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Hevige concurrentiestrijd in onoverzichtelijke luchtwassermarkt

Technische wasser
mist aandacht
Varkenshouders zien een luchtwasser vaak als een
noodzakelijk kwaad. Daardoor krijgt dit apparaat vaak weinig
aandacht, zowel bij aanschaf als tijdens het gebruik. Dat is niet
alleen funest voor de kwaliteit van de lucht die de stal verlaat,
maar ook van invloed op het stalklimaat en de portemonnee
van de ondernemer.
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Varkenshouder kiest niet voor goedkoopste luchtwasser
Uit Pig Business-onderzoek onder enkele tientallen varkenshouders blijkt bij de keuze voor een luchtwasser
de aanschafprijs lang niet altijd de bepalende factor te zijn. Bijna 40 procent zegt vooral een betrouwbare
luchtwasser te willen met gemak in onderhoud die weinig storingsgevoelig is. Ruim 20 procent zegt voor een
luchtwasser te kiezen puur vanwege de lage aanschafprijs. Bijna de helft van de varkenshouders zegt dat zijn
bouw- en milieuadviseur het doorslaggevende advies gaf bij de keuze voor een luchtwasser.

Bekijk alle onderzoeksresultaten op www.pigbusiness.nl

Er wordt bijna geen nieuwe varkensstal
meer gebouwd of er zit een luchtwasser
op. Investeren in een luchtwasser betekent letterlijk investeren in lucht. Bij een
luchtwasser die zowel ammoniak, geur en
fijnstof aanpakt, praat je toch al gauw over
een investering van 0,50 euro per kuub
stallucht die per uur moet worden ververst.
En dan krijg je nog te maken met hogere
elektriciteitskosten, omdat de ventilatoren
meer druk moeten overwinnen en omdat er
continu pompen draaien. Bij een chemische
luchtwasser heb je ook te maken met
kosten voor zwavelzuur en eventueel kosten
voor het afvoeren van het spuiwater.
Het Varkensproefbedrijf in Sterksel
berekende de exploitatiekosten van een
chemische luchtwasser op 0,14 euro per
geïnstalleerde kuub capaciteit per jaar. De
energiekosten maken 25 procent van de
exploitatiekosten uit.
Een luchtwasser kost geld, terwijl het apparaat geen positieve bijdrage levert aan het
bedrijfsproces in de varkensstal, bijvoorbeeld
door een verbetering van het stalklimaat.
„Varkenshouders kopen een luchtwasser
omdat ze moeten, niet omdat ze het graag
willen. Daardoor is de luchtwasser op varkenshouderijbedrijven vaak een ondergeschoven
kindje. En dat uit zich op allerlei manieren”,
zegt Gerben de Vries. Hij werkt voor DLV Intensief Advies en stuurt het project ‘Doelmatig

gebruik van luchtwassers’ aan.
In dit project proberen 15 veehouders uit
Noord-Nederland het functioneren van de
luchtwasser op hun bedrijf te optimaliseren.
Volgens De Vries zijn veel varkenshouders
weinig bezig met de luchtwasser die ze verplicht in hun nieuwe stal moeten installeren.
„Op zich begrijpelijk, want een varkenshouder is dierverzorger en geen technisch
specialist op het gebied van luchtwassers.
Eigenlijk zou een varkenshouder zich door
zijn adviseurs goed moeten laten begeleiden bij de aanschaf van een luchtwasser.”
Maar ook daar schort het volgens De Vries
aan. „Door de desinteresse bij de ondernemers zie je dat ook de adviseurs van
varkenshouders vaak niet veel tijd besteden
aan de luchtwasser, waardoor het maar de
vraag is of de investering in een luchtwasser goed doordacht gebeurt.”

Lamme leidt blinde
Ook Klaas Wubs, directeur bij luchtwasserleverancier KWB in Boxtel, ervaart dat
onwetendheid troef is op het gebied van
luchtwassers. „De lamme leidt de blinde.
Daar komt het vaak op neer”, aldus Wubs.
„Ik erken dat het voor varkenshouders ook
niet heel gemakkelijk is om objectieve informatie te vinden. Als leveranciers promoten
we natuurlijk allemaal onze eigen systemen.
Toch zijn wij er als leveranciers ook bij ge-

Hoe werkt een luchtwasser?

baat dat een varkenshouder een luchtwasser gaat zien als een belangrijke installatie
op zijn bedrijf die goed moet functioneren.”
Eén van de weinige partijen die onafhankelijke informatie over luchtwassers verspreidt,
is PTC+ in Barneveld. Hermans Voortman,
trainer bij PTC+, verzorgt een cursus over
luchtwassers. „Varkenshouders volgen de
cursus niet of nauwelijks. Het zijn vooral
gemeenteambtenaren die hun kennis op dit
gebied willen bijspijkeren”, vertelt Voortman.

Chemisch of biologisch
Bij de aanschaf van een luchtwasser is
er de keuze tussen een biologisch of een
chemisch werkend systeem. Er zijn ook
apparaten die zowel een chemische als een
biologische trap hebben. (Lees ook ‘Hoe
werkt een luchtwasser’).
Beide technieken kunnen uitstekend functioneren. Met chemische luchtwassers zijn rendementen haalbaar qua ammoniakreductie
tot 95 procent. Met de huidige biologische
luchtwassers is 85 procent ammoniakreductie het maximum. Biologische wassers doen
uit zichzelf al redelijk veel aan geurreductie.
Wil je dat ook met een chemische wasser
doen, dan zijn extra trappen nodig.
Een groot nadeel van chemische luchtwassers is het noodzakelijke gebruik van
zwavelzuur. „Je hebt voortdurend een ton

met gevaarlijk spul op je erf staan.

Een luchtwasser ʻwastʼ stallucht door de uitgaande ventilatielucht intensief met waswater in

kunt gebruiken als meststof, bijvoorbeeld op eigen

aanraking te brengen. Dit gebeurt meestal door de lucht door een zogenoemd ﬁlterpakket te

grond, is denitriﬁcatie minder interessant.

blazen. Het ﬁlterpakket wordt continu doorgespoeld met waswater. Een uitleg over de types.

Sommige typen luchtwassers werken met zowel
zwavelzuur (chemisch gedeelte) en bacteriën (biolo-

Chemische luchtwasser

Biologische wasser

De werking van een chemische luchtwasser is

Bij een biologische luchtwasser zorgen bacteriën in

gebaseerd op het binden van ammoniak in stallucht

het ﬁlterpakket voor het verwijderen van ammo-

Gecombineerde luchtwassers

met behulp van zwavelzuur dat is opgelost in het

niak uit de stallucht. Zogenoemde nitrosomonas

Zogenoemde gecombineerde luchtwassers zijn

waswater. Daarbij gaat het om deze chemische

bacteriën zetten eerst ammoniak om in nitriet (2

ook bedoeld om stallucht te ontdoen van stank

reactie: 2NH4 + H2SO4 > (NH4)2SO4. Hiermee

NH3 + 3 O2 → 2 NO2-+ 2 H+ + 2 H2O). Vervolgens

en stof. Dit gebeurt deels al in het ﬁltergedeelte

wordt ammoniak uit de stallucht vastgelegd in de

zetten nitrobacter bacteriën het nitriet om in

waarin ammoniak wordt verwijderd. Met name bij

wasvloeistof. Voor het binden van 1 kg ammoniak is

nitraat (2 NO2- + O2 → 2 NO3-). Er is ook nog een

biologische luchtwassers is dat het geval. Gecombi-

1,63 liter zwavelzuur nodig.

derde stap mogelijk. Biologische luchtwassers

neerde luchtwassers zijn doorgaans uitgerust met

Het restproduct van een chemische luchtwasser is

zijn uit te rusten met een denitriﬁcatie unit waar

extra technieken om geur en stof aan te pakken:

spuiwater met ammoniumsulfaat. De globale spui-

nitraat wordt omgezet naar stikstofgas (2NO3- +

bijvoorbeeld een watergordijn om ﬁjnstof neer te

waterproductie per jaar is 40 liter per vleesvarkens-

CH2O + 2H +→ N2 + 2O2 + CO2 + 2H2O). Met een

laten slaan en een biobed met houtsnippers, turf of

plaats en 125 liter per zeug. Deze vloeistof mag als

denitriﬁcatie-unit is de hoeveelheid spuiwater sterk

ander organisch materiaal om ongewenste geuren

kunstmest in de agrarische sector worden gebruikt.

te verkleinen. Als je spuiwater met nitraat goed

te binden.

gisch gedeelte).
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pas.” De Vries tekent aan dat de gebruiksvriendelijkheid van diverse wassers wel te
wensen overlaat. Met name de signalering
van storingen kan beter. „Heel simpel, als
de druk in de drukkamer te ver oploopt
of als er iets aan de pH van het waswater
mankeert, moet er in de varkensstal een
rode lamp gaan branden. De varkenshouder
moet een signaal krijgen, als er iets niet
goed is.”

RAV lijst

Niet iedereen wil dat”, zegt De Vries van
DLV. Het gebruik van zwavelzuur brengt
bovendien kosten met zich mee. De prijs
van zwavelzuur varieert van 0,10 tot 0,40
euro per kg.
Bij een biologische luchtwasser is het
reinigingsproces kwetsbaarder, omdat je
daarbij afhankelijk bent van de werking van
bacteriën. „Als je kiest voor een biologische wasser, krijg je er op je bedrijf een
diergroep bij. Die moet je goed verzorgen”,
aldus Voortman. Overigens is ook bij chemische luchtwassers regelmatige aandacht en
onderhoud van groot belang.
En daar schort het in de praktijk vaak aan,
zo ervaart De Vries. „Luchtwassers moet je
koesteren en af en toe over hun bol aaien.
Dat gebeurt te weinig. Ik ben op bedrijven
geweest waar de varkenshouder in geen
jaar bij zijn luchtwasser was geweest.”

Simpele procedés
Gebrek aan aandacht en onderhoud kan
ertoe leiden dat het luchtwasproces niet

meer goed verloopt. Lamellenpakketten en
sproeiers kunnen bijvoorbeeld verstopt raken. Als het filter van een luchtwasser dicht
gaat zitten, kan de lucht niet goed naar
buiten en kan de druk in de luchtwasserkamer sterk oplopen. „Ik heb een keer 250
pascal gemeten. Dat heeft grote gevolgen.
Enerzijds voor het energieverbruik dat sterk
oploopt, en anderzijds voor het stalklimaat.
Bij een verstopte luchtwasser voeren de
ventilatoren onvoldoende lucht af en laat de
luchtverversing in de stalt te wensen over.”
In het project ‘Doelmatig gebruik van luchtwassers’ komt De Vries grote verschillen
tegen tussen bedrijven op het gebied van
elektriciteitsverbruik. Ook het verbruik van
zwavelzuur en de productie van spuiwater
lopen sterk uiteen.
„De verschillen zijn niet merkgebonden. In
ons project blijkt dat iedere luchtwasser
goed aan de praat te krijgen is. Fabrikanten
doen vaak heel ingewikkeld, maar eigenlijk
is lucht wassen gebaseerd op simpele procedés. Daar komt geen hocus pocus aan te

Toegelaten typen luchtwassers op de RAV lijst
Reductiepercentage
Type

Ammoniak

Geur

Fijn stof

13 biologische luchtwassers

70

45

60

8 chemische luchtwassers

70

30

60

4 chemische luchtwassers

95

30

60

1 combi chemische luchtwassers

70

80

80

2 combi chemische luchtwassers

85

70

80

3 combi biologische luchtwassers

85

75/85

80
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Een luchtwasser moet aan voorschriften
voldoen om binnen de vergunningen van
een varkenshouderijbedrijf een rol te kunnen
spelen. Erkende luchtwassers zijn te vinden
op de zogenoemde RAV-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij ieder
goedgekeurd luchtwassysteem hoort een
zogenoemd BWL-nummer. Aan zo’n nummer
is een uitgebreide omschrijving met technische specificaties gekoppeld.
Het is niet zo simpel om een BWL-nummer
voor een nieuwe luchtwastechniek te
krijgen. Als een luchtwasserfabrikant dat
wil, moet hij uitgebreide metingen laten
uitvoeren op minstens twee locaties. Met
deze meetprocedure is al gauw een kleine
honderdduizend euro gemoeid.
Een BWL-nummer is niet gebonden aan een
fabrikant of leverancier. „Iedereen die dat wil
mag de specificaties behorend bij een BWLnummer hanteren bij het bouwen van een
luchtwasser”, zegt Hilko Ellen van Wageningen UR Livstock Research. Hij is als adviseur
verbonden aan de commissie van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu die de
BWL-nummers toekent. Een varkenshouder
zou zelf een luchtwasser kunnen bouwen.”
Diverse luchtwasserfabrikanten zijn ontevreden over deze wijze van erkenning van
luchtwastechnieken. Als je veel geld investeert in metingen om een BWL-nummer voor
jouw systeem te krijgen, kan het gebeuren
dat een collega-fabrikant een luchtwasser
op de markt brengt op grond van hetzelfde
nummer.

Groen label
Een aantal fabrikanten is boos over het
‘gratis’gebruik van BWL-nummers door
collega’s. Zij waarschuwen op hun websites
en in advertenties tegen kopie-luchtwassers
die niet goed zouden functioneren.
Natuurlijk zijn de advertenties vooral
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ingegeven door commercieel eigen belang.
Maar de fabrikanten hebben wel een punt.
„Ook voor overheden kan het nabouwen van
luchtwassers problemen opleveren”, zegt
adviseur Ellen. „Belangrijke aspecten zijn
het gebruik van de juiste filterpakketten en
de aansturing van de wasser. Als dit niet
overeenkomt met de geteste versies, is de
kans groot dat de noodzakelijke verwijdering van ammoniak, geur of fijnstof niet
wordt gerealiseerd.”
In het verleden waren erkende ammoniakreducerende systemen wel gekoppeld aan een
fabrikant. Zij kregen toen een zogenoemd
Groen Label voor hun systeem. Het lijkt
overigens niet uitgesloten dat de ‘Groen
Label-erkenningssystematiek’ weer terugkomt, vooral omdat dit voor de overheid veel
goedkoper is dan het huidige erkenningssysteem met BWL-nummers. Het ministerie
van Infrastructuur en Milieu wil hier nog geen
nadere mededelingen over doen.
Ondertussen blijven de talrijke aanbieders
van luchtwassystemen (zie tabel) rollebollend over straat gaan. „Ze zitten vooral op
elkaar te katten”, zegt De Vries. „Dat is jammer. Beter is het om uit te gaan van eigen
kracht en varkenshouders te voorzien van
informatie waar ze echt wat aan hebben.”

Garanties
Voortman van PTC+ adviseert om van een
leverancier van een luchtwasser schriftelijke
garanties te vragen over de gebruikskosten.
Ook is het zaak om alle afgesproken specificaties goed vast te leggen in de koopovereenkomst. Denk aan het BWL-nummer
in combinatie met de voorschriften in de
vergunning; de maximum luchtweerstand bij
praktijkgebruik; een uitgebreide omschrijving van merk, uitvoering en sensoren. De
Vries: „En ga van tevoren eens kijken bij
een collega-varkenshouder die werkt met
een luchtwasser van het type dat jij wilt
aanschaffen. „Laat je informeren over het
onderhoudsgemak en de service van de
leverancier.”
De Vries hoopt op een verbeterende verhouding tussen varkenshouders en luchtwassers.
Als je ze koestert, kunnen ze hele mooie
dingen doen voor je bedrijf. Onlangs hing ik
met mijn neus boven een luchtwasser van een
bedrijf waarmee per uur meer dan 300.000
kuub lucht wordt gefilterd. En dan ruik je niets!
Dat is toch fijn voor de omgeving van zo’n
bedrijf.” ■

Reageren?
b.kleinswormink@pigbusiness.nl

Leveranciers van luchtwassers (Ch = chemisch, B = biologisch, Co = combi)
Leverancier

Te leveren types

1. Agro Air Concepts (www.agroairconcepts.nl)

Ch

2. Askové Milieutechniek BV (www.milieutechniek-askove.com)

Ch

3. Big Dutchman (www.bigdutchman.nl)

Co

4. Robos (www.pcliveservice.nl/robos)

B

5. Bovema F-air (www.bovema.nl)

Ch

6. Devrie (www.devrie.nl)

B

7. Dorset Milieutechniek BV (www.dorset.nu)

Ch+B+Co

8. Inno-plus (www.inno-plus.nl)

Ch+B+Co

9. KWB Boxtel (www.kwb.nl)

B

10. Laka BV (www.laka.nl)

B

11. SKOV Denemarken (www.skov.com)

B

12. UniQFill Air BV (www.uniqfill.nl)

Ch+B+Co

13. Van Boxtel Electro (www.vbv.nl)

B

Luchtwasser meten
Naar verwachting zal begin 2012 het ‘Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer’ (ofwel ‘activiteitenbesluit’) van
kracht worden. Vanaf dat moment moeten nieuwe luchtwassers
meetgegevens automatisch registreren. Aan de hand daarvan kunnen de veehouder, toezichthouder en luchtwasserfabrikant zien of
de luchtwasinstallatie goed heeft gewerkt. De meeste fabrikanten
zijn inmiddels al zo ver dat zij luchtwassers met ingebouwde apparatuur kunnen leveren. De provincies Noord-Brabant, Overijssel en
Utrecht hebben samen met het ministerie van IenM en de SRE-Milieudienst een project opgezet om toezichthouders van gemeenten
en veehouders op dit activiteitenbesluit voor te bereiden. Ook de
provinciale landbouworganisaties en de fabrikanten van luchtwassers zullen daarbij een actieve rol spelen. Alle partijen hebben
belang bij een beter imago van de luchtwassers. Te vaak bleken
luchtwassers in het verleden niet goed of zelfs helemaal niet te
werken bij controles. Dat heeft het vertrouwen van de burger in
deze techniek en de varkenshouderij geen goed gedaan.
Het project houdt in dat de toezichthouders en veehouders
gedurende een jaar ervaring opdoen met elektronische monitoring.
We doen dit door een lerend netwerk op te zetten waarin we in
leergroepen de meetgegevens van deelnemende bedrijven bespreken. Wanneer werkt een installatie wel/niet goed? Wat is er aan de
hand bij een foutmelding? Hoe kan een eventuele storing zo snel
mogelijk worden verholpen? Wanneer is onderhoud noodzakelijk?
Dat soort vragen willen we aan de hand van de automatisch opgeslagen gegevens gaan beantwoorden. Veehouders doen vrijwillig
mee en stellen zich daarmee kwetsbaar op. De toezichthouder
heeft immers direct inzicht in de werking van de luchtwasser. Maar
het is ook logisch dat dit positief zal doorwerken in de werkrelatie. Wij streven naar samenwerking en investeren daarmee in het
opbouwen van vertrouwen. Een ander voordeel van elektronische
monitoring is dat goed werkende installaties ook aantoonbaar
goed werken. Dat argument kan vooral bij gespannen relaties met
omwonenden zwaar wegen. Voor veel varkensbedrijven is de inzet
van luchtwassers op de kortetermijn noodzakelijk om de vereiste
emissiereductie te kunnen halen. De huidige generatie luchtwassers is een ‘end of pipe’ techniek. Liever zou ik technieken zien
die effectiever ingrijpen op het binnenstalklimaat en die als het kan
ook goedkoper zijn. Duurzaamheid gaat niet alleen over de uitstoot
naar het milieu. Ook de gezondheid van de veehouder met zijn
werknemers en een gezonde bedrijfseconomie zijn bepalend voor
de duurzaamheid van het bedrijf.

Frank van de Ven
Projectleider duurzame landbouw
Provincie Noord-Brabant
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