Het debuut van de luchtwasser

| achtergrond

De eerste ligboxenstal met lucht
wasser is een feit. De stal staat op
het Kampereiland. Voordat de
stallucht de stal uitgaat, wordt die
besproeid met water. Daardoor lost
de ammoniak op. De opgeloste
ammoniak mag je als kunstmest
aanwenden. De luchtwasser
bleek voor melkveehouder
Marius Gunnink de enige manier
om te kunnen groeien tot
170 melkkoeien.
Tekst en foto’s: Wilbert Beerling
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| achtergrond

De koeien gaan van de
zomer gewoon de wei in.

De stallucht wordt door lamellen de stal uitgezogen. De vier kuub water in de
luchtwasser wordt rondgepompt. Ammoniak lost op in het water.

I

edere melkveehouder die recente
lijk een stal heeft gebouwd, heeft
een woud aan emissiearme vloe
ren voorbij zien komen. Want een emissie
arme vloer is de enige remedie om uitstoot
van ammoniak tegen te gaan. Tot voor kort,
althans. Agro Air Concepts installeerde eind
vorig jaar een luchtwasser achter de ligboxen
stal van Marius Gunnink op het Kamper
eiland.

Het grote gat
Agro Air Concepts predikte de ligboxenstal
met luchtwasser winStal. Maar je kunt niet
zomaar elke willekeurige ligboxenstal uit
rusten met een luchtwasser. Een luchtwas
ser wast alle uitgaande stallucht. Dat bete
kent dat in Gunninks nieuwe stal niet
natuurlijk wordt geventileerd. De nok van
het dak is daarom dicht en zijgevels met
windbreekgaas ontbreken in het nieuwe
gedeelte van Gunninks stal. De luchtwasser
staat buiten in een container die grenst aan
de achtergevel van de stal. Een gat in die
gevel is de plek waar alle lucht de stal uit
moet. Grote ventilatoren die horizontaal op
de container liggen, zuigen de stallucht aan
en ondersteuningsventilatoren – nodig
omdat Gunnik zijn nieuwe stal deels over
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Marius Gunnink die het aantal koeien wil uitbreiden naar 170, had redelijkerwijs
geen andere mogelijkheid dan het plaatsen van een luchtwasser.

zijn oude stal heeft heengebouwd – stuwen
de lucht naar de luchtwasser. Een deel van
de zijgevel van de nieuwe stal is van plexi
glas. De bovenste 30 cm daarvan kan omlaag
voor de inlaat van lucht. In de zijgevel van
de oude stal zit nog gewoon windbreekgaas.

Zo werkt een luchtwasser
Het stalsysteem zorgt dat de ‘vuile’ lucht
via de luchtwasser het gebouw verlaat. In
zo’n luchtwasser gaat de lucht door lamel
len. Dwars op die lamellen – van boven
naar beneden – lopen kanalen waarin water
wordt gesproeid. Het water kruist dus de
luchtstroom. “De ammoniak lost op in
water”, zegt Peter ten Hoeve van Agro Air
Concepts. In de container zit vier kuub
water. Het water dat wordt verneveld, is
telkenshetzelfde water. “Ammoniak lost
makkelijk op in water, maar het vervluch
tigt evengoed snel”, aldus Ten Hoeve. Om
dat te voorkomen, wordt het water aan
gezuurd zodat de pH laag blijft.
Het met ammoniak verzadigde water, spui
water, mag als kunstmest worden aange
wend. “Met zo’n luchtwasser zet je ammo
niak dus om in kunstmest”, zegt Ten Hoeve.
Bij gebruik van spuiwater als meststof
geldende regels van stikstofkunstmest.

Het voorlopige plan van Gunnink is om
de mesttank bij te vullen met een kleine
hoeveelheid spuiwater.
Dicht is het sleutelwoord in een stal met
een luchtwasser: alle lucht moet door de
luchtwasser, andere gaten dan luchtinlaten
verstoren de luchtstroom. “Een luchtwasser
heeft geen best imago”, erkent Ten Hoeve.
“Melkveehouders associëren de technologie
met de intensieve veehouderij.”
Maar die vergelijking is niet terecht, meent
Ten Hoeve. Ten eerste is de staltemperatuur
vaak belangrijk in de varkens- en pluimvee
houderij. Inkomende lucht verlaagt de stal
temperatuur en dat betekent dat je meer
moet verwarmen, naarmate je meer lucht
binnenlaat. En dat kost veel energie.
Minimaal ventileren is dus het devies in de
intensieve veehouderij. Bovendien geldt in
die sector dat onbeperkt daglicht niet altijd
gewenst is.

Geen imagoschade
Ligboxenstallen voor melkvee daarentegen
worden niet verwarmd. Het advies voor
verlichtingssterkte in ligboxenstallen is 120
tot 150 lux. Veel daglicht in de stal scheelt
dus stroomkosten. Wie voor het eerst bij
Gunnink de stal instapt en verwacht een

Het spuiwater wordt opgeslagen in de silo. Gunnink mag het spuiwater aanwenden als kunstmest. De verwachting is dat de luchtwaser zo’n 20 kuub spuiwater per jaar
produceert met vijf procent stikstof. De luchtwasser staat op een frame, daaronder staat een vat met 5.000 liter zuur.

soort varkensstal te betreden, verbaast zich.
De stal is licht en fris en de koeien kunnen
gewoon de wei in. “Gunninks stal bewijst
dat een luchtwasser het imago niet hoeft
te schaden”, aldus Ten Hoeve. Behalve het
plexiglas bovenin de zijgevel, zorgt een
brede glazen nok voor veel lichtinval.
Het zwarte gat in de achtergevel wijst op
de plek waar de lucht wordt afgezogen. De
luchtwasser heeft een maximale capaciteit
van 500 m3 per koe per uur. Het apparaat
draait nu op minder dan 30 procent van dat
maximum.

Emissiearm bouwen
Melkveehouders binnen een straal van
10 kilometer van een Natura-2000-gebied,
hebben te maken met ammoniakrechten.
Die ammoniakrechten zijn toegewezen op
basis van het aantal aanwezige dieren op
het bedrijf op een bepaalde datum. Wie wil
uitbreiden, moet ammoniakrechten kopen
of emissiearm bouwen.
Gunnink zit op steenworpafstand van een
Natura-2000-gebied. Zijn ammoniakrechten
zijn niet één op één uitwisselbaar met rech
ten van melkveehouders die wat verder bij
zo’n gebied vandaan zitten. En veehouders
binnen dezelfde zone wilden hun rechten

niet verkopen. Rechten kopen elders in de
provincie was op economisch vlak onbegon
nen werk, ondervond Gunnink. “Ik had dan
1.200 rechten moeten kopen voor de uit
breiding van mijn bedrijf tot zo’n 170
koeien.”
De dieren lopen op een roostervloer. Een
emissiearme vloer bood namelijk geen
soelaas. Gunnink: “Dan hadden we ook de
vloer van de oude stal moeten vervangen
en konden we bijbouwen voor zo’n 30 koei
en. Dat bood onvoldoende rendement.”
Verplaatsen van het bedrijf was ook al geen
optie. “Dit bedrijf is gepacht. Als ik nu zou
kiezen voor eigendom, zou ik opvolging
onmogelijk maken.” De luchtwasser is dus
een mooie uitkomst.
Zijn stal heeft een zogeheten proefstal
status. Van de stallucht gaat 85 procent
door de luchtwasser. Die luchtwasser zelf
haalt 90 procent van de ammoniak uit de
lucht. Daardoor is de emissie per koeplaats
vastgelegd op 2,3 kg ammoniak. Ook als
straks bij metingen blijkt dat de stal van
Gunnink meer ammoniak uitstoot, behoudt
de melkveehouder zijn 2,3 kg. Of een lucht
wasser financieel interessant is? Gunnink
moest andere opties uitsluiten. Volgens
Peter ten Hoeve kost een dergelijk systeem

zo’n 46.000 euro. Dat is volgens hem goed
koper dan een emissiearme vloer.
“Bovendien neemt de meerprijs voor meer
capaciteit niet navenant toe zoals dat wel
bij een vloer het geval is. Een twee keer zo
grote wasser is niet twee keer zo duur.”
De extra meerkosten, voor onder meer een
brede nok, het frame waarop de container
staat en aanleg van water en elektra komen
volgens de melkveehouder op nog eens
zo’n 45.000 euro.

De wei in
En ondanks de luchtwasser in zijn nieuwe
stal gaan de koeien van Gunnink deze
zomer gewoon de wei in. “Met betrekking
tot klauwgezondheid heeft dat veel voor
delen. En, in tegenstelling tot wat men
denkt, zegt niemand dat weiden niet mag
als je een luchtwasser hebt.” Als Gunnink
de koeien jaarrond op stal zou houden, zou
de ammoniakemissie zijn vastgesteld op
2,6 kg per koe.
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