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Onderwerp: stop stimuleren luchtwassers 

 

Geachte meneer Van Dam, 

 

De afgelopen jaren heeft uw ministerie stevig aangestuurd op een veehouderij vol luchtwassers. Nu nog wordt 

dit gevaarlijke apparaat gezien als de best beschikbare techniek om ammoniakuitstoot te verlagen en heeft 

het zelfs een prominente rol in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Onbegrijpelijk. Uit ons onderzoek blijkt 

dat luchtwassers vele nadelige gevolgen hebben op het gebied van dierenwelzijn, schaalvergroting, veiligheid 

en brandgevaar. Wij vragen u luchtwassers uit te sluiten van de maatlat en nieuwe installaties te verbieden 

totdat er een oplossing is voor alle nadelige gevolgen. Daarnaast moeten die problemen ook in alle huidige 

stallen met luchtwasser worden aangepakt.  

Overheid streeft naar duurzame veehouderij in 2023 

In 2009 zette toenmalige landbouwminister Verburg haar handtekening onder de Uitvoeringsagenda Duurzame 

Veehouderij (UDV). Hierin werd de ambitie uitgesproken dat er in 2023 sprake moet zijn van een volledig 

duurzame veehouderij, inclusief integraal duurzame stallen. Naast minimale emissies van ammoniak, geur en 

fijnstof, zouden deze stallen een verbetering voor het welzijn van de dieren moeten opleveren. Alle dieren in de 

Nederlandse veehouderij zouden hun hele leven lang volledig voorzien moeten zijn in hun ethologische behoeften 

en die zonder pijn of beperkingen moeten kunnen uitvoeren.  

Subsidies bestemd voor deze duurzame veehouderij zijn jarenlang gebruikt voor de aanschaf van luchtwassers. 

Hoewel directe subsidies zijn gestopt, spelen luchtwassers nog steeds een belangrijke rol in het beleid richting 

een duurzame veehouderij. Een luchtwassers geldt meestal als Beste Beschikbare Techniek om de uitstoot van 

ammoniak te reduceren. Daarnaast verdienen boeren met een luchtwasser gemakkelijk veel punten binnen de 

Maatlat Duurzame Veehouderij. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna alle varkenstallen die voldoen aan de MDV, een 

luchtwasser hebben. Stallen die aan de maatlat voldoen worden meegeteld als ‘integraal duurzame stal’, terwijl 

een luchtwasser gevaarlijk en absoluut niet duurzaam is. 

Luchtwassers zijn gevaarlijk  

Er zijn meldingen van varkens die vergiftigd zijn door vloeistoffen die uit een luchtwasser lekten en van varkens 

die gestikt zijn doordat een technische storing de luchtwasser en daarmee de ventilatie stil legde. Daarnaast is 

een luchtwasser brandgevaarlijk en zorgt het apparaat ervoor dat brand, en dan met name de rook, snel door 

de gehele stal verspreidt. Dit laatste was ook het geval bij de recente stalbrand in Oirschot waarbij 10.000 

varkens omkwamen.  

Luchtwassers zijn niet duurzaam 

Daarnaast zijn luchtwassers meestal slecht voor de kwaliteit van de stallucht. Natuurlijke ventilatie wordt 

zoveel mogelijk beperkt, zodat de luchtwasser goed werkt. De dieren zitten opgesloten in de zeer ongezonde 

lucht in een potdichte stal. Bovendien gaat de keuze voor een luchtwasser volgens experts vaak gepaard met 

simpele mestopslag: diepe mestkelders direct onder de stal die minder vaak geleegd hoeven te worden. Deze 

diepe mestkelders zijn funest voor de luchtkwaliteit.  

http://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/rapport-luchtwassers-2015.original.pdf


Verder geven experts aan dat de mechanische ventilatie door de luchtwasser vaak onvoldoende is. Het is voor 

boeren lastig in te schatten hoeveel frisse lucht de dieren nodig hebben en met name in de winter wordt 

ventilatie bewust teruggeschroefd om stookkosten te beperken.  

Aanvullend is er na het installeren van een luchtwasser meestal geen motivatie of geld meer om te investeren 

in een beter stalklimaat – er wordt al voldaan aan de wettelijke eisen en het geld is opgegaan aan de 

luchtwasser. Niet verrassend signaleren experts dat de stalluchtkwaliteit de laatste jaren is verslechterd. Ten 

slotte vergemakkelijken luchtwassers schaalvergroting. De emissie van schadelijke stoffen wordt dusdanig 

gereduceerd, dat boeren weer flink kunnen uitbreiden.  

Slecht stalklimaat heeft veel invloed op welzijn  dier en boer 

De slechte luchtkwaliteit in de stal is zeer schadelijk voor het welzijn van de dieren. Bij varkens bijvoorbeeld 

zorgt het ongezonde stalklimaat ervoor dat veel dieren ernstig benauwd zijn (tot 50%), pleuritis hebben (56%), 

chronisch hoesten (tot 50%) of ontstekingen hebben aan de longen (circa 58%), ademhalingswegen of ogen. 

Met name pleuritis is erg pijnlijk, wetenschappers geven de aandoening de hoogst mogelijke ongeriefscore. Ook 

boeren hebben last van de slechte luchtkwaliteit in stallen. De hoge concentraties fijnstof en ammoniak vergroten 

de kans op longproblemen.   

Alternatieven: bronoplossingen die goed zijn voor milieu en dier 

Door de uitstoot van giftige stoffen bij de bron aan te pakken, profiteren zowel het milieu als de dieren. Maar 

omdat de overheid zo’n sterke voorkeur heeft voor luchtwassers, is de ontwikkeling van zogenaamde 

bronoplossingen beperkt. Desondanks zijn er meerdere alternatieven voor de luchtwasser. Simpele 

aanpassingen aan voer, stal en management kunnen ammoniakreductie van 30-70% behalen. Meer technische 

oplossingen zoals mestbanden en mestpannen geven vergelijkbare resultaten. Ook zitten er veelbelovende 

innovatieve systemen in de pijplijn zoals het varkenstoilet en een sleuvenvloer. Deze bronoplossingen passen 

wél bij de integraal duurzame stallen die u ambieert.  

Stop subsidiëren van luchtwassers 

Uw ministerie zegt een integraal duurzame veehouderij na te streven, maar uw beleid rondom luchtwassers 

spreekt dit tegen. Wij vragen u daarom niet langer het gebruik van luchtwassers te stimuleren: schrap ze uit 

de Maatlat Duurzame Veehouderij en verbied nieuwe installaties van luchtwassers tot er een oplossing is voor 

alle nadelige gevolgen. Daarnaast is het van groot belang dat deze problemen ook in de huidige stallen 

worden aangepakt en de dieren weer frisse lucht krijgen.  

 

Wij kijken uit naar uw antwoord. 

 

Hoogachtend, 
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