
Dagelijkse mestverwijdering 
Productietype: vleesvarkens  

Land van herkomst: Nederland 
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Emissies van varkensstallen betreffen 

ammoniak, geur, broeikasgassen (methaan 

en dikstofoxide) en fijnstof. Problemen met 

emissies variëren van schadelijke effecten 

voor het milieu, vermindering van de 

luchtkwaliteit, negatieve gevolgen voor de  

De oplossing – Beste praktijken 

 

Eenmaal ingebouwd in de unit, zijn de kosten van dit 

mestverwijderingssysteem erg laag, hoewel de aanpassing van een 

bestaande stal aan het systeem duur is. Bij het bouwen van nieuwe 

stallen dient hierover al nagedacht te worden. De belangrijkste 

lopende uitgaven zijn de opslag van water en mest voor verspreiding 

over het land op een later tijdstip. De dagelijkse mestafvoer is een 

compleet systeem. Het systeem dient in zijn geheel geïmplementeerd 

te worden om de emissievermindering te bereiken.   

 

Aandachtspunten en aanvullende informatie 

 

Baten:  

√ Verhoging van de dagelijkse 

gewichtstoename van de 

vleesvarkens met 100g tot 

900g/dag 

√ Verbetering van de 

voederconversie van de 

vleesvarkens met 0,26 naar 2,32  

√ De zeugensterfte bedraagt 0,5%  

√ Het aantal levend geboren biggen 

per toom is 15,2  

√ Het aantal doodgeboren biggen 

per toom is 0,8  

√ De sterfte vóór het spenen 

bedraagt 8%  

√ Het sterftecijfer tijdens de opfok 

en tijdens het afmesten was 1%  

√ De veterinaire kosten zijn 31% 

lager per zeug (€60/zeug/jaar) en 

58% lager per vleesvarken 

(€0,4/slachtvarken)  

√ Productie is vrijwel mogelijk 

zonder gebruik van antibiotica  

√ De totale kosten waren 4,8% 

lager per kg slachtgewicht 

(€1,46/kg vs €1,53/kg warm 

karkasgewicht). Dit is voornamelijk 

te wijden aan de lagere 

sterftekosten en een verminderde 

noodzaak voor veterinaire kosten. 

 

Kosten:  

De kosten van mestafvoer via het 

watersysteem zijn 30% hoger (€8 

per slachtvarken) en het systeem 

verhoogt de waterkosten met 20% 

per slachtvarken (€2/varken) 

Kosten-batenanalyse 

 

Aanvullend onderzoek en 
projecten 
https://eupig.eu/ 

EU BREF document link 

Link naar het technisch 

rapport   

Contact RPIG (Nederland): 

Jos Peerlings 
 

Dit project ontving financiering van het programma voor Onderzoek en Innovatie Horizon 2020 van 

de Europese Unie, in het kader van subsidieovereenkomst nr. 727933. Deze publicatie geeft 

uitsluitend de mening van de auteur weer. De Europese Commissie kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor enig gebruik van de inhoud. 

 

De boerderij: De Hoeve Innovatie, een opfok- en afmestbedrijf, pakte 

het emissieprobleem bij de bron aan door mest in kanalen op te 

vangen. Er zijn geen luchtfilters nodig en het systeem kan zowel in 

bestaande als nieuwe stallen worden geïnstalleerd.  

Het systeem: Stallen voor vleesvarkens zijn uitgerust met vaste 

vloeren. Aan de voorkant van de stal bevindt zich een ‘waterkanaal’. 

De mest uit dit kanaal wordt alleen weggespoeld wanneer dit nodig is 

maar ten minste één keer per mestronde. De voerbak wordt op latten 

geplaatst boven het waterkanaal. Achter in de stal bevindt zich een 

schuinaflopend mestkanaal van een meter diep, dat dagelijks wordt 

gespoeld met verse mest en water. Tussen de twee kanalen ligt een 

vaste vloer met tenminste 0,5m2 ruimte per varken. Door het 

mestoppervlak te beperken door middel van schuinaflopende wanden 

en de breedte te beperken tot 0,6 meter, wordt de kans dat ammoniak 

in de lucht verdampt beperkt. De emissie van methaan en geur 

vermindert doordat er dankzij het doorspoelen geen mest achterblijft 

in de stal. 

In de winter, wanneer de ventilatiesnelheden minimaal zijn, stijgt de 

concentratie van gasvormige emissies. Het dagelijks verwijderen van 

mest kan het welzijn van de dieren verhogen maar nader onderzoek 

naar de exacte effecten op de dieren en het milieu is nodig.  

 
 

 

 gezondheid (van mens en dier) en stankoverlast voor woningen in de 

omgeving van de varkensstal. Het terugdringen van deze emissies 

heeft binnen de EU hoge prioriteit en veel regionale 

wetgevingsinitiatieven zijn op dit onderwerp gericht.  
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