Wet- en regelgeving als ook de
maatschappelijke beeldvorming stellen steeds
strengere eisen aan de pluimveehouderij op
het gebied van uitstoot van ammoniak, geur
en fijnstof. Om te kunnen voldoen aan de
Europese normen voor fijnstof concentraties
dienen in Nederland maatregelen te worden
doorgevoerd die de uitstoot van fijnstof
uit belangrijke bronnen terugdringen. Op
dit moment zijn er voor bedrijven binnen
de pluimveehouderij weinig efficiënte
mogelijkheden om de lucht in de stal te
reinigen van fijnstof en daarmee de kwaliteit
van de lucht in de stal te verbeteren en
de uitstoot te verlagen. De bestaande
luchtwassers zijn ten dele effectief inzake het
reduceren van de emissie uit de stal, maar
niet effectief in het in de stal terugdringen
van hoge concentraties ongewenste
fijne stoffen. Daarnaast zijn luchtwassers
doorgaans duurder dan andere emissiearme
stalsystemen. Binnen de pluimveesector
houdt de overstap van kooi c.q. volière
naar scharrel zelfs een toename van fijnstof
en daarmee een stijgende kostenpost in.
Dit is voor Verbeek de aanleiding om de
samenwerking te zoeken met Veko ventilatie
en Agrozone.
De projectpar tners hebben zich binnen dit
project ten doel gesteld een totaalsysteem
te ontwikkelen waarbij de huidige uitstoot
van fijnstof, ammoniak en geur binnen
de pluimveesector sterk kan worden
gereduceerd. Door de par tners is vanuit
hun eigen specialisme, exper tise en
kennis een totaalconcept onderzocht
dat tegemoet kan komen aan enerzijds
de wet- en regelgeving en anderzijds de
wensen vanuit de pluimveesector. Hierbij is
uitgegaan van chemievrije oplossingen en
de mogelijkheid het te ontwikkelen systeem
volledig te integreren in nieuwe en bestaande
pluimveestallen. Centraal hierbij staat het

met beschikbare op onderdelen bewezen
technieken komen tot de ontwikkeling
van een systeem dat bijdraagt aan een
schonere pluimveesector.Het te ontwikkelen
totaalsysteem bevat een Ozon-generator,
een NOW-systeem en ver fijnde verneveling,
waarbij de huidige uitstoot van fijnstof,
ammoniak en geur binnen de pluimveesector
sterk kan worden gereduceerd. Bovendien kan
een goede ver versing van stallucht worden
gerealiseerd waarbij zowel het klimaat als de
ziektedruk in de stal verbeter t. Daarnaast is
de ontwikkeling er op gericht een volledig
te integreren systeem te ontwikkelen dat
niet alleen zorgt voor een reductie van de
geur, ammoniak en fijnstof uitstoot. Het
uitontwikkelde systeem moet na voltooiing
leiden tot:
•
•
•
•
•
•

de vermindering van uitstoot van fijnstof
de vermindering van de geur uitstoot
de vermindering van de ammoniak
uitstoot
de verbetering van het dier welzijn met als
resultaat minder inzet en afhankelijkheid
van antibiotica
de verhoging van de productie (vlees en
eieren)
het behoud of de verhoging van
rendement

Het te ontwikkelen systeem wordt bij drie
pluimveehouders getest, zodat zowel bij
vleeskuikens als bij legkippen kan worden
getest.
Het project wordt uitgevoerd door
een samenwerkingsverband van de
pluimveebedrijven A. Verbeek, Maatschap W.
Torsius en P. Torsius-Jansen en de agro-MKB
bedrijven Veko Ventilatie B.V. en Agrozone B.V.
“Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeer t in
zijn platteland”.
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RE DU C T I E SC HA DE LI J K E E MI S S I ES IN P LUIMVEESEC TOR

EI N D E VA LU A T I E
Door het niet continu in bedrijf zijn van de installaties is een reële vergelijking niet mogelijk. Het bleek
erg moeilijk om zeer gevoelige ‘high tech’ apparatuur in een agrarische (lees stoffige) omgeving te laten
werken. Zoals uit de technische resultaten te halen is, zijn de uitvalspercentages nagenoeg gelijk.
Daarbij is het verschil tussen het aantal gelegde eieren nihil.
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De doelstelling om emissies te beperken is niet gehaald maar dit wil niet zeggen dat het een onmogelijke zaak is. Alle partijen zijn nog steeds van mening dat er zeker perspectief is. De grondgedachte om
met ozon en NOW-water verneveling de diergezondheid op een hoger niveau te brengen en schadelijke
emissies te beperken is door de vooralsnog tegenvallende resultaten niet teniet gedaan. De sterk oxiderende werking van ozon op ziektekiemen is evident. De initiatiefnemers verwachten (hopen) in de
toekomst dat deze technieken ook in de veehouderij hun weg zullen gaan vinden. Voorwaarde hiervoor
is dat er verbeterde technieken beschikbaar zijn en/of ontwikkeld kunnen worden.

VEKO VENTILATIE B.V. • Laagerfseweg 76 • 3921 PG Woudenberg • Nederland • T +31 (0)33 286 2070 • F +31 (0)33 286 5630 • E info@vekoventilatie.nl
• KVK 32157514 0000 • BTW NL821.105.917.B01 • IBAN NL57 ABNA 0545 3153 95 • BIC ABNANL2A • ABN AMRO 54.53.15.395

