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Inhoud

� Ontwikkeling van stofreductie methoden voor
pluimveebedrijven

� Overzicht van nu beschikbare methoden voor
pluimveebedrijven



Programma ontwikkeling stofreductiemethoden

voor de pluimveehouderij

Centrale doelstelling:

� Praktijkrijpe bedrijfsoplossingen voor terugdringen
fijnstof�uitstoot pluimveehouderij�bedrijven

� Zo snel mogelijk beschikbaar voor de praktijk, 
eerste opties vanaf 2009



Voorwaarden ontwikkeling emissiearme maatregelen 

pluimveehouderij

� significante en betrouwbare oplossingen

� practisch inpasbaar en acceptabel

� kosteneffectief

� controleerbaar

� vastgesteld reductie�rendement

� voorkomen van afwenteling



Voorwerk en opzet

� Quick scan: opties voor reductie van stofemissies 
in pluimveestallen, najaar 2007

� Uitwerking plan van aanpak pluimvee, januari 
2008

� Start uitvoering vanaf voorjaar 2008: inzet op 
verschillende stofbeperkende principes



Stand van zaken voorjaar 2010: beschikbare

stofreductiemethoden

� Stofreductie bij de bron: oliefilm en ionisatietechniek

� Stofreductie door reiniging ventilatielucht: meerdere
luchtwastechnieken

Oplossingsrichtingen verschillen per pluimveecategorie



Oliefilm aanbrengen vleeskuikens

Werking gebaseerd op aanbrengen
plaklaagje op strooisel



Oliefilm vleeskuikens: resultaten proefaccommodatie 

Spelderholt

y = 1.7088x + 44.403

R2 = 0.7682

0

20

40

60

80

100

0 4 8 12 16 20 24 28

Olie, ml/m2

P
M

 r
e
d
uc

tie
, 
%

y = �0.2446x + 85.323

R2 = 0.0169
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Optimalisatie oliefilm vleeskuikens

� Optimalisatie en metingen aan vleeskuikens Spelderholt
afgerond in 2009: goed verwijderingsrendement voor PM10 
(>50%)

� Van 2009 tot medio 2010 testmeting volgens meetprotocol
op twee praktijkbedrijven met vleeskuikens: voorlopige
resultaten in lijn van verwachting

� Ontwikkeling in samenwerking met bedrijfsleven: systeem is 
leverbaar



Uitvoering op vleeskuikenbedrijven



Toepassing oliefilm voor leghennen in ontwikkeling

� Onderzoek in volierestallen proefaccommodatie in 
2009

� ‘lage’ toedieningstechniek op scharreloppervlak nog
niet voldoende ontwikkeld

� Test op praktijkbedrijven tot dusver niet mogelijk

� In 2010: verder onderzoek en ontwikkeling in 
leghennenstallen



Opname oliefilmsysteem met drukleiding op Rav�lijst

� Vermeld onder additionele technieken voor
emissiereductie van fijn stof (E7)

� Beschikbaar voor categorieën: opfok ouderdieren
vleeskuikens (E3), vleeskuikens (E5) en kalkoenen
(F4)

� Rendement 50%



Uitvoering volgens systeembeschrijving (BWL2009.17)



Ionisatie bij vleeskuikens

Ionisatie-systeem

Stofafzetting
Werking gebaseerd op beladen
stofdeeltjes en electrostatische
hechting aan oppervlaktes



Optimalisatie ionisatie vleeskuikens

� Optimalisatie en metingen aan vleeskuikens Spelderholt
afgerond in 2009: verwijderingsrendement PM10 
(bandbreedte 30 � 40%)

� Van 2009 tot medio 2010 testmeting volgens meetprotocol
op twee praktijkbedrijven met vleeskuikens: voorlopige
resultaten in lijn van verwachting

� Ontwikkeling in samenwerking met bedrijfsleven: systeem is 
leverbaar



Uitvoering op vleeskuikenbedrijven: effect in praktijk

Plafond afdeling
zonder ionisatie

Plafond afdeling
met ionisatie

Lijn met 
corona’s



Toepassing ionisatie voor leghennen niet verder actief

ontwikkeld

� Onderzoek in volierestallen proefaccommodatie in 
2009

� Effectiviteit onvoldoende bij langdurige toepassing
zonder schoonmaak oppervlakten

� Test op praktijkbedrijven bij huidige opzet niet
mogelijk



Opname ionisatiesysteem negatieve coronadraden op 

Rav�lijst

� Vermeld onder additionele technieken voor
emissiereductie van fijn stof (E7)

� Beschikbaar voor categorieën: alleen vleeskuikens
(E5)

� Rendement 25%



Uitvoering volgens systeembeschrijving (BWL2009.18)



Waterwassers

� Wassers uitsluitend ontworpen voor terugdringing fijn
stofuitstoot, geen geur of ammoniakrendement

� In principe breed toepasbaar over alle pluimveecategorieen

� Voorstudie en orienterende metingen verricht aan prototype 
op praktijkbedrijf met opfokhennen: goed PM10�rendement

� Van 2009 tot medio 2010 testmeting volgens meetprotocol
op twee praktijkbedrijven met leghennen en vleeskuikens



Uitvoering op opfok leghennenbedrijf

Vooraanzicht
waterwasser



Opname ‘water luchtwassystemen’ op Rav�lijst

� Vermeld onder additionele technieken voor
emissiereductie van fijn stof (E7)

� Beschikbaar voor alle hoofdcategorieën pluimvee

� Rendement 30%



Uitvoering volgens systeembeschrijving (BWL2009.19)



Conventionele luchtwassers in pluimveestallen

� Chemische en biologische wassers

� Meerdere systemen beschikbaar voor
pluimveecategorieën

� In 2008�2009 rendementsmetingen PM10 
uitgevoerd aan verschillende type wassers



Verwijderingsrendement PM10 luchtwassers

Zie VROM Luchtkwaliteit Meten en Rekenen: 
invoergegevens 2010

� Chemische wassers: 35%

� Biologische wassers met korte verblijftijd: 60%

� Biologische wassers met lange verblijftijd: 75%



Vervolgonderzoek 2010

� Afronding validatiemetingen ionisatie� en 
oliefilmtechniek, waterwasser

� Toepassing biobed bij leghennen: start 
validatiemetingen

� Droogfilter bij leghennen: start validatiemetingen

� Vervolgonderzoek oliefilm bij leghennen



Informatie over voortgang onderzoek stofreductie

pluimveehouderij

� Website LNV: 
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,164
0722&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_node_id=
1981566

� (zoek via ‘LNV fijn stofreductie pluimveehouderij’) 
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