
Vermindering
  Erfemissie

veebedrijven
Je kunt op je veebedrijf winst behalen door het erf goed en optimaal 

in te richten, en de erfemissie te verminderen. Vanuit de Goede 

Landbouwpraktijk willen we zorgen voor schoon water. En voorkomen 

dat er nutriënten in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. 

Eén van deze ‘emissieroutes’ van nutriënten (zoals stikstof en 

fosfaat) is afspoeling van voer, voerresten of mestresten van het erf. 

Bovendien, een schoon erf werkt natuurlijk voor jou ook fijner!



Contact
Neem voor meer informatie contact met ons op via 073 217 35 80. 

Wat is Erfemissie?
Er is sprake van emissie of vervuiling wanneer regen- 

of spoelwater dat op het erf contact maakt met voer, 

voerresten, perssap, percolaat en mest en daarna, 

ongezuiverd, in het oppervlaktewater komt.

Welke maatregelen?
Je kunt de erfafspoeling sterk verminderen. Een 

goede inrichting van het erf is belangrijk. Denk aan:

• Effectieve scheiding tussen ‘schoon’ en ‘vuil’ water

• Het ‘vuile’ (werk)gedeelte van het erf zo klein

mogelijk maken

• Vuil water opvangen

Het gaat echter niet alleen om het inrichten van 

het erf, maar nog veel meer hoe er in de dagelijkse

praktijk mee omgegaan wordt. Daarmee kun je 

‘werk’ met ‘werk’ maken.

Wist je dat
Je de emissie van het erf kunt aanpakken met 

praktische maatregelen zoals:

• Aanbrengen van dakgoten

• Het veegschoon houden van het erf

• Het opvangen van perssap, mestvocht en

percolaat

• Opvangvoorzieningen voor vervuild water,

en deze tijdig leeghalen

Wij helpen je om te voldoen aan de 
verplichtingen
In Noord-Brabant heeft ZLTO, samen met de 

waterschappen, een initiatief opgestart om jou 

als veehouder te adviseren en begeleiden rondom 

de inrichting van je erf. Hieraan zijn voor jou geen 

kosten verbonden. Ook worden er informatie 

bijeenkomsten georganiseerd. 

In 2027 moeten alle erven zodanig zijn ingericht 

dat er geen emissie kan plaatsvinden, momenteel 

mag er geen emissie plaatsvinden.

Wat betekent die hulp?
Als deelnemer kun je gebruik maken van een 

gratis adviesgesprek. Een adviseur van ZLTO 

komt hiervoor op bezoek. Aanmelden kan via: 
www.zlto.nl/vermindering-erfemissie

Interessante websites 
Praktische informatie over maatregelen en 

wetgeving via www.agriwijzer.nl. Informatie over 

Maatlat Schoon Erf (MSE) voor fiscale voordelen 

www.maatlatschoonerf.nl

Nadere informatie via 

Bas Westerveld
+31 6 832 38 450

bas.westerveld@zlto.nl


