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Vermindering ammoniakemissie 
 
Vermindering van de ammoniakemissie niet populair 
Vermindering van de ammoniakemissie staat bij melkveehouders niet hoog genoteerd, zeker 
niet als dat met voorgeschreven maatregelen moet waar ze zelf niet achter staan. In 2005 
werden door LEI Wageningen UR drie groepen van elk acht deelnemers geformeerd, één in 
de regio noord, één in de regio west (vooral veen) en één in de regio zuidoost. Eén van de 
deelnemers was tevens deelnemer aan het project ‘Koeien & kansen’.  
 
De ondernemer centraal: zelf plannen maken 
Net als bij Praktijkcijfers 2 maakten de deelnemers zelf plannen waarbij door LEI 
Wageningen UR informatie werd aangeleverd en de deelnemers van elkaar konden leren. Als 
indicator werd het ureumgehalte in tankmelk gebruikt. Het voordeel van deze indicator is dat 
hij vaak en goedkoop kan worden gemeten en een relatie heeft met zowel het 
bedrijfsmanagement als met het milieudoel, een lagere ammoniakemissie. Boer en overheid 
kunnen er dus iets mee. 
Belangrijke informatie was dat de verschillen in melkureumgehalte tussen bedrijven groter is 
dan tussen regio’s, ook als je de, op dit punt moeilijke, veenregio in aanmerking neemt (figuur 
1). 
 

 
Fig. 1. Grote diversiteit in melkureumgehalte die in de ‘moeilijke’ veenregio nauwelijks 
anders is dan in de andere gebieden. 

 
Ureum werkt beter dan ammoniak 
Stuur je het proces aan op het realiseren van enkel de milieudoelstelling, dan zijn de reacties 
van de deelnemers weinig ontvankelijk en soms zelfs geïrriteerd. Stuur je aan op de indicator 
‘melkureumgehalte’, die zowel aspecten van bedrijfsmanagement als milieu in zich heeft, dan 
is de belangstelling gewekt. Zeker als je de deelnemers zelf de maatregelen bij het doel laat 
zoeken en dus de ondernemer centraal stelt. 
Dat heeft, gedurende de looptijd van het project, waarbij de deelnemers enkele keren bij 
elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, zelfs als resultaat dat één van de deelnemers, die 
het aanvankelijk niet lukte het ureumgehalte tijdens de weideperiode in de hand te houden via 
de door hem zelf bedachte maatregelen, naar andere maatregelen zocht en toch een maatregel 
uitprobeerde die hem door één van zijn collega’s was geadviseerd: voeren van meer maïs. 
Met zó’n goed resultaat dat hij de volgende keer enthousiast de plaats van samenkomst 
binnenkwam en meteen meldde dat hij nu een veel beter ureumgehalte zijn bedrijfsdoel beter 
haalde dan verwacht.  
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Ook nu doelstellers en niet doelstellers 
Net als bij het MDM project realiseerden de deelnemers die hun doelen helder hadden 
geformuleerd en daar, met voldoende kennis en ambitie, de voor hen meest passende 
maatregelen bij hadden bedacht, na en jaar betere resultaten dan de deelnemers die daar 
minder duidelijk in waren (figuur 2). 
 

 
Fig. 2. Doelstellers, die er van uit de eigen motivatie zelf aan gaan werken om bedrijfsdoelen 
en milieudoelen met elkaar te integreren, halen sneller en beter resultaat dan die dat niet 
doen of het te veel aan kennis ontbreekt. 
 
 
Ondernemer, waarom heb je dit nu eigenlijk gedaan? 
Bij de laatste bijeenkomst vroegen we de deelnemers waarom ze zich doelen hadden gesteld 
om het melkureumgehalte te verlagen. ‘Welke rol heeft het ammoniakdoel hierbij gespeeld?’  
 
De reactie van één van de deelnemers was heel duidelijk: 
 ‘Ammoniak is een luchtballon; melkureum is belangrijk in verband met de stikstof-benutting, 
de gezondheid van de dieren en de mestwetgeving. Als een laag melk-ureumgehalte ook nog 
een gunstige invloed heeft op de emissie van ammoniak, is dat voor de overheid 
meegenomen’. 
 
Duidelijker is niet te illustreren dat overheids- en bedrijfsdoelstellingen kunnen samenvallen 
maar dat het belangrijk is hoe de melkveehouder kan worden gemotiveerd: via de 
bedrijfsdoelstelling! 
 
 
 
Meer informatie kunt u vinden via: 
 
Artikel in Agrimonitor:  
http://www.lei.dlo.nl/nl/content/agri-
monitor/pdf/Melkureumgehalte%20verbindt%20bedrijfs-%20en%20milieudoelen.pdf en in  
 
LEI rapport Ammoniakemmissiereductie door zelfregulering:  
http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2009/2009-008.pdf 


