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Ontstaansprocessen NH3 en CH4

§ Ammoniak (NH3): enzym urease zet ureum (in urine) om 
in NH4+ (in vloeistof/drijfmest). Dat vervliegt vervolgens 
als NH3 (gasvormig) door uitwisseling met de lucht. 
Chemisch/fysisch proces.
● Probleem vanwege depositie op stikstofgevoelige natuur, 

en als precursor van secundair fijnstof.

§ Methaan (CH4): methanogene bacteriën in de pens van 
de koe of in de mest zetten koolstofverbindingen om in 
(o.a.) methaan (gas). Dat gas vervluchtigt vervolgens 
uit de bek of de mest. Methanogene bacteriën 
functioneren onder zuurstofloze (anaerobe) 
omstandigheden. Biologisch proces.
● Probleem vanwege impact op klimaat (broeikasgas)
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Broeikaseffect
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Balans Onbalans à
Temperatuurstijging

Natuurlijk Versterkt door de mens



Methaan uit mest reduceren

§Wereldwijd veehouderij 14,5% van BKG (FAO 2013)
§NL-se veehouderij 14,5 Mton CO2-eq waarvan 4,5 

uit mest (van Bruggen et al. 2018)
§NL doelstelling Veehouderij: 1 Mton CO2 eq. (0,036 

Mton CH4) in 2030
§Rundvee 83% van BKG NL Landbouw emissies
§20-25 % emissies uit mest

4

Kooldioxide (CO2) = 1 CO2-equivalent
Lachgas (N2O) = 298 CO2-equivalent
Methaan (CH4) = 25 CO2-equivalent
F-gassen (bv CFK’s) = 5700-23500CO2-equivalent



Aangrijpingspunten emissiereductie

§ Koe zelf (enterisch methaan): 75-80%
● M.n. via voerspoor
● Stal(lucht)

§Mest: 20-25%
● Mestkelders
● Opslagen
● Verwerking
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Technieken in beeld in project AM3

§ Koelen
§ Frequent verwijderen en opslaan of bewerken
§ Composteren
§ Mixen door beluchting
§ Primaire scheiding van mest en gier
§ Toevoegmiddelen

§ NB: oxidatie geparkeerd vanwege technische 
uitdagingen
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2. Frequent verwijderen
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3. Composteren
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4. Mixen met lucht
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5. Primaire scheiding
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5. Primaire scheiding



Metingen

§ Metingen in praktijkstallen: methaan, ammoniak, 
lachgas

§ Metingen onder de roosters
§ Aanvullende analyse mestmonsters (AMP, soms BMP)

§ Zoveel mogelijk ‘case control’
§ Zes keer verspreid over een jaar (seizoensinvloeden)

§ N=1: indicatief, geen generaliseerbaar resultaat
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Voorlopige indrukken (I)

§ Metingen lopen nog op aantal bedrijven, dus nog geen 
emissiecijfers beschikbaar

§ Koelen: uitdagender dan verwacht om diep genoeg te 
koelen. Maar lijkt wel te werken. Door met versie 2.  
Warmteoverschot

§ Vergisten: niet bemeten, voldoende onderbouwd. Grote 
emissiereductie + groengas. Subsidie- en 
schaalafhankelijk

§ Composteren: alleen optie voor emissiereductie bij zeer 
goede scheiding dik en dun. Vijzelpers volstrekt niet 
afdoende.
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Voorlopige indrukken (II)

§ Mixen door beluchten: metingen lopen nog. Ervaringen 
op DairyCampus positief v.w.b. methaan. Ammoniak is 
twijfelachtiger.

§ Primaire scheiding: metingen lopen nog. Spannend is 
zowel de opslag vaste mest, als de emissie uit de gier.
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Reflectie (I)

Drie strategieën om methaanemissie uit mest naar de 
lucht te voorkomen

1. Remmen of stilleggen van de methanogenese (bv. door 
koeling)
● Sterk variabele omstandigheden in de praktijk

2. Afvangen en neutraliseren van methaan dat is ontstaan 
(oxidatie)
● Nog verder te ontwikkelen. Gasdichte kelders of 

opslagen nodig
3.Geforceerd en gecontroleerd de grondstof voor 

methaanvorming wegnemen (vergisten, composteren)
● Stabiel resultaat. Kostbaar, subsidie- en 

schaalafhankelijk
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Dank voor uw 
aandacht!
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