
Kengetallen spuiwaterdebiet biologisch luchtwassysteem  
 
Deze bijlage geeft kengetallen voor het spuiwaterdebiet bij biologische luchtwassystemen. Wanneer 
een kengetal is beschreven betekent dit niet automatisch dat het aangegeven luchtwassysteem bij de 
betreffende diercategorie mag worden toegepast. Hiervoor geldt andere regelgeving, dit is toegelicht 
in de inleiding van dit informatiedocument. 
 
Minimaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/uur/dierplaats, bedraagt: 
Rundvee biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 0,269 

 vleeskalveren tot 8 maanden 0,072 
Rundvee biologisch luchtwassysteem 80% ammoniakemissiereductie: 

 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 0,312 

 vleeskalveren tot 8 maanden 0,084 
Rundvee biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie: 

 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 0,329 

 vleeskalveren tot 8 maanden 0,088 
Geiten biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie 

 geiten ouder dan 1 jaar 0,039 

 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 0,017 

 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 0,004 
Geiten biologisch luchtwassysteem 80% ammoniakemissiereductie 

 geiten ouder dan 1 jaar 0,046 

 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 0,019 

 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 0,005 
Geiten biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie 

 geiten ouder dan 1 jaar 0,048 

 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 0,020 

 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 0,005 
Varkens biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 gespeende biggen 0,015 

 kraamzeugen 0,173 

 guste en dragende zeugen 0,088 

 dekberen 0,115 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, gedeeltelijk roostervloer gehele  
dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter 0,093 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, overige huisvestingssystemen 0,062 
Varkens biologisch luchtwassysteem 80% ammoniakemissiereductie: 

 gespeende biggen 0,017 

 kraamzeugen 0,199 

 guste en dragende zeugen 0,101 

 dekberen 0,132 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, gedeeltelijk roostervloer gehele  
dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter 0,108 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, overige huisvestingssystemen 0,072 
Varkens biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie: 

 gespeende biggen 0,017 

 kraamzeugen 0,210 

 guste en dragende zeugen 0,107 

 dekberen 0,140 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, gedeeltelijk roostervloer gehele  
dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter 0,114 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, overige huisvestingssystemen 0,076 
Pluimvee biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 opfokhennen en -hanen van legrassen jonger dan 18 weken,  
niet-batterijhuisvesting 0,0036 

 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, niet-batterijhuisvesting 0,007 

 (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok, jonger dan 19 weken 0,005 



 (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 0,012 

 vleeskuikens 0,0017 

 ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, tot 6 weken 0,003 

 ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, van 6 tot 30 weken 0,010 

 ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder 0,012 

 vleeskalkoenen 0,014 

 ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 0,006 

 vleeseenden 0,004 

 afgesloten mestopslagloods bij opfokhennen en –hanen en vleeskuikens 0,0006 

 afgesloten mestopslagloods bij legkippen en ouderdieren van vleeskuikens 0,0011 
Konijnen biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 voedsters inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd 0,024 

 vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd 0,004 
 
Maximaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/uur/dierplaats, bedraagt: 
Rundvee biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1,08 

 vleeskalveren tot 8 maanden 0,29 
Rundvee biologisch luchtwassysteem 80% ammoniakemissiereductie: 

 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1,26 

 vleeskalveren tot 8 maanden 0,34 
Rundvee biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie: 

 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 1,34 

 vleeskalveren tot 8 maanden 0,36 
Geiten biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie 

 geiten ouder dan 1 jaar 0,16 

 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 0,07 

 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 0,02 
Geiten biologisch luchtwassysteem 80% ammoniakemissiereductie 

 geiten ouder dan 1 jaar 0,18 

 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 0,08 

 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 0,02 
Geiten biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie 

 geiten ouder dan 1 jaar 0,20 

 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 0,08 

 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 0,02 
Varkens biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 gespeende biggen 0,06 

 kraamzeugen 0,69 

 guste en dragende zeugen 0,35 

 dekberen 0,46 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, gedeeltelijk roostervloer gehele  
dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter 0,37 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, overige huisvestingssystemen 0,25 
Varkens biologisch luchtwassysteem 80% ammoniakemissiereductie: 

 gespeende biggen 0,07 

 kraamzeugen 0,80 

 guste en dragende zeugen 0,40 

 dekberen 0,53 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, gedeeltelijk roostervloer gehele  
dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter 0,44 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, overige huisvestingssystemen 0,29 
Varkens biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie: 

 gespeende biggen 0,07 

 kraamzeugen 0,84 

 guste en dragende zeugen 0,43 

 dekberen 0,56 



 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, gedeeltelijk roostervloer gehele  
dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter 0,46 

 vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen, overige huisvestingssystemen 0,31 
Pluimvee biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 opfokhennen en -hanen van legrassen jonger dan 18 weken,  
niet-batterijhuisvesting 0,014 

 legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, niet-batterijhuisvesting 0,026 

 (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok, jonger dan 19 weken 0,021 

  (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 0,048 

 vleeskuikens 0,0067 

 ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, tot 6 weken 0,013 

 ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok, van 6 tot 30 weken 0,039 

 ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder 0,050 

 vleeskalkoenen 0,057 

 ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden 0,027 

 vleeseenden 0,018 

 afgesloten mestopslagloods bij opfokhennen en –hanen en vleeskuikens 0,0025 

 afgesloten mestopslagloods bij legkippen en ouderdieren van vleeskuikens 0,0042 
Konijnen biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie: 

 voedsters inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd 0,099 

 vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd 0,017 
 
Bovenstaande hoeveelheden zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 2016 gelden voor 
traditionele stallen (overige huisvestingssystemen), tenzij anders is aangegeven. 
 
Voor een specifiek biologisch luchtwassysteem, of voor de biologische wasser in een gecombineerd 
luchtwassysteem, kunnen afwijkende waarden voor het minimale en het maximale spuiwaterdebiet 
van toepassing zijn. In dat geval zijn de waarden voor het spuiwaterdebiet opgenomen in de 
systeembeschrijving. Bij de beoordeling van de luchtwasser moet dan van deze afwijkende waarden 
worden uitgegaan.  
De waarden voor het spuiwaterdebiet in de specifieke praktijksituatie moeten zijn opgenomen in de 
opleveringsverklaring die binnen de inrichting aanwezig moet zijn. Deze waarden zijn afgestemd op de 
specifieke praktijksituatie, maar moeten ook in relatie staan tot de kengetallen voor deze parameter 
die in de systeembeschrijving dan wel hierboven staan vermeld. 
 
Ook wanneer het luchtwassysteem wordt gecombineerd met een emissiearm huisvestingssysteem in 
plaats van het overige huisvestingssysteem geldt een afwijkende waarde. De luchtwasser hoeft dan in 
absolute zin een kleinere hoeveelheid aan schadelijke stoffen (ammoniak) uit de lucht te halen. De 
hiervoor opgenomen spuiwaterdebieten kunnen dan naar verhouding worden berekend. Twee 
rekenvoorbeelden: 
 
Rekenvoorbeeld A, het emissiearme huisvestingssysteem reduceert de ammoniakemissie met 
maximaal 70 % ten opzichte van het overige huisvestingssysteem: 
- Diercategorie vleesvarkens; 
- Emissiefactor overig huisvestingssysteem is 3,0 kg ammoniak/dierplaats/jaar; 
- Emissiefactor emissiearm huisvestingssysteem is 1,4 kg ammoniak/dierplaats/jaar; 
- Toepassing biologisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie 
- Minimaal spuiwaterdebiet volgens overzicht is 0,062 liter/uur/dierplaats, is bij de combinatie met 

een overig huisvestingssysteem; 
- Minimaal spuiwaterdebiet bij combinatie met het emissiearme huisvestingssysteem is 1,4/3,0 * 

0,062 = 0,029 liter/uur/dierplaats. 
 
Rekenvoorbeeld B, het emissiearme huisvestingssysteem reduceert de ammoniakemissie met meer 
dan 70 % ten opzichte van het overige huisvestingssysteem: 
- Diercategorie vleesvarkens; 
- Emissiefactor overig huisvestingssysteem is 3,0 kg ammoniak/dierplaats/jaar; 
- Emissiefactor emissiearm huisvestingssysteem is 0,8 kg ammoniak/dierplaats/jaar, omdat dit 

systeem de ammoniakemissie met meer dan 70 % reduceert t.o.v. de overige huisvesting moet dit 
wordt gecorrigeerd naar 70 %, is 0,9 kg ammoniak per dierplaats/jaar; 



- Toepassing biologisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie 
- Minimaal spuiwaterdebiet volgens overzicht is 0,062 liter/uur/dierplaats, is bij de combinatie met 

een overig huisvestingssysteem; 
- Minimaal spuiwaterdebiet bij combinatie met het emissiearme huisvestingssysteem is 0,9/3,0 * 

0,062 = 0,019 liter/uur/dierplaats. 
 


