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Samenvatting
In Regio Foodvalley is een omgevingsmeet
netwerk opgezet voor het meten van 
ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide in de 
lucht. Met meetpunten in dorpen, steden, 
natuurgebieden en rondom veehouderijen 
is dit een veel fijnmaziger meetnet dan 
bestaande meetnetwerken, zoals het 
Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit van 
het RIVM. Het omgevingsmeetnetwerk 
levert op meer plaatsen én vaker in de 
tijd gegevens op. Dit leidt tot meer inzicht 
in de lokale luchtkwaliteit. Daarnaast 
dragen de meetresultaten bij aan het 
verbeteren en verfijnen van modellen die 
worden gebruikt om de luchtkwaliteit te 
berekenen en te voorspellen. Met deze 
modellen kunnen effecten van bedrijfs 
en gebiedsgerichte maatregelen op de 
luchtkwaliteit worden doorgerekend om 
in te schatten of daarmee bijvoorbeeld 
de emissie van stikstof kan worden 
teruggebracht.

Het omgevingsmeetnetwerk vormt een 
belangrijk meet en monitoringsinstrument 
op weg naar een schonere lucht in 
de regio. Samen met metingen in de 
stallen (bedrijvenmeetnetwerk) en 
verspreidingsmodellen krijgen we meer 
inzicht in emissies van veehouderijen en de 
gevolgen op de luchtkwaliteit. Bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden werken 
in Regio Foodvalley samen aan innovaties 
om die luchtkwaliteit te verbeteren. De 
resultaten helpen ondernemers in hun 
bedrijfsvoering en geven beleidsmakers 
meer inzicht bij het maken van plannen. 

Het omgevingsmeetnetwerk is op de lange 
termijn een wezenlijk instrument om in 
de regio de doelen en de voortgang van 
onder andere het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied te monitoren. Dit is 
van groot belang gezien de mogelijk 

ingrijpende maatregelen die als 
beleidsopties worden genoemd om 
emissies te verminderen. 

Het omgevingsmeetnetwerk heeft door de 
opgezette logistiek en samenwerkingen de 
potentie een langdurig platform te bieden 
voor monitoring. Het fijnmazige karakter 
van het netwerk, de continue metingen 
en de omvang, en de samenwerking 
met het bedrijvenmeetnetwerk, maken 
het omgevingsmeetnetwerk uniek en 
van grote meerwaarde, zowel regionaal 
als nationaal. Met de resultaten 
kunnen ook modellen verfijnd en 
verbeterd worden. Daarmee levert het 
omgevingsmeetnetwerk in combinatie met 
modellen een belangrijke bijdrage aan 
de zoektocht naar de beste maatregelen 
om emissies, buitenluchtconcentraties en 
deposities terug te dringen. 

“ Het fijnmazige karakter 

van het netwerk, de 

continue metingen 

en de omvang, en de 

samenwerking met  

het bedrijvenmeet

netwerk, maken het 

omgevingsmeet netwerk 

uniek en van grote 

meerwaarde, zowel 

regionaal als nationaal.”
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Inleiding
Binnen de Regio Deal Foodvalley staat 
de versnelde transitie naar een duurzaam 
voedselsysteem centraal. Eén van de 
strategische doelen in deze transitie is  
een emissiearme, gezonde veehouderij.  
In Regio Foodvalley zijn de concentraties 
van fijnstof, geur en ammoniak in de 
lucht relatief hoog. Tegelijkertijd is 
de regio dichtbevolkt én is er met de 
Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en enkele 
kleinere gebieden, veel natuur. Vanwege 
potentiële effecten op de biodiversiteit en 
leefomgeving is het belangrijk om emissies 
te verminderen. 

Het fijnmazige omgevingsmeetnetwerk, 
met meetpunten in steden, dorpen, 
natuurgebieden en rondom veehouderijen, 
geeft inzicht in de hoeveelheid ammoniak, 
fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Deze 
gegevens zijn waardevol voor beleidsmakers, 
boeren, onderzoekers en inwoners. 
Luchtkwaliteit wordt in dit gebied berekend 
op basis van een beperkt aantal landelijke 
meetpunten in combinatie met modellen die 
een inschatting geven van de hoeveelheid  
van deze schadelijke stoffen in de lucht.  
Door op veel meer plekken en vaker in de tijd 
te meten, draagt het omgevingsmeetnetwerk 
in combinatie met zogenaamde 
verspreidings modellen bij aan een 
fijnmaziger beeld van de luchtkwaliteit 
in de regio. Het fijnmazige karakter van 
het netwerk, de continue metingen en de 
omvang maken het omgevingsmeetnetwerk 
uniek en van grote meerwaarde, zowel 
regionaal als nationaal.

Samen met het bedrijvenmeetnetwerk van 
de Regio Deal Foodvalley, waar emissies 
uit de stal worden gemeten, en met inzet 
van verspreidingsmodellen, geeft het 
omgevingsmeetnetwerk inzicht in de effecten 
van emissiereducerende maatregelen op de 

lokale luchtkwaliteit. Deze gegevens kunnen 
direct worden gebruikt door onderzoekers, 
maar ook door beleidsmakers, inwoners en 
agrarisch ondernemers. In dit document 
wordt het omgevingsmeetnetwerk toegelicht 
en een doorkijk gegeven naar de hieruit 
voortkomende resultaten. 

Landbouw in de Regio Deal 
Foodvalley

In de Regio Deal Foodvalley werken 
onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers 
nauw samen om de transitie naar een 
gezond en duurzaam voedselsysteem te 
versnellen. Eén van de thema’s binnen de 
Regio Deal Foodvalley is Transitie in de 
landbouw, waar de ontwikkeling naar een 
toekomst bestendige, duurzame landbouw 
wordt versneld. 

In deze Proeftuin worden verschillende 
innovaties en maatregelen op het gebied 
van bodemverbetering, circulair veevoer 
en emissiereductie getest. Naast het meten 
van emissies in de stal en het meten van de 
luchtkwaliteit in de omgeving, worden ook 
bijvoorbeeld diergezondheid en dierwelzijn 
gemonitord. Deze aanpak maakt een 
integrale afweging van verschillende opties 
voor de transitie van de veehouderij mogelijk.
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Het omgevingsmeetnetwerk
Het omgevingsmeetnetwerk bestaat uit 
een netwerk van meetpunten, verspreid 
in de regio, waar de luchtkwaliteit wordt 
gemeten. Wat wordt er gemeten, op welke 
plaatsen, op welke manier en hoe vaak? 

Waar wordt er gemeten?
Het omgevingsmeetnetwerk bestaat uit drie 
onderdelen: het blootstellingsnetwerk met 70 
meetpunten, drie zogenaamde referentie
stations met hoogwaardige referentieappa
ratuur en het mobiele veehouderijnetwerk. 

1. Blootstellingsnetwerk
Het blootstellingsnetwerk bestaat uit 70 
meetpunten: 60 locaties in dorpen en 
steden en 10 locaties in natuurgebieden. 
Het gebied waarin de luchtkwaliteit wordt 
gemeten beslaat de Regio Foodvalley (acht 
gemeenten) en vijf gemeenten daaromheen. 
De 13 gemeenten waar wordt gemeten zijn 
Barneveld, Bunschoten, Ede, Leusden, Nijkerk, 
Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Wageningen en Woudenberg. Er wordt in 
een groter gebied gemeten dan alleen Regio 
Foodvalley, omdat ook bronnen buiten de 
regio bijdragen aan de luchtkwaliteit in de 
regio.

De exacte locaties van de meetpunten in 
leefgebied zijn geselecteerd op basis van 
gemodelleerde informatie over uitstoot van 
fijnstof en ammoniak en een evenwichtige 
verdeling over de provincies en gemeentes in 
het gebied. Voor de 60 meetpunten in dorpen 
en steden zijn inwoners benaderd met het 
verzoek om een meetpunt in hun achtertuin 
te laten plaatsen. Op 7 van deze locaties 
wordt uitgebreid gemonitord. De exacte 
locaties van de meetpunten zijn, omwille 
van de privacy van de deelnemers, niet 
openbaar. De locaties in de natuurgebieden 
zijn geselecteerd in samenwerking met 
relevante terreinbeherende organisaties, 
zoals Staatsbosbeheer en gemeente Ede.

2. Referentiestations
Om de metingen in het omgevingsmeet
netwerk te valideren, zijn drie locaties 
met hoogwaardige meetapparatuur voor 
referentiemetingen in het omgevingsmeet
netwerk opgenomen. Eén van deze locaties
is het meetstation Wekerom, onderdeel 
van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
(LML). Hier meet het RIVM al met referentie
apparatuur. De andere twee locaties, in de 
omgeving van Lunteren en Leusden, worden 
in samenwerking met het RIVM ingericht met 

Foto: APA
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dezelfde referentieapparatuur voor  
fijnstof en ammoniak. Zo kunnen gegevens 
goed met elkaar worden vergeleken.  
Met de gegevens van de referentiestations 
kan de apparatuur in het blootstellings
netwerk worden gecontroleerd op 
betrouwbaarheid. Daarnaast worden 
de referentiestations gebruikt voor een 
nauwkeurige karakterisering van de 
lucht kwaliteit op deze locaties en kunnen 
er ook nieuwe sensoren worden getest. 

3. Mobiel veehouderijnetwerk
Naast het blootstellingsnetwerk en de 
referentiestations wordt er een roulerend 
meetnetwerk ingezet voor het tijdelijk meten 
van luchtkwaliteit rond veehouderijen.  
De meetapparatuur wordt op meerdere  

punten rondom een bedrijf geplaatst.  
Dit mobiele veehouderijnetwerk rouleert 
langs een selectie van veehouderijen die 
deelnemen aan de zogenaamde Proeftuin 
van de Regio Deal Foodvalley. Bij deze circa 
zestig bedrijven worden maatregelen en 
innovaties om emissies te reduceren getest. 
Door met het mobiele veehouderijnetwerk 
rond de bedrijven te meten, ontstaat inzicht 
in het effect van de maatregelen op de 
luchtkwaliteit in de directe omgeving. 
De locaties worden omwille van de privacy 
niet openbaar gemaakt.

In een deel van de Proeftuin wordt ook 
ín de stal gemeten; het zogenaamde 
bedrijvenmeetnetwerk.

Legenda

  Referentiestations (n=3)

  Tuin - uitgebreid (n=7)

  

 Tuin - standaard (n=53)

 Natuurgebied (n=10)

 

 Natura2000 en natuurparken

 Onderzoeksgebied
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Wat wordt er gemeten?
Met het omgevingsmeetnetwerk wordt
de concentratie ammoniak, fijnstof, 
en stikstofdioxide in de lucht gemeten.  
Dit zijn luchtverontreinigende stoffen 
zoals omschreven door het RIVM. 

Luchtverontreinigende stoffen

Stikstofoxiden 
In zijn pure vorm (N2) is stikstof overal om ons 
heen en is niet schadelijk. In combinatie met 
zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet 
in stikstofoxiden (NO en NO2) en ammoniak 
(NH3). Stikstofoxiden komen onder meer vrij 
bij verbranding van fossiele brandstoffen en 
worden vooral uitgestoten door wegverkeer, 
scheepvaart en industrie.

Ammoniak 
Ammoniak is voor het overgrote deel 
afkomstig uit mestproductie in de landbouw. 
Het ontstaat nadat dieren eiwitten hebben 
gegeten en mest en urine met elkaar 
worden vermengd. Ook het gebruik van 
kunstmest leidt tot uitstoot van ammoniak. 
Deze reactieve verbindingen met stikstof 
zijn een belangrijke voedingsstof voor de 
natuur, maar een teveel is schadelijk voor 
stikstofgevoelige natuur en kan leiden tot een 
afname van de biodiversiteit. 

Fijnstof 
Fijnstof is een verzamelnaam voor alle kleine 
deeltjes in de lucht. Het kan door menselijke 
activiteiten en door natuurlijke bronnen in 
de atmosfeer terecht komen. Een deel van 
het fijnstof bestaat uit zogenaamd primair 
fijnstof; deeltjes afkomstig van banden van 
auto’s, of mestdeeltjes en kleine deeltjes 
afkomstig van de huid en haren van dieren. 
Een ander omvangrijk deel van de deeltjes 
bestaat uit koolstofverbindingen en komt 
vrij bij verbrandingsprocessen. Een groot 
deel van fijnstof ontstaat als stikstofoxiden 
en ammoniak reageren met andere stoffen 
in de lucht; zogenaamd secundair fijnstof. 
Fijnstof in de lucht kan schadelijke gevolgen 
hebben voor de gezondheid, het vergroot 
de kans op luchtwegaandoeningen. Het 
omgevingsmeetnetwerk meet de concentratie 
fijnstofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer 
(het zogenaamde PM10) en kleiner dan 2,5 
micrometer (PM2.5).

Hoe wordt gemeten?
Zowel het blootstellingsnetwerk als het 
mobiele veehouderijnetwerk maakt gebruik 
van sensoren voor het meten van fijnstof 
en stikstofoxiden. Hiermee wordt continu 
gemeten. Het is goed te bedenken dat 
sensoren minder nauwkeurig kunnen zijn dan 
referentieapparatuur in het LML. 

Foto: APA
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Het meten van ammoniak gebeurt met 
meetbuisjes die ammoniak uit de lucht 
afvangen.  
Deze meetbuisjes worden gebruikt in het 
landelijke Meetnetwerk Ammoniak in 
Natuurgebieden (MAN), beheerd door het 
RIVM. Dat levert eens per maand resultaten 
op, waarmee een maandgemiddelde 
concentratie wordt bepaald. Inmiddels 
worden er ammoniaksensoren getest die 
tot meerdere keren per uur meetgegevens 
opleveren. Daarmee wordt het mogelijk 
om continu te meten. Zodra er een goede 
ammoniaksensor is gevonden, zullen deze 
sensoren naast de meetbuisjes worden 
geplaatst. Op de referentiestations wordt 

dezelfde hoogwaardige meetapparatuur 
gebruikt als op de meetstations van het LML.  

Wie organiseert het 
omgevings meetnetwerk?
Het omgevingsmeetnetwerk is onderdeel 
van het thema Transitie in de landbouw van 
de Regio Deal Foodvalley. Het meetnet is 
opgezet door onderzoekers van Universiteit 
Utrecht, in samenwerking met het RIVM 
en in overleg met de partners binnen de 
Regio Deal Foodvalley. Universiteit Utrecht is 
coördinator en eindverantwoordelijk voor het 
meetnetwerk. Het omgevingsmeetnetwerk 
wordt tenminste 2 jaar in stand gehouden, 
gedurende de looptijd van de Regio Deal. 

Bedrijvenmeetnetwerk:
meten van emissies in  
de stal

Binnen de Regio Deal 
Foodvalley is door  
Wageningen Livestock 
Research, in samenwerking 
met het Praktijkcentrum 
Emissiereductie Veehouderij 
(PEV) en LTO Noord, een 
bedrijvenmeetnetwerk 
opgezet. Er doen 24 pluimvee
houders, varkenshouders en 
kalverhouders mee aan dit 
onderzoek, waarin voer en 
managementmaatregelen in
de bedrijfsvoering worden 
getest om emissies te 
verminderen. Door de emissies 
van fijnstof en ammoniak 
continue te meten in de stal 
met sensoren, krijgen 
veehouders direct inzage in de 
emissies met behulp van een  
dashboard. De veehouders  
kunnen met de gegevens over  
 

 
hun daadwerkelijke uitstoot de 
bedrijfsvoering direct sturen 
op luchtkwaliteit. 

In de Proeftuin Boer 
aan het Roer van de 
Regio Deal wordt 
onderzocht of deze 
manier van werken, 
waarin het vakmanschap van 
de veehouders voorop staat, 
de vergunningen op basis van 
standaard emissiefactoren 
en modellen in de toekomst 
kan vervangen. Zo kunnen 
veehouders vanuit hun 
eigen expertise met 
handelingsvrijheid werken 
aan een lagere emissie vanuit 
de stal naar de omgeving. 
Meer informatie over de 
Proeftuin is te vinden op 
www.boeraanhetroer.nl. 

Naast inzichten voor de 
veehouders zelf, levert het  
meten in de stal uptodate  
 

 
en betrouwbare 
emissiegegevens op 
voor modellering en 
scenarioberekeningen 
van de luchtkwaliteit en 
deposities in de leefomgeving. 
Het levert, samen met de 
gegevens uit het mobiele 
veehouderijnetwerk en het 
omgevingsmeetnetwerk, 
inzicht in de relatie 
tussen emissies uit stallen 
en de bijdrage aan 
luchtverontreiniging in het 
gebied. Daarmee versterken 
de meetnetwerken, die 
binnen en buiten de stal 
meten, elkaar. Verder zijn de 
meetgegevens ook bruikbaar 
voor verspreidingsmodellen 
om zo inzicht te krijgen in het 
effect van emissiereductie 
op de luchtkwaliteit. Met 
het omgevingsmeetnetwerk 
kunnen de modellen 
vervolgens weer worden 
gevalideerd.

https://www.boeraanhetroer.nl
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Het omgevingsmeetnetwerk 
in breder perspectief
Het omgevingsmeetnetwerk in Regio 
Foodvalley is op dit moment het grootste 
regionale en meest fijnmazige meetnet van 
Nederland. Het onderstreept de gidsfunctie 
die de regio vervult in de transitie naar een 
toekomstbestendige landbouw. Wat voegt 
het meetnet toe aan bestaande methoden 
om de luchtkwaliteit vast te stellen? En hoe 
draagt het bij aan de stikstofopgave?

Wat voegt het omgevings
meetnetwerk toe aan 
bestaande methoden om
luchtkwaliteit vast te stellen?

Het omgevingsmeetnetwerk ten 
opzichte van landelijke meetnetten
Het RIVM maakt gebruik van twee 
landelijke meetnetten om de luchtkwaliteit 
te monitoren: Het Meetnet Ammoniak in 
Natuurgebieden (MAN) en het Landelijk 
Meetnet Luchtkwaliteit (LML). 
In het MAN meet het RIVM de concentratie 
van ammoniak in de lucht in natuurgebieden 
en in het landelijk gebied daarbuiten. 
Het RIVM voert deze metingen uit, samen 
met natuurbeheerders en vrijwilligers, 
die de meetbuisjes vervangen. Dat levert 
gegevens op over de maandgemiddelde 
ammoniakconcentratie in de lucht in 
Nederland, inmiddels in ruim 85 Natura2000 
gebieden verspreid over Nederland.
Op 95 plekken in Nederland, onder andere 
in het LML, wordt elk uur de kwaliteit 
van de lucht gemeten. Daarmee wordt 
gevolgd hoe de luchtkwaliteit in Nederland 
zich ontwikkelt, zowel op de korte als de 
langere termijn. Er zijn meer meetpunten 
in dichtbevolkte, stedelijke gebieden dan in 
het buitengebied waar veehouderijen zijn. 
In Regio Foodvalley bevindt zich één 

LMLmeetstation, in Wekerom, vlak bij de 
Veluwe. Met het omgevingsmeetnetwerk 
in Regio Foodvalley ontstaat een veel 
fijnmaziger inzicht in de lokale luchtkwaliteit, 
waarbij bovendien juist in het buitengebied 
wordt gemeten. Vanaf oktober 2022 worden 
met sensoren continu metingen verzameld 
voor stikstofdioxide en fijnstof. Daarmee 
ontstaat ook een beeld van de luchtkwaliteit 
over de tijd. Deze continue metingen 
maken inzichtelijk, anders dan maand of 
jaargemiddelden, hoe de luchtkwaliteit in de 
loop van de tijd varieert. Ook kortdurende 
veranderingen in omgevingsconcentraties, 
van enkele minuten tot enkele uren, kunnen 
zo zichtbaar worden.

“ Het omgevingsmeetnetwerk 

in Regio Foodvalley is op 

dit moment het grootste 

regionale en meest fijnmazige 

meetnet van Nederland. 

Het onderstreept de 

gidsfunctie die de regio 

vervult in de transitie naar 

een toekomstbestendige 

landbouw.”
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Metingen en modellen
Modellen worden gebruikt om de 
luchtkwaliteit te berekenen op plaatsen 
waar niet wordt gemeten. Ook kunnen 
effecten van mogelijke veranderingen in de 
emissie op de luchtkwaliteit met modellen 
worden ingeschat. Verspreidingsmodellen, 
voor berekening van de luchtconcentratie, 
en daaraan gekoppelde depositiemodellen, 
worden met behulp van meetgegevens 
gevalideerd. Deze modellen maken, 
bijvoorbeeld voor ammoniak, gebruik 
van informatie over de precieze locaties 
van veehouderijen en de aantallen dieren 
waarmee de emissie voor verschillende 
staltypen worden berekend.

Met de meetgegevens van het fijnmazige 
omgevingsmeetnetwerk in Regio Foodvalley 
kunnen verspreidingsmodellen worden 
aangepast en geoptimaliseerd voor 
nauwkeurige stikstofberekening. Hiermee 
kan de bijdrage van de veehouderij aan 
de luchtverontreiniging in Regio Foodvalley 
fijnmaziger worden geschat. Met deze 
modellen kunnen vervolgens de effecten van 
verschillende gebiedsgerichte maatregelen  
op de luchtkwaliteit worden voorspeld.  
Dit is van groot belang, gezien de ingrijpende 
maatregelen die als beleidsopties worden 
genoemd om emissies te verminderen.  
Het is zinvol om het effect van eventuele 
maatregelen op de omgevingsconcentratie 
goed te kunnen inschatten. 

Welke bijdrage levert het
omgevingsmeetnetwerk
aan de stikstofopgave?
De stikstofuitstoot moet de komende jaren 
flink naar beneden. Het is een van de 
kerndoelen van het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG). In Regio Foodvalley 
wordt door bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden samengewerkt aan 
maatregelen om emissies terug te dringen. 
Het omgevingsmeetnetwerk draagt daar op 
verschillende manieren aan bij.

1.  Het omgevingsmeetnetwerk geeft een 
nauwkeuriger inzicht in de huidige 
lokale luchtkwaliteit. De variatie in 
luchtconcentraties over het gebied 
en over een langere periode worden in  
kaart gebracht.

2.  Met de meetgegevens kunnen versprei
dingsmodellen voor de berekening van 
luchtconcentraties worden gevalideerd 
en mogelijk geoptimaliseerd. Ook wordt 
gewerkt aan benaderingen waarbij 
metingen van het meetnetwerk en  
modellen worden gecombineerd.  

Stikstofdepositie

We spreken van stikstofdepositie als stikstof
verbindingen (stikstofoxiden en ammoniak) 
vanuit de lucht op de grond neerslaan. 
In welke mate dat gebeurt en op welke 
plaatsen, is van veel factoren afhankelijk. 
Stikstofdepositie wordt landelijk op een 
beperkt aantal locaties gemeten. Deze 
depositiemetingen worden samen met 
metingen van luchtkwaliteit gebruikt 
om verspreidingsmodellen voor de 
stikstofdepositie voor heel Nederland te 
valideren. Gegevens over emissiebronnen en 
verspreiding van emissies in de atmosfeer, 
rekening houdend met omstandigheden 
zoals het weer, vormen de basis voor deze 
berekeningen. Voor een nauwkeuriger 
inschatting van de depositie in Regio 
Foodvalley is het zinvol aanvullende 
depositiemetingen uit te voeren in 
combinatie met modellering. De mogelijkheid 
van een dergelijke uitbreiding van het 
meetnetwerk wordt momenteel verkend.

emissieconcentratiedepositie (bron: rivm.nl)
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3.  Met behulp van deze modellen kunnen 
effecten van emissiereducerende 
maatregelen nauwkeuriger worden 
ingeschat. En kunnen verschillende 
scenario’s voor een gebiedsgerichte 
aanpak op de omgevingsbelasting 
nauwkeuriger worden ingeschat 
(scenarioanalyses). Ook kunnen effecten 
van combinaties van maatregelen 
worden geëvalueerd. Zo levert het 
omgevingsmeetnetwerk een wezenlijke 
bijdrage aan de zoektocht naar de beste 
(bedrijfsgerichte, gebiedsgerichte of 
sectorgerichte) maatregelen om emissies, 
buitenluchtconcentraties en depositie in 
natuurgebieden terug te dringen.

4.  Over een langere periode kan het 
omgevingsmeetnetwerk gebruikt worden 
als instrument om de effecten van 
de transitie naar een emissiearme 
veehouderij op luchtkwaliteit te  
monitoren. Met modellen alleen kunnen 
veranderingen niet in kaart worden 
gebracht. De komende jaren verandert 
er naar verwachting veel door zowel de 
energietransitie, die veel effecten op onze 
verkeersemissies en industriële emissies 
zal hebben, als door de transitie in de 
veehouderij. Modeluitkomsten moeten 
hierom regelmatig worden vergeleken  
met meetuitkomsten en weer worden 
bijgesteld (in technische termen heet dit 
valideren en kalibreren).

5.  Het omgevingsmeetnetwerk levert, 
naast gegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek, nieuwe inzichten op in 
meetmethoden en rekenmodellen.  
Ook worden op de meetlocaties  
van de referentiestations nieuwe  
sensoren getest, die weer bijdragen  
aan verfijndere metingen van 
luchtkwaliteit. De referentie stations 
functioneren dus als een gouden 
standaard voor nieuwe sensoren. 

“ Het omgevingsmeet

netwerk levert een 

wezenlijke bij drage aan 

de zoektocht naar de 

beste (bedrijfsgerichte, 

gebiedsgerichte of sector

gerichte) maatregelen 

om emissies, buitenlucht

concentraties en depositie 

in natuurgebieden terug  

te dringen.”
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De resultaten
Waar zijn de resultaten
te vinden?
De ruwe meetgegevens van fijnstof en stik
stofdioxide uit het blootstellingsnetwerk zijn 
in te zien via het dataportaal Samen Meten 
van het RIVM. Op dit portaal worden meet
gegevens van verschillende meetnetwerken 
en initiatieven samengebracht. De resultaten 
van het omgevingsmeetnetwerk Regio Food
valley worden gepubliceerd op de website 
www.metenluchtkwaliteitfoodvalley.nl.  
De resultaten van de metingen rond 
vee hou de rijen komen beschikbaar in een 
persoonlijk dashboard voor de desbetreffen
de veehouder. 

Wat is er uit de resultaten af
te leiden?
Het omgevingsmeetnetwerk meet de 
concentratie van ammoniak, fijnstof en 
stikstofdioxide in de lucht. Wat er precies op 
een meetpunt wordt gemeten, zegt nog niet 
meteen iets over het effect op de omgeving. 
Dat is van veel factoren afhankelijk, zoals de 
wind en weersomstandigheden die de 
hoogte van de concentratie en verspreiding 
door de lucht beïnvloeden.  
Het omgevingsmeetnetwerk als zodanig 
levert alleen ‘ruwe’ gegevens op. Deze gege
vens vormen de basis voor verdere analyse
en verwerking in modellen en rapportages.  
Op basis van deze analyses en optimaliseren 
van modellen kunnen op gebiedsniveau 

uitspraken worden gedaan over voor
komende concentraties, eventuele 
gezondheids risico’s, eventuele risico’s voor 
natuurgebieden en over de effecten van 
emissie reducerende maatregelen en  
beleidsvoornemens op de luchtkwaliteit. 
Er zijn veel stappen en voldoende gegevens 
nodig om tot betrouwbare conclusies te 
komen. Het is dus niet mogelijk om meet
gegevens één op één terug te voeren op 
genomen maatregelen. Het volgen van de 
meetresultaten en het delen van tussentijdse 
resultaten kan wel richting geven aan 
de gezamenlijke zoektocht naar de beste 
instrumenten en maatregelen om emissies 
verder terug te dringen. 

Hoe zien de eerste resultaten 
eruit?
In volgende kaarten en grafieken zijn de 
eerste resultaten op basis van de meet
gegevens van het omgevingsmeetnetwerk 
opgenomen. Door ze op verschillende manie
ren in beeld te brengen wordt duidelijk welke 
inzichten ze kunnen opleveren. Ze geven een 
globale indruk en dienen ter illustratie. 

In de kaarten en grafieken wordt de hoeveel
heid ammoniak in de lucht aangeduid als een 
luchtconcentratie, uitgedrukt in hoeveelheid 
microgram (µg) ammoniak, in één kubieke 
meter (m3) lucht (µg/m3). De ammoniak
metingen in deze eerste resultaten zijn nog 
niet gekalibreerd; dat wil zeggen dat de  
metingen nog niet over de hele meetperiode 
zijn vergeleken met de resultaten van het 
Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit en in 
beperkte mate nog kunnen afwijken van de 
uiteindelijke luchtconcentraties. De ervaring 
leert dat deze afwijking normaal gesproken 
zeer gering is. Meetwaarden worden  
beïnvloed door temperatuur en lucht
vochtigheid, eens per jaar worden de 
gemeten waarden hiervoor gecorrigeerd. 

https://samenmeten.nl/dataportaal
https://www.metenluchtkwaliteitfoodvalley.nl


Whitepaper Transitie landbouw Regiodeal Foodvalley        13

FIGUUR 1 - Kaart met gemeten concentraties 
ammoniak in de lucht 
Op deze kaart is voor elke meetlocatie het 
gemiddelde van de gemeten ammoniak 
concentraties in de lucht van maart tot en 
met augustus 2022 weergegeven. 

Ter vergelijking: Volgens modelberekening
en van het RIVM was het landelijk 
gemiddelde in 2018 ongeveer 9µg/m3 en 
het gemiddelde in het onderzoeksgebied 
(omringd door de zwarte lijn op de kaart) 
12,5µg/m3.

Ruimtelijke spreiding van ammoniak concentraties in de lucht
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FIGUUR 2 - Ammoniak concentraties 
verdeeld tussen locaties in het 
buitengebied, binnen de bebouwde 
kom en in natuurgebied. 
Elke stip in de grafiek staat voor het 
gemiddelde van de gemeten ammoniak 
concentraties in de lucht van maart tot en 
met augustus 2022 op één meetlocatie 
uit het omgevingsmeetnetwerk Regio 
Foodvalley (of de stip links of rechts van 

het midden staat heeft geen betekenis). 
De paarse punten zijn alle meetlocaties 
in het buitengebied, de gele punten in de 
bebouwde kom, de groene punten zijn 
metingen in natuurgebieden. Ammoniak 
concentraties in het buitengebied zijn 
gemiddeld het hoogst, daarna concentraties 
binnen de bebouwde kom. De laagste 
ammoniak concentraties vinden we in de 
natuurgebieden. 
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Ammoniak concentraties verdeeld per type gebied
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Variatie in luchtconcentraties ammoniak over de tijd

FIGUUR 3 - Variatie tussen de maanden 
In deze grafiek zijn de ruwe meetgegevens 
van maart 2022 tot en met augustus 2022 
voor elke maand op elke meetlocatie te 
zien. Alle meetpunten, zowel achtertuinen 
als natuurgebieden, zijn in deze grafiek 
meegenomen. De concentraties in maart 
waren hoger dan in andere maanden. 
Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
Eén daarvan is dat er bijzonder weinig 
neerslag was waardoor ammoniak langer 

in de lucht blijft. Juni was daarentegen 
een maand met veel neerslag, en de 
concentraties waren die maand ook lager 
dan de andere maanden. Een andere 
oorzaak van hogere concentraties in maart is 
mogelijk de start van het bemestingsseizoen. 
Zo zijn er verschillende factoren die 
concentraties kunnen beïnvloeden. Het is 
dan ook van belang dat we langdurig meten 
zodat effecten van bijvoorbeeld het weer 
kunnen worden meegenomen in de analyse.

Variatie in luchtconcentraties ammoniak over de tijd 
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Neerslag  10 mm 67 mm 66 mm 115 mm 29 mm 31 mm 

Met opmerkingen [WM17]: tekst onder afbeelding 
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FIGUUR 4 - Voorbeeld van een 
concentratiekaart van de omgeving
Met een verspreidingsmodel is de 
concentratie ammoniak in de lucht berekend 
op basis van de uitstoot van ammoniak 
door veehouderijen in het gebied. De 
uitstoot van een veehouderijbedrijf wordt 
berekend op basis van de gemiddelde 
emissie per dier, het aantal dieren en 
stalkenmerken zoals afmetingen en 
uitstoothoogte. Om vervolgens de 
verspreiding van de pluim over het gebied 

te kunnen berekenen worden gegevens 
over onder andere weersomstandigheden 
(windrichting en snelheid van uur tot uur, 
neerslag), terreinruwheid en bodemgebruik 
meegenomen in de berekeningen. 
De figuur hiernaast is een voorbeeld van 
een dergelijke concentratiekaart. In het 
voorjaar zijn gedurende een jaar metingen 
verzameld en kunnen in de daaropvolgende 
periode vergelijkingen tussen de gemeten 
en berekende ammoniak concentraties 
worden gemaakt en geïnterpreteerd. 

Gemodelleerde concentratie ammoniak in het gebied
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Conclusie en vooruitblik
Conclusie 
Het omgevingsmeetnetwerk is een belangrijk 
en uniek meetnet om de luchtkwaliteit te
meten in Regio Foodvalley. Het is een fijn
mazig meetnet dat op meer plaatsen en 
vaker in de tijd gegevens oplevert. Dat leidt 
tot meer inzicht in veranderingen van de 
luchtkwaliteit, een bijdrage in het effect van 
emissie reducerende maatregelen en tot 
verbeterde en verfijndere modellen. Zo vormt 
het omgevingsmeetnetwerk, in combinatie 
met verspreidingsmodellen, het bedrijven
meetnet en proeftuin waar innovaties worden 
getest, een belangrijk hulpmiddel in de 
gezamenlijke inspanning van bedrijven,  
kennisinstellingen en overheden in Regio 
Foodvalley om emissies terug te dringen.  
Met objectieve meetgegevens als basis, 
kan verder worden gezocht naar de meest 
kansrijke maatregelen en instrumenten.  
Daarom is een duurzame voortzetting van het 
omgevings meetnetwerk, ook na de looptijd 
van de Regio Deal, van belang. Meer inzicht 
brengt oplossingen dichterbij, of het nu gaat 
om maatregelen in de bedrijfsvoering of het 
ontwikkelen van beleid. Samenwerking is  
nodig om de waarde van het omgeving
smeetnetwerk optimaal te gebruiken en 
zichtbaar te maken. Door met elkaar in 
gesprek te blijven en de opbrengsten van 
het omgevings  meetnetwerk te delen en te 
benutten, maakt de regio een sprong vooruit 
in de transitie naar een gezond en duurzaam 
voedselsysteem.

Vooruitblik
De ingezette transitie naar een duurzame 
veehouderij zal naar verwachting nog 
decennia duren. Het is daarom essentieel 
veranderingen in de regio integraal te blijven 
monitoren. Daarmee weten wat de effecten 
van deze veranderingen zijn op diergezond
heid, dierwelzijn en de omgevingsbelasting 
aan met name ammoniak en in minder 

mate aan fijnstof. Kennis over innovaties die 
bijdragen aan verduurzaming van de vee
houderij is van belang om de transitie van 
de Nederlandse veehouderij te onderbouwen 
en ondersteunen. De Regio Deal Foodvalley 
biedt door de bijzondere geïntegreerde  
aanpak van het meten van diergezondheid, 
dierwelzijn, emissie, luchtkwaliteit – en  
mogelijk depositie – een meerjarige proeftuin. 
Daarin kunnen ontwikkelingen op het gebied 
van innovatieve veehouderijconcepten, 
sensoring en monitoring, dashboarding 
van meetuitkomsten voor de veehouder, 
depositie en luchtkwaliteit worden onder
zocht en geëvalueerd. Dit programma 
heeft door de opgezette logistiek en samen
werkingen de potentie een langdurig 
platform te bieden voor monitoring van 
al deze aspecten, gerelateerd aan de 
transitie naar een duurzame veehouderij in 
de komende decennia.

“ Met objectieve meet

gegevens als basis,  

kan verder worden gezocht 

naar de meest kansrijke 

maatregelen en instrumen

ten. Daarom is een duurzame 

voortzetting van het  

omgevingsmeetnetwerk,  

ook na de looptijd van de 

Regio Deal, van belang.”
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Bronnen
Geraadpleegde websites
www.aanpakstikstof.nl
www.atlasleefomgeving.nl
www.bij12.nl
www.boeraanhetroer.nl
www.clo.nl 
www.iplo.nl
www.kennisplatformveehouderij.nl
www.luchtmeetnet.nl
www.regiofoodvalley.nl
www.rivm.nl
www.samenmeten.nl
www.uu.nl
www.wur.nl

Geraadpleegd factsheet
Factsheet Emissies en depositie van stikstof in Nederland (TNO, oktober 2019)

De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar  
een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben 
overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te 
vergroten. Samen werken ze aan Toekomstbestendige landbouw, Gezonde voeding voor 
iedereen en het versterken van de Kennis en innovatiekracht in de regio. De Regio Deal 
Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond 
voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Daarmee werken we tegelijkertijd aan 
welzijn en welvaart voor onze inwoners. 

www.regiodealfoodvalley.nl

https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3Ac38748b9-ea70-4461-b4cb-0b987297e0ec
https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3Ac38748b9-ea70-4461-b4cb-0b987297e0ec

