
Emissie arm bemesten is wetenschappelijk boerenbedrog. 
 
Geachte tweede kamerleden van de vaste Kamercommissie van landbouw.  
 
Enige tijd geleden heb ik u geïnformeerd dat het wetenschappelijk rapport : Emissiearm 
bemesten geëvalueerd van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin gesteld wordt dat 
het emissiearm uitrijden van mest een emissie reductie zou geven van 60 -70% niet waar kan 
zijn.  
 Dit omdat het PBL het RIVM rapport 722108025, Evaluatie ammoniak emissieredukties met 
behulp van metingen en modelberekeningen, niet mee heeft genomen in haar berekeningen. 
Hierin wordt het emissie arm bemesten al  40% in effectiviteit terug gezet. Dit resulteerde in 
de mededeling in de milieubalans van 1999 dat het emissie arm bemesten de ammoniak 
emissie slechts met 35% verlaagd in plaats van 75%.  
Bovendien neemt het PBL de verlaagde N uitscheiding in de mest niet mee.  Deze is van 690 
miljoen kg mest in 1990 gedaald naar 490 miljoen kilo in 2008. Dit betekent dat de bron van 
ammoniakemissie met ongeveer 30% is afgenomen. Dit is exact gelijk aan de daling van de 
landelijk gemeten ammoniakconcentratie. 
 
Op 25 oktober 2010  mailt   hans van Grinsven (PBL) aan Egbert Lantinga (hoofd docent 
biologische landbouwsystemen en ammoniak emissie onderzoeker) dat het plausibel is dat 
sinds 1990 de aanwendingsemissies met 60-70% zijn afgenomen ( zoals men stelt in het 
rapport emissie arm bemesten geëvalueerd). 
Op 12 december 2010  heeft Hans van Grinsven, van het PBL, aan Egbert Lantinga   
toegegeven dat het PBL het emissie arm uitrijden helemaal niet heeft geëvalueerd , maar als 
uitgangspunt van het beleid heeft genomen. Het emissie arm bemesten is dus niet geëvalueerd 
op basis van allerlei metingen, maar op basis van in het verleden opgestelde modellen.  
 
( zie ook mails hieronder) 
 
Ondertussen zijn er in Nederland meerdere continu metingen geweest, waaruit blijkt dat bij 
langer meten het emissie arm bemesten geen tot nauwelijks leidt tot verlaging van de gemeten 
ammoniakconcentratie. 
Deze continu metingen zijn : 

1) De landelijke continu meting. 
In het RIVM  rapport 722108025 staat: In de milieubalans van 1997 is geconstateerd dat 
aldus verkregen ammoniakconcentraties in de periode 1990-1997 met 35% dalen. In de 
gemeten concentraties van de buitenlucht wordt echter geen daling waargenomen. 
De start van het emissie arm bemesten is dus niet terug te vinden in gemeten ammoniak 
concentratie. Pas na 1997 begint de ammoniak concentratie te dalen, op het moment dat 
de aanvoer in de vorm van mest en kunstmest begint te dalen, zie ook onderstaande 
grafiek 
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 2) 
 
Uit het RIVM rapport: 'Het ammoniakgat: onderzoek en duiding' (rapport 680150002/2008) 
blijkt dat men wel heeft ontdekt dat bemest land vrijwel continu  re-emissies heeft van 
ammoniak. In dit rapport staan ook de resultaten van een onderzoek uit 2003, het VELD-
project. In dit project werden gedurende 12 maanden zeer gedetailleerde  ammoniakemissies 
in kaart gebracht. Deze continu gemeten ammoniakconcentraties werden vergeleken met  
berekende ammoniakconcentraties. Ook in dit project werden  verschillen geconstateerd van 
soms 35% tussen gemeten en berekende concentratie van ammoniak. 
 
3) ook in de Noordelijke Friese wouden is in een gebied bovengronds en emissie arm 
uitgereden. In het rapport, effectiviteit van het alternatieve spoor  in de noordelijke friese 
wouden, staat op bladzijde 31 de maandelijks gemiddelde ammoniak concentratie uit de 
continu metingen in de verschillende gebieden.  De jaarlijks gemiddelde ammoniak concentratie 
over 2006 voor het referentiegebied is 7,06 mu gram per kuub lucht en voor het ontheffingsgebied 
7,33 mu gram per kuub lucht ( zie ook onder op de pagina).  
Het lijkt er op dat in het gebied waar bovengronds wordt uitgereden een iets hogere ammoniak 
concentratie is als het referentie gebied, maar het verschil is klein. In de winter als er geen mest wordt 
uitgereden is er gemiddeld  ook een iets hogere concentratie ammoniak in het ontheffingsgebied 
waar dan dus geen mest wordt uitgereden.   
Deze laatste meting kan dus ook komen door betere mest uitgereden onder betere 
weersomstandigheden. 
 
Hieronder de mail : van Egbert Lantinga naar paul blokker 
 
Verzonden: zondag 12 december 2010 14:13 
 
Beste Paul, 
 
Kortgeleden heb ik Hans van Grinsven gesproken. Hij  erkende dat in het 
rapport "Emissiearm bemesten geëvalueerd" de afname  van 60 tot 70% (i.p.v. 



de beoogde 80%) als gevolg van het emissiearm bemes ten als uitgangspunt is 
genomen in de berekeningen. Dus niet gebaseerd op e en evaluatie van 
allerlei metingen!  
Vervolgens heb ik afgelopen week de resultaten van het zo'n 10 jaar geleden 
verschenen -zeer gedegen- RIVM-rapport opnieuw gean alyseerd. 
Daarin werd reeds gesteld dat de droge depositie va n ammoniak overschat 
wordt, maar veel belangrijker dat de ammoniakemmisi e uit "emissiearm" 
uitgereden mest drie keer zo hoog was dan verwacht.  Met dit als 
uitgangspunt kan berekend worden dat de emissieredu ctie met de nieuwe 
apparatuur t.o.v. 
bovengronds uitrijden slechts 40% bedraagt! Dit per centage zal het 
afgelopen decennium niet veranderd zijn. Uit uitgeb reide metingen die we 
bij Theo Spruit hebben gedaan werd gemiddeld een em issiereductie van 70% 
vastgesteld. 
Wanneer we voor zijn veestapel tevens rekening houd en met de lagere N-
excretie per kg melk door het eiwitarme rantsoen la at zich dit vertalen 
naar een reductie van 80%. Dus precies de oorspronk elijke doelstelling en 
het dubbele wat de praktijk gemiddeld presteert. 
Een reeks andere rapporten heb ik samen met een MSc -student verder 
uitgespit. Hij doet dit in het kader van een MSc-th esisonderzoek voor een 
vijftal boeren in Drenthe. 
Graag zou ik onze bevindingen begin volgend jaar me t je willen doornemen. 
Ze liggen precies in lijn met wat je in het SPIL-ar tikel hebt geschreven. 
M vr gr, 
Egbert 
 
Hieronder de mail van Egbert Lantinga aan Hans van Grinsven. 
 
Beste Hans, 
Veel dank voor je uitgebreide reactie. Ik probeer b innen een week met een 
uitgebreide reactie te komen. Voor nu alvast één pu nt: 
De N-uitscheiding door de Nederlandse veestapel is dus inderdaad met zo'n 
30% gedaald. Door minder stikstof in de rantsoenen van met name de melk- en 
kalfkoeien t.g.v. MINAS en het voerspoor (melkureum gehalte) is het 
percentage minerale stikstof in deze uitscheiding, de bron voor 
ammoniakemissie, met een groter percentage gedaald.  Ik schat dat dit voor 
de gehele Nederlandse veestapel op 40%. Absolute di eraantallen zijn voor 
melk- en kalfkoeien niet zo relevant, want je moet kijken naar het totaal 
aantal GVE's. Dit is weinig veranderd (meer melk pe r koe -> hogere 
drogestofopname per koe-> slechts een geringe dalin g van de N-excretie per 
koe, maar relatief wel veel per GVE). 
Het ammoniakgehalte in de lucht boven Nederland is rond 2000 gedaald van 
grofweg 12 naar 8 microgram per m3. Uitgaande van e en basisconcentratie van 
4 (langs de kust) komt dit overeen met een daling v an 50%. 
Er rest dan een absoluut "gat" van slechts 10%. Dit  is dan de resultante 
van stalaanpassingen en vooral het -sneller- in de bodem brengen van de 
mest. 
Kortom, ik kan niet anders concluderen dan dat de b ijdrage van het 
zogenaamd "emissiearm" uitrijden van de mest gering  is geweest (maximaal ~ 
20% in relatieve termen). Hiervan zal een belangrij k deel op bouwland zijn 
gerealiseerd, waar het snel onderwerken zeer effect ief is, en een kleiner 
deel op grasland. 
Met vriendelijke groet, 
Egbert 
 
Hieronder de mail van Hans van Grinsven aan Egbert Lantinga 
________________________________________ 
Van: Grinsven, van Hans [Hans.vanGrinsven@pbl.nl] 
Verzonden: maandag 25 oktober 2010 14:31 
Aan: Lantinga, Egbert 
Onderwerp: RE: Rapport Emissiearm bemesten geëvalue erd: Fig. 3.2.1 



 
Beste Egbert, 
 
Goed om even met elkaar gesproken te hebben en (?) het globaal eens te zijn 
over 
(a) het feit dat er verklaringen zijn voor waarom b egin jaren 90 de 
ammoniakconcentraties in de lucht niet afnamen terw ijl de emissies wel 
afnamen en 
( b) dat het plausibel is dat sinds 1990 de aanwendin gsemissies (Fig 3.2.1) 
met 60-70% zijn afgenomen (p.s. hierin zitten dus n iet de 
beweidingsemissies 
- maar dit is een relatkleine post). 
 
Jouw belangrijkste vraag nu is de verklaring voor d ie 60-70% afname - jouw 
verwachting was dat de vermindering van de N-excret ie veel meer (de helft) 
zou hebben bijgedragen. 
 
De links naar WUM rapport 1990-2008 (zie bijv. tabe l 3.13 op p25) 
http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/landbouw/publicaties/publicaties/arc hief  
/2010/2010-dierlijke-mest-en-mineralen-pub.htm 
De link naar Dierlijke Mest en Mineralen 1990-2008 (zie o.a. staat 1). 
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/861CA8D1-8993-4DA1-9 16D-
DB7BDC573831/0/2008c7  
2pub.pdf. 
 
In het tweede rapport kan je lezen dat de N-product ie van de veestapel 
inderdaad met bijna 1/3 is afgenomen tussen 2008 en  1990 (van 690 mln kg 
naar 490 mln kg) maat dat is vooral een effect van dieraantallen. In Fig 
3.2.1 zie je dat ook terug! Je zou ook even naar he t integrale plaatje 
moeten kijken (zie Fig B.3.1 uit Rapport Emissiearm  bemesten geëvalueerd)) 
Er is inderdaad ook een effect van minder N-excreti e per dier (mn. gevolg 
van MINAS) maar per melkkoe is dat ca 10% (idem voo r vleesvarkens). 
 
Mijn conclusie is dat het effect van vermindering v an N-excretie per dier 
relevant is, maar zeker niet dominant. 
 
Tot slot de link naar het recente Wot rapport 
( http://www.wotnatuurenmilieu.wur.nl/NR/rdonlyres/D7 447467-DD26-4353-8D55-
65 
5177CC0D7E/82982/WOtrapport_70.pdf); let wel - deze  inzichten worden pas 
zeer recent toegepast (dus ik verwacht voor emissie jaar 2009 ). 
 
De links naar het recente RIVM rapport staan in de brief aan Paul Blokker- 
hierbij nogmaals (de brief). 
 
Mocht je technische vragen hebben over de achtergro nd van LEI-CBS cijfers 
dan verwijs ik je naar de deskundigen aldaar. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Hans van Grinsven 
 
 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
Sector: Water, Landbouw en Voedsel (WLV) Postbus 30 3 3720 AH Bilthoven 
 
Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) 
Dept: Water, Agriculture and Food 
P.O.Box 303, 3720 AH BILTHOVEN 
The Netherlands 



 
T: +31 (0)30 2743397 of 2743350 
F: +31 (0)30 2744419 
 
Locatie Den Haag T 070 328 8700 Locatie Bilthoven T  030 274 2745 
www.planbureauvoordeleefomgeving.nl  
 
Hieronder mail van Egbert Lantinga aan hans van Grin sven.  
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Lantinga, Egbert [ mailto:Egbert.Lantinga@wur.nl ] 
Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 12:12 
Aan: Grinsven, van Hans 
Onderwerp: Rapport Emissiearm bemesten geëvalueerd:  Fig. 3.2.1 
 
Beste Hans van Grinsven, 
Vanaf 1986 ben ik betrokken bij het ammoniakemissie onderzoek in Nederland. 
Dit allereerste onderzoek betrof het monitoren van de ammoniakemissie bij 
beweiding op ons voormalig proefbedrijf in Oostelij k Flevoland. Hierin 
participeerde een studente die bij mij een MSc thes isonderzoek deed. 
Vanaf 2004 doe ik onderzoek op het bedrijf van Theo  Spruit te Zegveld waar 
de ammoniakemissie van bovengronds uitgereden mest één van de speerpunten 
is. 
Uw e-mail adres heb ik van Paul Blokker gekregen. M ede namens hem zou ik 
graag nadere informatie willen ontvangen over de ac htergronden van Figuur 
3.2.1. op pagina 24 van het rapport PBL-500155001. 
Het is in het geheel niet duidelijk hoe deze figuur  tot stand is gekomen: 
wat is gemeten, wat is berekend en wat is geschat? Bijlage 8 geeft hierover 
geen uitsluitsel. 
De figuur suggereert dat in de periode 1990-1995 de  ammoniakemissie bij 
bemesten met zo'n 2/3 is afgenomen. Waarom heeft di t tot 1998 niet geleid 
tot een afname van de gemeten ammoniakconcentratie in de lucht boven 
Nederland? 
Alvast veel dank voor uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Egbert Lantinga 
Universitair Hoofddocent 
Departement Plantwetenschappen 
Wageningen Universiteit 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Paul Blokker  
 


