te zetten op 
aanzuren van mest als maatregel om ammoni-
akemissie te reduceren.
Van Dooren: ‘Dat advies lijkt vooral gebaseerd 
op het risico op overbemesting met zwavel. Dat 
ontstaat doordat je met zwavelzuur zwavel toe-
voegt aan drijfmest.’

Haken en ogen aanzuren drijfmest in de stal
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