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LUCHTWASSERS VANGEN WEINIG STANK WEG

Zo’n 45 procent van alle luchtwassers bij Nederlandse varkenshouderijen zijn combiwassers. Deze
halen niet 81 procent van de geurstoffen uit de stallucht, zoals eerder
gedacht, maar slechts 40 procent.
Bovendien halen ze niet 85 procent
van de ammoniak uit de lucht,
maar slechts 59 procent. Dit heeft
gevolgen voor de wetgeving, stelt de
staatssecretaris voor milieu, Stientje van Veldhoven. De overheid wil
stallen met deze luchtwassers een
veel hogere geur- en ammoniakemissie toekennen. Als gevolg moeten varkenshouders meer maatregelen nemen om stank en ammoniakuitstoot te verminderen.
De onderzoekers van Livestock
Research brachten onaangekondigd een bezoek aan 48 varkensbedrijven en voerden een geur- en
ammoniakmeting uit bij 16 chemi-
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De combiluchtwassers die bij varkensbedrijven zowel stank als
ammoniak moeten wegvangen,
presteren veel slechter dan
gedacht. Dat blijkt uit onderzoek
van Wageningen Livestock
Research.

Combiluchtwassers halen niet 81 procent van de geurstoﬀen uit stallucht, zoals eerder gedacht, maar slechts 40 procent.

sche luchtwassers, 3 biologische
wassers en 29 combiluchtwassers.
Hieruit bleek dat de rendementen
van de chemische en biologische
wassers dicht bij de waarden liggen die in de regelgeving worden
gehanteerd. Maar de combiluchtwassers waren in praktijk veel minder effectief dan op papier.

Wageningen Livestock Research geeft drie mogelijke verklaringen voor het feit dat de combiwassers in praktijk veel minder
geurstoffen uit de lucht halen dan
volgens de normen. Ten eerste zijn
de normen gebaseerd op Duits onderzoek n geurlaboratoria die een
andere meetmethodiek hanteren

dan het Nederlandse laboratorium. Bovendien zijn de combiwassers in Duitsland destijds getest
onder andere omstandigheden.
Tot slot kan het rendement van de
wassers in praktijk zijn gedaald
door slecht onderhoud, aldus de
onderzoekers. AS

ZEEWIER VERKOPEN GAAT HET BEST MET EMOTIE

Wie weleens sushi eet, kent zeewier. Maar over het algemeen is
het een onbekend voedingsmiddel. ‘Dergelijke onbekende producten zijn lastig te introduceren, omdat eetgedrag een diepgewortelde gewoonte is, die je
moeilijk kunt doorbreken’, vertelt Marleen Onwezen, onderzoeker Consumentengedrag bij Wageningen Economic Research.
‘Dat is jammer, want zeewier is
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een gezonde en duurzame eiwitbron.’
Een manier om zeewier aantrekkelijker te maken, is door
het te verwerken in producten
die mensen al wel kennen, zoals
wraps. In een pilotstudie onderzochten de wetenschappers hoe
je die zeewierwraps het best aan
de man kunt brengen. Ze schotelden 612 deelnemers in een
online enquête plaatjes van verschillende wraps voor. Die bestonden voor 5 procent, de helft
of 100 procent uit zeewier.
Wat opviel was dat het percentage zeewier in de wraps geen
invloed had op de bereidheid
van de consument om het product te kopen. Wat wel uitmaakte was de manier waarop het pro-

duct werd omschreven. Dat gebeurde met een cognitieve boodschap – ‘Zeewierwraps zijn een
gezonde bron van vitaminen en
mineralen’ – of met een emotionele boodschap – ‘Voel je gezond
met deze zeewierwraps boordevol vitaminen en mineralen’.
Het bleek dat mensen bij de
cognitieve boodschap een
negatievere verwachting
hadden van de wrap met
100 procent zeewier, wat
betreft geur, smaak en
textuur ten opzichte van
de andere varianten. Bij
een emotionele boodschap vielen die negatieve
effecten weg. Onwezen:
‘Emoties spelen een belangrijke rol bij voedselkeuze, ze-

ker als het gaat om nieuwe of onbekende producten. Door in te
spelen op deze emoties, kun je
die barrières wegnemen.’
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Zeewier is vrij onbekend, maar
niet per se onbemind. Als je het
op de juiste manier aanprijst,
zijn mensen best bereid het te
kopen, blijkt uit verkenningsonderzoek van Wageningen Economic Research en Wageningen
Food & Biobased Research.

