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Disclaimer! 
• 500 bedrijven ingevuld

• Afrondingen toegepast op rapportage

• Aantal scans is (nog) onvoldoende voor een degelijk 
beeld van de erfemissie in Nederland (of regio’s 
daarvan)



Aantal ingevulde scans 2015



Aantal ingevulde scans 2016



• 60% telers zelfstandig ingevuld

• 40% telers met adviseurs



Erfsituatie

• 95% landbouwerven verhard

• 65% stroomt water naar sloot!

• 10% afwatering op riool!

• 25% stroomt af naar bodem



Vullen van de veldspuit

• 65% vult op verhard deel van het erf
- 20% heeft geen absorberend materiaal aanwezig

• Bijna iedereen heeft vul- en spoelinrichting voor 
reinigen fust

• Bijna iedereen gaat goed om met seals



Inwendig reinigen

• 95% doet het goed
Verdund verspreiden over het perceel; voor 
hergebruik meenemen naar het erf; verwerken met 
zuiveringssysteem 

• 5% kan het beter doen
Weglopen op het erf of
onderweg;
opvangen in mestkelder



Uitwendig reinigen
• 40% maakt machines schoon op het perceel

• 60% maakt machines schoon op het erf
- 15% op vloeistofdichte wasplaats

 1/3 daarvan heeft zuiveringssysteem



Stallen van machines

• 90% stalt altijd binnen

• Een enkeling op verharding buiten



Algemene conclusies

• De Erfemissiescan is een interessant voorlichtingsproduct 
omdat analyses over het gebruik gemaakt kunnen worden

• Het aantal scans is (nog) onvoldoende voor een degelijk 
beeld van de erfemissie in Nederland (of regio’s daarvan)

• De scans geven een licht-positief beeld van het bewustzijn 
van boeren en loonwerkers met betrekking tot de 
erfemissies



Trots op

• Inwendig reinigen op het perceel

• Omgaan met seals van de middelen

Aandachtspunten
• Vulplaatsen op het erf

• Absorptiemateriaal

• Aantal zuiveringssystemen bij spoelplaatsen

• Lozen onderweg



Wat gaan we nu doen
• Helpdesk Erfemissie

• Bij licentiebijeenkomsten nadrukkelijk aandacht vragen voor 
erfemissie en de –scan

• Toolbox-kaarten opnieuw onder de aandacht brengen

• Investeringen (bijvoorbeeld zuiveringssystemen) 
laagdrempeliger maken (ledenvoordeel)

• Focus op wasplaatsen: wat is achterliggende redenen dat 
implementatie vooralsnog beperkt is

• Evaluatie en uitbreiding van de scan (bollen en fruit) 



DANK VOOR UW AANDACHT!


