
 

 

  

 
 

 
 

 

Persbericht 
 
Den Bosch, 29 mei 2017 

 

Pluimveesector voert regie op emissiearme initiatieven en projecten 
 
De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, 
ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land, vanuit verschillende 
opdrachtgeverschappen, aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen aan de reductie van emissies van 
fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen wordt gewerkt. Leden zijn betrokken beleidsmedewerkers van de 
Provincie Gelderland en Limburg, de regio Food Valley en Agri Food Capital. Afstemming vindt plaats met de 
Ministeries van I&M en EZ, alsook met Wageningen Universiteit (WUR), hogeschool CAH Vilentum en uiteraard 
het bedrijfsleven. Een van de ambities uit de toekomstvisie van de pluimveesector, “Koers voor een vitale 
pluimveehouderij in 2025”, is om in 2025 emissiearm te zijn: zo weinig mogelijk emissies van fijnstof, geur, 
ammoniak en endotoxinen. Om dat te realiseren zijn nog wetenschappelijke onderzoeken,  technische 
ontwikkelingen en praktijkproeven nodig. Niet alleen voor de sector is emissiereductie een speerpunt, ook 
landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuurders hebben het hoog op hun agenda staan. 

 
Meten is weten 
Er wordt een onderzoeksproject gestart naar beschikbaarheid van effectieve en betaalbare meetsensoren voor 
de pluimveehouderij om daarmee veel gerichter (op bedrijfs- en stalniveau) emissies en –reductie te kunnen 
meten. Op basis van feitelijke meetgegevens kan door de pluimveehouder gericht geacteerd worden. Immers, 
meten is weten. Door beter inzicht te hebben in factoren die emissies helpen ontstaan, beperken en 
voorkomen, kan een pluimveehouder afgewogen keuzes maken in zijn bedrijfsvoering voor een betere 
leefomgeving en stalklimaat. Het gaat tenslotte om de doelen. Deze worden binnen afzienbare tijd duidelijk op 
basis van alle (wetenschappelijke) informatie die de Regiegroep tot zijn beschikking heeft en krijgt. 
 
Op weg naar een emissiearme pluimveehouderij 
Verbetering en combinaties van bestaande en nieuwe technieken lijken kansrijk. In de regio Food Valley 
(Gelderse Vallei) is daarvoor een Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV) opgericht. 
Diverse pilots met emissie-reducerende maatregelen worden gestart vanaf de zomer van 2017. De ervaringen 
en resultaten worden via de Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gedeeld met regio’s met vergelijkbare 
ambities, zoals Noord-Brabant en Limburg. Op deze wijze kan efficiënt en effectief worden gewerkt aan korte, 
middellange en lange(re) termijn emissie-reducerende oplossingen voor de gehele Nederlandse 
pluimveehouderij (en waar mogelijk ook andere veehouderijsectoren). 
 
Integrale oplossingen met beste resultaat per bedrijfssituatie 
Integrale verduurzaming is het doel, om ongewenste neveneffecten te voorkomen en bij voorkeur meerdere 
problemen met één maatregel aan te pakken. Maatregelen die zowel fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen 
kunnen reduceren. Een integrale aanpak waarmee met goede afwegingen tot betaalbare en werkbare 
oplossingen wordt gekomen. Middels onderzoek en innovatie wordt gezocht naar effectieve en efficiënte 
oplossingen voor zowel nieuwbouw als bestaande stallen, waarbij het uitgangspunt is het stalklimaat te 
optimaliseren en emissies te minimaliseren. Een gezond stalklimaat is immers zowel goed voor de kippen, 
pluimveehouders en hun medewerkers, als omwonenden; een win/win/win-situatie. 
 
LTO/NOP en NVP gaan na de formatie van een nieuw kabinet graag in gesprek met de nieuwe bewindslieden 

https://www.zlto.nl/home
https://www.lltb.nl/home


 

 

  

 
 

 
 

 

over doelen, ambities en randvoorwaarden, die passen bij een vitale en duurzame pluimveesector. 
 
Noot voor de redactie/niet voor publicatie 
Voor nadere informatie:  
 
Hugo Bens 
Voorzitter Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij 
Tel: 06-10886844  
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