C

op

yr

ig

ht

Bo

er

en

bo

nd

In het dichtbebouwde Vlaanderen is het
voor de intensieve veehouderij niet altijd
eenvoudig om bij uitbreidings- of verbouwingsplannen de nodige vergunningen te
bekomen. Omwonenden vrezen immers
dikwijls voor (toenemende) geurhinder.
Ook (fijn) stof blijkt een steeds belangrijker aandachtspunt te zijn, niet alleen voor
het milieu maar ook voor de gezondheid
van de veehouder.
Stijn Bossin van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw startte in
september een project omtrent beide thema’s. Metingen van fijn stof – en vooral
van geur – zijn echter niet evident. Stijn
verzamelt en bundelt informatie om de
veehouders te kunnen informeren.
Door de verplichting om ammoniakemissiearm te bouwen, werden de voorbije
jaren veel luchtwassers geplaatst in de varkenshouderij. Deze end-of-pipe-techniek
kan alvast gedeeltelijk bijdragen tot de
stof- en geurreductie, ten minste als de
installatie naar behoren werkt en goed
onderhouden wordt. Meestal zijn echter
bijkomende reductietechnieken noodzakelijk.
Problemen met de omwonenden kan je
best vermijden. Een goede communicatie
blijkt het sleutelwoord te zijn.

Samenstelling: Anne Vandenbosch & Stijn Bossin

Focus op Fijn stof en geurhinder
in de intensieve veehouderij
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Naast geurhinder krijgt ook fijn stof steeds meer aan-

uitbreiden, doken namelijk ook enkele
bijhorende problemen op. Het verkrijgen
van de bouw- en milieuvergunningen ging
– en gaat nog steeds – regelmatig gepaard
met het zogenaamde not in my backyardof nimby-syndroom. Omwonenden hebben dan meestal bezwaren bij deze verbouwing of uitbreiding door hun vrees
voor (toenemende) geurhinder. Hierdoor
moesten de dossiers bijvoorbeeld extra
toegelicht en onderbouwd worden. Bij de
uitbreiding van varkensbedrijven kozen
heel wat bedrijfsleiders voor een luchtwasser als ammoniakemissiereducerende
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“In september 2009 startte ik binnen het
team van het Innovatiesteunpunt voor
land- en tuinbouw van de Boerenbond
(isp) met het project ‘Bestrijding van geurhinder en fijn stof in de Vlaamse veredelingslandbouw’”, vertelt Stijn Bossin. “Het
project is een gevolg van de toenemende
vragen uit de praktijk. Zowat 2 jaar geleden ervoeren de consulenten varkens- en
pluimveehouderij van de Boerenbond een
duidelijke nood aan gefundeerde informatie en een gecoördineerde aanpak van deze
problematiek. Toen de veredelingssector
enkele jaren geleden eindelijk weer kon
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Alles wat je altijd al had willen
weten over geur en fijn stof
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techniek. Door een slecht onderhoud of
een slechte dimensionering treden er hiermee meermaals problemen op door toeslibben. Luchtwassers halen immers niet
alleen geurelementen, maar ook stof uit
de uitgaande ventilatielucht. Ook over de
impact van (fijn) stof op milieu en gezondheid moest duidelijkheid komen.”

Project bij IWT
De Boerenbond diende dus eind 2008
bij het agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie, beter gekend
als het iwt, een vis-tis-project in. “vis

Foto: Anne Vandenbosch

Experts rond de tafel
Stijn Bossin: “Een van de doelen van het project was het samenstellen
van een projectstuurgroep. Deze stuurgroep moest bestaan uit een team
van ervaringsdeskundigen voor het aftoetsen van ideeën. Naast een vertegenwoordiger van het iwt, kon ik al een hele groep mensen hiervoor
engageren. Zo zitten vanuit het overheidsdepartement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (adlo) Suzy Vangansbeke, vanuit het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (lne) dienst
Hinder en Risicobeheer Gunther Van Broeck; Annick Goossens van de
Mestbank en Peter Demeyer van de afdeling Agrotechniek van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ilvo) Eenheid Technologie
& Voeding mee aan de tafel. Ook professor Van Langenhove van de Universiteit Gent, die onderzoek in verband met geur uitvoert in de vakgroep
organische chemie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, werkt
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stap en een studiedag over deze thema’s
op stapel.
Aan de hand van de vergaarde informatie kan ik de veehouders adviseren over
beschikbare en nieuwe technieken om
geur- en stofhinder te voorkomen binnen
het huidige wettelijke kader. Momenteel
ging mijn aandacht vooral uit naar informatie over luchtwassers. Luchtwassers
worden nu veel geplaatst op varkens- en
pluimveebedrijven die uitbreiden. Collega
Bart Baets komt, door de energie-audits
die hij doet, vaak op bedrijven met een
luchtwasser. Zijn ervaringen in verband
met de energiekosten brengen me veel bij.
Een luchtwasser is immers meer dan de
aankoop alleen, je moet bij je keuze namelijk ook aandacht besteden aan de duurzaamheid ervan en nevenfactoren zoals
jaarlijkse kosten en het onderhouds- en
adviescontract van de leverancier.
Fijn stof is een specifieke problematiek.
Fijn stof krijgt vooral (media)aandacht
wanneer het smogalarm ingaat. Alhoewel
in de veredelingslandbouw redelijk wat
zichtbaar stof aanwezig is, is vooral het
voor het oog onzichtbare stof gevaarlijk
voor de gezondheid van de veehouder. We
spreken namelijk over fijn stof bij deeltjes
kleiner dan 10 micrometer. Dat zijn respirabele deeltjes die schade toebrengen aan
de longblaasjes.
Ten slotte is het mijn taak om innovatoren, zowel landbouwers als bedrijven
die met hun nieuwigheid geurhinder en
stof trachten te vermijden, te begeleiden
bij hun iwt-aanvraag voor de realisatie
en subsidiëring van hun project. Ik tracht
hen bovendien met de juiste personen in
contact te brengen.”
Er staat dus nog heel wat op stapel.
Landbouwers met goede ideeën en tips,
maar ook met vragen over geurhinder
en fijn stof, kunnen dus zeker bij mij
terecht. r
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“Dit project loopt over eenmaal 2 jaar.
Sinds de lancering ervan hield ik me vooral bezig met het verzamelen van informatie, zowel over geur als over fijn stof”,
vervolgt Stijn zijn verhaal. “Zo is een correcte omschrijving formuleren van beide
factoren niet zo evident. Wat is bijvoorbeeld geur? Welke componenten veroorzaken hinder? Hoe meet je dit en wat is
een hinderlijke hoeveelheid? Er is immers

geen geurprobleem als er geen buren
zijn ... Vlaanderen is echter dichtbevolkt,
de bebouwing komt alsmaar dichter bij de
landbouw. Daardoor wordt de wetgeving
ook stringenter. In milieuvergunningen
gaat dus meer en meer aandacht naar
geurhinder.
Je hoeft oplossingen echter niet altijd
ver te zoeken. Met een hoge schouw voor
de uitgaande ventilatielucht kan je in de
nabije omgeving van je bedrijf de geurhinder sterk beperken en met een groenscherm kan je stofverspreiding weren.
Ook met een juiste inplanting van de
mestopslag kan je al veel narigheid met
de buren voorkomen. Ammoniakemissiereductietechnieken worden al enige jaren
opgelegd bij nieuwbouw en verbouwing.
Er bestaat geen eenduidige relatie tussen
ammoniak en geurhinder. Er is wel een
verband met stof. Als je stof kan vangen,
vang je ook de geur.
Er is gelukkig al wel onderzoek verricht
naar de aanpak van geur(hinder) en fijn
stof, maar voornamelijk buiten de land- en
tuinbouwsector. Daarom is deze informatie niet altijd gekend binnen ons werkdomein. Ik dook de voorbije maanden dan
ook volop in de (wetenschappelijke) literatuur en ging te rade bij specialisten in de
materie. Ik tracht dus uit te vissen waar
men hier al onderzoek rond uitvoerde of
nog uitvoert. Begin vorig jaar startte ook
wel het PigDustproject met de karakterisering van de fijnstofproblematiek in de
Vlaamse varkenshouderij met betrekking
tot arbeidsveiligheid, dierlijke gezondheid en algemene milieuhygiëne aan het
ilvo. Je kan hier meer over lezen in een
volgend artikel in deze ‘Focus op’. En in
het Nederlandse Wageningen ur loopt
een grootschalig project over reductietechnieken voor fijn stof in de pluimveehouderij. Ik zal al deze kennis op de website
van het isp (www.innovatiesteunpunt.be)
bundelen. Om geïnteresseerden goed in
te lichten, staan er binnenkort ook een uit-
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staat voor Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden en tis voor Thematische
Innovatiestimulering”, legt Stijn uit. “Het
hoofddoel van het vis-programma is de
optimalisatie van de kennisoverdracht tussen de kennisinstellingen en bedrijven.
Een (economische) langetermijndoelstelling is het versterken van de concurrentiepositie van kmo’s om zo aan een
belangrijke voorwaarde te voldoen voor
de economische groei en de creatie van
nieuwe banen. Het tis-programma richt
zich op het innovatieproces, maar hier ligt
de nadruk op onderwerpen en thema’s die
groepen en bedrijven gemeenschappelijk
hebben. Het stimuleren van netwerkvorming staat hierbij dan ook centraal. De
projecten onder dit subprogramma richten zich onder andere op strategische
opportuniteiten ter verbetering van de
internationale competitiviteit van de doelgroepbedrijven. tis-projecten hebben tot
doel netwerken en synergieën te stimuleren en te versterken tussen een groep
bedrijven die interesse tonen in dezelfde
technologische thema’s.
Voor dit project betekent dit concreet
dat de Boerenbond – samen met bedrijfsleiders uit de veredelingssector, de toeleveringsbedrijven en het wetenschappelijk
onderzoek – alle bestaande informatie
over geur en fijn stof die beschikbaar is in
binnen- en buitenland wil bundelen en in
een werkbare vorm wil aanbieden aan stakeholders in de hele sector.”
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mee. Ik vroeg ook de firma Odournet, een spin-off van de UGent, die
geurmetingen doen in de gehele industrie inclusief de landbouw, sbbBouwadvies en enkele toeleveranciers voor de veehouderij die zeker
hun expertise en ervaringen kunnen inbrengen.
Samen met de milieudeskundige Iris Penninckx van de Studiedienst
van Boerenbond, energiedeskundige binnen het isp Bart Baets en enkele consulenten varkens- en pluimveehouderij, hebben we natuurlijk ook
vertegenwoordigers uit de praktijk gevraagd, namelijk varkenshouder
Ivan Tolpe en pluimveehouder Danny Coulier.
Het is de bedoeling dat deze uitgebreide stuurgroep een drietal keer
per jaar samenkomt om ideeën en nieuwe technieken uit te wisselen.
Intussen zaten we al een eerste keer rond de tafel om het project voor
te stellen.”
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Fijn stof bestrijden met
aangepaste reductietechnieken
In tegenstelling tot onze noorderburen passen de

een gebrek aan kennis rond deze problematiek. Aan het

Diverse technieken

technieken voor fijn stof toe. Vlaanderen heeft hierom-

ilvo loopt nu een onderzoeksproject.

– Nele Van Ransbeek &

Verschillende bronnen,
aparte aanpak

er

Nele Van Ransbeek van het ilvo-Technologie &Voeding, onderzoeksdomein
Agrotechniek onderzoekt de diverse
technieken om fijn stof te beperken in de
veredelingslandbouw.
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Het aantal reductietechnieken is zeer
verscheiden. Dit komt onder meer doordat verschillende bronnen en activiteiten
de stofconcentraties in de stal kunnen
verhogen. Bij de ontwikkeling van een
reductietechniek is het belangrijk om de
verschillende bronnen en activiteiten goed
in kaart te brengen om hierop te kunnen
inspelen en het stof zo gericht mogelijk
te reduceren. Het grootste onderscheid
wordt gemaakt tussen de reductietechnie-

ken in de stal en deze aan de luchtuitlaat.
Deze laatste worden ook end of pipe-technieken genoemd.
De meest gekende end of pipe-reductietechniek zijn luchtwassers. Alhoewel deze
in de eerste plaats ontwikkeld zijn voor
ammoniakreductie, zouden deze ook aanzienlijk (70 tot 90% voor pm10, zie ook in
de band) stofemissie kunnen beperken.
Het principe bestaat erin dat de stofdeeltjes uit de lucht gewassen worden door het
watergordijn van de luchtwasser. Eigen
indicatief onderzoek toonde echter aan
dat deze reductie in de praktijk beduidend
lager ligt, namelijk ongeveer 50% voor
pm10 en nog minder voor de kleinere fracties (pm2,5 die hoofdzakelijk dragers zijn
van de geurcomponenten, en pm1). Dit
onderzoek toonde trouwens ook aan dat
de ammoniakreductie-efficiëntie sterk kan
fluctueren over het luchtwasoppervlak, als
gevolg van bijvoorbeeld droge plekken in
het waspakket waardoor ook kan aangeno-
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Sinds 2009 loopt er aan het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek (ilvo)
een iwt-landbouwonderzoeksproject rond
de karakterisering van de fijnstofproblematiek in de Vlaamse varkenshouderij.
In het verlengde van dit project werden er
ook enkele richtinggevende onderzoeken
uitgevoerd naar de efficiëntie van een aantal reductietechnieken voor fijn stof.

Je kan het stalklimaat al aanzienlijk verbeteren met goedkope en/of eenvoudige
fijnstofreductietechnieken. Zo kan het
aanpassen van lichtschema’s, of de licht
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Peter Demeyer, ilvo-t&v –
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Vlaamse veehouders maar zelden specifieke reductie-
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trent geen regelgeving, wat zeker te maken heeft met

men worden dat de reductie van fijn stof
op die plaatsen nihil is. Belangrijk om te
vermelden is dat deze end of pipe-techniek
geen verbetering biedt aan de kwaliteit van
de werkplek voor de landbouwer, noch aan
de kwaliteit van de leefomgeving voor de
dieren.

Wat is fijn stof ?

Het geheel aan deeltjes dat in de lucht blijft zweven valt onder
de noemer zwevend of fijn stof. De deeltjes worden opgedeeld
volgens hun grootte. Het totaal aan stofdeeltjes wordt aangeduid als tsp (Total Suspended Particles). pm10, pm2,5 en pm0,1
zijn de fracties van de deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan respectievelijk 10, 2,5 en 0,1 µm. pm is hierbij de
afkorting voor particulate matter.
In Vlaanderen is de landbouw de tweede producent van zwevend stof, na de transportsector. In 2006 produceerde de landbouw 17.661 ton tsp, of 34,5% van de totale emissie in Vlaanderen. Dit is het gevolg van het brandstofverbruik (emissies door
de uitlaat en niet-uitlaatemissies van landbouwvoertuigen) en
opwaaiend bodemstof bij bewerking van landbouwgronden.
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De landbouw is de grootste producent van pm10 in Vlaanderen. Ook bij deze fractie gaat het grotendeels om opwaaiend
stof van landbouwgronden. Ook uit varkens- en kippenstallen
komen significante hoeveelheden stof vrij. 38% van het zwevend stof dat door de landbouw geproduceerd wordt, is kleiner
dan 10 μm. In 2006 ging het om 6698 ton. Wat de emissie van
de kleinste stofdeeltjes betreft, levert de landbouw een eerder
kleine bijdrage in vergelijking met de industrie en de transportsector. Maatregelen ter reductie van luchtemissies – bijvoorbeeld ammoniakemissiearme stallen – dragen vaak onrechtstreeks bij tot de vermindering van stofemissies.

Foto: ilvo
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Overschakelen van meel naar korrelvoeder heeft een impact op de stofconcentratie in de stal.

en

intensiteit in een legkippenstal, de stofconcentraties met 10% naar beneden
brengen door een daling van de activiteit
van de dieren. Ook het beperken van de
hokbevuiling, een goed ventilatiepatroon,
een grondige stalreiniging en een aangepaste voederstrategie dragen zeker bij tot
het reduceren van de stofconcentraties
in de stal. Zo kan de voedersamenstelling – bijvoorbeeld een hoger vetgehalte –
ervoor zorgen dat het stof meer samenklit.
Hierdoor zal de verspreiding ervan in de
stal verminderen. Ook de structuur van
het voeder, denk maar aan brijvoeder versus droog meelvoeder, zal een belangrijke
impact hebben op de stofconcentraties
in de stal. Het overschakelen van meel
naar korrelvoeder kan reeds een daling
van 10% in pm10 veroorzaken. Bij ingestrooide (kippen)stallen is de keuze van
het strooisel (bijvoorbeeld vermalen stro
versus houtschilfers), de dikte van de laag

kope oplossing die veel potentieel biedt,
ook voor ammoniakreductie, indien men
gebruik maakt van een gepaste oplossing en vernevelingstechniek (frequentie,
druppelgrootte, druppelverdeling, …). Uit
literatuur en ook uit ilvo-onderzoek blijkt
dat deze techniek makkelijk een reductiepotentieel bereikt van 50% voor pm10.
Voor de kleinere fracties is dit beperkter.
Deze techniek kan niet alleen toegepast
worden in mechanisch geventileerde stallen, bijvoorbeeld in combinatie met een
luchtwasser, maar ook natuurlijk geventileerde stallen kun je ermee uitrusten.
Het grote nadeel van deze techniek is het
gevaar voor een te hoge relatieve luchtvochtigheid en eventuele schade aan de
infrastructuur.
Buiten voorgenoemde technieken zijn
er nog andere manieren om het fijn stof
te beperken. Een aantal van deze staat
beschreven in de Best Beschikbare Technieken (bbt) voor de veeteeltsector. r
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en de frequentie van verversing vaak cruciaal voor de stofconcentratie.
Een andere techniek is de elektrostatische filter (zie band p. 38). Deze techniek
wordt momenteel vooral toegepast in klinische labo’s en zorgt ervoor dat deeltjes
elektrostatisch worden geladen en tegen
een contactoppervlak worden aangetrokken. Een dergelijke filter gebruikt men
vooral om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Een dergelijke experimentele
opstelling werd door het ilvo uitgetest in
een legkippenstal. De metingen toonden
aan dat er een beduidende reductie werd
bekomen van voor de mens respirabel en
inhaleerbaar stof.
Er werd reeds vrij veel onderzoek uitgevoerd naar stofreductie door het vernevelen van waterige of oliehoudende
oplossingen in de stal. In Vlaanderen
wordt vernevelen soms toegepast voor het
koelen van het stalklimaat of bij het reinigen (inweeksysteem). Dit is een goed-

Impact van fijn stof op de gezondheid

C

Sommige soorten fijn stof zijn schadelijker voor de gezondheid dan andere. Waarschijnlijk bepaalt de oorsprong van het stof het effect op de gezondheid. Ook de grootte is van betekenis: hoe kleiner de deeltjes,
hoe dieper ze in de luchtwegen kunnen doordringen (figuur 1). De kleinere deeltjes dringen het diepst
door in de longen. Zo kan pm10-stof door mechanische en toxische inwerking de slijmafvoer in de luchtwegen verstoren, ademhalingsklachten uitlokken en de gevoeligheid voor luchtweginfecties verhogen. Onder
meer de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) in sommige stofdeeltjes
bevordert de ontwikkeling van longkanker. Andere toxische bestanddelen van stof kunnen zich na afzetting in de longen nog verder in het lichaam verspreiden via de bloedbaan of het lymfestelsel. Ultrafijne
partikels (pm0,1) dringen dieper door in de longen dan grotere partikels, hebben een veel groter oppervlak
per eenheidsmassa en kunnen rechtstreeks in de bloedsomloop geraken. Er bestaat nog onzekerheid over
het biologisch mechanisme of over de veroorzakende componenten, waardoor zwevend stof gezondheidsschade veroorzaakt. Evenmin is het duidelijk of het aantal deeltjes, dan wel de massa bepalend is voor
gezondheidsschade. Grof stof kan alleen via het spijsverteringskanaal in het lichaam opgenomen worden.

5-10 µm neusen keelholte
1-5 µm  
luchtwegen

< 1 µm
longblaasjes

Figuur 1 Impact van fijn stof
op de longen
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Johan Zoons, directeur van het Proefbedrijf voor de Veehouderij, in een van
de 2 proefstallen voor leghennen.

Stofbestrijding op een
pluimveebedrijf is een belangrijk aandachtspunt. Nadat een

nd

stofmeting in
2008 heel wat ‘stof’ deed

aan via de ionisatietechniek.
– Jan Van Bavel –

en

Veehouderij dit probleem

Foto: Jan Van Bavel
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Stofreductie via ionisatie
we als onderzoekers geen stelling moesten innemen in het
debat, maar oplossingen voor het probleem moesten zoeken.
Via dgz kwamen we in contact met het Finse bedrijf Genano,
gespecialiseerd in medische luchtzuiveringstechnieken. Genano stelde een ionisatiesysteem als oplossing voor de stofproblematiek voor. Midden jaren 90 hadden we in samenwerking met
het Nederlandse praktijkonderzoek ‘Het Spelderholt’ een proef
uitgevoerd bij vleeskuikens rond het onder hoge druk vernevelen van water. Vanaf 1996 kwamen de systemen van hogedrukvernevelaars om hittestress te bestrijden op de markt. Een
van de extra voordelen daarbij was de stofbestrijding. Dankzij
het gebruik van water werd het stofniveau in de stal significant
verlaagd, maar helaas te weinig om te voldoen aan de strenge
gezondheidseisen.”
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Op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in Geel hadden we een
gesprek met directeur Johan Zoons over de manier waarop zijn
onderzoeksteam met het probleem omging. “De zogenaamde
problematiek rond fijn stof is bij ons een verhaal geweest rond
arbeidsomstandigheden. Voor onze leghennen hadden we naast
verrijkte kooien ook een volière- en een batterijstal. Jaarlijks krijgen we het bezoek van een arbeidsgeneesheer. Toen die in 2004
voor het eerst een volièrestal zag, had hij ernstige opmerkingen
bij de arbeidsomstandigheden, onder meer over het stof. We
hebben dat toen gecommuniceerd en kregen er – in volle commotie rond de discussies over het verbod op batterijen – heel wat
reactie op. Voorstanders van de volière wuifden de bedenkingen
rond stofconcentratie in de stal weg, terwijl verdedigers van de
verrijkte kooien het probleem erkenden. Sommigen stelden dat

Figuur 3 Concentraties inhaleerbaar en respirabel stof met en zonder
elektrostatische filter in een legkippenstal - Bron: Genano
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Werkingsprincipe van een
elektrostatische filter
Het principe om met elektriciteit lucht te zuiveren
is reeds decennialang gekend. Gebruik makend van
de Genanotechnologie (www.genano.be) wordt vervuilde lucht geleid over een collecteeroppervlakte of
door een collecteerbuis. Een ‘ionische wind’, opgewekt door het corona-effect vanaf de punt van zeer
kleine naalden, dwingt de partikels tegen de collecteeroppervlakte (figuur 3). De geaccumuleerde
massa partikels wordt periodiek weggespoeld met
een waterige oplossing in een apart recipiënt of
container.
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Figuur 2 Indicatieve stofmeting in 2009 in de volière via de ionisatietechniek - Proefbedrijf voor de Veehouderij

Twee stofmetingen

aangezet. “Bij het stationair respirabel stof ging het om een vast
toestel in de stal waar continu lucht over werd aangezogen”, zegt
Johan Zoons. Het respirabel en inhaleerbaar stof op de persoon
werd via aanzuigstukjes gemeten rondom de plek. Een dierenverzorger ademde intussen de lucht in terwijl hij controlewerkzaamheden uitvoerde.” Belangrijkste conclusie van de figuur is
dat het respirabel stof op de persoon bijna verviervoudigde toen
de machine werd afgezet en er dus geen luchtzuivering meer was.
Bij het inhaleerbaar stof trad er meer variatie op. De metingen
wezen dus op een verlaging van het stof via de ionisatietechniek.
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In 2008 werd er op het Proefbedrijf een meting uitgevoerd waarbij16het stofgehalte in de volière werd vergeleken met dat in de
verrijkte kooi
tijdens
respirabel
stofenkele
stationairactiviteiten, zoals de gewone controle, mest afdraaien en de kippen wegen (figuur 1). “Bij stof
respirabel stof persoon
14
spreken we over 2 fracties: het inhaleerbaar (grof) en respirabel
inhaleerbaar stof persoon
(zeer fijn) stof”,
vertelt Johan Zoons. “Inhaleerbaar stof blijft in
norm plakken,
inhaleerbaarmaar
stof p(<
100 µm)
je 12
neus en keel
raak
je kwijt als je snuit of hoest.
Respirabel stof
veel erger:
het100
dringt
normisrespirabel
stof p(<
µm) door tot in je longblaasjes
en stapelt zich daar op. Je vindt het terug in de longen van som10
mige mijnwerkers, varkens- en pluimveehouders. De norm voor
het respirabel stof ligt op 3 microgram; voor het inhaleerbaar stof
op 810 microgram. Vooral in de volière werd een veel hoger stofgehalte gemeten. Het was de aanleiding om te zoeken naar een
verbetering
van de arbeidsomstandigheden in volières en schar6
relstallen.”
Samen met het ilvo voerde het Proefbedrijf in september 2009
dan4 een indicatieve stofmeting uit in de volière en verrijkte kooi.
De kippen waren toen ongeveer 290 dagen oud. Na een week
metingen
(1 tot 4 september, zie figuur 2) met de elektrostatische
2
filter, werd het toestel afgezet. Daarna werd er een tweede reeks
metingen uitgevoerd (7 tot 10 september), waarna het weer werd

en

Figuur 1 Vergelijkende meting in 2008 van het stofgehalte in een
volière en in een verrijkte kooi - Proefbedrijf voor de Veehouderij

7 sept

8 sept

C

Het verschil tussen een elektrostatische filter
en ionisatie is dat bij ionisatie een belangrijk deel
van de stallucht wordt geïoniseerd, terwijl bij elektrostatische filters een luchtstroom door de filter
wordt gehaald. Dit toestel is zelfreinigend. Periodiek wordt de uit de lucht gefilterde vervuiling
afgevoerd. Het verwachte reductiepotentieel voor
elektrostatische filters is 10 tot 50% bij interne
luchtzuivering en 20 à 70% bij externe luchtzuivering.
Het ilvo testte een elektrostatische filter uit in
een legkippenstal (zie hierboven). De metingen
toonden een beduidende reductie aan van voor de
mens respirabel en inhaleerbaar stof.

9 sept 10 sept

Ionisatietechniek

Ook in Nederland wordt er onderzoek rond stofreductie via ionisatietechniek gedaan. Bij ons gebeurt de ionisatie in een gesloten
kamer. Het stof slaat er neer op metalen en glazen staven, waardoor je het kan wegspoelen. In Nederland slaat het stof neer op
alle mogelijke metalen in de stal, waardoor het in een gesloten
systeem terechtkomt. De kostprijs voor de huidige elektrostatische filter wordt geraamd op 3 à 5 euro per opgezette hen in een
stal van 35.000 kuikens. De lucht wordt in een hoek bovenaan in
de volièrestal afgezogen. Een ventilator zuigt alle lucht achterin de
stal aan. Door een buis wordt de lucht in de stal gevoerd, waar hij
gemengd wordt met inkomende buitenlucht. Ionisatie is eigenlijk een klassieke zuiveringstechniek om deeltjes uit de lucht te
halen. Daarna laat je ze tegen een materie aanplakken die een
andere lading heeft. Stofmaskers en -helmen zijn zeer nuttig bij
gebruik in de stal, maar worden in de praktijk vaak niet gebruikt
omdat ze het werk zouden belemmeren. Zoons ervaarde zelf dat
de hogere stofconcentratie in de volièrehuisvesting een negatieve
invloed heeft op de gezondheid. In de volière van het Proefbedrijf
spreekt hij geen groepen meer toe omdat hij dan problemen krijgt
met zijn stembanden, terwijl hij daar in de afdelingen met de verrijkte kooi geen probleem mee heeft. Volgens hem zijn vrouwen
ook veel alerter voor deze problematiek dan mannen. “Het dragen van stofmaskers wordt een aandachtspunt bij grote pluimveebedrijven, waar de relatie werknemer-werkgever speelt. Maar
ook kleine familiale bedrijven die willen investeren in alternatieve
huisvesting voor leghennen, staan hier best even bij stil”, besluit
Johan Zoons.
Het Proefbedrijf volgt de stofreductie verder op via bijkomende
metingen. In Nederland voert de universiteit van Wageningen
vooral onderzoek rond alternatieve technieken, zoals verneveling
door water, nevelgordijnen en waterwassers. r
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Fijn stof is sluipend gevaar
Varkenshouder Mark Versyck kent goed de impact van
fijn stof op zijn gezondheid. Sinds hij bij de werkzaamheden in de stal een masker draagt, heeft hij duidelijk min-

Twee bedrijfstakken

Dat werken in varkensstallen gepaard gaat
met (veel) stof hoef je een varkenshouder
niet te vertellen. Mark getuigt: “Vooral bij
het laden van de vleesvarkens in de vrachtwagen voor het slachthuis heb je veel
luchtverplaatsing, en dus ook veel stof in
de lucht. Tot vorig jaar droeg ik hierbij een
eenvoudig stofmasker voor de mond. Dat
bestond uit een combinatie van weefsel
met karton. Dat karton zorgde ervoor dat
je inspanningen moest doen, zowel om in
te ademen als om uit te ademen. Vermits
vleesvarkens verplaatsen een intensief
werkje is, kreeg ik het daarbij wel eens
benauwd. Maar vooral als ik opnieuw in
bed kroop – het laden gebeurt immers dikwijls in het holst van de nacht – kreeg ik
last aan de luchtwegen.
Vorig najaar begon ik hier toch meer
over na te denken. Ik had immers aanslepende verkoudheden, vooral nadat ik
veel in de varkensstallen had gewerkt. Ik
herinnerde me een schooluitstap naar een
champignonkwekerij waar ze beschermingsmaskers droegen. Die mensen verwezen toen al naar de het gevaar van fijn
stof, onder meer in de varkenshouderij. Ik
trachtte eerst mijn verkoudheden aan te
pakken met medicatie, maar op de duur
moest ik die bijna de hele tijd innemen.”
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“We kozen bewust voor 2 volwaardige
bedrijfstakken”, vertelt Mark ons. “Ik nam
9 jaar geleden het landbouwbedrijf van
mijn ouders over. Toen telde dit 120 zeugen en de volledige afmest van de vleesvarkens, met daarnaast 40 melkkoeien en
het bijhorende jongvee. We doen beide
takken graag en wilden die na de overname dan ook allebei voortzetten. We
bouwden onmiddellijk een nieuwe rundveestal voor 50 à 55 koeien met jongvee. In
2005 kwam er een nieuwe varkensstal. We
moesten hierbij ammoniakemissiereducerende technieken integreren. We kozen
voor gewone onderkeldering van de stal,
in combinatie met een chemische luchtwasser om de uitgaande lucht te zuiveren.
Intussen breidden we de stapel uit naar
160 zeugen met afmest. Dat kon enkel
mits de nodige mestverwerking te voorzien. We insemineren onze Hyporzeugen
met Piétrainsperma. Door die uitbreiding
en een verhoging van de productiecijfers
is echter zo’n 80% van de oude stallen
opnieuw in gebruik.”

Problemen aan de luchtwegen

bo

Mark Versyck en zijn echtgenote Evelyne
Desplancke baten in het West-Vlaamse Ichtegem een gemengd bedrijf uit. Het koppel
heeft 3 zoontjes: Jens, Jarne en Jelle.

– Anne Vandenbosch –

nd

der last van ademhalingsproblemen.
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Foto: Anne Vandenbosch

Airbeltaanblaassysteem
met P3-filter
De basis van dit systeem bestaat uit een unit
met luchtfilter (opengeklapt op de foto) met
een kleine ventilator, een herlaadbare batterij,
een batterijlader en een riem. De gefilterde
lucht wordt door een flexibele buis tot onder
de kap (capaciteit van 165 l per uur) gestuurd.
De kap is opgebouwd uit een veiligheidshelm
met opklapbaar doorzichtig scherm, waardoor
de gebruiker perfect zicht heeft op het werk. De
kap biedt ook bescherming tegen spattende
vloeistoffen en rondvliegende deeltjes.

Volgelaatsmasker noodzakelijk

nd

Wat doen tegen fijn stof?

en

bo

t Overweeg de aankoop van een toestel voor de bescherming van de luchtwegen.
Dit toestel moet comfortabel zitten, een hoge beschermingsfactor (minimaal
p2) hebben, licht wegen en er mag ook geen leklucht optreden.
t Gebruik dit beschermingstoestel zo consequent mogelijk, en in ieder geval bij
intensief contact en een verhoogde activiteit van de dieren. Zo’n toestel blijft
hoe dan ook een lapmiddel, het is beter om ook de stofbelasting in de stal structureel te verlagen.
t Voer een scan uit naar de aanwezige hoeveelheid stof op het bedrijf. Zoek naar
de mogelijke bronnen of oorzaken die stofvorming in de hand werken.

er

In tabel 1 krijg je een opsomming van maatregelen en technieken om fijn stof in
de stal te verminderen en de potentiële stofreductie (%) ervan.
Tabel 1 Potentiële fijnstofreductie (%) bij diverse maatregelen en technieken - Bron: wur
Maatregel of techniek

Potentiële stofreductie

1. Aanpassingen in strooiselmanagement
Keuze soort strooisel

10 - 20%

		

Gebruiken van ontstoft strooisel

Ca. 10%

		

Kwaliteit van het strooisel

10 - 30%

		

Vochtgehalte van het strooisel

10 - 20%

		

Frequentie van verversen

30 - 50%

		

Dikte van de strooisellaag

30 - 70%

		

Manier van verstrekken

10 - 20%
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2. Aanpassingen van het voer
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Mark informeerde zich dus over beschermingsmogelijkheden. “Bij de firma Schippers kan je kiezen uit een groot gamma
aan maskers, van heel eenvoudige tot
meer gesofisticeerde versies. Alles hangt
ervan af, hoe goed en tegen wat je jezelf
wilt beschermen. Ik koos uiteindelijk voor
het model Airbelt met een masker dat volledig over het hoofd gaat, een zogenaamd
volgelaatsmasker. Dat werkt met batterijen. De aanblaasunit, die ik met een
riem rond mijn lenden gesp, brengt lucht
doorheen een kartonnen filter tot in de
kap. Het teveel aan aangezogen lucht en
de uitgeademde lucht kan via een gedeelte
in stof onder de kin terug naar buiten. Er
ontstaat dus geen hinderlijke condensatie en je zweet ook niet onder de kap. Dit
masker maakt het voor mij dus makkelijker om zwaar werk uit te voeren in een
stoffige omgeving. Voor mij was het echt
een noodzaak om mijn beroep te kunnen
blijven uitvoeren. Als varkenshouder ben
ik immers een zelfstandige en we deden
heel wat investeringen in het bedrijf. Ik
ben ervan overtuigd dat dit fijn stof allergieën, longziekten of zelfs kanker kan veroorzaken en dus dodelijk kan zijn.
Nu draag ik dit masker nog enkel bij het
zware werk, zoals het laden of verplaatsen
van de vleesvarkens. Evelyne is thuisverpleegkundige, maar helpt me wel bij dit
karwei. Zij draagt dan een eenvoudiger
mondmasker, maar wel eentje met een
ventiel dat opengaat bij het uitblazen. De
meeste andere activiteiten bij de varkens
gebeuren immers van op het middenpad
waar ook de verse lucht binnenkomt. Ook
bij het spenen, heb ik het masker niet
nodig. De zeugen komen in de pasgereinigde kraamafdeling en verblijven er relatief kort. Na 4 weken wordt er immers al
gespeend en dan is het er minder stoffig
dan bij de vleesvarkens. Je merkt ook aan
de luchtwasser dat er veel stof verplaatst
wordt. Hij vangt het stof uit de uitgaande
ventilatielucht. Na een jaar zit er ongeveer
een kuub stof in de spuiwaterbak, maar
ook de pakketten van de wasser en het
luchtkanaal zitten vol stof. De luchtwasser
moet dan ook jaarlijks gereinigd worden
om de efficiëntie ervan te garanderen.”
Op mijn vraag of collega’s zichzelf
beschermen tegen stof antwoordt Mark:
“Het is niet direct een onderwerp waarover (momenteel) gepraat wordt. Als
men de noodzaak ervan niet onmiddellijk
zelf ervaart – dus bij gezondheidsproblemen – zal bij de huidige prijsvorming zo’n
masker niet het eerste zijn waarin men
investeert. Het gebruik van dit masker is
trouwens niet goedkoop. Naast de aanschaf ervan moeten de filters om de 100
uren gebruik vervangen worden en elke
filter kost 50 euro. Dat loopt dus wel op,
maar een goede gezondheid is heel wat
geld waard! r

		

Vetgehalte verhogen

10 - 30%

		

Grondstoffenkeuze

10 - 20 %

		

Coaten van pellets/brokken

10 - 20%

3. Aanpassingen van het voersysteem
		

Brijvoer in plaats van droogvoer

10 - 20%

		

Bij droogvoer: brok/pellets in plaats van meel

10 - 20%

		

Transport (sleepketting ipv vijzel)

10 - 20%

		

Voederbakken afdekken/systeem afsluiten

10 - 20%

		

Verminderen van de valhoogte valpijp in de voederbak

10 - 20%

		

Voorkomen voedervermorsing

10 - 20%

		

Tweemaal daags voeren in plaats van onbeperkt

20 - 40%

4. Hokontwerp/voorkomen van hokbevuiling

20 - 40%

5. Vegen, stofzuigen, schoonspuiten

20 - 40%

6. Bevorderen rustig diergedrag

10 - 30%

7. Aanbrengen van oliefilm of waternevel
		

Handmatig besproeien van dieren

60 - 80%

		

Olieborstel/-roller in hok

30 - 50%

		

Oliefilm op (vloer)oppervlakken

50 - 90%

		

Water vernevelen/verhogen relatieve vochtigheid

30 - 50%

8. Toepassen ionisatiesysteem

20 - 50%

9. Toepassen interne luchtfiltratie
		

Doeken-/slangen-/zakkenfilter

30 - 50%

		

Elektrostatische filter

10 - 50%

10. Aanpassingen in ventilatie/klimaat
		

Luchtsnelheid verlagen

10 - 20%

		

Ventilatievoud verhogen

20 - 40%

		

Verhogen van de relatieve vochtigheid

10 - 20%

		

Frisse lucht langs werkgang leiden

20 - 40%

11. Consequent gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Tot > 99%
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Een maat voor de concentratie van een
geur is de odour unit. Een odour unit is de
verdunning, waarbij de helft van het panel
de aangeboden lucht kan onderscheiden
van geurvrije lucht, en wordt gelijkgesteld
aan 1 geureenheid per kubieke meter, ofwel
1 European Odour Unit per kubieke meter
(1 ouE/m3). Het aantal keren dat werd verdund is een maat voor de oorspronkelijke
geurconcentratie van het monster.

Geurhinder
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Foto: Anne Vandenbosch
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Geurhinder wordt gedefinieerd als het
cumulatieve resultaat van een herhaalde
verstoring door geur die zich laat kenmerken door een gewijzigd gedrag. Dit
gewijzigde gedrag kan zich actief (klagen,
ramen sluiten, minder in de tuin zitten)
of passief (signalen bij enquêtering via
afwijkende antwoorden) manifesteren.
Kernwoorden als ‘cumulatief’ en ‘herhaald’ impliceren dat met geurhinder niet
momentaan optredende hinder wordt
bedoeld, maar wel de hinder die het
gevolg is van een herhaalde blootstelling
aan geurstoffen. Daarbij zijn de piekconcentraties meestal bepalend voor de mate
waarin mensen hinder ervaren.

er

Meestal wordt de geur van de dieren of het
voer niet als hinderlijk ervaren, wel de mest of
de afbraak ervan.

Bo

Geur, een probleem of niet?
Een geur is een eigenschap van een stof die we met

ht

behulp van onze reukzin kunnen waarnemen. Sommige
stoffen hebben een sterkere geur dan andere. Soms is er

ig

maar een zeer lage dosis nodig om ze te kunnen waarnemen. Maar wanneer is geur hinderlijk en hoe kunnen
– Stijn Bossin, Innovatiesteunpunt –
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we dit beperken?
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Geur in de veehouderij
Geur bij veestallen is voornamelijk afkomstig van de afbraak van afvalproducten die
proteïnen bevatten. Deze eiwithoudende
afvalproducten worden teruggevonden in
de faeces, urine, huid, haar en voedsel.
Deze geurverbindingen komen vrij in de
stal, bij de opslag van de mest en tijdens
het uitrijden van de mest. Over het algemeen wordt de geur van dieren en van
het voeder niet als hinderlijk ervaren. De

Geurmeting
Als gevolg van het subjectieve karakter is het meten van geurhinder geen sinecure. Er
bestaan verschillende manieren om geur te meten. Men onderscheidt hierbij chemische,
sensorische, sociologische en mathematische methoden. Vaak worden deze gecombineerd
om een totaalbeeld van de hindersituatie te kunnen vormen.
Olfactometrie is de meetmethode waarbij men aan de bron (aan de schouwmond of ter
hoogte van het emitterend oppervlak) een geurmonster van circa 60 l neemt in een kunststofzak en via een verdunningsapparaat aan een panel wordt aangeboden. De bemonstering gebeurt volgens de longmethode, waarbij een onderdruk wordt gecreëerd in de ton
waarin ook de aanvankelijk lege zak is gemonteerd. Door creatie van de onderdruk in de
ton zal de zak, die via een leiding in verbinding staat met de te bemonsteren lucht, zich
langzaam vullen met de geurhoudende lucht. Het monster wordt meteen na bemonstering naar het geurlaboratorium gebracht om binnen de 30 uur te worden gemeten. Bij
deze meetmethode wordt de geurdrempel van het monster bepaald. Dit gebeurt door de

Momenteel rust men heel wat nieuwe
stallen uit met een centraal kanaal en een
luchtwasser, wegens de verplichting tot
ammoniakemissiereductie. Luchtwassers
zijn op de markt gekomen om ammoniak te reduceren en zijn niet echt bedoeld
om geur te reduceren. Deze luchtwassers
hebben dan ook maar een beperkte geurreductie.
Luchtwassen is een bewezen techniek,
maar in de praktijk kunnen toch wat knelpunten optreden. Een aandachtspunt is het
dichtslibben of vervuilen van de waspakketten. Dit heeft immers als gevolg dat de
tegendruk en het energieverbruik van het
ventilatiesysteem verhogen. De waspompen verbruiken ook heel wat energie. Een
chemische wasser werkt met behulp van
aangezuurd waswater. Dit is een robuust
systeem met een zekere ammoniakreductie. Een nadeel van een chemische wasser
is dat er een agressief zuur gebruikt wordt
en dat de geurverwijdering niet zo hoog is
(gemiddeld 30%). Een biologische wasser

Wetgeving omtrent geur

ht
Foto: Anne Vandenbosch
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Chemische luchtwasser die geïntegreerd werd
in de dwarsgevel aan de achterkant van de
stal.
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Voor de intensieve veehouderij zijn voor
nieuwe inrichtingen, of bij aanzienlijke
uitbreidingen ervan, specifieke afstandsregels opgenomen. De aan te houden
afstand tot het dichtstbijzijnde hindergevoelige gebied is in functie van het aantal
waarderingspunten en het aantal varkenseenheden. Sinds de aanpassing in Vlarem
zijn ammoniakemissiearme stalsystemen
bij nieuwbouw verplicht en kent men aan
het staltype waarderingspunten toe. Als
aan alle sectorale voorwaarden voldaan
zijn, kunnen er nog bijkomende maatregelen worden opgelegd door de vergunningverlenende overheid. Vaak zien we
dat deze instanties biologische luchtwassers opleggen in geurgevoelige gebieden.
Het is echter onduidelijk welke evaluatie-

nd

End of pipe-geurbestrijding

gebruikt geen zuur en de geurreductie is
hoger (45%). De ammoniakverwijdering
door de nitrificerende bacteriën is echter
een kwetsbaarder proces en is ook moeilijker te sturen. Om biologisch te wassen,
moet schoon water toegevoegd worden en
veel spuiwater worden afgevoerd. Om de
betrouwbaarheid te verhogen, kan je een
regeling op basis van elektrische geleidbaarheid installeren. Meer en meer zie je
ook denitrificatie-units opduiken. Het is
echter nog gissen naar de betrouwbaarheid van deze systemen. Heel wat biologische wassers draaien trouwens zonder een
degelijke procesregeling.
Er zijn 4 verschillende soorten wassers,
namelijk de waterwasser, de chemische
wasser, de biologische wasser en de biofilter. Als deze systemen gecombineerd worden, noemt men dit een combiwasser. Zo
kan je een betere geurreductie bekomen.
Combisystemen hebben het voordeel dat
ze apart – dus in elke wasstap – ammoniak, geur of stof kunnen verwijderen.
Pluimveestallen worden zelden of nooit
met luchtwassers uitgerust. De hoeveelheid stof in deze stallen zorgt ervoor dat
ze meteen verstoppen. Een waswatergor-

bo

criteria gemeenten en provincies gebruiken om deze toetsing uit te voeren.

stank uit mest en uit de afbraak van mest
ervaart men wel als hinderlijk.
Er zijn meer dan 150 componenten die
bijdragen tot geurhinder in de veehouderij. Sommige van deze stoffen hebben een
zeer lage geurdrempel, wat betekent dat er
maar een kleine hoeveelheid van nodig is
om als hinderlijk beschouwd te worden.

C

geurhoudende lucht met geurvrije lucht te verdunnen in een verdunningsapparaat (de
olfactometer) en de opeenvolgende verdunningen te laten beoordelen op de aanwezigheid van geur door een panel van 4 à 6 waarnemers. Deze waarnemers zijn op voorhand
getest op hun geurgevoeligheid en vallen binnen een bepaald geurgevoeligheidsgebied
(het zijn met andere woorden ‘gemiddelde neuzen’). Aangezien de monsters direct aan de
schouwmond genomen worden, laat de methode toe de bijdrage van verschillende deel
emissies tot de totale emissie van een bron te bepalen. Op die manier kan de bronsterkte
worden ingeschat en kan men emissiebeperkende maatregelen voorstellen die met het
relatieve belang van elk emissiepunt rekening houden. De methode is echter moeilijker
toepasbaar wanneer, naast geleide emissies, ook diffuse emissies en oppervlaktebronnen
in rekening gebracht moeten worden. Op internationaal niveau is deze bemonsterings- en
analysemethode goed gestandaardiseerd. Sinds enige tijd zijn in Vlaanderen enkele olfactometers operationeel waarbij de analyses kunnen worden uitgevoerd volgens de Europese
norm, European Standard on Determination of Odour Concentration by Dynamic Olfactometry en13725, die als internationale standaard is aanvaard.
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Bedrijfsvoering Hoe properder de stallen, hoe minder geurhinder. Als alle
oppervlakken waar de dieren vertoeven
zuiver worden gehouden, en er geen
ophopingen zijn van mest, zal er minder
geur vrijkomen. Vuile, met mest bedekte,

derstelling dat dit wel zo zou zijn, blijkt
niet uit onderzoek uitgevoerd door het
Nederlandse Praktijkcentrum Sterksel.
Verhogen van het emissiepunt Vanaf
een verhoogd emissiepunt zal de geurpluim verder uitdeinen en zich vermengen met de omgevingslucht. Op
een bepaald moment bereikt de geurpluim toch de grond. Als de concentratie
geureenheden op dat moment nog hoog
is, zal er geurhinder optreden. Bij een verhoogd emissiepunt is de vermengingstijd
langer. Het verhogen van het emissiepunt
is geen echte geurbestrijdingstechniek,
maar zou een oplossing kunnen bieden
bij lokale geurproblemen.
Additieven toevoegen aan de mest Er
zijn verschillende producten voorhanden, op basis van verschillende stoffen
(bactericiden, enzymen, bacteriën en
kruidenmengsels). In de praktijk blijkt
dat additieven op basis van enzymen het
gunstigste effect vertonen. De mogelijkheden van dergelijke producten zijn beperkt.
De geproduceerde ‘geur’ wordt immers
dikwijls als even hinderlijk beschouwd.
Gezien de complexiteit van de processen in de mest is het vaak ook moeilijk
te achterhalen wat het juiste mechanisme van het additief is. Om doeltreffende
mestadditieven te ontwikkelen, moet je
immers nauwkeurig weten welke componenten in de mest verantwoordelijk zijn
voor de veroorzaakte geurhinder.
Er werd reeds eerder gewezen op het
groot aantal componenten die mogelijk
bijdragen tot geurhinder op landbouwbedrijven. Bijkomend fundamenteel onderzoek naar het ontstaan en de bestrijding
van de geurhinderlijke componenten lijkt
dan ook noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van efficiënte mestadditieven.
Enkel een experiment in praktijkomstandigheden, waarbij continu gemeten wordt
gedurende een voldoende lange periode
en waarbij zowel gemeten wordt in een
test- als in een referentiecompartiment,
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Front of pipe-technieken

dieren zorgen voor een versnelling van de
bacteriële groei en voor de productie van
gassen. Die gassen evaporeren snel onder
invloed van de lichaamswarmte van het
dier. Algemeen kan je stellen dat geur
emissies vanuit het gebouw toenemen
naarmate er meer mest accumuleert in
het gebouw, de kanalen of de mestputten
onder de stalvloer. Om sterk hinderlijke
geuren – gevormd onder anaërobe condities – te vermijden, moet men de mest
dus zo snel mogelijk uit de stal verwijderen. De frequentie en de ‘grondigheid’
ervan zullen dus sterk bepalend zijn voor
de geurreductie. Onderzoek geeft aan dat
70% van de emissie uit de mestput komt
en de rest van de vloer.
Voerkeuze Een van de belangrijkste
managementfactoren in verband met de
geuremissie is het type voer. Opvallend
is dat de geuremissie van vleesvarkens
gevoederd met brijvoer, dus met vochtrijk
voer, niet hoger is dan deze van vleesvarkens gevoederd met droogvoer. De veron-
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dijn voor de luchtwasser of de lucht conditioneren kan een oplossing bieden. Op die
manier worden grote hoeveelheden stof in
de luchtwasserpakketten vermeden.
Het verschil tussen een biofilter en een
biowasser is dat het pakkingsmateriaal
van een biofilter biologisch materiaal is,
terwijl dit bij een biologische wasser synthetisch is. Het is bewezen dat je met biofilters en biobedden geur kunt bestrijden.
Deze systemen kennen wel wat toepassingen in de mestverwerking. Belangrijk bij
biofilters en biobedden is dat het materiaal overal goed nat gehouden wordt en dat
de contacttijd tussen het effluent en het
biologisch materiaal lang genoeg is.
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Biobed op een varkensbedrijf.
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Nederlands onderzoek naar fijnstof- en geuremissie
Net als in ons land bestonden er ook bij onze noorderburen weinig of geen recente onderzoeksgegevens over de fijnstofuitstoot in de veehouderij. Tussen 2007 en 2009 liep een
uitgebreid onderzoeksproject bij Wageningen ur Livestock Research. In dit project werden
bij verschillende diercategorieën en voor verschillende stalsystemen de fijnstofemissies
bepaald. Aangezien er ook behoefte was aan emissiecijfers van methaan en lachgas, zijn
deze tevens meegenomen in het meetprogramma. Daarnaast werden de emissies van
ammoniak en geur gemeten om een volledige meetset van emissies te krijgen. In tabel 1
vind je de informatie voor de vleesvarkens. De informatie van de andere diercategorieën
(zeugen, biggen, vleesvarkens, vleeskuikens, leghennen, kalkoenen en melkvee) kan je vinden op de http://www.livestockresearch.wur.nl/publicaties en zoeken op term ‘fijn stof’.
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Informeer je grondig bij aankoop van een luchtwassysteem
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Wanneer we spreken over beperken van stof- en geurhinder komen luchtwassers
regelmatig in het verhaal voor. Een luchtwasser aanschaffen moet je echter doordacht doen. Je vooraf grondig informeren en je kritisch opstellen bij de aankoop is
dus noodzakelijk. We sommen hieronder enkele aandachtspunten op die je hierbij
kunnen helpen.
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t Ga bij collega-landbouwers kijken naar hun luchtwasser.
t Vraag offertes aan bij verschillende installateurs, kijk bij je keuze niet enkel naar
de prijs.
t Biedt de installateur een onderhoudscontract aan? (verplicht)
t Wat staat er in het onderhoudscontract en wat is de prijs ervan?
t Vraag na of er voor het type luchtwasser al rendementsmetingen gebeurd zijn.
- Zo ja, zijn de metingen op een correcte manier gebeurd (duur, belasting, …)
- Vergunningverlenende overheden kunnen rendementsmetingen eisen.
t Wie doet de halfjaarlijkse (waswater) en jaarlijkse (spuiwater) staalnames?
t Wordt er een logboek bijgeleverd? En worden de waarden meegeleverd waarmee
je de parameters van het luchtwassysteem moet vergelijken?
t Wat staat er in het adviescontract? Is er een technische back-up beschikbaar?
Krijg je onmiddellijke technische assistentie?
t Vraag naar het dimensioneringsplan. Een duidelijke berekening van de grootte
van luchtwasser, zuurverbruik, luchtkanaal, ventilatoren, drukval …
t Vraag op voorhand naar aankoopkosten, installatiekosten, onderhoudskosten,
werkingskosten, … en de extra kosten voor ventilatie.
- En wat als na gebruik de geschatte kosten sterk afwijken?
t Wat is de hoeveelheid spuiwater?
- En wat als de hoeveelheid spuiwater de spuigaten uitloopt?
t Wat zijn de leverschema’s en garanties?
t Is er monitoring aanwezig om aan te duiden of er iets misloopt?
t Laat – bij voorkeur – een drukmeter installeren.
t Betaal niet overhaast, enkel om het vlif-attest te krijgen.
t Hou 10 tot 15% van de aankoopsom achter tot na de volledige technische
oplevering.
t Zet zoveel mogelijk afspraken op papier.

op

yr

ig

ht

kan uitsluitsel geven over de efficiëntie
van de geteste producten.
Probiotica zijn levende microbiële supplementen. Ze onderdrukken schadelijke
kiemen en rottingsbacteriën, waardoor
gunstige bacteriën bevorderd worden.
Probiotica kan je via een vernevelingsinstallatie of rechtstreeks in de mestkelder
toedienen.
Groenscherm Planten nemen door de
vorm van hun blad of door andere eigenschappen (beharing, hars, …) fijn stof
op, en dus ook een deel van de geur. Om
een zo groot mogelijke opvangcapaciteit
te realiseren, bestaat het landschapselement best uit hoge bomen met een niet
geheel dichte laag van struiken of bomen
eronder. Ook de plantensoort speelt een
belangrijke rol. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat naaldbomen het meest
fijn stof vangen. Naast fijn stof kan een
groenscherm ook ammoniak opvangen.
Hiervoor zijn vooral loofbomen geschikt.
Naaldbomen zijn immers veel gevoeliger
voor ammoniak. Het is vooral belangrijk
dat het groenscherm groot genoeg is.
Ontstoffen van de lucht Stof in de stallucht bestaat grotendeels uit organische
verbindingen waarin dezelfde vluchtige
vetzuren en fenolen voorkomen die ook in
de lucht van varkensstallen aanwezig zijn.
In het stof zitten deze echter in veel grotere concentraties. Stofdeeltjes kunnen dus
drager zijn van hinderlijke verbindingen.
Het stof is afkomstig van de dieren zelf,
van de mest, van het voeder (80 tot 90%)
en – indien aanwezig – van het bodemstrooisel. Ontstoffing van de geëmitteerde
stallucht zorgt voor een geurreductie (zie
eerder in deze Focus).
Een geurloze stal zal je wel nooit kunnen realiseren, maar met een combinatie van voorgaande technieken kom je al
een heel eind. Het blijven innoveren en
bestuderen van nieuwe technieken is cruciaal. r
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Tabel 1 Berekening van de jaaremissie per dierplaats bij diverse stalsystemen 1 - Wageningen ur
Traditionele stalinrichting

ICV-systeem en droogvoer²

ICV-systeem en brijvoer²

PM10 (g)

137,7

194,7

136,1

PM2,5 (g)

6,9

8,3

6,1

Ammoniakemissie (kg)

3,4

2,4

2,3

Geuremissie (ouE)

23,8

15,7

13,3

Methaanemissie (kg)

17,5

2,0

2,4

8,2

7,8

2,4

Lachgasemissie (g)
1

Voor stof- (PM10 en PM2,5) en ammoniakemissie werd rekening gehouden met 3% leegstand
² ICV-systeem = mestkanaal met schuine putwanden
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Geur meten is geen sinecure
polsten naar hun ervaringen in de intensieve veehouderij.

– Stijn Bossin, Innovatiesteunpunt –
uitgebreid onderzocht werden. Er werden
zelfs al ontwerpgeurnormen opgesteld
– zowel voor geïsoleerd gelegen bedrijven,
als voor cumulatiesituaties – waarbij verschillende bedrijven overlappende geurcirkels hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat
de respons op een hindersituatie in een
cluster van varkensbedrijven lager is dan
voor een alleenstaand bedrijf. Voor een
varkensbedrijf is het dus voordeliger als
het een plaats kan vinden tussen andere
varkenshouderijen.”

Geurstudies in Vlaanderen

Geuraudit

“In het dichtbevolkte Vlaanderen is het
niet altijd eenvoudig om verschillende
functies, zoals bijvoorbeeld woon- en
recreatiefuncties, te combineren met
industrie en landbouw”, vernemen we
van Toon Van Elst, directeur bij Odournet. “Uit recente enquêtes in opdracht
van de Vlaamse overheid blijkt dat 15%
van de Vlamingen zich minstens tamelijk gehinderd voelt door het optreden van
geurhinder. Deze vorm van milieuhinder,
die rechtstreeks en door iedereen in de
leefomgeving merkbaar is, maakt ook het
grootste deel van de milieuklachten uit die
bij de overheid binnenlopen. De Vlaamse
overheid is dan ook volop bezig met het
uitwerken van een gestructureerd geurbeleid. Hierbij vormde de intensieve varkenshouderij één van de pilootsectoren die

De emissie naar de lucht betreft niet enkel
geur, maar ook ammoniak en fijn stof.
“Een nog steeds veel voorkomende misvatting over ammoniak is dat het dé geurveroorzakende component zou zijn bij
emissies uit veestallen”, stelt Toon. “Dit is
hoegenaamd niet het geval. Ammoniak is
een verbinding die een zeer scherpe prikkel geeft bij hogere concentraties, maar
al snel niet meer waargenomen wordt.
Dit staat in tegenstelling tot de veel lager
geconcentreerde vluchtige organische verbindingen die zich veel verder verspreiden
in de omgeving. Ammoniakemissiearme
stalsystemen zorgen dan wel voor een significante vermindering van de ammoniakuitstoot, maar hebben vaak slechts een
beperkte invloed op de geuruitstoot. Als
je met een geurprobleem zit, moet je deze
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Odournet (www.odournet.com), dat ontstond uit de faculteit Landbouwkundige
en Toegepaste Biologische Wetenschappen
van de Universiteit Gent, beschikt over een
zeer ruime kennis over en ervaring met
geurproblemen. Er werden al talloze geurstudies uitgevoerd voor veeteeltbedrijven,
mestverwerkingsinstallaties enzomeer.
Odournet voert een actieve onderzoeksstrategie en investeert in verdere kennisontwikkeling, ondermeer naar geurbeperking in de (para)agrarische sector.

Veel voorkomende problemen
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Foto: Odournet
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cialiseerd in geurhinder en luchtverontreiniging. Wij

zeker met een factor 10 kunnen reduceren. Dat is niet niks!”
Wanneer een geurprobleem zich voordoet, kan men dus beroep doen op de
expertise van Odournet om een geuraudit
uit te voeren. “Bij zo’n audit vertoeven we
een halve tot een hele dag op het bedrijf.
We doen een gesprek met de bedrijfsleider en/of de mensen die de dagdagelijkse
taken uitvoeren en maken een lijstje van
de standaardprocedures in de stal. We
bekijken vooral de manier van ventileren en gaan na waar er mogelijke diffuse
emissies of elementen zijn die kunnen
bijdragen tot de algemene geurvorming.
Als er een wasser of biofilter aanwezig is,
wordt er nagegaan hoe die concreet wordt
opgevolgd, welke parameters er worden
bijgehouden en welke acties je kan ondernemen als de vooropgestelde waarden
worden overschreden.”
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Het milieuadviesbedrijf prg Odournet in Gent is gespe-

Bij Odournet worden geuren beoordeeld
via olfactometrie en dus met een panel
‘geijkte neuzen’.

“Er is maar een beperkte kennis bij de
landbouwers over de opvolging van hun
luchtwassysteem”, vertelt Toon. “Ze kunnen met hun vragen ook niet altijd bij hun
installateur terecht… Bovendien hebben de
systemen zelf nood aan verdere ontwikkeling. Meestal is er te weinig wetenschappelijke onderbouwing over de werking.” Zo
komt bijvoorbeeld nu het biobed op de lijst
van ammoniakemissiearme stalsystemen
in de s3-categorie. Uit ervaring en onderzoek weet Toon dat de contacttijd met het
effluent in een biobed langer moet zijn
dan nu in de lijst is opgenomen om ook tot
een efficiënte geurreductie te komen. Hij
vreest dan ook dat landbouwers aanzienlijke investeringen zullen doen voor systemen die uiteindelijk niet afdoende werken.

Zijn er oplossingen?
Om een effectieve geurreductie te krijgen bij veestallen, zijn veelal andere technieken noodzakelijk, die vaak nog als
(te) duur aanzien worden voor de sector,
zoals het installeren van (schors)biofilters.
Een goed en betaalbaar stalconcept dat
zowel de geur als ammoniak aanpakt is
onontbeerlijk. Toon gelooft vooral in het
verdere onderzoek in de nageschakelde
technieken. De andere systemen zoals
geïntegreerde technieken, additieven, vernevelinstallaties, … zullen wel een effect
hebben, maar zijn niet afdoend genoeg
om een duidelijke plaats in de toekomst
te hebben. “Ik denk dat de enige afdoende
techniek bij varkensstallen een efficiënte
nageschakelde techniek is”, besluit Toon.
“Vlaamse innovatoren zullen hiervoor wel
een oplossing vinden.” r
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Blijvend informeren

Wanneer je bedrijf al een tijdje op volle
toeren draait, stopt de communicatie niet.
Een goede gang van zaken is een ideaal
uitgangspunt om de buurt te informeren. Je kan er aan denken om op regelmatige tijdstippen te communiceren via
een opendeurdag of een bedrijfsbezoek.
Probeer aan te sluiten bij bestaande evenementen zoals Dag van de Landbouw
(zie foto) of Openbedrijvendag, … Mensen moeten het bedrijf met eigen ogen
kunnen zien zodat ze begrijpen hoe een
installatie werkt. Het is meestal de angst
voor het onbekende die leidt tot klachten.
Maak onderscheid tussen bezwaren die
emotioneel geladen zijn en inhoudelijk
correcte bezwaren. Bezwaren gebaseerd
op emoties zijn vaak het gevolg van verkeerde associaties. Voldoende correcte
informatie verstrekken is dus belangrijk.
Je kan gebruik maken van diverse
hulpmiddelen bij je communicatie; een
powerpointpresentatie, een folder of een
website over je bedrijf kan veel bijbrengen. Een voorbeeld van hoe het bedrijf van
varkenshouder Werner Guilliams de communicatie met de buurt aanpakte, kan je
op de website van het Innovatiesteunpunt  
(www.innovatiesteunpunt.be) vinden. r
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Stof tot communicatie

realisatie binnen een bepaalde termijn is
het dus steeds nodig om een zekere marge mee te rekenen, zo kan je onverwachte
zaken opvangen.
Wees goed ingeburgerd in je buurt. Netwerking is belangrijk. Probeer een goede
relatie op te bouwen met de personen die
een grote achterban hebben. Om je buurt
op een snelle en eenvoudige manier op de
hoogte houden van de werkzaamheden op
je bedrijf, kan je van al de omwonenden
de e-mailadressen opvragen. Hou ook al je
communicatie-initiatieven bij. Zij kunnen
toegevoegd worden aan de vergunningsaanvraag.

Land- en tuinbouwers komen wel eens in conflict met

omwonenden, maar evengoed met overheidsinstanties

steunpunt –

bord’ aan de stoeprand. Het is van groot
belang om een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen met je omgeving. Dit
kan door steeds een open en betrouwbare
houding aan te nemen. Consequentie in je
communicatie naar de buren is een must.
Doe ook geen loze beloftes, want dat is
nog erger dan niet communiceren. En
wanneer er beloftes gedaan worden, moeten die steeds een haalbare kaart zijn. Als
jouw acties bijvoorbeeld afhangen van de
leveringstermijn van een leverancier, deel
dit dan gerust mee. Bij beloftes voor een
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Hoe vaak lopen vergunningsaanvragen
niet spaak omwille van die ene buur waar
niet meer mee gesproken wordt? Het is
vaak een eindeloze draaikolk van verwijten en frustraties. Er worden actiecomités
opgericht en men tekent beroep aan tot
bij de Raad van State…

– Stijn Bossin, Innovatie-
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bedrijf is steeds het sleutelwoord.

er

of met de media ... Een goede communicatie over je

ig

Bouw een goede vertrouwens
relatie op
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Communicatie met de omwonenden is
het sleutelwoord. Zorg ervoor dat de buren
niet schrikken bij het zien van ‘het gele

Het Innovatiesteunpunt kan je helpen
Het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw sensibiliseert landbouwers rond het
belang van innovatie in hun bedrijf en ondersteunt individuele boeren en tuinders bij hun
innovatieve ideeën. Adviesverlening is mogelijk dankzij de expertise die het Innovatiesteunpunt opbouwde in domeinen als bedrijfsontwikkeling, energiebeheer, watermanagement
en technische innovatie. Binnen het project ‘Bestrijding van geurhinder en fijn stof’ adviseren we de landbouwers in de technieken die geur en fijn stof kunnen reduceren. Ook
willen we bedrijven begeleiden inzake technologische oplossingen in het kader van partner
matching en doorverwijzing naar subsidiërende instanties. Voor verdere vragen kan je altijd
terecht op het Innovatiesteunpunt bij Stijn Bossin, tel. 016 28 61 37 of 0476 93 21 71 of via
e-mail: stijn.bossin@innovatiesteunpunt.be

Landbouw&Techniek 9 – 14 mei 2010 •

47

