
Mest in de opslag verdunnen met water kan een forse 
emissiereductie opleveren. De effectiviteit van de maatregel 
hangt af van de mate van verdunning. Hoe meer water, hoe 
meer emissiereductie. De relatie tussen die twee is recht 
evenredig. Dat betekent dat bij de halvering van de concentratie, 
de ammoniakemissie ook halveert. De maatregel heeft geen 
invloed op de ammoniakemissie vanaf de vloer. 

Het voor de helft vullen van een lege kelder met water kan tot 
een reductie van gemiddeld 65 procent leiden. Aan het begin 
van de mestronde is de reductie hoog, omdat dan veel water in 
de kelder zit en nog weinig mest. De reductie neemt geleidelijk 
af naar ongeveer 50 procent. 
Op stalniveau is door de maatregel een emissiereductie van 
45 procent haalbaar, uitgaande van een verhouding tussen 
kelder- en vloeremissie van 70-30 procent.

Berekenen waterhoeveelheid
Een volle kelder moet in één keer leeggemaakt worden en 
opnieuw voor de helft worden gevuld met water. Dat vraagt van 
de ondernemer kennis over de m³ inhoud van zijn mestkelder. 
Voor het precies berekenen van de hoeveelheid m³ water dat 
toegevoegd moet worden aan de mest: zie tabel 1. Het droge 
stofgehalte mag in ieder geval niet boven de 5 tot 7% uitkomen, 
anders is de mest niet voldoende verdund. 

Kosten
De positieve effecten van verdunning moeten afgewogen worden 
tegen eventuele extra kosten voor opslag en het afzetten van 
de mest. Deze maatregel is daardoor vooral aantrekkelijk voor 
bedrijven die de mest tegen relatief lage kosten kunnen afzetten. 

Algemene informatie
Deze en andere ammoniakemissie reducerende 
maatregelen zijn te vinden in de digitale gereedschapskist 
via www.proeftuinnatura2000.nl.
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Op onze website vindt u een goedgevulde gereedschapskist met maatregelen die passen bij uw bedrijf. 
Ook biedt Proeftuin Natura 2000 u verschillende instrumenten om met ammoniakreductie aan de slag te gaan.

www.proeftuinnatura2000.nl

In principe is elk mestafvoer-systeem geschikt voor 
het toepassen van deze maatregel, zolang mest en 
water maar samen opgeslagen worden. 

Tip!


