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1 INLEIDING 

In het kader van de referentietaken van het ILVO ten behoeve van het beleidsdomein Omgeving 

werd de opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de technische en economische 

haalbaarheid van de generieke implementatie van elektronische monitoring bij bestaande 

luchtwassers in Vlaanderen en dit op basis van het implementatietraject in Nederland. 

Deze taak komt voort uit de acties geformuleerd in het Luchtbeleidsplan 20301 dat in 2018 werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plan is opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de 

Europese richtlijn 2008/50/EG en in uitvoering van de Europese richtlijn 2016/2284 en bevat 

maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact hiervan op 

de menselijke gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Specifiek voor de 

landbouwsector zijn in het Luchtbeleidsplan 2030 onder andere acties opgenomen die tot doel 

hebben de ammoniakemissies vanuit de veeteelt verder terug te dringen. Eén van deze acties is 

gericht op het optimaliseren van bestaande luchtwassers bij varkensstallen. Hiervoor wordt 

verwezen naar het eventueel verplichten tot elektronische monitoring van relevante 

procesparameters.  

Uit recent Vlaams onderzoek is immers gebleken dat luchtwassers gevoelig zijn voor storingen en 

defecten.2 Deze kunnen van verschillende aard zijn, zoals verstopte sproeiers, lekkende leidingen, 

afgedode biologie, een leeg zuurvat, vervuilde elektrodes, etc. Tijdens de ILVO meetcampagne op 

gecombineerde luchtwassers en biobedden lag het gemiddelde ammoniakverwijderingsrendement 

van gecombineerde luchtwassers voor alle metingen, inclusief metingen waarbij storingen 

optraden, tussen respectievelijk 62 ± 47% en 94 ± 6%. Indien enkel de metingen zonder storingen 

werden bekeken, varieerde het gemiddeld verwijderingsrendement tussen respectievelijk 89 ± 14% 

en 96 ± 5%.  

Een recente steekproef uit Nederland leverde gelijkaardige resultaten op voor gecombineerde 

luchtwassers, namelijk een gemiddeld ammoniakverwijderingspercentage van 59 ± 45%.4 Als 

mogelijke oorzaken worden door de Nederlandse onderzoekers onder andere onvoldoende 

onderhoud en onvoldoende procesbewaking en processturing aangehaald. 

 

Hoe sneller storingen opgemerkt en verholpen worden, hoe korter de periodes dat de luchtwassers 

onder hun maximale verwijderingscapaciteit zullen werken. Een elektronisch monitoringssysteem, 

een systeem waarmee relevante parameters digitaal en continu opgevolgd worden, kan hierbij 

helpen.3 Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de data die hierbij gegenereerd worden ook 

effectief bekeken en begrepen worden en er adequaat gevolg aan gegeven wordt.  
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2 SITUATIE IN VLAANDEREN 

2.1 LUCHTWASSERS IN DE VLAAMSE VARKENSHOUDERIJ 

In het mestrapport stelt men dat anno 2017 Vlaanderen zo’n 6 miljoen varkens telt, iets minder 

dan 1 miljoen varkens, ofwel 16% van de varkens, staat in een stal die gebruik maakt van een 

luchtwasser om de ammoniakconcentratie in de uitgaande stallucht te verlagen.5 Volgens VLM6 

zou Vlaanderen in 2017 een kleine 700 luchtwassers tellen. Meer dan de helft (ca. 56%) hiervan 

vinden we terug in West-Vlaanderen, een kleine 20% in Oost-Vlaanderen, 14% in Antwerpen, 11% 

in Limburg en 1% in Vlaams-Brabant. Deze verdeling is te verwachten volgens het aantal varkens 

per gemeente weergegeven in Figuur 1. Uit het Landbouwrapport blijkt dat Vlaanderen in 2017 

3800 bedrijven met gemiddeld circa 1500 varkens telde.7 

 

Figuur 1: ruimtelijke spreiding varkenshouderij 2017 

2.2 REGELGEVING 

2.2.1 Toegelaten types luchtwassers 

De lijst met ammoniakemissiearme (AEA) stalsystemen opgenomen in Bijlage I van het Ministerieel 

Besluit van 19 maart 20048 en de opvolgende besluiten beschrijft in ”Hoofdstuk 5 – S-lijst van 

technieken die de uitgaande stallucht zuiveren” twee types luchtwassers: 
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- Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie 

- Systeem S-2. Chemisch luchtwassysteem 70% of hogere ammoniakemissiereductie 

Deze beschrijvingen zijn vrij algemeen opgesteld.  

2.2.2 Vereiste documentatie en op te volgen parameters 

Elke luchtwasser moet afgeleverd worden met technische documentatie, een 

bedieningshandleiding en een monsternameprotocol. Deze documenten moeten de nodige 

informatie verschaffen om de luchtwasser optimaal te laten werken zodat de vereiste 

rendementen behaald worden.  

Wekelijks moeten een aantal parameters door de landbouwer gecontroleerd worden. Dit impliceert 

dat de landbouwer over geschikte meetapparatuur beschikt om dit te doen. Het betreft minstens 

volgende parameters a) pH van het waswater; b) werking van de circulatiepomp voor waswater 

c) waswaterdebiet; d) sproeibeeld; e) spuiwaterdebiet; f) ventilatiedebiet en drukval over het 

filter(pakket). De te meten parameters kunnen uitgebreid worden door de fabrikant. In dit geval 

zal dat vermeld staan in de bedieningshandleiding horende bij de luchtwasser.  

De draaiuren van de circulatiepomp en het spuiwaterdebiet moeten continu geregistreerd worden. 

Er is niet vastgelegd hoe dit precies moet gebeuren.  

Halfjaarlijks moet door een erkend labo een analyse gebeuren van het waswater, waarna de 

landbouwer nagaat of de gemeten parameters voldoen aan de opgegeven ranges in de bij de 

luchtwasser horende documentatie. Indien dit niet het geval is, dient er actie ondernomen te 

worden. Jaarlijks onderhoud en controle van de luchtwasser door de leverancier of een andere 

deskundige partij waarmee een onderhoudscontract werd afgesloten, is eveneens verplicht. Dit 

onderhoudscontract bevat tevens de voorschriften voor incidentele reinigingen door de exploitant 

zelf. In specifieke omstandigheden is het mogelijk dat er bijkomend rendementsmetingen opgelegd 

worden.   

De gegevens (meetresultaten, ondernomen acties…) van de wekelijkse opvolging door de 

exploitant, de halfjaarlijkse analyses, de eventuele rendementsmetingen en de onderhoudsbeurten 

worden genoteerd in een logboek dat samen met de bedieningshandleiding, technische fiche, het 

onderhoudscontract, het monsternameprotocol en de gedetailleerde analyserapporten bij de 

luchtwassers bewaard moet worden zodat deze kunnen ingekeken worden door de bevoegde 

overheid.  

2.2.3 Toekomstige wetgeving voor nieuwe luchtwassers 

Een nieuwe versie van het Ministerieel besluit rond Ammoniak Emissie Arme Stalsystemen, dat 

luchtwassers omvat, is momenteel in opmaak. Er is voorgesteld om in dit nieuwe MB op te nemen 

dat ieder type luchtwassysteem eerst doorgemeten moet worden en daardoor de vereiste 

ammoniakreducties en (eventueel, indien de fabrikant dit wenst, ook bijkomend geur- en fijn 

stofreducties) moet aantonen, voordat deze in het MB kan opgenomen worden. 

Ook is voorgesteld dat iedere luchtwasser in de toekomst zal moeten beschikken over een 

elektronisch monitoringssysteem dat minimaal 1 keer per uur de parameters registreert die 

relevant zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem. Het betreft dan minstens de pH, 



 

7 

geleidbaarheid, spuiwaterproductie, drukval over de wasser, elektriciteitsverbruik van de 

waswaterpompen en waswaterdebiet. De spuiwaterproductie en het elektriciteitsverbruik moeten 

ook cumulatief geregistreerd worden. Alle waarden moeten minstens 5 jaar bewaard blijven en 

dit in een .csv bestand dat raadpleegbaar is in Excel.   

Indien één van de parameters niet binnen de vereiste grenswaarden (cfr. bijgeleverde 

documentatie) zit, zal een alarm dit duidelijk moeten maken. 

Halfjaarlijks moet er een reiniging en kalibratie van de aanwezige sensoren uitgevoerd worden 

door de partij waarmee het verplichte onderhoudscontract werd afgesloten. Dit tevens om te 

waarborgen dat correcte gegevens gelogd worden. 
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3 IMPLEMENTATIETRAJECT NEDERLAND 

3.1 REGELGEVING 

3.1.1 BWL-beschrijvingen luchtwassers 

In Nederland zijn de wettelijk toegelaten luchtwassers beschreven in BWL leaflets9, deze omvatten 

de omschrijving van het luchtwassysteem. Naast kenmerken betreffende de dimensionering van 

de luchtwasser (o.a. minimale verblijftijd, maximale capaciteit) bevat deze BWL leaflet ook 

operationele parameters (optimale pH en maximale EC). De bouw van de luchtwasser moet volledig 

voldoen aan de beschrijving in de BWL leaflet. De BWL-beschrijvingen zijn niet gebonden aan een 

producent. Eens de leaflet bestaat is het niet vereist dat producenten, anders dan de aanvrager, 

rendementsmetingen uitvoeren voor ze een luchtwasser volgens de beschrijving op de markt 

kunnen brengen. 

Deze manier van werken, die bedoeld was om de concurrentie op de markt aan te wakkeren, zou 

volgens verschillende luchtwasserproducenten geleid hebben tot bedrijven die 

namaakluchtwassers, luchtwassers waarvan de goede werking niet gegarandeerd is, plaatsen bij 

landbouwers.10 Daarom werkt een groep producenten aan een kwaliteitslabel dat los van de 

overheid zal gecontroleerd worden door onafhankelijke instanties. Dit keurmerk zal ook vereisten 

voor de landbouwer bevatten, zoals het verplicht opvolgen van de luchtwasser met behulp van de 

gelogde data.11   

3.1.2 Elektronische monitoring 

Door Wageningen UR Livestock Research is praktijkonderzoek gedaan naar het elektronisch 

monitoren van luchtwassers.12 Uit dit onderzoek kwamen de volgende 6 parameters naar voor als 

relevant: (1) het waswaterdebiet, (2) de zuurgraad (pH) van het waswater (3) de geleidbaarheid (EC) 

van het waswater, (4) het spuiwaterdebiet, (5) de drukval en (6) het elektriciteitsverbruik van de 

waswaterpomp.  

In Nederland is het sinds 1 januari 2013 verplicht dat alle nieuwe luchtwassers uitgerust zijn met 

een elektronisch monitoringssysteem. Voor luchtwassers die voor deze datum reeds in werking 

waren, werd een overgangsperiode van 3 jaar voorzien. Sinds 1 januari 2016 zouden bijgevolg alle 

luchtwassers in Nederland uitgerust moeten zijn met een elektronisch monitoringssysteem.13 

De eisen gesteld aan het verplichte elektronisch monitoringssysteem voor luchtwassers zijn 

vastgelegd in de Activiteitenregeling Milieubeheer, artikel 3.99.14 Deze stellen dat van ten minste 5 

parameters de waarden elk uur moeten geregistreerd worden, en minstens 5 jaar bewaard moeten 

blijven binnen de inrichting, namelijk: (1) pH van het waswater, (2) EC (in mS/cm) van het waswater, 

(3) spuiwaterproductie (in m³, gemeten met een elektromagnetische flowmeter per spuileiding), (4) 

drukval over het filterpakket (in Pa), (5) elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp (in kWh). 

Ook dienen de cumulatieve waarden voor spuiwaterproductie en elektriciteitsverbruik 

geregistreerd te worden. Verder is een laagdebietalarmering (die aangeeft wanneer het debiet te 

laag is voor een goede werking van het luchtwassysteem vb. door verstoppingen of kapotte 
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pompen) verplicht. Ook is er de verplichting om de pH- en EC-elektrode minstens halfjaarlijks te 

laten kalibreren door een deskundige en de kalibratiebewijzen minstens 5 jaar te bewaren. 15 

3.1.3 Overgangsperiode 

Op luchtwassers die voor 1 januari 2013 werden geïnstalleerd zonder monitoringssysteem zou een 

verplichte emissiereductiemeting voor ammoniak opgelegd worden en dit ten laatste halfweg de 

overgangsperiode.16 De meting diende te gebeuren in de zomerperiode tussen 10 en 14 uur en 

overeenkomstig artikel 2.8 uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Indien de meting aantoonde 

dat de beoogde emissiereductie niet werd behaald, was men verplicht maatregelen te treffen om 

de emissiereductie tot het gewenste niveau, cfr. systeembeschrijving, te brengen. De efficiëntie 

van deze maatregelen zou aangetoond moeten worden d.m.v. een herhalingsmeting binnen het 

jaar na de eerste meting. 

Bij verscheidene instanties in Nederland (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 

Omgevingsdiensten, provincie Noord-Brabant) werden meer details opgevraagd omtrent de 

uitvoering van de eisen voor deze overgangsperiode, maar geen enkele partij kon hierover 

concrete informatie geven.    

3.1.4 Vraag tot uitstel 

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders vroeg in 2015 een uitstel voor de verplichting tot 

monitoring gezien de crisis waarin de sector op dat moment verkeerde en de kosten verbonden 

aan de verplichting.  

Er werd door de Nederlandse Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu niet op dit verzoek 

ingegaan: 

“Een goede werking van een luchtwasser is van groot belang voor omwonenden, natuur en milieu. 

Maar ook voor de veehouderij is het belangrijk dat de luchtwassers naar behoren worden 

toegepast en dat de beoogde emissiereductie ook werkelijk wordt gehaald. De sector heeft altijd 

benadrukt bij voorkeur door het toepassen van technische maatregelen te willen voldoen aan 

onze internationale verplichting in het kader van de NEC-richtlijn. Daarnaast is de emissiereductie 

essentieel voor de Programmatische Aanpak Stikstof. De investering is noodzakelijk in het belang 

van de toekomst van de gehele veehouderij….. 

…Er zijn ook aanwijzingen dat de kosten veel lager zijn dan bij de ingang van de regeling was 

verondersteld (maximaal 3500 euro in plaats van minimaal 3500 euro)” 17   

3.2 VASTSTELLINGEN OP HET TERREIN EN HANDHAVING 

Navraag bij de Omgevingsdiensten11 in Nederland (de instanties die instaan voor de controles op 

luchtwassers)  leert dat in de praktijk bij controles 3 verschillende types van data-opslag worden 

opgemerkt: 

- De data worden op een USB stick geplaatst en vervolgens getoond op een pc via bv. 

Excel 
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- De data kunnen bekeken worden door in te loggen op het digitaal systeem van de 

luchtwasser 

- De data worden via de leverancier op afstand uitgelezen en via een applicatie of website 

van de leverancier beschikbaar gesteld 

De Omgevingsdiensten stellen vast dat de meerderheid van de gecontroleerde landbouwers 

nauwelijks naar de gegevens kijken en er dus ook geen gevolg geven aan eventuele afwijkingen. 

Ze beschikken niet over protocollen voor afwijkingen van parameters en logboeken worden niet 

goed aangevuld. De Omgevingsdiensten constateren ook dat het vaak niet geweten is dat 

luchtwassers ook onderhouden moeten worden (in Nederland is een onderhoudscontract niet 

verplicht). Daarnaast wordt opgemerkt dat bedrijven met een ‘kritische omgeving’ vaak meer 

aandacht besteden aan hun luchtwasser. Ook landbouwers waarbij eerder mankementen werden 

vastgesteld zouden nadien beter omgaan met hun luchtwasser. Veel hangt ook af van het ‘type 

bedrijfsleider’: sommigen reageren enkel op een rode storingslamp, anderen hebben een applicatie 

op hun telefoon om hun wasser op te volgen.  

Zoals eerder gesteld, gebeuren in Nederland de controles op luchtwassers door de 

omgevingsdiensten. Zij worden op hun beurt gecontroleerd door de provincies. In 2017 publiceerde 

de provincie Noord-Brabant een rapport over hun bevindingen.18 Hieruit bleek dat handhaving op 

verschillende vlakken, zoals frequentie van (her)controles en correspondentie tekort schoot, wat 

volgens hen de geloofwaardigheid van toezicht en handhaving aantast. Deze stelling wordt 

gestaafd door de vastgestelde afwijkingen ten opzichte van de vergunning, wat in vele gevallen 

een negatieve invloed op de emissie heeft. Eveneens werd vastgesteld dat niet alle luchtwassers 

reeds beschikken over het verplichte elektronische monitoringssysteem. Als redenen voor de 

inadequate handhaving worden onder andere gebrek aan capaciteit en budget aangehaald.  

3.3 AANPASSEN DATAFORMAAT EN ANALYSEPLATFORM  

In de wetgeving werd enkel vastgelegd dat bepaalde parameters elektronisch gemonitord moeten 

worden, maar niet in welk dataformaat de gegevens moeten worden opgeslagen. Hierdoor zit er 

veel variatie op de gegevensbestanden van de verschillende luchtwasserfabrikanten, wat de 

verwerking door de controlediensten bemoeilijkt. Daarom werd beslist om vanaf 1 januari 2021 

volgende bijkomende voorwaarden op te nemen in de wetgeving19: 

Artikel 4.9 (model registratie parameters)  
De parameters van het elektronisch monitoringssysteem van het luchtwassysteem, bedoeld in artikel 4.829, eerste 

lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden opgeslagen in een csv-databestand met scheidingsteken line 

feed en onder elkaar in de volgorde van artikel 4.829, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

Ondanks deze bijkomende voorwaarden maakt de grote hoeveelheid data het nog steeds niet 

eenvoudig om de werking van de luchtwasser snel te beoordeelden. Zoals hierboven aangehaald 

kunnen krapte in mankracht en budget voor ontoereikende controles zorgen. Daarom werd binnen 

de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant in samenwerking met een extern IT-bedrijf een analysetool 

ontwikkeld die het mogelijk maakt data van de verschillende luchtwassers uniform te verwerken 

en te toetsen aan criteria zoals bijvoorbeeld bandbreedtes, minima en maxima.20 De data kan 

grafisch voorgesteld worden en trends en onderlinge relaties tussen verschillende parameters 

kunnen worden bekeken. De tool maakt het beoordelen van de werking van een luchtwasser 
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overheen een bepaalde termijn door iemand met kennis van luchtwassers eenvoudiger en minder 

tijdrovend. Deze tool zit momenteel in de testfase en wordt mogelijks verder ontwikkeld tot een 

online-tool die ook gebruikt kan worden door een ondernemer om de data van zijn/haar bedrijf 

te laten analyseren. Bij de Omgevingsdienst Twente is er in eigen beheer ook een 

verwerkingsprogramma voor de luchtwasserdata gebouwd.11  

Intussen werd ook de Landelijke Werkgroep Luchtwassers11 opgericht bestaande uit onder andere 

verschillende omgevingsdiensten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten. Binnen deze 

werkgroep is een toetsingskader ontwikkeld voor de analyse van de monitoringsgegevens. Hierin 

wordt onder andere vastgelegd hoe lang bepaalde parameters bij een bepaald type luchtwasser 

buiten hun bandbreedte mogen functioneren.  
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4 SITUATIE IN DUITSLAND 

4.1 DLG SIGNUM TESTRAPPORTEN 

Het Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) is een testcentrum voor de agrarische sector en 

de voedingssector dat certificaten aflevert aan geschikt bevonden systemen.3 Hiervoor wordt een 

intensieve meetcampagne volgens een standaardprocedure doorlopen. Dit is ook het geval voor 

luchtwassers. Verschillende DLG signum testrapporten zijn raadpleegbaar op de DLG-website 

(www.dlg.org). Deze bevatten een uitgebreide beschrijving van het systeem met aandacht voor 

zowel de technische werking, het benodigde onderhoud, de veiligheid, de milieuaspecten en het 

verwachtte water- en energieverbruik. 

4.2 WETGEVING ROND LOGGING 

Op dit moment is er (nog) geen federale wetgeving. 21 In deelstaten met een hoge concentratie aan 

veeteelt zoals Niedersachsen, waar 50% van de Duitse varkens gehuisvest is, en Nordrhein-

Westfalen is een elektronische logging (‘Elektronisches Betriebstagebuch’) van luchtwassers 

verplicht.  

In Niedersachsen22 moeten volgende parameters gelogd worden als halfuurgemiddelden en 5 jaar 

bewaard blijven in een vorm die direct bruikbaar is in excel: (1) energieverbruik luchtwasser 

(kWh/dierplaats/jaar) inclusief cumulatief energieverbruik, (2) verbruik van water, zuur, base, 

additieven, enz., zowel per dierplaats als cumulatief, (3) hoeveelheid toevoer vers water en 

spuiwater (m³) per dierplaats en cumulatief, (4) ventilatiedebiet (m³/u of %), (5) temperatuur (°C) 

en relatieve vochtigheid (%) van de onbehandelde en de behandelde lucht, (6) drukval over het 

filterpakket (Pa), (7) pH en EC (mS/cm) en (8) waswaterdebiet (m³/u).  

In Niedersachsen worden dus enkele parameters extra gelogd ten opzichte van de situatie in 

Nederland. Opvolging van het middelengebruik is relevant aangezien vaak gebruik gemaakt wordt 

van een pH-buffer op biologische wassers om de pH binnen de optimale grenzen te houden. Een 

lagere pH zal er weliswaar voor zorgen dat meer ammoniak zal opgelost geraken, maar ook dat 

er andere vermestende stikstofgassen (stikstofoxiden) en mogelijks zelfs sterke broeikasgassen 

(N2O) gevormd worden. 23 Nadat er automatisch zuur of loog wordt bijgevoegd om de pH te 

corrigeren, duurt het even voor er weer een stabiele waarde kan worden afgelezen. Ondermeer 

daarom werd gekozen voor halfuurgemiddelden i.p.v. uurlijkse metingen zoals in Nederland.  

 

Temperatuur en vochtigheid worden, samen met het ventilatiedebiet, opgenomen om naast de 

werking van de luchtwasser  (de luchttemperatuur daalt en de vochtigheid stijgt door een 

luchtwasser) ook na te gaan of er voldaan wordt aan de regels voor dierenwelzijn. Een lager 

ventilatiedebiet zorgt voor een verlaging van de operationele kosten, maar kan een negatief effect 

hebben op dierenwelzijn.21 
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4.3 ONDERHOUD EN CONTROLE 

In de testfiches van DLG staat opgenomen welk onderhoud nodig is om de goede werking van de 

wasser te garanderen. Dit omvat tevens de frequentie waarmee sensoren gereinigd en gekalibreerd 

moeten worden. Voor pH-sensoren moet kalibratie (en reiniging) minstens om de 6 weken 

gebeuren (vaak wordt frequenter aangeraden) om te garanderen dat de gemeten waarden correct 

zijn. De landbouwers mogen dit zelf uitvoeren. De werking van een conductiviteitssensor is veel 

robuuster waardoor kalibratie slechts om de 6 maanden nodig is. Reiniging van de sensoren 

gebeurt bij voorkeur wel minstens om de 6 weken.21  

Eén keer per jaar gebeurt er een controle van de luchtwassers door een erkend laboratorium. Er 

werden hiertoe protocollen uitgewerkt voor de verschillende types luchtwassers (biologisch, 

chemisch..) die gevolgd moeten worden door het labo. Deze protocollen maken gebruik van 

kleurencodes (groen/geel/rood) om verschillende parameters te beoordelen. De resultaten hiervan 

worden samen met het elektronisch logboek doorgestuurd naar de vergunningverlenende 

overheid voor verdere evaluatie. 21  

Voor het onderhoud is de landbouwer verplicht om met de producent van de luchtwasser een 

onderhoudscontract af te sluiten. 
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5 SITUATIE IN DENEMARKEN 

5.1 VERA-CERTIFICERING 

De Deense Environmental Protection Agency (EPA) bepaalt welke milieutechnieken gebruikt mogen 

worden in Denemarken.24 Op hun website25 plaatsten ze een overzicht dat de lokale besturen 

kunnen gebruiken ter consultatie bij het verlenen van vergunningen. Op dit moment zijn er in 

Denemarken 5 luchtwassers toegelaten voor varkensstallen: 2 biologische van Skov, 2 chemische 

van Munters en 1 chemische van Agrifarm. De 3 wassers die het langst op deze lijst staan, Skov 

Farm AirClean Bio Flex 2-stage & 3-stage en Munters MAC1, hebben (al) een VERA-certificaat, wat 

wil zeggen dat hun werking getest is volgens de op dat ogenblik geldende VERA-procedure.26 De 

documenten met details over de uitgevoerde testen op de gecertificeerde luchtwassers zijn ook 

ter beschikking  op de website van de Deense EPA. 

5.2 CONTROLES 

Het is de verantwoordelijkheid van de lokale overheden om te controleren dat de vergunde 

luchtwassers correct uitgebaat worden. Hiertoe leggen ze parameters vast die gemonitord moeten 

worden.24 Ze kunnen daarvoor gebruik maken van de monitoringaanbevelingen van de Deense 

EPA. Voor biologische luchtwassers wordt bijvoorbeeld aangeraden om per uur de geleidbaarheid 

van het waswater, het waterverbruik, de draaitijd van de luchtwassers en de drukval over het 

filtermedium elektronisch te loggen. Voor chemische luchtwassers wordt naast geleidbaarheid van 

het waswater, ook het meten van de pH van het waswater aangeraden en moet de landbouwer 

de aankoopbewijzen van de zuren bewaren.  

Daarnaast moet een manueel logboek bijgehouden worden dat o.a. details over onderhoud, 

schoonmaak en momenten waarop de luchtwasser buiten werking is bevat.  

 

In Denemarken moet, in tegenstelling tot in Vlaanderen, niet alle lucht van de varkensstallen door 

de wassers geleid worden.  
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6 RELEVANTE PARAMETERS 

Tabel 1 geeft een overzicht van de parameters die elektronisch gelogd worden op luchtwassers in 

de hierboven besproken landen. In Nederland zijn het steeds dezelfde 5 parameters die minimaal 

gelogd moeten worden ongeacht locatie of type luchtwasser. In Duitsland is er geen federale 

wetgeving en hangt het af van de deelstaat of en, indien wel, wat er gelogd moet worden. 

Doorgaans is het parameterpakket uitgebreider dan in Nederland. In Denemarken wordt alles 

beslist door de lokale overheden, maar is er wel een leidraad die gevolgd kan worden. Hierin zijn 

minder parameters opgenomen dan in Duitsland. In het nieuwe Belgische Ministerieel besluit rond 

Ammoniak Emissie Arme Stalsystemen, dat momenteel in opmaak is, is voorzien dat voor nieuwe 

luchtwassers dezelfde parameters als in Nederland plus het waswaterdebiet gelogd moeten 

worden. Het staat een fabrikant steeds vrij om meer parameters te loggen indien hij/zij dit zelf 

noodzakelijk acht om de goede werking van een luchtwassers te verzekeren.   

 
Tabel 1: Overzicht van de parameters die elektronisch gelogd worden in verschillende landen26 

 

Zoals eerder besproken, zijn op dit moment al een aantal op te volgen parameters vastgelegd in 

de Vlaamse wetgeving, namelijk pH, waswaterdebiet, spuiwaterdebiet en drukval over het pakket. 

Dit impliceert dat de landbouwer reeds over geschikte meetapparatuur beschikt om dit te doen. 

Bovendien gebeurt het automatisch spuien van een luchtwasser doorgaans op basis van de 

waarde van de conductiviteitsmetingen. De enige parameter die dan nog ontbreekt ten opzichte 

van het voorstel voor de nieuwe Vlaamse wetgeving voor nieuw geïnstalleerde luchtwassers, is 

een meting van het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp. Momenteel is in de wetgeving 

opgenomen dat de tijd dat de pomp in gebruik is moet bepaald worden met een urenteller, maar 

in de praktijk is gebleken dat deze ook vaak doorloopt als de wasser uit staat, gezien het signaal 

dat de urenteller ontvangt enkel aangeeft dat de pomp zou moeten aanstaan.12  

Navraag bij luchtwasserproducenten actief in Nederland en Vlaanderen naar welke parameters 

volgens hen belangrijk zijn om te meten, leverde hetzelfde lijstje van 6 parameters op. Enkel CB 

groep gaf aan dat veel meer parameters (ca. 25) volgens hen nodig zijn om vanop afstand de 
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optimale werking van hun luchtwassers te controleren en onnodige interventies ter plaatse te 

vermijden.  

Hieronder wordt kort aangegeven wat het belang is van de 6 parameters die gelogd zullen moeten 

worden op nieuwe wassers (MB nog in ontwerpfase).27 

Waswaterdebiet (m³): om een goede ammoniakabsorptie te kunnen bekomen moet een bepaalde 

hoeveelheid waswater over het filterpakket/de filterwand worden verdeeld.  

Zuurgraad waswater (pH): bepalende parameter voor de adequate werking van het biologische en 

het chemische systeem. Bij chemische wassers is er een maximale waarde die luchtwasserspecifiek 

is (standaard <4). Het water moet voldoende zuur zijn voor de omzetting van ammoniak tot 

ammoniumsulfaat. Bij biologische systemen is het pH-bereik vastgelegd op 6,5 tot 7,5, omdat dit 

het optimum is voor nitrificerende bacteriën. Lagere pH-waarden zorgen voor de vorming van 

stikstofoxiden en mogelijks ook lachgas.23  

Geleidbaarheid waswater (EC in mS/cm): deze meting is vaak onderdeel van de automatische 

regeling die het spuimoment regelt. Deze parameter is een maat voor de hoeveelheid opgeloste 

zouten in het water. Een te hoge EC bij een biologische wasser remt de biologische activiteit. Bij 

een chemische wasser kunnen zouten beginnen neerslaan wat tot verstoppingen kan leiden.  

Spuiwaterdebiet (m³): spuien voorkomt het neerslaan van zouten (chemische wasser) of het 

remmen van de biologische activiteit (biologische wasser). Regelmatig spuien is daarom van belang 

om de goede werking van de luchtwasser te behouden. Hoe vaak er moet gespuid worden hangt 

af van de geleidbaarheid en de ammoniakbelasting.  

Drukval (Pa): de drukval wordt bepaald door de karakteristieken van het filterpakket alsook door 

het luchtdebiet. Een oplopende druk bij een gelijk debiet is een indicatie dat de wasser verstopt 

raakt en dus gereinigd moet worden. Het reinigen voorkomt ook onnodig energieverbruik.  

Elektriciteitsverbruik waswaterpomp (kWh): geeft aan of de wasser in werking is.  

Al de hierboven opgesomde parameters zijn indirecte waarden om te bepalen of de wasser naar 

behoren werkt en dus de vereiste ammoniakreducties behaalt. Er zijn ook sensoren op de markt 

die rechtstreeks ammoniakgehaltes in lucht kunnen meten, maar het gebruik van enkel deze 

sensoren om de werking van de wasser te beoordelen, is niet aan te raden, gezien enkel een 

ammoniakmeting niet voldoende is om na ta gaan of de wasser naar behoren werkt en waar het 

precies misloopt. Bovendien is er nog verder onderzoek nodig om deze sensoren te optimaliseren 

om te kunnen gebruiken voor luchtwassers. Vochtige omstandigheden zorgen er namelijk voor 

dat de sensoren gaan afwijken. 
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7 MARKTONDERZOEK 

7.1 KOSTPRIJS LUCHTWASSER 

De kostprijs van een luchtwasser is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het gekozen type, 

het aantal dierplaatsen in de stal en de gehouden diersubcategorieën. Uit het KWIN 2018-201928 

blijkt dat in Nederland voor vleesvarkens de investeringskosten rond de 35-40 € per dierplaats 

liggen en het totaal aan jaarlijkse kosten (energie, onderhoud, toevoegingsmiddelen… ) rond de 10-

13 € per dierplaats. Voor kraamzeugen bedraagt de investeringskost ongeveer 130-170 €/dierplaats 

en liggen de jaarlijkse kosten rond de 25 € per dierplaats. Aangezien dit recente Nederlandse cijfer 

zijn, omvatten deze ook de kosten verbonden aan de elektronische monitoring.   

7.2 BEVRAGING PRODUCENTEN 

Met als doel een beeld te krijgen van de ouderdom van de luchtwassers in Vlaanderen en of deze 

al dan niet reeds uitgerust zijn met een elektronisch monitoringssysteem, werden alle gekende 

producenten van luchtwassers actief in Nederland en/of Vlaanderen gecontacteerd. Tien 

producenten waren bereid een aantal vragen te beantwoorden, namelijk CB groep, Devrie, Dorset, 

Farmair, Inno+, KVL Agrosystems, KWB, Skov, VBV, Veldman Techniek. Uitgezonderd Devrie zijn 

deze allen actief op de Vlaamse markt. Volgens de cijfers die zij doorgaven, plaatsten zij samen tot 

op heden een 530-tal luchtwassers in Vlaanderen waarvan iets minder dan de helft (45%) reeds is 

uitgerust met een elektronisch monitoringssysteem. De oudste luchtwassers werden in 2004 

geplaatst. 

7.3 KOSTPRIJS MONITORINGSSYSTEEM 

7.3.1 Installatiekosten 

Verschillende producenten van luchtwassers actief in Nederland en Vlaanderen werden bevraagd 

naar de beperkingen en kostprijs voor het plaatsen van elektronische monitoringssystemen. Allen 

geven aan dat het mogelijk is om op alle luchtwassers een monitoringssysteem te plaatsen. Er 

werden namelijk stand-alone-units ontwikkeld die los van de besturing op elke luchtwasser 

geplaatst kunnen worden. 12 Voor het plaatsen van deze units is het niet nodig dat de opbouw 

van de luchtwasser gekend is, aangezien de meetapparatuur aan de pomp- en persleiding geplaatst 

kan worden.  

Bij nieuwere wassers is de mogelijkheid tot elektronische monitoring vaak al ingebouwd en is 

enkel nog een software update nodig om de logging mogelijk te laten. De kosten hiervoor zijn in 

dat geval eerder beperkt tot ongeveer 600 euro. Bij heel oude wassers kan het aan te raden zijn 

meteen een nieuw besturingssysteem te plaatsen, wat de kosten zal doen oplopen tot ongeveer 

8000 euro. In de meerderheid van de gevallen zal de kostprijs voor het uitrusten van een bestaande 

luchtwasser met een elektronische monitoringssysteem dat aan de voorwaarden uit de 

Nederlandse wetgeving voldoet, tussen 2000 en 6500 euro bedragen, inclusief montage, exclusief 

btw. Het grote verschil in prijs is te wijten aan het verschil in aanpassingen dat nodig is om alle 

gevraagde parameters te meten. Bij oudere luchtwassers ontbreekt vaak de nodige 
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meetapparatuur. In het algemeen is de regel “hoe ouder de wasser, hoe meer aanpassingen en dus 

hoe duurder”.   

De vermelde prijs betreft dan een systeem waarbij de data-opslag gebeurt op een geheugendrager 

op het bedrijf zelf en zonder specifieke alarmen bij afwijkende parameters. Indien men opteert 

voor een systeem waarbij de gegevens meteen online worden doorgestuurd en opgeslagen op een 

server komen er nog kosten bij voor het internet en het beheer van de gegevens. Dit zou ongeveer 

300 euro per jaar kosten.  

Via de Producenten Organisatie Varkenshouderij werd de vraag naar ervaringen van landbouwers 

met het elektronisch monitoringssysteem uitgestuurd. Slechts 8 bruikbare antwoorden werden 

ontvangen. De kostprijzen die 6 van deze landbouwers aangeven liggen in de range van wat de 

producenten meedeelden. Bij 1 landbouwer was een renovatie van de luchtwasser zelf 

noodzakelijk, wat ongeveer 20 000 euro kostte. Een andere landbouwer gaf een kost van 12 000 

euro op, maar wenste geen verdere details te geven.  

 

Enkel indien de elektronische monitoring via het besturingssysteem gebeurt, is het mogelijk om 

ook de luchtwasser vanop afstand aan te sturen. Het plaatsen van een monitoring naast het 

besturingssysteem zou volgens de Nederlandse Omgevingsdiensten soms afwijkende waarden 

geven ten opzichte van wat het besturingssysteem weergeeft. Dit heeft mogelijks te maken met 

vervuiling of te lange kalibratie-intervallen.  

7.3.2 Kosten onderdelen en onderhoud 

De hieronder vermelde richtprijzen werden nagevraagd bij één specifieke producent van 

meetapparatuur, namelijk JUMO, gezien verscheidene luchtwasserproducenten aangaven (deels) 

gebruik te maken van hun sensoren. De ontvangen cijfers werden ruw afgerond en zijn enkel 

bedoeld als indicatie. Er werd bij deze prijzen uitgegaan van een 1-trapsluchtwasser die elke meting 

maar op 1 plaats uitvoert. Soms worden pH-metingen ter controle van de pH-sondes dubbel 

uitgevoerd, wat de kost voor deze meting dus ook zal verdubbelen. Bij meertrapsluchtwassers kan 

het noodzakelijk zijn bepaalde parameters op meerdere plaatsen te meten. Indien dit het geval is, 

zal dit opgenomen zijn in de luchtwasserdocumentatie aangeleverd door de producent. Uiteraard 

verhoogt dit ook de kosten. 

Een pH-sensor kost ongeveer 250 euro en heeft een beperkte levensduur gezien het een 

consumerende elektrode betreft. Deze moet ongeveer elk anderhalf jaar vervangen en regelmatig 

gekalibreerd worden. Hoe vaak kalibratie noodzakelijk is, is sterk afhankelijk van de omgeving 

waarin deze gebruikt wordt. Eens om de 6 weken zou een absoluut minimum zijn volgens onder 

meer de producent. In Nederland wordt opgelegd dat kalibratie minstens 1 keer om de 6 maanden 

moet gebeuren en dit door een bevoegde instantie (i.e. een labo dat voldoet aan de NEN-EN-ISO/IEC 

17025 norm). In Duitsland staat in de DLG-fiche opgenomen hoe vaak kalibratie bij een bepaalde 

luchtwasser noodzakelijk is. Doorgaans betreft het een maandelijks kalibratie die door de 

landbouwer zelf mag uitgevoerd worden. Dit is echter geen eenvoudige procedure. Een Vlaamse 

luchtwasserproducent liet ons weten dat het uit zijn ervaring voor landbouwers niet evident is 

deze kalibratie zelf uit te voeren.  
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Naast het kalibreren is het ook noodzakelijk de elektrode regelmatig te reinigen om te garanderen 

dat deze nog correct kan werken. Er blijft namelijk heel wat vuil uit het waswater achter op de 

elektrode.  

Voor een luchtwasser met een levensduur van 20 jaar zullen naar schatting ongeveer 15 elektrodes 

nodig zijn, wat neerkomt op 3750 euro. In de huidige wetgeving is echter al opgenomen dat pH-

metingen moeten uitgevoerd worden, in principe is de aankoop van deze elektrodes dan geen 

bijkomende kost. Voor het elektronische loggen is wel een speciale datakabel nodig van ongeveer 

180 euro en indien de afstand tussen de meetplaats en de registratie meer dan 10 meter bedraagt 

is mogelijks een versterker nodig gezien pH-metingen een vrij zwak signaal genereren.  

Een conductiviteitsmeting is een niet consumerende meting, waardoor de sensor een veel langere 

levensduur heeft en ook kalibratie minder vaak nodig is, 1 keer per jaar zou volgens de producent 

voldoende moeten zijn. Een EC-sensor kost ongeveer 500 euro en gaat meerdere jaren mee (één 

luchtwasserproducent gaf aan met elektrodes van ongeveer 150 euro te werken). Net zoals bij de 

pH-sensor is het nodig deze sensor regelmatig schoon te maken, gezien vervuiling op de sensor 

kan blijven kleven.  

Als men uitgaat van een levensduur van 5 jaar voor de sensor, dan zouden 4 sensoren gebruikt 

worden indien de wasser 20 jaar blijft werken, wat neerkomt op 2000 euro. Veel wassers maken 

gebruik van EC-metingen om te bepalen wanneer spuien noodzakelijk is. Bijgevolg is er hier geen 

extra kost.  

Een elektromagnetische debietsmeter kost ongeveer 1200 euro. Indien men zowel waswater als 

spuiwater op die manier wenst op te volgen, komt dit neer op ongeveer 2400 euro. Van deze 

meter is geen specifieke levensduur meegegeven. Als er vanuit gegaan wordt dat deze meters een 

levensduur hebben van ca. 5 jaar, dan zullen ze 3 keer vervangen moeten worden overheen de 

levensduur van een wasser, wat neerkomt op 7200 euro. Momenteel staat in de Vlaamse wetgeving 

niet gespecifieerd dat het debiet via een elektromagnetische debietsmeter moet opgevolgd 

worden, daardoor is het waarschijnlijk dat er bij sommige luchtwasser mechanische debietsmeters 

werden geïnstalleerd. Deze zijn ongeveer een derde goedkoper, maar wel meer onderhevig aan 

vervuiling.   

Een drukmeter heeft een kostprijs van rond de 400 euro en gaat ongeveer 4 jaar mee.29 Dit geeft 

2000 euro voor de drukmeten over de levensduur van een luchtwasser. Het opvolgen van de druk 

over het filterpakket is reeds opgenomen in de Vlaamse wetgeving.  

Een datalogger met ingebouwde kWh-meter kost volgens 1 luchtwasserproducent ongeveer 1850 

euro.  

Een onderhoudscontract is in Vlaanderen verplicht. Het bevat de verantwoordelijkheden van de 

verschillende partijen. Voor een kostprijs van rond de 1250-1750 euro is halfjaarlijks 

onderhoud/opvolging/kalibratie van de ganse luchtwasser inbegrepen bij de Vlaamse 

luchtwasserproducent CBgroep. Zo gauw de luchtwasser uit garantie is (na 1 jaar) worden ook nog 

verplaatsingskosten en arbeidsuren aangerekend.  
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Tabel 2 geeft een overzicht van de hierboven opgesomde kosten en dit over een levensduur van 

20 jaar. De meeste wassers die nog geen elektronische monitoring hebben, zijn echter al enige 

jaren in bedrijf en zullen dus binnen minder dan 20 jaar vervangen worden.  

Tabel 2: Overzicht opgesomde kosten elektronische monitoring 

Beschrijving kost Kostprijs (excl. BTW) Frequentie 

Investeringskost 

elektronisch 

monitoringssysteem  

2000-6500 euro 1-malig 

Vervanging onderdelen 

Ca. 21 000 euro totale kost, MAAR 

merendeel van de parameters moet nu 

reeds opgevolgd worden, wat volgende 

minimum en maximum meerkosten voor 

de landbouwer geeft tov de huidige 

situatie: 

 MAX = meerkost voor systeem 

dat niet spuit op basis van de EC-

waarde en gebruik maakt van 

mechanische debietsmeters in 

plaats van elektromagnetische: 

ca. 10 500€ 

 MIN = meerkost voor systeem dat 

wel spuit op basis van de EC en 

reeds gebruik maakt van 

elektromagnetische 

debietsmeters: ca. 3700 € 

Totaal over een 

levensduur van 20 jaar en 

uitgaande van de 

veronderstelling dat de 

logger ook minstens 1 

keer zal vervangen 

moeten worden. 

Onderhoud gehele 

luchtwasser (incl. 

monitoringssysteem) 

Ca. 25 000 – 35 000 euro + 

verplaatsingskosten en arbeidskosten 

Totaal over een 

levensduur van 20 jaar, 

prijs afhankelijk van de 

luchtwasser  

 

7.4 VLIF STEUN 

Navraag bij het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) leert dat elektronische 

monitoringssytemen op luchtwassers naar alle waarschijnlijkheid zullen kunnen toegevoegd 

worden aan de lijst van subsidieerbare investeringen. Dit kan echter pas gebeuren eens het nieuwe 

beleid in voege is getreden. Momenteel dient een pakket van investeringen met een waarde van 

minstens 15 000 euro samen aangevraagd te worden, maar dit zal omstreeks eind 2019 verlaagd 

worden naar 5000 euro.  
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 MONITORINGPARAMETERS 

In dit document is de bespreking van de te monitoren parameters beperkt gebleven tot de 6 

belangrijkste (pH, EC, waswaterdebiet, spuiwaterdebiet, elektriciteitsverbruik, drukval) die ook 

voorgesteld zijn om op te nemen in de nieuwe wetgeving voor nieuwe luchtwassers. Uiteraard 

kunnen luchtwasserproducenten er steeds voor kiezen om meer parameters te loggen indien dit 

hen kan helpen om de goede werking van de wassers beter te garanderen. Voor de controle-

instanties en de landbouwers moet het wel praktisch werkbaar blijven. Meer parameters zorgen 

voor meer te interpreteren data en dus meer behoefte aan kennis rond de invloed van de 

verschillende parameters op de werking van de wasser. 

Momenteel zijn er ontwikkelingen van ammoniaksensoren gaande. Eens deze op punt staan om te 

gebruiken voor luchtwassers in stallen, kan in de verdere toekomst bij een nieuwe herziening van 

de wetgeving geopteerd worden ook deze rechtstreekse ammoniakmeting toe te voegen aan het 

verplichte parameterpakket. Met behulp van deze sensoren zou de efficiëntie van de wassers 

continu kunnen opgevolgd worden. Het is echter onvoldoende om enkel een ammoniakmeting te 

verplichten, gezien dit bij eventuele problemen onvoldoende informatie geeft over de aard ervan.  

Ook kan bij een latere herziening van de wetgeving nagedacht worden om, zoals in Duitsland, 

bijkomende parameters (luchttemperatuur, luchtvochtigheid, ventilatiedebiet) op te nemen in het 

kader van dierenwelzijn.  

8.2 RANDVOORWAARDEN 

Elektronische monitoring en het loggen van de data kan gebruikt worden voor de opvolging van 

de goede werking van luchtwassers. Het kan ertoe leiden dat storingen vlugger opgemerkt en 

aangepakt worden dan momenteel het geval is. Hiertoe moeten echter enkele randvoorwaarden 

vervuld zijn. 

Zo is het loggen van de gemeten data enkel relevant als men erop kan vertrouwen dat de 

meetgegevens voldoende kwalitatief zijn. Hiervoor dienen de sensoren optimaal gekalibreerd, 

onderhouden en tijdig vervangen te worden. Halfjaarlijks kalibreren van een pH-sensor is niet 

voldoende, daarom bevatten de Duitse DLG-fiches veel kortere periodes. Bij zure wassers is een 

lage pH (doorgaans <4) zeer belangrijk om te garanderen dat ammoniak voldoende afgevangen 

wordt. Bij biologische wassers mag de pH niet te laag (< 6.5) worden, omdat er dan andere 

vermestende gasvormige stoffen en mogelijks lachgas wordt gevormd. Een te hoge pH (>7.5) is dan 

weer nefast voor de ammoniakverwijdering. In die context is het aan te raden de 

kalibratiefrequentie op te voeren tot 1 keer per maand.   

Een elektronisch monitoringssysteem genereert grote hoeveelheden data welke ook passend 

verwerkt en gebruikt moeten worden. Zo is het belangrijk dat de data voldoende snel en 

gemakkelijk raadpleegbaar gesteld worden voor de respectievelijke gebruikers (landbouwer, 

leverancier, toezichthouder). Het zou interessant zijn mocht er hiertoe op niveau Vlaanderen, cfr. 

enkele provincies in Nederland, een universele analysetool ontwikkeld worden die zowel de 
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landbouwer als de toezichthouder kunnen gebruiken. Hierbij zijn afspraken op technisch vlak 

nodig, bv. aangaande  dataformat en transmissie. Een dergelijk universeel systeem vergt de nodige 

organisatie. In Duitsland bv. zorgen erkende labo’s ervoor dat de gelogde data jaarlijks worden 

doorgestuurd naar de vergunningverlenende overheid, samen met de resultaten van de 

uitgevoerde controlemetingen. Het is ook aangewezen om te zorgen voor een protocol dat 

beschrijft hoe data moeten geïnterpreteerd worden en welke acties er al dan niet moeten volgen 

(bv. i.f.v. aantal overschrijdingen, grootte van afwijkingen). Een bijhorend opleidingsplan is hier 

tevens aan te raden.  

Binnen deze context kan erover nagedacht worden om een keuringssysteem voor luchtwassers in 

te voeren, zoals nu reeds bestaat voor spuittoestellen.  

 

Sensibilisatie en opleiding zijn essentieel om het draagvlak voor dergelijke systemen bij de 

landbouwers te vergroten..  

8.3 KOSTEN 

De verplichting tot elektronische monitoring brengt uiteraard kosten teweeg voor de landbouwer. 

De investeringskosten, geraamd op 2000-6500 euro, kunnen deels gerecupereerd worden via 

investeringssteun (bv. VLIF). 

Om de investeringskosten te drukken kan eventueel overwogen worden om te voorzien in een 

mechanische debietmeter voor was- en spuitwater i.p.v. een elektromagnetische. Deze laatste is 2 

tot 3 keer duurder dan een mechanische debietsmeter, maar is wel minder gevoelig voor vervuiling. 

Het gebruik van de mechanische meter brengt dus wel een groter gevaar voor verstopping en 

vergt dus meer onderhoud.  
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