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Beste Rob, 

 

Middels deze brief informeer ik je over emissie van bio-aerosolen in relatie tot 

mestbewerking.  

 

Dierlijke mest bevat een verscheidenheid aan micro-organismen (bacteriën en 

virussen) en niet-levend biologisch materiaal (o.a. bacterieresten waaronder 

endotoxinen) die een gezondheidsrisico voor mensen kunnen opleveren. Deze 

bacteriën, virussen en endotoxinen kunnen vanuit de mest als stofdeeltjes of als 

vochtdeeltjes via de (stal)lucht als z.g. bio-aerosolen naar de omgeving worden 

verspreid. Twee omvangrijke studies hebben aangetoond dat in de lucht in varkens- 

en pluimveestallen hoge concentraties aan (fijn)stof, endotoxinen en 

(ziekteverwekkende) micro-organismen voorkomen (Winkel et al., 2014; Maassen et 

al., 2016).  

 

De vraag of bij mestbewerking sprake is van emissie van bio-aerosolen hangt af van 

de bewerking die plaatsvindt. De volgende tabel toont de bewerkingstechnieken die op 

dit moment het meest inpandig worden toegepast met een inschatting van de emissie 

van bio-earosolen zowel nat (druppeltjes) als droog (stof): 

 
Bewerkingsproces  Omschrijving  Inschatting emissie bio-

aerosolen 

Scheiding Productie van vaste en vloeibare 

fractie d.m.v. zeven, filteren, 

centrifugeren etc.   

Bij zeefband (open systeem) 

emissie van natte aerosolen 

Floteren  Verwijderen van vaste deeltjes uit 

vloeibare fractie (voorbewerking voor 

OO) 

Emissie van natte aerosolen 

Membraan filtratie (OO) Persen onder hoge druk door semi-

permeabel membraan voor productie 

van mineralenconcentraat 

Geen emissie (gesloten 

systeem) 

Drogen  Verhogen ds-gehalte d.m.v. toevoer 

van warmte 

Emissie van stof en endotoxine 

uit droog product 

Composteren Stabiliseren en hygiëniseren van 

stapelbare mest onder toevoer van 

zuurstof 

Emissie van stof en endotoxine 

tijdens proces (piek tijdens 

omzetten) en uit eindproduct 

Strippen  Ammoniakverwijdering uit vloeibare 

fractie en concentratie in zure vloeistof 

In open systeem emissie van 

natte aerosolen 
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De tabel geeft aan bij welke bewerkingen met een grote mate van zekerheid kan 

worden aangegeven dat emissies zullen optreden. De inschatting is evenwel gebaseerd 

op expert judgement en kan niet worden onderbouwd met meetgegevens. 

Kwantificeren is daarom ook niet mogelijk. 

 

Ik hoop dat deze informatie bruikbaar voor je is.  

 
 

Met groet, 

Paul Hoeksma 

 


