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Voldoet het meetrapport aan de eisen gesteld in     Ja  Nee 

Protocol voor meting van ammoniak emissie                                             

uit huisvestingsystemen in de veehouderij 2010?    

 

Toelichting: de meetresultaten worden onvoldoende kritisch benaderd en geëvalueerd. 

      

Zijn de metingen uitgevoerd conform   Ja  Nee    Deels 

Protocol voor meting van ammoniak emissie                                                     

uit huisvestingsystemen in de veehouderij 2010?   
    
Toelichting: niet alle richtlijnen in het meetprotocol zijn juist geïnterpreteerd 

 

Zijn de conclusies getrokken uit de meetresultaten juist?         Ja  Nee  

      

 

Bent u het eens met de voorgestelde definitieve  emissiefactor?     Ja           Nee 

          
                  

 

Advies 

De TacRav neemt het advies van het expertpanel over. Het meetrapport wordt  

afgewezen, omdat niet voldaan wordt aan de eis dat 80% van de metingen bruikbaar 

dienen te zijn.  Er kan geen definitieve emissiefactor vastgesteld worden voor het 

vloersysteem. 

 

Besluit 

Beleidsmatig is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om het advies van 
de TacRav naar aanleiding van het voorstel van het expertpanel  niet over te nemen.  

De definitieve emissiefactor voor het vloersysteem wordt  vastgesteld op: 7 kg NH/dierplaats 
/ jaar. Dit is een afronding van de emissiefactor, die eerder met u werd gecommuniceerd per 
email dd 23 -05-2016.   
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Toelichting op de afwijzing van het rapport door de TacRav: 

 

In onderstaande tabel is de beoordeling van elke meetsessie apart weergegeven met een 

letter en cijfer. Op de volgende pagina leest u wat de codering betekent voor de 

meetsessie.   

 

Meting  1   2   3   4   5   6 

 
   A  A  A  A  A  C1d 

   C1b  C1b  C1b  C1b  C1b  C1b 
 B2  A  A  B2  B2  A 

   B2  A  B2  B2  A  B2 
Door het expertpanel zijn alle resultaten op meetdagniveau  ingedeeld in A, B of C  

A = metingen waarbij de richtlijnen van het protocol voldoende zijn gevolgd.  

B = metingen waarbij bepaalde richtlijnen van het protocol niet in acht zijn genomen 

C = metingen waarbij de richtlijnen in het protocol absoluut niet zijn gevolgd.  

 

A metingen 

 

Alle metingen die niet onder B of C vallen  

 

B metingen   

 

1.De positionering en/of  het aantal meetpunten in de stal kunnen niet  garanderen dat voldaan 

wordt aan de eisen van homogene menging en representatieve bemonstering.   

 

2.De meetresultaten zijn onrealistisch.  

Voorbeeld CO2-achtergrondsconcentraties lager dan 390 ppm. 
 
3.Resultaten die gebaseerd zijn op onjuistheden 

a.   Voorbeelden: verkeerde  berekening of onjuistheden in de rapportage    
b.   Onterechte keuze van uitbijters  bv resultaten met CO2 binnen – CO2 buiten <150 
De kleine CO2-concentratieniveauverschillen (delta’s) tussen de stalatmosfeer en de   buitenlucht 
komen vooral voor bij metingen aan  open stallen en zijn gerelateerd met relatief grote 
ventilatiedebieten (en emissies). Bij deze kleine delta’s is de gevoeligheid ervan op het berekende 
ventilatiedebiet aanzienlijk groter en wordt de meetonzekerheid van de methode in principe groter. 
Het is echter niet correct om deze metingen als uitbijter te beschouwen omdat deze 
omstandigheden zeer representatief zijn voor de praktijk. 
 
4.De positionering en het aantal meetpunten in de achtergrond kunnen niet garanderen  dat er 

voldoende rekening is gehouden met de NH3 en CO2 bronnen in de achtergrond. 

 

5.De ventilatie is tijdens de meetdagen aangepast ten behoeve van metingen. 

 
C metingen  

1.De geconstateerde afwijkingen van de landbouwkundige randvoorwaarden zijn dermate groot  dat 
de metingen niet meer als representatief kunnen worden beschouwd 

a. Aantal stuks jongvee mag niet meer dan 30% van het totale aantal aanwezige 
melkkoeien(lacterend en droogstaand) bedragen. Dit is conform huidige beschrijving in 
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meetprotocol. Deze voorwaarde is opgenomen om een representatieve bronsterkte in de stal 
(uitscheiding ureum-N) te kunnen handhaven. Afwijking leidt tot onderschatting gemeten emissie. 

b. Het aantal aanwezige dieren in de stal mag niet minder zijn dan 30% van het totale aantal 
ligboxen. Het totale aantal ligboxen heeft betrekking op alle ligplaatsen, ongeacht of deze wel of niet 
afgedekt zijn. NB: in meetprotocol is aangegeven dat een afwijking tot 20% toegestaan is onder 
voorwaarde dat maximaal de helft van de niet-gebruikte ligplaatsen en bijbehorend emitterend 
oppervlak is afgesloten. Deze voorwaarde is opgenomen om een representatieve verhouding tussen 
stalvolume en aantal dieren te verkrijgen. Afwijking leidt tot onderschatting gemeten emissie. 

c. De melkproductie mag niet lager zijn dan 20 kg meetmelk/dag/koe. NB: in meetprotocol is 
aangegeven dat productie minimaal 25 kg/dag/koe dient te bedragen. Deze voorwaarde is 
opgenomen om een representatieve bronsterkte in de stal (uitscheiding ureum-N) te kunnen 
handhaven. Afwijking leidt tot onderschatting gemeten emissie. 

d. Het melkureumgetal mag niet lager zijn dan 15.Deze voorwaarde is opgenomen om een 
representatieve bronsterkte in de stal (uitscheiding ureum-N) te kunnen handhaven. Afwijking leidt 
tot onderschatting gemeten emissie. 

e. Het aantal aanwezige droogstaande koeien mag niet lager zijn dan 30% 

2.De gebruikte meetmethode komt niet overeen met de meetmethoden van het bij start van de 

metingen geldende meetprotocol.  

 

3.De posititionering van de meetpunten voldoet niet aan de eisen van het meetprotocol.  

Er wordt in het geheel niet voldaan aan de eisen van homogene menging en representatieve 

bemonstering bv wanneer de meetpunten of verzamelleiding voor uitgaande stallucht aan de 

buitenkant van de stal zijn geplaatst of wanneer meetpunten in de stal juist te dicht bij de 

buitenwand zijn geplaatst. 









 
 

       Eindadvies meetrapport  
 4 van 6 

 

5.4 Meetmethode NH3 

a) Is de gebruikte meetapparatuur voor NH3-concentratiemetingen toegestaan 
(volgens opgave ammoniakprotocol), en zijn de kenmerken van het instrument 
voldoende beschreven? Zo niet, is de methode volgens het door RVO vastgestelde 
validatieprocedure gevalideerd?. Metingen met niet toegestane of niet gevalideerde 
methoden worden afgekeurd. 

Beoordeling TAP: Voldoet. 

 

b) Is de procedure die is gebruikt om de meetapparatuur te ijken en om de kwaliteit 
van de metingen te waarborgen voldoende beschreven? Denk hierbij aan het, 
naast de toegepaste meetmethoden, indicatieve metingen van concentratieniveaus 

uit te voeren. 

Beoordeling TAP: Voldoet. 

 

c) Voor nat-chemische metingen: zijn de metingen in duplo uitgevoerd? Zijn de 
metingen volgens NEN2826 uitgevoerd? Afwijkingen dienen in het meetrapport te 
zijn toegelicht. 

Beoordeling TAP: Voldoet. Samenvoegen van impingervloeistoffen staat beschreven. 

 

5.5 Meetmethode tracergas (alleen van toepassing als de tracergas ratio methode is 
toegepast) 

a) Is de gebruikte meetapparatuur voor tracergas-concentratiemetingen voldoende 
beschreven en in de praktijk gevalideerd? Dit kan door het door RVO vastgestelde 

validatieprocedure voor ammoniak te gebruiken met de uitzondering van de 
referentiemethode (die specifiek voor het gebruikte tracergas dient te zijn).  

Beoordeling TAP: Voldoet. 

 

b) Is de procedure die gebruikt is om de meetapparatuur te ijken en om de kwaliteit 
van de metingen te waarborgen voldoende beschreven? Denk hierbij aan het 
uitvoeren van indicatieve metingen van concentratieniveaus, naast de toegepaste 

meetmethoden. 

Beoordeling TAP: Voldoet. 

 

c) Voor de CO2-massabalansmethode: zijn de juiste rekenregels toegepast? Is het de 
eisen van deze methode voldaan? Denk bijvoorbeeld aan beweiding of het melken 
buiten de stal, in deze situaties wordt niet voldaan aan de eisen van deze 
methode. 

Beoordeling TAP: Voldoet. 

 

d) Voor kunstmatige tracers (e.g. SF6): is de methode goed toegelicht? Waar/hoe 

hoeveel tracergas wordt geïnjecteerd? Hoe is het gecontroleerd dat de tracer 
gelijkmatig over de stal is verdeeld.  

Beoordeling TAP: n.v.t. 

 

5.6 Meetmethode ventilatie (alleen van toepassing bij mechanische ventilatie) 

a) Is het ventilatiedebiet met meetventilatoren bepaald?  
 

Beoordeling TAP: n.v.t. 

 

b) Zijn alle ventilatiekokers voorzien van een gekalibreerde meetventilator? Zo niet, is 
in het meetrapport beargumenteerd waarom dit niet is gedaan? Hoe is 
gewaarborgd dat dit geen effect heeft gehad op de bepaling van het 

ventilatiedebiet? 

Beoordeling TAP: n.v.t. 
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