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Geurhinder vanuit varkensbedrijven is en blijft een heikele kwestie. Een en ander wordt onderzocht in het kader van het IWT-project 
BlesPigs. Dat is een samenwerking tussen de UGent, ILVO, Inagro en het Innovatiesteunpunt. Doel is om technieken voor emissie-
reductie te ontwikkelen voor de varkenshouderij op vlak van geur en ammoniak. Een belangrijk onderzoekspoor hierbij betreft 
het beter begrijpen en verbeteren van luchtbehandelingssystemen die momenteel worden toegepast op grote schaal. In het labo 
van de UGent werd daartoe een pilootwasser van Trevi toegepast en gekoppeld aan een online-toestel voor geurcomponenten.

De term geur is een algemeen begrip voor een complexe samenstelling van 
verschillende organische en anorganische moleculen die zich in de lucht 
bevinden. De weg die deze moleculen afl eggen in onze neus en het signaal 
naar onze hersenen, varieert van mens tot mens, maar ook van molecule 
tot molecule evenals al naargelang de concentratie waarin deze voor
komen. Om de impact van geur te begrijpen, moet de weg gevolgd worden 
die de verschillende geurmoleculen afl eggen van de bron (bv. varken) tot 
de mens. Deze weg is een complexe opeenvolging van verschillende inter
acties tussen water, stof en lucht.

Geurcomponenten
Geur uit de varkenshouderij bestaat voornamelijk uit organische zuren en 
zwavelcomponenten, waterstofsulfi de (H2S) en tientallen andere compo
nenten aanwezig in zeer lage concentratie (enkele moleculen op 1 miljard 
luchtmoleculen). Sommige geurcomponenten, zoals ammoniak ruiken we 
pas indien er meer dan 1.500 per miljard moleculen in de lucht aanwezig 
zijn. Voor H2S is hier slechts 1 molecule op 5 miljard luchtmoleculen nodig. 
Deze laatste bepaalt daarom samen met de organische zuren het grootste 
deel van de varkensgeur.

Verwijderen stof onvoldoende
Geurmoleculen in de varkensstal komen in eerste instantie in contact met 
stof dat o.a. door het voeder en de dieren ontstaat. Uit ons onderzoek 
blijkt dat de hoeveelheid geur
moleculen die vastkleeft aan het stof 
slechts miniem is ten opzichte van de 
hoeveelheid in de lucht. Dit betekent 
echter dat de geur niet verwijderd 
kan worden door het stof uit de lucht 
weg te nemen. 

Studie pilootwasser
In veel gevallen wordt de geven
tileerde lucht uit de dierplaatsen 
naar een luchtwasser geleid. Hier 
worden geurmoleculen in de lucht 
intens in contact gebracht met was
water dat continu over een plastic 
pakkings materiaal circuleert. Door 
de aanwezigheid van verschillende 
componenten met diverse eigen
schappen, zal iedere component op een andere manier met het waswater 
interageren. Deze interactie werd uitvoerig geëvalueerd in een piloot
wasser in het labo van UGent. Deze pilootwasser is gekoppeld aan een 
onlinetoestel voor het opmeten van concentraties van geur componenten. 
Hieruit werd een tool ontwikkeld die gebruikt kan worden om het reductie

effect van specifi eke geurcomponenten in kaart te brengen in functie van 
de eigenschappen van het waswater (vooral pH en zoutconcentratie). 
Op deze manier wordt een globaal overzicht verkregen door de meest 
 courante geurmoleculen in rekening te brengen.
Organische zuren hebben een grote oplosbaarheid in water, terwijl H2S bij 

lage pH (in zure chemische wassers) 
en organische zwavelcomponenten 
nauwelijks interactie ondergaan 
met het waswater door onder meer 
de lage oplosbaarheid. Hierdoor 
is de ingaande concentratie van 
deze  zwavelcomponenten bij een 
luchtwasser zo goed als gelijk aan 
de uitgaande concentratie. Doordat 
bepaalde componenten verwijderd 
worden door de luchtwasser en 
andere niet, verandert het geur
karakter van de lucht. Zo kan de geur 
van de stal vaak zuur ruiken, terwijl 
deze langs de uitgang van de wasser 
niet meer te ruiken valt. Dit komt 
omdat organische zuren grotendeels 
opgevangen worden door het water. 

Pilootwasser en link met praktijk
Ook de watersamenstelling speelt een belangrijke rol in het verwijde
ringsproces. Een hoge zoutconcentratie ammoniumsulfaat gevormd in 
chemische wassers kan ervoor zorgen dat geurcomponenten minder goed 
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Een gekoppeld systeem met 
enerzijds een chemische 

wasser/biologische wasser en 
anderzijds een nageschakelde 

basische wasser met 
toevoeging van oxidantia om 
de sulfiden om te zetten naar 

geurloze sulfaten, lijkt een 
goede oplossing.

Geur uit de varkenshouderij bestaat voornamelijk uit organische zuren 
en zwavelcomponenten, waterstofsulfi de (H2S) en tientallen andere 
componenten aanwezig in zeer lage concentratie.
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worden opgelost. Dit is ook de voornaamste reden waarom chemische 
wassers een minder goede geurverwijdering hebben dan biologische 
luchtwassers, waar de zoutconcentratie meer dan 10 keer lager is. De pH 
(zuurtegraad) heeft vooral een invloed op de verwijdering van ammoniak 
en H2S. Bij een zure pH (<5) wordt ammoniak goed geabsorbeerd en H2S 
slecht. Bij een hoge pH (>10) daalt de absorptiecapaciteit van ammoniak 
sterk en stijgt die van H2S.
Daarom lijkt een gekoppeld systeem een goede oplossing, met enerzijds 
een chemische wasser/biologische wasser en anderzijds een  nageschakelde 
basische wasser met toevoeging van oxidantia om de sulfiden om te zetten 
naar geurloze sulfaten. Dergelijke systemen verhogen echter de opera
tionele kost en dwingen de landbouwer tot meer investeringen. Daarnaast 
kan de oplosbaarheid van minder goed oplosbare geurcomponenten ook 
beïnvloed worden door het gebruik van additieven in het waswater of een 
mengsel van olie en water. Een voorbeeld is cyclodextrine (cirkelvormige 
suikermoleculen) die o.a. in Ambi Pur te vinden zijn. Maar additieven zijn 

duur en vaak slechts doeltreffend zijn voor enkele geurcomponenten, 
waardoor dit geen oplossing is voor het geheel. 

Invloed van het waswater?
Geurcomponenten kunnen pas goed verwijderd worden op voorwaarde 
dat de concentratie in de vloeistoffase laag blijft. Indien het water ver
zadigd wordt met geurcomponenten zal de massatransfer van geur
componenten naar de vloeistoffase verhinderd worden. Dit effect werd 
aangetoond op praktijkinstallaties in Vlaanderen. Bij het opmeten van de 
verwijderingsefficiënties van de verschillende geurcomponenten werd 
eveneens het waswater gecontroleerd op de aanwezigheid van diezelfde 
geurcomponenten. Indien een hoge concentratie werd gemeten, daalde 
de verwijderingsefficiëntie van die geurcomponent. 
Het voldoende verwijderen van geurcomponenten in het waswater kan 
door biologische wassers. Daarbij manifesteert zich echter een heel com
plexe werking van de aanwezige microorganismen in het water. Hiervoor 
is nog meer inzicht nodig hoe het toevoegen van bacteriën de afbraak 
van bepaalde geurcomponenten kan versnellen met bijgevolg een hogere 
verwijderingsefficiëntie. Het gebruik van sterke oxiderende producten 
kan er ook bij chemische wassers voor zorgen dat er een lage concentratie 
een geurcomponenten in het waswater aanwezig is. Maar dit verhoogt 
opnieuw de kost van de systemen.

Metingen in de praktijk
Naast interactiestudies van geurcomponenten met water lucht en stof, 
worden momenteel ook praktijkinstallaties (biofilters, chemische en 
bio logische luchtwassers) opgemeten in termen van geurcomponent
specifieke verwijdering. De inzichten die verworven zijn in de UGent
pilootwasser worden gekoppeld met de effecten die zichtbaar zijn in de 
praktijkinstallaties om een nog beter globaal overzicht te kunnen maken 
van de stand van zaken van verschillende systemen.
Geurbestrijding in de varkenssector blijft een complexe en moeilijke taak. 
Toch werden er de afgelopen jaren grote stappen gezet om mogelijke 
reductiesystemen beter te begrijpen en de limieten van verbeteringen in 
kaart te brengen. <
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In het labo van de UGent werd een pilootwasser van Trevi toegepast 
en gekoppeld aan een onlinetoestel voor geurcomponenten.

Ook de watersamenstelling speelt een belangrijke rol in het verwijde
ringsproces. Een hoge zoutconcentratie ammoniumsulfaat gevormd in 
chemische wassers kan ervoor zorgen dat geurcomponenten minder 
goed worden opgelost.


