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Werkingsprincipe De emissie van fijn stof (PM10) wordt beperkt door middel van het 
geven van een lading aan de stofdeeltjes in de stal. Hiervoor wordt 
in de stal een ionisatiesysteem met koolstofborsteltjes aangebracht 
dat ionen verspreid. Door de lading binden de stofdeeltjes aan 
watermoleculen in de lucht en worden de deeltjes zwaarder. De 
zwaardere deeltjes slaan neer op de grond. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Eisen volgens beschrijving waarmee het systeem wordt gecombineerd. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm Afhankelijk van diercategorie en huisvestingssysteem 

3a Ionisatiesysteem Verdeeld over het staloppervlak zijn (units met) koolstofborsteltjes 

aangebracht1. 

3b Per 1,5 m2 staloppervlak minimaal 1 koolstofborsteltje. 

3c Plaatsing van de (units met) koolstofborsteltjes conform het 
plaatsingsplan van de leverancier. 

4 Registratieapparatuur De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het in gebruik zijn van het 

ionisatiesysteem (bijvoorbeeld urenteller, (k)Wh-meter) 
- apparatuur voor het registreren van de instellingen van de 

regeling van de ionisatieapparatuur 

                                                 
1  De koostofborsteltjes kunnen ook worden aangebracht in de behuizing van een verlichtingssysteem. Voor een 

eerdere uitvoering van de ionisatielamp is een octrooi verleend onder nummer 1042530. 



 
  

                                                 
2  Bij de systemen waar eieren worden uitgebroed in de stal en daarna de kuikens in dezelfde stal worden 

opgefokt tot een bepaalde leeftijd (categorieën E 5.9.1.1 en E 5.9.1.2), de ionisatie inschakelen bij 

overplaatsen naar de vervolghuisvesting. 
3  Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 

afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 

 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Leefoppervlak  Aantal dieren/m2 leefoppervlak volgens beschrijving waarmee systeem 
wordt gecombineerd. 

b1 Ionisatie Ionisatie vanaf 0 dagen na opzet2 

b2  Per m² staloppervlak worden 17*106 ionen/seconde geproduceerd. 

c Onderhoudscontract Het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een 

andere deskundige partij wordt sterk aanbevolen3. In het 
onderhoudscontract zou een jaarlijkse controle en onderhoud van het 
ionisatiesysteem moeten zijn opgenomen. Verder zijn in dit contract de 
taken van de leverancier/deskundige partij opgenomen. 

d Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten 
de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het uitgestuurde voltage;  
- het uitgestuurde amperage.  
Van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van 
de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. 

 

Werkingsresultaat Emissiereductie fijnstof (PM10) van 31% ten opzichte van de 
emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd. 

Systeem geleverd door of 
namens 

Freshlight B.V. 
Maagdenburgstraat 56   
7421 ZG Deventer 
https://www.freshlight.eu/nl/   

Verwijzing meetrapport Pilots naar de vermindering van fijnstofemissie uit pluimveestallen: HD-
ionisatielampen van Freshlight (Wageningen Livestock Research, rapport 
1217) 

https://www.freshlight.eu/nl/


Principeafbeeldingen van HD-ionisatielampen met koolstofborsteltjes 
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