
Minder jongvee houden én tegelijkertijd de stal aanpassen, 
geeft een grotere daling van de ammoniakemissie. Zonder 
stalaanpassingen is de ammoniakreductie minder.

Jongvee draagt bij aan de totale stikstofuitstoot van de veestapel 
op een melkveebedrijf. Het legt minder stikstof vast dan 
melkvee en dat levert extra ammoniakemissie op.

Minder ligplaatsen
Als een bedrijf structureel minder jongvee gaat opfokken, kan dat 
via een melding in het kader van het activiteitenbesluit worden 
doorgegeven aan de gemeente via een wijzigingsaanvraag NB-
wetvergunning bij de provincie. Het aantal gemelde dierplaatsen 
met de daarbij behorende emissiefactor is bepalend voor de 
vergunning en voor het maximum aantal te houden dieren. 
Het is vergunning-technisch geen probleem als er meer 
ligplaatsen (ligboxen) beschikbaar zijn voor jongvee dan het 
aantal dierplaatsen dat volgens de vergunning aanwezig is. 
Echter, de te verwachten daling van de ammoniakemissie gaat 
niet gelijk op met de daling van het aantal dieren. Dit komt 
omdat het emitterend oppervlak per dier toeneemt.

Stalaanpassingen zorgen ervoor dat na vermindering van het 
aantal dieren het emitterend oppervlak per dier gelijk blijft. 
Dat kan door het toegankelijk vloeroppervlak te beperken en 
eventueel het bijbehorende keldergedeelte af te scheiden van 
de rest van de kelder en stal, zodat geen luchtuitwisseling 
meer kan optreden. Het plaatsen van schotten in de kelder en 

het afdekken van niet gebruikte roostergedeelten is daarvoor 
een praktische oplossing. 

In de situatie met stalaanpassingen is de relatieve daling van 
de ammoniakemissie gelijk aan de relatieve daling van het 
aantal aanwezige stuks jongvee. Dus 1 dierplaats minder is 
4,4 kg NH3 per jaar minder. 

Algemene informatie
Deze en andere ammoniakemissie reducerende 
maatregelen zijn te vinden in de digitale gereedschapskist 
van www.proeftuinnatura2000.nl. Van deze maatregel is 
een wetenschappelijke factsheet beschikbaar met meer 
achtergrondinformatie. Tevens zijn de voorwaarden voor 
uitvoering bij gebruik bij een NB-vergunning vermeld.

Minder jongvee 
in de stal

VERZILVERDE

MAATREGEL

Melkveehouders uit Overijssel en Drenthe kunnen verzilverde maatregelen gebruiken bij een aanvraag 
voor de Natuurbeschermingswetvergunning.

Let op het voer. Minder jongvee kan ook zorgen voor ander voer naar melkkoeien. 
Meer eiwit in het rantsoen leidt tot een verhoogde TAN-productie en dus ook hogere emissie.Tip!

Resultaat
Sector: Melkvee
Reductie:  3,3 gram NH3 per extra uur per koe

Effect op: Beoordeling:
Milieu     
Technisch resultaat     
Welzijn     
Diergezondheid     
Arbeid     
Kosten     



Maatregel samengevat
Steeds meer melkveebedrijven verlagen het vervangingspercentage. 

Dit heeft als gevolg dat er in de leeftijdscategorie van 0-2 jaar minder 

vrouwelijk jongvee is. De ammoniakemissie op het bedrijf gaat alleen 

niet even hard naar beneden als de daling van het aantal stuks 

jongvee. Dit komt omdat – bij gelijkblijvende voeroppervlakte - het 

emitterend oppervlak per dier toeneemt.

Om dit effect tegen te gaan, zijn aanpassingen aan de stal nodig. 

Bijvoorbeeld door niet gebruikte rooster- en kelderoppervlakten af te 

scheiden van de rest van de stal. Dit kan door roosters af te dichten met 

rubberen strips en de mestkelder af te scheiden met rubberen flappen.
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Proeftuin Natura 2000 biedt u een goedgevulde gereedschapskist met maatregelen die passen bij uw bedrijf. 
Op onze website vindt u tevens verschillende instrumenten om met ammoniakreductie aan de slag te gaan. 

www.proeftuinnatura2000.nl

De relatie tussen relatieve vermindering van het aantal aanwezige stuks jongvee en de relatieve vermindering 
van de ammoniakemissie is weergegeven in deze grafiek.
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