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Vraag Antwoord 

Wat is het CowToilet? Het geautomatiseerde urineersysteem voor melkvee waarmee 
urine gescheiden van de vaste mest wordt opgevangen. Door 
deze bronscheiding wordt veel minder ammoniak gevormd, wat 
goed is voor de natuur en de biodiversiteit.  

Hoe werkt het CowToilet? Het CowToilet is geïnstalleerd op een voerstation. Na het eten 
wordt de koe gestimuleerd om in het CowToilet te plassen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke zenuwreflex 
die een plasneiging bij de koe veroorzaakt. Het opvangbakje van 
het CowToilet duwt hierbij voorzichtig op de banden van het uier 
waarna de koe vanzelf gaat plassen. De  opgevangen urine wordt 
weggepompt en apart opgeslagen. Daarna wordt het CowToilet 
gespoeld. 

Wat is het 
maatschappelijke nut van 
het CowToilet? 

Door bronscheiding voorkomt het CowToilet ammoniakvorming 
en draagt tevens bij aan dierwelzijn en een duurzame 
melkveehouderij. 
Ammoniakemissie wordt gezien als één van de grootste 
milieuproblemen van de melkveehouderij omdat: 
- Ammoniak vervliegt uit de stal en slaat neer in de omgeving, 

de zogenaamde stikstofdepositie. Hierdoor wordt de bodem 
rijk aan stikstof, maar een overschot geeft problemen bij 
kwetsbare natuur, vermindert de biodiversiteit en zorgt voor 
verzuring van bodem en oppervlaktewater. 

- Ammoniak veroorzaakt stank. 
- Stikstof is een belangrijke meststof. Ammoniakemissie is 

daarmee een stikstofverlies voor de veehouder waardoor 
meer (kunst)mest moet worden gebruikt. 

Dierwelzijn 
- Drogere en schonere vloeren draagt bij aan betere 

klauwgezondheid 
- Schonere lucht is beter voor de longen en slijmvliezen en 

draagt bij aan betere diergezondheid (minder 
luchtwegziekten). 

Wat is het nut van het 
CowToilet voor de 
veehouder?  

Overschotbedrijven (bedrijven met weinig grond om de mest uit 

te rijden) besparen op afvoerkosten van mest. 

Urine kan ingezet worden als een vervanger van kunstmest. 

Boeren in intensieve veeteeltgebieden (o.a. Brabant) gaan 

voldoen aan de strenger wordende ammoniakregelgeving zonder 

nieuwbouw of ingrijpende renovatie. 

Beeldvorming: de samenleving ziet ammoniakemissie als groot 

probleem. Met het CowToilet kan de boer zijn bijdrage leveren 

om dit probleem te voorkomen! 



Draagt het CowToilet ook 
bij aan de reductie van 
broeikasgassen? 

Volgens publicatie van Wageningen University & Research (Theun 
Vellinga) kan separaat en afgesloten opslag van urine en feces 
broeikasgas zelfs tot 75% reduceren! We onderzoeken 
momenteel welke claim van broeikasgasreductie kan worden 
gemaakt. 
 

Wat is het effect van 
beweiding op het 
CowToilet? 

Het effect is dat er minder urine wordt opgevangen. Dit is echter 
geen probleem: in de wei plassen en poepen koeien niet op 
dezelfde plek en ontstaat er dus ook (praktisch) geen ammoniak. 

Wat is het effect van 
CowToilet op een  
biogasinstallatie 

Doordat de mest dikker is, is het koolstof gehalte 
verhoudingsgewijs hoger, waardoor de biogasinstallatie 
efficiënter werkt. 

Als je de urine weghaalt, 
wat hou je over en hoe 
moet je daar mee omgaan? 

Er blijft dikke mest met spoelwater van het Toilet over. Het moet 
iets vaker gemixt worden dan voorheen, maar het is nog steeds 
goed uit de mestkelder te pompen.  

Wat betekent dit voor mijn 
fosfaatruimte? 

De overheid heeft geen regelgeving rondom het gescheiden 
opvangen van urine. Daarom veranderd er niets in de 
mestboekhouding. 

Wanneer komt het op de 
markt? 

Medio 2020. 

Wat gaat het kosten? Dat is nog niet bekend. 

 


