
Goed GeRUND

Het demonstratieproject Goed GeRUND heeft als doel 

de Vlaamse rundveehouders te informeren over 

ammoniakemissie, het beleid dat daarrond gevoerd 

wordt en de rol die de landbouwers kunnen spelen. 

Eén van de items waarover Goed GeRUND meer 

duidelijkheid wil brengen, is de PAS-lijst. De PAS-lijst 

is een lijst met ammoniak-reducerende maatregelen 

die door de Vlaamse overheid erkend worden. Om de 

ondernemers hierover te informeren werden twee 

demonstratieruimtes ingericht: een eerste op de 

Hooibeekhoeve (Geel), een tweede op het ILVO 

(Merelbeke). In deze demoruimten wordt uitgelegd 

wat ammoniak is en waarom de uitstoot ervan 

verminderd moet worden, maar ook hoe je dat kan 

doen. De PAS-maatregelen worden er één voor één 

uitgelegd en in de meeste gevallen ook gedemon-

streerd. Daarnaast maken we ook een ecologische en 

economische analyse van elke maatregel.

Goed GeRUND is een project dat het Innovatiesteun-

punt uitvoert in samenwerking met het ILVO, de 

Hooibeekhoeve en het Agentschap Natuur en Bos.

De uitvoering van het project is mogelijk dankzij de 

steun van het Departement  Landbouw en Visserij.
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Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden 
in partnerschap met Cera en KBC.

Ammoniakemissie 
in de veehouderij

Voor al je vragen over Goed GeRUND, ammoniak-

emissie, PAS-maatregelen,… kan je bij ons terecht:

Innovatiesteunpunt
www.innovatiesteunpunt.be

Hanne Leirs
hanne.leirs@innovatiesteunpunt.be | 016 28 61 36

Stijn Bossin
stijn.bossin@innovatiesteunpunt.be | 016 28 61 37

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
www.ilvo.vlaanderen.be

eva.brusselman@ilvo.vlaanderen.be | 09 272 27 84

Hooibeekhoeve
www.hooibeekhoeve.be 

nick.rutten@provincieantwerpen.be | 014 85 27 07

Agentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be

mario.deblock@lne.vlaanderen.be | 0499 80 88 58
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Bij de productie van ons voedsel door 

landbouwhuisdieren komt ammoniak 

vrij. Het grootste deel van de Vlaamse 

ammoniakuitstoot is afkomstig van de 

veehouderij.

Wanneer ammoniak in grote hoeveelheden 

neerslaat, kan de bodem vermesten en 

verzuren. Bepaalde planten kunnen niet 

gedijen in deze omstandigheden, waardoor 

ze verdwijnen. Om bepaalde natuurgebie-

den in stand te houden, is het noodzakelijk 

dat de depositie beperkt wordt.

Ammoniak ontstaat wanneer ureum van 

de urine in contact komt met urease uit 

de mest. Dit gebeurt in een bedrijf bij 

mestopslag, bij het uitrijden van mest 

en/of in de stal.

Voor meer informatie over de erkende maatregelen: 

surf je naar innovatiesteunpunt.be/emissies of 

bezoek je één van onze demoruimtes 

Er zijn verschillende manieren om ammoniakemissie tegen te gaan. Zo zijn er bepaalde vloersystemen die de contacttijd tussen de mest en urine verkorten. Ook 

dieren meer tijd op de wei laten doorbrengen of de vloer proper houden, helpt. Door de eiwitinhoud van het voeder perfect af te stemmen op de noden van de 

koe, kan je de uitstoot verminderen. Let wel, niet alle systemen worden door de Vlaamse overheid erkend.  In de PAS-lijst vind je alle systemen die Vlaanderen 

wel erkent en die dus tellen bij de vergunningverlening.
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