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computermodel. 
 
Nele van Ransbeeck (ILVO, T&V) verdient een speciaal woord van dank vanwege haar 
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Tips voor de gebruiker 
 
Voor de gebruikers van het model is het nuttig om te leren werken met VBA in een Excel-
omgeving. Dit kan trouwens ook voor andere taken een enorme aanwinst zijn. 
- Neem eenvoudige macro’s op en probeer nadien de ontstane scripties te begrijpen. 
- Volg een cursus of zoek een goed handboek om op terug te vallen. 
- Gebruik de hulpfunctie van VBA en zoek op het internet naar oplossingen voor problemen 

die je ondervindt (heel wat fora en websites zijn gewijd aan het oplossen van VBA 
problemen, je vindt er vaak bruikbare ‘hapklare’ informatie) 

- Maak eerst een eenvoudigere scriptie en pas deze daarna toe op het op te lossen vraagstuk. 
- "Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven."1

• Neem een algemener werk over modelleren door. In de eindfase van het project werd mij 
door een vriend het handboek “Good modelling Practice” (van Waveren et al. 1999) 
aangereikt. Om de werkwijze en aanbevelingen beschreven in het handboek toe te passen 
op dit project, was het helaas te laat. Toch beveel ik dergelijke literatuur warm aan bij 
iedereen die in aanraking komt met modellen en modeleren. Een degelijk handboek kan 
namelijk nuttige inzichten verschaffen over de verschillende types modellen, fases en 
aanpak in de uitvoer van een modelleringproject.  

. 

• De outputgegevens van EMAV en EMAVNIS kunnen gevisualiseerd worden door gebruik 
te maken van ArcView (9.2-9.3). De manier waarop de koppeling tot stand kwam tijdens 
het project (en de extra mogelijkheden die deze software biedt bij de analyse van de 
databanken achter de ontstane kaarten), wordt beschreven in het rapport. 

Het model op Vlaams niveau (de zogenaamde “analytische tool”) geeft uiteraard minder 
detailinformatie, maar laat niettemin toe om een aantal beleidsmaatregelen op een snelle en 
betrouwbare manier af te tasten voor de belangrijkste emissiestadia (ES). Voor 2005 week de 
berekende totale ammoniakemissie vanuit de analytische tool slechts 2% af van de EMAV-
berekening vertrekkende vanuit het bedrijfsniveau. De benodigde rekentijd is echter gevoelig 
korter ( ± 4 min t.o.v. ±13u). De analytische tool laat toe om een inschatting te maken van de 
emissies die veroorzaakt worden in ES Stal, ES Weide, ES Externe opslag, ES Land en ES 
Kunstmest, met inbegrip van het van effect emissiearme stallen (EA stallen), 
voederbalanstype en EA toedieningstechnieken. Om de resultaten van de analytische tool 
representatief te maken voor de Vlaamse landbouwsector, moeten de gegevens uit EMAV 
voor netto import en export van mest op Vlaamse landbouwbedrijven, alsook de emissies van 
de ES “Verwerking” en “Verzamelpunten” toegevoegd worden aan de informatie in de 
analytische tool. Dit maakt dat de analytische tool nooit als een stand-alone versie gebruikt 
mag worden om uitspraken te doen over de ammoniakemissie die toe te schrijven is aan de 
Vlaamse landbouwsector. Per beschouwd jaar dient er dus een berekening met het EMAV-
model te gebeuren waaruit dan deze extra informatie kan geput worden. Hierop wordt nog 
teruggekomen in het hoofdstuk 

Om gebruik te 
kunnen maken van deze koppeling en de beschreven “extra’s”, is een goede basiskennis 
van dit softwareprogramma wenselijk. Volg hiervoor een opleiding, zoek een goed 
handboek of laat je bijstaan door iemand die meer verstand heeft van deze materie.  

3.7.2 van dit rapport. 
“Een van de grootste problemen van modelstudies is dat vaak niet te achterhalen is of de 
kwaliteit van de studie voldoende is om het probleem waarvoor de studie bedoeld is op te 

                                                 
1 O. Wilde (1893): Lady Windermere’s Fan 
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lossen. Tevens is het vaak voor derden onmogelijk verder te werken op het punt waar de 
studie gestopt is. Beide problemen worden veroorzaakt doordat niet of onvoldoende is 
vastgelegd hoe de studie is uitgevoerd.” (van Waveren et al. 1999) 
 
Dit citaat in acht nemende werd getracht om in dit rapport een duidelijk overzicht te geven 
van de globale opbouw van de modellen, de gemaakte assumpties, de berekeningswijzen per 
emissiestadia en de oorsprong van de gehanteerde rekenfactoren. Daarnaast werd in een 
beknopte handleiding voorzien die de modeluitvoer stap voor stap beschrijft en werden er 
ezelsbrugjes aangebracht in het werkblad “Rekenfactoren” en in de macro’s van de 
computermodellen. 
 
Naast een handleiding werd door de VMM ook gevraagd om de resultaten van deze 
modelleringstudie uit te werken voor twee referentiejaren (1990 en 2005), de resultaten van 
de modellen te vergelijken met de oude modellering (Pollet et al., 1996) en een 
gevoeligheidsanalyse uit te voeren op EMAV. Ook deze zaken komen uitgebreid aan bod in 
de bespreking van de modellen. 
 
Een belangrijk gegeven is dat de modellering in deze studie stoelt op de kennis en 
berekeningswijze van het voorgaande rekenkundig model (Pollet et al., 1996). Door nieuwe 
wetenschappelijke inzichten, betere softwaretoepassingen en het gebruik van meer 
gedetailleerde brongegevens was verdere optimalisatie van het model mogelijk. 
 
Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met de volgende personen die bij 
dit onderzoek nauw betrokken waren: 

• Peter Demeyer, projectcoördinator van de groep Milieutechniek (ILVO, T&V), die het 
project verder opvolgt en samen met de VMM instaat voor de communicatie errond. 

• Jo Dewulf (UGent, EnVoc), Pascal Boeckx (UGent, Isofys) en Peter Demeyer (ILVO, 
T&V) als experts betreffende de chemie achter de verschillende gasvormige 
stikstofverliezen die in het model behandeld worden. 

• Annick Goossens (VLM, Mestbank) inzake de betreffende regelgeving (mestdecreten, 
emissiearme stalsystemen, VLAREM I & II, emissiearm toedienen van mest,…). 

• Dieter Foqué (ILVO, T&V), wetenschappelijk onderzoeker en uitvoerder van het 
project voor toelichtingen bij de modelaanpak en de gemaakte assumpties, voor hulp 
bij de modeluitvoer, voor vragen betreffende de VBA-scripties (macro’s) achter de 
modellen. 

 
Ik hoop dat u bij het lezen van dit rapport en door het gebruiken van de verschillende 
modellen, iets mag terugvinden van de passie, geestdrift en werkvreugde waarmee aan dit 
project werd gewerkt. 
 
 
Dieter Foqué 
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Verklarende woordenlijst & Afkortingen 
#   Aantal 

BF Bemestingsfactor. Deze factoren maken het mogelijk om het verschil in de wettelijk toegelaten 
hoeveelheid dierlijke mest die op verschillende types cultuurgronden mag worden toegepast 
worden in rekening te brengen. Dit gebeurt bij de berekening van de hoeveelheid mengmest die 
terecht zal komen op grasland of akkerland. 

BNP   Bruto N-productie 

d   dieren 

dpl dierplaatsen 

EA   Emissiearm 

EC Emissiecoëfficiënt. Dit is een rekenfactor om de emissie van een gasvormige verbinding te 
berekenen uitgedrukt als een percentage (%) van de stikstofexcretie of netto hoeveelheid 
stikstof die terecht komt in het beschouwde emissiestadium. 

EF Emissiefactor. Dit is een rekenfactor die een maat is voor de hoeveelheid gasvormige 
stikstofverbindingen die het beschouwde emissiestadium per eenheid van tijd verliest. Dit wordt 
uitgedrukt per dier, per dierplaats, per m² mestoppervlakte of per m³ mest. 

EMAV EmissieModel Ammoniak Vlaanderen, emissieberekening op basis van brongegevens van de 
Mestbank (VLM), nieuwe modelaanpak conform de onderzoeksvraag van de opdrachtgever 
(VMM) 

EMAVNIS  

ES   Emissiestadium 

EmissieModel Ammoniak Vlaanderen, emissieberekening op basis van brongegevens 
afkomstig van het NIS, herziene versie en beperkte uitbereiding van het Pollet-model, 
gebruikshorizon 1990 – 1999 

GI   gebruiksintensiteit. Kg N kunstmest per ha cultuurgrond. 

NEX   Excretiecijfer, excretiefactor stikstof (kg N/d/J) 

NIS   Nationaal Instituut voor de Statistiek 

NIS gem tabel b van de landbouwtelling die elk jaar in mei door het NIS wordt georganiseerd. Hierin is 
informatie terug te vinden (o.a. dierenaantallen) op gemeentelijk niveau.  

NIS VL tabel a van deze landbouwtellingen. Deze bevat informatie (o.a. dierenaantallen) op Vlaams 
niveau. 

n.v.t. Niet van toepassing 

J    jaar 

m   maanden 

MAD   mestafzetdocumenten 

min    minuten 

MB   Mestbank (VLM) 

opp   oppervlakte 

RF   rekenfactor 

VBA   Visual Basic for Applications  

VLM   Vlaamse Landmaatschappij 

VMM   Vlaamse Milieumaatschappij 

u   uur 
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1 Inleiding 

1.1 Historiek 
Voor het jaarrapport “Lozingen in de lucht” en de jaarlijkse rapportering aan Europa, maakt 
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) sinds 1996 gebruik van het rekenkundig model dat 
in 1996 door de universiteit Gent (UGent) werd ontwikkeld (Pollet et al., 1996; in wat volgt 
Pollet-model genoemd). Dit model voorspelde de ammoniakemissie van de veehouderij op 
Vlaams niveau aan de hand van het aantal dieren per diercategorie, zoals ze opgenomen zijn 
in de landbouwtellingen van Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). In de loop der jaren 
werd dit model aangepast om de ammoniakemissie op gemeentelijk niveau te kunnen 
berekenen. Verder werden ook de gebruikte rekenfactoren (N-excretiecijfers, emissiefactoren, 
bezettingsgraden van stallen, weideperiode e.d.) geactualiseerd indien van toepassing. 
 
De opbouw van het model is echter nog in grote lijnen gebaseerd op 1996. Sinds 1996 zijn er 
echter al heel wat aanpassing gebeurd in de wetgeving rond de landbouwproblematiek (de 
aanpassingen aan het mestdecreet sinds Map I, het herbekijken van de IPPC regelgeving,…). 
Ook werden er in tussentijd een aantal studies afgerond die een nieuw licht werpen op de 
bijdrage van de verschillende emissiestadia. Een actualisering van de huidige emissie-
inventaris drong zich op. In dit kader werd er binnen ILVO, in opdracht van de VMM, 
gewerkt aan een nieuwe inventaris voor de Vlaamse ammoniakemissie en dit in 
samenwerking met de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. 
 
Ter ondersteuning van dit project stelde de opdrachtgever een stuurgroep samen. Naast de 
projectpartners bestond deze uit I. van Vynckt, M.R. Van den Hende, S. Overloop en P. Van 
Avermaet (VMM), A. Goossens (VLM) en J. Gavilan (departement Landbouw & visserij). 
Tijdens de loop van het project kwam deze stuurgroep vijf maal samen. 

1.2 Doelstellingen 
De doelstelling van het project was om een geactualiseerd rekenkundig computermodel te 
ontwikkelen dat gebruiksvriendelijker is en gedetailleerder werkt dan het vorige model. Dit 
nieuwe berekeningsmodel diende daarnaast te voldoen aan volgende eisen: 
• het model wordt uitgewerkt in een transparante softwaretoepassing (Excel 2003), is 

modulair opgebouwd en laat toe om rekenfactoren eenvoudig aan te passen. 
• de bijdragen uit de emissiestadia Stal, Externe mestopslag, Weide, Toediening van 

dierlijke mest op het land, Kunstmest en Mestverwerking, aan de totale Vlaamse 
ammoniakemissie, moeten apart gekwantificeerd kunnen worden. 

• Er dient een zo fijn mogelijke opsplitsing van diercategorieën per diersoort gehanteerd te 
worden. (bv. VARKENS: biggen, beren, kraamhokken, zeugen, vleesvarkens) 

• De berekeningswijze moet de berekening van de ammoniakemissie mogelijk maken voor 
de vroegere, huidige en toekomstige landbouwsituatie (zoals deze in 2008 bekend is). 
Binnen het project dienen de jaren 1990 en 2005 effectief uitgewerkt te worden als 
casestudies. 

• Bij de berekening van de ammoniakemissie in de verschillende emissiestadia moet het 
model rekening houden met de andere gasvormige stikstofverliezen (NO, N2O en N2). Zo 
kunnen de NH3

• De output van het berekeningsmodel moet een eenvoudige koppeling met Arcmap 9.2 
toelaten om jaarlijks de emissies te kunnen visualiseren aan de hand van kaarten en op 
gemeentelijk en km²-niveau. Hierbij dienen de specifieke emissies zoveel mogelijk te 
worden toegewezen aan de locatie waar de emissies plaats vindt. 

-verliezen in latere stadia beter ingeschat worden. 
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1.3 De beschouwde stikstofverliezen 
In Vlaanderen zijn dierlijke mest en het gebruik van kunstmest de voornaamste bronnen van 
ammoniakemissie (Campens en Lauwers, 2002). Deze (complexe) stikstofrijke verbindingen 
kunnen, in een later stadium van de stikstofkringloop, ook aanleiding geven tot andere 
gasvormige stikstofverbindingen (NO, N2O, N2

Tabel 1
). Deze gasvormige verliezen worden 

geproduceerd in verschillende stadia van de stikstofkringloop (zie  en Figuur 1). 
 
Tabel 1 Overzicht van de gasvormige stikstofverliezen  
Gasvormig  
N-verlies 

Stadium in 
N-kringloop 

Milieueffect Referenties 

NH Ammonificatie 3 Vermesting/ Verzuring Campens & Lauwers (2002); 
NO Nitrificatie / 

Denitrificatie 
Vermesting/ Verzuring/ Fotochemische 
luchtverontreiniging 

Campens & Lauwers (2002); 

N2 Nitrificatie / 
Denitrificatie 

O Broeikasgas Firestone & Davidson, (1989); 
Campens & Lauwers (2002); 

N Nitrificatie / 
Denitrificatie 

2 - Campens & Lauwers (2002); 

 
Door de bedrijfsvoering en het wetgevend kader, zijn er in Vlaanderen een aantal stadia te 
onderscheiden die dierlijke mest kan doorlopen. Bij elk van deze stadia kan emissie van 
ammoniak plaatsvinden. Sommige emissiestadia (ES) zijn voor de berekening van de 
ammoniakemissie afhankelijk van de hoeveelheid stikstof die uit een vorig stadium overblijft. 
In dit geval zal in dit voorafgaande stadium ook berekend worden hoeveel stikstof er verloren 
gaat als NO, N2O en N2. 

Figuur 1 Stikstofkringloop (eenvoudig schema) 
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1.4 De keuze voor twee modellen 
De huidige modellering is gebaseerd op dierenaantallen en grondgebruik zoals door het NIS 
gerapporteerd. Deze gegevens zijn afkomstig van de landbouwtelling die jaarlijks in mei 
georganiseerd wordt. Het gebruik van deze gegevens heeft een aantal nadelen. Zo is deze 
meitelling slechts een momentopname. Daarnaast leggen deze datasets een aantal beperkingen 
op aan de rapportage (bv. NIS gegevens zijn enkel verkrijgbaar op gemeentelijk en Vlaams 
niveau => rapportage per km2

 

 is niet op een betrouwbare manier te realiseren). Hierbij komt 
nog dat de NIS gegevens van de zogenaamde vertrouwelijke gemeenten (gemeenten met een 
beperkt aantal bedrijven) niet vrijgegeven worden. Verder werden de diercategorieën in het 
verleden niet elk jaar met hetzelfde detail bevraagd. Bovendien is er een verschil in detail 
tussen de gegevens op Vlaams en gemeentelijk niveau. Dit maakt dat er voor sommige jaren 
interpolaties dienen gemaakt te worden voor bepaalde subcategorieën uit de inventaris. 

In 2008 en 2009 wordt de landbouwtelling vervangen door een enquête. Hierbij zal nog 
ongeveer 75% van alle Vlaamse bedrijven bevraagd worden. Bedrijven die niet opgenomen 
worden in de steekproef, zullen telefonisch door de gemeente gecontacteerd worden om het 
register te actualiseren. Dit betekent dus dat deze NIS informatie zou kunnen leiden tot een 
minder betrouwbare inschatting van de jaarlijkse Vlaamse ammoniakemissie. 
 
Sinds het oprichten van de Mestbank (MB) in 1991 worden de kerngegevens van de Vlaamse 
landbouwbedrijven bijgehouden en jaarlijks geactualiseerd. De MB verzamelt bovendien een 
aantal gegevens over producenten van 'andere meststoffen', mesttransporten, exploitanten van 
verzamelpunten en mestverwerkingseenheden. De registratie gebeurt aan de hand van de 
jaarlijkse aangiften en de meldingsplicht bij mesttransport. Hiermee geeft deze databank een 
zeer duidelijk beeld van de jaarlijkse activiteiten in Vlaanderen en dit op bedrijfsniveau.  
 
In de aanloop naar het nieuwe model werd daarom, naast de uitbereiding van de 
emissiestadia, onderzocht of de databank van de MB aangesproken kan worden als 
gegevensbron voor het opstellen van de de Vlaamse emissie-inventaris. Daarbij moest er 
vooreerst bescherming geboden worden aan de privacy van de landbouwer. Bijkomend 
werden de mesttransporten pas vanaf 1998 goed opgevolgd door de MB. 
 
Om deze redenen werd beslist om tot 1999 de NIS dierenaantallen te gebruiken en pas vanaf 
2000 volledig over te schakelen naar het cijfermateriaal van de MB. Bij deze aanpak zal het 
jaar 2000 zowel op basis van de NIS-gegevens als op basis van de MB-gegevens kunnen 
berekend worden. Hierdoor werden er uiteindelijk 2 modellen ontwikkeld. In wat volgt zullen 
deze modellen EMAVNIS

 

 (EmissieModel Ammoniak Vlaanderen 1990-1999) en EMAV 
(EmissieModel Ammoniak Vlaanderen vanaf 2000) genoemd worden. In dit rapport komen 
de logische opbouw van de modellen, de gebruikte formules, de brondata per emissiestadium 
en de gemaakte assumpties uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt bij elk emissiestadium 
verwezen naar de macro’s die voor een bepaalde berekening gebruik worden. 

Opmerking: ook in de Excel-werkbladen en de gebruikte macro’s notities zijn er 
“opmerkingen” en “tekstlijnen” aangebracht om de gebruikers te ondersteunen bij de start 
van het model. Bovendien wordt er in dit rapport een beknopte handleiding toegevoegd die in 
een aantal stappen beschrijft hoe men het model kan gebruiken en wat hierbij de belangrijkste 
aandachtspunten zijn. 
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2 Het model EMAVNIS

2.1 Algemene aanpak 

 (1990-1999) 

Globaal gezien berust de berekening van de Vlaamse ammoniakemissie voor het beschouwde 
jaar, op de informatie afkomstig uit de landbouwtellingen van dit jaar (NIS, ook meitellingen 
genoemd). Meer specifiek maakt het model gebruik van de NIS gegevens over het aantal 
dieren per diercategorie en de arealen akkerland, grasland en dit per gemeente. Uitgaande van 
deze gegevens, wordt de ammoniakemissie per gemeente door het model berekend, voor de 
emissiestadia (ES) “Stal”, “Weide”, “Opslag”(= externe opslag), “Land” (= uitrijden van dierlijke 
mest op akkers en weiland) en “Kunstmest”.  

 
Het model behandelt dus dezelfde ES als het eerder gehanteerde Pollet-model (Pollet et al., 
1996). Ook de methodologie voor de berekening van ES “Stal”, “Weide” en “Land” werd in 
grote lijnen geënt op dit model. Op het eerste zicht zijn er dus weinig wijzigingen. 

 
Waarin verschilt het nieuwe model dan wel met het Pollet-model?  
Eerst en vooral worden de andere gasvormige stikstofverliezen opgenomen. Om te voldoen 
aan de modulaire opbouw, worden er per ES aparte werkbladen voorzien voor: 
• de stikstofstromen binnen het ES  

(netto N - reststromen: enkel indien nodig voor het vervolg van de modellering) 
• de ammoniakemissie 
• de andere gasvormige stikstofverliezen  

(enkel berekend indien van invloed op de verdere berekeningen van het model)  
 

Hierbij wordt in alle ES het meest gedetailleerde niveau gehanteerd. Per grote diergroep (Bv. 
Rundvee) worden alle berekeningen uitgevoerd per subcategorie (Bv. Mestkalveren, andere 
mannelijke runderen < 1jaar, andere vrouwelijke runderen < 1 jaar, …) voor zover deze niet 
werden samengenomen voor de verdere berekeningen (zie 2.3.3). Per rekenblad werd er 
bovendien voorzien in een som per gemeente, een som voor Vlaanderen en de bijdragen van 
de grote diergroepen (Rundvee, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Konijnen, 
Paardachtigen). Voor het ES Land en Opslag wordt er ook nog een onderscheid gemaakt 
tussen mengmest ( & natte pluimveemest) en vaste mest (& droge pluimveemest). 

 
Opmerking:

 

 voor het ES Kunstmest is de situatie nog iets anders. Bij dit ES worden de 
berekeningen van het model niet toegewezen aan diergroepen. Er wordt echter wel 
onderscheid gemaakt tussen de berekeningen voor akkerland en grasland en er wordt 
voorzien in sommen op Vlaams en gemeentelijk niveau. 

Daarenboven wordt een geïntegreerde berekeningswijze voorzien voor ES Kunstmest en 
wordt de berekeningswijze voor ES Opslag grondig herbekeken. Verder werden in dit model 
de brondata (informatie uit de NIS gegevens) duidelijk gescheiden van de rekenfactoren. Dit 
maakt EMAVNIS transparanter dan het Pollet-model, waardoor de rekenfactoren makkelijker 
zijn aan te passen aan de huidige situatie (1990 → 2000). 
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2.2 Brongegevens  
Het model EMAVNIS

2.2.1 NIS VL 

 maakt, zoals het Pollet-model, gebruik van de gegevens uit de 
landbouwtellingen. Het nieuwe model gebruikt hierbij zowel het Vlaams niveau als het 
gemeentelijk niveau. Deze werkwijze laat toe het detail uit de Vlaamse rapportage (verder 
NIS VL genoemd) door te trekken naar het gemeentelijk niveau (in wat volgt NIS gem 
genoemd). 

De volledige naam van deze gegevens vanuit het NIS is: “Landbouwtelling mei Jaartal

 

 (vb. 
1990); Tabel A - resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen: voor België, de 
Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken”. 

Binnen het bestek van de studie, diendt het jaar 1990 uitgewerkt te worden. De NIS-tabel A 
voor het jaar 1990 wordt daarom gebruikt bij de ontwikkeling van het EMAVNIS

 

 model. Voor 
de andere jaren die met dit model beschouwd zullen worden (1991-19990), dient de opmaak 
van deze gegevenstabel in bepaalde mate gelijkaardig te zijn aan deze voor het jaar 1990. Zo 
moeten de cijfers voor Vlaanderen zich in de derde kolom van deze tabel bevinden. De 
volgorde van de rijen is van minder belang, zolang de opeenvolging van de verschillende 
dier(sub)categorieën en het aantal rijen vanaf de categorie “Totaal aantal runderen” dezelfde 
is als in de NIS VL1990.  

Om de correcte uitvoering van het model mogelijk te maken, dient een aantal velden verplicht 
cijfermateriaal te bezitten. In bijlage 1 van dit rapport vind je een tabel die de verplichte 
velden weergeeft (Zie Tabel I). Daarnaast kan je, vóór uitvoer van het model, de NIS VL-
gegevens voor het beschouwde jaar ook vergelijken met de brongegevens voor 1990 (bestand 
‘NIS VLAAMS niveau.xls’ op de CD waarop je ook de modellen aantreft). 

2.2.2 NIS gem 
De tweede set benodigde gegevens is terug te vinden bij het NIS onder de naam 
“Landbouwtelling mei Jaartal

 

 beschouwde jaar; Tabel B-2 - Gereduceerde lijst van 
variabelen: resultaten per gemeente”. 

De volgorde van de rijen en de kolommen in deze gegevensset, dient echter wel exact 
dezelfde te zijn als in de bijgeleverde voorbeeldfile van het jaar 1990 (NIS gemeentelijk 
niveau.xls). Ook is het belangrijk dat de gegevens voor heel België

 

 aanwezig blijven in deze 
gegevensset. Het model filtert bij de datasetopbouw namelijk zelf de Vlaamse gemeenten uit 
op basis van hun positie in de dataset (belang van de volgorde van de rijen!). 

Ook in deze gegevensset zijn een aantal cijfers verplicht. De verplichte velden kan je 
raadplegen in Tabel II van bijlage 1 of in de voorbeeldfile voor het jaar 1990 (terug te vinden 
als de file ‘NIS gemeentelijk niveau.xls’ op de CD1). 

2.2.3 Landbouwarealen 
Deze informatie zit ook vervat in de besproken NIS-files. Omdat de VMM de oppervlakten 
akkerland en grasland op Vlaams niveau al samenbracht in een Excel-werkblad voor de 
periode 1990-2005, werd dit werkblad de basis voor het model EMAVNIS. Op basis van het 
beschouwde jaartal worden de arealen akkerland en grasland automatisch uit dit werkblad 
opgehaald door de macro’s die instaan voor de modeluitvoer. 
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2.3 Opbouw dataset EMAV

2.3.1 Sleutels 

NIS 

Er bestaat een verschil in detail tussen de datasets van NIS VL en NIS gem, o.a. worden in de 
gemeentelijke dataset niet altijd alle diersoorten en diercategorieën vermeld. Om het detail 
van NIS-gegevens op Vlaams niveau te kunnen doortrekken naar de Vlaamse dataset werd 
gewerkt met “Sleutels”. Deze sleutels worden door het model zelf berekend en geven de 
verhouding weer tussen een diercategorie aanwezig in beide datasets (NIS VL en NIS gem) 
enerzijds, en een subcategorie uit de NIS VL – dataset anderzijds. Algemeen gebeurt dit 
volgens de onderstaande formule (4.1). Meer toelichting in verband met de berekende sleutels 
en hun gebruik vind je in Tabel 2 en Figuur 2. 
 

 

#subcat gem = (#subcat Vl/ #hoofdcat Vlaams) * #hoofdcat gem = SLEUTEL * #hoofdcat gem 

 

   
(4.1) 

# = dierenaantal voor deze diercategorie 
met: 

#subcat gem
#

 =  aantal dieren voor een bepaalde subcategorie op gemeentelijk niveau 
hoofdcat gem

#
 = aantal dieren teruggevonden voor een diersoort (of subcategorie) in NIS gem 

subcat gem
#

 =  aantal dieren voor een bepaalde subcategorie teruggevonden in NIS VL 
hoofdcat gem

 
 = aantal dieren teruggevonden voor een diersoort (of subcategorie) in NIS VL 

 
Opmerking:

 

 het totaal aantal konijnen werd in de beschouwde NIS gem tabellen (1990 & 
1995) niet gerapporteerd. Daarom werd besloten het totaal aantal op Vlaams niveau 
evenredig te verdelen over alle gemeenten en vervolgens het aantal moederdieren en andere 
konijnen op gemeentelijk niveau te berekenen met de berekende sleutels. 

Tabel 2 Definitie en toepassing verdeelsleutel 
Categorieën in EMAV Sleutelnummer en 

berekeningwijze (NIS VL) 
NIS Per subcategorie op basis 

hoofdcategorieën NIS gem 
Rundvee: runderen (1 jaar - 2 
jaar) 

Rundvee: runderen( 1 jaar - 2 
jaar) 

Rundvee: runderen( 1 
jaar - 2 jaar) 

   
Mannelijke runderen voor de 
reproductie 

S1 =voor de reproductie/ 
mannelijke 

= mannelijke * S1 

Mannelijke runderen andere 
(vetmesting) 

S2 = andere (vetmesting) / 
mannelijke 

= mannelijke * S2 

Vrouwelijke runderen voor de 
vleesproductie 

S3 = voor de vleesproductie / 
vrouwelijke 

= vrouwelijke * S3 

Vrouwelijke runderen andere voor 
het vervangen van de melkkoeien 

S4 = vervanging melkkoeien / 
vrouwelijke 

= vrouwelijke * S4 

Vrouwelijke runderen andere voor 
het vervangen van de zoogkoeien 

S5 = vervanging zoogkoeien / 
vrouwelijke 

= vrouwelijke * S5 

Rundvee: runderen (> 2 jaar) Rundvee: runderen (> 2 jaar) Rundvee: runderen (> 2 
jaar) 

Mannelijke runderen voor de 
reproductie 

S6 = voor de reproductie / 
mannelijke 

= mannelijke * S6 

Mannelijke runderen andere 
(vetmesting) 

S7 = andere (vetmesting) / 
mannelijke 

= mannelijke * S7 

vaarzen: voor de vleesproductie S8 = voor de vleesproductie / 
vaarzen 

= vaarzen * S8 

vaarzen: voor het vervangen van de 
melkkoeien 

S9 = vervanging melkkoeien / 
vaarzen 

= vaarzen * S9 
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vaarzen: voor het vervangen 
van de zoogkoeien 

S10 = vervanging zoogkoeien / 
vaarzen 

= vaarzen * S10 

Koeien & reforme koeien: Koeien & reforme koeien: Koeien & reforme koeien: 
Koeien voor de melkgift S11 =.Koeien voor de melkgift/ 

Koeien & reforme koeien 
= Koeien * S11 

Koeien voor het zogen S12 = koeien voor zogen / Koeien 
& reforme koeien 

= Koeien * S12 

ex - melkkoeien S13 = ex – melkkoeien / Koeien & 
reforme koeien: 

= Koeien * S13 

ex - zoogkoeien S14 = ex – zoogkoeien / Koeien & 
reforme koeien: 

= Koeien * S14 

Varkens Varkens Varkens 
Mestvarkens (>50 kg) Mestvarkens (>50 kg) Mestvarkens (>50 kg) 

Reforme beren en zeugen S15= Reforme beren en zeugen/ 
Mestvarkens (>50 kg) 

= Mestvarkens * S15 

Zeugen Zeugen Zeugen 
gedekte zeugen gedekte zeugen gedekte zeugen 
voor de eerste maal gedekte zeugen S16 = voor de eerste maal gedekte 

zeugen/ Zeugen 
=zeugen * S16 

overige gedekte zeugen S17 = overige gedekte zeugen/ 
Zeugen 

=zeugen * S17 

niet gedekte zeugen niet gedekte zeugen niet gedekte zeugen 
jonge nog niet gedekte zeugen S18 = jonge nog niet gedekte 

zeugen/ Zeugen 
=zeugen * S18 

overige nog niet gedekte 
zeugen 

S19 = overige nog niet gedekte 
zeugen/ Zeugen 

=zeugen * S19 

Pluimvee  
(∑pluimvee = leghennen en poeljen 
+ vleeskippen) 

Opmerking:  

=> deze categorieën ook in NIS 
gem terug te vinden 

- 

leghennen en poeljen  leghennen en 
poeljen  

leghennen en 
poeljen  

leghennen S20 = leghennen/ leghennen en 
poeljen 

= leghennen en poeljen * S20 

Poeljen S21 = Poeljen/ leghennen en 
poeljen 

leghennen en poeljen * S21 

hennen voor vermeerdering hennen voor vermeerdering hennen voor vermeerdering 
vleesrassen S22 = vleesrassen/ (∑pluimvee) = Totaal pluimvee * S22 
legrassen S23 = legrassen/ (∑pluimvee) = Totaal pluimvee * S23 

fokhanen S24 = fokhanen / (∑pluimvee) = Totaal pluimvee * S24 
vleeskippen vleeskippen vleeskippen 
kalkoenen S25 = kalkoenen/(∑pluimvee) = Totaal pluimvee * S25 

Overig Vee Overig Vee Overig Vee 
Schapen Schapen Schapen 
jonger dan 1 jaar: ooilammeren voor 
reproductie 

S26 = ooilammeren voor 
reproductie/ Totaal schapen 

= totaal schapen*S26 

jonger dan 1 jaar: andere schapen S27 = andere schapen / Totaal 
schapen 

= totaal schapen*S27 

ouder dan 1 jaar: ooien (reforme 
incl.) 

S28= ooien (reforme incl.)/ Totaal 
schapen 

= totaal schapen*S28 

Totaal schapen - - 
Geiten Geiten Geiten 

Geiten jonger 
dan 1 jaar: ♀ geiten 
voor opfok 

S29 =♀ geiten voor opfok / Totaal 
Geiten 

= totaal geiten*S29 

Geiten jonger S30 = andere geiten / Totaal Geiten = totaal geiten*S30 
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dan 1 jaar: andere 
geiten 

ouder dan 1 jaar♀ geiten (reforme  
incl.)  

S31 = ♀ geiten (reforme incl.)/ 
Totaal Geiten 

= totaal geiten*S31 

Totaal Geiten  - - 
Konijnen Konijnen Konijnen 

Konijnen: 
moederdieren 

S32 = moederdieren/ Totaal 
Konijnen 

= Totaal Konijnen / 
#gemeenten)*S32 

 andere konijnen S33 = andere konijnen/ Totaal 
Konijnen 

= Totaal Konijnen / 
#gemeenten)*S33 

Totaal Konijnen - (*) 
Paardachtigen Paardachtigen Paardachtigen 
Landbouwpaarden S34 = landbouwpaarden / Totaal 

Paardachtigen 
= totaal paardachtigen*S34 

andere 
paarden  paarden 

S35 =  paarden / Totaal 
Paardachtigen 

= totaal paardachtigen*S34 

andere paarden  Pony's S36 = pony's / Totaal Paardachtigen = totaal paardachtigen*S34 
Ezels, muilezels, muildieren S37 = ezels, muilezels, muildieren / 

Totaal Paardachtigen 
= totaal paardachtigen*S34 

Totaal Paardachtigen - - 
 
Opmerking:

2.3.2 Vertrouwelijke gemeenten  

 Voor het jaar 2000 worden de sleutels niet langer gebruikt voor de grote 
diergroepen: Paardachtigen, Geiten en schapen. Voor het jaar 1994 worden geen “Totaal 
aantal schapen”gerapporteerd in NIS gem. Interpolatie van de gegevens van 1993 en 1995 is 
een mogelijke oplossing. 

Initieel wordt de dataset voor de verdere modeluitvoer op gemeentelijk niveau samengesteld 
op basis van de beschikbare NIS-gegevens voor het beschouwde jaar en de berekende 
verdeelsleutels. In deze dataset zijn er nog geen inschattingen gemaakt van de arealen 
landbouwgrond, het aantal bedrijven en de dierenaantallen per (sub)categorie in de 
vertrouwelijke gemeenten. Deze gegevens dienen aanwezig te zijn in de uiteindelijke dataset. 
 
Vertrouwelijke gemeenten zijn de gemeenten waarvan in de NIS gem geen gegevens worden 
vrijgegeven, omwille van het beperkte aantal bedrijven in deze gemeente. Vermits er een 
verschil bestaat tussen de waarden die gerapporteerd worden in NIS VL en de som van de 
bekende gemeenten uit NIS gem, is het mogelijk om gegevens te berekenen voor de 
vertrouwde gemeenten. Dit gebeurt volgens formule 4.2. Op deze wijze wordt aan elke 
vertrouwelijke gemeente dezelfde broninformatie gekoppeld. Zo ontstaat een dataset op 
gemeentelijk niveau. 
 
 
Gegevens vertrouwelijke gem = [Gegevens Vl - ∑( Gegevensbekende gem)] / #vertrouwelijke gem

 

                
(4.2) 

Gegevens 
met:  

vertrouwelijke gem
Gegevens 

 = aantal bedrijven, dieren en  arealen landbouwgrond voor vertrouwelijke gemeente 
Vl

∑Gegevens
 = de gegeven uit NIS VL  (dierenaantal, aantal bedrijven, landbouwareaal) 

bekende gem
#

)] = de som van de gegevens  die per gemeente gerapporteerd werden in NIS gem  
vertrouwelijke gem 

 
= het aantal vertrouwelijke gemeentes 
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Figuur 2 Flowchart  ter verduidelijking van de procedure voor het opstellen van de dataset op gemeentelijk niveau 

START START 

+ 

+ 
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2.3.3 Diercategorieën per diersoort 
In het Pollet-model worden, om de berekeningen van de emissies ter hoogte van de stal 
mogelijk te maken, bepaalde diercategorieën samengenomen. Gezien de berekeningswijze 
van EMAVNIS geënt is op het Pollet-model, werden deze samengestelde categorieën opnieuw 
voorzien. De manier waarop de categorieën tot stand komen bij EMAVNIS

Tabel 3
, wijkt echter nu en 

dan af ( zie ). 
 

Tabel 3 Samengenomen diercategorieën bij de berekening van de emissies uit de stal mogelijk te maken.  
Met: # = dierenaantal 
In EMAV In Pollet-model (Pollet et al. 1996) NIS 
# Mestkalveren
#

 =  
mestkalveren (< 6 m) + #

Idem 
 mestkalveren (>6 m tot 1 J )  

#
#

Andere ♂runderen < 1 Jaar =  

 Andere ♂ runderen (< 6 maanden) + #
Idem 

 Andere ♂ runderen (>6 

maanden tot 1 Jaar ) 

#Andere ♀runderen < 1 Jaar = # Andere ♀ runderen (< 6 maanden) + 
#

Idem 
 Andere ♀ runderen (>6 maanden tot 1 Jaar ) 

#Kraamzeugen+biggen = #biggen (<20 kg)+ ((#voor 1e maal 

gedekte zeugen + #overige gedekte zeugen

Idem (na worp: zeug met biggen 60 
dagen in kraamhok *) )* (60/365))  

#Vleesvarkens (>20 kg) = # varkens (20 kg tot 50 kg) + # 

 

mestvarkens ( ≥ 50 kg; incl. Reforme zeugen en beren) 

(!) 

#Vleesvarkens (>20 kg) = #varkens (20 kg tot 50 kg) +# 

mestvarkens ( ≥ 50 kg) - (( [#voor 1e maal gedekte zeugen 
+ #overige gedekte zeugen +#overige niet gedekte 

zeugen]/2) - (#jonge niet gedekte zeugen

#

 
*2,74)/6,5) 

jonge niet gedekte zeugen = #
 

jonge niet gedekte zeugen 

(!) 

#jonge niet gedekte zeugen = (#jonge nog niet gedekte 

zeugen *2.74)/6.5)+ #jonge nog niet gedekte zeugen

#

) 

ZEUGENSTAL = (((#voor 1e maal gedekte zeugen + #overige 

gedekte zeug)*(305/365)) + #overige niet gedekte zeugen 
+#reforme zeugen en beren
 

) 

(dagen die zeug niet doorbrengt in gezelschap van 
biggen*)  

#ZEUGENSTAL = (#voor 1e maal gedekte zeugen + 
#overige gedekte zeugen +#overige niet gedekte zeugen

# 

) 

VLEESRASSEN = #vleesrassen + (#fokhanen 
 

/2) Idem 

#LEGRASSEN = #Legrassen + (#fokhanen Idem /2) 

 
Verder dienden in het Pollet-model de dierenaantallen van een aantal categorieën uit de NIS-
tabellen getransformeerd te worden naar de categorieën beschouwd in het model (Schapen, 
Paarden). In EMAVNIS worden waar mogelijk de dier- en subcategorieën per diersoort 
gehanteerd zoals deze terug te vinden zijn in het NIS. Ook worden in EMAVNIS

2.5

 een aantal 
diercategorieën beschouwd die in het voorgaande model niet beschouwd werden (geiten, 
ezels). De assumpties genomen voor de bepaling van de rekenfactoren voor deze 
diercategorieën vindt u terug in hfdst . 
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2.4 Modelopbouw 
Het conceptuele model voor de periode 1990-1999 wordt hier beschreven. Vervolgens wordt 
een overzicht gegeven van de gebruikte formules per ES.  

2.4.1 Concept 
EMAVNIS

2.4.1

 is ontwikkeld voor de periode 1990 tot 1999. Gezien de aard van de brongegevens 
en het ontbreken van relevante gegevens over mesttransport, wordt besloten om bij dit model 
slechts vijf ES te onderscheiden. Het betreft hier de ES Stal, Externe opslag, Land, Weide en 
Kunstmest. Dit zijn dezelfde ES die in het Pollet-model beschouwd worden. De 
berekeningswijze van de verschillende ES wordt echter kritisch herbekeken en waar nodig 
aangepast, uitgebreid, geïntegreerd. Hierop komen we uitgebreid terug in de bespreking per 
ES: hfdst  tot 2.4.5.  
 
De stikstofstromen die de verschillende ES verbinden worden weergegeven in Figuur I 
Bijlage 2. 
 
Het model wordt (cf. het bestek) ontwikkeld op basis van de brongegevens voor het jaar 1990. 
Dit betekent dat er een aantal assumpties worden gemaakt op basis van de landbouwsituatie 
en wetgevend kader van 1990.Wanneer het model gebruikt wordt voor latere jaartallen, 
dienen de nodige wijzigingen aangebracht te worden. Vanaf 1991 moet men namelijk 
rekening houden met het inwerking treden van het Mestdecreet en de wijzigingen die hierin 
aangebracht werden tussen 1991 en 2000. Deze wetgeving bracht ondermeer heel wat 
veranderingen teweeg in de mestbehandeling (opslag, uitrijden) na productie. Relevante zaken 
in dit kader, worden besproken per ES. Een goed overzicht van de relevante wetgeving kan u 
terugvinden op de sites van de VLM (www.vlm.be) en het VCM (www.vcm-
mestverwerking.be). Deze overzichten kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het 
aanbrengen van de nodige aanpassingen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we 
naar het ”Milieuzakboekje” (Binnen het bestek van deze studie wordt De Pue et al., 2006 
gebruikt daar deze editie geactualiseerd werd tot en met 31 december 2005. 2005 is een van 
de jaren die als casestudie wordt uitgewerkt in deze studie). 

2.4.1 ES Stal 
Een eerste stap voor dit emissiestadium is het berekenen van de hoeveelheid stikstof die op 
jaarbasis in de stal terecht komt (formule 4.3). Hierbij dient de NEXstal aangepast te worden 
aan de forfaitaire of reële uitscheidingsnormen. In EMAVNIS

 

 wordt deze aanpassing niet 
overal automatisch uitgevoerd.  

 
BNPstal = # * NEXstal 
 

                                                                                                       (4.3) 

BNP
Met: 

stal
NEX

 = Bruto StikstofProductie in de stal (kg N/J) 
stal

# = Aantal dieren (bron: landbouwtellingen (mei) NIS van beschouwde jaar)  
 = Stikstofexcretiecijfer voor productie in de stal (kg N/dier/J) 

 
 
 
 
 

http://www.vlm.be/�
http://www.vcm-mestverwerking.be/�
http://www.vcm-mestverwerking.be/�
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De ammoniakemissie wordt vervolgens berekend door deze bruto hoeveelheid mest te 
vermenigvuldigen met de emissiecoëfficiënt voor de beschouwde diercategorie (formule 4.4). 
Hierbij dient nagegaan te worden of de berekening van de EC op basis van de verschillende 
staltypes nog representatief is voor het beschouwde jaar. 
 

 
NH3 stal = BNPstal * EC NH3 stal

 

 /100* (17,03052/14,0067)                                                   
(4.4) 

NH
Met: 

3 stal = Ammoniakemissie uit de stal (kg NH3
BNP

/J) 
stal

EC 
 = Bruto StikstofProductie stal (kg N/J) 

NH3 STAL

2.5.1

 = Emissiecoëfficiënt (%) voor ammoniakemissie uit de stal (deze emissiecoëfficiënt houdt 
rekening met de emissies van verschillende stalsystemen EN hun aandeel in Vlaanderen. Hier wordt 
uitgebreider op teruggekomen in hfdst ) 
 

 
Zoals uit Figuur 1 en Tabel 1 kan worden afgeleid wordt de stikstof die verloren gaat als 
ammoniak afgetrokken van de geproduceerde stikstof alvorens de andere gasvormige 
stikstofverliezen berekend worden. 
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ANDERE N stal = N2Ostal  + NOstal + N2stal
 

                                                                  (4.5) 

N2Ostal = N2O MM stal + N2O VM stal
N

                                                                                  (4.5.1) 

2O MM stal = [BNPstal – (NH3 stal*( Correctie))] *(MM/100)* (EC N2O MM stal 

N

/100)    
(4.5.1.1) 

2O VM stal = [BNPstal – (NH3 stal*(  Correctie ))] *(VM/100)* (EC N2O VM stal 

 

/100)      
(4.5.1.2)  

NOstal = NO MM stal + NO VM stal                                                                                                                               
NO

(4.5.2) 

MM  stal  = [BNPstal – (NH3 stal*( Correctie))] *(MM/100)* (EC NO MM stal 

NO

/100)       
(4.5.2.1) 

 VM stal = [BNPstal – (NH3 stal*( Correctie))] *(VM/100)* (EC NO VM stal 

 

/100)         
(4.5.2.2) 

N2 stal  = N2 MM stal + N2 VM stal                                                                                                                                    
N

(4.5.3) 

2 MM stal  = [BNPstal – (NH3 stal*( Correctie))] *(MM/100) * (EC N2 MM stal 

N

/100)        
(4.5.3.1) 

2 VM stal = [BNPstal – (NH3 stal*( Correctie))] *(VM/100)* (EC N2 VM stal 

 

/100)           
(4.5.3.2) 

ANDERE N
Met: 

 stal
Correctie =  moleculaire massa stikstof (g/mol)/ moleculaire massa ammoniak (g/mol)  =14,0067/17,03052 

 = Andere gasvormige stikstofemissies uit de stal (kg N/J) 

NH3 stal = Ammoniakemissie uit de stal (kg NH3
BNP

/J) 
stal

MM = aandeel mengmest of natte pluimveemest (%) 
 = Bruto StikstofProductie stal (kg N/J) 

VM = aandeel vaste mest of natte pluimveemest (%) 
N2Ostal 
       N

= emissie van lachgas uit de stal (kg N/J)  
2OMM stal 

       N
=emissie van lachgas  uit mengmest of natte pluimveemest in de stal (kg N/J) 

2OVM stal 
NO

=emissie van lachgas  uit vast mest of droge pluimveemest in de stal (kg N/J) 
stal 

       NO
= emissie van stikstofmonoxide uit de stal (kg N/J) 

MM stal 
       NO

=emissie van stikstofmonoxide  uit mengmest of natte pluimveemest in de stal (kg N/J) 
VM stal 

N
=emissie van stikstofmonoxide  uit vast mest of droge pluimveemest in de stal (kg N/J) 

2 stal 
       N

= emissie van distikstof uit de stal (kg N/J)  
2 MM stal 

       N
=emissie van distikstof  uit mengmest of natte pluimveemest in de stal (kg N/J) 

2 VM stal 
EC 

=emissie van distikstof  uit vast mest of droge pluimveemest in de stal (kg N/J) 
N2O MM stal 

EC 
= Emissiecoëfficiënt voor lachgasemissie uit mengmest of natte pluimveemest in de stal (%) 

NO MM stal 
EC 

= Emissiecoëfficiënt voor stikstofmonoxide uit mengmest of natte pluimveemest in de stal (%) 
N2 MM stal 

EC 
= Emissiecoëfficiënt voor distikstofemissie uit mengmest of natte pluimveemest in de stal (%) 

N2O VM stal 
EC 

= Emissiecoëfficiënt voor lachgasemissie uit vaste mest of droge pluimveemest in de stal (%) 
NO VM stal 

EC 
= Emissiecoëfficiënt voor stikstofmonoxide uit vaste mest of droge pluimveemest in de stal (%) 

N2 VM stal 

 
= Emissiecoëfficiënt voor distikstofemissie uit vaste mest of droge pluimveemest in de stal (%) 

Gezien mest geproduceerd in de stal nog een aantal behandelingen zal ondergaan, wordt de 
emissie van andere gasvormige stikstofverbindingen ook berekend (formule 4.5). De 
berekeningen gebeuren apart voor mengmest/natte pluimveemest en vaste mest/droge 
pluimveemest. Eerst wordt echter de bruto hoeveelheid mest in de stal verminderd met de 
stikstof die verloren gaat als ammoniak in het ES Stal. 
 
Nu alle gasvormige verliezen berekend zijn, kan de hoeveelheid N die de stal zal verlaten 
berekend worden. De integratiewijze van de stikstofverliezen “ammoniak” en “andere 
stikstofverliezen” in het model, maakt dat de netto hoeveelheden mengmest (natte 
pluimveemest) en vaste mest (droge pluimveemest) enkel op onderstaande wijze berekend 
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kunnen worden (formule 4.6 – 4,8). Bij deze benaderingswijze wordt echter geen rekening 
gehouden met het verschil aan “andere stikstofverbindingen” dat verloren gaat bij mengmest 
en vaste mest omdat deze verliezen niet apart worden gerapporteerd. De fout die hierbij 
gemaakt wordt is echter gering daar de omvang van deze emissies ter hoogte van de stal veel 
kleiner is dan de ammoniakemissies. Een verklaring voor dit verschil is het trager op gang 
komen van de nitrificatie, denitrificatie (Figuur 1 en Tabel 1) tegenover de ammonificatie. 
 

 
NNPstal = BNPstal - (NH3 stal*( Correctie)) - ANDERE N stal 

 

                                   (4.6) 

 
NNPMM stal = NNPstal

NNP

 * MM / 100                                                                                            
(4.6.1) 

VM stal = NNPstal

 

 * VM / 100                                                                                             
(4.6.2) 

NNP
Met: 

stal
NNP 

 = Netto StikstofProductie in de stal (kg N/J) 
MM stal

NNP 
 = netto productie van mengmest of natte pluimveemest in de stal (kg N/J) 

VM stal

MM = aandeel mengmest of natte pluimveemest (%) 
 = netto productie van vaste mest of droge pluimveemest in de stal (kg N/J) 

VM = aandeel vaste mest of natte pluimveemest (%) 
BNPstal

NH
 = Bruto StikstofProductie in de stal (kg N/J) 

3 stal = Ammoniakemissie uit de stal (kg NH3
Correctie =  moleculaire massa stikstof (g/mol)/ moleculaire massa ammoniak (g/mol) =14,0067/17,03052 

/J) 

ANDERE N stal

 
 = Andere gasvormige stikstofemissies uit de stal (kg N/J) 

2.4.2 ES Opslag 
Indien de stal wordt leeg gemaakt, wordt de mest mogelijk enige tijd opgeslagen alvorens te 
worden uitgereden op het land. Deze opslag kan overdekt of niet overdekt zijn. In het Pollet-
model wordt dit emissiestadium geschat op basis van een methode gebaseerd op van der Hoek 
(1994) (Zie Pollet et al., 1996 ; p 115 -122). In dit rapport wordt gewezen op de beperkingen 
van deze benadering. Het gebrek aan nauwkeurig cijfermateriaal van de capaciteit van de 
externe opslag en de leemte in de wetenschappelijke kennis wat betreft emissies uit dit ES 
(Oudendag, 1993;  Pollet et al., 1996), maakt dat de berekeningen van dit emissiestadium in 
het Pollet-model beperkt bleven tot een inschatting voor mengmest van melkvee en 
vleesvarkens. De schatting gebeurt op basis van cijfermateriaal uit de NIS-jaartelling van 15 
mei 1993 (2,4% opslagcapaciteit mengmest is extern) en de absolute opslag-
emissiecoëfficiënten uit Van der Hoek & Snel (1989).  
Volgende assumpties worden gemaakt (Pollet et al., 1996): 

• 50% van de externe opslagcapaciteit benut door melkveemengmest en 50% voor vleesvarkensmengmest 
• Alle externe opslag is afgedekt 
• 80% emissiereductie wordt bereikt door afdekken van een externe mestopslagplaats (De Bode, 1991) 
• De externe opslag wordt gedurende 6 maanden gebruikt 
• Gedurende de gebruiksduur wordt gemiddeld 50% van de opslagcapaciteit benut 
• De stalemissies worden niet beïnvloed door de emissies uit de extern opgeslagen mest 

De NIS gegevens die hierbij gebruikt worden, zijn niet voor elk jaar beschikbaar. Zelfs al 
bevestigt de mestbank een beperkte externe opslag in 1995 (Pollet et al., 1996), gezien de 
gewijzigde wetgeving in de gebruikshorizon van EMAVNIS (het mestdecreet (1991), 
MAPI(1996), MAP II(1999), MAP II bis (2000) en Vlarem II (1995)), is het redelijk om 
aan te nemen dat de externe opslag van mest is toegenomen. Er kan bijgevolg niet blijvend 
gerekend worden met de gegevens voor 1993, ook al bestaan er geen kwantitatieve gegevens 
over deze toename (Pollet et al., 1996).  
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Bovendien maakt deze methode abstractie van eventuele emissies uit externe opslag van vaste 
mest en pluimveemest. 
 
Sinds de publicatie van Pollet et al. (1996) werd al heel wat meer inzicht verworven over de 
omvang, de berekening en de beperking van de emissies veroorzaakt door de externe opslag 
van mest (van der Hoek, 2002; Groenestein, 2005; Externe mastopslag, 2006; Lemmens et al. 
2007).  
In 2006 werd een studie uitgevoerd door de UGent & Ecolas die inzicht bracht in de Vlaamse 
situatie betreffende “externe mestopslag” (Externe mestopslag, 2006). Op basis van een 
enquête in de sector (32.978 landbouwers aangeschreven, globale respons van 19,45%) en 
experimentele waarnemingen van emissies uit opgeslagen mest, werd in dit rapport informatie 
vergaard betreffende: 

• De opslagduur van vaste mest en pluimveemest gedurende de winter en zomerperiode; 
• Emissiefactoren (g/m³/d) bepaald voor NH3 en N2O (en CH4

• De invloed van afdekken op de verschillende emissies uit externe opslagplaatsen; 

) uit mengmest, vaste 
mest, pluimveemest; 

• Het aandeel van de geproduceerde mest dat extern wordt opgeslagen. 
 
Op basis van deze informatie en de assumpties die in deze studie genomen werden voor 
mengmest, wordt voor dit ES een nieuwe berekeningsmodule ontwikkeld. De formules 
gebruikt voor de berekeningen van dit ES vind je terug als formule nr. 4.7, 4.8 en 4.9 op het 
einde van de bespreking van dit emissiestadium. De EC’s die gebuikt worden, werden 
afgeleid op basis van de informatie uit Externe mestopslag (2006) en Oenema et al. (2000). 
Ze bevatten een correctie voor de hoeveelheid mest die gedurende de winter en de zomer 
opgeslagen zullen worden. Hier wordt uitgebreid op in gegaan bij de bespreking van de 
rekenfactoren (zie hfdst 2.5.3.). 
 
Algemeen worden op basis van de informatie uit de studie externe mestopslag volgende 
veronderstellingen gemaakt: 
1) Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie grote types mest: vaste dierlijke mest, gier en 

mengmest. Daarnaast wordt er nog onderscheid gemaakt in mestsoorten per grote 
diergroep. De groepen die beschouwd worden zijn dezelfde als deze gehanteerd bij 
berekening van de “ammoniakemissie na toediening op het land” in het Pollet-model 
(Pollet et al., 1996). Per grote diergroep werden bijgevolg volgende soorten mest 
beschouwd: 

a) RUNDVEE:

b) 
 kalvergier, rundveestromest, rundveemengmest 

VARKENS:

c) 

 varkensstromest, varkensmengmest (zeugen), varkensmengmest (andere 
varkens) 

PLUIMVEE: in de studie werd geen onderscheid gemaakt tussen droge en natte 
pluimveemest. In EMAVNIS

 Droge pluimveemest: legkippen, poeljen, slachtkuikens, slachtkuiken-
ouderdieren, ander pluimvee 

 wordt pluimveemest echter wel verder opgesplitst vermits 
er wel verschillen bestaan in de richtwaarden die de VLM hanteert om de 
samenstelling en dichtheid van dierlijke mest te beschouwen (VLM, 2008) 

 Natte pluimveemest: legkippen, poeljen, slachtkuikens, slachtkuiken-
ouderdieren, ander pluimvee 
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d) OVERIG VEE:

 De gegevens voor schapen uit de studie worden ook gebruikt voor geiten; 

 in de enquête werd enkel onderscheid gemaakt tussen vaste mest van 
schapen en paarden. 

 De gegevens voor paarden worden gebruikt voor alle paardachtigen; 
 In het Pollet-model werd er voor de diergroep konijnen onderscheid gemaakt in 

konijnen-mengmest en konijnen-stromest. Daarom werd de opslag van mest 
voor deze diercategorie aanvankelijk ook voorzien in EMAVNIS

 

. Uit nota’s van 
de VLM (Anoniem a, 2007) blijkt echter dat voor konijnen (en nertsen) geen 
emissies berekend dienen te worden voor de externe opslag, omdat de opslag van 
de mest gebeurt onder de hokken. De emissie van deze opslag zit bijgevolg al 
vervat in ES Stal. 

2) Vaste dierlijke mest wordt opgeslagen op kopakkers en op mesthopen. De gemiddelde 
opslagduur en de hoeveelheid mest die in de zomer- en winterperiode wordt opgeslagen 
op deze plaatsen, wordt berekend op basis van de resultaten van de enquêtes (zie 
bespreking van de rekenfactoren hfdst 0). 

 
3) Voor mengmest werden geen gegevens verzameld betreffende de opslagduur in de studie 

“externe mestopslag”. Wel zijn er gegevens beschikbaar die de verdeling weergeven 
tussen de verschillende types externe mestopslagplaatsen in Vlaanderen (anno 2005, 
uitgedrukt als % van de totale opslagcapaciteit). In bijlage 2 van de studie “Externe 
mestopslag “, worden deze enquêtegegevens aangewend om de opslagcapaciteit (in m³) te 
bespreken. Naar voorbeeld van deze berekeningen, wordt het procentueel aandeel van de 
externe opslagcapaciteit t.o.v. de totale opslag aangewend om het aandeel van de 
geproduceerde mest dat in de externe opslagplaatsen terecht zal komen (zelfde verdeling 
gebruikt voor winter en zomer; voor meer uitleg verwijzen we naar de bespreking van de 
rekenfactoren) te berekenen. 

 
Gezien noch het mestdecreet, noch Vlarem II in voege waren in 1990, werden er voor 
deze studie ( 1990 = verplichte casestudie bij de ontwikkeling van dit model) volgende 
bijkomende assumpties gemaakt: 

 
• Externe opslag van mengmest was niet verplicht en er bestonden geen beperkingen op het 

uitrijden van mest. We gaan er voor 1990 vanuit dat de mestkelders werden geleegd en de 
mest onmiddellijk werd uitgereden. Er werd (zo goed als) geen mengmest extern 
opgeslagen. 

• De vaste mest die extern opgeslagen werd op de kopakkers en in mesthopen, werd zelden 
of nooit afgedekt. Om een idee te krijgen van het aandeel vaste mest dat extern 
opgeslagen werd in deze periode, worden de percentages voor “onoverdekte” en 
“overdekte” opslag uit de studie (Externe mestopslag, 2006) voor 1990 samengenomen. 

 
Voor de latere jaren dienen deze assumpties bijgesteld te worden op basis van de 
heersende wetgeving in het beschouwde jaar. 
Binnen deze studie werden er assumpties gemaakt voor het jaar 2005 (de andere verplichte 
casestudie binnen dit project). 2005 is ook het jaartal dat beschouwd werd in de studie 
“externe mestopslag”. Gezien geen gedetailleerde kwantitatieve gegevens bestaan voor de 
periode 1991 tot 2000, dient er via extrapollatie tussen 1990 en 2005 een geleidelijke 
overgang te gebeuren naar de cijfers voor 2005 in EMAVNIS. Hierbij dient rekening gehouden 
te worden met de veranderde wetgeving. Het uitwerken van deze overgang behoorde niet 
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meer tot het bestek van deze studie. Wel geven we ingesloten enkele tips mee die kunnen 
helpen bij de inpassing van deze overgangsperiode. 
 

• Vanaf 1991 dient er rekening gehouden te worden met het in werking treden van het mestdecreet. Hierdoor 
werd het opbrengen van dierlijk mest op cultuurgronden beperkt in tijd. Sindsdien neemt de nood aan 
opslagcapaciteit voor mengmest toe.  

Beknopt overzicht van belangrijkste aandachtspunten: 

• In het kader van het in voege treden van Vlarem II (1995) werden er voorschriften uitgevaardigd 
betreffende de capaciteit en de constructie van externe opslagplaatsen voor mest.  

o Voor vaste mest: voorschriften voor inrichting van opslagplaats, verplichten van aalput voor drein 
van mesthoop. Op basis van deze laatste verplichting kunnen we stellen dat het afdekken van 
mesthopen vanaf 1995 geleidelijk aan zal zijn toegenomen. Afdekken van de mest zorgt er immers 
voor dat de aalput onder de opslag een minder grote capaciteit dient te hebben (lagere 
constructiekostprijs en minder mestvloeistof die uitgereden moet worden)  

o Voor mengmest: Vlarem II verplicht veehouders met mengmestproductie: 
 Om te voorzien in een opslagcapaciteit die een periode van 6 maanden kan 

overbruggen(1995).  
 De afdekking van nieuwbouw externe opslagplaatsen (1996) 
 De totale afdekking van externe opgeslagen mengmest (1998) 

In het rapport van Pollet et al. (1996) wordt geopperd dat de toename van de externe 
opslagcapaciteit al eerder begon omdat er al langer sprake was van de uitvaardiging 
van deze wetgeving. Om deze bewering te staven, maakte Pollet et al. (1996) gebruik 
van gegevens uit de meitellingen van het NIS van 1993.  

 
 
Ammoniakemissie vanuit de externe mestopslagplaatsen 

 
NH3 opslag = NH3 MM opslag + NH3 VM opslag 

 
                                                                          (4.7.) 

NH3 MM opslag = NNPMM stal * EC NH3 MM opslag 

NH
/ 100 * (17,03052/14,0067)                           (4.7.1) 

3 VM opslag = NNPVM stal* EC NH3 VM opslag 
 

/ 100 * (17,03052/14,0067)                             (4.7.2) 

NH
Met: 

3 opslag = Ammoniakemissie vanuit de externe mestopslagplaatsen (kg NH3

        NH
/J) 

3 MM opslag = Ammoniakemissie van mengmest en natte pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg NH3
        NH

/J) 
3 VM opslag = Ammoniakemissie van vaste mest en droge pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg NH3

NNP 
/J) 

MM stal

NNP 
 = netto productie van mengmest of natte pluimveemest in de stal (kg N/J) 

VM stal
EC

 = netto productie van vaste mest of droge pluimveemest in de stal (kg N/J) 
 NH3 MM opslag

                           geproduceerde mengmest, natte pluimveemest die opgeslagen wordt, verschillende opslagtypes EN correctie voor  
 = Emissiecoëfficiënt (%) voor extern opgeslagen mengmest en natte pluimveemest ( correctie voor aandeel van             

                           opslagduur zijn reeds in deze factor vervat). 
EC NH3 VM opslag

                           geproduceerde vaste mest, droge pluimveemest die opgeslagen wordt, verschillende opslagtypes EN correctie voor  
 = Emissiecoëfficiënt (%) voor extern opgeslagen vaste mest en droge pluimveemest ( correctie voor aandeel van  

                           opslagduur zijn reeds in deze factor vervat) 
 

 
Opmerking: Zoals hoger al aangehaald, zal deze formule voor mengmest (en gier) resulteren 
in een emissie van 0 kg NH3

 

/Jaar, vermits het aandeel van de mengmest die extern 
opgeslagen wordt gelijkgesteld is aan NUL % voor het jaar 1990. 
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Andere gasvormige stikstofemissies vanuit de externe mestopslagplaatsen 
 
Andere N opslag = Andere N MM opslag + Andere N VM opslag

 
                                                      (4.8) 

Andere N MM opslag = NNPMM stal * EC Andere N MM opslag 

Andere N
/ 100                                                           (4.8.1) 

 VM opslag = NNPVM stal * EC Andere N VM opslag 

 

/ 100                                                            
(4.8.2) 

Andere N 
Met: 

opslag 

Andere N
= andere stikstofemissie vanuit de externe mestopslagplaatsen (kg N/J) 

 MM opslag 

Andere N
= emissie mengmest en natte pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg N/J) 

 VM opslag 
NNP 

= emissies vaste mest en droge pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg N/J) 
MM stal

NNP 
 = netto productie van mengmest of natte pluimveemest in de stal (kg N/J) 

VM stal

EC
 = netto productie van vaste mest of droge pluimveemest in de stal (kg N/J) 

 Andere N MM opslag
                                geproduceerde mengmest, natte pluimveemest die opgeslagen wordt, verschillende opslagtypes EN correctie voor  

 = Emissiecoëfficiënt (%) voor extern opgeslagen mengmest en natte pluimveemest ( correctie voor aandeel van  

                                opslagduur zijn reeds in deze factor vervat) 
EC Andere N  VM opslag
                                geproduceerde vaste mest, droge pluimveemest die opgeslagen wordt, verschillende opslagtypes EN correctie voor  

 = Emissiecoëfficiënt (%) voor extern opgeslagen vaste mest en droge pluimveemest ( correctie voor aandeel van   

                                opslagduur zijn reeds in deze factor vervat) 

 
 
Netto hoeveelheid Stikstof na opslag (naar land) 

 
NNL = NNLMM + NNLMM 
 

                                                                                               (4.9) 

NNLMM= NNPMM stal – (NH3 MM opslag   * Correctie) - Andere N MM opslag

NNL

                                                           
(4.9.1) 

VM= NNPVM stal – (NH3 VM opslag * Correctie) - Andere N VM opslag

 

                                                               
(4.9.2) 

NNL = Netto hoeveelheid Stikstof naar land (kg N/J) 
Met: 

NNL MM

NNL 
 = netto hoeveelheid mengmest of natte pluimveemest naar land (kg N/J) 

VM

NNP 
 = netto hoeveelheid vaste mest of droge pluimveemest naar land (kg N/J) 

MM stal
NNP 

 = netto productie van mengmest of natte pluimveemest in de stal (kg N/J) 
VM stal

NH
 = netto productie van vaste mest of droge pluimveemest in de stal (kg N/J) 

3 MM opslag = Ammoniakemissie van mengmest en natte pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg NH3

NH
/J) 

3 VM opslag = Ammoniakemissie van vaste mest en droge pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg NH3
Andere N

/J) 
 MM opslag 

Andere N
= emissie mengmest en natte pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg N/J) 

 VM opslag 

Correctie =  moleculaire massa stikstof (g/mol)/ moleculaire massa ammoniak (g/mol) =14,0067/17,03052 
= emissies vaste mest en droge pluimveemest die externe wordt opgeslagen (kg N/J) 

 
 

2.4.3 ES Land 
De berekeningswijze voor de ammoniakemissie (zie formule 4.10) werd in EMAVNIS

2.5.4

 zonder 
grote wijzigingen overgenomen uit het Pollet-model (Pollet et al., 1996). Wel werden de EC 
aangepast en werd de mogelijkheid voorzien om bij deze berekening, naast de hoeveelheid 
direct beschikbare stikstof (minerale stikstoffractie), ook de mineralisatiegraad van de mest te 
kunnen verrekenen. Deze aanpassing wordt ingebouwd in de berekening van de gehanteerde 
rekenfactoren (RF). Hierop komen we terug bij de bespreking van de rekenfactoren voor dit 
ES (zie hfdst ). 
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Gezien dit ES in EMAVNIS het einde van de stikstofstroom betekent, dienen de andere 
gasvormige stikstofverliezen en de resterende hoeveelheid mest niet berekend te worden. 
Bovendien wordt er in EMAVNIS

 

 vanuit gegaan dat alle mest die in dit stadium terecht komt, 
toegepast wordt op het land.  

Vermits het mestdecreet nog niet in voege was in 1990, werd geen rekening gehouden met 
bemestingsnormen en emissiemilderende maatregelen bij het toedienen van dierlijke mest op 
cultuurgronden. De hoeveelheid mengmest wordt bijgevolg enkel verdeeld over grasland en 
akkerland volgens de verhouding van de aanwezige oppervlakten (per gemeente). 
Vanaf 1991 dient wel rekening gehouden te worden met de richtlijnen uit dit decreet.  
• Voor het ES Land betekent dit dat vanaf 1991 de verplichting tot emissiearm toedienen in 

acht genomen dient te worden (Zie hfdst 4.5.4). 
• Ook zou er vanaf dan rekening gehouden moeten worden met de (algemene) 

bemestingsnormen. Deze beïnvloeden de verdeling van mengmest op grasland en 
akkerland. Naar het einde van het project toe, werd een mogelijkheid gevonden om deze 
aanpassing aan te brengen in de ontwikkelde modellen. Wegens tijdsgebrek kan deze 
aanpassingen echter niet meer worden ingebouwd in de huidige modellering. In het deel 
“Eindbespreking en aanbevelingen” (zie hfdst 4) wordt hiervoor een aangepaste formule 
en rekenvoorbeeld gegeven. 

• Om vanaf 1991 de reële situatie helemaal correct te kunnen benaderen, zou ook rekening 
gehouden moeten worden met de hoeveelheid stikstof, die door vaste mestsoorten 
(stalmest & pluimveemest) wordt aangeleverd op akkers en grasland (weideperiode) van 
de beschouwde gemeente, om de verdeling van mengmest tussen deze types 
cultuurlandschap. Gezien de complexiteit van deze uitgebreide benaderingswijze, werd 
hiervan abstractie gemaakt bij de ontwikkelde modellen (EMAVNIS & EMAV). 
Bovendien is uitrijden in EMAVNIS

 

 de enige nabehandeling die de geproduceerde mest 
kan ondergaan. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele overbemesting.  

Omwille van de karakteristieken van de ingaande dataset (zie hfdst 2.2 & 2.3), is het meest 
gedetailleerde niveau dat bij de EMAVNIS

 

 beschouwd kan worden het gemeentelijk niveau. 
Dit maakt dat de invloed van de burenregeling op de gerapporteerde ammoniakemissie eerder 
beperkt is. De gegevens betreffende de mesttransporten werden vanaf 1998 nauwkeurig 
opgevolgd (mededeling VLM, 2008).  

Omdat in 2000 overgestapt zal worden naar de nieuwe modellering (EMAV), gebaseerd op 
basisgegevens van de Mestbank, wordt beslist om de mestbankgegevens voor transporten pas 
vanaf dan te beschouwen. 2000 zal bijgevolg niet enkel het overgangsjaar zijn voor 
brongegevens. Bij de verklaring van de verschillen gezien bij de berekening van het jaar 2000 
met EMAVNIS en EMAV moet ook deze verandering in rekening gebracht te worden. In 
EMAVNIS
  

 wordt bijgevolg geen mesttransport in rekening gebracht. 
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NH3 LAND = NH3 AKKERLAND+ NH3 GRASLAND
 

                                                               (4.10) 

NH3 AKKERLAND = NH3 MM AKKER+ NH3 VM   LAND             
NH

                                                                 (4.10.1) 
3 MM AKKER =    NNLMM *(AA/(AA+AG) * RF MM AKKER

NH

*(17,03/14,01)                                                    
(4.10.1.1) 

3 VM  LAND  =    NNLVM  * RF VM 
 

*(17,03/14,01)                                                                                     (4.10.1.2) 

NH3 GRASAND = NH3 MM GRAS  

                                  = NNLMM *(AG/(AA+AG)* RF MM  GRAS

 

*(17,03/14,01)                                            
(4.10.2) 

NNL 
Met: 

MM

NNL 
 = netto hoeveelheid mengmest of natte pluimveemest naar land (kg N/J) 

VM
NH

 = netto hoeveelheid vaste mest of droge pluimveemest naar land (kg N/J) 
3 LAND

NH
 = Ammoniakemissie veroorzaakt door toepassen van dierlijk mest op cultuurgronden 

3 MM  AKKER 

NH
= Ammoniakemissie die ontstaat door uitrijden van mengmest op akkerland (=bouwland) 

3 MM  GRAS 
NH

= Ammoniakemissie die ontstaat door toediening van mengmest op grasland 
3 VM  LAND 

RF
= Ammoniakemissie die ontstaat door aanbrengen van vaste mest op akkerland 

 MM AKKER 

RF

= rekenfactor die voor het beschouwde jaar weergeeft hoeveel van de ammoniakale stikstof, aanwezig in de uit te rijden mest, 
er verloren zal gaan als ammoniak indien de mest wordt toegepast op akkerland. 

 MM GRAS  

RF
= rekenfactor die weergeeft ammoniak er ontstaat bij toedienen van mengmest op grasland. 

 VM  

A

= rekenfactor voor de berekening van de ammoniakemissie die ontstaat ten gevolge van het uitspreiden van vaste mest (en 
pluimveemest) op akkerland 

A

A
 = oppervlakte akkerland 

G = oppervlakte grasland 

Opmerking:

 

 Er bestaan verschillende RF voor de mestcategorieën die beschouwd worden 
vanaf het ES externe opslag.  

Opmerking:

2.4.4 ES Weide 

 Er wordt in dit ES enkel rekening gehouden met dierlijke meststoffen. De 
ammoniakemissie veroorzaakt door kunstmest wordt in een ander ES berekend. Overige 
mestsoorten (champignonmest,slib,compost,…) worden niet beschouwd door de modellen 
ontwikkeld in dit onderzoek.  

Voor de berekeningen van dit ES, worden de formules rechtstreeks overgenomen uit het 
uitgewerkte Pollet-model dat we voor 1990 ontvingen van de VMM. Hierbij worden de 
gebruikte rekenfactoren echter wel grondig onder de loep genomen (de bevindingen worden 
besproken in hfdst 2.5). Volledigheidshalve geven we hieronder de formules voor de 
berekening van de excretie op de weide. 

Brutoproductie Weide 

BNPweide = # * NEXweide
 

                                                                                                     (4.11) 

BNP
Met: 

weide
NEX

 = Bruto StikstofProductie op weide (kg N/J) 
weide

# = Aantal dieren (bron: landbouwtellingen (mei) NIS van beschouwde jaar)  
 = Stikstofexcretiecijfer voor productie in de weide (kg N/dier/J) 

 
Ammoniakemissie Weide 
NH3 weide = BNPweide * EC NH3 weide
 

 /100* (17,03052/14,0067)                                             (4.12) 

NH
Met: 

3 weide = Ammoniakemissie van op de weide (kg NH3
BNP

/J) 
weide

EC 
 = Bruto StikstofProductie weide (kg N/J) 

NH3 WEIDE
                         met de emissies van verschillende weidesystemen EN hun aandeel in Vlaanderen. Hier wordt  

 = Emissiecoëfficiënt voor ammoniakemissie uit de weide (deze emissiecoëfficiënt houdt rekening  

                         uitgebreider op teruggekomen in hfdst 2.5.2) (%) 
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Net zoals bij het ES Land worden de andere gasvormige stikstofverliezen en de resterende 
hoeveelheid stikstof niet berekend voor dit ES.  

2.4.5 ES Kunstmest 
Dierlijke mest is in België en Nederland de belangrijkste bron van ammoniakvervluchtiging. 
In beide landen is ongeveer 85 procent van de ammoniak in de buitenlucht afkomstig van vee. 
Slechts 3,6 procent van de totale ammoniakuitstoot heeft kunstmest als bron. Ogenschijnlijk is 
deze hoeveelheid te verwaarlozen. De ammoniakverliezen zijn echter niet gelijkmatig 
verdeeld over alle grondsoorten en percelen. Zodoende kan plaatselijk toch flink wat 
Kunstmeststikstof vervliegen. (naar Hofman et al. 2006) 
 
Bijgevolg kan naast dierlijk mest ook kunstmest een belangrijke bron van ammoniakemissie 
zijn (Campens & Lauwers, 2002).  
 
Ook in de uitgewerkte Pollet-modellen (1990, 2005) die we van de VMM ontvingen, wordt 
bij de eindbeschouwing een inschatting van de emissie ten gevolge van het gebruik van 
kunstmeststoffen in rekening gebracht. Het Pollet-model bezit echter geen eigen 
berekeningsmodule voor het ES Kunstmest. Op basis van nieuwe inzichten die sinds 1996 
zijn verworven, is het mogelijk om in EMAVNIS
 

 wel een dergelijke module te voorzien.  

De berekening van dit ES is echter ook onafhankelijk te beschouwen van de andere 
berekeningen, vermits er geen interacties zijn tussen dit ES. Tevens worden er andere 
brongegevens gebruikt voor de berekening van de kunstmestemissies. 
 
In 2002 verscheen de studie “Kunstmestgebruik en gewasproductie als activiteiten van de 
nutriëntenemissie” (Campens & Lauwers, 2002). In de bijlage van deze studie zijn er cijfers 
terug te vinden die de gebruiksintensiteit (GI) van kunstmest per landbouwzone, uitdrukken 
als hoeveelheid stikstof per oppervlakte cultuurgrond. Samen met de EC per landbouwzone 
voorgesteld in deze studie, vormen deze cijfers de basis van de berekening van de 
ammoniakemissie voor dit ES in EMAVNIS 2.5.5. Dit wordt verder besproken bij hfdst  . 
 
     n      m 
NH3 Kunstmest = ( ∑    ∑  Aij*GIij *ECi j) * (17,03052/14,0067)                                
   i = 1   j = 1 

(4.13) 
 

Aij = δij *Aj
 

                     (4.13.1) 

 

NH
met: 

3 Kunstmest 
i = index om de landbouwzone aan te duiden. i heeft 6 varianten: Kempen, Zandstreek, Zandleemstreek,  

= de ammoniakemissie veroorzaakt door het gebruik van chemische meststoffen 

     Leemstreek, Polders en Luikse Weidestreek 
j = index om het type cultuurgrond aan te duiden. j heeft 2 varianten: akkerland en grasland 
Aj

δ
 = de totale oppervlakte cultuurgrond van het type j (akkerland of grasland) 

ij 2.5.5 = het aandeel (%) van cultuurgrond (type j) gelegen in landbouwstreek i (bepaald met Arcview zie ) 
Aij
GI

 = de hoeveelheid cultuurgrond van het type j gelegen in landbouwstreek i 
ij

EC
 = gebruiksintensiteit per landbouwzone (kg N/ha) 

ij

 
 =  percentage N dat zal ontsnappen als ammoniak na toepassen van kunstmest (%) 
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2.5 Rekenfactoren 
Voor zover mogelijk, gebruikt EMAVNIS

2.3
 de indeling in grote diergroepen en subcategorieën 

zoals terug te vinden in de NIS-gegevens (meer toelichting gegeven in hfdst ). De 
rekenfactoren zijn echter vaak niet beschikbaar op hetzelfde gedetailleerde niveau of dienen 
afgeleid te worden op basis van de beschikbare informatie. Dit maakt dat ook bij het opstellen 
van het werkblad “Rekenfactoren” heel wat assumpties gemaakt worden. 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bron van de gehanteerde RF en de gemaakte 
assumpties per ES. Voor de rekenfactoren die per diercategorie gehanteerd worden verwijzen 
we, wegens het grote aantal, naar het werkblad “rekenfactoren” van het uitgewerkte model 
(EMAVNIS

2.5.1 ES Stal 

 1990). 

NEXstal
De excretiecijfers (NEX

: 
stal) die in het uitgewerkte model (EMAVNIS

 

 1990) gehanteerd 
worden zijn, waar mogelijk, overgenomen uit het uitgewerkte Pollet-model 1990 (bron: 
VMM). 

 
NEXstal = NEX * (dstd
 

/365)                                                                                        (4.14) 

NEX = het stikstof-excretiecijfer voor de totale jaarlijkse N-excretie van een diercategorie (kg N d
Met: 

-1 J-1

NEX
)  

stal = het aandeel van de jaarlijkse excretie dat in de stal wordt uitgescheiden (kg N d-1 J-1

d
) 

std
      = 365 – d

 = het aantal dagen dat een dier van de beschouwde categorie doorbrengt in de stal 

d
wei 

wei
 

 = het aantal dagen dat een dier van de beschouwde categorie op de weide doorbrengt  

 
Het NEXstal

2.5.2

–cijfer wordt berekend uit het stikstof-excretiecijfer beschikbaar voor het bepalen 
van de totale jaarlijkse excretie van de beschouwde diercategorie (vanaf 1991 zijn er stikstof- 
excretiecijfers beschikbaar in het mestdecreet). Deze berekening gebeurt volgens de 
verhouding tussen het aantal dagen doorgebracht in de stal vs. op de weide (formule 4.14). 
Voor melkvee wordt bij de berekening van de excretie in de stal rekening gehouden met een 
extra jaarlijkse excretie tijdens de weideperiode. Deze assumptie wordt nader toegelicht in het 
volgende hoofdstuk van dit rapport ( ).  
 
Opmerking: De formules voor de berekening van de NEX voor de stal en de weide worden in 
het uitgewerkte model (EMAVNIS 1990) nog niet opgenomen in het werkblad 
“Rekenfactoren”, vermits de NEXstal en NEXweide

 

 overgenomen worden uit het uitgewerkte 
Pollet-model. Wel wordt de ruimte voorzien om het aantal weidedagen per diercategorie te 
voorzien. 

Zoals hoger al aangehaald (hfdst 2.3.3), worden in het Pollet-model sommige diercategorieën 
samengenomen voor de verdere berekeningen in dit ES. Omdat voor de berekening van EC 
een NEXstal

Tabel 3

 nodig is, wordt de excretiefactor voor deze nieuwe “samengestelde” categorie 
uitgemiddeld volgens de dierenaantallen van de deelcategorieën die er in opgenomen zijn 
(hoe de verschillende samengestelde diercategorieën werden opgebouwd, wordt weergegeven 
in ). Deze worden enkel gebruikt om de EF voor de beschouwde categorie om te 
zetten tot een EC. Ter illustratie volgt hieronder de NEX-formule voor de samengestelde 
diercategorie “Zeugenstal” voor het jaar 1990. 
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NEXZEUGENSTAL= [(#1e maal gedekte*NEX1e maal gedekt )+(( #overige gedekte*NEX stal overige gedekte)*(305/365)) + (# niet gedekte 

*NEX stal niet gedekte +#reforme*NEX stal reforme)] / [ ((#1e maal gedekte + #gedekte) *(305/365))+ # niet gedekte +#reforme

 
] 

 
Ook zijn er, gezien de indeling volgens NIS strikt gehanteerd wordt, bijkomende assumpties 
nodig voor de berekening van NEX (en dus ook de NEXstal

2.3.3
) voor de diercategorieën 

“paardachtigen”, “schapen”, “geiten” en “ezels” ( ). Voor 1990 werd als volgt tewerk 
gegaan: 

• Bij schapen kunnen eigenlijk dezelfde drie subcategorieën onderscheiden worden in 
het Pollet-model als in NIS (ooilammeren voor reproductie; andere schapen en ooien 
(reforme inbegrepen)). De overige subcategorieën in het Pollet-model, werden via 
herberekenen van de NIS cijfers bekomen. Deze herberekening wordt niet meer 
doorgevoerd in EMAVNIS. Gezien dezelfde (NEX) cijfers gebruikt werden voor 
gelijkaardige subcategorieën in het Pollet-model 1990, worden de rekenfactoren uit dit 
uitgewerkte model toegewezen aan EMAVNIS

Tabel 4
 op basis van de hogere onderverdeling 

van deze subcategorieën. (zie ook ) 
• Voor geiten worden in EMAVNIS dezelfde rekenfactoren genomen als voor schapen. 

Hierbij wordt de NEXstal

• Voor landbouwpaarden en paarden wordt een gewogen gemiddeld gemaakt op basis 
van de rekenfactoren per subcategorie en hun respectievelijke aantallen in het Pollet-
model 1990. 

 gelijkgesteld aan de som van deze van schapen 
(weideperiode en stalperiode samen). 

• Voor pony’s en ezelachtigen werden de rekenfactoren voor pony’s van het Pollet 
model gebruikt. De NEX voor de stal werd echter gehalveerd! (zie opmerking) 

Tabel 4 diergroepen en subcategorieën waarvoor afwijkende excretiecijfers voor ES STAL (& WEIDE) werden 
gebruikt t.o.v. Pollet et al.1996 
NEX 
NEX 

PAARDACHTIGEN 

landbouwpaarden EMAV2000 =  [(NEXjonge landbouwpaarden Pollet et al. 1996 *  #jonge  landbouwpaarden Pollet et al. 

1996 ) + (NEXoude landbouwpaarden  *  #oude  landbouwpaarden Pollet et al. 1996)] / # 

NEX 

Totaal  landbouwpaarden Pollet et al. 

1996 
Paarden EMAV2000 = [ (NEXjonge paarden Pollet et al. 1996  *  #jonge paarden Pollet et al. 1996 ) + (NEXoude 

paarden  *  #oude  landbouwpaarden Pollet et al. 1996) ]/ # 
NEX 

Totaal  landbouwpaarden Pollet et al. 1996 

Paarden EMAV2000 = [ (NEXjonge paarden Pollet et al. 1996  *  #jonge paarden Pollet et al. 1996 ) + (NEXoude 

paarden  *  #oude  landbouwpaarden Pollet et al. 1996) ]/ # 
NEX 

Totaal  landbouwpaarden Pollet et al. 1996 

pony’s EMAV2000 = NEX 
NEX 

pony’s Pollet et al. 1996 

ezels, muildieren, muilezels  EMAV2000 = NEX pony’s Pollet et al. 1996 

NEX 
NEX 

SCHAPEN 
OOILAMMEREN (reproductie) EMAV2000 = NEX 

NEX 
schapen jonger dan 1 jaar (voor de reproductie) Pollet et al. 1996 

Andere Schapen (Vleesproductie)EMAV2000 = NEX 

NEX 
schapen jonger dan 1 jaar (voor vleesproductie) Pollet et al. 1996 

OOILAMMEREN (reproductie) EMAV2000 = NEX 

 
schapen ouder dan 1 jaar Pollet et al. 1996 

Opmerking: In het Pollet-model wordt voor pony’s de Totale NEX (24.1 kg N/d/J) ook 
gebruikt als NEXstal. Voor de Weide wordt ½ NEX (12.0 kg N/d/J) gebruikt. De totale NEX 
zou dan 36.15kg N/dier/jaar moeten bedragen. Dit werd aangepast in het nieuwe model 
(NEX weide = NEX stal = 12,05 kg N/d/J!) 
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Zoals in de bespreking van het ES (externe) opslag (hfdst 
Verschillende types mest: 

2.4.2) wordt aangehaald, zijn er 
eigenlijk 3 grote types mest te onderscheiden: mengmest, vaste mest (ook stalmest genoemd) 
en pluimveemest (droge en vaste). In het Pollet-model wordt, per diercategorie (of per 
staltype), weergegeven welk aandeel van de excretie als vaste mest en als mengmest (droge 
vs. natte mest bij pluimvee) beschouwd dient te worden (% gestrooid stallen of % staltype). 
Voor EMAVNIS

1.4
1990 worden hiervoor de percentages uit het uitgewerkt Pollet-model 1990 

(Bron: VMM) gebruikt. Wegens de aangehaalde redenen (zie hfdst ) worden deze waarden 
voor de gebruikshorizon van het model (1991-2000) best overgenomen uit de uitgewerkte 
Pollet-modellen. 
 

De EC (%) gebruikt voor de berekeningen wordt niet zomaar overgenomen uit het 
uitgewerkte Pollet-model voor het beschouwde jaar, maar berekend volgens formule 4.15. De 
EF (kg NH

Afleiden van de EC (%) voor de berekening van ammoniakemissies uit de stal:  

3

Deze aanpak zorgt ervoor dat nieuwe inzichten in de toen heersende landbouwsituatie (bv. 
bezettingsgraden, aandeel van verschillende staltypes) makkelijker geïntroduceerd kunnen 
worden in de modellering. De informatie voor deze berekening wordt voor 1990 (cf. 
bedenkingen in 

/dpl/j) van verschillende staltypes wordt op deze manier per subcategorie 
uitgemiddeld (gewogen gemiddelde) op basis het aandeel van het staltype in Vlaanderen.  

1.4) uit het uitgewerkte Pollet-model van dit jaartal overgenomen. De 
informatie voor de diercategorieën “paardachtigen”, “schapen” en “geiten” werden op 
dezelfde manier bekomen als beschreven voor de NEXstal
 

 van deze categorieën. 

  
In het Pollet-model worden de rekenfactoren van verwante categorieën soms uitgemiddeld 
(een voorbeeld hiervan wordt weergegeven in Tabel 5) alvorens de verdere berekeningen uit 
te voeren. Voor zover er verschillende rekenfactoren terug te vinden zijn, worden de 
berekeningen in EMAVNIS Tabel 5voor de beschouwde categorie afzonderlijk uitgevoerd ( ). 
Sommige subcategorieën verschillen namelijk te hard om deze uitmiddeling te kunnen blijven 
verantwoorden (bv. Verschil in NEX, verschil in stalperiode, verschillende EF). 
 
Tabel 5 Runderen jonger dan 1 jaar (verschillend van mestkalveren) in Pollet – model 

                   
                  n       
EC (%) =  ∑  ([EFi * B * (14,0067/17,03052)] / NEXstal)*100*(Zi /100)                                   
                 i = 1 

(4.15) 

 

NEX
Met: 

stal 
                de stal  

= het aandeel van de jaarlijkse excretie dat door de beschouwde diercategorie wordt uitgescheiden in 

EFi  = Emissiefactoren (EF) per staltype van de beschouwde diercategorie (kg NH3
i = index die het staltype weergeeft. Gezien de informatie in de gegevensbron (Pollet-model) is i maximaal  

/dpl/j) 

      gelijk aan 3 (n = 3) 
B = Bezettingsgraad (%). Geeft de opvulling van de stal tijdens de stalperiode van de dieren weer. Bij dieren 
       zonder weideperiode komt dit overeen met het aantal dieren  per dierplaats per jaar.  
Zi
        in het beschouwde jaartal aanwezig was 

 =  het aandeel van het beschouwde staltype in het totaal aantal stallen dat voor de beschouwde diercategorie   

 

Runderen < 1 jaar Aantal (#) NEX 
(kg N/dier/jaar) 

stal EC (%) 
(cf. EMAVNIS

Herberekening 
) 

UITGEMIDDELDE EC 
(%) 
(cf. Pollet-model) 

Mannelijke 154440 29.8 11.3 =(11.3+16.7)/2 14.0 

vrouwelijke 269710 20.2 16.7 =(11.3+16.7)/2 14.0 
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EC’s (%) voor de berekening van de andere stikstofverliezen in EMAV
De rekenfactoren voor emissies van andere gasvormige stikstofverliezen zijn gebaseerd op 
informatie uit Anoniem a (2007), Anoniem b (2007) en Anoniem c (2007). Dit zijn drie 
documenten die opgesteld werden door de VLM in het kader van besprekingen met de 
Europese commissie. De cijfers die hierin gehanteerd worden, zijn op hun beurt afgeleid van 
Nederlands “Forfaitaire waarden voor gasvormige stikstofverliezen uit stallen en 
mestopslagen” (Oenema et al., 2000). Een overzicht van de gehanteerde EC voor N

NIS 

2O, NO en 
N2, Tabel 6wordt gegeven in . 

2.5.2 ES Weide 
NEXWeide
Net zoals voor de stal, worden de excretiecijfers voor de meeste categorieën overgenomen uit 
het uitgewerkte Pollet-model (1990). Hierin worden, voor dieren met een weideperiode, de 
excretiecijfers (NEX

: 

weide
Tabel 3

) op dezelfde manier berekend als besproken voor ES Stal (formule 
Weide 4.16). De assumpties voor de “samengestelde” diercategorieën (uit ) en voor 
bepaalde overige diercategorieën (Tabel 4 en bijhorende uitleg NEXStal

2.5.1
) zijn dezelfde als 

besproken bij ES Stal (hfdst ). 
 

NEXWeide = NEX * (d wei
 

/365)                                                                                        (4.16) 

NEX = het stikstof-excretiecijfer voor de totale jaarlijkse N-excretie van een diercategorie (kg N d
Met: 

-1 J-1

NEX
)  

Weide 
d

= het aandeel van de jaarlijkse excretie dat tijdens het grazen op de weide terecht komt  
wei

 
 = het aantal dagen dat een dier van de beschouwde categorie op de weide doorbrengt  

 
Van de subcategorie “melkkoeien” wordt in het uitgewerkte Pollet-model voor 1990 een deel 
van de excretie (30%) toegewezen aan de stal. In van der Hoek (2002) vinden we dat bij 
onbeperkt weiden, 15% van de zomermest in de mestkelder terecht komt. Bij beperkt weiden, 
waarbij het melkvee ’s nachts wordt opgestald, wordt 60% van de zomermest uitgescheiden in 
de stal (Van der Hoek, 2002). Pollet et al. (1996) beschrijft dat melkkoeien zowel ’s morgens 
als ’s avonds op stal komen om gemolken te worden. Rekening houdend met de verhouding 
tussen het aantal weidedagen per jaar ( 190/365 =0,52 ≈ 0,5) kan deze 30% verklaard worden. 
Bijgevolg zien de formules voor de NEXstal en NEXweide

 

 bij melkkoeien (4.17 & 4.18) er iets 
anders uit: 

NEXWeide = NEX * (d wei
 

/365)*(70/100)                                                                         (4.17) 

NEXstal = NEX * (dstd/365) + (NEXWeide
 

 /70*30)                                                         (4.18) 

NEX = het stikstof-excretiecijfer voor de totale jaarlijkse N-excretie van een diercategorie (kg N d
Met: 

-1 J-1

NEX
)  

Weide 
d

= het aandeel van de jaarlijkse excretie dat tijdens het grazen op de weide terecht komt  
wei

NEX
 = het aantal dagen dat een dier van de beschouwde categorie op de weide doorbrengt 

stal 
d

= het aandeel van de jaarlijkse excretie dat in de stal wordt uitgescheiden 
std

      = 365 – d
 = het aantal dagen dat een dier van de beschouwde categorie doorbrengt in de stal 

 
wei 

Opmerking: aangenomen dat de weideperiode voor melkvee 190 dagen bedraagt, dient 
eigenlijk een extra emissie van 31,2% van de weide-excretie (= 60%*0,52) te worden 
toegewezen aan het ES Stal. 
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Tabel 6 overzicht van de gebruikte emissiecoëfficiënten voor bepaling van de andere stikstofverliezen van de in EMAVNIS

Diercategorieën 

 beschouwde diercategorieën 
EC (%) ANDERE STIKSTOFVERLIEZEN 

N2 NO O N
Stalmest 

2 
mengmest stalmest mengmest stalmest mengmest 

Rundvee 

runderen (< 6 maand) 

bestemd om als kalveren geslacht te worden     0,10   0,10   1,00   

Andere: 
Mannelijke   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Vrouwelijke   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

runderen (6 maanden 0 1 jaar) 

bestemd om als kalveren geslacht te worden     0,10   0,10   1,00   

Andere: 
Mannelijke   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Vrouwelijke   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

MESTKALVEREN (= (< 6 maand0) + ( > 6 maand01 jaar))     0,10   0,10   1,00   

ANDERE RUNDEREN JONGER DAN 1 JAAR (= (per geslacht som runderen < 
6 maand0) + (per geslacht som runderen > 6 maand01 jaar)) 

Mannelijke 
  2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

Vrouwelijke 
  2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

runderen( 1 jaar02 jaar) 

mannelijke: 
voor de reproduktie   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
andere (vetmesting)   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

vrouwelijke: 

voor de vleesproduktie   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

andere voor het vervangen van:  
de 
melkkoeien 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

  
De 
zoogkoeien 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

runderen (> 2 jaar) 

mannelijke:  

voor de reproduktie   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

andere (vetmesting)   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

Vaarzen:  

voor de vleesproduktie   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

andere voor het vervangen van: 
de 
melkkoeien 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

  de zoogkoeien 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

Koeien:   

voor de melkgifte   3,00 0,10 3,00 0,10 12,00 1,00 

voor het zogen   3,00 0,10 3,00 0,10 11,20 1,00 

reforme koeien:  

ex – melkkoeien   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

ex – zoogkoeien   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Varkens 
biggen (< 20 kg)       2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Kraamzeugen + biggen ! 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
varkens (20 kg 0 50 kg) 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
mestvarkens ( ≥ 50 kg) (incl. Reforme zeugen en beren!) 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
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mestvarkens ( ≥ 50 kg) 
(zonder reforme zeugen en beren!) Niet opgenomen in totaal varkens   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
reforme zeugen en beren Niet opgenomen in totaal varkens   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

MESTVARKENS > 20 kg = varkens (20 kg tot 50 kg) + mestvarkens met een gewicht van > 50 kg  (exclusief reforme ) 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

fokvarkens ( ≥ 50 kg) 

     Beren     2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
ZEUGEN Niet opgenomen in totaal varkens 701743 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
     gedekte zeugen voor de eerste maal gedekte zeugen   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
  overige gedekte zeugen   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
     niet gedekte zeugen jonge nog niet gedekte zeugen   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
  overige nog niet gedekte zeugen   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

JONGE NOG NIET GEDEKTE ZEUGEN > 20 kg 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
ZEUGENSTAL :eerste maal gedekte zeugen + overige gedekte zeugen en nog niet gedekte zeugen + reforme zeugen en beren 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Pluimvee 

leghennen en poeljen 

 Leghennen  = IN LEG   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
  voor consumptie-eieren   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
  van broedeieren   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Poeljen  = NOG NIET IN LEG   2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

hennen voor vermeerdering 

Vleesrassen     2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
VLEESRASSEN= vleesrassen + (fokhanen/2) 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Legrassen     2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
LEGRASSEN= legrassen + (fokhanen/2) 2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 

fokhanen       2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
vleeskippen       2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
kalkoenen       2,00 0,10 2,00 0,10 10,00 1,00 
Overig Vee 

Schapen 
jonger dan 1 jaar: ooilammeren voor reproductie   2,00   2,00   10,00   

andere schapen    2,00   2,00   10,00   
ouder dan 1 jaar ooien (reforme inbegrepen)   2,00   2,00   10,00   

Geiten 
jonger dan 1 jaar: ♀ geiten voor opfok   2,00   2,00   10,00   

andere geiten    2,00   2,00   10,00   
ouder dan 1 jaar ♀ geiten (reforme inbegrepen)   2,00   2,00   10,00   

Konijnen 
Moederdieren     2,00   2,00   10,00   
andere konijnen                 

Paardachtigen 

Landbouwpaarden   2,00   2,00   10,00   

andere paarden  Paarden   2,00   2,00   10,00   
pony's   2,00   2,00   10,00   

Ezels, muilezels, muildieren   2,00   2,00   10,00   
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Opmerking:

 

 In Van der Hoek (2002) vinden we dat het Centraal Bureau voor de Statistiek 
een enquête uitvoerde naar het voorkomen van beweidingsystemen voor melkvee in 
Nederland. Gecombineerd met de informatie betreffende het aandeel van de zomermest dat in 
de stal terecht komt, leidde dit tot een overdrachtspercentage van zomermest naar de 
mestkelder van 36% in de regio Noord-West Nederland en 46% in de regio Nederland Zuid-
Oost Nederland. Het afnemen van een gelijkaardige enquête in Vlaanderen, zou kunnen 
leiden tot een aanpassing van de 30% default excretie die momenteel wordt toegekend aan het 
ES Stal.  

De emissiecoëfficiënt gebruikt voor de berekening van de ammoniakemissie vanop de weide, 
bedraagt voor alle diercategorieën 8%. Deze factor is overgenomen uit Pollet et al. (1996).  

EC (%) voor de berekening van ammoniakemissies vanop de weide: 

 
We vinden deze 8% ook terug in Van der Hoek (2002). Hier wordt verwezen naar de 
micrometeorologische veldmetingen waarop deze metingen gebaseerd zijn. Ook wordt er 
opgemerkt dat er bij de berekening van de ammoniakvervluchtiging eigenlijk rekening dient 
gehouden te worden met de grondsoort waarop de mest wordt uitgescheden. Naar de invloed 
van het bodemtype op de ammoniakemissie wordt ook verwezen in Pollet et al. (1996) 
(andere invloedsfactoren (Pollet et al. 1996): stikstofconcentratie in de urine, 
bodemvochtgehalte, bemestingsniveau, temperatuur, windsnelheid en instraling). Mogelijk is 
de pH, het gehalte aan kalk en de CEC(cation exchange capacity) van de bodem, net zoals bij 
kunstmest (Van der Hoek, 2002; Demeyer, 1993), ook bepalend voor de 
vervluchtigingfactoren in het ES Weide.  
 
Er wordt voor EMAVNIS 1.4 gekozen (cf. kanttekeningen in )  om de EC (8%) uit het Pollet-
model te blijven hanteren voor de berekeningen van de ammoniakemissies veroorzaakt van op 
de weide. 
 
EC’s (%) voor de berekening van de andere stikstofverliezen in EMAV
De berekening voor andere gasvormige stikstofverliezen werd niet voorzien voor dit ES 
omdat deze waarden niet nodig zijn voor de verdere berekeningen in het model. Er zijn dus 
ook geen EC bepaald voor de andere N-verliezen in dit ES. 

NIS 

2.5.3 ES Opslag 

De berekening van de emissies veroorzaakt tijdens de externe opslag van mest, gebeurt op 
basis van de netto hoeveelheid mest die de stal verlaat. Door rekening te houden met het 
percentage van deze (netto geproduceerde) mest dat extern wordt opgeslagen en de 
opslagduur van deze mest (tijdens de winter- en zomerperiode) en hierop de rekenfactoren 
voor NH

Emissiefactoren 

3, N2O, NO en N2
 

 toe te passen, kunnen de emissies voor dit ES ingeschat worden. 

De oorspronkelijke EF voor NH3 en N2

2.4.2

O worden uit de studie Externe Mestopslag (2006) 
gehaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende types mest en opslag 
zoals beschreven in hfdst  (voor de types opslag wordt ook onderscheid gemaakt tussen 
overdekt en niet overdekt). De EF’n worden in de studie uitgedrukt als g m-3d-1

 

. Deze cijfers 
dienen dus nog omgezet te worden tot een EC (%).  

In Oenema et al. (2000) worden richtwaarden teruggevonden die onze noorderburen destijds 
gebruikten om de emissie van NH3, N2O, N2 en NO in te schatten. Deze waarden werden ook 
gehanteerd in de VLM nota’s (Anoniem a (2007), Anoniem b (2007) en Anoniem c (2007)). 
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Uitgaande van de gedachte dat deze emissiecoëfficiënten bepaald werden op basis van de 
chemische verhoudingen en evenwichten in de stikstofkringloop, werden in deze studie 
nieuwe EF (in g m-3d-1) afgeleid om de emissie van N2

 

 en NO te kunnen inschatten. Dit 
gebeurde op basis van de emissiefactoren uit de studie Externe Mestopslag (2006), de 
moleculaire gewichten van de verschillende gasvormige stikstofverliezen en de onderlinge 
verhouding tussen deze verbindingen zoals gevonden in Oenema et al. (2000). 

Voor vaste mest was het mogelijk om uit de studie Externe Mestopslag (2006) cijfers te halen 
die weergeven hoeveel procent opgeslagen wordt in de verschillende opslagtypes. Deze 
gegevens werden in de studie afgeleid uit de enquête. Hierbij werd het aandeel beschouwd 
t.o.v. de jaarlijkse (netto) productie en werd er onderscheid gemaakt tussen de opslag in 
winter en zomer. De som van de aandelen in de opslag van winter en zomer bedraagt 
bijgevolg 100%. De gemiddelde opslagduur voor vaste mest wordt afgeleid op basis van de 
ruwe data uit de enquête. 

Opslagduur en percentage van de geproduceerde mest voor externe opslag 

 
In het werkblad “Rekenfactoren” van het model wordt deze informatie voor de verschillende 
opslagduur-klassen gebruikt om een gemiddelde opslagduur en de hieraan gekoppelde EF te 
berekenen (gewogen gemiddelde). Er worden immers voor vaste mest, verschillende EF 
meegegeven voor de verschillende duurklassen. Hoe de berekening exact gebeurt, kan het 
makkelijkst begrepen worden door de berekeningen voor 1 type stromest ( of pluimveemest) 
te volgen in het werkblad “rekenfactoren” (bekijk de formules).  
Bij deze berekening gaan we er vanuit dat het staltype “potstal” (geen opslag) in voldoende 
mate (representatief voor voorkomen in Vlaanderen) vertegenwoordigd wordt in de enquête. 
 

 
 
Voor mengmest werden in de studie Externe Mestopslag (2006), bij de berekeningen 
uitgevoerd in bijlage 2, enkel percentages teruggevonden die de opgeslagen hoeveelheid 
beschouwen t.o.v. van de hoeveelheid die in het beschouwde jaar (netto) geproduceerd werd. 

Figuur 3 Grafiek met procentuele verdeling van de opslagduur (in opslagduur-klassen) toegeschreven aan de 
verschillende opslagtypes voor varkensstromest, tijdens de zomer- en de winterperiode. Studie externe 
mestopslag (2006) 
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Hierbij werd dus geen onderscheid gemaakt tussen winter en zomer. Daarom wordt 
(aanvankelijk) hetzelfde percentage gehanteerd voor winter en zomer. Voor 1990 wordt dit 
percentage uiteindelijk tot nul herleid, gezien we voor dit jaar aannemen dat er weinig tot 
geen externe opslag van mengmest plaats vond (na overleg met de Mestbank (VLM)). 
 
Voor de eerste casestudie die uitgewerkt dient te worden (1990) wordt de opgeslagen 
hoeveelheid mest per jaar herleid tot nul. Er wordt echter wel een opslagduur bepaald op basis 
van volgende assumpties(cf. Studie Externe Mestopslag 2006): 
o Indien er mengmest uitgereden wordt, worden bij voorkeur eerst de mestkelders (= de 

interne opslagplaatsen) leeg getrokken; 
o De capaciteit aan externe mestopslag wordt het hele jaar door voor 1/2 gebruikt; 
o De winterperiode duurt van oktober tot maart en de zomerperiode omvat de maanden april 

tot september. 
 
Indien we deze aanname volgen, komt dit overeen met opvulling van de volledige capaciteit 
gedurende 6 maanden.  
 
Voor 1990 wordt dit grofweg omgezet naar 6 maanden afvoer van de mengmest naar de 
externe opslagplaatsen en 6 maanden naar de velden. Vermits er nog geen wetgeving van 
kracht was, wordt aangenomen dat indien de mestkelder vol was, de mest ook uitgereden 
werd, onafhankelijk van het seizoen. Daarom worden de 6 maanden opslag evenredig 
verdeeld over de zomer en de winter periode (91 dagen zomer, 91 dagen winter).  
Vanaf 1991 dient, bij de bepaling van de opslagduur volgens bovenstaande manier, ook de 
wettelijk bepaalde periode met verbod tot uitrijden in rekening gebracht te worden. Vanaf dan 
zal het aantal dagen opslag tijdens de zomer- en winterperiode niet langer gelijk gesteld 
kunnen worden. In hfdst 3.4 wordt de manier waarop dit dient te gebeuren geïllustreerd voor 
het jaar 2005.  
 
Berekening van de EC’s (%) voor de berekening van het ES OPSLAG in EMAV
Zoals eerder aangehaald, zullen de bovenvermelde EF omgezet worden naar een EC 
uitgedrukt t.o.v. de hoeveelheid mest die netto in de stal geproduceerd wordt. Dit betekent dat 
deze EC ook een correctie maakt voor de duur van de opslag en de hoeveelheid mest die 
opgeslagen wordt. Dit gebeurt volgens de formules 4.19 (vaste mest, droge en natte 
pluimveemest) en 4.20 (mengmest). (In het werkblad ”rekenfactoren” worden de EC’s voor 
de andere gasvormige stikstofverliezen samengenomen. Verdere berekeningen gebeuren dus 
met 1 EC voor “Andere N-verliezen”)  

NIS 

 

     m       n  
Vaste mest 

ECvast =   Σ    Σ    EFi j*Duuri j *aandeeli j

     j=1     i=1  

*α*β*correctie 
/1000*100                                 (4.19) 

 

EC
met: 

vast
netto in de stal geproduceerd werd gedurende de loop van het beschouwde jaar (%). 

 = de rekenfactor die de emissie van een bepaalde stikstofmolecule uitdrukt t.o.v. de hoeveelheid mest die  

i = het opslagtype dat beschouwd wordt. Voor vaste mest heeft i 4 varianten: “mesthoop overdekt”, “mesthoop 
      niet overdekt”, “kopakker overdekt” en “kopakker niet overdekt”. 
j =  de beschouwde periode. j heeft 2 varianten: de winterperiode (okt-mrt) en de zomerperiode (apr-sept) 
EFi j
          van de gegevens uit de enquête en de emissiefactoren die per opslagduur-klasse bepaald werden (Externe 

= de emissiefactor (gewogen gemiddelde) die voor dit opslagtype tijdens dit seizoen berekend werd op basis  

          Mestopslag, 2006)  (in g m-3d-1) 
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Duuri j
               periode bepaald werd. (voor 1990 overdekt en onoverdekt samen genomen) 

 = de gemiddelde opslagduur (gewogen gemiddelde) die voor dit opslagtype tijdens de beschouwde  

aandeeli j 

                   komt in het beschouwde type externe opslag   

= aandeel van de (netto) geproduceerde hoeveelheid mest die gedurende de beschouwde periode 
terecht 

α = correctiefactor voor ton/m³ (Richtwaarden VLM, 2008) 
β = correctiefactor voor kg N/ton (Richtwaarden VLM, 2008) 
Correctie = moleculaire massa van stikstof (14,0067 g/mol) / moleculaire massa van beschouwde molecule. 
      (uitdrukken als hoeveelheid stikstof) 
1000= omrekening g naar kg 
100 = uitdrukken als % 
 

 
Mengmest 

ΕCMM = [ECMM Zomer *(DuurZomer/( DuurZomer + Duurwinter
              [EC

))]        +                                 (4.20) 
MM Winter *(DuurWinter/( DuurZomer + Duurwinter

 
))]  

                         n  

ECMM Zomer =       Σ    EF b Zomer*Duur b Zomer * aandeelb

                        b=1  

*α*β*correctie 
/1000*100         (4.20.1) 

 
                         n  

ECMM Winter =       Σ    EF b Winter*Duur b Winter * aandeelb

                        b=1  

 *α*β*correctie 
/1000*100       (4.20.2) 

 

EC
met: 

MM
              Stikstofmolecule, uitdrukt t.o.v. de hoeveelheid mest die netto in de stal geproduceerd werd gedurende  

= de rekenfactor voor berekening van de gasvormige stikstofemissie de emissie van een bepaalde  

              de loop van het beschouwde jaar. 
ECMM Zomer 
EC

= RF voor emissies veroorzaakt tijdens de zomerperiode 
MM Winter

b = het opslagtype dat beschouwd wordt. Voor vaste mest heeft b 2 varianten: “overdekte opslag” en “niet 
= RF voor emissies veroorzaakt tijdens de zomerperiode 

      overdekte opslag”. Tenzij anders vermeld, worden alle opslagplaatsen uit de studie (Externe Mestopslag,  
      2006) als overdekt beschouwd vanaf 1998 (cf. Vlarem II wetgeving) 
EFa b
            (in g m

= de emissiefactor die voor dit opslagtype werd teruggevonden in de studie Externe Mestopslag (2006)  
-3d-1

Duur
) 

i j 3.4 = de opslagduur bepaald volgens de assumpties. Vanaf 1991 rekening houdend met mestdecreet (zie   
               voor een uitgewerkt voorbeeld voor het jaar 2005) 
aandeela b 
                    beschouwde type externe opslag 

= aandeel van de (netto) geproduceerde hoeveelheid mengmest die jaarlijks terecht komt in het  

α = correctiefactor voor ton/m³ (Richtwaarden VLM, 2008) (Tabel III Bijlage 1) 
β = correctiefactor voor kg N/ton (Richtwaarden VLM, 2008) (Tabel III Bijlage 1) 
Correctie = moleculaire massa van stikstof (14,0067 g/mol) / moleculaire massa van beschouwde molecule. 
1000= omrekening g naar kg 
100 = uitdrukken als % 
 
Opmerking: In het Pollet-model werd er voor de diergroep konijnen onderscheid gemaakt in 
konijnen-mengmest en konijnen-stromest. Daarom werden de opslag van mest voor deze 
diercategorie aanvankelijk ook voorzien in EMAVNIS. Uit nota’s van de VLM (Anoniem a, 
2007) blijkt echter dat voor konijnen (en nertsen) geen emissies berekend dient te worden 
voor de externe opslag daar de opslag van de mest onder de hokken gebeurt. De emissie van 
deze opslag zit bijgevolg vervat in de berekeningen voor stadium “Stal”. Voor het geval deze 
opslag later toch in beschouwing dient genomen te worden werd de opslag voor de 
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aangehaalde types mest toch voorzien. Hierbij wordt voorgesteld om de EF voor deze 
diergroep gelijk te stellen aan de EF die bepaald werd voor "andere diercategorieën”. 
 
Opmerking: in tegenstelling tot het Pollet-model wordt in EMAVNIS

2.5.4 ES Land 

 geen rekening gehouden 
met extern opslagen vloeibare mest voor het jaar 1990. Er wordt namelijk aangenomen dat in 
het verleden mengmest rechtstreeks uit de kelder werd toegepast op het land van zodra de 
mestkelders te vol waren. Pas vanaf 1991 (mestdecreet en later MAP’s) zou hier verandering 
in komen. WEL werd er rekening gehouden met de externe opslag van vaste mest in 
onoverdekte mesthopen en op de kopakkers (ook niet overdekt). Deze zaken dient men 
eveneens in het achterhoofd te houden bij vergelijking van beide modellen.  

De berekeningswijze voor dit ES uit het Pollet-model, wordt in grote lijnen over genomen. 
Toch zijn er enkele noemenswaardige veranderingen doorgevoerd: 

o Er worden nieuwe relatieve toedienings-emissiecoëfficiënten (= EC (%)) voorgesteld 
o voor mest die nadien niet ingewerkt wordt (<1991: mestdecreet nog niet in 

voege; 
o Voor mest toegediend volgens de voorschriften van het mestdecreet (Inwerken 

en andere EA toedieningstechnieken,…) (≥ 1991).  
o In EMAV NIS

o Het nieuwe model laat toe om, naast inwerken, rekening te houden met de 
verschillende EA toedieningstechnieken. 

 werd de mogelijkheid voorzien om rekening te houden met de 
nitrificatiegraad van de mest. 

 

 
EC’s voor de bepaling van de ammoniakemissie 

Ten opzichte van het Pollet-model werden er nieuwe EC-waarden berekend (zie Tabel 8). 
Hierbij werd rekening gehouden met de bevindingen van een onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van de VLM (Cnockaert et al., 2002) naar de verschillende wijzen van emissiearm 
toedienen en het breedwerpig spreiden van mengmest op grasland. Analoog met Pollet et al. 
(1996), werden de EC voor natte pluimveemest gelijk gesteld aan deze van mengmest. De 
gehanteerde waarde voor “niet ingewerkte mengmest” komt overeen met deze voor 
breedwerpig toedienen van rundveemengmest op grasland bepaald in de studie (Cnockaert et 
al., 2002) en de vervolgrapporten (Cnockaert er al., 2002a; Janssens et al., 2004; Demeyer et 
al., 2006). 
 
Tabel 7 Aangepaste EC (%). De vetgedrukte waarden werden teruggevonden in het Pollet-model voor 1990 
(VMM). De waarden voor ingewerkte mest werden afgeleid op basis van Pollet et al. (1996). 
 EC (%) 
 Ingewerkt Niet ingewerkt 
Akkerland   
Mengmest 43,2 72 
Vaste mest 27 45 
Natte pluimveemest 43,2 72 
Droge pluimveemest 15 25 
   
Grasland   
Mengmest - 72 
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Opmerking:

Voor het jaar 1990 wordt er steeds gewerkt met de EC voor niet ingewerkte mest, daar er nog 
geen mestdecreet van kracht was. Vanaf 1991 dient er echter rekening gehouden te worden 
met de voorschriften tot EA toedienen van het Mestdecreet. 

 In bovenstaande tabel worden de waarden voor “ingewerkte mest” afgeleid op 
basis van het reductiepercentage dat voor het onderwerken van mest binnen de 24 u (=40%) 
gehanteerd werd in Pollet et al. (1996). Deze waarden stemmen echter niet overeen met deze 
gehanteerd in het uitgewerkte Pollet-model voor 2005(VMM). 

 
Dit betekent dat vanaf dan het inwerken van dierlijke mest binnen de 24 u na toepassen 
verplicht werd. Later werd deze regel nog strenger voor het opbrengen van mengmest op 
braak akkerland tot inwerken binnen de 2 uur (vanaf 2003: MAP II bis). Hoe de EC voor 
ingewerkte mest in deze studie bepaald werd, wordt toegelicht bij de bespreking van de 
rekenfactoren voor dit ES in EMAV (3.4). 
 
Naast het onderwerken, bestaan er nog andere technieken voor het EA opbrengen van 
mengmest op gras- en akkerland (Tabel 9). De EC’s voor de EA technieken beschikbaar voor 
toediening op grasland, werden eveneens uit de rapporten gehaald (Cnockaert er al., 2002; 
Cnockaert et al., 2002a; Janssens et al., 2004; Demeyer et al., 2006). Gelijkaardige cijfers 
voor EA applicatie van mest op akkerland werden niet teruggevonden in de literatuur. 
Daarom werd als EC van dezelfde (of verwante) applicatietechniek gebruikt  als default EC 
voor de EA toedieningtechnieken op akkerland (Tabel 9). 
 
Om vanaf 1991 een goede benadering van de emissies mogelijk te maken, is een goede 
inschatting van het aandeel van de verschillende EA-technieken nodig. Voor de periode 1991-
1999, kunnen enkel de cijfers uit tabel a van de landbouwtellingen van het NIS (NIS VL) 
gebruikt worden om de verhouding tussen breedwerpige spreiders en precisiespreiders te 
bepalen (Tabel 8). Deze gegevens zijn echter niet altijd opgenomen in de rapportage van NIS 
VL (bv. niet beschikbaar voor 1990). 
 
Vanaf 2001 tot 2007 zijn er bijkomende gegevens beschikbaar die een verfijning van de 
categorie precisiespreiders toelaten (Vlaams Landbouwinvensteringsfonds (VLIF) 
jaarverslagen 2001 t.e.m.2007: voor de periode 2001 t.e.m. 2006 was er immers een 
verhoogde steun voor EA toedieningstechnieken). Deze periode valt echter buiten de 
gebruikshorizon van EMAVNIS
 

.  

Een schatting van de verdeling binnen de categorie “precisiespreiders” dient voor EMAVNIS 
afgestemd te worden op de informatie aanwezig in NIS VL ( 1e

3.4

 jaartal aantallen 
precisiespreiders > 0) en dit in functie van de groei gezien tussen 2001 en 2007 (VLIFF 
steun). Hierop gaan we verder in bij de bespreking van de rekenfactoren voor dit ES die in 
EMAV gehanteerd worden (hfdst ).  
 
De EC voor het beschouwde jaar, wordt berekend volgens de specifieke EC per EA techniek 
en het aandeel van deze techniek in Vlaanderen (%). Er wordt dus weerom een gewogen 
gemiddelde gemaakt om de ammoniakemissie voor dit ES zo waarheidsgetrouw mogelijk in 
te schatten. 
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Tabel 8 aantal breedwerpige mestspreiders vs. precisiemestspreiders gerapporteerd in NIS VL voor 2005 
 # Vlaanderen Berekende verhouding % 
M300000 Mestverspreidingsmaterieel -  
M310000 Mengmestspreiders 11.011 100 
M311000 Precisiespreiders (bv. injectie) 3.176 28,84 
M312000 Breedtespreiders 7.835 71,16 
M320000 Stalmestverspreiders  9.615  
 
Tabel 9 EC voor EA toedieningswijzen bepaald op basis van Nederlandse en Vlaamse cijfers (Demeyer et al., 
2006) 
EA technieken grasland Vergelijkbare EA technieken akkerland 
 EC (%)  EC (%) 
Zodeninjector, zodenbemester 20 Mestinjectie 20 
Sleepslang 34 Sleepslang 34 
Sleufkouter 28 n.v.t. - 
 
Ten slotte vermelden we ook dat in Huijsmans (2003) een andere EC werd gerapporteerd voor 
de emissies na breedwerpig toedienen van mengmest op akkerland (68% i.p.v. de 72% 
gehanteerd in het uitgewerkte Pollet-model). Om, zoals gevraagd (hfdst 1.4), EMAVNIS zo 
weinig mogelijk te laten afwijken van de al berekende Pollet-modellen voor de jaren binnen 
de gebruikshorizon van het model, werd gekozen om voor EMAVNIS

 

 de EC voor emissies na 
breedwerpig toepassen op akkerland te hanteren (72%) zoals in de Pollet-modellen. 

EC’s (%) voor de berekening van de andere stikstofverliezen in EMAV
Net als bij het ES Weide worden geen EC’n voorzien voor de berekening van de emissie van 
de “andere gasvormige N-verliezen”, omdat het ES het einde van de berekeningen voor 
dierlijke mest betekent en deze waarden bijgevolg niet nodig zijn om het verloop van de 
stikstofstromen in het model in goede banen te leiden. 

NIS 

 

In de huidige modellen (EMAV
Minerale stikstoffractie en nitrificatiegraad van de toe te passen mest 

NIS

Tabel 10

1990 en EMAV 2005), wordt voorlopig gewerkt met de 
percentages voor de minerale N-fractie zoals gehanteerd in de uitgewerkte Pollet-modellen 
( ). Op basis van gegevens van de Bodemkundige dienst van België (Tabel 12) en de 
verhoudingen van de geproduceerde hoeveelheden mest per mestsubcategorie (toegewezen 
aan de grote types mest beschouwd in de modellering), zouden deze cijfers nog 
geoptimaliseerd kunnen worden. 
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Mestsoort

(aantal 
stalen)

Runderen (kg/1000l) 87.68 63.9 5.45 2.96 54% 1.44 4.64 0.89 1.57 0.64
-726 standaardafw. 25.28 18.95 1.25 0.9 0.49 1.06 0.26 0.66 0.28

Kalveren (kg/1000l) 22.24 11.51 2.79 1.94 70% 1.37 3.2 0.45 0.65 1.08
-27 standaardafw. 17.25 12.49 1.44 0.78 1.52 1.02 0.75 0.97 0.44

Vleesvark
ens

(kg/1000l) 85.81 56.73 8.97 5.1 57% 5.02 5.33 1.69 3.82 1.15

-724 standaardafw. 37.68 25.91 2.87 1.85 2.45 1.68 0.7 2.65 0.49

Vleesvark
ens 
fosforarm

(kg/1000l) 90.11 59.92 8.63 5.17 60% 4.64 5.46 1.79 3.97 1.3

-311 standaardafw. 38.65 28.17 2.68 1.74 2.14 1.69 0.69 2.62 0.54

Zeugen (kg/1000l) 52.28 32.97 5.06 2.71 54% 3.6 2.83 1.16 2.79 0.76
-325 standaardafw. 31.53 17.16 1.6 0.87 2.25 0.89 0.64 2.33 0.35

Zeugen 
fosforarm

(kg/1000l) 63.78 39.46 5.13 3.03 59% 4.11 2.92 1.37 4.03 0.87

-28 standaardafw. 39.38 20.73 1.83 1.29 2.97 1.01 0.76 4.02 0.34

Kippen (kg/1000l) 123.17 81.33 11.24 7.64 68% 5.86 4.64 1.59 11.46 0.92
-26 standaardafw. 45.83 30.21 2.37 2.17 2.23 0.78 0.56 6.97 0.4

Kippen 
(%DS<50)

(kg/1000kg) 390.22 285.8 20.79 4.99 24% 16.52 12.25 4.42 29.93 2.05

-46 standaardafw. 78.83 65.57 6.05 1.96 5.83 4.12 1.26 14.79 1.14

Kippen 
(%DS>50)

(kg/1000kg) 653.67 482.38 29.47 4.77 16% 25.69 19.74 7.02 47.39 3.71

-80 standaardafw. 96.35 93.98 8.22 1.75 7.4 5.2 2 17.73 1.83

Vleeskuik
ens

(kg/1000kg) 603.98 501.1 30.29 5.56 18% 20.68 18.88 5.74 18.51 2.92

-95 standaardafw. 100.34 97.16 6.8 1.43 4.28 3.8 1.03 6.63 1.33

Runderen (kg/1000kg) 235.86 167.29 7.18 1.8 25% 3.24 7.26 1.52 4.4 0.86
-120 standaardafw. 59.82 41.6 1.79 0.71 1.59 2.97 0.71 2.62 0.69

Minerale N P2O5 K2O MgO CaO Na2O

Drijfmest

Vaste mest

Droge stof Org. stof Totale N

 
Tabel 10 Minerale fractie (t.o.v. totale N-fractie mest) zoals gebruikt in de uitgewerkte Pollet-modellen 
Type mest Min-N-fractie (%) 
Mengmest Uitgewerkt Pollet-modellen 
     Rundvee 55 

     Varkens 60 

     Overig vee 55 

Vaste mest  

     Rundvee 25 

     Varkens 25 

     Overig vee 25 

Pluimveemest  

     Natte mest 70 

     Droge mest 20 

  
 
De nieuwe modellen (EMAVNIS en EMAV) voorzien de mogelijkheid om rekening te houden 
met de nitrificatiegraad van de mest. Door nitrificatie is immers al een behoorlijk deel van de 
minerale fractie in vorige ES omgezet in nitrieten (NO2

-) en nitraten (NO3
-

 

). De 
stikstofatomen die vervat zitten in deze moleculen zijn niet meer beschikbaar voor de 
ammonificatie. In het werkblad “Rekenfactoren” werd daarom een kolom voorzien waarin het 
genitrificeerde aandeel als percentage van de totale minerale fractie kan worden ingegeven. 
Momenteel werd, bij gebrek aan literatuurgegevens, deze factor op nul gehouden. De 
berekening in het model gebeurt volgens formule 4.21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 11 Gemiddelde samenstelling en standaardafwijking van dierlijk mest (in kg/1000l voor vloeibare mest 
en kg/1000kg  voor vaste). Analyses van de Bodemkundige Dienst België jan 1996-aug 1997. 
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NH3 LAND  i= NNLi* RFi
 

*(17,03052/14,0067)                                                                  (4.212) 

RFi = (Bi/100)*((100-Ci)/100)*(ECi
 

/100) 

i = het beschouwde type mest 
met: 

NNLi
RFi = de rekenfactor voor dit type mest 

=  uit te rijden hoeveelheid van het beschouwde type mest (kg N/jaar) 

ECi
           Toetieningstechnieken en hun vertegenwoordiging (aandeel (%)) in Vlaanderen. 

 = de emissiecoëfficiënt die voor het mesttype i bepaald werd op basis van de EC’s van de verschillende  

B= minerale fractie (%) in de uit te rijde mest 
100 =  vertegenwoordigt de totale minerale fractie. Deze wordt verminderd met de genirificeerde fractie. De  
           verhouding tussen beide treedt corrigerend op voor minerale fractie die nog wel beschikbaar is voor  
           ammonificatie. 
C= percentage van de minerale fractie dat reeds omgezet werd in nitrieten (NO2

-) en nitraten (NO3
-

 
)  
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2.5.5 ES Kunstmest 

Alvorens berekend kan worden hoeveel emissie er in een bepaald jaar veroorzaakt wordt door 
het gebruik van kunstmest, dient eerst bepaald te worden hoeveel kunstmest er gebruikt werd 
per gemeente. 

Kunstmestgebruik en gebruiksintensiteit 

 
In EMAVNIS

Tabel 12

 kunnen we hiervoor een rekenfactor hanteren. In Campens en Lauwers (2002; 
bijlage 1) wordt, uitgegaan van de gegevens over kunstmestgebruik uit de CLE- 
boekhoudingen (CLE=Centrum voor Landbouweconomie), een gebruiksintensiteit (GI) 
bepaald voor de voornaamste landbouwstreken in Vlaanderen voor de periode 1990 – 2000 
( ). Deze worden uitgedrukt als een hoeveelheid kunststofstikstof per oppervlakte 
cultuurland (in kg N/ha).  
 
Tabel 12 Tabel met gebruiksintensiteiten (GI) per landbouwstreek voor de periode 1990-2000 (Campens en 
Lauwers, 2000) 

 
Opmerking:

 

 Mondeling wordt door de collega’s van ILVO L&M (Ludwig Lauwers en 
Dakerlia Claeys) gemeld dat deze gegevens beschikbaar zijn tot en met 2003. 

 
EC’s voor de bepaling van de ammoniakemissie 

EC per type kunstmest 
Naar voorbeeld van van der Hoek (2002) wordt een gewogen vervluchtigingsfactor (EC) 
bepaald op basis van het relatieve aandeel van de diverse typen stikstofkunstmest en hun 
respectieve vervluchtigingsfactor. Het aantal types kunstmest wordt in deze studie echter 
beperkt tot kunstmesttypes met een vergelijkbare chemische samenstelling samen te nemen 
tot één groep. Op deze manier ontstaan er 5 kunstmeststof-categorieën. 
 
Voor dit doeleinde worden in deze studie volgende EC’s uit Tabel 13 vooropgesteld. Deze 
werden in het kader van de studie afgeleid door Peter Demeyer op basis van: Demeyer (1993), 
van der Hoek (2002) en Hofman (2006). 
 

N-gebruiksintensiteit 
(kg N ha-1

JAAR 
) 
Kempen Leemstreek Polders Luikse Weidestreek Zandleemstreek Zandstreek 

1990 193 157 188 147 174 194 

1991 193 156 188 150 169 192 

1992 180 150 182 122 168 180 

1993 153 141 162 116 155 158 

1994 142 144 165 132 150 159 

1995 159 159 185 148 167 164 

1996 142 134 149 120 136 140 

1997 138 125 140 120 126 140 

1998 145 132 140 118 128 137 

1999 129 126 128 114 118 128 

2000 119 122 125 107 118 117 
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Tabel 13 Voorgestelde vervluchtigingsfactoren per kunstmeststofcategorie 
 

TYPE KUNSTMEST EC (%) 
AS: ammonium sulfaat  4 
AN: ammonium nitraat 2 
U: Ureum  15 
VM: Vloeibare meststoffen 9 
A: overige/andere meststoffen 0 
 
OPMERKING: momenteel wordt er in EMAV en EMAVNIS dezelfde 
vervluchtigingscoëfficiënt gebruikt voor elke landbouwstreek. Er zijn nochtans voldoende 
indicaties die aangeven dat de bodemeigenschappen een belangrijke invloed hebben op de 
ammoniakemissie veroorzaakt door het aanbrengen van kunstmest op deze bodem. De CEC 
(cation exchange capacity ), het vochtgehalte, de temperatuur, de pH en het kalkgehalte zijn 
bodemeigenschappen die een belangrijke invloed hebben op de ammoniakemissie (Demeyer, 
1993; van der Hoek 2002). Om toekomstige toekenning van specifieke EC-reeksen per 
landbouwstreek (-zone) toe te laten, werden de landbouwstreken apart opgenomen in het 
werkblad “Rekenfactoren” in de Excel-applicatie van het model. Hierbij werd ook de 
mogelijkheid voorzien om nog een onderscheid te kunnen maken tussen akkerland & 
grasland
 

. (zie ook Figuur II bijlage 2) 

OPMERKING: In EMAVNIS

 

 wordt enkel onderscheid gemaakt tussen de landbouwstreken die 
teruggevonden kunnen worden in Campens en Lauwers (2002) (Kempen, Leemstreek, 
Polders, Luikse Weidestreek, Zandleemstreek en Zandstreek). Hierbij wordt dus abstractie 
gemaakt van de landbouwstreek “Duinen”. Duinzanden zijn qua waterhuishouding 
vergelijkbaar met zandgronden, maar door het hoge gehalte aan schelpen, zijn deze gronden 
zeer rijk aan kalk (en hebben dus ook een andere pH waarde). Om redenen aangehaald in de 
voorgaande opmerking, zal bij EMAV (vanaf 2000) deze categorie wel beschouwd worden. 
Zolang er echter geen verschillende EC worden bepaald voor de verschillende 
Landbouwzones, zal deze aanpassing weinig gevolgen hebben. 

Bepalen van een gemiddelde EC 
Om de EC’s per kunstmesttype per landbouwstreek, om te zetten naar een gemiddelde EC per 
landbouwstreek, doen we een beroep op de gebruikscijfers van het IFA (contactpersoon: 
Patrick Heffer).  
 
Het IFA (International Fertiliser Association) beschikt over statistieken van het jaarlijkse 
kunstmeststofverbruik van de aangesloten landen. Hierbij worden onderscheid gemaakt tussen 
de belangrijkste commercieel beschikbare kunstmeststoffen.  
 
Om de verhouding tussen de verschillende kunstmeststoftypes te kunnen schatten, wordt in 
deze studie gebruik gemaakt van de IFA-gegevens België/Luxemburg (fijnste schaal waarin 
deze gegevens ter beschikking gesteld kunnen worden). Hierbij wordt aangenomen dat: 
• deze verhouding dezelfde blijft bij de verschillende landbouwstreken 
• er geen verschil in de verhouding bestaat tussen de kunstmeststofsoorten die gebruikt 

worden op grasland en akkerland 
 
Tabel 14 geeft aan hoe de kunstmeststoftypes uit de IFA-gegevens worden samengenomen tot 
de kunstmeststof-categorieën die in deze studie gehanteerd worden. Daarnaast geeft deze 
tabel aan hoe 2 opeenvolgende gegevenssets gebruikt worden om de verhoudingen tussen de 
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kunstmeststofsoorten te bepalen. Voor het aandeel van AS (ammoniumsulfaat) in het 
totaalverbruik in 1990, wordt dit hieronder ook geïllustreerd aan de hand van een 
rekenvoorbeeld 
 

 
VOORBEELD: 

Aandeel AS 1990 (%) =([( verbruik AS ‘89-‘90+ verbruik AS ’90-‘91)/2] / [(∑ verbruik‘89-‘90 +∑ verbruik ‘89-‘90

 
)/2])*100 

Aandeel AS 1990 (%) =([( 2 + 2 ) 109 kg N / jaar)/ 2] / [(190 +186) 109

 
 kg N / jaar +)/2])*100 

Aandeel AS 1990
 

 (%) = 1,0638297872340 % ≈ 1,1 % 

 
 

Om de berekeningen in het werkblad “Kunstmest” te kunnen uitvoeren, dient een inschatting 
gemaakt te worden van het percentage akkerland en grasland dat per gemeente in een 
bepaalde landbouwzone gelegen is (δ

Bepalen van de oppervlakten landbouwgrond per landbouwstreek per gemeente 

ij

 

 in formule 4.13). Dit aandeel heeft immers een 
weerslag op de berekening van het kunstmestgebruik van de gemeente op basis van de 
gebruiksintensiteiten uit Campens & Lauwers (2002). 

Om een idee te krijgen van de verhoudingen

o een kaartlaag met de gemeentegrenzen (Bron: VMM); 

 akkerland en grasland per landbouwstreek, per 
gemeente, wordt een GIS-analyse (Arcview 9.2) uitgevoerd op basis van: 

o een kaartlaag met de landbouwstreken (Bron: VMM); 
o een kaartlaag met de gebruikspercelen voor het jaar 1998 (bron: VLM, Mestbank). 
 

In onderstaand voorbeeld wordt geïllustreerd hoe formule 4.13 wordt uitgewerkt in het Excel 
werkblad “Kunstmest” van EMAVNIS

 

 aan de hand van de berekeningen voor de gemeente 
Bierbeek. De cultuurgronden van deze gemeente liggen verspreid over 3 landbouwzones 
 

VOORBEELD:
 

 Bierbeek 

* Totale opp. akkerland: 152.804,00 a  Totale opp. Grasland: 20.377,00 a  
Gegeven:  

 
* Op basis van GIS analyse:   

Akkerland: 15,97 % Zandstreek, 15,59% Zandleemstreek en 68,44% Leemstreek 
Grasland:

 
 25,98% Zandstreek, 16,87% Zandleemstreek en 57,15% Leemstreek 

* Gebruiksindices (kg N/ ha) 
    Akkerland Grasland 

Zandstreek  194   194 
Zandleemstreek 174      174 
Leemstreek  157   157 
 

* EC kunstmest: 1,61 % (voorlopig nog dezelfde voor alle landbouwstreken & geen verschil 
   tussen akkerland en grasland) 
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Gevraagd: 

1) inschatten van het kunstmestgebruik op akkerland en grasland 
2) inschatten van de ammoniakemissie veroorzaakt door het gebruik van kunstmest 
 
 

 
Oplossing: 

1) gebruikte hoeveelheid kunstmest (kg N/Jaar) 
 
  Gebruikt akkerland =  (152.804,00 a / 100)*([( 15,97%*194 kg N/ ha +  15,59%*174 kg N/ ha +  

                                                 68,44%*157 kg N/ ha)] / (15,97%+15,59%+68,44%)) 
                                                          =  (1.528,04 ha )*([(3098,18  % kg N/ ha + 2712,66 % kg N/ ha +  

                                                 10745,08 % kg N/ ha)] / (100%)) 
    = (1.528,04 ha )*(165,56 kg N/ha) =252.981 kg N   ( /Jaar) 

 
  Gebruikt grasland =  (20.377,00 a / 100)*([( 25,98% *194 kg N/ ha +  16,87% *174 kg N/ ha +  

                                                 57,15% *157 kg N/ ha)] / (25,98% +16,87% +57,15%)) 
                                            =   34.535 kg N   ( /Jaar) 

 
  ∑kunstmest (kg N/Jaar)
 

 = Gebruik akkerland + Gebruik grasland = 287516 kg N   ( /Jaar) 

   
2) Ammoniakemissie veroorzaakt door gebruik van  kunstmeststoffen (kg NH3
   NH

/Jaar) 
3 (kg N/jaar)  =  [(Gebruik akkerland)*([( 15,97%*ECZandstreek +  15,59%* ECZandleemstreek

                                   EC
 + 68,44%*  

Leemstreek
                                   EC

)] / (15,97%+15,59%+68,44%)) / 100% ] + [(Gebruik grasland)*([( 25,98% * 
Zandstreek +  16,87% * ECZandleemstreek + 57,15% *ECLeemstree

                                    +57,15%)) / 100% ] 
)] / (25,98% +16,87%  

 
   NH3
                                   (15,97%+15,59%+68,44%))  / 100% ] + [(34.535 kg N   ( /Jaar))*([( 25,98% * 1,61 % 

 (kg N/jaar)  =  [(252.981 kg N /Jaar)*([( 15,97%* 1,61 % +  15,59%* 1,61 % + 68,44%* 1,61 %)] /  

                                    +  16,87% *1,61 % + 57,15% *1,61 %)] / (25,98% +16,87% +57,15%)) / 100% ] 
  
 Vermits alle EC = 1,61 %    

 
NH3
                            =  4.073 kg N /Jaar + 556 kg N / Jaar =4629  kg N / Jaar 

-emissie (kg N/jaar)  = [(252.981 kg N /Jaar* 1,61 % / 100% ] + [34.535 kg N   ( /Jaar)* 1,61 % / 100% ] 

  
 
Opmerking: De berekende ammoniakemissie wordt momenteel uitgedrukt in kg N/jaar. Deze 
hoeveelheid dient nog omgezet te worden naar kg NH3/Jaar. Deze stap ontbreekt nog in de 
formules van het opgeleverde model en dient te worden aanpassen in EMAVNIS

 

, werkblad 
“Kunstmest” (in de twee voorlaatste kolommen). 

 
NH3-emissie (kg N/jaar)  = 4629  kg N / Jaar * (17,03052/14,0067)  = 5628 kg NH3 
 

/ jaar 
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Tabel 14 IFA- brongegevens van het kunstmestgebruik voor de periode 1989 – 2006, de indeling in kunstmest-categorieën en het berekende procentuele aandeel per 
beschouwde categorie. 
Statistieken kunstmestgebruik België en Luxemburg 

Bron: IFA                                                                            Hoeveelheden in (1000 ton Stikstof)                                                 

Naam Kunstmeststoffen 
1989 / 
1990 

1990 / 
1991 

1991 / 
1992 

1992 / 
1993 

1993 / 
1994 

1994 / 
1995 

1995 / 
1996 

1996 / 
1997 

1997 / 
1998 

1998 / 
1999 

1999 / 
2000 

2000 / 
2001 

2001 / 
2002 

2002 / 
2003 

2003 / 
2004 

2004 / 
2005 

2005 / 
2006 

Ammonium sulfaat           2,0    A 2 3 2 2 2 4 4 4 4 3 6 7 8 9 8 8 
Ureum           2,0    C 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1   1 1 

Ammonium nitraat               -     B 
              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

Calcium ammonium nitraat       137,0    B 135 132 128 126 115 116 117 116 116 114 110 111 111 111 110 105 

Ammonium (directe toediening)               -     C 
              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Stikstof oplossingen               -     E 
              
-     

              
-     

              
-     

              
-     12 12 15 16 18 20 15 19 20 20 20 25 

andere directe N           5,0    E 5 5 5 4 3 
              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

Ammonium fosfaat N            1,0    E 2 2 2 2 2 
              
-     2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 

Andere NP               -     E 
              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

NK N               -     E 
              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

              
-     

NPK N         43,0    E 41 38 34 33 32 28 27 26 25 25 24 22 20 20 19 16 
totale hoeveelheid stikstof 190 186 182 173 169 168 165 172 171 171 171 162 165 165 165 163 160 
                                    
 Aandeel  (%) van de kunstmestklasse in het totale meststofgebruik (België & Luxemburg) 

Kunstmest-categorieën beschoudtin 
modellen EMAV en EMAV 1990 NIS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AS: ammonium sulfaat      1,1    A      1,4         1,4         1,2         1,2         1,8         2,4         2,3         2,3         2,0         2,7         4,0         4,5         5,2         5,2         5,0    
AN: ammonium nitraat    72,3    B    72,6       73,2       74,3       71,5       69,4       69,1       67,9       67,8       67,3       67,3       67,6       67,3       67,3       67,4       66,6    
U: Ureum      0,8    C      0,8         1,1         1,2         1,2         2,1         3,0         2,9         2,9         3,2         3,0         2,4         2,4         2,1         2,1         2,5    
VM: Vloeibare meststoffen       -      D       -            -            -           3,6         7,2         8,0         9,0         9,9       11,1       10,5       10,4       11,8       12,1       12,2       13,9    
A: overige/andere meststoffen    25,8    E    25,3       24,2       23,4       22,6       19,5       17,5       17,8       17,0       16,4       16,5       15,6       13,9       13,3       13,1       12,1    
 

De indices 
LEGENDE: 

A, B, C, D en E in bovenstaande tabel, geven weer hoe de verschillende kunstmestsoorten, beschouwd in de statistische gegevens van de IFA, werden samen 
genomen tot de kunstmestcategorieën gehanteerd in EMAV en EMAVNIS. 1990 werd in de tabellen aangeduid als voorbeeldjaar (  gemarkeerd cellen                      ). 
Voor dit jaar wordt getoond hoe de  gegevens van 2 jaar worden samengenomen om het procentueel aandeel van het beschouwde jaar te berekenen.  
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2.6 Uitwerking als PC applicatie 
 
Het conceptueel model EMAVNIS

 

 is, conform het bestek, uitgewerkt als PC applicatie in een 
Excel omgeving (Excel 97/2000/XP). Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste 
aandachtspunten. 

Het onuitgevoerde model bevat 8 werkbladen. Deze worden kort besproken. 
Het model voor uitvoer 

 
Bij de ontwikkeling van het model wordt als eerste stap een structuur ontwikkeld voor het 
werkblad “Dataset”. Op basis hiervan worden stelselmatig twee “hulpwerkbladen” 
ontwikkeld (“Lay-out” en “Lay-out2”) die bij de uitvoer van het programma worden gebruikt 
om de nodige berekeningen per ES uit te voeren. 
 
Opmerking: indien er in het model onderscheid wordt gemaakt in mesttypes worden voor het 
gemak en om het aantal kolommen in de werkbladen te beperken enkel de categorieën 
“mengmest” en “vaste mest” voorzien. Hierbij merken we op dat “mengmest” in het model 
gebruikt wordt voor mengmest & natte pluimveemest en “vaste mest” voor stalmest & droge 
pluimveemest

 

. Er worden echter wel andere rekenfactoren gehanteerd voor deze vier 
mesttypes. 

 
Figuur 4 Screenshot van de PC-applicatie EMAVNIS 
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Na het ontwikkelen van een structuur voor de datasetopbouw, wordt het werkblad 
“Rekenfactoren” gecreëerd. Hierin zijn alle rekenfactoren, en de tussenberekeningen om tot 
deze cijfers te komen, terug te vinden die door EMAVNIS

 

 gebruikt worden. Het voordeel van 
de rekenfactoren is dat nieuwe cijfers uit de literatuur in de toekomst makkelijk kunnen 
worden ingebouwd in het model. Alle cijfers waar geen formule achter schuilt, zijn 
brongegevens (verzameld uit de literatuur; hier voornamelijk Pollet et al., 1996). Deze 
kunnen dus worden nagekeken en aangepast alvorens het model gerund wordt. De enige 
uitzondering hierop vormen de richtwaarden voor de samenstelling van de mest (VLM, 2008; 
Tabel III Bijlage 1). Deze zitten namelijk vervat in de formules in de tabel “Rekenfactoren 
voor berekening emissies externe mestopslag”, “Deel 1” in de kolommen onder de titel 
“Emissiefactoren (Kg NH3_N/kg N mest)”. Eventuele aanpassingen van deze richtwaarden 
dienen aangebracht te worden in de formule zelf. 

Opmerking: 2.5.2 Zoals aangehaald in , wordt NEXWeide 

2.5.2

momenteel niet berekend uit de totale 
NEX en de verhouding aantal “weidedagen/jaar”, maar wordt de waarde rechtstreeks 
overgenomen uit het uitgewerkte Pollet-model voor 1990 (Bron: VMM). In het rekenblad 
wordt echter wel ruimte voorzien om het aantal weidedagen in te vullen zodat, in de toekomst, 
deze berekening wel kan voorzien worden in het rekenblad. Deze aanpassingen dienen te 
gebeuren volgens de formules en met aandacht voor de opmerkingen in . 
 
Zoals aangehaald in 2.2.3, worden de arealen akkerland en grasland voor Vlaanderen (1990-
2005) opgenomen in EMAVNIS

 

. Deze worden ondergebracht in een apart werkblad: 
“landbouwarealen”. 

 
Figuur 5 Screenshot van het werkblad rekenfactoren 
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In het werkblad “Kunstmest” worden, in tegenstelling tot de andere ES, de berekeningen 
uitgevoerd voor het ES Kunstmest zonder gebruik te maken van Macro’s 

 

(zie verder). Zodra 
de nodige rekenfactoren zijn ingevuld en de dataset is opgesteld door het model, berekenen de 
formules in dit rekenblad de ammoniakemissie veroorzaakt door het gebruik van kunstmest 
voor het beschouwde jaar. 

Om de koppeling met Arcview op een vlotte manier tot stand te kunnen brengen, wordt een 
werkblad voor de rapportage voorzien. Hierin wordt de relevante modeloutput verzameld 
(Gemeentenaam, gemeentecode (NIS-nummer), Aantal bedrijven, opp_grasland, opp_akkerland, NH3_STAL, 
NH3_WEIDE, NH3_OPSLAG, NH3_LAND, en NH3_KUNSTMEST) en gesommeerd per gemeente 
(NH3

 
_TOTAAL). 

Er is een beknopte “handleiding” voorzien in het eerste werkblad van de Excel-applicatie. 
Deze beschrijft stapsgewijs welke zaken u dienen te worden ondernomen om het programma 
op een correcte manier uit te voeren. Jaarlijks dient het volgende te worden aangepast: 

• de rekenfactoren volgens de landbouwsituatie in het beschouwde jaar; 
• de NIS files aanpassen aan de door EMAVNIS 2.2 gestelde eisen (zie hfdst ). 

 
Hierna kan door een druk op de knop “Start EMAV NIS” (voorzien in dit werkblad) de 
uitvoer van het model geïnitialiseerd worden. 
 
Uitvoer van EMAV
Eens op de knop “Start EMAV NIS” gedrukt, wordt het model uitgevoerd met behulp van 
VBA-Macro’s. Na het opgeven van de gevraagde informatie, zal het venster verkleind worden 
en pas na de uitvoer van het model terug verschijnen (handmatig vergroten zal niet mogelijk 
zijn zolang het model wordt uitgevoerd). De uitvoer van het model duurt 

NIS 

ca. 4 min

• Doorgaan om de uitvoer van het model gewoon weer te hervatten.  

. u kunt de 
uitvoer van het programma ten allen tijde onderbreken door gebruik te maken van de 
toetsencombinatie “Ctrl + break” (het Excel venster zal terug vergroot kunnen worden). 
Vervolgens kiest u voor: 

• Beëindigen om de uitvoer te stoppen (vb. verkeerde NIS file aangeduid) 
• Foutopsporing (om te kijken hoever de uitvoer van de macro’s al gevorderd is of om 

een eventuele fout op te sporen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Wanneer er een fout optreedt tijdens de uitvoer, zal het venster ook terug 
handmatig vergroot kunnen worden. Er zal een gelijkaardige boodschap verschijnen maar 
met een foutmelding. De keuze “Doorgaan” zal dan echter inactief geworden zijn. 

Figuur 6 Messegebox die verschijnt bij onderbreken van de macro 
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Figuur 7 indicatieve weergave van de beknote handleiding die werd opgenomen in de PCapplicatie van 
EMAV

 
NIS 

EMAV NIS

STAP 1

Bekijk het werkblad rekenfactoren en breng er de nodige aanpassingen aan. 
Bepaalde rekenfactoren zullen veranderd zijn t.o.v. het jaar 1990. 
Ook kunnen nieuwe literatuur gegevens leiden tot de nood om de gehanteerde factoren bij te schaven.
Gebruik bij het invullen van dit werkblad de uitgebreide handleiding die geschreven werd voor dit model (model 1990).

STAP 2
Zodra alle waarden naar goeddunken werden aangepast, kan U het model laten uitvoeren.
Druk hiervoor op de hieronder geplaatste knop.

De macro's achter het rekenblad zullen uitgevoerd worden.

STAP 3 (Stap 3 -> stap 6 vraagt neemt ongeveer 4 minuten in beslag.)
In deze stap vraagt het model U het beschouwde jaartal (4 cijfers!) . Vervolgens wordt het model opgeslagen met een gestandardiseerde naam. 
In de naam zit het beschouwde jaartal vervat.

STAP 4
Als U succesvol heeft opgeslagen, zal het model U vragen de file met de NIS gegevens op Vlaams niveau te selecteren.
Na op "OK" gedrukt te hebben, zal het programma een venster openen waarin U de te openen file kan selecteren.
Tip: verzamel op voorhand  al je gegevens in een map NIS_Vlaams niveau met als naam input_Vlaams_jaartal. Bekijk of de lay-out van deze file vergelijkbaar is met deze van 1990.
Opm: indien je de verkeerde file selecteert zal het model waarschijnlijk op een of ander moment vast lopen. Dit zal niet gebeuren indien je een NIS file op Vlaams niveau selecteert.
Het selecteren van de juiste file en een analoge lay-out van deze file t.o.v.  1990 (VL) is cruciaal voor een correcte uitvoer van het model.

STAP 5
Als vorige stap werd uitgevoerd, zal het model U  op analoge wijze vragen een file te openen met de NIS-gegevens op gemeentelijk niveau.
Tip: verzamel op voorhand  al je gegevens in een map NIS_Vlaams niveau met als naam input_Vlaams_jaartal. Bekijk of de lay out van deze file vergelijkbaar is met deze van 1990.
Opm: indien je de verkeerde file selecteert zal het model waarschijnlijk op een of ander moment vast lopen. Dit zal niet gebeuren indien je een NIS file op Vlaams niveau selecteert.
Het selecteren van de juiste file en een analoge lay-out van deze file t.o.v.  1990 (VL) is cruciaal voor een correcte uitvoer van het model.

NU DE NODIGE INPUTGEGEVENS VEZAMELD ZIJN, VERLOOPT DE REST VAN DE MODELOUTPUT AUTOMATISCH.
Het model zal het actieve Excelvenster verkleinen (dit zorgt voor een snellere modeluitvoer). Na enkele minuten zal dit venster zich automatisch terug vergroten. 
Het model heeft de nodige berekeningen uitgevoerd.

In dit rekenblad is er voor elk emissiestadium een werkblad terug te vinden.
De beschouwde emissiestadia zijn:
*emissies vanuit de stal (NH3_emis_stal)
*emissies uit de externe opslagplaatsen van mest (NH3_emis_Opslag)
*emissie na het toepassen van mest op de cultuurgronden (NH_emis_Land)
*emissies veroorzaakt door excretie op de weide (NH3_emis_weide)
*emissies veroorzaakt door het gebruik van kunstmest (Kunstmest)

Per werkblad (en dus per emissiestadium) vind u de ammoniakemissie (in kg NH3/jaar) per emissiestadium terug:

*per grote dierencategorie (Runderen, Varkens, Pluimvee, Schapen, Geiten, Konijnen, Paardachtige)
*per sub-dierencategorie 
*per gemeente
*Op Vlaams Niveau 

Daarnaast vind U nog een aantal werkbladen met tussentijdse berekeningen, waarin de informatie op dezelfde manier gestructureerd werd.

Een aantal van de initieel aanwezige werkbladen (Landbouwarealen, Lay-out,Lay-out2, NISgem) werden verborgen na uitvoer van het model.

Ook wordt de output per Emissiestadium en als totale emissie per gemeente verzameld in het werkblad "rapport_NH3emissie".
(Emissies uitgedrukt in kg N/Jaar)

STAP 6
Sla de output op.  Dit kan U doen onder de huidige naam (opslaan) of onder een nieuwe naam (opslaan als). Aan U de keuze.

Start EMAV NIS
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De verschillende subroutines, nodig om de modeluitvoer tot een goed einde te brengen, 
worden aangestuurd door één hoofdroutine, “sub MASTER” genaamd. De opbouw van deze 
“Master-macro” wordt hieronder trapsgewijs weergegeven, met een korte omschrijving van 
de functie van elke subroutine. De volgorde waarin de sub’s worden uitgevoerd, ligt vervat in 
de volgorde (van boven naar onder) waarin u de subroutines tegenkomt in de MASTER-
macro. 
 
Opmerking:
 

 Het commando ‘Application.Run “X” ‘ roept de macro (sub) met naam X op. 

Naast deze beknopte beschrijving, vindt u nog een heleboel aantekeningen (als tekstregel) in 
de macro’s van EMAVNIS

 

. Om de macro’s te bekijken kan je in het menu “Extra” van de 
menubalk, de keuze “Macro” aanklikken en vervolgens voor “Macro’s” kiezen.  

 
Figuur 8 Screenshot van keuzes die je moet maken om de macro’s te bekijken: stap 1  
 
Vervolgens duid je in het venster dat verschijnt de keuze “Deze werkmap” aan en kies je in de 
lijst met subroutines, de macro die je wilt bekijken. Daarna klik je op “Bewerken”, waardoor 
de Visual Basic Editor wordt geopend bij de aangeduide subroutine.  
 

 
Figuur 9 Screenshot van keuzes die je moet maken om de macro’s te bekijken: stap 2 



56 
 

Je kunt natuurlijk ook voor de combinatie menu “Extra”, “Macro”, “Visual Basic Editor” 
kiezen (SNELTOETS: Alt+F11). Hierdoor open je het VBA-editor venster dat laatst werd 
opgeslagen (bij EMAVNIS

 

: sub Macro), of indien de editor al eerder werd geopend in de 
lopende Excel-sessie, het laatst beschouwde beeld. 

In EMAVNIS

 

 werden, na finaliseren van het model, alle subroutines voor het model 
ondergebracht in een module in volgorde van voorkomen in de MASTER-macro. 

 
Figuur 10 Screenshot van het VBA venster (sub MASTER) 
 
Bij uitvoer zal de macro voor elke uit te voeren bewerking (andere dan voor ES Kunstmest): 

• een nieuw werkblad creëren (ook voor de berekening van de meststromen in het 
model en de emissies van andere gasvormige stikstofverbindingen); 

• De juiste naam en lay-out (op basis van de hulpwerkbladen “Lay-out”&“Lay-out 2”) 
geven aan het werkblad;  

• De juiste formule plakken bij de juiste dier(sub)categorie (eerst in eerste cel onder 
hoofdingen (dus voor de gemeente Aartselaar), nadien kopiëren voor alle 
gemeenten); 

• Voorzien in een overzicht per berekeningsblad op: 
o Vlaams niveau 
o Gemeentelijk niveau 
o Per grote diergroep 
o Per subcategorie; 

• Op het einde van de rit: voorzien in een werkblad waarin alle emissies (en de som 
ervan) per gemeente worden gerapporteerd om een vlotte koppeling met ArcGis te 
kunnen maken. 
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Opmerking:

• Naast de de ammoniakemissie per ES is er ook informatie over: de initiële hoeveelheid 
stikstof die in het ES terecht komt, de andere gasvormige stikstofverliezen (voor 
zoverre noodzakelijk voor de berekening van de stikstofstromen in EMAV

 Het relatief beperkt aantal gegevens en uit te voeren berekeningen maakte het 
bij deze modellering mogelijk om: 

NIS
• Alle berekeningen in de werkbladen te laten uitvoeren. Zo kan de Excel-versie van de 

gebruikte formules (en de logica die gevolgd werd in het model) gevolgd worden om 
eventuele fouten op te sporen. Aanpassingen aan de gebruikte formules dienen 
echter te gebeuren in de macro’s van het desbetreffende ES. 

); 

 

 
INHOUD MASTER-macro 

Sub MASTER() 
 
'DATASET OPBOUW 
Application.Run "Files_inlezen" ' met behulp van deze subroutine wordt de gebruiker 
door het model gevraagd om, voor het beschouwde jaar, de juiste NIS files op Vlaams en 
gemeentelijk niveau te selecteren. De inhoud van de geselecteerde files wordt in het model 
geplakt in werkbladen met de respectievelijke namen NIS VL en NIS gem. Deze worden 
tijdens de verdere modeluitvoer verborgen 

Application.Run "NISVlaams_naar_rekenblad" ’de dierenaantallen voor de grote 
diergroepen, hoofd en subcategorieën teruggevonden in NIS VL, worden op de juiste 
plaats in het werkblad “Rekenfactoren”aangebracht. 

om het overzicht op de output van het model te 
bewaren. Eens de files zijn aangeduid  

Application.Run "NISgem_DiscreteBerekenen" ‘in het tijdelijk zichtbare werkblad “NIS 
gemeente” werd de informatie geplakt die per gemeente beschikbaar is. Zoals hoger reeds 
aangehaald (zie 2.2.2) werden niet alle categorieën opgenomen in de rapportage op 
gemeentelijk niveau. Bovendien werd de beschikbare informatie ook niet vrijgegeven voor 
de  vertrouwelijke gemeenten (zie 2.3.2). Op basis van de informatie aanwezig in NIS VL 
worden de waarden voor de vertrouwelijke gemeenten ingeschat. Ook de verdeling van 
het totaal aantal konijnen ( 2.2.2)over alle gemeenten gebeurt in deze module. Indien je 
deze berekening na de modeluitvoer nog wil kunnen bekijken, dien je het verbergen van 
dit rekenblad uit te schakelen (*). 
Application.Run "sleutels"‘uit de vergelijking van de datasets NIS VL en NIS gem volgde 
welke subcategorieën ontbreken in NIS gem. Voor deze subcategorieën worden sleutels 
opgesteld op basis van de dierenaantallen in NIS VL (zie 2).  
 Application.Run "dataset_opbouwen" ‘op basis van de “sleutels”, de informatie uit het 
werkblad “landbouwarealen” en de gemeentelijke informatie (na berekening van de 
vertrouwelijke gemeentes) vervat in het werkblad “NIS gem” wordt de dataset voor het 
model opgebouwd. 
 
'EMISSIES STAL 
Application.Run "BrutoExcretie_stal" ‘de berekening van de Bruto Excretie in de stal 
gebeurt volgens de formule besproken in 2.4. Hierbij wordt verwezen naar de juiste 
rekenfactor en broninformatie voor de beschouwde diercategorie. De formule wordt 
aangebracht in de eerste cel voor de beschouwde diercategorie (Aartselaar), waarna ze 
gekopieerd word voor alle Vlaamse gemeentes. Als alle diercategorieën berekend zijn, 
voorziet deze sub in een sommatie van deze gegevens: 
• per gemeente 
• op Vlaams niveau 
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• per grote diergroep (Rundvee, Varkens,  Pluimvee, Schapen, Geiten,  Konijnen en  Paardachtigen) 
Application.Run "NH3_emis_stal" ’idem 
Application.Run "AndereN_emis_stal" ’idem 
 
'EMISSIES EXTERNE OPSLAG 
Application.Run "NettoExcretie_Stal" ’idem 
Application.Run "Externe_Opslag_NH3" ’idem 
Application.Run "Externe_Opslag_AndereNverliezen" ’idem 
 
'EMISSIES UITRIJDEN (toepassen op land)  
Application.Run "Netto_Naar_Land" ’idem 
Application.Run "NH3_Emis_Land" ’idem 
 
'EMISSIES WEIDE 
Application.Run "BrutoExcretie_weide" ’idem 
Application.Run "NH3_emis_weide" ’idem 
 
'Rapporteren van emissies in werkblad Rapport_NH3emissie 
Application.Run "Rapportage"‘deze subroutine zorgt ervoor dat de relevante informatie 
wordt verzameld in het werkblad “Rapportage_NH3emissie 
' Nadat uitvoer van voorgaande deelmacro's 
'(lay-out model: werkbladen verbergen) 
'Dit maakt de outputfile overzichtelijker 
‘door een ‘ te plaatsen voor dit commando,  wordt deze opdracht “uitgeschakeld” omdat 
ze vanaf dit moment als tekstregel zal worden bekeken. 
Sheets("landbouwarealen").Select 
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False 
(*)(‘)Sheets("NISgemeente").Select 
(*)(‘)ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False 
Sheets("Lay-out").Select 
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False 
Sheets("Lay-out2").Select 
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False 
 
Application.WindowState = xlNormal ' Nadat uitvoer van voorgaande deelmacro's zorgt 
volgende instructie ervoor dat de Excel-vensters met output terug zichtbaar worden. 

 
End Sub 
 

Na uitvoer van EMAV
Na uitvoer van het model zijn er 15 werkbladen zichtbaar (Dataset, Rekenfactoren, 
Rapport_NH3emissie, Kunstmest, Bruto_Exc._Stal, NH3_emis_stal, AndereN_emis_stal, 
Netto_Exc._Stal, Netto_Exc._Stal, AndereN_emis_Opslag, Netto_Naar_Land, 
NH3_emis_Land, Bruto_Exc._Weide en NH3_emis_weide) 

NIS 

 
Daarnaast worden (zoals hierboven al aangehaald werd) de werkbladen landbouwarealen, 
NISgemeent, Lay-out en Lay-out2 verborgen na de uitvoer van het model: 

• om de Excel-file overzichtelijker te maken; 
• omdat de werkbladen na uitvoer maar weinig bruikbare informatie bevatten. 



59 
 

2.7 Resultaten EMAVNIS

2.7.1 Algemene bespreking van de modeloutput 

 voor 1990 

Op basis van de resultaten van EMAVNIS, uitgewerkt voor het jaar 1990, werden grafieken 
opgesteld die het aandeel van de verschillende ES en van de verschillende grote diergroepen 
(+ kunstmest) in de totaalemissie (85 065 ton NH3 Figuur 11) visueel voorstellen (  en Figuur 
12). Daarnaast wordt ook nog een overzicht van deze resultaten gegeven in Tabel 15 
 

• Het ES Land (wegens het nog niet van kracht zijn van het mestdecreet) meer dan de 
helft van de totaalemissie voor zijn rekening neemt en samen met het ES stal meer dan 
90% van de totale emissie veroorzaakt. 

Uit de resultaten blijkt dat, voor 1990: 

•  De emissie die veroorzaakt wordt door het gebruik van kunstmest groter is dan het 
aandeel dat veroorzaakt wordt door het onoverdekt extern opslagen van vaste mest in 
mesthopen en op de kopakkers. 

• De totaalemissie voor ±97% kan worden toegeschreven aan de mestproductie van de 
diercategorieën varkens (59%), runderen (34%) en pluimvee (7%). De bijdrage van de 
overige diercategorieën is eerder beperkt te noemen is (< 1/10 van de bijdrage van het 
ES kunstmest).  

 
Opmerking: Figuur  Om in beide figuren dezelfde totaalemissie te kunnen hanteren, wordt in 
11 niet enkel het aandeel van de verschillende grote diercategorieën weergegeven, maar ook 
het aandeel van kunstmeststoffen. 
 

 
Figuur 11 Taartdiagram van output EMAVNIS

Bijdrage (%) verschillende emissiestadia aan de totale 
ammoniakemissie  veroorzaakt door de Vlaamse landbouwsector

 (85,065 ton NH3)

33%

5%

0%

60%

2%

NH3_STAL NH3_WEIDE NH3_OPSLAG NH3_LAND NH3_KUNSTMEST

 beschouwd per ES 
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Figuur 12 Taartdiagram van output EMAVNIS

 

 beschouwd per grote diergroep (en met vermelding van het 
bijdrage van het ES kunstmest (zie opmerking)) 

Tabel 15 overzicht resultaten (in kg NH3/jaar) EMAV NIS

 

 1990 in tabelvorm (correctiefactor 14,0067*17,03052 
voor kunstmest reeds aangebracht) 

NH3 NH_STAL 3 NH_WEIDE 3 NH_OPSLAG 3

NH
_LAND 

3
NH

_KUNST- 
MEST 3

% 
aandeel 
emissie 

_TOTAAL 

Vlaanderen 28.176.450,49 4.236.556,68 68.235,65 50.796.997,37 2.292.346,09 85.570.586,27 
 Rundvee  9.357.816,11 4.074.767,67 45.839,77 15.432.692,00 - 28.911.115,54 33,8 
 Varkens  16.665.467,25 - 2.770,37 31.468.700,02 - 48.136.937,63 56,3 
 Pluimvee  2.019.541,89 - 18.029,60 3.795.192,52 - 5.832.764,01 6,8 
 Schapen  49.749,90 115.437,85 414,69 25.700,96 - 191.303,39 0,2 
 Geiten  2.475,20 - 151,83 7.363,71 - 9.990,74 0,0 
 Konijnen  23.745,00 - - 23.016,02 - 46.761,02 0,1 

 paardachtigen  57.655,15 46.351,16 1.029,39 44.332,14 - 149.367,84 0,2 
 % aandeel 
emissie  32,9 5,0 0,1 59,4 2,7   

 
In wat volgt worden de belangrijkste oorzaken voor afwijking van het Pollet-model gegeven. 
Daarnaast werden er hier en daar opmerkingen aangebracht in de tekst die ook kunnen helpen 
bij de verklaring van bepaalde fenomenen. 
 

Uit vergelijking met de resultaten van het Pollet-model (Tabel 19) blijkt dat in de nieuwe 
modellering (EMAV

Bruto-excretie in de stal 

NIS

• Zoals aangehaald in hfdst 

) de brutoproductie in de stal 5,9% minder bedraagt, terwijl er door 
het “overig vee” een extra productie van 8,3% gevonden wordt. Als verklaring voor deze 
verschillen kunnen we volgende zaken meegeven: 

2.5.1 wijzigde de indeling van ‘Schapen’ en ‘Paard(achtig)e(n)’. 
In het nieuwe model wordt de indeling uit de NIS VL tabel gebruikt. Op basis van de 
berekeningswijzen weergegeven in Tabel 4, werden er voor deze categorieën nieuwe 

Bijdrage (%) verschillende diercategorieën aan de totale 
ammoniakemissie  veroorzaakt door de Vlaamse landbouwsector 

(85,065 ton NH3)

34%

57%

7%

0%

0%
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0%
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excretiefactoren berekend (Tabel 16 en Tabel 17). Hierin schuilt al een deel van de 
verklaring voor de categorie “overige vee”. 

• Daarnaast worden er bijkomende categorieën (ezels, geiten) beschouwd in deze grote 
diergroep (de assumpties voor NEXstal 2.5.1 werden besproken in hfdst ). 

• Voor pony’s en ezelachtigen worden de rekenfactoren voor pony’s van het Pollet model 
gebruikt. De NEX voor de stal wordt echter gehalveerd! In het Pollet-model wordt voor 
pony’s de Totale NEX (24.1 kg N/d/J) ook gebruikt als NEXstal

 

. In de nieuwe modellering 
wordt de totale jaarlijkse excretie (cf. als bij de andere paardachtigen) fiftyfifty verdeeld 
tussen de stal en de weide.  

Hoewel het relatieve verschil tussen de categorie “overig vee” in het Pollet-model en de 
waarde berekend op basis van EMAVNIS

 

 toch al vrij aanzienlijk is (8,3%) is de invloed van de 
extra productie gevonden voor “overig vee” slechts beperkt. De bijdrage aan de totale 
hoeveelheid mest die in de stal wordt geproduceerd bedraagt minder dan 1%.  

Op basis van de vergelijking dient het negatieve verschil tussen EMAVNIS

• Bij de berekening van de bruto productie van Melkkoeien (>2 j) wordt in het 
oorspronkelijke model 1990 (pollet) gebruik gemaakt van 2 NEX-factoren: 

 en het Pollet-
model voor 1990 voornamelijk gezocht te worden in de bijdragen van de grote diergroepen 
“Rundvee” (-11,5%) en “Varkens” (-2%). Na grondige analyse blijken deze verschillen toe te 
schrijven aan de MELKKOEIEN en ZEUGEN. Hieronder gaan we verder in op de 
belangrijkste verschillen aan tussen de werkwijzen voor deze categorieën. 

o 60.8 kg N/d/J: om de excretie te bepalen 
o 41.8 kg N/d/J: om de EC te bepalen en de emissie te berekenen 

In EMAVNIS wordt met één excretiefactor gewerkt voor beide berekeningen (cf. 
overige diercategorieën). Momenteel werkt het EMAVNIS

• Zoals aangehaald in hfdst 

 model met de NEX 41.8 kg 
N/d/J, maar mogelijk wordt hier geen rekening gehouden met de bijkomende excretie in 
de stal tijdens de weideperiode (Pollet et al., 1996: 30 % excretie tijdens weideperiode 
gebeurt in de stal).  

2.3.3, Tabel 3 gebeurt het samen nemen van een aantal 
samengestelde diergroepen op een manier die afwijkt van het Polletmodel. Voor de 
samengestelde categorie “Zeugstal” resulteert dit in afwijkende waarden voor de NEX en 
de aantallen die toegekend worden aan deze samengestelde categorie. Dit verschil komt 
duidelijk tot uiting na berekenen van de berekende Bruto-excretie. 

Indien de berekening voor MELKKOEIEN en ZEUGEN worden aangepast volgens 
methodiek die in het Pollet-model gevolgd werden, wordt het verschil tussen het oude en het 
nieuwe model voor wat betreft de bruto-excretie in de stal gereduceerd tot slechts 0.3 %. 
 

De belangrijkste oorzaak voor de gevonden verschillen in de ammoniakemissie is de 
afwijkende bruto-excretie die in de vorige alinea besproken werd.  

De ammoniakemissie vanuit de stal 

 
Rekenvoorbeeld: Tabel 5op basis van de informatie uit . 

 

Runderen < 1 
jaar Aantal (#) 

NEX 
stal 

EC 
(%) 

Emissie (kg 
NH3/J) 

Gemiddelde 
EC (%) 

Emissie (kg 
NH3/J) 

NH3 Mannelijke    154.440,00    29,8 11,3        632.334,07    14        783.422,74    

NH3 Vrouwelijke    269.710,00    20,2 16,7     1.106.259,39    14        927.403,08    
      SOM       1.738.593,46    SOM       1.710.825,83    
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Daarnaast worden de emissiecoëfficiënten niet langer uitgemiddeld voor gelijkaardige 
categorieën vanwege de soms grote verschillen tussen deze subcategorieën onderling (bv 
verschil in weideperiode). Dit wordt in het Pollet-model wel gedaan. 
 

Tabel 16 Herberekening NEX stal

SCHAPEN 
 Schapen 

Pollet NEX EMAV NEX NIS 

voor de reproductie (<1 jaar) 
 

Ooilammeren (reproductie) 
2.2 

mannelijke 2.23 Andere Schapen (Vleesproductie) 
0.5 

vrouwelijke 2.23   

voor de vleesproductie (<1 
jaar) 

0.50 Ooien (reforme + ooien) 
3.3 

Mannelijke (> 1 jaar) 
3.31 

  

Vrouwelijke (> 1 jaar)  
  

voor de reproductie (> 1 jaar) 
3.31 

  

Reforme (> 1 jaar) 
3.31 

 
 

 
Tabel 17 Herberekening NEX stal

 

 Paarden (en paardachtigen) 

PAARDEN//Paardachtigen 

Pollet NEX EMAV NEX NIS 

landbouwpaarden  
landbouwpaarden 

 
41.4 

jonger dan 6 maanden 4.46 
paarden 

 
34.3 

van 6 maanden en ouder 45.2 
pony's 

 
12.0 

  
ezels, muilezels, 

muildieren 

 

12.0 

paarden  
  

jonger dan 6 maanden 4.12  
 

van 6 maanden en ouder 37.6  
 

pony's 24.1  
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Tabel 18 Vergelijking van de resultaten uit het Pollet-model met deze bekomen met EMAVNIS voor het jaar 1990  
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2.7.2 Visualisatie met Arcmap 9.2  
 

Op basis van de gegevens voor 1990, verzameld in het rapportage werkblad van het 
computermodel, worden 2 kaartjes opgemaakt: 
• De koppeling van de gegevens (op gemeentelijk niveau) met de juiste gemeente 
• Het verder opsplitsen van deze informatie naar km²-vakken. De assumpties die voor het 

opmaken van deze kaart genomen worden zijn echter te groot om ze effectief te 
gebruiken voor verdere rapportering. Bovendien zit er een fout in de bronkaart 
(gebruikspercelen VLM, 1998) 

 
Het kaartmateriaal wordt gegeven in bijlage 2 (Figuur III en IV)  
 

1. 
• Resultaten file uit model opgeslagen als ‘txt’-bestand. 

Kaart met gemeente waaraan modeldata gekoppeld is: 

• Gemeentekaart (Bron: VMM) en data met ‘JOIN’-functie gekoppeld  

 
2. 

De verdeling per km² is gebaseerd op de terugkoppeling van emissies op gemeenteniveau naar 
perceelsniveau, afhankelijk van de grootte van het perceel. Per km

Kaart met verdeling per km² 

2

 

 wordt vervolgens de 
sommatie gemaakt van de percelen (of deelpercelen) die in die km² liggen. Voor het model 
van 1990 worden de stal- en opslagemissies gekoppeld aan de percelen waar de stallen op 
staan. Voor het model van 2005 zullen deze emissies gekoppeld worden aan de XY- 
coördinaten en nadien gesommeerd worden per km² (waarin de bedrijven gelegen zijn).  

Kort overzicht werkwijze: 
1. Kaart met gebruikspercelen (VLM, 1998); teelten onderverdeeld naar weiland en 

akkerland en voor model 1990 stalpercelen.  
2. Procentueel aandeel percelen t.o.v. totale oppervlakte per gemeente berekend (vb. opp 

graslandperceel/totale opp graslandpercelen in die gemeente) 
3. Voor elk perceel werd de ammoniakuitstoot berekend:  

Voor model 1990 werd gebruik gemaakt van de kaartlaag (bron: VLM, MB) van de registratie 
van gebruikspercelen voor het jaar 1998. 
 
Als akkerpercelen werden geselecteerd:  
Akker: "TEELT"<> 'andere gebouwen' <>'fruit(bomen)' <>'stal-gebouwen' 
 
Voor de weiland percelen: 
Weide:"TEELT"= ‘gras’ 
 
Voor de stal percelen 
Stallen: "TEELT"='stal-gebouwen' 
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Figuur 13 Illustratie van de werkwijze gevolgd bij de toewijzing van de emissies aan km² vakken 
 
Voor de emissieberekening per perceel: 

Weiland: procentueel aandeel perceel*[emissie weide+ emissie land+ emissie 
kunstmest]; waarbij de emissie land en kunstmest worden opgesplitst voor akker en 
weiland op basis van oppervlakte. 
Akkerland: procentueel aandeel perceel*[emissie land+ emissie kunstmest] 
Stallen: procentueel aandeel perceel*[emissie stal+ emissie opslag] 

 
De rasterkaart met km² (bron: VMM) wordt via ‘INTERSECT’ gekoppeld met de akker-
weiland-stallenkaart met ammoniakuitstoot per perceel. 
Hierbij bekomt men een kaart waarbij de percelen opgesplitst worden per km² (zie Figuur 13). 
Per deelperceel werd opnieuw de emissie berekend afhankelijk van de grootteverhouding. 
Hiervoor werd eerst voor elk deelperceel de oppervlakte berekend. Dan werd de emissie per 
deelperceel berekend door: emissie deelperceel = opp deelperceel/opp perceel*emissie 
perceel. 
Tot slot wordt via ‘SUMMARIZE’ de emissies opgeteld per km². 
Deze data (som emissies per km²) worden via ‘JOIN’ aan de originele km²-kaart gekoppeld en 
een legende wordt opgemaakt (Symbology) naar gelang de emissie per km² (de gekozen 
emissieklassen werden gebaseerd op deze gebruikt in Anoniem (2005).) 
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Opmerking:

Om deze redenen kan volgens ons de hierboven beschreven aanpak ZEKER gebruikt worden 
vanaf 1998. Voor jaartallen die tussen twee “perceelsregistratierondes” invallen raden we 
aan om: 

 zoals hoger al aangehaald, worden er teveel assumpties gemaakt om de kaart 
voor 1990 op te stellen en mag deze dus in geen geval gebruikt worden voor verdere 
rapportage. Vanaf 1998 zijn er kaartlagen beschikbaar. Ook zijn de grootste wijzigingen, 
aanvullingen in de wetgeving (VLAREM, mestdecreet) dan achter de rug (Wijzigingen in de 
wetgeving veroorzaken vaak het vroegtijdig stopzetten van de bedrijfsactiviteit wegens de 
investering die ze vaak meebrengen.) 

• Steeds de kaartlaag te gebruiken van het meest ‘nabije’ jaartal beschouwde jaar 
• Indien vorige aanpak eindigt in de keuze uit 2 kaarten, stellen we voor om de recentste 

kaart te kiezen. ( Deze zal eerder leiden tot een overschatting van de ammoniakemissies 
per km² dan tot een onderschatting). 

 
Opmerking:

 

 Gezien de schaal van de brongegevens (gemeentelijk niveau) en de manier 
waarop de emissies worden toegekend (evenwaardig verdelen van de emissies op 
gemeentelijk niveau over de oppervlakten met gemeenschappelijke karakteristieken) zullen 
de op deze manier verkregen km² kaarten een zeer ruime interpretatie van de werkelijkheid 
zijn. Wel laten deze kaarten toe gebieden met een potentieel hoge of juist lage 
ammoniakemissie in een gemeente aan te duiden. Dit soort kaarten kunnen nuttig zijn om de 
beïnvloeding van de windafwaartse gebieden (immissie) in te schatten. 
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3 Het model EMAV (vanaf 2000) 

3.1 Algemene aanpak 
Het grootste verschil met EMAVNIS

 

 is dat de in EMAV de ammoniakemissie per 
emissiestadium berekend wordt op basis van bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn afkomstig 
van de Mestbank (MB).  

De beschouwde emissiestadia werden uitgebreid in vergelijking met EMAVNIS. 

 

De 
emissiestadia ‘verwerking’ en ‘verzamelpunten’ worden eveneens in de modellering 
opgenomen. Voor dit doeleinde worden de beschouwde bedrijven onderverdeeld in drie types, 
namelijk: landbouwbedrijven (LB genoemd in Excel-versie), mestverwerkingsbedrijven (MV) 
en verzamelpunten (VP; vb. opslagtanks van loonwerkers zonder eigen landbouwexploitatie).  

Bij landbouwbedrijven vindt er een aanpassing van de stalemissies plaats indien blijkt uit de 
dataset van de VLM dat beschouwde bedrijven beschikken over een emissiearm stalsysteem.  
 
De VLM dataset levert ook gegevens aan betreffende de mesttransporten (incl. burenregeling 
en export uit Vlaanderen). Deze geven per bedrijf aan hoeveel mest er geëxporteerd en 
geïmporteerd wordt. Dit cijfer dient als correctie op de uit te rijden hoeveelheid mest op de 
landbouwbedrijven en als ingaande informatie voor de berekening van de emissies vanuit 
mestverwerkinginstallaties en verzamelpunten.  
 
Daarnaast zijn er ook aanpassingen gebeurd aan de berekeningswijze (formules) en de 
rekenfactoren voor de berekening van bepaalde ES. Voor kunstmest wordt bij deze 
modellering opnieuw een berekeningsmodule uitgewerkt (bij gebrek aan gebruikindexen in kg 
N/ha). 
 
Naar de uitwerking van de PC applicatie toe, bleek al snel dat de methodologie van EMAVNIS 

3.5

in Excel niet langer gebruikt kon worden omwille van de grote hoeveelheid input data (en dus 
bijgevolg ook het groot aantal berekeningen en de grote hoeveelheid benodigd rekengeheugen 
(RAM)). Noodgedwongen werd er gezocht naar een nieuwe methodologie (verder besproken 
bij hfdst ). De gekozen aanpak voert echter de bewerkingen “achter de schermen” uit. 
Enkel de ammoniakemissie wordt per ES gerapporteerd. 
 
Ondanks de hierboven aangehaalde verschillen, zijn er heel wat zaken uit EMAVNIS die wel 
overgenomen worden (formules, aanpak) in EMAV. In wat volgt beperken we ons tot het 
rapporteren van de verschillen t.o.v. EMAV
 

NIS. 

Om een inschatting te kunnen maken van de foutenmarge en de onzekerheid op het 
eindresultaat wordt voorgesteld om een Monte Carlo Analyse uit te voeren. De uitvoering 
hiervan op bedrijfsniveau wordt (omwille van de lange rekentijd en het groot aantal 
bewerkingen) binnen dit project als onhaalbaar beschouwd (in overleg met W. Messens en V. 
Van linden). Daarom wordt geopteerd om voor dit doeleinde een module te ontwikkelen op 
Vlaams niveau. Deze module geeft eveneens een inschatting van de correcte werking van het 
volledige model (omdat de voornaamste ES worden beschouwd). Daarnaast zou deze module 
kunnen worden ingezet om op een snelle manier beleidsmaatregelen af te toetsen. Daarom 
werd dit model (= EMAV op Vlaams Niveau) door ons de Analytische Tool genoemd. 
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3.2 Brongegevens:  

3.2.1 Opbouw VLM Dataset 
Naar analogie met NIS-tabellen bij EMAVNIS

1.4

, vormen de gegevens uit de VLM dataset van 
het beschouwde jaar de voornaamste bron van informatie voor EMAV. De motivering voor 
het gebruik van deze gegevens en hun oorsprong werd eerder al toegelicht (zie ). Toch 
wordt hieronder kort de essentie herhaald. 
 
Vermits een van de te bereiken optimalisaties het berekenen van de ammoniakemissies op een 
lager schaalniveau betreft, wordt er voor de nieuwe modellering overgestapt naar een dataset 
die voor het beschouwde jaar opgesteld werd op basis van kerngegevens over de Vlaamse 
landbouwbedrijven, verzameld door de Mestbank (MB).  
 
De inhoud voor de initiële dataset werd goedgekeurd in overleg met de opdrachtgevers 
(VMM, Emissie-inventaris Lucht ) en de beheerder van de brongegevens (VLM, Mestbank). 
Op basis van deze gegevensvraag, werd de gewenste informatie aangeleverd in een Excel-file 
met 4 werkbladen. Om aan de geheimhouding van privacygegevens te voldoen, wordt door de 
VLM aan elke gegevensset een fictief volgnummer gegeven aan de uitbater en beschouwde 
inrichting (stal, landbouwuitbating).  
  
Tijdens de ontwikkeling van het model worden nog een aantal aanpassingen aangebracht in 
de initiële dataset en worden, op basis van proefruns, de fouten uit de dataset gehaald. In wat 
volgt worden de vier werkbladen van de uiteindelijk opgeleverde dataset kort besproken. De 
volgorde van deze werkbladen is cruciaal voor de correcte uitvoer van het model.  
  

 
Figuur 14 Screenschot van de uiteindelijke database 
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In het eerste werkblad
 

, “Legende” genaamd, worden de gehanteerde codes uitgelegd. 

Het tweede werkblad

• REL_VOLGNR: een fictief volgnummer toegekend aan de inrichting (dit kan een stal 
of andere landbouwuitbating zijn), 

 bevat de algemene gegevens die beschikbaar zijn voor alle beschouwde 
gegevenssets (op niveau van één inrichting). Van links naar rechts komen je de kolommen 
met volgende hoofding terug: 

• MB_VOLGNR: fictief volgnummer toegekend aan de uitbater van de inrichting, 
• CO_NIS_FGEM_EZ: de NIS-code van de gemeente waarin de inrichting gelegen is 
• NM_FGEM_EZ: de naam van de beschouwde gemeente, 
• TYPE_BEDR : Bedrijfstype zijnde: LB (landbouwbedrijf), VZ (verzamelpunt) of MV 

(mestverwerker), 
• Kolommen met een tweedelige nummering (één letter gevolgd door een cijfer)  

o De cijfers staan voor de beschouwde subcategorie 
o De letters beschrijven welk type data het betreft: 

 D = dierenaantallen 
 S = standplaatsen (niet altijd beschikbaar) 
 P = de brutoproductie op basis van de mestbankaangifte 
 B = het gehanteerde balanstype (cf; MB-aangifte), 

• GW_KG_N = het aantal kilogram stikstof uitgescheiden tijdens het beschouwde 
productiejaar door de dieren aanwezig op de beschouwde op de entiteit, 

• GW_KG_N_MESTGEBR_CH: het aantal kg chemische stikstof dat op de gronden 
van de entiteit wordt gebracht. Hierbij wordt echter door de contactpersonen binnen de 
VLM aangeraden om op zoek te gaan naar andere cijfers omdat intern geweten is dat 
deze cijfers nog al eens durven afwijken van de realiteit, 

• GW_KG_N_IMP: de hoeveelheid mest (kg stikstof) van dierlijke oorsprong die van 
buiten Vlaanderen wordt geïmporteerd (aanbieder = buiten Vlaanderen) (deze 
gegevens dateren nog uit de initiële dataset. Ze worden niet langer gebruikt door 
EMAV), 

• GW_KG_N_EXP: idem maar export (ontvanger = buiten Vlaanderen) (deze gegevens 
dateren nog uit de initiële dataset. Ze worden niet langer gebruikt door EMAV). 

 
 
In het derde werkblad

 

 worden de in Vlaanderen aanwezige emissiearme stallen (EA-stallen) 
opgelijst. Voor elke stal wordt een nieuwe rij gebruikt (indien een bedrijf twee EA-stallen 
heeft gebouwd: twee rijen). Naar analogie van de bespreking van het vorige werkblad, worden 
de kolommen even overlopen. 

• REL_VOLGNR & MB_VOLGNR: om de koppeling met de gegevens uit het 2e

• V21: staltype bij biggen, gewicht van 7 tot 20 kg,  

 
werkblad mogelijk te maken,  

• V22: staltype bij beren,  
• V23: staltype bij zeugen, incl. biggen met gewicht < 7 kg,  
• V24: staltype bij andere varkens, gewicht van 20 tot 110 kg,  
• V31: staltype bij legkippen incl. (groot)ouderdieren,  
• V32: staltype bij opfokpoeljen van legkippen,  
• V34: staltype bij slachtkuikenouderdieren. 
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Het vierde werkblad

 

 geeft de informatie weer betreffende de mesttransporten voor het 
beschouwde jaar. De kolommen van links naar rechts dragen de naam: 

• NR_REL: Relatienummer van de uitbater van de inrichting(en), 
• NR_MB: Mestbanknummer van de inrichting (dit kan een stal of landbouw uitbating 

zijn), 
• JR_VERVOER: jaartal waarvoor de transporten beschouwd worden, 
• GW_KG_N_AANVOER_VAST_VARKM : Kilogram stikstof onder de vorm van 

vaste varkensmest in 2005 aangevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AANVOER_VLOEIBAAR_VARKM: Kilogram stikstof onder de vorm 

van vloeibare varkensmest in 2005 aangevoerd in de exploitatie, 
• GW_KG_N_AANVOER_VAST_PLUIMM: Kilogram stikstof onder de vorm van 

vaste pluimveemest in 2005 aangevoerd in de exploitatie, 
• GW_KG_N_AANVOER_VLOEIBAAR_PLUIMM: Kilogram stikstof onder de vorm 

van vloeibare pluimveemest in 2005 aangevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AANVOER_VAST_OVERM : Kilogram stikstof onder de vorm van 

overige mestsoorten in 2005 aangevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AANVOER_VLOEIBAAR_OVERM: Kilogram stikstof onder de vorm 

van vloeibare overige mestsoorten in 2005 aangevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AFVOER_VAST_VARKM: Kilogram stikstof onder de vorm van vaste 

varkensmest in 2005 afgevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AFVOER_VLOEIBAAR_VARKM: Kilogram stikstof onder de vorm 

van vloeibare varkensmest in 2005 afgevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AFVOER_VAST_PLUIMM: Kilogram stikstof onder de vorm van vaste 

pluimveemest in 2005 afgevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AFVOER_VLOEIBAAR_PLUIMM: Kilogram stikstof onder de vorm 

van vloeibare pluimveemest in 2005 afgevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AFVOER_VAST_OVERM: Kilogram stikstof onder de vorm van 

overige mestsoorten in 2005 afgevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_AFVOER_VLOEIBAAR_OVERM: Kilogram stikstof onder de vorm 

van vloeibare overige mestsoorten in 2005 afgevoerd in de exploitatie,  
• GW_KG_N_TOT_AANVOER: Totaal aantal kilogram stikstof aangevoerd in de 

exploitatie, 
• GW_KG_N_TOT_AFVOER: Totaal aantal kilogram stikstof afgevoerd in de 

exploitatie, 
• GW_KG_N_TOT_SALDO: Saldo aanvoer minus afvoer per exploitatie. 

 

• Het betreft enkel transporten die getransporteerd werden in de loop van 2005.  
Opmerking bij de dataset voor de mesttransporten (melding VLM): 

• Het betreft hier enkel transporten van en naar een inrichting uit de lijst van gegevens 
die in het voorjaar door de Mestbank afgeleverd werden in het kader van het NH3

• De transporten waarvan de oorsprong en of bestemming niet eenduidig konden 
worden toegewezen komen niet voor in deze lijst.  

 
model, met inbegrip van in- en export naar/van buiten Vlaanderen (op basis van 
MAD’s) en burenregeling (burenregelingsdocument). 

• Bij de overige mestsoorten zitten alle mestsoorten (voornamelijk rundermest) die niet 
bij varkens- of pluimveemest konden worden ingedeeld.  

• Er werd ook rekening gehouden met andere meststoffen waarin een bepaald 
percentage aan dierlijke mest zit.  
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• In de MB dataset wordt geen onderscheid gemaakt tussen de categorieën melk- en 
zoogkoeien. In de bronnen van de rekenfactoren (voornamelijk: Anoniem a (2007), 
Anoniem b (2007), Anoniem c (2007), Anoniem d (2007)) wordt dit onderscheid 
echter wel gemaakt. Dit maakt dat er voor de berekening van de ammoniakemissie van 
deze samengestelde categorie bijkomende assumpties nodig zijn. 

Belangrijke aandachtspunten: 

• In de dataset voor de mesttransporten, zitten alle mestsoorten die niet van varkens of 
pluimvee afkomstig zijn vervat in de categorieën ‘overige mestsoorten’ (OVERM). 
Deze mest is voornamelijk afkomstig van runderen. Om de informatie uit deze dataset 
te kunnen gebruiken voor de correctie van de mesttransporten zullen ook hier 
bijkomende aannames nodig zijn. 

3.2.2 Gegevens kunstmest 
In EMAVNIS

• Er in dit rapport niet gerapporteerd wordt per landbouwzone.  

 wordt voor dit doeleinde beroep gedaan op de gebruiksintensiteit (op basis van 
de CLE-boekhoudgegevens) uit Campens en Lauwers (2002). In Vervaet et al. (2006) wordt 
op basis van deze CLE gegevens een extrapolatie gemaakt tot 2003 (met en zonder een 
correctie voor de tuinbouw). Daarnaast wordt het kunstmestgebruik in dit rapport (Vervaet et 
al. (2006)) ook ingeschat op basis van de mestbankgegevens en de correctiefactor die voor 
deze gegevens bepaald wordt in Campens en Lauwers (2002). Deze 3 benaderingen geven in 
grote lijnen gelijkaardige waarden op (tot 2003). Hierbij merken we echter op dat: 

• Deze correctiefactor destijds bepaald werd op basis van gegevens van 1998 tot 2000. We 
mogen ervan uitgaan dat de aangiften bij de MB sindsdien echter verbeterd zijn en dat het 
verschil tussen de aangifte en het werkelijke gebruik dus minder groot is. 

 
Er wordt geopteerd om dezelfde werkwijze te hanteren voor EMAVNIS en EMAV. 
Bijgevolg werd er gezocht naar gelijkaardige gebruikscijfers per landbouwzone 
(uitgedrukt in kg N ha-1

 
).  

Vanaf het boekjaar 2005 levert het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement L&V 
de brongegevens waaruit de gebruiksintensiteit per landbouwzone kan berekend worden. 
 
Begin 2008 verscheen de verwerkte brondata van 2005, in het kader van MIRA-T, als het 
rapport “Milieudruk in de landbouw - op basis van gegevens van het 
Landbouwmonitoringsnetwerk 2005” (Lenders et al. 2008). De gegevens met betrekking tot 
het kunstmestgebruik worden in dit rapport niet langer weergegeven per landbouwstreek maar 
naargelang de specialisatie van het bedrijf
 

 (bv. gespecialiseerd melkveebedrijven).  

Vlaamse bedrijven worden in dit rapport, op basis van de activiteit die het meest bijdraagt aan 
de inkomsten van het bedrijf, ingedeeld in een van deze “deelsectoren”. Het toewijzen van de 
beschouwde bedrijven aan één van de deelsectoren is, op basis van de gegevens waarover wij 
beschikken, niet mogelijk. Daarbij komt nog dat niet alle gebruikscijfers werden uitgedrukt in 
kg N/ha. Dit alles maakt dat de informatie uit dit rapport niet bruikbaar is voor het model. 
 
Gegevens voor de deelsectoren zoals Lenders et al. 2008: 
Gespecialiseerde melkveebedrijven: 115 kg N/ha 
Gespecialiseerde rundveebedrijven: 116 kg N/ha 
Gespecialiseerde varkensbedrijven: 0.8 kg N/ omgerekend varken 
Gemengde bedrijven: 109 kg N/ha 
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Door A. Sarens (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; DG 
Dier, Plant en Voeding; Dienst Pesticiden en Meststoffen) werd volgende info aangeleverd: 

1. Cijfers Belgische productie informatie voor 1999-2005 te vinden op 
http://www.statbel.fgov.be/prodcom/ onder 'Prodcom-resultaten - absolute gegevens 
vanaf 1999' – ‘industriële productie'. Contactpersoon: Steven Bettens, FOD Economie 
- afdeling PRODCOM, Steven.Bettens@economie.fgov.be. De volledige 
nomenclatuur voor Nace 2415 is te vinden op 
http://www.statbel.fgov.be/prodcom/2007/Nace24_nl.asp#24.15. Ontbrekende codes 
zijn ofwel vertrouwelijk, ofwel zijn er geen aangevers voor de code. 

2. Import-exportcijfers voor België: (toegestuurd als excelbestand). Contactpersoon: Mr. 
Bogaerts Valère, Nationale Bank van België, Dienst Externe Statistieken, Tél / Tel : 
+32-(0)2-221 44 79, Fax : +32-(0)2-221 30 30, E-mail: valere.bogaerts@nbb.be 

 
De combinatie van deze gegevens (productie + import - export) geeft een idee van het 
verbruik op nationaal niveau.  
 
Uit deze informatie bruikbare cijfers destilleren (gebruiksintensiteit per landbouwzone 
schatten) kan gebeuren volgens volgend stappenplan: 

 
1. De netto bekomen hoeveelheid uit de hierboven aangehaalde combinatie van gegevens, 

dient verdeeld te worden over Wallonië en Vlaanderen. Dit op basis van de arealen 
landbouwgrond in Wallonië en Vlaanderen t.o.v. deze van België (terug te vinden in de 
NIS VL tabel voor het beschouwde jaartal). Hierbij merken we wel op dat niet alle 
kunstmest die in België verbruikt wordt, toe te schrijven valt aan de landbouwsector

2. Vervolgens zou de verkregen hoeveelheid kunstmest voor Vlaanderen op analoge wijze 
verdeeld kunnen worden over de verschillende landbouwstreken (-zones) die in 
Vlaanderen onderscheiden worden. Voor deze aanpak dien je echter te beschikken over de 
in deze landbouwzones aanwezige arealen landbouwgrond. Deze informatie zou bekomen 
kunnen worden via een GIS-analyse (Arcview). 

.  

3. Door de bekomen hoeveelheid kunstmest te delen door de arealen cultuurgrond van de 
beschouwde landbouwstreek, kan een gebruiksintensiteit per landbouwstreek kunnen 
bekomen worden.  

 
Uit dit stappenplan wordt besloten dat het bepalen van dergelijke gebruiksintensiteiten op de 
beschreven manier heel wat bijkomend rekenwerk vergt. Wegens de prioriteit van andere 
vooropgestelde te bereiken einddoelen en de tijdsdruk wordt besloten om deze denkpiste niet 
verder uit te werken binnen het bestek van deze studie.  
 
Daarom wordt voorgesteld om in EMAV het kunstmestgebruik toch in te schatten op basis de 
MB-gegevens. Gezien de VLM (MB) afraadt om zondermeer de gegevens uit hun dataset te 
gebruiken, wordt echter wel gebruik gemaakt van de correctiefactor voor deze gegevens 
(1.713 voor stikstof) bepaald in Campens en Lauwers (2002). Zoals al werd vermeld in de 
eerste parageraaf van dit hoofdstuk, dient deze correctiefactor mogelijk herbekeken te 
worden. De hier beschreven werkwijze is ook de werkwijze die gehanteerd werd voor het 
recentste MIRA-T rapport (Lenders et al., 2008). 
 

http://www.statbel.fgov.be/prodcom/�
mailto:Steven.Bettens@economie.fgov.be�
http://www.statbel.fgov.be/prodcom/2007/Nace24_nl.asp#24.15�
mailto:valere.bogaerts@nbb.be�
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3.3 Modelopbouw 

3.3.1 Concept 
EMAV werd ontwikkeld om gebruikt te worden vanaf 2000. Gezien het gedetailleerde niveau 
van de inputgegevens worden de berekeningen in dit model uitgevoerd op bedrijfsniveau. 
Bovendien maken de MB-gegevens het mogelijk om: 

• rekening te houden met de mesttransporten tijdens het beschouwde jaar. Deze 
gegevens worden vooreerst gebruikt om een correctie uit te voeren op de hoeveelheid 
mest die terechtkomt op de cultuurgronden en daarnaast vormen ze ook de basis voor 
de berekening van de emissies uit de ES ‘mestverwerking’ en ‘verzamelpunten’; 

• Het gebruik van EA stalsystemen in rekening te brengen. 
 
Er wordt een conceptueel model opgebouwd dat rekening houdt met drie bedrijfstypes, zeven 
ES, de wetgeving betreffende EA stalsystemen en de (geregistreerde) mesttransporten die 
tijdens het beschouwde jaar plaatsvonden. De ES die onderscheiden worden zijn: Stal, 
Externe opslag, Land, Mestverwerking (MV) en Verzamelpunten (MV), Weide en Kunstmest. 
Op de berekeningswijze per ES komen we in wat volgt uitgebreid terug (3.3.2 tot 5.3.9) 
indien de aanpak verschillend is t.o.v. EMAVNIS. Indien dit niet het geval is, wordt verwezen 
naar de aanpak in EMAVNIS

Figuur 15
. De stikstofstromen die de verschillende ES verbinden, worden 

weergegeven in 15. Hierin zijn al twee belangrijk verschillen t.o.v. EMAVNIS 

• de brutoproductie in de stal en op de weide, worden niet bepaald op basis van de 
dierenaantallen en hun specifieke NEX, maar worden aangeleverd in de VLM-dataset. 

te 
onderscheiden:  

• De ammoniakemissie voor de stal wordt niet berekend uitgaande van de 
geproduceerde hoeveelheid mest die in de stal terecht komt, maar op basis van de 
dierenaantallen.  

 
Het model wordt ontwikkeld op basis van de brongegevens voor het jaar 2005. Dit betekent 
ook dat een aantal assumpties wordt gemaakt op basis van de landbouwsituatie en wetgevend 
kader zoals deze in 2005 was. Indien het model gebruikt wordt voor andere jaartallen, dienen 
de nodige wijzigingen aangebracht te worden in het model. In de gebruikshorizon van het 
model (momenteel 2000 tot 2009) dient rekening gehouden te worden met de aanpassingen en 
uitvordering van wetgeving ter zake. Enkele van de belangrijkste zijn: MAP II bis (2000), 
aanpassingen MAP II bis (2003), lijst EA stalsysteem (2004) en nieuw mestdecreet (van 
kracht vanaf 2007)). Voor een overzicht van de wetgeving verwijzen we naar sites van de 
VLM (www.vlm.be)  en de VCM (www.vcm-mestverwerking.be) en naar het 
milieuzakboekje (voor 2005 => Pue et al. 2006 deze versie werd nl. geactualiseerd tot en met 
31 december 2005). 
 
 
 
 

http://www.vlm.be/�
http://www.vcm-mestverwerking.be/�
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Figuur 15 Flowchat van de stikstofstromen en de ES (E1-E7) in EMAV 
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3.3.2  ES Weide 
Zoals hoger aangehaald, wordt de bruto-excretie die op de weide komt in EMAV niet meer 
berekend op basis van het aantal dieren, het aandeel van de excretie uitgescheiden tijdens de 
weideperiode en de door Vlaanderen vooropgestelde forfaitaire NEX.  
 
In plaats daarvan wordt de bruto-excretie (per diercategorie), aangegeven door de 
bedrijfsvoerder, gebruikt als berekening van de jaarlijkse excretie op de weide. Deze aanpak 
laat toe om rekening te houden met het op het bedrijf gebruikte “balanstype”. Volgende 
balanstypes kunnen op basis van de voedermethode worden onderscheiden: 
• Forfait: berekening mestuitscheiding volgens de forfaitaire cijfers cfr. het Mestdecreet, 
• Convenant: de dieren van de beschouwde subcategorie worden gevoederd met laag 

fosforvoeder volgens convenant van de meelfabrikant, 
• Regressie: uitscheiding berekend volgens de opgegeven regressiecijfers, 
• Voedertechniek: afwijkend uitscheiding cijfers wegens specifieke voedertechnieken. 
 
De berekening van de Excretie op de weide gebeurt in EMAV volgens formule 5.1. 
 
 
BNPweide
 

 = BNP * Φ / 100                                                                                                   (5.1) 

BNP
Met: 

 
BNP

= De totale Bruto StikstofProductie (kg N/J), 
weide

Φ = rekenfactor die het aandeel van de excretie op de weide uitdrukt als % t.o.v. de totale excretie (zie hfdst 
 = het aandeel van de totale Bruto StikstofProductie dat op weide terecht komt (kg N/J), 

3.4.2). 
 
 
De berekening van de ammoniakemissie op de weide gebeurt op identieke manier als bij 
EMAVNIS 2.4.4hfdst . Ook bij EMAV worden er voor dit ES geen andere gasvormige 
stikstofemissies berekend omdat ze niet nodig zijn voor de verdere berekeningen. 

3.3.3 ES Stal 
De berekening van de bruto stalproductie werd op analoge wijze uitgevoerd als voor ES 
weide (formule 5.2) 
 
 
BNPstal
 

 = BNP * Ψ / 100                                                                                                     (5.2) 

BNP
Met: 

 
BNP

= De totale Bruto StikstofProductie (kg N/J), 
stal

Ψ = rekenfactor die het aandeel van de excretie in de stal uitdrukt als % t.o.v. de totale excretie (zie hfdst 
 =  het aandeel van de totale Bruto StikstofProductie  dat in de stal terecht komt (kg N/J), 

3.4.2). 
 
 
De berekening van de ammoniakemissie uit de stal gebeurt in 2 fases. In de eerste fase 
worden de emissies berekend op basis van de EF die voor heel Vlaanderen wordt gehanteerd. 
Indien op het beschouwde bedrijf EA-stallen aanwezig zijn, wordt nadien gecorrigeerd voor 
het aanwezige staltype. 
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In tegenstelling met EMAVNIS 2.4.1(hfdst ) gebeurt de berekening van de NH3

 

-emissie op 
basis van dierenaantallen en niet als aandeel van de bruto stalproductie. Hiervoor wordt 
volgende formule (formule 5.3) gehanteerd: 

 
NH3 stal = # * EF NH3 stal
 

                  (5.3) 

NH
Met: 

3 stal = Ammoniakemissie vanuit de stal (kg NH3

#  =  aantal dieren uit VLM-dataset voor het beschouwde jaar 
/J) 

EF NH3 stal
                   in rekening te brengen). Deze wordt in het model berekend op basis van de ingegeven informatie  

 = Emissiefactor voor ammoniak (kg NH3/d/J) uitgemiddeld op Vlaams Niveau (zonder EA stallen  

                   Hierop wordt uitgebreider teruggekomen in hfdst 3.4.3 en 3.5. 
 
 
Zoals eerder aangehaald gebeurt nadien eventueel een correctie voor de aanwezige EA-
stallen. Dit gebeurt aan de hand van volgende formule 5.4. Dit zorgt ervoor dat, hoewel er 
normaal gesproken een lagere emissie zal bekomen worden, er toch eerst een berekening 
gebeurt van de emissie die zou ontstaan indien een oud stalsysteem aanwezig zou zijn op het 
beschouwde bedrijf. Dit maakt dat de verandering in de stalemissies t.g.v. het gebruik van EA 
stalsystemen makkelijk in te schatten is. 
 
De formules (formule 4.5 en 4.6) voor de berekening van de andere gasvormige 
stikstofverliezen werden ongewijzigd overgenomen uit EMAVNIS

2.4.1
. Voor de formules van deze 

berekeningen verwijzen we daarom naar hfdst . 
 
 
NH3 EA_stal = NH3 stal 
 

/ 100 * ©        (5.4) 

NH
Met: 

3 EA_stal = Gecorrigeerde ammoniakemissie vanuit een EA-stal (kg NH3
NH

/J), 
3 stal = Ammoniakemissie vanuit de stal (kg NH3

© = De correctiefactor voor het EA-stalsysteem. Deze wordt berekend in het werkblad“Rekenfactoren” op basis 
/J) berekend op basis van formule 5.3, 

        Van de EF op Vlaams Niveau en de EF die voor het beschouwde staltype kon worden teruggevonden. 
        Hierop komen we terug bij de bespreking van de rekenfactoren (hfdst 3.4.3) en de uitwerking als PC 
applicatie (hfdst 3.5). 
 
 
Opmerking: © wordt, in de macro’s van de Excel-applicatie van het model, X_factor 
genoemd 
Opmerking

3.4.3

: melk-en zoogkoeien worden in de VLM-databank niet apart beschouwd. Dit 
maakt dat er voor deze samengestelde categorie bijkomende aannames zullen moeten 
gemaakt worden om de berekeningen met EMAV mogelijk te maken (zie hfdst ). 

3.3.4 ES Opslag 
Voor de berekeningen in dit ES worden dezelfde formules gebruikt als in EMAVNIS 
2.4.2

(hfdst 
). Ook wordt er op dezelfde manier enkel nog gekeken naar de verschillende “grote 

mesttypes”. Wel dienden de assumpties te worden bijgesteld op basis van de heersende 
regelgeving (en landbouwomstandigheden in het algemeen) in het beschouwde jaar (zie 
verder 3.4). Binnen het project wordt voor het ontwikkelde model, grotendeels gewerkt met 
de informatie uit de studie “externe mestopslag” (Externe mestopslag, 2006). In deze studie 
wordt namelijk ook 2005 als projectjaar beschouwd (schatten van de opgeslagen hoeveelheid 
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mest in 2005 op basis van de dierenaantallen uit het NIS, enquêteformulier ingesloten bij de 
aangifteformulieren van de MB voor het jaar 2005). Voor mengmest dienen er echter 
bijkomende aannames te worden gemaakt. Deze worden besproken in hfdst 3.4.4. 
 
Zoals eerder aangehaald (hfdst 2.4.2) bestonden er voor de uitvoer van de studie “Externe 
mestopslag” geen gedetailleerde gegevens. Dit betekent dat voor de periode 2000-2005 ook 
een geleidelijke overgang naar de cijfers voor 2005 dient voorzien te worden (cf. EMAV NIS). 
Deze geleidelijke overgang kan best samen beschouwd worden met de inschattingen die in dit 
kader dienen gemaakt te worden voor de periode 1990-2000 in EMAVNIS 2.4.2 (hfdst ). 

3.3.5 Correctie Mesttransporten 
Zoals hoger aangehaald (hfdst 3.2.1) wordt in de VLM-dataset geen onderscheid gemaakt 
tussen rundveemest en de mest afkomstig van “Overig vee”. Er dienen bijgevolg assumpties 
gemaakt te worden om de correctie, op basis van de gegevens uit de VLM-dataset, door te 
rekenen naar de geproduceerde hoeveelheden rundveemest en mest van de overige diersoorten 
(andere dan varkens of pluimvee). De toewijzing van deze transporten aan deze mesttypes 
gebeurt volgens de werkwijze besproken in formules 5.5 en 5.6 indien beide grote 
diergroepen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, worden alle transporten toegewezen 
aan één van beide categorieën. Indien er echter geen eigen mestproductie plaatsvindt op het 
bedrijf, worden de transporten van “overige mest” van en naar het bedrijf bekeken als 
transporten van rundveemest. Deze aanname wordt gemaakt op basis van de opmerking “Bij 
de overige mestsoorten zitten alle mestsoorten (voornamelijk rundermest) die niet bij varkens- 
of pluimveemest konden worden ingedeeld “. Deze opmerking wordt vermeld in de door ons 
aangevraagde VLM-dataset. Bijkomend maakt deze methode dat: 
 

• mits opname in de VLM-dataset, kunnen ook andere landbouwbedrijftypes (andere 
dan veeteeltbedrijven: akkerbouw- , (glas)tuinbouw- en fruitteeltbedrijven) beschouwd 
worden met EMAV. Wegens de wetgevende verplichtingen ter zake (Iedereen die 
minstens 2 ha landbouwgrond exploiteert of minstens 50 are groeimedium heeft dient 
aangifte te doen aan de mestbank) wordt het merendeel van dit type bedrijven al, in de 
door de VLM (MB) aangeleverde dataset, opgenomen. 

 
• aangenomen wordt dat er geen mestsoorten, andere dan deze afkomstig van varkens, 

rund- of pluimvee, getransporteerd worden naar mestverwerkingsbedrijven (MV) of 
verzamelpunten (VP). 

 
CNMRj = NMRj + TMRj import - TMRj export
 

     (5.5) 

CNMOj= NMRj + TMOj import - TMOj export
 

     (5.6) 

TMRij = TMij* ¥Rj
TMO

         (5.5.1) 
ij = TMij* ¥Oj

 
         (5.6.1) 

¥Oj = NMRj/( NMRj + NMOj
¥

)        (5.5.2) 
Rj = NMRj/( NMRj + NMOj

 
)        (5.6.2) 

TM
Met: 

ij
TMR

 = hoeveelheid getransporteerde mest uit de VLM-dataset (kg N/J) 
ij

TMO
 = hoeveelheid getransporteerde rundveemest uit de VLM-dataset (kg N/J) 

ij
NMR

 = hoeveelheid getransporteerde mest van overig vee uit de VLM-dataset (kg N/J) 
j = Netto hoeveelheid rundveemest die over blijft na in rekening brengen van het ES Opslag (kg N/J). 
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NMOij
 Opslag (kg N/J). 

 = Netto hoeveelheid mest van de “overige” veetypes die over blijft na in rekening brengen van het ES  

CNMRj
   Bedrijf (kg N/J). 

 = de Netto hoeveelheid rundveemest die bekomen wordt na inbrengen van alle mesttransporten op een  

NMOij
               Opslag (kg N/J). 

 = Netto hoeveelheid mest van de “overige” veetypes die over blijft na in rekening brengen van het ES 

¥Oj
         som van de mest geproduceerd door “rundvee” en “overig vee” 

 = de verhouding tussen de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt door de overige diersoorten t.o.v. de  

¥Rj
         geproduceerd door “rundvee” en “overig vee” 

 = de verhouding tussen de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt door rundvee t.o.v. de som van de mest 

i = import of export 
j = mengmest of vaste mestsoort 
 
 
Opmerking:

3.3.6 ES Land 

 Er wordt beslist om slechts vanaf 2000 mesttransporten mee te nemen in de 
datasets. Deze zijn vanaf 1998 goed opgevolgd door de MB, maar omdat 2000 ook het 
overgangsjaar is van de dierenaantallen wordt deze verandering best ook pas vanaf dan 
meegenomen. 

De manier waarop de berekeningen voor het ES land worden aangepakt in EMAV, is dezelfde 
als beschreven voor EMAVNIS

3.4.5

. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met de 
voorschriften tot EA toedienen. Dit brengt bijkomende assumpties met zich mee voor de 
rekenfactoren (verder besproken bij hfdst ). 

3.3.7 ES Mestverwerking 
De berekening van de ammoniakemissie gebeurt op basis van de hoeveelheid mest die op het 
bedrijf wordt ingevoerd, het type mest en een rekenfactor die afhankelijk is van de gemeente 
waarin het bedrijf gelegen is. De berekening van de gemeenteafhankelijke rekenfactor wordt 
nader toegelicht in hfdst 5.4.6. 
 
 
 
NH3 MV =  TMj import
 

 * Я / 100* (17.03052 / 14.0067)                 (5.7) 

NH
Met: 

3 MV
TM

 = Ammoniakemissie veroorzaakt door de verwerking van mest op een mestverwerkingsbedrijf. 
j import

Я = EC (%) voor het beschouwde mestverwerkingsbedrijf. Deze rekenfactoren zijn bepaald op gemeentelijk  
  = Netto hoeveelheid mest die ingevoerd wordt op het bedrijf (kg). 

       niveau (zie hfdst 3.4.7) en zijn bijgevolg afhankelijk van de gemeente waarin het beschouwde bedrijf 
       gelegen is. 
j = mengmest of vaste mestsoort 
 
 
Opmerking: op basis van de aannames bij de huidige verrekening van de mesttransporten, 
merken we op dat er op basis van de huidige modellering, nooit mest van de “overige 
diercategorieën” terecht zal komen in dit ES.  
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3.3.8 ES Verzamelpunten 
De berekening van de ammoniakemissie voor verzamelpunten, wordt op zelfde manier 
opgevat als voor voorgaande ES. In het werkblad “rekenfactoren” werd er ruimte voorzien om 
EC’s (%) in te vullen voor mengmest en vaste mest afkomstig van volgende grote 
dierengroepen: Rundvee, Varken, Pluimvee, Overige vee. Voor de casestudie 2005 kregen de 
EC voor deze mesttypes echter nog de waarde nul

3.4.8
 mee als default-waarde. De motivering en 

eventuele alternatieve benadering wordt toegelicht in hfdst . De opmerking die bij ES 
Mestverwerking werd gemaakt is hier eveneens van toepassing. 
 
 
NH3 VP =  TMj- import
 

 * Δ * (17.03052 / 14.0067)                              (5.8) 

NH
Met: 

3 MV
TM

 = Ammoniakemissie veroorzaakt door tijdelijke opslag in een verzamelpunt. 
j import

Δ = rekenfactor (EC (%) / 100) voor het beschouwde mesttype. 
 = Netto hoeveelheid mest die ingevoerd wordt op het bedrijf. 

j = mengmest of vaste mestsoort 
 
 

3.3.9 ES Kunstmest 
Omdat gelijkaardige cijfers als bij EMAVNIS

3.2.2
 niet teruggevonden worden (zoals al aangehaald 

in hfdst ), gebeurt de inschatting van het kunstmestgebruik op basis van de MB-gegevens 
(VLM-dataset) en een correctiefactor (Campens & Lauwers, 2002). De berekeningen voor dit 
ES gebeuren bijgevolg op basis van volgende formules: 
 
 
CNKMVLM = NKMVLM  
 

* C                  (5.9) 

NH3 Kunstmest = CNKMVLM

 

 * Ē/100* (17.03052 / 14.0067)               
(5.10) 

CNKM
Met: 

VLM
NKM

 = gecorrigeerde hoeveelheid kunstmest (kg N/J)  
VLM

C= de correctiefactor voor de MB-gegevens zoals teruggevonden in Campens en Lauwers (2002) 
 = hoeveelheid kunstmest (kg N/J) zoals teruggevonden in de VLM-dataset 

NH3 Kunstmest
Ē = de uitgemiddelde EC (%) die voor het beschouwde jaar wordt gebruikt door het model 

 = De ingeschatte jaarlijkse ammoniakemissie toe te schrijven aan het gebruik van kunstmeststoffen  

 
 
De assumpties voor het berekenen van de uitgemiddelde EC worden besproken in hfdst 3.4.6. 
 
De totale ammoniakemissie die op deze manier bekomen wordt, wordt nadien verdeeld over 
de arealen akkerland en grasland op basis van de verhouding binnen eenzelfde bedrijf.  
 
Naast deze ‘eenvoudige berekeningswijze’, wordt ook de oude berekeningswijze (op basis 
van de arealen akkerland en grasland, cf. EMAVNIS 2.4.5) opgenomen in het model (hfdst ).  
Indien in de toekomst nog gebruiksintensiteitscijfers (in kg N ha-1) bepaald worden op niveau 
van de landbouwstreken, zal het model de oude werkwijze gebruiken om het 
kunstmestgebruik en de hieraan gekoppelde emissies in te schatten.  
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3.4 Rekenfactoren 

3.4.1 Algemeen 
Recent werd door de VLM in samenwerking met de Werkgroep Afstemming Excretiecijfers, 
een aantal documenten opgesteld in het kader van besprekingen op Europees niveau

 

 
(Anoniem a, 2007; Anoniem b, 2007; Anoniem c, 2007). De publicaties met een “Europees 
karakter”, werden eveneens geëvalueerd (en goedgekeurd) door buitenlandse experten.  

De cijfers uit deze nota’s worden over het algemeen dan ook zondermeer gebruikt in EMAV 
en beschouwd als de meest relevante literatuurgegevens beschikbaar voor de Vlaamse 
landbouwsituatie. Voor sommige berekeningen worden echter andere literatuurgegevens 
gebruikt of werden er bijkomende aannames gemaakt. 

3.4.2 ES Weide 

Om, voor dieren met een weideperiode, het aandeel van excretie op de weide te kunnen 
bepalen, wordt beroep gedaan op de cijfers uit Anoniem a (2007) en Anoniem b (2007) 
(respectievelijk informatie betreffende het beweidingsregime voor “overig vee” en het 
aandeel dat door runderen wordt uitgescheiden in de 

Berekenen van de excretie op de weide 

stal). Het afleiden van de excretie in de 
stal gebeurt op basis van de verhouding van de NEXstal

 

 t.o.v. de totale NEX (Anoniem a, 
2007 en Anoniem c, 2007). 

Opmerking: 

 

de excretie van geiten wordt op basis van de aannames uit de referentie Anoniem 
a (2007 )voor 100% toegekend aan de stal of om de aannames letterlijk te citeren: “Goats are 
mostly kept in fully littered stables that are regularly supplied with extra straw. Goats kept 
on biological farms also have access to a pasture. No separate calculations for the latter 
were made.”. 

Tabel 19 informatie betreffende de uitscheiding in de stal door dieren met een weideperiode overgenomen of 
bepaald op basis van gegevens uit Anoniem a (2007) en Anoniem b (2007). 
 Weideperiode % v.d. N-excretie in STAL 
Melkvee   
Melkkoeien 190 60 
Vervangingsvee < 1 J 90 75 
Vervangingsvee 1-2 J 160 55 
Vleesvee   
Mestkalveren 0 100 
Runderen < 1 J 90 75 
Runderen 1 – 2 J 160 55 
Zoogkoeien 190 50 
Andere runderen 0 100 
Overig vee   
paarden ( >600 kg)  50 
Pony's (200-600 kg)  50 
Pony's (< 200 kg)  50 
Geiten (jonger dan 1 jaar)  100 
Geiten (ouder dan 1 jaar)   100 
Schapen (jonger dan 1 jaar)  80,05 
Schapen (ouder dan 1 jaar)   80 
Konijnen (voedsters)   100 
Nertsen (moederdieren)   100 
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Voorlopig wordt voor de berekening van de ammoniakemissie op de weide in EMAV nog 
steeds dezelfde EC (cf. Pollet et al.,1996) gebruikt vermits dit ook gebruikt wordt in het 
uitgewerkte Pollet-model (bron: VMM) anno 2005. In hfdst 

Berekenen van de ammoniakemissie tijdens de weideperiode 

3.8 wordt echter een idee 
gegeven van de range die voor deze EC’s wordt gevonden in de literatuur. 

 
Zoals bij de bespreking van de VLM-dataset wordt aangehaald, dienen er bijkomende 
assumpties genomen te worden voor de opgegeven

3.4.3 ES Stal (+ emissiearme stallen) 

 samengestelde diercategorie melkvee en 
zoogkoeien. Deze subcategorieën worden immers niet apart van elkaar beschouwd in de VLM 
dataset. Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek worden echter enkel rekenfactoren 
gevonden op niveau van de aparte subcategorieën. De herberekening van de rekenfactoren 
gebeurt (cf. Anoniem d, 2007)) op basis van verhouding van de twee subcategorieën. Voor 
weide resulteert deze aanpak momenteel ook in een EC van 8% vermits dit de enige EC is die 
voor beweiding wordt gebruikt in EMAV. 

Om deze berekening uit te voeren voor de stal, wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als 
beschreven voor de weide. Voor de bespreking van de rekenfactoren verwijzen we dan ook 
naar de hiervoor besproken alinea (hfdst 

Berekenen van de excretie in de stal 

3.4.3).  
 

In deze eerste fase, wordt nog geen rekening gehouden met het (reducerende) effect van EA-
stallen. Zoals bij de bespreking van dit ES al aan bod kwam (hfdst 

Berekenen van de ammoniakemissies veroorzaakt door “klassieke staltypes” (Fase 1) 

3.3.3) wordt de initiële 
stalemissie

 

 berekend op basis van het aantal dieren en niet meer bepaald t.o.v. de bruto-
productie in de stal. 

Dit maakt dat voor de berekening niet langer een EC (%) maar de EF(kg NH3/d/J) gebruikt 
zal worden. In EMAV wordt deze factor, op analoge manier (als de EC bij EMAVNIS

 

) 
uitgemiddeld op Vlaams niveau.  

 
De belangrijkste activiteitsdata zijn: 

• Het aandeel van verschillende klassieke

• De bezettingsgraad voor de beschouwde diercategorie 

 staltypes t.o.v. het totaal aantal stallen van de 
beschouwde dier(sub)categorie 

• De EF voor dit staltype 

                   
                  n       
EF NH3 stal =  ∑  ([EFi * (B/100) *(Z i /100)                                                     
                 i = 1 

                                  (5.11) 

 

EF 
Met: 

NH3 stal
                    in rekening te brengen).  

 = Emissiefactor voor ammoniak (kg NH3/d/J) op uitgemiddeld op Vlaams Niveau (zonder EA stallen    

EFi  = Emissiefactoren (EF) per staltype van de beschouwde diercategorie (kg NH3
i = index die het staltype weergeeft. ( i ≠ EA-systemen) 

/dpl/j) 

B = Bezettingsgraad (%). Geeft de opvulling van de stal tijdens de stalperiode van de dieren weer. Bij dieren 
       zonder weideperiode komt dit overeen met het aantal dieren  per dierplaats per jaar.  
Zi
        in het beschouwde jaar. 

 =  het aandeel van het beschouwde staltype tov het totaal aantal stallen voor de beschouwde diercategorie   
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Deze informatie wordt voornamelijk gehaald uit Anoniem a (2007), Anoniem b (2007), 
Anoniem c (2007) en Anoniem d (2007). Voor sommige diercategorieën worden er echter 
andere literatuurgegevens gekozen of bijkomende aannames gemaakt. In het werkblad 
“Rekenfactoren” worden talrijke opmerkingen aangebracht ter verduidelijking van de 
gehanteerde gegevens en de gebruikte werkwijze. 
 
Andere literatuurgegevens gekozen of bijkomende aannames: 
• Zoals besproken bij de rekenfactoren voor de weide, worden er nieuwe rekenfactoren 

bepaald voor “melkvee en zoogkoeien” uit de VLM-dataset. De gehanteerde werkwijze 
hiervoor is dezelfde als deze voor de weide. Voor verdere informatie wordt verwezen naar 
de voorgaande alinea (hfdst 3.4.2) en de volgende aandachtpunten: 

o Het aandeel van de verschillende staltypes voor melkvee, werd in Vlaanderen 
afgeleid op basis van Van Gansbeke et al. (2004). 

o Het aandeel van de staltypes gevonden voor “melkvee” en “zoogvee” bij de 
categorie “melkvee en zoogvee” uitgedrukt t.o.v. de som van alle stallen voor deze 
categorie. Hierbij worden stallen met gelijkaardige eigenschappen (vb. ingestrooid 
met 100% vaste mest) samengenomen. Voor de exacte manier waarop bepaalde 
staltypes worden gecombineerd, verwijzen we naar het rekenblad van het model. 

• In nota 3 wordt, voor de berekening van de categorie “andere varkens van 20 tot 110 kg”, 
onderscheid gemaakt tussen tweefazige en driefazige bedrijfsvoering. Gezien er echter 
geen verschil wordt teruggevonden in de cijfergegevens voor aandeel stromest of 
mengmest, in de EF en bezettingsgraad, worden deze subtypes hier samengenomen. Er 
wordt in het rekenblad echter voldoende plaats opengelaten om, zodra er wel een 
onderscheid wordt gevonden in de rekenfactoren, ook dit onderscheid op te nemen in de 
verdere berekeningen. 

• Uit Claeys et al (2007) halen we dat het merendeel van de hennen gehuisvest wordt in 
klassieke legbatterijen. Daarnaast vinden we ook in deze publicatie dat in 2005 15% van 
de legkippen gehuisvest worden in "alternatieve systemen" waarvan: 10% = scharreleieren 
(grondhuisvesting) en 5% = vrije uitloop (volière). Gezien volière een EA-stalsysteem is, 
zal dit type door het model aldus herkend worden in de VLM-dataset (zie hfdst 3.5).  

• In de VLM nota’s (Anoniem c (2007)) wordt slechts een type huisvesting voor kalveren 
beschouwd (groephuisvesting met 100% mengmest). In het uitgewerkte Pollet-model voor 
2005 (Bron: VMM), vinden we echter dat 51.4 % van de stallen in Vlaanderen voor deze 
diercategorie bestaat uit ingestrooid stallen (met vaste mest). Er werd gekozen om ook de 
ingestrooide stallen mee te nemen in de nieuwe modellering. 

• Voor zeugen worden de rekenfactoren bepaald op basis van literatuurgegevens en 
volgende assumpties: 

o Een zeug brengt in Vlaanderen gemiddeld 2,44 worpen per jaar ter wereld 
o Een cyclus bestaat uit een drachtperiode (115 dagen), een lactatieperiode (26 

dagen) en een aantal restdagen (=rust+opnieuw dekken; 9 dagen). Dit maakt dat 
een zeug gemiddeld genomen 280, 6 + 21 dagen doorbrengt in de zeugenstal en 
63,4 d doorbrengt in de kraamstal 

o Jaarlijks 40% van de zeugen vervangen wordt in Vlaanderen. (40% jonge zeugen: 
zie Tabel 20) 

Rekening houdend met de gegevens uit Tabel 20, het aantal dagen doorgebracht in een 
bepaald stalsysteem en het aandeel van jonge (40%) en oude zeugen (60%) werden de 
rekenfactoren uit Tabel 21 bepaald. 
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Tabel 20 Toewijzing van rekenfactoren uit de beschikbare gegevens 

 
Tabel 21 Rekenfactoren die bepaald werden voor de categorie “Zeugen incl. Biggen minder dan 7 kg” uit het 
model 

EF  % rooster+deelrooster % ingestrooide stallen  
4,4 87,4 12,6 
 
Berekenen van het effect van de aanwezige “EA-stalsystemen” op de NH3
In de 2

-emissie (Fase 2) 
e

3.3.3

 fase worden de EA-stallen in rekening gebracht. Indien er een EA-stal aanwezig is op 
het beschouwde bedrijf, wordt de ammoniakemissie van de beschouwde diercategorie 
bijgesteld. De formule hiervoor wordt gegeven bij hfdst . 
 
De rekenfactor (©) hiervoor wordt in het werkblad “Rekenfactoren” berekend op basis van de 
verhouding tussen de “algemene” EF en de specifieke EF van het beschouwde type EA-stal. 
Deze worden uit de wetgeving gehaald2

 
. 

 
© = NH3 EA_stal / NH3 stal  
 

 * 100                  (5.12) 

EF 
Met: 

EA_stal = Emissiefactor voor het beschouwde EA-stalsysteem (kg NH3
NH

/J) uit de “Lijst EA-stalsystemen” 
3 stal = Ammoniakemissie vanuit de stal (kg NH3

© = De correctiefactor voor het EA-stalsysteem. Deze wordt berekend in het werkblad “Rekenfactoren” op basis 
/J) berekend op basis van formule 5.3 

         van de EF op Vlaams Niveau en de EF die voor het beschouwde staltype kon worden teruggevonden. 
        Hierop komen we terug bij de bespreking van de rekenfactoren (hfdst 3.4.3) en de uitwerking als PC 
        applicatie (hfdst 3.5) 
 
Opmerking:

3.5

 uit de wetgeving blijkt dat het gebruik van EA-stalsystemen ook een weerslag 
heeft op de verdeling van de mesttypes Hiervoor wordt een aparte correctie doorgevoerd in 
het PC-model. De aanpak hiervoor wordt besproken bij hfdst . 
 
 
 

                                                 
2 19 MAART 2004.—Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme 
stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.  (Aanvulling bij VLAREM II) 

  EF (kg NH3/dpl/J) Aandeel ingestrooide 
stallen(%) 

Aandeel van de 
zeugen (%) 

Jonge zeugen 

Zeugenstal 
(3) 

“Slaughter Pigs (up to 110 kg) “ 
Anoniem a (2007) 

jonge zeugen  
Uitgewerkt Pollet-model 
2005 40 

Kraamstal Berekend  
= (2) / (1) * (3)  

jonge zeugen  
Uitgewerkt Pollet-model 
2005 

Zeugen 

Zeugenstal 
(1) 

“Sow-house” in nota 3 VLM 
Anoniem a (2007) 

zeugenstal  
Uitgewerkt Pollet-model 
2005 60 

Kraamstal 
(2) 

“Farrowing house” in nota 3 
VLM 
Anoniem a (2007) 

"kraamzeugen + biggen”  
Uitgewerkt Pollet-model 
2005 
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De berekening van de andere gasvormige stikstofverliezen gebeurt in EMAV op analoge 
wijze als in EMAV

Berekenen van andere gasvormige stikstofverbindingen die geëmitteerd worden door 
stallen 

NIS

2.5.1

. Dit is gebaseerd op gegevens uit Oenema et al. (2000). Deze 
werkwijze wordt ook gehanteerd door de VLM (Anoniem a, 2007; Anoniem b, 2007 en 
Anoniem c, 2007). Voor de verdere beschrijving van de aanpak verwijzen we bijgevolg naar 
hfdst .  

3.4.4 ES Opslag 

Zoals wordt aangehaald bij de bespreking van dit ES (hfdst 
Algemeen 

3.3.4) worden dezelfde formules 
gebruikt als in EMAVNIS 2.4.2(hfdst ). Vermits de studie “Externe mestopslag” gebaseerd is 
op gegevens 2005, kunnen de cijfers uit deze studie grotendeels overgenomen worden. 
Bijgevolg wordt dit jaartal ook gebruikt als basis voor de opbouw van EMAV. Hierbij merken 
we echter volgende zaken op: 

1. bij het zondermeer gebruiken van de cijfers voor het bepalen van een gemiddelde 
opslagduur voor vaste mest, gaan we ervan uit dat potstallen en andere diep 
ingestrooide stallen op representatieve wijze vertegenwoordigd worden in de 
enquêteresultaten. Van deze staltypes wordt namelijk aangenomen dat de mest bij het 
leeghalen van de stal (1 à 2 maal per jaar) direct op de akkers wordt gebracht en er dus 
geen externe opslag plaatsvindt. Dit zou in rekening gebracht moeten worden bij de 
berekening van de gemiddelde opslagduur. 

2. Zoals al eerder aangehaald (hfdst 2.4.2) is het aan te nemen dat bij de opslag van vaste 
mest (vanaf 1993 naar aanleiding van VLAREM II), rekening gehouden moet worden 
met een toenemend aandeel overdekte mestopslag. 

3. Bij EMAVNIS wordt al aangehaald dat er vanaf 1991 rekening dient gehouden te 
worden met het mestdecreet. Dit betekent dat er vanaf dan rekening gehouden moet 
worden met een (stijgende) hoeveelheid vloeibare dierlijke mest die extern zal worden 
opgeslagen. Voor deze mesttypes wordt er echter geen concreet cijfermateriaal 
gevonden betreffende de opslagduur. Daarom wordt binnen dit project een opslagduur 
afgeleid voor mengmest (122 dagen in de zomer, 152 dagen in de winter) en gier (91 
zomer; 152 winter). De manier waarop dit gebeurt en de assumpties die hiervoor nodig 
zijn, worden in wat volgt besproken. Hierbij vermelden we dat de werkwijze die 
beschreven wordt, is toegespitst op de landbouwsituatie zoals deze zich in 2005 
voordeed. De werkwijze kan echter gebruikt worden voor de afleiding van een 
gemiddelde opslagduur in andere jaartallen mits bijstellen van de periode van 
uitrijverbod op basis van de heersende wetgeving. 
Opmerking:

 

 Kijk hierbij eventueel ook naar de beschikbare NIS VL gegevens rond dit 
thema (als die voor het beschouwde jaar beschikbaar zijn) om bekomen opslagduur te 
vergelijken en eventuele extra aannames (vb. lange regenperiodes=> niet uitrijden) te 
postuleren. 

Aannames voor bepaling duur externe opslag mengmest en gier voor 2005 (Figuur 
• De zomer- en winterperiode worden afgebakend cf. de studie “Externe mestopslag”. 

) 

• MAP II bis (2000 en wijzigingen 2003) bepaalt de periodes waarbinnen geen mest op de 
cultuurgronden mag worden gebracht. Bij grasland geldt voor 2005 het algemeen 
uitrijverbod geldig van 15 september en 31 januari. Voor alle andere teelten geldt het 
uitrijverbod van 15 september tot 15 februari. Voor het afleiden van de opslagduur wordt 
gekozen voor de regelgeving die resulteert in de langste opslag (15 sep – 15 feb). 
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• Er wordt vooropgesteld dat tussen mei en juni zo goed als niet meer bemest wordt omdat 
dan al heel wat teelten al in volle groei zijn. 

• In NIS VL (2005) wordt de informatie aangetroffen uit Tabel 22. Deze gegevens worden 
gebruikt om de bekomen opslagduur (7,5 maanden voor zowel gier als mengmest) bij te 
stellen. Voor dit doeleinde wordt: 

o besloten om uitrijden pas te beschouwen vanaf begin maart. Deze aanname kan 
verdedigd worden daar de bodem in februari vaak nog te hard bevroren is en, 
indien het klimaat toch zachter is, het vaak regent. 

o Het niet toepassen van mengmest op de akkers 
 

Tabel 22 Nis-gegevens betreffende de opslagduur van de verschillende mesttypes in Vlaanderen 

Mesttype Maanden Dagen 

Vaste mest 8 243 

Gier 8 243 

Mengmest 9 274 
 

 
Figuur 16 Schematisch overzicht van de aannames voor bepaling van de opslagduur voor mengmest en gier 
anno 2005  
 
Opmerking: Zoals voor EMAVNIS 2.4.2 werd aangehaald (hfdst ), dient er vanaf 1991 
rekening gehouden te worden met de wettelijke voorschriften betreffende het opslaan en 
toepassen van mest. De assumpties voor de geleidelijke overgang nodig bij EMAVNIS en 
EMAV kunnen dus best samen ontwikkeld worden 
 
Omperking: Bij de bespreking van EMAVNIS

2.4.2
 wordt er al een kort overzicht gegeven van de 

relevante wetgeving ( ). Volledigheidshalve wordt deze lijst aangevuld: het mestdecreet, 
1991; MAPI, 1996; MAP II, 1999; MAP II bis, 2000 en Vlarem II, 1995), bijkomende 
wijzigingen Map II bis (2003), nieuw mestdecreet (2006) van kracht vanaf 1 januari 2007 

3.4.5 ES Land 

De berekeningswijze voor dit ES blijft dezelfde als bij EMAV
Algemeen 

NIS
3.3.6

. Zoals verklaard in de 
bespreking van dit ES (hfdst ) dient er, voor heel de gebruikshorizon van EMAV, 
rekening gehouden te worden met de voorschriften tot EA aanwenden van dierlijk mest. De 
bestaande EA-toedieningswijze en toedieningstechnieken, werden gehaald uit Cnockaert et 
al.(2002) en  Windey et al. (2004). Daarnaast worden er voorschriften meegegeven voor de 
EA-techniek (breedwerpig uitrijden en inwerken binnen een bepaalde periode). De 
voorschriften moeten per beschouwd jaartal herbekeken en afgeleid worden uit de 
desbetreffende wetgeving (voor 2005: MAP II bis + wijzigingen 2003: mengmest 
onderwerken binnen de 2 u na opbrengen van de mest, vaste mest na max. 24 u).  
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Om een inschatting te kunnen maken van het aandeel van deze EA-toedieningswijzes, wordt 
beroep gedaan op 2 gegevenssets: 
• De gegevens uit de NIS tabel landbouwtellingen (voor Vlaanderen: eerder NIS VL 

genoemd): hierin vinden we gegevens terug die gebruikt kunnen worden om het aandeel 
breedwerpig (en nadien inrijden) t.o.v. precisiespreiders in te schatten (Tabel 23). 

• Tussen 2000 en 2006 konden landbouwers verhoogde steun aanvragen voor de aanschaf 
van EA-toedieningstechnieken (de gegevens voor 2007 uit Tabel 24 zijn aanvragen die 
nog aangevraagd werden voor het verlopen van de verhoogde steun (eind 2006), die pas in 
2007 behandeld werden). Het aantal van dit type aanvragen wordt gerapporteerd in de 
VLIF jaarverslagen. Een overzicht van deze gegevens wordt gegeven in Tabel 24. op basis 
van deze gegevens wordt het aandeel van de precisiespreiders uit de NIS-gegevens verder 
verfijnd. Het aandeel voor de emissiearme spreiders, anders dan injectie, wordt evenredig 
verdeeld over de overige in EMAV opgenomen technieken (sleepslang (akker) en 
sleufkouter (akker en grasland)) 

Voor 2005 werden op deze manier de aandelen voor de verschillende technieken uit Tabel 25 
bekomen. 
 
Tabel 23Informatie uit de NIS tabel (landbouwtellingen mei) voor 2005, op Vlaams niveau 
Mestverspreidingsmaterieel Aantal van dit type (Vlaanderen) 
Mengmestspreiders 11.011 

Precisiespreiders (bv. Injectie) 3.176 
Breedtespreiders 7.835 

Stalmestverspreiders 9.615 
 
 
Tabel 24 Samenvatting van de informatie uit de VLIF-jaarrapporten. Om het aandeel van de aanwezige EA-
toedieningssystemen voor het met EMAV beschouwde jaar, worden de gegevens van alle voorgaande jaren 
gesommeerd. (hier dus eigenlijk voor 2008).  

Uitrijtypes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal 

Mestinjectie 82 172 321 264 182 252 126 1399 
Emissiearme 
mestspreiding 3 16 19 27 37 33 8 143 

 

Een overzicht van de, voor 2005, gebruikte EC (%), wordt gegeven in 

Berekenen van de ammoniakemissies veroorzaakt het opbrengen van dierlijk mest op de 
cultuurgronden 

Tabel 25. Voor het 
toedienen van dierlijke mest op grasland worden de benodigde EC gevonden in Demeyer et 
al. (2006b). In het kader van de afstemming van de gegevens tussen Nederland en België, 
worden in deze studie EC berekend op basis van onderzoeken die rond dit thema werden 
afgerond in beide landen (Cnockaert et al.,2002; Hujsmans, 2003; Janssens et al., 2004; 
Demeyer et al., 2006a). 
 
Voor akkerland wordt voor het klassieke breedwerpig toedienen beroep gedaan op de EC die 
teruggevonden werd in Huijsman (2003). De emissiearme technieken die op dit type 
cultuurgronden kunnen worden toegepast, kregen dezelfde EC toebedeeld als toegekend aan 
de vergelijkbare techniek in Demeyer et al. (2006b). 
Daarnaast wordt uit de ruwe gegevens van de verschillende onderzoeken (dataset opgesteld in 
het kader van Demeyer et al., 2006a) bepaald hoeveel ammoniak al geëmitteerd werd op het 
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grasland na 2u en na 24 u. Deze gegevens werden gebruikt om een inschatting te maken van 
de emissies die vrijkomen bij het emissiearm breedwerpig opbrengen van mengmest en vaste 
mest op akkerland. 
 
Opmerking: Uit diverse bronnen blijkt dat de bodemeigenschappen en het klimaat een 
invloed kunnen uitoefenen op de ammoniakemissie veroorzaakt door het opbrengen van 
stikstof op de cultuurgronden (Pollet et al. 1996; Hofman et al. 2006; Van der Hoek (2002); 
Demeyer, 1993). Hiermee wordt momenteel nog geen rekening gehouden in EMAV (en 
EMAVNIS). 
Opmerking:

Tabel 26
 Omwille van bovenstaande assumpties verschillen de  EC’s gebruikt voor 2005 

van deze gebruikt  bij het (uitgewerkt) Pollet-model van dit jaartal ( ). Deze 
opmerking dient in gedachte gehouden te worden bij eventuele verklaring van de verschillen. 
 
Tabel 25 Gegevens die voor 2005 gebruikt, berekend werden (aandelen, EC’s van de verschillende EA-
toedieningstechnieken voor 2005& uitgemiddelde EC per mesttype en plaats van toedienen) 

LEGENDE: 
  
BW=breedwerpig 
INW() = inwerken 
binnen de (…) u 
SS= Sleepslang 
SK = Sleufkouter 
ZB/ZI = 
Zodenjectie 
MI=mestinjectie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Emissiecoëfficiënt (%) per 
type 

Aandeel (%)van de 
techniek in Vlaanderen 

Uitgemiddel
de EC (%) 

TOEGEPAST OP AKKERLAND & GRASLAND 
Mengmest    
Grasland   21 
BW  72 0  
SS 34 4,5  
SK  28 4,5  
ZB/ZI 20 91  
Akkerland   18,5 
BW 68 0  
INW(2) 17,4 71  
SS 34 2,61  
MI 20 26,39  
ENKEL OP AKKERLAND TOEGEPAST  
Vaste mest   38,1 
INW(traditioneel
) 45 0  
INW (24) 38,1 100  
     
Pluimveemest    
Natte   61 
INW(traditioneel
) 72 0  
INW (24) 61 100  
Droge   21,2 
INW(traditioneel
) 25 0  
INW (24) 21,2 100  
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Tabel 26 Verscil in EC (coëfficiënt voor de Minerale Fractie al in rekening gebracht) gebruikt in het oude 
model (Pollet et al., 1996) en EMAV voor het jaar 2005 

  

Emissiecoëfficiënt Polletmodel Emissiecoëfficiënt EMAV 

(%) (%) 
Mengmest       
     Rundvee bouwland 13,9 18,5194 
  grasland 25,2 20,99 
     Varkens bouwland 13,9 18,5194 
  grasland 25,2 20,99 
     Overig vee bouwland 13,9 18,5194 
  grasland 25,2 20,99 
Vaste mest       
     Rundvee bouwland 22,5 38,1 
     Varkens bouwland 22,5 38,1 
     Overig vee bouwland 22,5 38,1 
        
Pluimveemest       
     Natte mest bouwland 22,7 61 
     Droge mest bouwland 15 21,2 

3.4.6 ES Kunstmest 

Net als bij EMAV
Algemeen 

NIS 2.5.5 (hfdst ) wordt het aandeel voor verschillende soorten kunstmest 
bepaald op basis van de IFA-gegevens (voor deze studie: IFA (België/Luxemburg) 2005). De 
EC (%) die per type kunstmest worden vooropgesteld bij EMAVNIS

 

, worden opnieuw 
gebruikt voor alle landbouwzones en alle types cultuurgronden. 

Bij de aanpak op basis van de MB-gegevens wordt niet langer een onderscheid gemaakt op 
niveau van de landbouwzones (Er wordt immers overal dezelfde correctiefactor voor de MB-
gegevens gebruikt). Dit brengt met zich mee dat we voor de verdere berekeningen geen nood 
meer hebben aan specifieke EC per landbouwzone maar eerder een uitgemiddelde EC die 
rekening houdt met het aandeel akkerland, grasland dat in een bepaalde landbouwzone 
aanwezig is. Deze afleiding gebeurt in het werkblad “Rekenfactoren” op basis van de arealen 
akkerland en grasland per landbouwstreek uit de VLM-dataset. 

Aannames voor alternatieve aanpak bij EMAV 

 
Opmerking: De areaalgegevens uit de VLM-dataset, worden bekomen door de gegevens te 
sorteren per landbouwstreek en vervolgens de oppervlaktes akkerland en grasland te 
sommeren. Momenteel dient dit nog handmatig te gebeuren. 
Opmerking: gezien momenteel dezelfde EC worden gebruikt voor alle landbouwzones en 
types akkerland, brengt deze aanpak momenteel niet veel veranderingen met zich mee. Indien 
er echter op termijn nieuwe meer gedifferentieerde EC bepaald worden kunnen deze worden 
meegenomen door deze 2e

 
 berekeningswijze. 

De landbouwstreken waarvoor rekenfactoren bepaald werden (model 1990), worden 
aangevuld met de landbouwstreek “duinen”. Qua fysische bodemeigenschappen, kan deze 
landbouwstreek enigszins vergeleken worden met de Zandstreek of de Kempen. De 
chemische eigenschappen zijn echter zeer verschillend t.o.v. deze landbouwstreken. In 

Aandacht voor fysische eigenschappen die de emissie kunnen beïnvloeden 
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tegenstelling tot deze landbouwstreken, zijn duinen zeer kalkrijk (omwille van de 
schelpresten). Uit onderzoek blijkt dat een hogere pH een weerslag heeft op de 
ammoniakemissie die vrijkomt uit de gebruikte kunstmest (Demeyer, 1993). Daarom wordt, 
hoewel het areaal eerder beperkt te noemen is (0.3% van de totale oppervlakte 
landbouwgrond in 2005), de landbouwstreek duinen als aparte streek behandeld. 
Opmerking: 3.4.5 de opmerking uit hfdst  betreffende de invloed van de bodemeigenschappen 
en het klimaat op de ammoniakemissie van op de cultuurgronden, is ook hier van toepassing 
(Pollet et al. 1996; Hofman et al. 2006; Van der Hoek (2002); Demeyer, 1993).  

3.4.7 ES Mestverwerking 
De gebruikte EC zijn afhankelijk van de gemeente waarin het bedrijf gelegen is. Deze 
gemeentelijke benaderingswijze is toe te schrijven aan de manier waarop deze EC’s berekend 
worden. Voor het bepalen van een EC voor de verdere berekening wordt beroep gedaan op: 
• De Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) jaarrapporten:

• 

 hierin wordt in de 
bijlage meestal een lijst teruggevonden van de operationele mestverwerkingsinstallaties in 
Vlaanderen (exclusief mobiele verwerking) en geeft bijgevolg een inzicht in welke 
technieken er in Vlaanderen gebruikt worden. Hierbij zijn de naam van het bedrijf en de 
gemeente de enige twee mogelijkheden om deze gegevens te koppelen aan de VLM-
dataset.  
Literatuur gegevens:

 

 De specifieke EC’s per techniek werden uit de literatuur gehaald 
(Lemmens et al., 2007; Veeken et al., 2002; Szanto et al., (2006), Vanderreydt et al. 
(2004),  Feyaerts T. et al., 2002) 

Opmerking:

 

 Toewijzen van een specifieke techniek (of combinatie ervan) is niet mogelijk 
omdat er nergens XY-coördinaten worden meegegeven.  

Door combinatie van deze gegevens, op basis van de ligging en de verwerkte mesttypes, kan 
per gemeente een uitgemiddelde EC worden bekomen (per type mest). Soms zijn er meerdere 
technieken die per bedrijf vermeld worden. Op basis van de volgorde waarin ze genoteerd 
staan en het schema uit Figuur 17, kan worden afgeleid in welke volgorde de mest deze 
verschillende deelprocessen bereikt. Op basis van deze informatie wordt de “gemiddelde EC” 
voor het beschouwde bedrijf berekend. Een samenvatting van deze aanpak wordt hieronder 
gegeven op basis van de gebruikte formules. 
 
     n 
ECgem = ∑  ECi 
     i=1 

/ n               (5.13) 

 
ECi = ECNH3 1 + [(100- ECNH3 1- ECN2O 1- ECN2 1- ECNO 1)/100)*(EC NH3 2

 

)]+…        
(5.14) 

EC
Met: 

gem
n = aantal bedrijven die het beschouwde type mest verwerken  

 = de specifieke gemeentelijke EC voor het beschouwde type mest 

i= bedrijf nr i 
ECi
EC

 = een in de beschouwde gemeente voorkomend bedrijf 
NH3 1

EC

 = specifieke EC voor ammoniak van de eerste techniek die gebruikt word voor de verwerking van het 
beschouwde type mest. 

N2O 1,  ECN2 1,  ECNO 1 = cf. voorgaande: EC voor N2, N2
EC

O en NO  
 NH3 2 = specifieke EC voor ammoniak voor de techniek die gebruikt word voor de nabehandeling voor het  

type mest dat verwerkt wordt. 
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Opmerking:

3.3.5

 In de VCM gegevens is er nooit spraken van mest van de “overige 
diercategorieën” die verwerkt wordt. Dit verdedigt, althans voor de MV-bedrijven, de aanpak 
die bij hfdst  gehanteerd wordt om de mesttransporten in te calculeren.  
 

 
Figuur 17 schema mestverwerking. (Bron: Lemmens et al., 2007) 

3.4.8 ES Verzamelpunten 
Bij dit ES merken we op dat de emissiefactoren, hoewel de situatie vergelijkbaar is met deze 
in externe opslagplaatsen, in de huidige modellering de waarde nul meekrijgen. Het 
emissiestadium verzamelpunten heeft dus momenteel enkel een functie in de beschouwing 
van de mestbalans van het model. 
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3.5 Uitwerking als PC applicatie  
 

In tegenstelling tot EMAV
Werkbladen in het PC-model 

NIS

• Handleiding: in dit werkblad wordt kort beschreven welke stappen er dienen te worden 
ondernomen om het model te laten uitvoeren. Hierin wordt ook beschreven hoelang de 
uitvoer van het model ongeveer in beslag neemt (op basis van de uitgevoerde proefruns: 
max. = 14u30). 

 worden alle werkbladen, die aanwezig zijn bij het uitgevoerde 
model, al voorzien in het onuitgevoerde model. Het betreft hier volgende werkbladen: 

• Rekenfactoren: in de tabellen van dit rekenblad, vind je de informatie betreffende de 
rekenfactoren terug. Alle waarden zonder achterliggende formule, kunnen worden 
aangepast: 

o  om de gehanteerde rekenfactoren bij te stellen aan de heersende 
landbouwomstandigheden 

o Het model aan te passen volgens nieuwe inzichten  
Opmerking:

• Variabelen: hierin schrijft het programma, in de voorbereidende fase, een aantal 
bedrijfsgegevens weg. Deze worden later gebruikt als basis voor de verdere modeluitvoer. 
Deze aanpak is nodig omdat VBA de overdracht van variabelen tussen verschillende 
subroutines (sub’s, macro’s) niet op een eenvoudige manier toelaat. De gevolgde aanpak 
zorgt er echter voor dat er een aantal relevante gegevens (Vlaams niveau) gerapporteerd 
worden in dit rekenblad. Het betreft hier informatie over: het totaal aantal bedrijven, het 
aantal Landbouwbedrijven (LB), het aantal Mestverwerkingsbedrijven (MV), het aantal 
Mestverzamelpunten (VP), het aantal Emissiearme Stalsystemen dat in rekening gebracht 
dient te worden. Het aantal bedrijven waar een corectie voor mesttransporten dient te 
uitgevoerd te worden en de gemiddelde waarden van de verschillende balanstypes, voor 
de verschillende diercategoriën. 

 bij de berekening van de EC voor de externe opslag van mest, werden de 
richtwaarden van de verschillende mesttypes ingebouwd in de formule. Indien deze 
richtwaarde wijzigt, moeten de formules in de desbetreffende cellen (V162 tot Y243) 
aangepast worden. 

Om de informatie voor de balanstypes te bekomen, wordt ook volgende informatie per 
diercategorie gerapporteerd: aantal bedrijven met deze diercategorie, aantal bedrijven 
zonder deze diercategorie, aantal bedrijven forfait, aantal bedrijven convenant, aantal 
bedrijven met regressie, aantal bedrijven met voedertechniek. 

• NH3_STAL, NH3_WEIDE en NH3_OPSLAG: drie werkbladen zonder opmaak waarin 
de “achter de schermen” berekende ammoniakemissies voor deze ES’s wordt 
gerapporteerd naar de excelfiles van het model.  

• NH3_EASTAL: werkblad met een eigen opmaak, waarin de resultaten voor het ES Stal 
worden geplakt om de correctie voor EA stallen te kunnen uitvoeren. Nadat al de 
berekeningen voor de ES Stal, Opslag en Weide zijn uitgevoerd, worden de werkbladen 
voor deze ES opgemaakt aan de hand van de lay-out (eerste kolomen en rijen) van dit 
werkblad.     

• Transport_Na_opslag: zoals de naam al doet vermoeden, wordt in dit werkblad voor 
landbouwbedrijven gerapporteerd over de hoeveelheid mest die nog rest na het berekenen 
van het ES Opslag. Daarna worden de mesttransporten in rekening gebracht, zodat in dit 
rekenblad alle broninformatie voor de berekeningen voor de ES Land, MV en VP vervat 
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zit. De opmaak van dit aanvankelijk blanco werkblad, gebeurt tesamen met de lay-out fase 
van de werkbladen NH3_STAL, NH3_WEIDE en NH3_OPSLAG. Dit gebeurt op basis 
van het werkblad Lay-out. Nadien wordt het werkblad Lay-out verwijderd. 

• NH3_Land: Voor LB-bedrijven wordt de netto-resterende hoeveelheid mest uit 
“Transport_Na_opslag” aangewend om de berekeningen voor het ES land uit te voeren. 
Deze informatie wordt voor dit doeleinde geplakt in dit werkblad. In dit werkblad worden 
de nodige lay-out en formules aangebracht om in deze berekening te kunnen voorzien. 

• NH3_MV en NH3_VP: In deze werkbladen vindt een gelijkaardige aanpak plaats als bij 
de hiervoor besproken werkwijze voor het ES Land. De berekening gebeurt echter op 
basis van de inportgegevens

• NH3_Rapportage:  hier wordt alle relevante informatie van het model samengebracht om 
op een eenvoudige wijze te kunnen voorzien in de koppeling met ArcView. 

 en niet op basis van de resterende hoeveelheid mest (na 
correctie voor mesttransporen). 

 
Daarnaast zijn er nog een aantal werkbladen aanwezig in het onuitgevoerd model: 
• Lay-out: aanvankelijk werd dit werkblad voorzien om analoge functie te vervullen als bij 

EMAVNIS

• Rekenmatrix_dier: hierin wordt een getalmatrix aangelegd waar alle rekenfactoren voor 
de ES stal en weide in terug te vinden zijn. 

. Door de manier waarop het model werd opgebouwd, heeft dit werkblad enkel 
nog een functie om de structuur van de gegevens en de te hanteren formules voor de 
sommering van deze gegevens in het werkblad “Transport_Na_opslag”.  

• Rekenmatrix_opslag: in dit rekenblad, wordt een getalmatrix aangelegd waar al de 
rekenfactoren voor de ES opslag in terug te vinden zijn. 

• Matrix_Corrstal: In dit werkblad worden de getallen uit het werkblad NH3_EAStal 
geplakt (als waarde). Deze zullen vervolgens terug ingelezen worden door het model voor 
de uitvoer van de overige bertekeningen.   

 
Indien er formules gekopieërd worden in de hierboven besproken werkbladen, worden deze 
na het uitvoeren van de berekeningen gekopieëerd en geplakt als waarde in alle rijen van het 
werkblad, behalve de eerste twee cijferrijen.  
 

Een gedetaileerde beschrijving op basis van de master macro, wordt voor dit model niet 
gegeven (omwille van de omvang van deze macro). Hier volgt een overzicht van wat er 
gebeurt eens je op de knop “EMAV starten” in het werkblad “Handleiding” hebt gedrukt. 

Uitvoer van EMAV 

 
1. Het model vraagt om het beschouwde jaar en de VLM-dataset van dit jaar op te geven. 

Het opgegeven jaartal zal gebruikt worden om het model en de bijhorende dataset op te 
slaan onder een gestructureerde naam. Daarna wordt het updaten van het Excel-venster 
uitgeschakeld (om de uitvoer van het model te versnellen). Vanaf nu gebeuren de 
berekeningen grotendeels “achter de schermen”. Zodra het model gerund is, verschijnt het 
venster terug en zijn de resultaten van het model hierin terug te vinden. 

 
2. Eens de brondataset (MB) aangeduid, worden de gegevens in deze database 

geherstructureerd en verwerkt. Hiervoor worden: 
a. Werkblad 2, 3 en 4 van de VLM-dataset (zie hfdst 3.2.1) hernoemd. 
b. De “algemene informatie” uit werkblad 2 gesorteerd volgens bedrijftype en 

klaargemaakt om in het model gebruikt te worden. 
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Hierdoor ontstaan volgende werkbladen: 
a. Het werkblad legende blijft behouden. 
b. Het werkblad dat in de aangeleverde dataset als tweede wordt opgenomen, krijgt de 

naam Dataset_Bedrijven. Hierin vind je na uitvoeren van het model de volledige lijst 
van de in het model behandelde bedrijven terug. Per bedrijf worden hierin volgende 
gegevens meegegeven: 
 de algemene bedrijfsgegevens: Relatief volgnummer, MB volgnummer, NIScode 

van de gemeente, de gemeentenaam, het type bedrijf en zijn XY-coördinaten. 
 de arealen akkerland en grasland, 
 de landbouwstreek waarin het bedrijf gelegen is, 
 de hoeveelheid gebruikte kunstmest, zoals deze werd aangegeven aan de MB, 
 de import- en export gegevens voor mesttransporten in en uit Vlaanderen. 

c. Het werkblad met de informatie betreffende EA_Stallen. 
d. Het werkblad met de mesttransport gegevens wordt Mesttrans_VL genoemd. 
e. Er wordt een werkblad Dataset_LB aangemaakt. Hierin vinden we de gegevens per 

diercategorie in terug. Daarnaast worden, apart voor dit bedrijfstype, de gegevens 
betreffende de totale bedrijfsproductie, de gebruikte hoeveelheid kunstmest en de 
import-en exportgegeven voor mesttransporten met een bestemming buiten het 
Vlaamse grondgebied weergegeven. 

f. Voor de andere bedrijfstypes, worden ook werkbladen gecreëerd (Dataset_MV & 
Dataset_VP). Deze bezitten op de bruto-productie per bedrijf na, dezelfde informatie 
als het werkblad dat in bovenstaande werd besproken. 

g. De cijfers uit Dataset_LB, worden vervolgens gebruikt om de werkbladen 
LB_Brutoproductie en LB_Dierenaantallen op te stellen. Hierin vinden we de 
brongegevens terug die nodig zijn om de berekeningen uit te voeren voor de ES Stal, 
Weide en Opslag. De informatie uit LB_Dierenaantallen wordt ook opgenomen in het 
werkblad “NH3_Rapportage”. Dit laat exta mogelijkheden toe in de GIS-aplicatie 
van het model (zie verder 3.7.1). 

 
Tijdens deze voorbereidende fase wordt het werkblad Variabelen opgebouwd: 
 het aantal bedrijven per bedrijfstype, het aantal EA stallen, het totaal aantal 

bedrijven,… 
 voor de diercategorieën waarvan informatie beschikbaar is m.b.t. de gehanteerde 

balanstypes,wordt een gemiddeld excretiecijfer per balanstype berekend. 
 
Indien alle beschreven handelingen zijn uitgevoerd, wordt de herwerkte VLM-dataset 
onder een gestructureerde naam opgeslagen. 
 

3. Vervolgens worden door de macro aanpassingen gemaakt in het rekenblad voor verdeling 
mengmest/vaste mest (of droge mest/natte mest bij pluimvee) voor de aanwezige types 
EA-stallen. Het gebruik van EA-stalsystemen beïnvloedt immers de verhouding van deze 
mesttypes. Luchtwassers worden echter niet betrokken in deze correctie voor de 
verhouding van de mesttypes (gezien dit type van EA-systeem geen invloed heeft op het 
type mest dat in de behandelde stal wordt geproduceerd). Voor een overzicht van de 
beschouwde EA-systemen en de types mest die hieraan worden toegewezen (op basis van 
de wetgeving), zie Tabel 27 en Tabel 28. 
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Tabel 27 overzicht van de types mest die, op basis van de “lijst emissiearme stalsystemen” uit de wetgeving, 
werden toegewezen aan de verschillende stalsystemen (VARKENS) 

 
 
Tabel 28 overzicht van de types mest die, op basis van de “lijst emissiearme stalsystemen” uit de wetgeving, 
werden toegewezen aan de verschillende stalsystemen (PLUIMVEE) 

 
 

4. Zodra de aanpassing voor de verdeling van de mesttypes is uitgevoerd, worden de 
rekenfactoren voor de berekening van de ES Stal, Weide en Opslag opgehaald uit het 
werkblad rekenfactoren en ingelezen als matrix in VBA. Hierbij worden de specifieke 
rekenfactoren voor de 35 beschouwde diercategorieën per rij gestructureerd (zie ook 
Figuur 18 en Tabel 29 voor meer toelichtingen betreffende de opbouw van de matrices). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

'P-lijst: Lijst van reductietechnieken voor pluimvee (voorlopig enkel een effect voor staltypes voor 
“Opfokpoeljen van legkippen”) 
 
'2.1. & 2.2. Opfokpoeljen van legkippen (“Opfokpoeljen van legkippen”in EMAV) 

 Systeem P-1.1., Systeem P-1.2., Systeem P-1.3., Systeem P-1.4., Systeem P-1.5.'Systeem P-
2.1. 

 EA-systemen met droge mest: P 1.3, V P 1.4, P 1.5, P 2.1 
 EA met natte mest: P 1.1, P 1.2 

'2.3. & 2.4 Legkippen incl. (groot)ouderdieren van legrassen 
 Systeem P-3.1., Systeem P-3.2., Systeem P-3.3., Systeem P-3.4., Systeem P-3.5., Systeem P-

4.1., Systeem P-4.2., Systeem P-4.3 
 EA-systemen met droge mest: P 3.3, P 3.4, P 3.5, P 4.1, P 4.2, P 4.3 

'2.5. Slachtkuikenouderdieren 
 Systeem P-5.1., Systeem P-5.2., Systeem P-5.3., Systeem P-5.4., Systeem P-5.5. 
 EA-systemen met droge mest: P-5.1., P-5.2., P-5.3., P-5.4., P-5.5. 

'V-lijst: Lijst van reductietechnieken voor varkens (voorlopig enkel invloed van 
stalsystemen voor zeugen alle andere A systemen hebben geen invloed op de verdeling 
mengmest/stromest) 
 
BIGGEN (= “Biggen 7 tot 20 kg” in EMAV) 
1.1Biggenopfok (spenen tot 10 weken)  

 Systemen V-1.1., V-1.2., V-1.3., V-1.4., V-1.5., V-1.6. 
 Enkel EA-stalsystemen met mengmest 

ZEUGEN  
'1.2. Kraamhokken (“Zeugen inc. Biggen minder dan 7 kg” in EMAV) 

 Systemen V-2.1., V-2.2., V-2.3., V-2.4., V-2.5. , V-2.6. 
 EA-systemen met mengmest: V 2.1, V 2.2, V 2.4, V 2.5, V 2.6 
 EA-systemen met vaste mest: V 2.3 

'1.3. Guste en dragende zeugen (“andere varkens van meer dan 110 kg” in EMAV) 
 Systemen V-3.1., V-3.2., V-3.3. V-3.4., V-3.5., V-3.6., V-3.7 
  EA-systemen met 100% mengmest: V 3.1, V 3.2, V 3.3, V 3.4, V 3.5 
 EA-systemen met 25% vaste mest: V 3.6 
 EA-systemen met 100% vaste mest: V 3.7 
 P5.4, P5.5 

Rekenmatrix_dier 

RD1 1……….. RD35 1 

 
RD1 12……….. RD35  12 

Rekenmatrix_opslag 

RO1 1……….. RO35 1 

 
RO1 4……….. RO35  4 

Figuur 18 Schematische weergave van de opbouw van de rekenmatrices 
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Tabel 29 rekenfactoren die per rij worden ingelezen voor de 35 beschouwde diercategorieën 
Nr. Rij in matrix Rekenmatrix_dier Rekenmatrix_opslag 
1 Rekenfactoren Excretie op WEIDE (%) Emissiecoëfficiënt (%) NH3 

2 
mengmest 

Emissiecoëfficiënt (%) NH3 Emissiecoëfficiënt (%) NHWEIDE 3 

3 

vaste 
mest 

Rekenfactoren Excretie in STAL (% Emissiecoëfficiënt (%) Andere N-
verliezen mengmest 

4 Emissiefactoren NH3 Emissiecoëfficiënt (%) Andere N-
verliezen

 TRADITIONELE Stal 
 

5 
vaste mest 

Emissiecoëfficiënt (%) N2  O mengemest STAL 
6 Emissiecoëfficiënt (%) N2  O vaste mest STAL 
7 Emissiecoëfficiënt (%) NO mengemest STAL  
8 Emissiecoëfficiënt (%) NO vaste mest STAL  
9 Emissiecoëfficiënt (%) N2   mengemest STAL 
10 Emissiecoëfficiënt (%) N2   vaste mest STAL 
11 Aandeel mengmest t.o.v. TOTAAL  
12 Aandeel vaste mest t.o.v. TOTAAL  
 
5. Vervolgens worden op gelijkaardige wijze de dierenaantallen en de brutoproductie 

opgegeven voor de LB-bedrijven (matrices met 48000 rijen gedeclareerd) 
 

 
 
 
 

 
 

Figuur 19 Organiseren van de bedrijfsgegevens m.b.t. dierenaantallen en bruto-productie in de Data-matrices 
 

Opmerking:

 

 Voor het inlezen van deze gegevens voor de LB-bedrijven, worden voorlopig 
matrices gedeclareerd met 48000 rijen. Indien het aantal LB-bedrijven dit aantal 
overstijgt, dient de declaratie van deze matrices te worden aangepast (VBA). 

6. Daarna worden voor het ES Stal, in het rekengeheugen van de PC, de nodige 
berekeningen uitgevoerd op niveau van de matrixen (zie kader 3 x 3 matrix). 

 
 
   A1 A2 A3 
Matrix A =  B1 B2 B3 
  C1 C2 C3 
 
    A1* Φ  A2* Φ  A3* Φ 
Matrix B = Matrix A * Φ =  B1* Φ  B2* Φ  B3* Φ 
    C1* Φ  C2* Φ  C3* Φ 
 

 
Eens de gegevens betreffende de ammoniakemissie beschikbaar zijn, worden deze 
uitgelezen in het werkblad NH3_STAL. Voor de verdere berekeningen kunnen doorgaan, 
dienen immers de EA-stalsystemen in rekening gebracht te worden. 
 
Hiervoor wordt de gerapporteerde stalemissie gekopieerd naar het werkblad NH3_EAstal. 
Vervolgens worden de EA-systemen uit de VLM-dataset een per een in rekening gebracht 

D1 1……….. D35 1 

 
D1 n……….. D35 n 

B1 1……….. B35 1 

 
B1 n……….. B35 n 

Matrix Dierenaantallen                                         Matrix Bruto-productie 
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op basis van het relatieve volgnummer en MB-nummer. Vervolgens wordt, m.b.v. het 
werkblad Matrix_Corrstal, deze gecorrigeerde gegevensset terug ingelezen in VBA, waar 
hij zal worden gebruikt voor de verdere berekeningen.  
 
Voor berekend wordt hoeveel mest dit ES uiteindelijk zal verlaten, worden eerst de andere 
gasvormige stikstofverliezen in rekening gebracht. 
 

7. De berekeningen voor de ES Weide en Opslag gebeuren op gelijkaardige wijze.  
Opmerking:

 

 Het ES Weide wordt eerst berekend, omdat de nodige brongegevens 
(brutoproductie) nog in het geheugen aanwezig zijn. Na berekenen van dit ES, kan de 
matrix met deze brongegevens worden geredimensioneerd en gerecycleerd. 

8. Na berekenen van de overblijvende mest in het ES Opslag, worden de geproduceerde 
hoeveelheden mest van de verschillende diercategorieën samengenomen volgens de grote 
mesttypes, gehanteerd voor de verdere modeluitvoer. Deze worden weggeschreven in het 
werkblad “Transport_Na_Opslag” van het model, waarin ook de andere bedrijfstypes 
(MV en VP) terechtkomen. Vervolgens worden de import en exportgegevens van mest 
aan de bedrijven toegewezen op basis van de relatieve volgnummers en de MB-nummers 
in de lijst met transportgegevens (VLM-dataset). 

 
9. De berekeningen voor ES Land gebeuren op basis van de netto hoeveelheid mest die in 

het werkblad “Transport_Na_Opslag” worden gerapporteerd. Om de ammoniakemissie te 
berekenen, worden deze hoeveelheden mest vermenigvuldigd met de juiste rekenfactor uit 
het model ( en wordt er gecorrigeerd voor het verschil in moleculair gewicht tussen N en 
NH3). De formules die hiervoor gebruikt worden, staan bij het ongerunde model al in de 
eerste gegevensrij van het werkblad NH3_Land. Deze formules worden (cf. de aanpak bij 
EMAVNIS) gekopieerd en geplakt voor heel de range. Nadien worden de bekomen 
resultaten eveneens gekopieëerd en geplakt als waarden

 
. 

10. Voor de berekeningen van het ES MV, worden de importgegevens voor dit bedrijfstype, 
gekopieëerd uit het werkblad “Transport_Na_Opslag”. Vervolgens worden op basis van 
de gemeentenaam, de juiste rekenfactoren opgezocht; Op basis van deze gegevens wordt 
de emissie van het beschouwde bedrijf ingeschat. 
Opmerking:

 

 Bij het opstellen van de tabel met de gemeentelijke rekenfactoren voor dit 
ES, werd door ons Beveren als “Beveren” opgenomen. In de VLM-dataset, werd deze 
gemeente echter opgenomen als “Beveren-Waas”. Dit werd met een eenvoudig lapmiddel 
opgelost (Beveren-Waas opgenomen in zwarte velden onderaan de set (M458-R458in 
werkblad “Rekenfactoren”) rekenfactoren met verwijzingen naar Beveren).  

11. Het ES VP, wordt eveneens berekend op basis van de importgegevens voor dit 
bedrijfstype. De rekenfactoren voor dit bedrijfstype worden op de juiste plaats in het 
werkblad “Rekenfactoren” opgehaald. Zoals eerder aangehaald kregen de EC voor dit ES 
momenteel de waarde nul toebedeeld. Eventuele afleiding van EC’s of gelijkstellen  ervan 
met EC’s uit het ES Opslag kunnen echter op eenvoudige wijze worden ingebouwd in het 
model door de uiteindelijke uitkomst of of de verwijzing aan te brengen in de cellen B463 
tot C466 van dit werkblad. 

 
12. Voor de berekening van het ES kunstmest, wordt de informatie uit de Dataset_Bedrijven 

(werkblad in herschikte VLM-dataset) naar het werkblad NH3_Kunstmest gekopieëerd. 
Afhankelijk of er gebruiksintensiteiten (kg N/ha; per landbouwstreek) werden opgenomen 
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in het werkblad “Rekenfactoren” zal hiervoor een van de twee berekeningswijzen voor dit 
ES gekozen worden.  
Indien er gemiddelde gebruikscijfers per ha worden ingevoerd in het model, wordt de 
voorkeur gegeven aan de berekening van het ES op basis van de aanwezige areale 
landbouwgrond. Deze berekeningswijze werd namelijk ook gebruikt bij EMAVNIS. Het 
gebruiken van dezelfde berekeningsmethodes in EMAVNIS

Indien deze rekenfactoren niet aanwezig zijn, worden de berekeningen gebaseerd op de 
aangegeven hoeveelheid kunstmest (VLM-dataset). De totale ammoniakemissie die op 
deze manier bekomen wordt, wordt nadien verdeeld over de arealen akkerland en grasland 

 en EMAV, zorgt voor een 
grotere vergelijkbaarheid tussen de ontwikkelde modellen. 

 
13. Ten slotte worden alle berekende ammoniakemissies, samen met een aantal andere nuttige 

bedrijfsgegevens, verzameld in het werkblad NH3_Rapportage. Daarnaast wordt ook bij 
deze modellering bij elk emissiestadium een rapportage voorzien op niveau van 
Vlaanderen, op bedrijfsniveau, op niveau van de grote dierengroepen(rundvee, varkens, 
pluimvee en  overige dieren) en voor de beschouwde diercategorieën. 
 

Vanwege de lange uitvoertijd werd, bij het ontwerpen van het model, voorzien in een 
berichtgeving van de “start- en stoptijden” van de subroutines in de VBA-scripties. Hierdoor 
kon tijdens de proefruns achterhaald worden of alle subroutines werden afgewerkt en welke 
het meest tijdrovend waren. Deze tussentijdse berichtgeving verschijnt in het venster “Direct” 
van de Visual Basic Editor (

Tijdsregistratie en foutmeldingen!!! 

Figuur 21) en wordt geregeld via volgende comando’s: 
 

Debug.Print "STOP Berekeningen ES EXTERNE OPSLAG" 
MyTime = Time 
MyDatum = Date 
Debug.Print "STOP_OPSLAG" & Chr(13) & MyDatum & Chr(13) & MyTime 

 
Tevens werd in de subroutines voor de correctie van EA-stallen en deze voor de 
Mesttransporten, de mogelijkheid voorzien om fouten in de dataset eveneens te rapporteren in 
dit venster.  Algemeen gebeurt dit volgens volgende commando’s: 
 

Cells.Find(What:=REL_nr, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
        xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _ 
        , SearchFormat:=False).Activate 
        teller2 = teller2 + 1 
        Loop While ActiveCell.Offset(0, 1).Value <> MB_nr And teller2 <= 20 
 
        If ActiveCell.Offset(0, 1).Value = MB_nr Then 
            teller2 = 0 
  ‘hier de comando’s die je wil laten uitvoeren   
        Else 
            teller2 = 0 
            Debug.Print "FOUT!!!" 
            Debug.Print "Relatief volgnummer: " & REL_nr 
            Debug.Print "Mestbank volgnummer: " & MB  
End If 

 
Deze correcties worden doorgevoerd op basis van het relatieve volgnumer en het MB-
nummer. Indien een van deze twee nummers (opgehaald uit de datasets betraffende de EA 



98 
 

stallen of deze voor de mesttransporten) niet wordt teruggevonden in de dataset met de 
bedrijfsgegevens, brengt dit consequenties met zich mee: 
• In het ergste geval wordt het relatienummer (REL_nr in scripties) niet teruggevonden. 

Indien er geen bedrijf met een verwant nummer (maar verschillend MB-nummer) 
geselecteerd kan worden in de dataset,zal de macro tevergeefs blijven zoeken naar dit 
bedrijf. De uitvoer van het programma zal dan uitzonderlijk lang  op zich laten wachten. 
Bij onderbreken van de uitvoer (Ctrl + break) zal de foutmelding uit Figuur 20 
verschijnen. Kies voor foutopsporing (VBA zal aanduiden waar de fout zit door deze geel 
te markeren) en sleep de uitvoercursor (pijltje naast geel geselecteerde tekst) tot bij de 
‘Else’ keuze van de ‘If’-functie en breng vervolgens de macro terug tot uitvoer (“play” of 
“F5” (“F8” voor de stapsgewijze uitvoer).  Op deze manier wordt de fout namelijk toch 
gerapporteerd alvorens er wordt doorgegaan met de uitvoer. 

• Indien het MB-nummer van de EA-stalgegevens of het transportgegevens niet kan worden 
teruggevonden in de dataset met de bedrijfsgegevens, wordt hier melding van gemaakt in 
het “Direct”-venster, maar gaat de uitvoer van het model gewoon verder. De 
desbetreffende correctie werd echter wel 

 
niet uitgevoerd. 

Omdat het nuttig is dat er na uitvoeren van het model (of bij onderbreken ervan) kan gekeken 
worden of de run succesvol is verlopen, of er veel fouten werden aangetroffen in de 
gegevenssets voor de mesttransporten, de aanwezige EA-stallen, hoelang de uitvoer van het 
model in beslag nam,... wordt deze vorm van rapportage behouden. 
 

 
Figuur 20 Foutmelding bij niet terugvinden van het relatieve volgnummer 

 

 
Figuur 21 VBA venster “Direct”. Indien dit niet geactiveerd is bij openen van de VBA editor, kan je het 
activeren in het keuzemenu “Beeld”. 

Venster ‘Direct’ 
waarvan sprake 
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3.6 Resultaten EMAV voor 2005 

3.6.1 Algemene bespreking van de modeloutput 
Ten opzichte van de totale ammoniakemissie die voor 1990 verkregen wordt met 
EMAVNIS_1990, wordt voor 2005 (op basis van de berekeningen uitgevoerd met EMAV) een 
ammoniakreductie bekomen van ruim 40 kton NH3

Figuur 
22

 op jaarbasis. Welk aandeel de ES en de 
grote dierengroepen in deze totaalemissie vertegenwoordigen, wordt weergegeven in 

, Figuur 23 en Tabel 31. Op basis van de informatie berekend met EMAVNIS

 

 (voor 1990) & 
EMAV (voor 2005) kan er, m.b.t. de ammoniakemissie, een aantal zaken afgeleid worden. 

De aandelen van het ES Land en Stal zijn nog steeds verantwoordelijk voor bijna 90% van 
deze totaalemissies. De onderlinge verhouding tussen de twee ES is hierbij echter wel 
verschoven. Voor 2005 is het grootste aandeel van de emissies, berekend m.b.v. EMAV, 
namelijk toe te schrijven aan het ES Stal en wordt dus niet (cfr. EMAVNIS
2.7.1

 1990, in hfdst 
) langer veroorzaakt door het toepassen van dierlijke mest op de cultuurgronden. 

 
Door het in voege treden van het Mestdecreet, werd er in 2005 heel wat minder stikstof op het 
land gebracht (102,992 ton N in 2005 t.o.v. 250,656 ton N in 1990). Daarnaast schrijft deze 
wetgeving ook voor dat de mest EA toegepast dient te worden. Deze zaken zijn een verklaring 
voor de geconstateerde reductie in het bijdrage (van 59% naar 40%) en de emissies 
veroorzaakt door (van 50,796 ton NH3 naar 18,581 ton NH3) het ES Land. De grote 
diergroepen Rundvee, Varkens en Pluimvee hebben een min of meer evenwaardig te noemen  
bijdrage in de ammoniakemissies voor dit ES, al spant de grote diergroep varkens hierbij nog 
steeds de kroon (cfr. EMAVNIS 2.7.1 1990, in hfdst ). 
 
Door de geziene reducties voor het ES Land, nemen de aandelen van de andere ES toe. 
Daarnaast kunnen we voor deze overige ES, op basis van de resultaten (EMAV 2005 en 
EMAVNIS

• 
 1990), volgende zaken besluiten: 

ES Stal: voor de meeste grote diergroepen (uitgezonderd Pluimvee), wordt een 
daling van het aantal dieren t.o.v. 1990 gerapporteerd. Tevens wordt er in onze 
nieuwe modellering rekening gehouden met de aanwezige EA-stallen (ten gevolge 
van de voorschriften tot EA-stallenbouw uit de VLAREM-wetgeving2). Deze zaken 
zijn goed voor een emissiereductie van 6 264 ton NH3

Het grootste aandeel in de ammoniakemissies vanuit de stal, is ook in 2005 toe te 
schrijven aan de diercategorie varkens (cfr. EMAV

.  

NIS 2.7.1 1990, in hfdst ). 

• ES Weide: De NH3-emissie rze hoogte van de weide wordt bijna gehalveerd t.o.v. 
EMAVNIS Tabel 31 1990. Uit  blijkt dat de emissies die in 2005 veroorzaakt worden 
in dit ES voor het merendeel (96%) toe te schrijven zijn aan de diercategorie 
rundvee. Gezien er geen (grote3) veranderingen waren voor het aandeel van de mest 
dat voor dit type dieren op de weide wordt uitgescheiden of voor de EC die voor dit 
ES gehanteerd werden, is de wijziging in de emissie enkel toe te schrijven aan lagere 
excretiecijfers voor deze diercategoriëen en/of een kleinere rundveestapel. De 
uitspraak betreffende de NEX werd nog niet nader bekeken, maar kan afgeleid 
worden uit de informatie die in EMAV_2005 vervat zit. De uitpraak betreffende de 
kleinere Rundveestapel werd echter wel nader bekeken. Hoewel EMAVNIS

                                                 
3 Er werden natuurlijk wel assumpties genomen voor de samengestelde diercategorie « melkkoeien en zoogvee » 
uit de VLM-dataset. 

 en 
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EMAV uitgaan van verschillende brondatasets, wordt voor Rundvee deze daling ook 
teruggevonden bij beschouwing van de beide modellen (Totaal aantal runderen: 
1,258,522 in de VLM-dataset 2005 en 1,715,772 in NIS VL 1990 => een daling van 
26,6 % t.o.v. 1990

• 

). 

ES Opslag:

2.4.2

 bij dit ES wordt een toename gerapporteerd van 139,765 ton en dit 
terwijl aangenomen wordt, dat in het kader van VLAREM II, de externe opslag van 
mest, meer en meer overdekt zou gebeuren  (zie hfdst  voor een beknopt 
overzicht van de voorschriften uit VLAREM II, die zouden leiden tot de aanname 
van de verhoogde overdekte externe opslag). Voor 1990 werd, omdat het mestdecreet 
nog niet van kracht was, geen externe opslag van mengmest in rekening gebracht. 
We nemen aan dat de verhoogde emissies, gezien tussen 1990 en 2005, toe te 
schrijven zijn aan de externe opslag van mengmest. Dit zal echter moeten blijken uit 
de uitwerking van de tussenliggende jaartallen. 

• ES Kunstmest: ondanks het feit dat er een verschillende berekeningsmethode wordt 
gebruikt in EMAV en EMAVNIS

Tabel 30

, wordt slechts een klein verschil gerapporteerd in de 
ammoniakemissie die door dit ES veroorzaakt wordt. Dat dit fenomeen zich voordoet 
terwijl het areaal akkerland, en bijgevolg ook de hele oppervlakte “cultuurgronden” 
slinkt ( ), is op zijn minst merkwaardig te noemen. 

 
Tabel 30 Overzicht van de arealen cultuurgrond aanwezig in Vlaanderen (1990 en 2005) 

Oppervlaktes cultuurgrond 
(in ha) 

1990 2005 Verschil tussen 
1990 & 2005 

akker 385026,1 377599,4 7426,71 afname 

gras 251849,9 256428,1 -4578,2 toename 

Totaal 636876 634027,5 2848,51 AFNAME 

 

Door invoeren van de totale hoeveelheid gebruikte kunstmest (of de berekening 
hiervan op basis van de arealen en de gemiddelde gebruiksindices voor 1990 
(akkerland: 184,7 kg N/ha en grasland 184,9 kg N/ha) in de “Analystische Tool” 
(zie 3.7) blijkt dat indien:  

o dezelfde rekenfactoren gebruikt worden als voor 2005, er voor 1990 een 
NH3-emissie bekomen wordt dat de cijfers uit EMAVNIS fel overstijgt 
(4491,63 ton NH3

o indien echter de verdeling tusen de verschillende soorten kunstmest (op basis 
van de IFA brongegevens) wordt aangepast in het werkblad “Rekenfactoren” 
van deze Analytische Tool, wordt een cijfer bekomen dat in dezelfde 
grootteorde ligt als dit bekomen in EMAV

/jaar) 

NIS. (2292,35 ton NH3
Hieruit besluiten we dat: 

/jaar). 

o het gebruiken van de twee ontwikkelde berekeningsmethoden voor het ES 
Kunstmest, vergelijkbare resultaten oplevert. 

o de invloed van de gebruikte types kunstmest bepalend zijn voor de emissies 
die veroorzaakt worden. Indien de verhouding tussen de gebruikte 
kunstmeststoffen in 2005 dezelfde zou zijn gebleven als in 1990, zou dit tot 
een verlaaging van de veroorzaakte emissie teweeg gebracht hebben 
(1197,22 i.p.v. 2345,84 ton NH3

o Het belangrijk is dat er voor dit ES goede rekenfactoren (jaarlijks 
verschillend aandeel van de verschillende kunstmesttypes worden bepaald 

/jaar). 
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• ES Mestverwerking: dit ES werd nog niet beschouwd in EMAVNIS

• 

, waardoor er 
geen ‘vergelijkende’ uitspraken gemaakt kunnen worden gemaakt. Door de 
werkwijze die gehanteerd wordt (op basis van gegevens met betrekking tot de 
mesttransporten), werd er besloten om pas vanaf 2000 rekening te houden met dit 
ES. Voor 2005 zijn deze echter miniem te noemen (0,4% van de totale Vlaamse 
ammoniakemissie). 

ES VP:

 

 Voor dit ES kunnen dezelfde bemerkingen gemaakt worden als bij vorige. 
Hierbij verstigen we echter nog het feit dat de VP momenteel GEEN bijdrage aan de 
totaalemissie leveren. 

 
Figuur 22 Taartdiagram van de ammoniakemissie, berekend met EMAV_2005, beschouwd per ES 
 

 
Figuur 23 Ammoniakemissie volgens EMAV_2005 per grote diergroep (zonder bijdrage ES kunstmest) 

Bijdrage (%) van verschillende emissiestadia aan de totale ammoniakemissie 
veroorzaakt door de  Vlaamse Landbouwsector 

(45,024 ton NH3/Jaar)

49%

6%0%

40%

5% 0%
0%

Stal Weide Externe opslag Uitrijden Kunstmest Verwerking Verzamelpunten

Bijdrage (%) van de grote diergroepen en kunstmest aan de totale 
ammoniakemissie veroorzaakt door de  Vlaamse Landbouwsector 

(45,024 ton NH3/Jaar)

33%19%

1% 5%

42%

Rundvee Varkens Pluivee Overig vee Kunstmest
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Tabel 31 Overzicht van de ammoniakemissies berekend met EMAV voor 2005.  

Berekening van de Ammoniakemissies op vlaams niveau 

Samenvatting 
Totale NH3 Aandeel in de 

totaalemissie 
 emissie van de 

Vlaamse aggrarische sector 

NH3 Rundvee _emissie Varkens Pluimvee overige vee   

in emissiestadium 
Ton 
NH3

Ton 
NH/jaar 3 Ton NH/jaar 3 Ton NH/jaar 3 Ton NH/jaar 3 % /jaar 

Stal 
          
6,927    

        
12,128             2,609    

                     
248                                       21,912    47.7 

Weide 
          
2,599    

               
-                    -      

                      
99                                          2,698    5.9 

Externe opslag 
             
107    

              
94                  15    

                        
3                                             208    0.5 

Uitrijden 
              
5,559    

              
6,645                 6,214    

                             
163                                       18,581    40.5 

Kunstmest                                               2,346    5.1 

Verwerking                                                  182    0.4 

Verzamelpunten                                                      -      0.0 
Totale NH3 emissie  
(ton NH3

 (zonder 
kunstmest!) 

/jaar) per 
grote diergroep 

        
15,192    

        
18,866             8,837    

                     
513    

                                   45,927    

100 
 Aandeel (%) in de 
totaalemissie 33.1 41.1 19.2 1.1     
 

3.6.2 Vergelijking met Pollet-model 
 
Uit wat vooraf ging in de handleiding van EMAV, kan al besloten worden dat de werkwijze 
en brongegevens van dit model nog meer verschillen van het oude model (Pollet et al.,1996) 
dan EMAVNIS
 

.  

Het op eenvoudige wijze vergelijken van dit nieuwe model, met het oude  (cf. EMAVNIS
Tabel 32

) is 
hierdoor vrijwel onmogelijk geworden. Toch geven we in  en Tabel 33 een afweging 
van EMAV_2005 t.o.v. twee uitgewerkte Pollet-modellen mee om een idee te geven van waar 
de grote verschillen gesitueerd zijn.
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Tabel 32 Vergelijking van de resultaten uit het Pollet-model 2005 (bron: VMM) en de resultaten van EMAV_2005 

 
 
 

Rundvee Varkens Pluimvee Overig vee TOTAAL Rundvee Varkens Pluimvee Overig vee TOTAAL

N-EXCRETIE (ton N/jaar) 94.598,0   69.915,0   18.504,0    1.932,0         184.949,0   

In stal 54.354,0   69.771,0   18.504,0    833,0            143.462,0   

% Verschil tussen beiden

Op weide 40.243,0   -            -             1.099,0         41.342,0     

% Verschil tussen beiden

AMMONIAKEMISSIE DOOR DE

VEETEELT (ton NH3/jaar)

Stal/interne opslag 8.244,0     14.213,0   2.468,0      147,0            25.073,0     6.927,1        12.140,0      2.637,4          248,1                 21.952,6     -12,4                                                            

% Verschil tussen beiden -16,0            -14,6           6,9                 68,7                  

Externe opslag 12,0          18,4          -             -                30,0            117,6            63,7              14,4               2,7                     198,3           561,1                                                           

% Verschil tussen beiden 879,9           245,9          ! !

Toediening 4.445,0     7.366,0     539,0         49,0              12.399,0     5.555,4        7.249,9        4.879,7          118,6                 17.803,6     43,6                                                             

% Verschil tussen beiden 25,0             -1,6              805,3            142,0                

Weide 3.909,0     -            -             107,0            4.016,0       2.598,7        -                -                 98,9                   2.697,6       -32,8                                                            

% Verschil tussen beiden -33,5            -7,6                   

Subtotaal zonder kunstmest

 KUNSTMESTSTOFFEN (ton NH3/jaar) 2.472,0       2.189,7       -11,4                                                            

 Mestverwerking (ton NH3/jaar)  - 39,5              -                0,3                  142,7                 182,4           !

Verzamelpunten (ton NH3/jaar)  - -                -                -                 -                     -               

TOTALE AMMONIAKEMISSIE DOOR DE LANDBOUW (ton NH3/jaar) 43.990,0     45.024,2     2,4                               

Resultaten uitgewerkt Pollet-model 2005 (Bron: VMM) Resultaten EMAV_2005

% Verschil tussen TOTALEN
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Tabel 33 Vergelijking van de resultaten uit het Pollet-model 2005 met nieuwe excretiefactoren (Anoniem d, 2007) en de resultaten van EMAV_2005 

Rundvee Varkens Pluimvee Overig vee TOTAAL Rundvee Varkens Pluimvee Overig vee TOTAAL

N-EXCRETIE (ton N/jaar) 77.391,1   58.590,2   16.735,9    2.805,8         155.523,1   

In stal 51.078,3   58.590,2   16.735,9    1.747,9         128.152,4   

% Verschil tussen beiden

Op weide 26.312,8   -            -             1.057,9         27.370,7     

% Verschil tussen beiden

AMMONIAKEMISSIE DOOR DE

VEETEELT (ton NH3/jaar)

Stal/interne opslag 6.563,1     15.699,2   3.699,6      341,9            26.303,9     6.927,1        12.140,0      2.637,4          248,1                 21.952,6     -16,5                                                            

% Verschil tussen beiden 5,5               -22,7           -28,7             -27,4                 

Externe opslag 159,4        79,3          64,8           4,7                308,2          117,6            63,7              14,4               2,7                     198,3           -35,6                                                            

% Verschil tussen beiden -26,3            -19,7           ! !

Toediening 4.087,7     5.077,6     752,6         82,4              12.399,0     5.555,4        7.249,9        4.879,7          118,6                 17.803,6     43,6                                                             

% Verschil tussen beiden 35,9             42,8             548,4            43,9                  

Weide 2.556,1     -            -             102,8            2.658,9       2.598,7        -                -                 98,9                   2.697,6       1,5                                                               

% Verschil tussen beiden 1,7               -3,8                   

Subtotaal zonder kunstmest

 KUNSTMESTSTOFFEN (ton NH3/jaar) 2.472,0       2.189,7       -11,4                                                            

 Mestverwerking (ton NH3/jaar) 0 300 0 0 300,3          39,5              -                0,3                  142,7                 182,4           -39,2                                                            

Verzamelpunten (ton NH3/jaar)  - -                -                -                 -                     -               !

TOTALE AMMONIAKEMISSIE DOOR DE LANDBOUW (ton NH3/jaar) 42.043,5     45.024,2     7,1                               

% Verschil tussen TOTALEN

Resultaten uitgewerkt Pollet-model 2005 (Anoniem d, 2007  ) Resultaten EMAV_2005
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3.6.3 Visualisatie met Arcmap 9.2 
De werkwijze voor het maken van de kaarten voor 2005 op basis van de EMAV_2005 
gegevensdataset is in grote lijnen vergelijkbaar met deze gehanteerd voor EMAVNIS

 

_1990 en 
wordt hier beknopt besproken. De kaarten zijn terug te vinden in de bijlage 2 (Figuur V, VI en 
VII). 

Het grootste verschil is dat er voor de LB_bedrijven XY locaties meegegeven worden in de 
VLM-dataset. Bijgevolg wordt bij de GIS-koppeling van deze modelgegevens getracht de 
emissies zoveel mogelijk toe te wijzen aan de plaats waar de emissie werkelijk plaats vinden. 
  
De emissies van de bedrijfstypes MV en VP kunnen echter enkel toegewezen worden aan de 
gemeente waarin ze gelegen zijn. Dankzij de hoge mate van detail van de EMAV-dataset, zijn 
er nog heel wat andere mogelijkheden met de kaarten die voor dit model gemaakt worden. 
Deze worden verder besproken bij hfdst 3.7.1. 
 

1. Net als bij EMAVNIS

 Resultaten file uit model opgeslagen als ‘txt’-bestand. 

 1990 wordt de kaartlaag met gemeentegrenzen (Bron: VMM) 
gebruikt om modeldata te koppelen. De gevolgde werkwijze is dezelfde als bij 1990: 

 Gemeentekaart (Bron: VMM) en data met ‘JOIN’-functie gekoppeld 
 

2. 
Voor model 2005 wordt de kaart gebaseerd op de kaart met gebruikspercelen 
van 2005. De gevolgde werkwijze is gelijkaardig aan deze voor het model 1990. Toch 
wordt de totale emissie per km² iets anders “berekend” omdat in dit model de emissie 
van stallen en opslag van mest beschouwd kunnen worden als puntbron-emissies 
(dankzij de XY-coördinaten uit de MB-dataset). Voor deze emissies gebeurt de 
koppeling aan de hand van de XY-coördinaten. Nadien worden deze XY-locaties 
gesommeerd per km².  

Kaart met verdeling per km² 

 
Kort overzicht werkwijze: 
Als akkerpercelen werden geselecteerd:  
Akker :"Teelt 2005.Teelt_reg_05" <> 'Andere gebouwen' AND "Teelt 
2005.Teelt_reg_05" <> 'Bebossing (Verord. EG 1257/99)' AND "Teelt 
2005.Teelt_reg_05" <> 'Permanent grasland ' AND "Teelt 2005.Teelt_reg_05" <> 
'Stal-gebouwen' AND "Teelt 2005.Teelt_reg_05" <> 'Walnoten' 
 
Voor de weiland percelen:  
Weide:"Teelt 2005.Teelt_reg_05" = ‘Permanent grasland’ 
Voor de emissieberekening per perceel: 
• weiland:

• Akkerland: procentueel aandeel perceel*[emissie land+ emissie kunstmest] 

 procentueel aandeel perceel*[emissie weide+ emissie land+ emissie 
kunstmest]; waarbij de emissie land en kunstmest werden opgesplitst voor akker 
en weiland op basis van oppervlakte 

• puntbronnen: stalemissie+opslagemissie 

 
De emissie van de percelen weiland en akkerland worden aan de km²-kaart gekoppeld 
zoals bij EMAVNIS.De puntbronnen worden gekoppeld aan de km²-kaart via 
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‘SPATIAL JOIN’ en een legende werd opgemaakt (‘Symbology’) naar gelang de 
emissie per km². 
 
Bij de puntbronnen worden geen mestverwerkingsemissies en mestverzamelemissies 
beschouwd, aangezien de exacte locatie van deze emissies niet gekend zijn (geen XY-
Lambert coördinaten opgenomen in de MB-dataset). 
 



107 
 

3.7 Statistische en analytische tools 

3.7.1 Statistische tool 
De ‘Statistische tool’ is geen appart ontwikkelde module maar zit vervat in het model. 
 

• In de werkbladen per ES worden sommaties gemaakt per diercategorie, per subcategorie, 
per beschouwd bedrijf en als totaal voor Vlaanderen. 

Informatie in EMAV 

• Daarnaast is er een overzicht van de dierenaantallen per beschouwde diercategorie en de 
ammoniakemissies (op bedrijfsniveau) worden gegeven in het werkblad NH3_Rapportage 
van een gerund EMAV-model. 

• Zoals al eerder werd aangehaald (hfdst 3.5), is ook heel wat informatie terug te vinden in 
het werkblad “Variabelen” (vb. Vlaams gemiddelde voor een balanstype, het aantal EA-
stallen). Deze informatie vloeidt voort uit de verwerking van de VLM-dataset. 

• In de verwerkte VLM-dataset van het beschouwde jaar zitten heel wat gegevens die 
momenteel niet (meer) beschouwd worden. Toch worden ze in het model behouden omdat 
er potentieel interessante informatie in vervat zit (vb. import- en exportgegevens naar 
gebieden buiten Vlaanderen). 

 

• Door de kaart op gemeentelijk niveau of de puntbronnenkaart te selecteren en vervolgens 
op het icoon te drukken in de menubalk van ArcMap9.2, wordt de informatie van het 
geselecteerde item, uit de achterliggende informatie van de kaart, getoond. 

Informatie te raadplegen via de “GIS-koppeling” van het model 

• Daarnaast zijn er door de gedetaileerde dataset bijkomende analyses, die leiden tot nieuwe 
kaartlagen, mogelijk. 
 
Zo kunnen bijvoorbeeld de bedrijven die voldoen aan de voorwaarde van de IPPC richtlijn 
geselecteerd worden. De werkwijze hiervoor wordt hieronder verder uitgelegd als 
voorbeeld van een verdere analyse en ter illustratie van de aanpak voor de IPPC-
bedrijven.  

 

 

Aanpak voor het opzoeken van de IPPC-bedrijven en het creëren van een nieuwe 
kaartlaag op basis van de geselecteerde bedrijven 

In het kader van de IPPC-richtlijn moeten bedrijven met meer dan 40 000 plaatsen voor 
pluimvee, 2 000 plaatsen voor mestvarkens (> 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen, 
rechtstreeks rapporteren aan Europa. 
 
Op basis van de kaartlaag met bedrijfsgegevens kunnen deze bedrijven in de achterliggende  
dataset geselecteerd worden. Vervolgens kan je: 
 De geselecteerde gegevens exporteren (vb. als txt file) 
 Een nieuwe kaartlaag creëren op basis van de geselecteerde bedrijven (zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.VIII en IX, Bijlage 2). 
 
De selectie van dit type bedrijven kan als volgt worden bekomen (Figuur 24): 
 Selecteer het “Selection” menu in de werkbalk  
 Kies vervolgens voor “Selection by Atributes”  
 Geef per beoogd IPPC-bedrijfstype, volgende query’s op: 



108 
 

o “D24” > 2000     (voor IPPC, vleesvarkens)  
o (“D23”+”D25”) > 750    (voor IPPC, zeugen) 
o (“D31”+”D32”+”D33”+”D34”+”D35”+”D36”+”D37”+”D38”+”D39”+”D40”

+”D41”) > 40 000     (voor pluimvee) 
 

 
Figuur 24 screenshot bij uitleg hoe je de IPPC selectie kan uitvoeren 
 
Een gelijkaardige aanpak zou gebruikt kunnen worden om andere selectie uit te voeren 
op de dataset.  
 Kaart selecteren met puntbronnen 
 Via querybuider gemeentes selecteren die behoren tot één (of meerdere) 

landbouwstreken, provincie, landbouwstreek,… 
 gebruiken om enkel bedrijven met een bepaalde diercategorie, diergroep te selecteren 
 …. 
 

STAP 1:  
kies het menu “selection” 
En  
vervolgens “selection by attributes” 

STAP 2: 
Bouw hier voor de beoogde 
selectie, de nodige query op. 

STAP 3: 
Druk op de “Apply”- knop 
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3.7.2 Analytische tool 
 

Om een inschatting te kunnen maken van de foutmarge en de gevoeligheid van het nieuwe 
ontwikkelde model, werd in de projectofferte voorgesteld om een Monte Carlo simulatie te 
gebruiken. 

Algemeen 

 
Na overleg met de statisticus van het ILVO, blijkt een dergelijke analyse op het ontwikkelde 
model op bedrijfsniveau niet haalbaar te zijn. In dit kader wordt dan ook een derde model 
ontwikkeld, dat op basis van de gegevens uit de VLM-dataset, een inschatting kan maken van 
de belangrijkste ES uit het model op Vlaams niveau (de Analytische Tool kan een inschatting 
maken van de ES Stal, Weide, Land en Kunstmest). De manier waarop deze inschatting 
gebeurt, wordt in wat volgt kort toegelicht.  
 

Eens de nodige informatie is verzameld, gebeuren alle bewerkingen in het rekenblad 
“berekening” van de Tool. Dit maakt dat het beperkte model, op Vlaams niveau ( = 
Analytische Tool), makkelijker te volgen is, dan het model op bedrijfsniveau ( = EMAV). De 
uitleg van het beberkte model wordt daarom herleid tot het meest essentiële. Voor meer detail 
verwijzen we naar de beknopte handleiding vooraan de ‘Analytische Tool’, de macro’s in het 
VBA deel en de Formules in de verschillende werkbladen.  

Beknopte beschrijving van de uitvoer 

 
Beknopte omschrijving van uitvoer: 
• In een eerste fase wordt een macro uitgevoerd die, cfr. EMAV, de VLM-dataset en het 

default-model klaarmaken voor de verdere berekeningen. De bekomen informatie wordt 
dan samen met de VLM-dataset gerapporteerd in het werkblad “Variabelen”. 

• Nadien wordt het aantal dieren per diercategorie en hun respectieve brutoproducties 
opgehaald uit de VLM-dataset.  

• Om rekening te houden met de aanwezige EA-stallen, worden de aangegeven stallen in de 
VLM-dataset opgezocht. De dierenaantallen van de opgezochte stallen worden 
gesommeerd. Vervolgens wordt, op basis van de som per staltype en het aantal dieren dat 
voor de beschouwde categorie gehouden wordt in EAstallen (op Vlaams niveau), de 
rekenfactor voor het bepalen van de emissie uitgemiddeld op Vlaams niveau. 

• Hoewel de Bruto-productie wordt opgehaald uit de VLM-dataset, wordt verder gerekend 
met een berekende Bruto-productie.  

o Voor diercategorieën waarbij een onderscheid gemaakt wordt in balanstype, wordt 
de gebruikte NEX berekend op basis van de gegevens voor de vier balanstypes 
(zie werkblad “informatie uit het model” van de Analytische Tool) 

o Voor de andere diersoorten wordt de algemene NEX berekend op basis van de 
dierenaantallen en de bruto-productie uit de VLM-dataset 

• Nu alle informatie in het model gebracht werd, is er een inschatting van de 
ammoniakemissie (op Vlaams niveau) voor de ES Stal, Weide, Opslag, Land en 
Kunstmest. 

• Om de vergelijking met het model op bedrijfsniveau volledig te maken dient de informatie 
betreffende de mesttransporten tussen landbouwbedrijven (import en export per type mest 
gesommeerd voor Vlaanderen), de ammoniakemissie toe te schrijven aan de 
mestverwerkingsbedrijven, de verzamelpunten en de totale ammoniakemissie uit een 
uitgevoerde versie van EMAV (model bedrijfsniveau) gehaald te worden en op de juiste 
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plaats in de Analytische tool te worden ingebouwd. (Voor dit doeleinde werden specifieke 
plaatsen aangeduid in het werkblad “Informatie uit het Model”)  

 
Indien de Macro’s van de Analytische Tool worden uitgevoerd en alle nodige extra informatie 
word ingevoerd, wordt met de Alanytische Tool voor een beschouwd jaar een waarde bereikt 
die deze van het model op bedrijfsniveau (EMAV) sterk benaderd (zie ook Tabel 34). 
 

Eens de Analytische Tool voor een bepaald jaar wordt uitgevoerd, kan deze de basis vormen 
voor het snel evalueren van veranderingen en maatregelen. Op deze manier kan de 
Analytische Tool gebruikt worden om beleidsvoornemens op een eenvoudige en snelle 
manier af te toetsen of kunnen de emissies voor een toekomstig jaartal worden ingeschat op 
basis van extrapollaties. Hiervoor geldt min of meer dezelfde regel als deze die wordt 
voorgeschreven voor het aanpassen van het rekenblad bij EMAV en EMAV

Verdere Gebruiksmogelijkheden 

NIS

 

  nl. alle cijfers 
waar geen formule achter schuilt, tenzij expleciet vermeld m.b.v. een opmerking, mogen 
veranderd worden om te kijken welke invloed ze uitoefenen op de totaalemissie die voor 
Vlaanderen wordt berekend. 

Tabel 34 vergelijking resultaten analytische tool (op Vlaams niveau) t.o.v. resultaten EMAV (op 
bedrijfsniveau) voor het jaar 2005 

Resultaten Analytische Tool (AT) Resultaten EMAV 

Emissiestadium Rundvee Varkens Pluimvee 
Overig 

vee Vlaanderen Vlaanderen Verschil AT 

  
Ton 

NH3

Ton 
NH/jaar 3

Ton 
NH/jaar 3

Ton 
NH/jaar 3 Ton NH/jaar 3 Ton NH/jaar 3 % /jaar 

Stal 6927 12128 2609 248 21912 21953 0% 
Weide 2599 0 0 99 2698 2698 0% 
Externe opslag 107 94 15 3 208 198 -5% 
Uitrijden 5559 6645 6214 163 18581 17804 -4% 
Kunstmest     2346 2190 -7% 
Verwerking     182 182 0% 
Verzamelpunten     0 0 0% 
Totaal         45927 45024 -2% 
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3.8 Onzekerheid 
 
De onzekerheid van het model werd nagegaan via een beperkte Monte Carlo Simulatie 
uitgevoerd op de “Analytische Tool” (2005). Hiervoor werden plugg-ins voor Excel gebruikt 
(RISKAMP en @Risk). 
 
Op basis van een gegevensset wordt de invloed nagegaan van de respectieve rekenfactoren op 
de bekomen emissies. Hiervoor worden berekeningen gemaakt met verschillende waarden van 
de rekenfactoren. Volgende mogelijkheden werden gebruikt: 

• UNIFORM: op basis van min. en max. literatuurgegevens. Alle tussenliggende 
waarden hebben evenveel kans om voor te komen 

• TRIANGULAR: op basis van min., meest waarschijnlijke en max. waarden. Deze 
methode wordt meestal gebruikt om op een vereenvoudigede manier een 
normaalverdeling te benaderen. Deze methode kan echter ook gebruikt worden om de 
mening van een bepaalde expert, de waarde van een bepaalde publicatie een groter 
gewicht te geven (=TriangularValue(min;meest waarschijnlijke;max)). Deze methode 
werd gebruikt om de hier gehanteerde rekenfactoren te laten primeren. 

• NORMAAL: de cijfers varieren volgens een normaalverdeling op basis van gem en 
stdev. 

 
Er werden rekenfactoren gezocht in de literatuur. Cijfers uit buurlanden met gelijkaardige 
veeteelt-situatie en klimaat (Nl, D, Den, Fr en soms Uk) of algemene cijfers voor Europa, 
werden weerhouden.  
 
De Monte Carlo Simulatie werd beperkt tot de drie ES met de grootste bijdrage: voor 2005 
zijn dit Stal, Land en Weide. Verder wordt besloten om voor het ES Stal: 
• Alleen de algemene EF te laten variëren (in kg NH3/d/J) en niet de EF per staltype (in kg 

NH3
• Voor de EA-correctie steeds de rekenfactoren uit de wetgeving te hanteren 

/d/J) (Dit bracht met zich mee dat varieren van de bezettingsgraad niet mogelijk is); 

 
Op basis van deze randvoorwaarden werden er per subcategorie een minimum, een maximum, 
een gemiddelde en standaartdeviatie berekend. Een overzicht van deze waarden, met 
vermelding van de referenties voor de brongegevens, kan teruggevonden worden in Tabel IV, 
Tabel V en Tabel VI in Bijlage 1 van dit rapport. Deze brongegevens, berekend uit de 
literatuur, worden vervolgens opgenomen in de Analytische tool van het jaartal 2005. 
 
In het werkblad “Rekenfactoren” worden de vooropgestelde rekenfactoren (EFNH3 Stal, EC 
NH3 Weide en ECNH3 

 

Land) benaderd via een van de drie RISKAMP-formules (binnen één 
Monte Carlo Analyse wordt steeds voor alle rekenfactoren, dezelfde RISKAMP-formule 
gebruikt). 

Vervolgens wordt in het Monte Carlo Model aangegeven hoeveel itteraties er dienen 
uitgevoerd te worden en welke cel (bij onze model = deze waar de Totale Vlaamse NH3

Figuur 

-
emissie in wordt gerapporteerd) er dient beschouwd te worden voor de simulatie. Bij elke 
itteratie wordt de waarde van de rekenfactor aangepast volgens de gebruikte formule. Er werd 
gewerkt met 1 miljoen itteraties. De resultaten worden weergegeven in 25 en Tabel 26 
(en als grafiek met foutvlaggen (=Stdev) in Figuur X, Figuur XI en Figuur XII, Bijlage 2). De 
kurtosis en de skewness van het model geven aan in hoeverre het Monte Carlo-model de 
Gausscurve benadert (kurtosis benadert waarde 3 en skewness de waarde nul. 
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Figuur 25 Samenvattende grafiek van de uitgevoerde Monte Carlo Simulaties (1,000,000 itteraties) 
 
Tabel 26 overzicht van de resultaten bekomen met EMAV_2005, met de Analytische tool en op basis van de 
uitgevoerde Monte Carlo simulaties 

EMAV (bedrijfsniveau; 2005) 

45.024,22 (Ton NH3

Analytische tool' (Vlaams Niveau; 2005) 

/jaar) 

45.926,78 (Ton NH3

Monte Carlo Simulaties 

/jaar) 

Uniform (o.b.v. min,max) Normaalverdeling (o.b.v. gemiddelde, 
stdev) 

Triangular (o.b.v. min, meest 
waarschijnlijke, max) 

Samenvatting resultaten Samenvatting resultaten Samenvatting resultaten 

(Ton NH3 (Ton NH/jaar) 3 (Ton NH/jaar) 3

Gemiddelde 

/jaar) 
                              
48.677,20  Gemiddelde 

                             
40.806,88    Gemiddelde 

                             
47.612,46    

aantal iteraties 
                         
1.000.000,00  aantal iteraties 

                       
1.000.000,00    aantal iteraties 

                         
1.000.000,00  

Minimum 
                               
23.158,16  Minimum 

                             
12.319,26    Minimum 

                             
27.940,20    

Maximum 
                               
71.857,53  Maximum 

                             
73.406,39    Maximum 

                             
68.042,21    

Mediaan 
                               
48.707,85  Mediaan 

                             
40.736,12    Mediaan 

47.492,26    

Spreiding 
                               
48.699,37  Spreiding 

                             
61.087,13    Spreiding 

                             
40.102,01    

Standaard 
Deviatie 6876,46 

Standaard 
Deviatie 

                               
6.846,71    Standaard Deviatie 

                               
4.979,72    

Variantie 47285660,36 Variantie 
                     
46.877.476,06    Variantie 

                     
24.797.588,68    

 CV (%)*  14%   CV (%)*  17%   CV (%)*  10% 

Skewness -0,03 Skewness 
                                        
0,07    Skewness 0,09 

Kurtosis 2,45 Kurtosis 
                                        
2,87    Kurtosis 2,76 

* naderhand zelf berekend 

Histogram Monte Carlo Simulaties
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Op basis van deze resultaten kunnen we besluiten we dat: 
• De drie modellen een goede weerspiegeling geven van de optredende totaalemissies. 
• De Analytische Tool kan als betrouwbaar worden bestempeld omdat: 

o De bekomen resultaten bekomen tussen de “pieken” van de vershillende 
modelbenaderingen in vallen. 

o De afwijking van onze Analytische Tool t.o.v. de gemiddelde waarde die 
bekomen wordt met de drie modellen steeds lager is dan 1x de 
standaartdeviatie (valt binnen de foutvlaggen op de piek van alle Monte Carlo 
modellen). 

• Gezien het beperkte verschil tussen de “Analytische Tool 2005” & “EMAV_2005”, 
kan worden aangenomen dat ook dit laatste model betrouwbaar is. 

• Een meer uitgebreide simmulatie kan mogelijke zwakheden van het model 
detecteren. 
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4 Eindbespreking en aanbevelingen 
Voor dit project werden drie modellen ontwikkeld: 

• EMAVNIS

• EMAV (EmissieModel Ammoniak Vlaanderen) dat de ammoniakemissie inschat op 
basis van gegevens van de VLM (MB). Dit model geeft de emissie op bedrijfsniveau 
en maakt hierbij onderscheid tussen de verschillende diercategorieën (vanaf 2000). 

 (EissieModel Ammoniak Vlaanderen) dat de ammoniakemissie inschat op 
basis van de NIS gegevens en als fijnste niveau de verschillende dierencategorieën op 
gemeentelijk niveau geeft. (1990-1999). 

• AT of ‘Analytische Tool’, afgeleid van EMAV, ontworpen om de Monte Carlo 
simulatie mogelijk te maken en een handig gebruiksmiddel voor het snel aftoetsen van 
beleidsvoornemens of het maken van predicties. 

 
Het jaar 2000 is het schakeljaar tussen de eerste twee modellen en kan gebruikt worden om de 
overgang van EMAVNIS

 

 naar EMAV te toetsen. In alle modellen wordt de locatie van de te 
hanteren rekenfactoren zoveel mogelijk gescheiden van de locaties waar de berekeningen 
gebeuren. Aldus wordt het overzicht maximaal behouden en kunnen er ook gemakkelijk 
aanpassingen worden doorgevoerd indien gewenst. 

In de bespreking van dit project wordt op regelmatige basis de aandacht gevestigd op de 
lacunes die bij de gehanteerde berekeningswijzes aan het licht kwamen. Een aantal van deze 
opmerkingen wordt in wat volgt herhaald. Daarnaast worden er ook nog enkele andere 
bedenkingen meegegeven. 

 
• Uit het ontbreken van goede gegevens betreffende de externe opslag, bleek destijds al 

de nood aan de studie “Externe mestopslag, 2006”. De gegevens die nu gehanteerd 
worden, zijn gebaseerd op de landbouwsituatie van 2005. Om de informatie actueel te 
houden en om de mogelijke problemen bij interpolatie naar de tussenligende jaren 
zoveel mogelijk te beperken, wordt het cyclisch herhalen van deze 
onderzoeksopdracht (vb. om de 5 jaar) voorgesteld. Bij eventuele herhaling van dit 
onderzoek dient wel onderscheid gemaakt te worden in een winter- en een zomer-
periode voor de opslag van mengmest (opslagduur, aandeel naar de opslag, EC,...). 

 
• De uitvoer van EMAV neemt vrij veel tijd in beslag. Mogelijk kan de uitvoer versneld 

worden door gebruik te maken van een ander platform met de mogelijkheid tot export 
van de resultaten naar Excel. 

 
• Uit de bespreking van het ES kunstmest blijkt dat een eventuele studie voor het 

bepalen van EF voor kunstmest voor de verschillende landbouwstreken (en die 
eventueel ook rekening houden met de in het beschouwde jaar heersende 
klimaatsinvloeden) nuttig kan zijn. Dit geldt evenzeer voor het toepassen (uitrijden) en 
uitscheiden (weideperiode) van dierlijk mest op de cultuurgronden. De mate van 
ammoniakvervluchtiging wordt immers bepaald door de ureum- en 
ammoniaumconcentratie, het bodemvochtgehalte, de temperatuur en de bodem-pH. 

 
• Voor bepaalde diercategorieën wordt in de VLM dataset het aantal aanwezige 

standplaatsen per inrichting meegegeven. Het was de bedoeling om op basis van deze 
gegevens een gemiddelde bezettingsgraad te berekenen, specifiek voor het 
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beschouwde jaar. Deze denkpiste wordt momenteel echter nog niet verder onderzocht, 
maar zou kunnen worden meegenomen naar een volgende optimaliseringsfase. 

 
• Voor het toepassen van vaste mest, droge pluimveemest en natte pluimveemest, zijn 

de EC momenteel gebaseerd op de gegevens uit Pollet et al. (1996) en de rapporten 
rond het EA uitrijden van mengmest op grasland. Mogelijk kan het nuttig zijn om ook 
deze EC te bepalen via nader praktijkonderzoek. 

 
• Indien voor de berekeningen van het ES kunstmest in EMAV ook 

gebruiksintensiteiten per landbouwstreek worden bepaald, zal in beide modellen 
(EMAV en EMAVNIS

 

) dezelfde werkwijze gehanteerd worden. Indien de bepaling 
ervan op termijn nog steeds onhaalbaar blijft, dient onderzocht te worden of de 
correctiefactor voor de MB-gegevens dient te worden bijgesteld 

• Momenteel dient het aandeel akkerland en grasland per landbouwzone handmatig 
opgezocht te worden. Dit zou geautomatiseerd kunnen worden. 

 
• Zoals aangehaald in hfdst 2.4.3 zou er vanaf 1991 ook rekening moeten gehouden 

worden met de (algemene) bemestingsnormen. Deze hebben immers een invloed op de 
verhouding van mengmest die terecht komt op grasland en akkerland. Om de 
eventuele verschuiving te kunnen inschatten, zou een bemestingsfactor (BF) voorzien 
kunnen worden in de betrokken formules op basis van de arealen per teelt op Vlaams 
niveau afkomstig uit de meitellingen voor het beschouwde jaartal. Gezien de 
berekening van deze factoren gebeurt op Vlaams niveau, zou de aanpassing 
opgenomen kunnen worden bij de berekening van de rekenfactoren van ES Land. 

 
• De uitgevoerde Monte Carlo analyse is eerder beperkt te noemen. Het uitbereiden van 

deze analyse zou toelaten om rekening te houden met meer literatuurgegevens, andere 
ES, de bezettingsgraad,… Een dergelijke uitgebreide analyse zou kunnen opgevat 
worden als een apparte studie. 

 
• Voor een aantal diercategoriën ontbreken nog specifieke rekenfactoren (vb. buffels, 

reebokken, herten). 
 
• Vermits de opdracht enkel het inschatten van de ammoniakemissies betrof, wordt in 

EMAV en EMAVNIS geen rekening gehouden met het aspect overbemesting (vb. niet 
gekeken naar kunstmestgebruik + mest tijdens weideperiode + som mengmest, vaste 
mest op akkerland). Er werd echter wel vooropgesteld dat in deze modellen de mest op 
het einde van de rit een eindbestemming dient te krijgen (om de stikstofstromen van 
het model sluitend te maken). Verdere optimalisatie van het model zou kunnen leiden 
tot het in rekening brengen van deze maximaal toepasbare hoeveelheid stikstof (en dus 
ook het inschatten van de mestoverschot en mogelijke risico’s op overbemesting). 
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Bijlage 1: Tabellen 
 
 

Tabel I: Oplijsten van de velden uit de NIS VL file (Vlaams niveau), die gebruikt worden in 
het model. Deze velden dienen groter te zijn dan 0. De subcategorie “bestemd om als kalf 
geslacht te worden”. (*) Vormt uitzondering op deze regel. Indien gelijk aan nul wordt verder 
gerekend met de som van de deelcategorieën (zie gele kader in tabel). 

Tabel II: Oplijsten van de velden die uit de NIS gem  file (gemeentelijk niveau), die nodig 
zijn om de dataset voor het model op te bouwen. Deze velden dienen groter te zijn dan 0. De 
subcategorie “bestemd om als kalf geslacht te worden”. (*) Vormt uitzondering op de regel. 
Indien gelijk aan nul wordt verder gerekend met het verschil tussen het totaal aantal 
“Runderen jonger dan 1 jaar” en de hoerveelheid “Andere Kalveren” jonger dan 1 Jaar. 

Tabel III: Richtwaarden voor de samenstelling en dichtheid van dierlijk mest (VLM, 2008). 

Tabel IV: Overzicht van de .  literatuurgegevens voor de Monte Carlo bij het ES Land

Tabel V: Overzicht van de literatuurgegevens gebruikt voor de berekening van het ES Stal 
(vóór  in rekening brengen van de EA-stalsystemen) bij de Monte Carlo Analyse. 

Tabel VI: Overzicht van de EC-waarden die voor de weide gebruikt werden bij de Monte 
Carlo Analyse. 
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Tabel I: Oplijsten van de velden uit de NIS VL file (Vlaams niveau), die gebruikt worden in het model. Deze velden dienen groter te zijn dan 0. De 
subcategorie “Bestemd om als kalveren geslacht te worden” (*) Vormt een uitzondering op deze regel. Indien gelijk aan nul, zal verder gerekend worden met 
de som van de deelcategorieën (zie gele kader in tabel). 
 
Landbouwtelling mei 1990     
Tabel A resultaten volgens uitgebreide lijst van variabelen : voor België, de Gewesten, de Provincies, de Landbouwstreken   
Diercategorieën Vlaams Gewest 

Totaal aantal runderen   
Runderen jonger dan 1 jaar Bestemd om als kalveren geslacht te worden (*) 
  jonger dan 6 maand   
  van 6 maand tot jonger dan 1 jaar   
 Andere kalveren    
  Mannelijke   
   jonger dan 6 maand  
   van 6 maand tot jonger dan 1 jaar  
  Vrouwelijke   
   jonger dan 6 maand  
   van 6 maand tot jonger dan 1 jaar  
Runderen van 1 jaar tot jonger dan 2 jaar  Mannelijke Voor de reproductie  
   Voor de vetmesting  
  Vrouwelijke Voor de vetmesting  
   Voor het vervangen van melkkoeien  
   Voor het vervangen van zoogkoeien  
Runderen van 2 jaar en meer Mannelijke  Voor de reproductie  
   Voor de vetmesting  
 Vrouwelijke Vaarzen Voor de vetmesting  
   Voor het vervangen van melkkoeien  
   Voor het vervangen van zoogkoeien  
  Melkkoeien In productie  
   Reforme  
  Zoogkoeien In productie  
   Reforme  

Totaal aantal varkens   
Biggen van minder dan 20 kg     
Varkens van 20 kg tot minder dan 50 kg     
Mestvarkens     
 reforme zeugen en beren    
Fokvarkens van 50 kg en meer Beren    



 

125 
 

 Zeugen    
 Gedekte zeugen Voor de eerste maal gedekte zeugen   
  Andere   
 Niet gedekte zeugen Jonge nog niet gedekte zeugen   
  Andere   
Totaal aantal schapen   
Ooien (reforme inbegrepen)     
 Ooilammeren voor de reproductie    
 andere schapen    
Totaal aantal geiten   
Vrouwelijke geiten (reforme inbegrepen)     
Vrouwelijke geitjes voor de opfok     
Overige geiten     
Totaal aantal paardachtigen   
Paarden Landbouwpaarden    
 Overige paarden en pony's Paarden   
  Pony's   
Ezels, muilezels en muildieren     

Totaal aantal pluimvee   
Leghennen en poeljen Leghennen    
  van consumptie eieren   
  van broedeieren   
 Poeljen    
Vleeskippen     
Fokhanen     
Kalkoenen     
Eenden     
Ganzen     
Parelhoenen     
Totaal aantal konijnen   
Moederdieren     
Andere konijnen     
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Tabel II: Oplijsten van de velden die uit de NIS gem file (gemeentelijk niveau), die nodig zijn om de dataset voor het model op te bouwen. Deze velden 
dienen groter te zijn dan 0. De subcategorie “Bestemd om als kalveren geslacht te worden” (*) vormt ook hier de uitzondering op deze regel. Indien gelijk 
aan nul, zal verder gerekend worden met het verschil tussen het totaal aantal“Runderen jonger dan 1 jaar” en de hoerveelheid “Andere Kalveren” jonger 
dan 1 Jaar. 
 
NIS nr             

GEMEENTENAAM             

              

H000000 Aantal bedrijven           

H010000   Met landbouwproductie         

C000001 Oppervlakte cultuurgrond           

C150600   Tijdelijke weiden         

C300000   
Oppervlakte steeds bedekt 
met blijvend grasland         

A100000 Totaal aantal runderen           

A110000   Runderen jonger dan 1 jaar         

A111000     
Bestemd om als kalveren 
geslacht te worden     (*) 

A112000     Andere kalveren       

A112100       Mannelijke     

A112200       Vrouwelijke     

A120000   
Runderen van 1 jaar tot 
jonger dan 2 jaar         

A121000     Mannelijke       

A122000     Vrouwelijke       

A130000   
Runderen van 2 jaar en 
meer         

A131000     Mannelijke       

A132000     Vrouwelijke       

A132100       Vaarzen     

A132200       Koeien     

A132210         Melkkoeien   

A132220         Zoogkoeien   
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A200000 Totaal aantal varkens           

A210000   
Biggen van minder dan 20 
kg         

A220000   
Varkens van 20 kg tot 
minder dan 50 kg         

A230000   Mestvarkens         

A240000   
Fokvarkens van 50 kg en 
meer         

A241000     Beren       

A242000     Zeugen       

A300000 Totaal aantal schapen           

A400000 Totaal aantal geiten           

A500000 
Totaal aantal 
paardachtigen           

A600000 Totaal pluimvee            

A601000   Leghennen en poeljen         

A602000   Vleeskippen         
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Tabel III: Richtwaarden voor de samenstelling en dichtheid van dierlijk mest (VLM, 2008). 
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Tabel IV: Overzicht van de literatuurgegevens voor de Monte Carlo analyse bij het ES Land. 
 

LEGENDE: 
  

Emissiecoeficientgebruikt 
in model 

Informatie EF voor Monte Carlo Simulatie  
Opmerking 

Referenties 
(%) Min Max Gem Stdev 
  EC (%) EC (%) EC (%) EC (%) 

Mengmest Grasland             

BW=breedtwerpig BW  72 2 84 33,8 25,3 

Alle EC gevonden voor grasland (of?) En 
BW (of?) gerapporteerd voor 2001 (Daarna 
NEC richtlijn!) 

Misselbrook et al. (1999), Misselbrook et al. (2000), 
Misselbrook et al. (2000), Hutchings et al. (2001), 
Lockyer et al. (1989), Nathan and Malzer (1994), 
Mattila (1998), Thompson, Pain et al. (1990), Pain 
et al. (1989), Frost et al. (1990) 

INW() = inwerken 
binnen de () u SS 34 7,0 47,0 28,6 15,3 Alle EC gevonden voor grasland (of?) En SS 

Hutchings et al. (2001), Rubaek et al. (1996), 
Rubaek et al. (1996) 

SS= Sleepslang SK 28 Geen extra Literatuurgegevens  

SK = Sleufkouter ZB/ZI 20 0,1 20,0 7,0 7,8 

Alle EC gevonden voor grasland ZB/ZI 
(word immers enkel op grasland gebruikt) 
en MI waarbij niet gespecifieerd werd of 
het om akkerland of grasland gaat 

Hutchings et al. (2001), Nathan and Malzer (1994), 
Rubaek et al. (1996) 

ZB/ZI = 
Zodenjectie   Akkerland             

MI=mestinjectie BW 68 0,2 84,0 33,6 26,0 

Alle EC gevonden voor akkerland (of?) En 
BW (of?) gerapporteerd voor 2001 (Daarna 
NEC richtlijn!) 

Hobbs et al. (1999), Misselbrook et al. (2000), 
Hutchings et al. (2001), Lockyer et al. (1989), 
Nathan and Malzer (1994), Sommer et al. (1991), 
Van der Molen et al. (1990), Malgery (1998), 
Mattila (1998), Thompson, Pain et al. (1990), Pain 
et al. (1989), Frost et al. (1990) 

  INW(2) 17,4 Relatief gemaakt t.o.v. breedtwerpig op basis van de gegevens uit Demeyer et al. (2006) 

  SS 34 6,0 47,0 20,4 18,9 
Alle EC gevonden voor akkerland (of?) En 
SS Hutchings et al. (2001), Malgery (1998) 

  MI 20 0,0 20,0 5,6 9,7 
Alle EC gevonden voor akkerland (of?) En 
MI 

Misselbrook et al. (1999), Hutchings et al. (2001), 
Arogo et al. (2001), Malgery (1998) 

  Vaste mest               

  INW(traditioneel) 45 45,0 76,0 55,3 17,9 Alle EC voor vaste mest (-pluimveemest) Misselbrook et al. (1999) 
  INW (24) 38,1 Relatief gemaakt t.o.v. breedwerpig op basis van de gegevens uit Demeyer et al. (2006) 
                  
  Pluimveemest               
  Natte               

  INW(traditioneel) 72 2,0 72,0 27,4 21,9 Alle EC voor pluimveemest Misselbrook et al. (1999), Lockyer et al. (1989) 
  INW (24) 61 Relatief gemaakt t.o.v. breedtwerpig op basis van de gegevens uit Demeyer et al. (2006) 
  Droge               
  INW(traditioneel) 25 Relatief maken t.o.v. Natte pluimveemest volgens de verhouding waarin de rekenfactoren zich verhouden in EMAV 
  INW (24) 21,2 Relatief gemaakt t.o.v. breedtwerpig op basis van de gegevens uit Demeyer et al. (2006) 
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Tabel V: Overzicht van de literatuurgegevens gebruikt voor de berekening van het ES Stal (vóór in rekening brengen van de EA-stalsystemen) bij de 
Monte Carlo Analyse. 
 
  Bezettingsgraad NEX EF model Informatie EF voor Monte Carlo Simulatie  Opmerking Referenties 

gemiddelde. 
traditionele 
systemen 

Min Max Gem Stdev 

% kg 
N/dier/jaar 

kg NH3/d/jaar kg 
NH3/d/jaar 

kg 
NH3/d/jaar 

kg 
NH3/d/jaar 

kg 
NH3/d/jaar 

RUNDEREN                       
Melkvee en zoogkoeien Vervangingsvee < 1 j. 95 33,00 3,71 0,70 4,57 2,73 1,38   Groot Koerkamp et al. (1998) 

    vervangingsvee (1-2 j.) 95 56,00 4,18 0,70 4,57 2,81 1,46   Groot Koerkamp et al. (1998) 

    Melkkoeien  100 97,00 9,12 0,49 29,00 8,32 6,23   Kroodsma et al. (1993), UNECE 
(1998), Arogo et al. (2001), 
Hutching et al. (2001), Kroodsma 
et al. (1995), Van 't Ooster (1994), 
Groot Koerkamp et al. (1998), 
Scholtens en Huis in 't veld (1997), 
Scholtens et al. (1996), Huis in 't 
Veld en scholtens (1998), Pfeiffer 
et al. (1994), Demmers et al. 
(1998), Groenstein en Montsma 
(1991), Mannebeck en Oldenburg 
(1990), Groot Koerkamp et al. 
(1998) 

Melkkoeien 
en 
zoogkoeien 

    Waarde afhankelijk gemaakt van verhouding melkoeien/zoogkoeien (afkomstig uit de meitellingen va,n het NIS anno 2005) 

Verhouding 63 Melkkoeien (%) 
(cf. Anoniem 
(2007)) 

37 Zoogkoeien (%) 

Mestvee Zoogkoeien 96 97,00 5,04 2,30 15,00 7,62 4,32    Demmers et al. (1998), Arogo et 
al. (2001), Bouwman et al. (1997), 
Van der Hoek (1998), EEA (2002), 
McInnes (1996), Groot Koerkamp 
et al. (1998) 

    Mestkalveren 95 10,50 2,38 0,70 8,29 3,11 2,40   Koerkamp et al. (1998), Groot 
Koerkamp et al. (1998) 

    Runderen jonger dan 1 jaar 95 23,00 3,71 0,70 14,00 4,04 2,74   Misselbrook et al. (2000), Groot 
Koerkamp et al. (1998) 

    Runderen (van 1 tot 2 jaar)  95 61,00 4,18 0,70 14,00 4,06 2,74   Misselbrook et al. (2000), Groot 
Koerkamp et al. (1998) 
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Andere runderen Andere runderen 95 77,00 9,03 0,49 29,00 8,17 5,84   Kroodsma et al. (1993), UNECE 

(1998), Arogo et al. (2001), 
Bouwman et al. (1997), Van der 
Hoek (1998), EEA (2002), McInnes 
(1996), Hutching et al. (2001), 
Kroodsma et al. (1995), Van 't 
Ooster (1994), Groot Koerkamp et 
al. (1998), Scholtens en Huis in 't 
veld (1997), Scholtens et al. 
(1996), Huis in 't Veld en scholtens 
(1998), Pfeiffer et al. (1994), 
Demmers et al. (1998), Groenstein 
en Montsma (1991), Mannebeck 
en Oldenburg (1990), Groot 
Koerkamp et al. (1998) 

VARKENS                       
    Biggen van 7 tot 20 kg 100 2,45 0,60 0,19 0,74 0,39 0,17   Aarnink et al. (1995), Aarnink et al. 

(1997), Groot Koerkamp et al. 
(1998), Hutchings et al. (2001),  

    Beren 100 22,26 5,50 Geen EF  van andere auteurs   GEEN GEGEVENS VAN ANDERE 
    Zeugen inc. Biggen minder dan 7 kg 100 22,38 4,35 2,72 16,60 11,38 6,10   Misselbrook et al. (2000), Van der 

Hoek (1998), Battye et al. (1994), 
McInnes (1996), UNECE (1998), 
Hutchings et al. (2001)  

    Andere varkens van 20 tot 110 kg 89 11,82 2,67 0,31 6,50 2,67 1,68   Oosthoek et al. (1991), Groot 
Koerkamp et al. (1998), 
Misselbrook et al. (2000), Van der 
Hoek (1998), Battye et al. (2003), 
McInnes (1996), UNECE (1998), 
Hutchings et al. (2001), Aarnink et 
al. (1995), Aarnink et al. (1996), 
Gastel et al. (1995), Gallmann et 
al. (?), Aarnink et al. (1997), Den 
Brok et al. (1997), Van der Peet et 
al. (1996) 

    Andere varkens van meer dan 110 kg 100 21,92 4,20 0,23 11,37 4,60 2,73   Hutchings et al. (2001), Gastel et 
al. (1995), Groot Koerkamp et al. 
(1998) 

PLUIMVEE                       
  Legrassen Legkippen inc. (groot)ouderdieren 96 0,69 0,11 0,000 0,450 0,149 0,146   Misselbrook et al. (2000), McInnes 

(1996), EEA (2002), UNECE (1998), 
Battye et al. (2003), Misselbrook 
et al. (1999), Hutchings et al. 
(2001), ALES-list, Groot Koerkamp 
et al. (1998) 
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    Opfokpoeljen van legkippen 85 0,36 0,06 0,000 0,450 0,147 0,147   Misselbrook et al. (2000), McInnes 

(1996), EEA (2002), UNECE (1998), 
Battye et al. (2003), Misselbrook 
et al. (1999), Hutchings et al. 
(2001), ALES-list, Groot Koerkamp 
et al. (1998) 

  Vleesrassen Slachtkuikens 75 0,59 0,06 0,060 0,280 0,187 0,080   Battye et al. (1994), Hutchings et 
al. (2001), Misselbrook et al. 
(2000), McInnes (1996), Van der 
Hoek (1998), EEA (2002), Battye et 
al. (2003), UNECE (1998), 
Misselbrook et al. (1999), 
Hutchings et al. (2001), Groot 
Koerkamp et al. (1998)    

    Slachtkuikenouderdieren 87 1,16 0,50 0,078 0,505 0,217 0,107   Battye et al. (1994), Hutchings et 
al. (2001), Misselbrook et al. 
(2000), McInnes (1996), Van der 
Hoek (1998), EEA (2002), Battye et 
al. (2003), UNECE (1998), 
Misselbrook et al. (1999), 
Hutchings et al. (2001), Groot 
Koerkamp et al. (1998)    

    Opfokpoeljen van 
slachtkuikenouderdieren 

85 0,46 0,21 0,078 0,280 0,197 0,072   Battye et al. (1994), Hutchings et 
al. (2001), Misselbrook et al. 
(2000), McInnes (1996), Van der 
Hoek (1998), EEA (2002), Battye et 
al. (2003), UNECE (1998), 
Misselbrook et al. (1999), 
Hutchings et al. (2001), Groot 
Koerkamp et al. (1998)    

  Struisvogels Struisvogelfokdieren 100 18,00 2,50 0,260 2,500 1,080 1,235 beperkt 
aantal 
literatuur 
gegevens 
voor ander 
gevogelte  

UNECE (1998), Misselbrook et al. 
(1999) 

    Struisvogel slachtdieren 100 8,60 1,80 0,260 1,800 0,847 0,833 UNECE (1998), Misselbrook et al. 
(1999) 

    Struisvogels van 0 tot 3 maanden 100 3,50 0,30 0,260 0,480 0,347 0,117 UNECE (1998), Misselbrook et al. 
(1999) 

  Kalkoenen Kalkoen slachtdieren 100 2,07 0,68 0,260 0,680 0,473 0,210 UNECE (1998), Misselbrook et al. 
(1999) 

    Kalkoen ouderdieren 100 2,00 0,59 0,260 0,590 0,443 0,168 UNECE (1998), Misselbrook et al. 
(1999) 

  Andere Ander pluimvee 100 0,24 0,00 0,000 0,480 0,247 0,240 UNECE (1998), Misselbrook et al. 
(1999) 
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PAARDEN                       
    Paarden ( >600 kg) 100 65 5,00 5,00 9,75 7,58 2,40   UNECE (1998), Hutchings et al. 

(2001) 
    Pony's (200-600 kg) 100 50 3,10 3,10 9,75 6,95 3,45   UNECE (1998), Hutchings et al. 

(2001) 
    Pony's (< 200 kg) 100 35 1,30 1,30 9,75 6,35 4,46   UNECE (1998), Hutchings et al. 

(2001) 
OVERIGE                       
    Geiten (jonger dan 1 jaar) 100 4,36 0,80 0,10 1,58 0,82 0,58 gelijkgesteld 

met schapen 
UNECE (1998), Hutchings et al. 
(2001) 

    Geiten (ouder dan 1 jaar)  100 10,5 1,90 0,10 1,90 1,00 0,73 gelijkgesteld 
met schapen 

UNECE (1998), Hutchings et al. 
(2001) 

    Schapen (jonger dan 1 jaar) 100 4,36 0,70 0,10 1,58 0,80 0,58   UNECE (1998), Hutchings et al. 
(2001) 

    Schapen (ouder dan 1 jaar)  100 10,5 0,70 0,10 1,58 0,80 0,58   UNECE (1998), Hutchings et al. 
(2001) 

    Konijnen (voedsters)  100 8,64 2,40 0,81 2,40 1,77 0,85 gelijkgesteld 
met nertsen 

  

    Nertsen (moederdieren)  100 3,22 0,58 0,58 2,09 1,16 0,82   Hutchings et al. (2001) 

  Andere 
dieren  

Buffels 100 0 0,00 0,00 17,53 6,01 4,60 gelijkgesteld 
met andere 
runderen 

gelijkgesteld met runderen 

    Reebokken 100 0 0,00 0,00 1,58 0,68 0,67 gelijkgesteld 
met schapen 

gelijkgesteld metschapen 

    Herten 100 0 0,00 0,00 9,75 5,92 5,20 gelijkgesteld 
met paarden                 
(200-600 kg) 

gelijkgesteld metpaarden (200-
600kg) 
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Tabel VI: Overzicht van de EC-waarden die voor de weide gebruikt werden bij de Monte Carlo Analyse. 
 
    Gebruikt in model Herberekend 

Referenties 

    WEIDE 
Informatie EF voor Monte Carlo 
Simulatie  

Opmerking 

Naam diercategorie 

aantal 
weidedagen 

Excretie op 
weide 

Emissiecoëfficiënt 
Weide Min Max Gem Stdev 

  (%) EC (%) EC 
(%) 

EC 
(%) 

EC 
(%) 

EC 
(%) 

RUNDEREN                       

  
Melkvee en 
zoogkoeien 

Vervangingsvee < 1 
j. 90 25 8 0,59 12,38 4,70 3,65 

kalf+vaarzen+melkkoeien 
Misselbrook et al. (1999), 
Pain et al. (1998), Bussink 
(1992), Bussink (1994) 

    
Vervangingsvee (1-
2 j.) 160 45 8 0,81 12,38 7,10 3,41 

vaarzen+melkkoeien 
Misselbrook et al. (1999), 
Pain et al. (1998), Bussink 
(1992), Bussink (1994) 

    Melkkoeien  190 40 8 0,81 12,38 5,32 3,77 
melkkoeien 

Misselbrook et al. (1999), 
Pain et al. (1998), Bussink 
(1992), Bussink (1994) 

Melkkoeien 
en 
zoogkoeien     190 43,7 8 

Waarde afhankelijk gemaakt 
van verhouding 
melkoeien/zoogkoeien 

    

Verhouding Melkkoeien (%) 63           
  Zoogkoeien (%) 37           

  Mestvee Zoogkoeien 190 50 8 8,00 12,72 10,55 2,33 Koe-kalf systeem Bouwman et al. (1997), Van 
der Hoek (1998) 

    Mestkalveren 0 0   0,59 3,82 2,20 2,28 kalf Misselbrook et al. (1999) 

    
Runderen jonger 
dan 1 jaar 90 25 8 0,59 9,33 4,36 3,41 

kalf+vaarzen+mestvee+ander 
vee+jonge stieren 

Misselbrook et al. (1999), 
UNECE (1998) 

    
Runderen (van 1 
tot 2 jaar)  160 45 8 1,44 9,33 4,99 3,26 

vaarzen+mestvee+ander 
vee+jonge stieren 

Misselbrook et al. (1999), 
UNECE (1998) 

  Andere runderen Andere runderen 0 0   0,59 12,72 5,99 4,37 

Alle waarden voor runderen 

Bouwman et al. (1997), Van 
der Hoek (1998), EEA 
(2002),McInnes (1996), 
Misselbrook et al. (1999), 
Pain et al. (1998), UNECE 
(1998),  Bussink (1992), 
Jarvis et al (1989), UNECE 
(1998) 

PAARDEN                       
    Paarden ( >600 kg) ? 50 8 3,67 8,00 5,81 1,96 Alle waarden voor paarden UNECE (1998) 
    Pony's (200-600 kg) ? 50 8 3,67 8,00 5,81 1,96 Alle waarden voor paarden UNECE (1998) 
    Pony's (< 200 kg) ? 50 8 3,67 8,00 5,81 1,96 Alle waarden voor paarden UNECE (1998) 
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OVERIGE                       

    
Schapen (jonger 
dan 1 jaar) ? 19,95 8 0,59 12,72 5,69 4,08 

Alle waardes gevonden voor 
weide 

Bouwman et al. (1997), Van 
der Hoek (1998), EEA 
(2002),McInnes (1996), 
Misselbrook et al. (1999), 
Pain et al. (1998), UNECE 
(1998),  Bussink (1992), 
Jarvis et al (1989), UNECE 
(1998) 
 

    
Schapen (ouder 
dan 1 jaar)  ? 20 8 0,59 12,72 5,57 4,15 

Alle waardes gevonden voor 
weide 

  

Andere dieren 
(gegevensuitwisseling 
met VMM) Buffels ? 50 8 0,59 12,72 5,26 3,99 

Alle waardes gevonden voor 
weide 

    Reebokken ? 50 8 0,59 12,72 4,90 3,75 
Alle waardes gevonden voor 
weide 

    Herten ? 50 8 0,59 12,38 4,46 3,33 
Alle waardes gevonden voor 
weide 
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Bijlage 2: Figuren 
 
 
Figuur I: Flowchart model EMAV NIS

Figuur II: Snapshot uit het werkblad EMAV

. 

NIS

Figuur III: Visualisatie ammoniakemissie per gemeente op basis van resultaten EMAV

 ter verduidelijking van de wijze waarop de 
gewogen vervluchtigingscoëfficiënt wordt bepaald. 

NIS

Figuur IV: Visualisatie ammoniakemissie (kg NH3jaar) per km². Op basis van resultaten 
EMAVNIS (1990) en kaartlaag perceelsregistratie 1998. 

 
(1990). 

Figuur V: Visualisatie ammoniakemissie per gemeente op basis van resultaten EMAV (2005). 

Figuur VI: Kaartlaag met de ligging van de landbouwbedrijven uit de VLM-dataset 2005. 

Figuur VII: Ammoniakemissies EMAV_2005 weergegeven per km². 

Figuur VIII: Kaartlaag van de IPPC-bedrijven aanwezig in de EMAV_2005 dataset op 
bedrijfsniveau. 

Figuur IX: combinatie van de kaartlaag met emissies op gemeentelijk niveau en deze met de 
IPPC-bedrijven. 

Figuur X: Grafische weergave van de verdeling van de resultaten bekomen met een Monte 
Carlo analyse volgens de “Triangular” methode (Stdev = 4979,72 ton NH3 . /J)

Figuur XI: Grafische weergave van de verdeling van de resultaten bekomen met een Monte 
Carlo analyse volgens de “Uniform” methode (Stdev = 6876,46 ton NH3 . /J)

Figuur XII: Grafische weergave van de verdeling van de resultaten bekomen met een Monte 
Carlo analyse volgens de “Normaalverdeling” methode (Stdev = 6846,71 ton NH3 . /J)
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Figuur I: Flowchart model EMAV 
 

NIS 
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Figuur II: Snapshot uit het werkblad EMAVNIS
 

 ter verduidelijking van de wijze waarop de gewogen vervluchtigingscoëfficiënt wordt bepaald. 
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Figuur III: Visualisatie ammoniakemissie per gemeente op basis van resultaten EMAVNIS (1990). 



 

140 
 

 
 
Figuur IV: Visualisatie ammoniakemissie (kg NH3/jaar) per km² op basis van EMAVNIS (1990) en kaartlaag perceelsregistratie 1998.
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Figuur V: Visualisatie ammoniakemissie per gemeente op basis van resultaten EMAV (2005)
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Figuur VI: Kaartlaag met de ligging van de landbouwbedrijven uit de VLM-dataset 2005
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Figuur VII: Ammoniakemissies EMAV_2005 weergegeven per km² 
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Figuur VIII: Kaartlaag van de IPPC-bedrijven aanwezig in de EMAV_2005 dataset op bedrijfsniveau 
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Figuur IX: Combinatie van de kaartlaag met emissies op gemeentelijk niveau en deze met de IPPC-bedrijven 
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Figuur X: Grafische weergave van de verdeling van de resultaten bekomen met een Monte Carlo analyse volgens de “Triangular” methode 
(Stdev = 4979,72 ton NH3
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Figuur XI: Grafische weergave van de verdeling van de resultaten bekomen met een Monte Carlo analyse volgens de “Uniform” methode 
(Stdev = 6876,46 ton NH3

Histogram Monte Carlo Simulaties
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Figuur XII: Grafische weergave van de verdeling van de resultaten bekomen met een Monte Carlo analyse volgens de “Normaalverdeling” 
methode (Stdev = 6846,71 ton NH3
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