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TAUW

TAUW - It's not just a daily job, it's... a living ambition
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• TAUW doet zelf veel metingen/inspecties (circa 100 
FTE in Nederland):

Afvalwater, Asbest, Bodem, Compliance (wetgeving 
en veiligheid), Ecologie, Grondwater 
(meetnetten), Lucht en Omgevingsmetingen 
(hittestress)

• Emissiemonitoring (Lucht) is werkveld in Nederland 
en België

• Emissiemonitoring (Lucht)

- 70% Industrie, 15% Agrarische sector en 15% 
binnenvaart

- Accreditatie sinds 1994 voor metingen

- Marktleider

- 30 medewerkers actief met luchtmetingen



Ervaring TAUW

22 jaar ervaring met metingen in veehouderij

• Sinds 2000 emissiemetingen aan gaswassers (rendementsmetingen)

- Vooral varkenshouderij en pluimvee

- NH3 en geur

• Sinds 2013 vaststelling emissiefactoren volgens protocol

- Vooral melkveehouderij (NH3) ook pluimvee (NH3), kalveren (NH3, methaan, fijn stof), varkens (NH3, methaan, fijn stof) 

en konijnen (NH3)

- Vloerfabrikanten, gaswasser leveranciers, ZLTO

• Sinds 2020 sensor metingen:

- Varkens (CO2, fijn stof, NH3), kalveren (CO2, NH3), konijnen (CO2, NH3), melkvee (CO2, NH3),
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Toekomst agrarische sector -> Sensoren

Stikstofcrisis aanleiding om meer metingen uit te voeren

• Politiek: meer inzicht in emissies stallen

• Boer: door innovatie reductie emissie mogelijk, metingen nodig voor 
stalmanagement

• Veel ontwikkelingen en onderzoek naar en met sensoren

• Per diersoort / stalsysteem sensoren beoordelen
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Kwaliteitsborging

Onafhankelijke metingen

• Inzet van gekalibreerde sensoren getest voor de 
specifieke diercategorie

• Sensor metingen volgens RVO validatie protocol 
afgeleid van protocol voor emissiefactoren

• Sensoren: eens per jaar onderhoud en controlemeting

• In de stal en buiten de stal (achtergrond)

• Methode vastleggen in protocollen voor zover deze nog 
niet aanwezig zijn.

• Controle metingen door geaccrediteerde meetinstantie

7.



Volgende stap

Op grote schaal meten van emissies met sensoren ?

• In combinatie met innovatieve technieken

• Data beschikbaar voor boer en overheid

• Kwaliteitsborging noodzakelijk

• Resultaten gebruiken voor modellen en 

vergunningverlening

• Big data gaat zorgen voor voorspellende 

emissies/depositie
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06-22792358; 06-35390558; 06-53576335; 06-

Roger Stoeltie; Wim Meijer; Paul Wolbers; André Evers

Roger.stoeltie@tauw.com; Wim.meijer@tauw.com; 
Paul.wolbers@tauw.com; Andre.evers@tauw.com
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