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Toepassing luchtwassers in Nederland

> prov. N-Brabant, Limburg en Gelderland: ca. 2500 bedrijven met 1 of meer luchtwassers
(schatting: ca. 3500 luchtwassers bij ca. 50% van de varkensplaatsen)

> Met (combi) luchtwassers 85 à 95% NH3-reductie mogelijk, mits goed uitgevoerd en gebruikt

> Ca. 42% chemische (combi) luchtwassers: ca. 3,8 miljoen kg N in ca. 114.000 m³ spuiwater

> Ca. 58% biologische (combi) luchtwassers: ca. 5,3 miljoen kg N in ca. 1,3 miljoen m³ spuiwater

> Totaal ca. 9,1 miljoen kg N in spuiwater per jaar geproduceerd

> Aandeel luchtwassers stijgt, maar hoeveel nog?

(Bron: Gebruik luchtwassers (WUR rapport 2018) +Web-BVB)



Ontwikkelingen in stalsystemen

> Natuurbeschermingswet laat uitbreiding N-depositie niet meer toe  saldering nodig
voor bedrijfsontwikkeling = NH3 -reductie ≥ 85% 

> Reductie broeikasgassen wordt steeds belangrijker  reductie methaanemissie uit
mestopslagen en verminderen energieverbruik

> Aanpak bij de bron essentieel voor beter stalklimaat en lagere emissies

> Vraag: is ≥ 85% NH3, fijn stof en geurreductie met alleen bronsystemen haalbaar?

> Bij kraamzeugen en gespeende biggen NH3 -doel haalbaar, vleesvarkens en dragende
zeugen naar verwachting niet

> Fijnstof reductie alleen met aanvullende systemen zoals in pluimveestallen  gewenst?

> Meeste brongerichte stalsystemen leiden tot mestvolumetoename door extra 
watertoevoeging



Ontwikkelingen in stalsystemen

> Ontwikkeling integrale stalsystemen = bronaanpak + nageschakelde techniek

> Door nageschakelde systemen  betere borging hoge emissiereducties

> Nabehandeling ventilatielucht m.b.v. luchtwasser: 

> meer stikstofverwijdering  meer spuiwater als N-concentraat = kunstmestvervanger

> Mestvolumevermindering  35 à mogelijk 60%

> warmteterugwinning uit lucht na luchtwasser beter stalklimaat zonder meer

energieverbruik + extra mestvochtverdamping

> monovergisten verse mest voor productie duurzame energie en mestkorrels als

eindproduct naast N-concentraat

> sluiten mineralen kringlopen op ook grotere afstand met mestkorrels

> Grote vraag: hoe extra kosten terug te verdienen?
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