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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

Dit onderzoek wilde de mogelijkheden onderzoeken, door middel van metingen, om zowel fijn stof 

als de geurcomponenten afkomstig van houtstook te filteren bij huishoudelijke mechanische 

ventilatiesystemen.  

Het onderzoek gebeurde volgens de best beschikbare laboratoriumtesten van filters en combinaties 

van filters die in ventilatiesystemen gebruikt kunnen worden. Het onderzoek biedt antwoord op de 

vraag in welke mate het mogelijk is om via filtering polluenten, geur en fijn stof afkomstig van 

houtstook tegen te houden. 

 

Om de stookexperimenten mogelijk te maken werd er in een loods een kachelopstelling gebouwd 

waarbij een deel van de stookemissies afgeleid werden over een leiding met daarin de geselecteerde 

filters. Resultaten, conclusies en beleidsaanbevelingen zijn hieronder weergegeven. 

 

Een filteropstelling met enkel stoffilters (G4-Coarse 60% paneelfilter + F7-ePM2.5 70% zakkenfilter) 

of met stoffilters en een Actieve Kool (AK) paneelfilter (G4 paneelfilter + G4 paneelfilter met 

beperkte hoeveelheid AK in poedervorm + F7 zakkenfilter) heeft geen meetbare geur-reducerende 

werking op basis van deze simulatie-experimenten. Ook uit de analyse van de kachellucht-

samenstelling blijkt er geen (of voor bepaalde componenten een beperkt) meetbare 

doeltreffendheid van deze filteropstellingen voor vluchtige gasvormige polluenten. Voor PM1, roet 

en SVOCs werden er wel hoge verwijderingsrendementen gemeten. 

 

Een derde, vierde en vijfde filteropstelling, waarbij het AK paneel vervangen werd door een AK box 

(volgens combinatie G4 paneelfilter + AK box met grotere hoeveelheid AK in granulaatvorm + F7 

zakkenfilter) toonde wel een doeltreffende geur-reducerende werking, net als voor de (S)VOCs, PM1 

en roet. Op deze manier is aangetoond dat filtersystemen met een grotere hoeveelheid actieve kool 

in granulaatvorm aan te bevelen zijn voor een effectieve  afvang van geur- en volatiele componenten 

afkomstig van houtstook in de aangezogen buitenlucht. Verder werd er aangetoond dat de 

verwijderingsrendementen bij (S)VOCs hoger zijn bij hogere ingangsconcentraties. 

 

Voor de filteropstelling met een AK filterbox zal de geur-doorbraaktijd afhankelijk zijn van de situatie 

(stookintensiteit, stookprocedure, brandhout, meteorologische condities, …) en wordt een 

gebruikstijd van meerdere maanden tot een volledig stookseizoen verwacht. De belangrijkste 

geurmoleculen gelinkt met houtstookemissies zijn guaiacol en syringol, en werden bepaald bij de 

screening naar de geurcomponenten. 

 

Binnen een algemene benadering voor een gezonde binnenluchtkwaliteit, wordt steeds eerst 

ingezet op (1) een doeltreffende bronreductie, en vervolgens ingezet op (2) een efficiënte 

blootstellingsreductie. Het hier voorgestelde rapport behoort tot het tweede geval: het beperken 

van de blootstelling van bewoners aan emissies van houtverbranding. Volgende aanbevelingen 

kunnen we maken om deze manier van blootstellingsbeperking kenbaar te maken bij de algemene 

bevolking: 

- Verder onderzoek naar het voorkomen van de geurindicatoren die in deze studie 

geassocieerd werden (guaiacol en syringol) in binnenmilieus met klachten i.v.m. geurhinder  

- Het informeren en sensibiliseren van bouwprofessionelen over de potentiële impact van 

houtstookemissies bij buren en mechanische ventilatie kan sterk bijdragen tot enerzijds 

preventie (bij nieuwbouw en renovaties), en anderzijds doeltreffend remediëren indien 
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geen preventie meer mogelijk is (bv. in een bestaand gebouw met of zonder mechanische 

ventilatie).  

- HVAC sector informeren en sensibiliseren over doeltreffende remediëring en preventie bij 

houtstook 

- Het informeren en sensibiliseren van relevante actoren, zoals MMK’s, die burgers 

begeleiden.  

 

Aanvullend karakteriseren naar kachelemissies: 

- Voorliggend rapport heeft betrekking op één type kachel, dat na overleg met opdrachtgever 

en de sector geselecteerd werd omwille van de verwachtte (hoge) uitstoot. De 

doeltreffendheid van de filtercombinaties bij andere kachels, zoals pelletkachels of andere 

nieuwere kachels, werd echter niet bestudeerd.  

- Dit onderzoek spitste zich toe op één type kachel en de experimenten zijn uitgevoerd in een 

gecontroleerde testopstelling. Verder onderzoek dient te gebeuren in ‘real life’ 

omstandigheden waarbij de beïnvloedende factoren (nog) veel minder controleerbaar zijn. 

- Andere bronnen van houtverbranding kunnen ook een bijkomende emissie veroorzaken, 

zoals vuurkorven, ‘hot tub’, die bijgevolg ook een impact op de binnenluchtkwaliteit kunnen 

veroorzaken, dan wel met een andere emissie (emissiebron lager bij de grond, emissies 

direct in de omgevingslucht, …) 

- Het gebruik van dispersiemodellen in het kader van stedenbouw en stedenbouwkundige 

goedkeuringen kan een meerwaarde bieden in het voorspellen van schouwhoogte, 

oriëntatie en positie van luchttoevoer.  
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1 SITUERING VAN DE OPDRACHT 

Huishoudelijke houtverwarming levert een bijdrage aan de doelstelling voor energieopwekking door 

hernieuwbare energiebronnen, maar is ook de oorzaak van een aantal problemen. In Vlaanderen 

waren in 2016 ca. 30% van het fijn stof en dioxines en meer dan 50% van het benzo(a)pyreen 

afkomstig van huishoudelijke houtverwarming. De belangrijkste oorzaken zijn het stoken met hout 

in oudere en vervuilende toestellen en het slecht gebruik van toestellen. Daardoor is de 

luchtkwaliteit slechter tijdens het stookseizoen. Uit de hinderenquêtes van de Vlaamse overheid 

blijkt zich daarenboven een stijging voor te doen van de hinder ten gevolge van ‘rook uit 

schoorsteen’ (inbegrepen rook van houtverwarming) van 4.3 % in 2003 tot 5.9 % in 2007, 7.4 % in 

2012 en 10.4 % in 2017.  

Dit alles kan een direct effect op de gezondheid hebben. Uit opeenvolgende humane 

biomonitoringcampagnes (2002‐2006, 2007‐2011 en 2012‐2015), uitgevoerd door het Steunpunt 

Milieu en Gezondheid, is echter geen consequent significant verhoogde blootstelling aan 

vervuilende stoffen in het lichaam bij het stoken van hout (zowel binnen als buiten) vastgesteld 

(https://www.milieu-en-gezondheid.be/). 

Bij nieuwbouw of grondige renovatie is een ventilatiesysteem verplicht om aan de energie-eisen te 

voldoen. In de meeste gevallen wordt gekozen voor een systeem C (vervuilde binnenlucht wordt 

mechanisch afgevoerd, aanvoer van verse buitenlucht gebeurt door roosters in ramen) of een 

systeem D (mechanische aan- en afvoer van respectievelijk verse buitenlucht en vervuilde 

binnenlucht). De mechanische ventilatie is nodig om de binnenhuis luchtkwaliteit op peil te houden, 

gezien bij nieuwbouw en grondige renovatie veel aandacht gaat naar het luchtdicht maken van de 

woningen. Een nadeel is echter dat het risico bestaat dat buitenhuis luchtverontreiniging en geur 

van diverse bronnen (huishoudelijke houtstook, parkings, veestallen, …) actief het huis worden 

binnengetrokken. Voor de meeste van deze bronnen, inclusief houtstook, neemt deze problematiek 

toe aangezien meer en meer huizen mechanisch geventileerd worden. Dat is duidelijk te merken 

aan het aantal vragen en klachten die overheden hieromtrent ontvangen en de hinder die erover 

wordt gerapporteerd in de SLO-enquêtes (cf. https://omgeving.vlaanderen.be/schriftelijk-

leefomgevingsonderzoek-slo-4-2018). 

 

Bij een systeem D is het met huidige systemen in principe mogelijk om polluenten uit de 

aangevoerde lucht te filteren omdat er maar één aanzuigopening is. Voor fijn stof afkomstig van 

houtstook is er al beperkt literatuuronderzoek naar de efficiëntie van filteren (zie III. 5 

Achtergrondinformatie: literatuurstudies VITO). Deze kennis is echter niet voldoende, niet wat 

betreft het filteren van fijn stof, nog minder wat betreft het filteren van de geurcomponenten. 

https://www.milieu-en-gezondheid.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/schriftelijk-leefomgevingsonderzoek-slo-4-2018
https://omgeving.vlaanderen.be/schriftelijk-leefomgevingsonderzoek-slo-4-2018


 

2 DOELSTELLING VAN DE OPDRACHT 

Dit onderzoek wil de mogelijkheden onderzoeken, door middel van metingen, om zowel fijn stof 

als de geurcomponenten afkomstig van houtstook te filteren bij huishoudelijke 

ventilatiesystemen.  

Het onderzoek gebeurt volgens de best beschikbare laboratoriumtesten van filters en combinaties 

van filters die in ventilatiesystemen gebruikt kunnen worden. Het onderzoek biedt antwoord op de 

vraag in welke mate het mogelijk is om via filtering polluenten, geur en fijn stof afkomstig van 

houtstook tegen te houden. 

 



 

3 PLAN VAN AANPAK 

Dit onderzoek wil via metingen een inschatting maken van de efficiëntie van het filteren van 

geurcomponenten en fijn stof afkomstig van houtstook. Het onderzoek bestaat uit 3 fasen. In de 

eerste fase wordt een methodologie ontwikkeld om in een volgende fase de efficiëntie van een 

aantal geselecteerde filters te testen. Hierbij worden geurmetingen volgens NBN EN 13725 (Air 

quality – Determination of odour concentration bij dynamic olfactometry), gecombineerd met 

chemische identificatie- en kwantificatiemethodes (bv. GC-MS), uitgevoerd. Door de combinatie van 

deze 2 meettechnieken kan gezocht worden naar een representatieve componentenset waarmee 

de efficiëntie van filters t.a.v. houtrook aan een aanvaardbare kostprijs kan worden gemeten. Naast 

deze metingen worden ook fijn stof metingen (continu of discontinu) in deze fase meegenomen. De 

resultaten uit de eerste fase dienen als basis voor de tweede fase waar de filters worden getest in 

een pilootopstelling in een loods. De resultaten worden tenslotte omgezet in beleidsaanbevelingen 

in fase 3.  

Het plan van aanpak kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

 

Dit project werd uitgevoerd door 2 opdrachtnemers: VITO en WTCB; en de startdatum was 

vastgelegd op 1 februari 2020. Ten gevolge van de COVID-19 pandemie is op 8 december 2020 

aangevraagd (en goedgekeurd) om de einddatum te verplaatsen van 1 februari 2021 naar 30 juni 

2021. 

Fase 3: Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen
Ontwerp eindrapport

Eindrapport

Fase 2: Efficiëntietesten en levensduur testen filters in labo

Efficiëntietesten

Levensduur testen
Tussentijds rapport fase 2

Fase 1: Methodologie, testopstelling, literatuurstudie, voorstelling filteropstellingen

Methodologie evaluatie filter efficiëntie

Testopstelling

Verdunningsfactor

Indicator voor geur

Overzicht potentiële filters/systemen

Voorstelling filtercombinaties

Opstartvergadering

Rapport fase 1 (zie ppt in bijlage)
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4 METHODOLOGIE TESTOPSTELLING EN METINGEN 

4.1 KEUZE FILTERS 

Aangezien de finale keuze van de gekozen filters en filtersystemen implicaties heeft op de concreet 

opgebouwde filteropstelling wordt er in dit rapport geopteerd om eerst deze beslissing te 

motiveren. Voor de praktische realisatie van deze deeltaak werd er beroep gedaan op het WTCB. 

 

Momenteel loopt er aan het WTCB een onderzoeksproject (Out2In1, januari 2018-december 2021) 

dat tot doel heeft de invloed van ventilatiesystemen en filters/zuiveringssystemen op het 

binnenbrengen van buitenluchtpolluenten te onderzoeken.  Daarnaast is het WTCB tevens de 

operator van de EPB-productgegevensdatabank die productgegevens bevat van materialen en 

installaties, waaronder ventilatiesystemen.  

 

Vanuit deze activiteiten hebben labo HVAC en MBP van het WTCB een goede kennis van de op de 

Belgische markt beschikbare balansventilatiesystemen en filters. 

Op basis van deze kennis en ervaring is er door WTCB een overzicht gemaakt van: 

1. De verschillende klassen (volgens ISO16890) van merk-eigen inbouwfilters die beschikbaar 
zijn voor de op de markt beschikbare balansventilatiesystemen 

2. De verschillende filters (klassen en typen) gericht op de afvang van  
o stof: 

▪ Een opeenvolging van een grofmazige filter (G-klasses2/ISO coarse of 
ePM103) en een fijnmazige filter (F2/E4-klasse filter/ISO ePM2.53 of ePM13) 

o Geur/chemische polluenten 
▪ Actieve koolfilter 
▪ Alternatieve technologie 

die beschikbaar zijn als bijkomende koppelbare filterboxen en die aldus het opzetten van 
een filtercascade mogelijk maken (er is maar de mogelijkheid om één filter te installeren in 
het ventilatiesysteem zelf) 

3. Zuiveringssystemen (inclusief elektrostatische precipitatie) die koppelbaar zijn met 
residentiële balansventilatiesystemen 

 

Het eindresultaat van deze taak bestaat uit een PowerPoint presentatie die voorgesteld werd tijdens 

de stuurgroep vergadering van 02/07/2020 en is weergegeven in Bijlage B. De finale dia, met een 

overzicht van alle mogelijke test setups relevant voor deze filterstudie, wordt hieronder getoond in 

Schema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Impact van filtratie- en luchtzuiveringstechnieken op het binnendringen van buitenluchtpolluenten via ventilatie ter verbetering van de 
binnenluchtkwaliteit in duurzame gebouwen, project met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Innoviris 
2 Indeling volgens intussen vervallen EN779:2012 norm 
3 Indeling volgens momenteel geldende NBN EN ISO16890:2017 norm 
4 HEPA-filter volgens EN 1822:2009 
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Schema 1: Overzichtstabel mogelijke test setups 

 
 

Op basis van bovenstaand overzicht en reeds bestaande ervaringen is er in onderling overleg tussen 

WTCB en VITO voorgesteld om volgende 3 filters(systeem)-combinaties te testen: 

1. Combinatie van een fijn- en grofmazige stoffilter: G4 paneelfilter + F7 zakkenfilter (setup 

2a) 

2. Combinatie van een grofmazige stoffilter, actief kool en een fijnmazige stoffilter: G4 

paneelfilter + AK + F7 zakkenfilter. De AK kan voorkomen als poeder (op een gevouwen 

paneel, setup 2b) of in granulaatvorm (AK cassette, setup 2c) 

3. Afhankelijk van resultaten eerste testen:  

o Elektrostatische precipitatie (ESP) als hoogwaardige toepassing: setup 3 

o Andere?  

 

Zo zijn er initieel 3 filtersystemen geselecteerd die elk getest zouden worden op 3 verschillende 

beladingsniveaus die gerealiseerd worden door 3 verschillende verdunningsfactoren (1000, 250 en 

100) te gebruiken.  

 

Na deze beslissing zijn de nodige bestellingen uitgevoerd om de filteropstelling te finaliseren. Er 

werd gestart met de testen van setup 2, de ESP optie bleef oorspronkelijk in de wacht staan omwille 

van de hoge kostprijs en omwille van de extra, niet altijd beschikbare, installatieruimte die een 

dergelijk systeem inneemt. Finaal werd er dan beslist om de ESP optie niet te weerhouden, zodat er 

uiteindelijk de volgende 3 filtersystemen getest zijn: 

1. Combinatie van een fijn- en grofmazige stoffilter: G4 paneelfilter + F7 zakkenfilter (setup 

2a) 

2. Combinatie van een grofmazige stoffilter, actief kool en een fijnmazige stoffilter: G4 

paneelfilter + AK paneelfilter (AK in poedervorm) + F7 zakkenfilter (setup 2b). 

3. Combinatie van een grofmazige stoffilter, actief kool en een fijnmazige stoffilter: G4 

paneelfilter + AK cassette (AK box met AK in granulaatvorm) + F7 zakkenfilter (setup 2c). 
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Hieronder een concreet overzicht van de gebruikte filters aan de hand van gekozen combinatie 2 
(setup 2b). Op 
Foto 1 is de stroomrichting van boven naar onder: eerst de grove G4 paneelfilter, dan in dit geval de 
AK paneelfilter gevolgd door een fijne F7 zakkenfilter. Bij combinatie 3 werd de AK paneelfilter 
vervangen door de AK cassette (AK box). De verschillende filterboxen zijn verbonden met kanalen 
van diameter 180 mm: 

 

• G4 paneelfilter 292*292*45mm - G4/Coarse60%* (bovenste in foto) 

• AK paneelfilter: 292*292*45mm - G4/Coarse60%* - actief kool in 

poedervorm (midden in foto) 

• F7 zakkenfilter 287*287*360mm - F7/ePM2.5 70%*5 (onderste in foto) 

 

Bij combinatie 3 werd in plaats van de AK paneelfilter de volgende AK 

cassette (AK box) gebruikt: 305*305*292mm, 500 m³/h (nominaal debiet) @ 

45 Pa (beginweerstand); 7,1 kg actief kool granulaat (niet op foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1: Overzicht van een filteropstelling 

Belangrijk hierbij op te merken is dat oorspronkelijk de filters niet volledig aansloten tegen het 

deksel van de filterboxen en er speling was tussen de filter en het U-profiel waarin de filters zich 

bevinden. Gevolg hiervan had kunnen zijn dat niet alle lucht over de filter zou gaan maar deels 

erlangs. Door het aanbrengen van tochtstrippen met gepaste dikte werd dit euvel echter opgelost. 

 

Toen uit de resultaten van de experimenten met 2 beladingsniveaus bij setups 2a (setup voor het 

filteren van partikels maar waarbij ook VOC metingen gebeurd zijn) en 2b bleek dat er voor VOCs 

beperkte verwijderingsrendementen werden behaald, en er grote meetonzekerheden vastgesteld 

werden bij de geurmetingen (ten gevolge van de moeilijke herhaalbaarheid van de stooktesten), 

werd er beslist om de resterende proeven enkel met type 2c uit te voeren op een hoog 

beladingsniveau (zie onder). 

 

 

                                                           
5 Zie slide 9 bijlage A 

15/12/2020G4 paneel + G4 paneel AK + F7 zakken

startstopverd factorstartstopverd factor

kachel aanmaken9u2810u57

bemonstering 19u459u5620011u0711u18100

bemonstering 210u1110u2320011u3311u43100

bijvullen10u2711u46

bemonstering 310u4310u5332012u0312u13100

exp 1exp 2



 

4.2 TESTOPSTELLING 

Het initiële schema van de testopstelling, zoals ook beschreven in de offerte, bestond uit een kachel 

met schouw, met in de schouw een diffusiebuisje gemonteerd waarlangs een deelstroom van de 

stooklucht zou afgezogen worden in verdunningslucht die dan met het gepaste debiet over de 

filtersystemen werden geleid (zie Schema 2). Een alternatief was om de deelstroom met een pomp 

gecontroleerd aan te zuigen, maar dan bestond de kans dat er bepaalde componenten/PM fracties 

verloren gingen in de pomp zelf. 

 

Schema 2: Schema van de initiële testopstelling 

 
 

Bij het concretiseren werd duidelijk dat de initiële testopstelling praktisch niet haalbaar was 

waardoor er besloten werd een nieuwe opzet te voorzien. Bij deze nieuwe opzet werd met 

verschillende ventilatoren gewerkt, zie Foto 2 en Schema 3. 

 

Foto 2: Overzicht van de testopstelling 

omgevingslucht

grof stof fijn stof aktief kool

filter filter filter uitstroom

180mm

ventilator

uitlaat

kachel

meetopening

kachel
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Schema 3: Schematische weergave van de finale testopstelling

 

Om een voldoende hoge verdunningsfactor te realiseren wordt er verdunningslucht toegevoegd aan 

de kachelemissies:  

• een eerste verdunning gebeurt door omgevingslucht toe te voegen aan de kachelemissies 

met behulp van een soort afzuigkap, 

• van deze stroom wordt een deel afgenomen via een T-stuk waarvan de hoeveelheid wordt 

bepaald door de stand van irisdiafragma 2. Hierna gebeurt de tweede verdunning met 

omgevingslucht via irisdiafragma 1. Voorbereidende (debiets)metingen bepalen de standen 

van deze diafragma’s. 

• via een tweede T-stuk wordt het benodigde debiet over de filterboxen, 150 m³/h (typisch 

ventilatiedebiet voor een woning in Vlaanderen), eerst geleverd door 1 buisventilator 

(geplaatst na de filters), maar om de nodige tegendrukken (ten gevolge van de 

geïnstalleerde filters en de grote ventilatoren) te overwinnen werd deze in de filterbuis vóór 

de filters geïnstalleerd, en een nieuwe, tweede buisventilator, erna. 

 

De meetplaatsen, zowel voor de standaard metingen als voor de CO2 concentraties waarmee de 

verdunningsfactor bepaald worden, komen hieronder aan bod. 

 

4.2.1 Kachel 

De keuze van de kachel is uiteraard van groot belang voor de relevantie van de uiteindelijke 

resultaten. Er werd geopteerd om geen open haard te voorzien, maar wel een vrijstaande kachel 

(voorzet of inzet) die gesmoord kan worden (dus met regelaar voor luchttoevoer) en zonder 

naverbrandingskamer.  

Op basis van inventarisatie van het kachelpark werd geadviseerd, rekening houdende met het feit 

dat een kachel gemiddeld 26 jaar wordt gebruikt in een huishouden, dat een kachel ouder dan 13 

jaar het meest interessant is voor deze studie, van voor het KB van 2010 tot regeling van de minimale 
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eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten 

voor vaste brandstoffen. Na contact met de sector werd een geschikte kachel weerhouden, een TC1 

van Flam (geproduceerd tussen 1982 en 1998, Foto 3), hoofdzakelijk gebruikt als inbouwtoestel.  

 

Foto 3: De geselecteerde kachel 

Voor het aanmaken van de kachel werd er gekozen om de klassieke methode toe te passen: het 

aanmaken van onder naar boven (met aanmaakhout en/of aanmaakblokjes), en niet voor de 

Zwitserse methode (van boven naar onderen). 

Het gebruikte hout is van dezelfde batch als geleverd voor de Interventiestudie: van een traditioneel 

naar een bewust beter gebruik van houtkachels (in opdracht van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, 03-02-2021): hardhout (eik) met een vochtgehalte lager dan 20%. Metingen hebben 

uitgewezen dat het vochtgehalte varieerde tussen de 11 en 16%, conform dus de specificatie van 

het gebruikte hout voor de kachelinterventiestudie. De houtsoort heeft uiteraard een impact op de 

mate van geurhinder, en volgens Kistler et al. (2012) (zie onderstaande Tabel 1) geeft het stoken van 

eik aanleiding tot relatief veel geurhinder, waardoor het geschikt is voor deze experimenten. 

Tabel 1: emissiefactoren van een aantal houtsoorten

 

TO: Turkey Oak, Turkse eik of moseik 

SO: sessile oak, wintereik 
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4.2.2 Ventilatoren, leidingen en diafragma’s 

Voor het realiseren van de gepaste debieten zijn er 4 ventilatoren gebruikt waarvan 2 

buisventilatoren die zich voor en na de filters in de filterbuis bevinden. Deze laatsten zorgen voor 

het aanbevolen debiet rond de 150 m³/uur over de filters: 

• Voor de filters: buisventilator cyclone centrifugaal, aansluitdiameters 160 mm, EBM Papst 

motor 680 m³/uur (setting regelbaar via transformator) 

• Na de filters: buisventilator Ruck Etaline E buisventilator, aansluitdiameters 250 mm, EL 250 

E2 06 1625 m³/uur (ventilator zelf is regelbaar) 

Verder zijn er nog 2 grote ventilatoren operationeel, beide op volle capaciteit, die zorgen voor de 

debieten in de hoofdkanalen. 

 

Voor de opbouw is er gebruik gemaakt van spiraalbuizen uit verzinkt staal (met verschillende 

diameters), T-stukken en irisdiafragma’s. Om deze met elkaar te verbinden zijn er flexibele slangen, 

koppel- en reductiestukken tussen geplaatst. 

4.2.3 Verdunningsfactor 

In het rapport ‘Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan 

luchtverontreiniging in Vlaanderen’ (2016, VITO in opdracht van VMM, referentie 

2016/MRG/R/0825) is vastgesteld dat de component benzo(a)pyreen (BAP) een goede 

tracercomponent voor kachelemissies is in de buitenlucht. Bij 4 verschillende kachelmetingen was 

de gemiddelde BAP-concentratie in de rookgassen 11,7 µg/m³ en op 4 meetlocaties in de woonwijk 

waar de kachels gebruikt worden met metingen op ademhalingshoogte was de gemiddelde BAP 

concentratie 0,69 ng/m³. Zo komen we, door de verhouding kachelmetingen op omgevingsmetingen 

BAP te bepalen, tot een verdunningsfactor van 16895. Het gaat hier dan wel over de verhouding 

kachellucht tot omgevingsconcentraties op de begane grond waarbij gesteld wordt dat de 

concentraties bij de luchttoevoer van een ventilatiesysteem op een dak hoger zijn. Aangezien er 

geen data van de grootteorde BAP aan luchttoevoer ventilatiesysteem bij woningen nabij schouwen 

zijn gekend werd er arbitrair een kleinere verdunningsfactor van 5000 vooropgesteld.  

 

Na het finaliseren van de testopstelling werd er bekeken welke verdunningsfactoren praktisch 

realiseerbaar zijn. Deze factor kan bepaald worden door de CO2 concentratie op 3 plaatsen te meten: 

2 in de opstelling zelf nl. in de schouw en in het kanaal na de tweede verdunning, en verder ook de 

omgevingsluchtconcentratie. Met deze kennis wordt de verdunningsfactor berekend volgens 

onderstaande formule: 

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐶𝑠𝑐ℎ𝑜𝑢𝑤 − 𝐶𝑜𝑚𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔

𝐶𝑘𝑎𝑛𝑎𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑚𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔
 

Cschouw: CO2 concentratie in de schouw 

Comgeving: CO2 concentratie in de omgeving 

Ckanaal: CO2 concentratie in filterbuiskanaal 

 

Als we uitgaan van een schouwconcentratie van 5% (50000 ppm) en een omgevingsconcentratie van 

450 ppm, en uitgaande van het feit dat de kanaalconcentratie 50 ppm hoger moet liggen dan de 

omgeving om betrouwbare metingen mogelijk te maken, komen we uit op een maximale 

verdunningsfactor met deze opstelling van ongeveer 1000. De gestelde beladingsfactoren kunnen 

gerealiseerd worden door het aanpassen van de stand van de 2 irisdiafragma’s. De maximale 

verdunningsfactor van 1000 is een factor 5 kleiner dan de vooropgestelde verdunningsfactor van 

5000. Zo worden er hogere beladingsfactoren aangeboden aan de filters dan in de realiteit gangbaar 

is, maar dit is de best mogelijke benadering rekening houdende met de praktische opstelling en de 
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meetbaarheid van alle beoogde parameters (geurdetectie). Het is belangrijk om op te merken dat 

de gerapporteerde concentraties van de stooksimulaties in dit rapport hoger zijn dan deze die in een 

reële situatie waargenomen zullen worden. 

4.2.4 Meetpunten 

Er zijn in de testopstelling 4 meetpunten voorzien: 

• In de schouw van de kachel 

• Na de eerste verdunning, net vóór het eerste T-stuk 

• Na de tweede verdunning, vóór de filterboxen 

• Na de tweede verdunning, na de filterboxen 

 

De verwijderingsrendementen (bij omgevingstemperaturen) worden berekend aan de hand van de 

concentraties voor en na de filters. De concentraties na de eerste verdunning zijn hierbij niet van 

belang maar scheppen een globaal beeld van het algemene beladingsniveau. 

4.3 METINGEN 

4.3.1 Meettechnieken 

Hieronder staat een oplijsting van de verschillende meet- en analysetechnieken gebruikt om de 

kachelemissies te karakteriseren. Hierbij wordt ook verduidelijkt welke technieken op welke 

meetplaats zijn toegepast. 

 

1. Schouw 

2. Na de 1e verdunning 

3. Vóór de filterboxen 

4. Ná de filterboxen 

 

• VOC (volatile organic compounds): organische componenten met kookpunten liggende 

tussen C6 (lineaire alkaanketen met 6 C atomen: hexaan) en C16 (hexadecaan) worden 

actief (mbv pomp) bemonsterd op een Tenax adsorbens. Deze stalen worden thermisch 

gedesorbeerd, en geanalyseerd met een GC-MS. De MS wordt gekalibreerd door middel van 

een kalibratiecurve, buisjes die beladen zijn met een gekende hoeveelheid. Deze werkwijze 

is gebaseerd op ISO 16000-6. 

  Meetplaatsen 2, 3 en 4 

 

• SVOC (semi volatile organic compounds): organische componenten (meer bepaald PAKs) 

met kookpunten liggende tussen C16 (hexadecaan) en C22 (docosaan) worden actief (mbv 

pomp) bemonsterd op een Tenax adsorbens. Deze stalen worden thermisch gedesorbeerd, 

en geanalyseerd met een GC-MS. De MS wordt gekalibreerd door middel van een 

kalibratiecurve, buisjes die beladen zijn met een gekende hoeveelheid. Deze werkwijze is 

beschreven in Lazarov et al (2013, ref 1). 

Meetplaatsen 2, 3 en 4 

 

• CO2: de concentratie in de schouw wordt gemeten met een Siemens Ultramat 6E monitor. 

Het toestel heeft een range van 0 tot 30% en wordt gekalibreerd met zero- en spangas. 

Meetplaats 1 
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• CO2: de concentratie na de 2e verdunning, voor de filterboxen, wordt gemeten met een 

Sick/Maihak monitor (model Sidor). Het toestel heeft een range van 0 to 10000 ppm en 

wordt gekalibreerd met zero- en spangas. 

Meetplaats 3 

 

• PM: de verschillende PM fracties (inclusief condenseerbare deeltjes en aërosolen) worden 

geanalyseerd met een Grimm monitor (model 11D). Typisch weergegeven fracties zijn PM1, 

PM2.5, PM10 en TSP. 

Meetplaatsen 3 en 4 

 

• BC: black carbon (golflengte 880 nm): de gebruikte meettoestellen bepalen de BC-

concentratie aan de hand van de verandering in de attenuatie van licht door een filterticket 

(teflon-coated glasvezel filter) waarop het stof wordt gecollecteerd. Als deze filter vol is 

schuift het toestel een nieuwe filter in de plaats en kan er gedurende een korte tijd niet 

gemeten worden. 

o Referentietoestel Magee Scientific model AE33: meetplaats 4 

o Aethlabs model microAeth MA200: meetplaatsen 3 en 4 

o Aethlabs model AE51: meetplaatsen 3 en 4 (enkel tijdens 1 meetdag ter vervanging 

van MA200) 

 

• Debietsmetingen werden uitgevoerd met Pitotbuizen (drukmeting) en anemometers 

(snelheidsmeting). 

Meetplaats 4 

 

• De bemonstering en de analyse van de geurhoudende lucht gebeuren conform de 

bepalingen uit de Europese norm voor olfactometrie (EN 13725, Determination of odour 

concentration by dynamic olfactometry). De toegepaste methodes worden beschreven in 

procedures MIM-OL-001 ‘Geurmonstername’ en MIM-OL-002 ‘Bepaling van de 

geurconcentratie van luchtmonsters m.b.v. dynamische olfactometrie’ van het 

Kwaliteitshandboek van de unit HEALTH van VITO.  

De bemonstering van de lucht gebeurt statisch met behulp van nalofaanzakken die in 

bemonsteringstonnen geplaatst worden. Via een teflonleiding wordt de zak verbonden met 

de te bemonsteren lucht. Vervolgens wordt met behulp van een pomp in het vat een 

onderdruk gecreëerd waardoor de monsternamezak gevuld wordt met geurhoudende lucht 

(= long principe) 

Vervolgens wordt in het labo de geurconcentratie van de monsters bepaald d.m.v. 

olfactometrie.  Dit is een sensorische meetmethode, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

menselijke neus als meetinstrument. Met behulp van een olfactometer wordt een reeks 

verdunningen van het geurmonster aan een panel van gescreende waarnemers aangeboden 

(Foto 4). Het panel moet aangeven of er een onderscheid is met geurvrije lucht. Uit de 

antwoorden van het panel wordt de geurdrempel berekend. Dit is de verdunning waarbij de 

helft van het panel het luchtmonster nog kan onderscheiden van de geurvrije lucht. Het 

aantal keren dat verdund moet worden om deze drempel te bereiken, is in getalswaarde 

gelijk aan de geurconcentratie van het luchtmonster. De geurconcentraties worden 

uitgedrukt in Europese geureenheden per m³ (ouE/m³).  

Om de potentiële afname van de geurconcentratie tijdens het bewaren van de geurstalen 

te vermijden, werden de olfactometrische analyses bij de stookproeven uitgevoerd op de 

dag van de bemonstering. 

Meetplaatsen 3 en 4 
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Foto 4: Olfactometrie panel  

4.3.2 Meettijdstippen 

Op de (S)VOC bepaling en geurmetingen na zijn alle meettechnieken real time metingen: bij de start 

van de experimenten worden de toestellen ingeschakeld en deze loggen de meetgegevens 

gedurende de experimenten. 

Zoals hoger beschreven zijn de VOC en SVOC meettechnieken gebaseerd op bemonsteringen op 

adsorbentia, en deze dienen op relevante tijdstippen te gebeuren. 

Vanuit eerdere binnenmilieu studies (Interventiestudie: van een traditioneel naar een bewust beter 

gebruik van houtkachels, in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, 03-02-2021) werden 

er per test 3 meetmomenten vooropgesteld: 

• Periode ‘aanmaken’, na het aanmaken van de kachel 

• Periode ‘constant branden’ 

• Periode na het toevoegen van extra hout 

 

Elke meetperiode heeft een tijdsduur van 10 minuten waarbij er op elke 3 plaatsen simultaan 

bemonsterd wordt. Initieel was er ook voorzien om voor elk experiment een tijdsschema te volgen 

(bv. periode 1 begint 5 minuten na aanmaak van de kachel) maar in de praktijk bleek dit niet haalbaar 

door zaken die niet onder controle te brengen zijn, zoals het hout dat moeilijker in brand geraakt of 

een vooropgestelde verdunningsfactor die niet direct gehaald wordt.  

Ook de geurbemonsteringen gebeurden simultaan aan de leidingen (in duplo), vóór en na de filter, 

tijdens de periode ‘constant branden’, samen met de andere bemonsteringen. 

4.3.3 Doorbraaktesten 

Na de reguliere stookproeven, waarbij de verwijderingsrendementen werden bepaald van de 

verschillende meetparameters, zijn er gedurende 3 dagen nog doorbraaktesten uitgevoerd op de 

laatst gebruikte filteropstelling, deze met de AK box. Het doel hiervan was om na te gaan of er bij 

continue hoge belasting doorbraak van de filters optreedt, wat tot uiting komt door de vaststelling 

dat de geurverwijderingsrendementen zouden dalen na verloop van tijd. De focus van de studie is 

geurhinder en aangezien geur sterker gerelateerd is met (S)VOCs is er gekozen om geen PM/BC 

metingen uit te voeren. 

Zo werd er 3 dagen continu gestookt waarbij er 2 maal per dag (vóór- en namiddag) een 

bemonstering gebeurde vóór en na de filteropstelling van: 
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• Geur 

• VOC (Tenax) 

• SVOC (PDMS/Tenax) 

Om continuïteit en systematiek te verzekeren in de geuranalyse werden deze analyses ook 

uitgevoerd met een olfactometrisch panel. 



 

5 RESULTATEN 

Na het finaliseren van de testopstelling begin november 2020 werd er een planning opgesteld om 

de 9 experimenten (3 filteropstellingen met elk 3 beladingsscenario’s=3 verdunningsfactoren) uit te 

voeren. Hierbij is rekening gehouden met een aantal limiterende factoren zoals de beschikbaarheid 

van materiaal en mensen, zowel voor het uitvoeren van de experimenten zelf als voor de 

geurevaluatie. Om te vermijden dat het geurpanel te veel tijd samen doorbracht aan de 

olfactometer (preventie maatregel ten gevolge van COVID pandemie) is er beslist om 2 

experimenten per dag uit te voeren, en dit op 5 meetdagen. De resultaten worden chronologisch 

besproken, in 2 blokken: 

• 08/12/2020 (meetdag 1, setup 2a, 2 verdunningen) en 15/12/2020 (meetdag 2, setup 2b, 2 

verdunningen) 

• 12/01/2021 (meetdag 3), 14/01/2021 (meetdag 4) en 21/01/2021 (meetdag 5): setup 2c, 

verdunningsfactor 80-150 

 

Het stramien van de getoonde resultaten is steeds hetzelfde: eerst zijn de details weergegeven van 

de gebruikte testopstelling van de verschillende testdagen met daarbij ook de tijden van de 

verschillende events en bemonsteringsperiodes (zie 4.3.2), die chronologisch als volgt aan bod 

komen: 

• Aanmaken kachel (event 1) 

• Bemonsteringsperiode 1, na aanmaken van de kachel 

• Bemonsteringsperiode 2, periode continu branden 

• Bijvullen van de kachel met extra hout (event 2) 

• Bemonsteringsperiode 3, na toevoegen extra hout 

• Doven van de kachel (event 3) 

 

Vervolgens komen de tabelmatige resultaten aan bod van de VOC en SVOC analyse, gevolgd door 

grafieken van de online monitoring van de PM en BC fractie (de events zijn hierop aangeduid als 

verticale lijnen). Ten slotte worden de geurresultaten getoond. De focus ligt niet zozeer op de 

grootte van de gemeten concentraties maar eerder op de vastgestelde verwijderingsrendementen 

voor en na de filteropstelling (daarom worden bij de VOC en SVOC resultaten enkel de concentraties 

gerapporteerd vóór en na de filter). 

 



 

5.1 EXPERIMENTEN DEEL A 

5.1.1 Experiment meetdag 1 

Tabel 2: Overzicht van meetdag 1 

 
 

Tabel 3: Tenax VOC resultaten van meetdag 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

start stop verd factor start stop verd factor

kachel aanmaken 9u32 11u22

bemonstering 1 10u12 10u23 1000 11u42 11u52 150

bemonstering 2 10u33 10u43 800 12u07 12u17 130

bijvullen 10u44 12u24

bemonstering 3 10u59 11u09 niet gekend 12u39 12u49 130

exp 1 exp 2

08/12/2020 G4 paneel + F7 zakkenfilter

08/12/2020

verd factor 1000 800 150 130 130

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 32 9 7 benzeen 123 91 59

tolueen 10 8 4 tolueen 32 44 25

furfural 30 16 8 furfural 252 522 413

ethylbenzeen 4 4 2 ethylbenzeen 8 9 6

p-xyleen 5 5 3 p-xyleen 8 13 8

styreen 9 8 4 styreen 16 15 12

o-xyleen 6 6 3 o-xyleen 8 9 8

fenol 18 17 9 fenol 58 79 57

verd factor 1000 800 150 130 130

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 27 9 7 benzeen 105 112 57 16% 3% -2% 15% -22% 2%

tolueen 8 7 4 tolueen 24 47 23 14% 13% -9% 24% -8% 10%

furfural 19 15 8 furfural 92 325 204 36% 8% -3% 63% 38% 51%

ethylbenzeen 4 4 3 ethylbenzeen 6 9 6 5% 3% -9% 22% 2% -1%

p-xyleen 5 5 3 p-xyleen 6 12 8 5% 3% -9% 22% 8% -1%

styreen 8 8 5 styreen 12 14 11 5% 3% -9% 26% 7% 7%

o-xyleen 6 6 4 o-xyleen 7 9 7 5% 3% -9% 10% 2% 10%

fenol 16 16 10 fenol 23 36 28 10% 3% -9% 60% 54% 50%

voor filter voor filter

na filter na filter

Rendementen

EXP 1 EXP 2
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Tabel 4: PDMS/Tenax SVOC resultaten van meetdag 1 

 
 

08/12/2020

verd factor 1000 800 150 130 130

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 2,4 0,44 1,7 naftaleen 20 10 3,8

acenaftyleen 0,59 0,13 0,47 acenaftyleen 3,1 1,3 0,59

acenafteen 0,08 0,08 0,08 acenafteen 0,08 0,08 0,09

fluoreen 0,11 0,08 0,08 fluoreen 0,72 0,81 0,31

fenanthreen 1,5 0,49 1,4 fenanthreen 5,4 2,5 1,3

antraceen 0,68 0,29 0,69 antraceen 3,4 1,7 0,80

fluorantheen 0,61 0,24 0,60 fluorantheen 1,1 0,49 0,30

pyreen 0,52 0,21 0,53 pyreen 1,1 0,45 0,28

benzo(a)antraceen 0,10 0,08 0,12 benzo(a)antraceen 0,20 0,08 0,09

chryseen 0,15 0,08 0,20 chryseen 0,24 0,09 0,09

benzo(b)fluorantheen 0,33 0,08 0,44 benzo(b)fluorantheen 0,31 0,08 0,09

benzo(k)fluorantheen 0,13 0,08 0,13 benzo(k)fluorantheen 0,08 0,08 0,09

benzo(a)pyreen 0,49 0,08 0,63 benzo(a)pyreen 0,36 0,09 0,1

dibenzo(a,h)antraceen 0,1 0,08 0,08 dibenzo(a,h)antraceen 0,08 0,08 0,09

benzo(ghi)peryleen 0,76 0,34 0,70 benzo(ghi)peryleen 0,46 0,20 0,09

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,54 0,29 0,64 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,34 0,18 0,09

verd factor 1000 800 150 130 130

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 0,67 0,30 0,83 naftaleen 6,0 2,8 1,5 73% 32% 51% 70% 72% 61%

acenaftyleen 0,21 0,09 0,35 acenaftyleen 2,7 0,70 0,46 65% 26% 26% 11% 47% 22%

acenafteen 0,08 0,09 0,09 acenafteen 0,09 0,09 0,09 -10% -11% -10% -16% -13% -9%

fluoreen 0,08 0,09 0,09 fluoreen 0,42 0,17 0,15 27% -11% -10% 42% 79% 51%

fenanthreen 0,27 0,15 0,37 fenanthreen 0,42 0,38 0,22 82% 69% 74% 92% 85% 83%

antraceen 0,12 0,09 0,24 antraceen 0,25 0,11 0,09 83% 68% 65% 93% 93% 88%

fluorantheen 0,15 0,09 0,21 fluorantheen 0,13 0,11 0,09 76% 60% 64% 88% 77% 69%

pyreen 0,16 0,09 0,22 pyreen 0,20 0,13 0,09 70% 56% 57% 81% 71% 67%

benzo(a)antraceen 0,08 0,09 0,09 benzo(a)antraceen 0,09 0,08 0,09 15% -11% 21% 54% 0% -9%

chryseen 0,08 0,09 0,09 chryseen 0,09 0,08 0,09 45% -11% 54% 61% 9% -9%

benzo(b)fluorantheen 0,11 0,09 0,14 benzo(b)fluorantheen 0,09 0,09 0,09 68% -11% 68% 69% -13% -9%

benzo(k)fluorantheen 0,08 0,09 0,09 benzo(k)fluorantheen 0,09 0,08 0,09 35% -11% 26% -16% 0% -9%

benzo(a)pyreen 0,10 0,09 0,17 benzo(a)pyreen 0,10 0,09 0,09 80% -11% 73% 71% -3% -9%

dibenzo(a,h)antraceen 0,08 0,09 0,09 dibenzo(a,h)antraceen 0,09 0,09 0,09 -10% -11% -10% -16% -13% -9%

benzo(ghi)peryleen 0,49 0,27 0,51 benzo(ghi)peryleen 0,32 0,15 0,09 35% 19% 27% 31% 25% 1%

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,33 0,19 0,45 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,30 0,14 0,09 40% 35% 30% 12% 23% 1%

voor filter voor filter

na filter na filter

Rendementen

EXP 1 EXP 2
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Figuur 1: PM1 online meetresultaten van meetdag 1 

 

 

Figuur 2: BC online meetresultaten van meetdag 1 

 

 

 

 

 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 24 van 51   

Tabel 5: Geurresultaten van meetdag 1 

Meting Geurconc. voor filter 

[ouE/m³] 

Geurconc. na filter 

[ouE/m³] 

Rendement 

[%] 

95%-BI van het 

rendement 

Exp 1 57 25 55,7 15,6 % ≤ η ≤ 76,6 % 

Exp 2 4733 3756 20,6 -51,1 % ≤ η ≤ 58,3 % 

 

5.1.2 Experiment meetdag 2 

Tabel 6: Overzicht van meetdag 2 

 
 

Tabel 7: Tenax VOC resultaten van meetdag 2

 

 

 

 

start stop verd factor start stop verd factor

kachel aanmaken 9u28 10u57

bemonstering 1 9u45 9u56 200 11u07 11u18 100

bemonstering 2 10u11 10u23 200 11u33 11u43 100

bijvullen 10u27 11u46

bemonstering 3 10u43 10u53 320 12u03 12u13 100

exp 1 exp 2

15/12/2020 G4 paneel + G4 paneel AK + F7 zakken

15/12/2020

verd factor 200 200 320 100 100 100

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 164 26 47 benzeen 150 22 136

tolueen 28 11 14 tolueen 38 12 29

furfural 106 17 48 furfural 261 68 280

ethylbenzeen 9 6 7 ethylbenzeen 10 6 9

p-xyleen 8 5 6 p-xyleen 9 7 8

styreen 17 10 13 styreen 18 11 18

o-xyleen 8 7 8 o-xyleen 9 8 9

fenol 19 21 27 fenol 19 20 22

1,2,4-trimethylbenzeen 5 5 5 1,2,4-trimethylbenzeen 5 5 6

1,4-dichloorbenzeen 8 7 7 1,4-dichloorbenzeen 6 8 7

verd factor 200 200 320 100 100 100

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 138 21 44 benzeen 135 20 141 16% 18% 6% 10% 10% -4%

tolueen 22 10 14 tolueen 32 12 30 19% 14% 4% 15% 5% -3%

furfural 26 15 21 furfural 57 29 90 76% 10% 56% 78% 58% 68%

ethylbenzeen 8 5 7 ethylbenzeen 8 6 10 16% 13% -9% 15% -3% -3%

p-xyleen 7 5 6 p-xyleen 8 6 9 9% 1% -9% 7% 10% -3%

styreen 14 10 13 styreen 15 12 16 18% 1% -2% 20% -3% 8%

o-xyleen 8 7 8 o-xyleen 8 8 10 8% 1% -9% 7% -3% -3%

fenol 21 17 22 fenol 20 21 23 -11% 18% 18% -2% -3% -3%

1,2,4-trimethylbenzeen 5 5 6 1,2,4-trimethylbenzeen 5 5 6 -3% 1% -9% -2% -3% -3%

1,4-dichloorbenzeen 8 6 7 1,4-dichloorbenzeen 7 7 10 -3% 12% -9% -2% 9% -29%

voor filter voor filter

na filter na filter

Rendementen

EXP 1 EXP 2
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Tabel 8: PDMS/Tenax SVOC resultaten van meetdag 2 

 
 

15/12/2020

verd factor 200 200 320 100 100 100

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 21 1,9 6,3 naftaleen 23 2,4 14

acenaftyleen 3,7 0,18 1,2 acenaftyleen 7,0 0,56 3,3

acenafteen 0,18 0,07 0,10 acenafteen 0,27 0,09 0,21

fluoreen 0,95 0,07 0,27 fluoreen 1,8 0,22 0,76

fenanthreen 4,1 0,40 2,1 fenanthreen 4,8 1,3 3,6

antraceen 2,3 0,09 1,3 antraceen 3,3 1,0 1,9

fluorantheen 1,6 0,11 0,49 fluorantheen 1,9 0,41 1,1

pyreen 1,7 0,09 0,41 pyreen 2,2 0,37 0,90

benzo(a)antraceen 0,38 0,07 0,09 benzo(a)antraceen 0,34 0,09 0,20

chryseen 0,51 0,07 0,15 chryseen 0,39 0,09 0,33

benzo(b)fluorantheen 0,60 0,07 0,09 benzo(b)fluorantheen 0,29 0,09 0,18

benzo(k)fluorantheen 0,28 0,07 0,09 benzo(k)fluorantheen 0,10 0,09 0,10

benzo(a)pyreen 1,3 0,09 0,17 benzo(a)pyreen 0,66 0,11 0,29

dibenzo(a,h)antraceen 1,3 0,07 0,13 dibenzo(a,h)antraceen 0,08 0,09 0,10

benzo(ghi)peryleen 2,3 0,60 0,42 benzo(ghi)peryleen 0,63 0,16 0,13

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 2,1 0,37 0,33 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,54 0,16 0,18

verd factor 200 200 320 100 100 100

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 5,3 0,83 3,0 naftaleen 5,3 1,1 5,9 75% 55% 53% 77% 54% 59%

acenaftyleen 1,3 0,29 1,6 acenaftyleen 2,4 0,72 2,7 65% -62% -39% 66% -29% 20%

acenafteen 0,11 0,08 0,12 acenafteen 0,14 0,09 0,22 39% -16% -26% 49% -7% -7%

fluoreen 0,21 0,10 0,17 fluoreen 0,25 0,13 0,55 78% -39% 36% 86% 42% 28%

fenanthreen 0,35 0,11 0,16 fenanthreen 0,22 0,10 0,33 92% 73% 92% 95% 92% 91%

antraceen 0,10 0,08 0,10 antraceen 0,16 0,09 0,12 96% 3% 92% 95% 91% 94%

fluorantheen 0,23 0,08 0,10 fluorantheen 0,08 0,09 0,10 86% 23% 81% 95% 78% 91%

pyreen 0,30 0,08 0,10 pyreen 0,09 0,09 0,10 83% 3% 77% 96% 75% 89%

benzo(a)antraceen 0,09 0,08 0,10 benzo(a)antraceen 0,08 0,09 0,10 76% -16% -7% 75% 0% 49%

chryseen 0,16 0,08 0,10 chryseen 0,09 0,09 0,10 68% -16% 37% 76% 0% 69%

benzo(b)fluorantheen 0,09 0,08 0,10 benzo(b)fluorantheen 0,08 0,09 0,10 85% -16% -7% 71% -7% 44%

benzo(k)fluorantheen 0,09 0,08 0,10 benzo(k)fluorantheen 0,08 0,09 0,10 68% -16% -7% 17% 0% -7%

benzo(a)pyreen 0,45 0,08 0,10 benzo(a)pyreen 0,16 0,09 0,10 64% 11% 44% 75% 17% 64%

dibenzo(a,h)antraceen 0,85 0,08 0,10 dibenzo(a,h)antraceen 0,08 0,09 0,10 32% -16% 24% -8% -7% -7%

benzo(ghi)peryleen 1,7 0,44 0,26 benzo(ghi)peryleen 0,28 0,09 0,10 28% 26% 39% 56% 43% 23%

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 1,5 0,29 0,19 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,27 0,11 0,15 29% 21% 42% 50% 32% 15%

voor filter voor filter

Rendementen

na filter na filter EXP 1 EXP 2
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Figuur 3: PM1 online meetresultaten van meetdag 2 

 

 

Figuur 4: BC online meetresultaten van meetdag 2 
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Tabel 9: Geurresultaten van meetdag 2 

Meting Geurconc. voor filter 

[ouE/m³] 

Geurconc. na filter 

[ouE/m³] 

Rendement 

[%] 

95%-BI van het 

rendement 

Exp 1 305 192 37,0 -17,3 % ≤ η ≤ 66,1 % 

Exp 2 1490 1183 20,6 -47,8 % ≤ η ≤ 57,4 % 

5.1.3 Bespreking resultaten deel A 

5.1.3.1 VOC 

Voor de VOC resultaten tijdens de 1e meetdag is er voor de meeste componenten een duidelijk 

algemeen verschil in concentratieniveau tussen experimenten 1 en 2 te wijten aan de gewijzigde  

verdunningsfactor (1000 tov 150).  Het niveau van exp 2 van meetdag 1 vinden we terug in beide 

experimenten van meetdag 2 (gelijkaardige verdunningsfactoren). 

Qua verwijderingsrendementen is er voor meetdag 1 exp 2 enkel een matig effect voor de 

componenten furfural en fenol (40 tot 60%), en ze zijn hoger dan bij exp 1 met een hogere 

verdunning. Andere VOCs vertonen ook een stijging in rendementen bij exp 2 tov exp 1 (meer 

rendement bij een hoger concentratieniveau), maar deze stijging is eerder beperkt. Hoogste 

rendementen worden gemeten bij t1 waar meestal de hoogste concentraties voorkomen. 

Bij meetdag 2 is in beide experimenten enkel voor furfural een duidelijk verwijderingsrendement 

zichtbaar.   

5.1.3.2 SVOC 

Voor de SVOC resultaten tijdens de 1e meetdag is er voor de meeste componenten (bv. niet voor 

benzo(a)pyreen) een duidelijk algemeen verschil in concentratieniveau tussen experimenten 1 en 2 

te wijten aan de gewijzigde verdunningsfactor (1000 tov 150). Net zoals bij de VOC metingen komt 

het niveau van experiment 2 van meetdag 1 terug in beide experimenten van meetdag 2 

(gelijkaardige verdunningsfactoren). 

Voor een deel van de componenten worden er concentraties gemeten kleiner dan 0,1 µg/m³, deze 

componenten vertonen dan ook geen verwijderingsrendement. Voor andere componenten, 

aanwezig in hogere concentraties voor de filter, zijn deze rendementen duidelijk hoger, tot soms 

90% waarbij de rendementen bij meetdag 1 exp 2 doorgaans ook iets hoger zijn dan bij exp 1 (dus 

iets hoger rendement bij een hoger concentratieniveau). De rendementen voor de minst vluchtige 

SVOCs (de ondersten in de lijst) zijn echter wel lager. Bij meetdag 2 zijn de rendementen voor exp 1 

en 2, zeker voor t1, vergelijkbaar: verdunningsfactoren zijn immers ook gelijkaardig. 

5.1.3.3 PM1 

Eenzelfde bemerking qua concentratieniveau dan bij de 2 voorgaande parameters geldt voor PM1: 

in totaliteit zijn de belasting en de piekconcentraties bij exp 2 van meetdag 1 hoger dan bij exp 1 en 

van dezelfde grootteorde dan bij meetdag 2. 

Verwijderingsrendementen (berekend door de totale oppervlakte onder de curve voor en na de 

filter te vergelijken) zijn hoog en gelijkaardig voor de 4 experimenten van deze 2 meetdagen, en 

situeren zich tussen 92 en 94%. 

5.1.3.4 BC 

Ondanks de verschillende verdunningsfactoren zijn de piekconcentraties gelijkaardig bij de 4 

experimenten, bij de lagere verdunningen is de totaliteit van de belasting wel hoger. 

Verwijderingsrendementen (berekend door de totale oppervlakte onder de curve voor en na de 

filter te vergelijken, met als bijkomende factor dat er soms geen concentraties gemeten kunnen 
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worden door het verschuiven van het filterticket) zijn hoog en schommelen iets meer voor de 4 

experimenten van deze 2 meetdagen, ze situeren zich tussen 74 en 86%. 

5.1.3.5 Geur 

Voor exp 1 tijdens meetdag 1 met de hoogste verdunningsfactor zijn de geurconcentraties laag en 

de onzekerheden te hoog om geldige analyses uit te voeren.  Bij iedere analyse moet ieder panellid 

de geur minstens bij twee (opeenvolgende) verdunningstappen hebben waargenomen; bij deze 

analyses (uitgang) waren er panelleden die de geur maar één keer hebben kunnen waarnemen 

(d.w.z. bij de laatste verdunningsstap die de olfactometer kan aanbieden). Voor exp 2 met de lagere 

verdunning werd er wel geur waargenomen (tot 5000 ouE/m³) voor de filter, maar met weinig 

rendement (20%) en nog steeds hoge onzekerheden. De geur werd beschreven als typische 

kachelgeur die ’s avonds waarneembaar is in de straten.  

Voor meetdag 2 met een vergelijkbare verdunning dan bij exp 2 van meetdag 1 zijn de totale 

geurconcentraties lager, telkens met beperkte rendementen en hogere onzekerheden. Deze geur 

werd dan eerder beschreven als de geur van as of sigarettenrook. 

 

Uit deze resultaten van beide meetdagen met 2 beladingsniveaus bij setups 2a en 2b blijkt dat er 

voor VOCs beperkte verwijderingsrendementen worden behaald, en dat er beperkte rendementen 

en grote meetonzekerheden vastgesteld zijn bij de geurmetingen (ten gevolge van de moeilijke 

herhaalbaarheid van de stooktesten en het gebruik van de hoogste verdunningsfactor). Daarom 

werd er beslist om de resterende proeven enkel met type 2c uit te voeren op een hoog 

beladingsniveau.  

 

 

 



 

5.2 EXPERIMENTEN DEEL B 

5.2.1 Experiment meetdag 3 

Tabel 10: Overzicht van meetdag 3 

 
 

In onderstaande VOC resultatentabellen (Tabel 11, Tabel 15 en Tabel 19) zijn er voor een aantal 

componenten concentraties gemeten kleiner dan de detectielimiet. Voor de berekening van de 

verwijderingsrendementen is de detectielimiet als waarde aangenomen (5 µg/m³), deze 

rendementen zijn aangeduid met een ‘>’-teken. 

 

Tabel 11: Tenax VOC resultaten van meetdag 3 

 

 
 
 
 

start stop verd factor start stop verd factor

kachel aanmaken 09:36 11:25

bemonstering 1 10:05 10:16 81 11:45 11:55 75

bemonstering 2 10:28 10:38 94 12:05 12:15 91

bijvullen 10:41 12:20

bemonstering 3 11:03 11:13 78 12:40 12:50 97

exp 1 exp 2

12/01/2021 G4 paneel + box AK + F7 zakken

12/01/2021

verd factor 81 94 78 75 91 97

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 289 76 106 benzeen 235 93 57

tolueen 66 45 27 tolueen 52 61 16

furfural 273 350 226 furfural 255 491 38

ethylbenzeen 11 7 5 ethylbenzeen 10 9 < 5

p-xyleen 9 12 5 p-xyleen 8 14 < 5

styreen 23 10 10 styreen 18 12 6

o-xyleen 6 6 < 5 o-xyleen 5 8 < 5

fenol 22 20 19 fenol 18 21 < 5

1,4-dichloorbenzeen 8 8 8 1,4-dichloorbenzeen 6 8 < 5

verd factor 81 94 78 75 91 97

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 56 30 43 benzeen 75 44 33 81% 61% 60% 68% 53% 42%

tolueen 9 6 5 tolueen 7 7 <5 87% 87% 83% 87% 88% >68%

furfural 15 20 15 furfural 15 25 <5 94% 94% 94% 94% 95% >87%

ethylbenzeen <5 <5 <5 ethylbenzeen <5 <5 < 5 >55% >30% >7% >48% >44%

p-xyleen <5 <5 <5 p-xyleen <5 <5 < 5 >47% >57% >7% >38% >65%

styreen 4 <5 <5 styreen <5 <5 <5 82% >49% >49% >72% >57% >19%

o-xyleen <5 <5 < 5 o-xyleen <5 <5 < 5 >17% >20% >38%

fenol <5 <5 19 fenol 18 <5 < 5 >77% >75% -2% 0% >76%

1,4-dichloorbenzeen 8 8 7 1,4-dichloorbenzeen 7 7 < 5 1% 5% 9% -5% 9%

voor filter voor filter

Rendementen

na filter na filter EXP 1 EXP 2
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Tabel 12: PDMS/Tenax SVOC resultaten van meetdag 3 

 

 

12/01/2021

verd factor 81 94 78 75 91 97

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 28 6,1 7,1 naftaleen 15 7,1 4,0

acenaftyleen 4,31 0,9 1,0 acenaftyleen 2,1 1,1 0,60

acenafteen 0,09 0,09 0,08 acenafteen 0,08 0,08 0,09

fluoreen 1,0 0,60 0,19 fluoreen 0,39 0,70 0,09

fenanthreen 6,0 1,40 1,6 fenanthreen 3,4 1,5 1,2

antraceen 2,8 1,0 0,76 antraceen 1,4 1,1 0,50

fluorantheen 1,9 0,38 0,73 fluorantheen 1,4 0,48 0,43

pyreen 1,5 0,31 0,59 pyreen 1,2 0,42 0,33

benzo(a)antraceen 0,29 0,09 0,08 benzo(a)antraceen 0,08 0,08 0,09

chryseen 0,47 0,09 0,08 chryseen 0,21 0,08 0,09

benzo(b)fluorantheen 0,86 0,09 0,08 benzo(b)fluorantheen 0,14 0,08 0,09

benzo(k)fluorantheen 0,09 0,09 0,08 benzo(k)fluorantheen 0,08 0,08 0,09

benzo(a)pyreen 0,76 0,09 0,08 benzo(a)pyreen 0,08 0,08 0,09

dibenzo(a,h)antraceen 0,6 0,16 0,08 dibenzo(a,h)antraceen 0,08 0,08 0,09

benzo(ghi)peryleen 1,2 0,41 0,15 benzo(ghi)peryleen 0,14 0,08 0,09

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 1,1 0,21 0,08 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,08 0,08 0,09

verd factor 81 94 78 75 91 97

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 0,96 0,42 0,49 naftaleen 1,0 0,55 0,44 97% 93% 93% 94% 92% 89%

acenaftyleen 0,12 0,10 0,09 acenaftyleen 0,20 0,10 0,10 97% 89% 91% 90% 91% 84%

acenafteen 0,09 0,10 0,09 acenafteen 0,09 0,10 0,10 6% -11% -11% -16% -15% -12%

fluoreen 0,09 0,10 0,09 fluoreen 0,09 0,10 0,10 91% 84% 52% 78% 86% -12%

fenanthreen 0,24 0,13 0,24 fenanthreen 0,18 0,10 0,17 96% 91% 85% 95% 94% 86%

antraceen 0,16 0,10 0,09 antraceen 0,09 0,10 0,10 94% 90% 88% 94% 91% 80%

fluorantheen 0,14 0,10 0,09 fluorantheen 0,09 0,10 0,10 92% 74% 87% 94% 80% 78%

pyreen 0,11 0,10 0,09 pyreen 0,09 0,10 0,10 93% 68% 84% 93% 77% 71%

benzo(a)antraceen 0,09 0,10 0,09 benzo(a)antraceen 0,09 0,08 0,10 70% -11% -11% -16% 0% -12%

chryseen 0,09 0,10 0,09 chryseen 0,09 0,08 0,10 81% -11% -11% 59% 0% -12%

benzo(b)fluorantheen 0,16 0,10 0,09 benzo(b)fluorantheen 0,09 0,10 0,10 81% -11% -11% 36% -15% -12%

benzo(k)fluorantheen 0,09 0,10 0,09 benzo(k)fluorantheen 0,09 0,08 0,10 -4% -11% -11% -16% 0% -12%

benzo(a)pyreen 0,17 0,10 0,09 benzo(a)pyreen 0,09 0,10 0,10 78% -11% -11% -16% -15% -12%

dibenzo(a,h)antraceen 0,40 0,14 0,09 dibenzo(a,h)antraceen 0,09 0,13 0,10 32% 14% -11% -16% -49% -12%

benzo(ghi)peryleen 0,79 0,27 0,09 benzo(ghi)peryleen 0,09 0,10 0,10 36% 34% 38% 36% -15% -12%

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,65 0,12 0,09 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,09 0,10 0,10 43% 45% -11% -16% -15% -12%

voor filter voor filter

Rendementen

na filter na filter EXP 1 EXP 2
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Figuur 5: PM1 online meetresultaten van meetdag 3 

 

Figuur 6: BC online meetresultaten van meetdag 3 
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Tabel 13: Geurresultaten van meetdag 3 

Meting Geurconc. voor filter 

[ouE/m³] 

Geurconc. na filter 

[ouE/m³] 

Rendement 

[%] 

95%-BI van het 

rendement 

Exp 1 12274 1024 91,7 84,7 % ≤ η ≤ 95,5 % 

Exp 2 14596 1117 93,2 87,5 % ≤ η ≤ 96,3 % 

5.2.2 Experiment meetdag 4 

 
Tabel 14: Overzicht van meetdag 4 

 
 
Tabel 15: Tenax VOC resultaten van meetdag 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

start stop verd factor start stop verd factor

kachel aanmaken 09:10 10:45

bemonstering 1 09:34 09:44 86 11:01 11:11 135

bemonstering 2 09:57 10:07 143 11:25 11:35 150

bijvullen 10:12 11:40

bemonstering 3 10:27 10:37 145 11:55 12:05 141

exp 1 exp 2

14/01/2021 G4 paneel + box AK + F7 zakken

14/01/2021

verd factor 86 143 146 135 150 141

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 50 40 63 benzeen 392 58 216

tolueen 15 5 9 tolueen 58 14 32

furfural 85 15 24 furfural 185 39 336

ethylbenzeen < 5 < 5 < 5 ethylbenzeen 9 < 5 7

p-xyleen < 5 < 5 < 5 p-xyleen 7 6 5

styreen 7 < 5 6 styreen 22 < 5 13

o-xyleen < 5 < 5 < 5 o-xyleen 4 < 5 < 5

fenol 19 < 5 < 5 fenol 22 < 5 20

1,4-dichloorbenzeen < 5 < 5 < 5 1,4-dichloorbenzeen < 5 < 5 < 5

verd factor 86 143 146 135 150 141

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 21 18 32 benzeen 94 33 74 59% 56% 50% 76% 43% 66%

tolueen <5 <5 <5 tolueen 8 <5 6 >67% >6% >43% 86% >64% 80%

furfural 14 <5 12 furfural 17 13 19 83% >67% 52% 91% 68% 94%

ethylbenzeen < 5 < 5 < 5 ethylbenzeen <5 < 5 <5 >47% >29%

p-xyleen < 5 < 5 < 5 p-xyleen <5 < 5 <5 >28% >6%

styreen <5 < 5 <5 styreen 5 < 5 <5 >29% >18% 79% >62%

o-xyleen < 5 < 5 < 5 o-xyleen <5 < 5 < 5

fenol <5 < 5 < 5 fenol <5 < 5 <5 >73% >77% >75%

1,4-dichloorbenzeen 7 < 5 < 5 1,4-dichloorbenzeen < 5 < 5 < 5

voor filter voor filter

Rendementen

na filter na filter EXP 1 EXP 2
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Tabel 16: PDMS/Tenax SVOC resultaten van meetdag 4 

 

14/01/2021

verd factor 86 143 146 135 150 141

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 4,6 3,8 4,2 naftaleen 43 4,8 17

acenaftyleen 0,75 0,40 1,0 acenaftyleen 6,0 0,68 2,5

acenafteen 0,09 0,08 0,08 acenafteen 0,17 0,08 0,08

fluoreen 0,20 0,08 0,08 fluoreen 0,95 0,13 0,91

fenanthreen 1,1 1,5 2,5 fenanthreen 7,4 1,4 4,8

antraceen 0,57 0,61 1,2 antraceen 3,8 0,62 2,3

fluorantheen 0,37 0,28 0,54 fluorantheen 2,9 0,40 1,3

pyreen 0,32 0,22 0,44 pyreen 2,9 0,34 1,1

benzo(a)antraceen 0,10 0,08 0,08 benzo(a)antraceen 0,17 0,08 0,13

chryseen 0,14 0,08 0,08 chryseen 0,91 0,08 0,27

benzo(b)fluorantheen 0,29 0,08 0,08 benzo(b)fluorantheen 0,96 0,08 0,30

benzo(k)fluorantheen 0,09 0,08 0,08 benzo(k)fluorantheen 0,29 0,08 0,08

benzo(a)pyreen 0,28 0,08 0,08 benzo(a)pyreen 0,65 0,08 0,3

dibenzo(a,h)antraceen 1,2 0,22 0,08 dibenzo(a,h)antraceen 0,13 0,08 0,08

benzo(ghi)peryleen 1,1 0,40 0,18 benzo(ghi)peryleen 0,79 0,14 0,21

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 1,1 0,31 0,08 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,54 0,08 0,10

verd factor 86 143 146 135 150 141

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 0,34 0,29 0,50 naftaleen 2,2 0,51 1,2 93% 92% 88% 95% 89% 93%

acenaftyleen 0,10 0,10 0,14 acenaftyleen 0,42 0,10 0,28 87% 76% 85% 93% 86% 89%

acenafteen 0,10 0,10 0,09 acenafteen 0,09 0,10 0,10 -11% -19% -16% 46% -17% -18%

fluoreen 0,10 0,10 0,09 fluoreen 0,09 0,10 0,10 52% -19% -16% 90% 27% 89%

fenanthreen 0,10 0,10 0,09 fenanthreen 0,32 0,10 0,14 91% 93% 96% 96% 93% 97%

antraceen 0,10 0,10 0,10 antraceen 0,10 0,10 0,10 83% 84% 91% 97% 84% 96%

fluorantheen 0,10 0,10 0,09 fluorantheen 0,41 0,10 0,20 74% 65% 82% 86% 76% 85%

pyreen 0,10 0,10 0,09 pyreen 0,42 0,10 0,20 69% 56% 79% 86% 71% 81%

benzo(a)antraceen 0,10 0,10 0,09 benzo(a)antraceen 0,09 0,08 0,10 -1% -19% -16% 46% 0% 22%

chryseen 0,10 0,10 0,09 chryseen 0,13 0,08 0,10 31% -19% -16% 85% 0% 63%

benzo(b)fluorantheen 0,11 0,10 0,09 benzo(b)fluorantheen 0,25 0,10 0,19 63% -19% -16% 73% -17% 38%

benzo(k)fluorantheen 0,10 0,10 0,09 benzo(k)fluorantheen 0,09 0,08 0,10 -11% -19% -16% 67% 0% -18%

benzo(a)pyreen 0,10 0,10 0,09 benzo(a)pyreen 0,24 0,10 0,10 65% -19% -16% 64% -17% 66%

dibenzo(a,h)antraceen 0,12 0,10 0,09 dibenzo(a,h)antraceen 0,09 0,10 0,10 91% 56% -16% 29% -17% -18%

benzo(ghi)peryleen 0,80 0,29 0,11 benzo(ghi)peryleen 0,34 0,10 0,10 29% 26% 37% 57% 31% 53%

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,90 0,13 0,09 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,19 0,10 0,10 20% 58% -16% 65% -17% 2%

voor filter voor filter

Rendementen

na filter na filter EXP 1 EXP 2
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Figuur 7: PM1 online meetresultaten van meetdag 4 

 

Figuur 8: BC online meetresultaten van meetdag 4 
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Tabel 17: Geurresultaten van meetdag 4 

Meting Geurconc. voor filter 

[ouE/m³] 

Geurconc. na filter 

[ouE/m³] 

Rendement 

[%] 

95%-BI van het 

rendement 

Exp 1 (109) (30) (72,2) (50,2 % ≤ η ≤ 72,2 %) 

Exp 2 1673 68 95,9 92,7 % ≤ η ≤ 97,7 % 

5.2.3 Experiment meetdag 5 

Tabel 18: Overzicht van meetdag 5 

 
 
Tabel 19: Tenax VOC resultaten van meetdag 5 

 

 

 

 

 
 
 

start stop verd factor start stop verd factor

kachel aanmaken 09:06 10:43

bemonstering 1 09:28 09:38 81 11:03 11:13 129

bemonstering 2 09:53 10:03 104 11:27 11:37 145

bijvullen 10:06 11:40

bemonstering 3 10:26 10:36 86 12:00 12:10 81

exp 1 exp 2

21/01/2021 G4 paneel + box AK + F7 zakken

21/01/2021

verd factor 81 104 86 129 145 81

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 340 48 90 benzeen 973 91 127

tolueen 58 29 27 tolueen 157 19 17

furfural 198 105 130 furfural 132 35 104

ethylbenzeen < 5 6 8 ethylbenzeen 23 6 6

p-xyleen < 5 10 7 p-xyleen 14 7 6

styreen 21 8 12 styreen 58 9 11

o-xyleen < 5 6 5 o-xyleen 9 5 4

fenol 188 35 42 fenol 136 21 29

1,4-dichloorbenzeen 5 5 5 1,4-dichloorbenzeen 6 5 6

verd factor 81 104 86 129 145 81

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

benzeen 77 24 30 benzeen 272 73 93 77% 50% 67% 72% 20% 27%

tolueen 8 <5 <5 tolueen 19 5 5 87% >83% >81% 88% 75% 72%

furfural 26 27 25 furfural 27 <5 26 87% 74% 81% 80% >86% 75%

ethylbenzeen 6 5 6 ethylbenzeen 6 5 6 25% 30% 72% 25% 10%

p-xyleen 6 6 6 p-xyleen 6 6 6 43% 22% 55% 22% 10%

styreen 8 7 7 styreen 9 7 7 65% 7% 36% 84% 16% 30%

o-xyleen 5 5 5 o-xyleen 5 5 5 25% 13% 48% 13% -5%

fenol <5 12 12 fenol 15 <5 12 >97% 65% 71% 89% >76% 59%

1,4-dichloorbenzeen 7 6 6 1,4-dichloorbenzeen 6 6 6 -23% -5% -5% -4% -5% 10%

voor filter voor filter

Rendementen

na filter na filter EXP 1 EXP 2
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Tabel 20: PDMS/Tenax SVOC resultaten van meetdag 5 

 

 

21/01/2021

verd factor 81 104 86 129 145 81

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 14 2,6 5,0 naftaleen 101 9 10

acenaftyleen 2,6 0,10 0,95 acenaftyleen 42 1,8 2,1

acenafteen 0,36 0,09 0,38 acenafteen 1,2 0,28 0,33

fluoreen 0,65 0,25 0,38 fluoreen 2,0 0,12 0,11

fenanthreen 4,5 0,60 1,2 fenanthreen 40 4,4 9,3

antraceen 2,0 0,41 0,70 antraceen 16 1,9 3,6

fluorantheen 1,5 0,19 0,53 fluorantheen 11 1,1 2,1

pyreen 1,3 0,24 0,52 pyreen 11 1,1 2,0

benzo(a)antraceen 0,08 0,09 0,09 benzo(a)antraceen 2,1 0,08 0,08

chryseen 0,26 0,09 0,09 chryseen 3,4 0,24 0,23

benzo(b)fluorantheen 0,48 0,25 0,27 benzo(b)fluorantheen 2,2 0,38 0,43

benzo(k)fluorantheen 0,08 0,09 0,09 benzo(k)fluorantheen 0,33 0,08 0,08

benzo(a)pyreen 0,38 0,09 0,09 benzo(a)pyreen 3,1 0,41 0,3

dibenzo(a,h)antraceen 1,0 0,21 0,09 dibenzo(a,h)antraceen 0,38 0,08 0,08

benzo(ghi)peryleen 0,66 0,09 0,09 benzo(ghi)peryleen 2,7 0,50 0,67

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,75 0,20 0,09 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 1,7 0,47 0,43

verd factor 81 104 86 129 145 81

EXP 1 t1 t2 t3 EXP 2 t1 t2 t3

µg/m³ µg/m³

naftaleen 0,95 0,35 0,49 naftaleen 5,7 1,1 1,3 93% 86% 90% 94% 87% 88%

acenaftyleen 0,16 0,10 0,10 acenaftyleen 2,1 0,34 0,34 94% 4% 90% 95% 81% 84%

acenafteen 0,10 0,10 0,10 acenafteen 0,37 0,10 0,10 73% -15% 74% 68% 66% 71%

fluoreen 0,10 0,10 0,10 fluoreen 0,15 0,10 0,10 85% 60% 74% 92% 22% 10%

fenanthreen 0,10 0,10 0,10 fenanthreen 1,6 0,27 0,33 98% 84% 92% 96% 94% 97%

antraceen 0,10 0,10 0,10 antraceen 1,4 0,11 0,49 95% 76% 86% 91% 94% 86%

fluorantheen 0,13 0,10 0,10 fluorantheen 1,1 0,11 0,14 92% 48% 82% 90% 90% 93%

pyreen 0,22 0,12 0,10 pyreen 1,3 0,20 0,23 83% 51% 81% 88% 81% 88%

benzo(a)antraceen 0,10 0,10 0,10 benzo(a)antraceen 0,09 0,08 0,10 -16% -15% -14% 95% 0% -17%

chryseen 0,10 0,10 0,10 chryseen 0,09 0,08 0,10 63% -15% -14% 97% 66% 58%

benzo(b)fluorantheen 0,34 0,26 0,25 benzo(b)fluorantheen 0,43 0,34 0,34 29% -7% 5% 81% 10% 23%

benzo(k)fluorantheen 0,10 0,10 0,10 benzo(k)fluorantheen 0,09 0,08 0,10 -16% -15% -14% 72% 0% -17%

benzo(a)pyreen 0,10 0,10 0,10 benzo(a)pyreen 0,09 0,17 0,10 74% -15% -14% 97% 59% 67%

dibenzo(a,h)antraceen 0,56 0,10 0,10 dibenzo(a,h)antraceen 0,09 0,10 0,10 45% 52% -14% 75% -17% -17%

benzo(ghi)peryleen 0,41 0,10 0,10 benzo(ghi)peryleen 0,93 0,33 0,29 38% -15% -14% 66% 33% 57%

indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,58 0,14 0,10 indeno(1,2,3-C,D)pyreen 0,09 0,35 0,19 22% 30% -14% 95% 25% 55%

voor filter voor filter

Rendementen

na filter na filter EXP 1 EXP 2
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Figuur 9: PM1 online meetresultaten van meetdag 5 

 

Figuur 10: BC online meetresultaten van meetdag 5 
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Tabel 21: Geurresultaten van meetdag 5 

Meting Geurconc. voor filter 

[ouE/m³] 

Geurconc. na filter 

[ouE/m³] 

Rendement 

[%] 

95%-BI van het 

rendement 

Exp 1 2299 197 95,1 84,8 % ≤ η ≤ 91,4 % 

Exp 2 836 108 92,7 77,2 % ≤ η ≤ 92,7 % 

5.2.4 Bespreking resultaten deel B 

5.2.4.1 VOC 

Algemene concentratieniveaus zijn grotendeels van dezelfde grootteorde uitgezonderd meetdag 4 

exp 1 (eerder laag gebaseerd op benzeen, tolueen en furfural) en meetdag 5 exp 2 (eerder hoog 

gebaseerd op benzeen, tolueen, en fenol). 

In tegenstelling tot deel A zijn hier wel verwijderingsrendementen aanwezig voor de componenten 

die in concentratie voldoende verwijderd zijn van de detectielimiet (5 µg/m³). Voor de 3 vaakst 

voorkomende componenten (benzeen, tolueen en furfural) en fenol (als relevante precursor van de 

geurcomponenten, zie 5.4) is de correlatie uitgezet tussen de ingangsconcentraties (beladingsniveau 

> 10 µg/m³) en de verwijderingsrendementen (zie Figuur 11). 

 

 

Figuur 11: Correlatie ingangsconcentraties en rendementen bij VOCs 

De hoogste rendementen worden voor de 3 componenten gemeten bij de hoogste 

ingangsconcentraties. Dit sluit niet uit dat er hoge rendementen vastgesteld worden bij gemiddelde 

tot lage concentraties, maar bij de laagste concentraties horen steevast de laagste rendementen. 

Let wel: in de figuur zijn de puntenparen waarbij rendementen met een groter dan waarde zijn 

gerapporteerd weergegeven met die bepaalde waarde. Daarom zal het reële beeld beter zijn. 

Opmerkelijk is dat de rendementen voor benzeen bij meetdag 5 exp 2 eerder laag zijn, en dit bij 

hoge beladingen bij tijdstippen 2 en 3. 
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5.2.4.2 SVOC 

De afwijkende concentratieniveaus bij de 2 vermelde experimenten bij de VOCs komen ook hier 

naar voren bij o.a. naftaleen en acenaftyleen. Verder geldt hier dezelfde bespreking als bij deel A: 

voor een deel van de componenten worden er concentraties gemeten kleiner dan 0,1 µg/m³, deze 

componenten vertonen dan ook geen verwijderingsrendement. Voor andere componenten, 

aanwezig in hogere concentraties voor de filter, zijn deze rendementen duidelijk hoger, tot soms 

90%. De rendementen voor de minst vluchtige SVOCs (de ondersten in de lijst) zijn echter wel lager. 

Figuur 12 toont net zoals bij de VOCs de correlatie tussen ingangsconcentratie en 

verwijderingsrendement voor de hoogst voorkomende SVOCs. 

 

 
Figuur 12: Correlatie ingangsconcentraties en rendementen bij SVOCs 

 

Bij de SVOCs stellen we vast dat de verwijderingsrendementen minder afhankelijk zijn van de 

ingangsconcentratie: onafhankelijk van de concentratie zijn ze bijna altijd groter dan 80%.  

5.2.4.3 PM1 

Algemeen gezien worden er piekconcentraties gemeten tot 5000 µg/m³ PM1 over de 6 

experimenten heen. Net zoals bij de 2 voorgaande parameters is de totale belading bij meetdag 4 

exp 1 in globo lager, exp 2 van meetdag 5 vertoont de hogere belading niet en is vergelijkbaar met 

andere experimenten. 

Verwijderingsrendementen van meetdagen 3 en 4 zijn hoog en vergelijkbaar, tussen 80-90%, en 

liggen daarmee in lijn met de resultaten van experimentenreeks A. Bij meetdag 5 zijn de 

rendementen kleiner, zeker bij exp 2 (50%). 

5.2.4.4 BC 

Algemeen gezien worden er piekconcentraties gemeten tot 1000000 ng/m³ BC over de 6 

experimenten heen, behalve bij meetdag 5 exp ligt de piekconcentratie op het dubbele daarvan. 

Net zoals bij de PM fractie zijn de verwijderingsrendementen voor meetdagen 3 en 4 gelijkaardig, 

tussen 70-80%, bij meetdag 5 zijn de rendementen ook kleiner (50-60%). 
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5.2.4.5 Geur 

Uit de geurresultaten blijkt dat het moeilijk is om ondanks gelijkaardige verdunningsfactoren toch 

dezelfde grootteordes van concentraties te bekomen voor de filter. Zo zijn de concentraties bij beide 

experimenten van meetdag 3 wel grotendeels gelijk, terwijl er bij de volgende meetdagen soms 

amper geur waargenomen wordt (meetdag 4 exp 1, en dus ook geen rendement bepaald), en bij de 

volgende 3 experimenten lagere concentraties werden vastgesteld dan bij meetdag 1. 

De typische kachelgeur was aanwezig bij 5 van de 6 experimenten, enkel bij het experiment met de 

weinige geur (meetdag 4 exp 1) werd er eerder een as- of sigarettengeur vastgesteld. 

De 5 berekende verwijderingsrendementen zijn zeer hoog (92-96%) en beschikken over 95%-

betrouwbaarheidsintervallen die merkelijk beter zijn dan in deel A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            pagina 41 van 51 

5.3 DOORBRAAKTESTEN 

In onderstaande Tabel 22 zijn de details weergegeven van de uitgevoerde doorbraaktesten. 

Tabel 22: Overzicht van de doorbraaktesten 

 Meetdag 6 

23/02/2021 

Meetdag 7 

24/02/2021 

Meetdag 8 

25/02/2021 

Kachel aan – tot 7u33 – 13u30 7u35 – 13u50 7u35 – 13u50 

Geur 1: 7u50 – 8u00 

2: 13u15 – 13u25 

3: 10u30 – 10u40 

4: 13u35 – 13u45 

5: 10u30 – 10u40 

6: 13u30 – 13u40 

VOC 1: 9u03 – 9u13 

2: 13u30 – 13u40 

3: 10u15 – 10u25 

4: 13u30 – 13u40 

5: 10u35 – 10u45 

6: 13u35 – 13u45 

SVOC 1: 9u03 – 9u13 

2: 13u30 – 13u40 

3: 10u15 – 10u25 

4: 13u30 – 13u40 

5: 10u35 – 10u45 

6: 13u35 – 13u45 

 

Voor het uitvoeren van de doorbraaktesten werd er niet echt een protocol afgesproken: het 

belangrijkste was dat de filteropstelling beladen werd met stookemissies gedurende meerdere uren 

per dag en in dat opzicht werd de kachel brandende gehouden zonder meer specificaties. Enkel 

tijdens proef 6 is na het bijvullen de kachel bewust extra gesmoord. 

In Figuur 13 en Figuur 14 zijn de verwijderingsrendementen weergegeven van de hoogste VOC en 

SVOC ingangsconcentraties (door analytische problemen zijn er bij SVOC geen rendementen 

beschikbaar van exp 1 en 5). De concentraties zijn weergegeven in Bijlage A. 

 

 

 

Figuur 13: VOC verwijderingsrendementen van de doorbraaktesten 
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De verwijderingsrendementen van de VOCs zijn van dezelfde aard als tijdens de reguliere testen van 

deel B. Die van benzeen zijn naar het einde toe wel wat lager, maar dit gebeurde ook soms tijdens 

de deel B experimenten. 

 

 
 

Figuur 14: SVOC verwijderingsrendementen van de doorbraaktesten 

Hetzelfde beeld bij de SVOC verwijderingsrendementen: zelfde grootteorde en ‘stabieler’ over de 

experimenten heen. 

 

Tabel 23 toont een overzicht van de geurresultaten en de bijhorende verwijderingsrendementen. 

Tabel 23: Geurresultaten en verwijderingsrendementen van de doorbraaktesten 

Meting Geurconc. voor filter 

[ouE/m³] 

Geurconc. na filter 

[ouE/m³] 

Rendement 

[%] 

95%-BI van het 

rendement 

Exp 1 19484 1218 93,7 86,2 % ≤ η ≤ 97,2 % 

Exp 2 14596 1290 91,2 81,2 % ≤ η ≤ 95,8 % 

Exp 3 30929 8192 73,5 47,5 % ≤ η ≤ 86,6 % 

Exp 4 10935 2896 73,5 47,9 % ≤ η ≤ 86,5 % 

Exp 5 4871 861 82,3 68,4 % ≤ η ≤ 90,1 % 

Exp 6 43740 10935 75,0 55,3 % ≤ η ≤ 86,0 % 

 

Geurconcentraties zijn over het algemeen hoger dan tijdens de deel B experimenten: hierdoor is het 

mogelijk dat de rendementen iets lager zijn, de onzekerheden zijn ook iets groter dan tijdens deel 

B. 

Uit deze resultaten blijkt dat er na deze 3 stookdagen (18 uren) geen doorbraak is vastgesteld, noch 

van VOC/SVOC noch van geur. Blijven stoken tot er doorbraak werd vastgesteld was optimaal 

geweest, maar praktisch, budgettair en binnen de tijdsbeperking was dit niet mogelijk. Aangezien er 
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bij deze lage verdunningsfactor hoge beladingsniveaus aangeboden werden aan de filter is het 

aanneembaar om te veronderstellen dat bij reële concentraties doorbraak niet verwacht wordt 

gedurende een volledig stookseizoen. Er is immers 18 uren gestookt zonder doorbraak bij redelijk 

hoge belading. Stel dat in realiteit de belading bijvoorbeeld een factor 50 lager is, kan door 

extrapolatie bepaald worden dat doorbraak niet verwacht wordt na ongeveer 1000 u stoken,  wat 

al overeenkomt met een gans stookseizoen (of mogelijk nog meer vermits verwijderingsrendement 

bij lage belading lager ligt). 

 

5.4 SCREENING GEURCOMPONENTEN 

In de literatuur zijn er verschillende geurcomponenten bekend die gebruikt kunnen worden als  

organische tracers voor houtstookemissies. Voornamelijk gaat het hier over componenten die 

minder vluchtig zijn dan C6 (zie 4.3) en dus op het Tenax adsorbens bepaald kunnen worden. 

Eventuele geurcomponenten met kookpunten lager dan C6 kunnen niet gemeten worden op Tenax 

en zijn in deze studie niet weerhouden. Fenol, en voornamelijk zijn afgeleiden, guaiacol en syringol, 

worden dikwijls gemeten in het kader van dit soort onderzoek (ref 2, 3 en 4). Deze componenten 

hebben typisch ook zeer lage tot lage geurdrempels (ref 5). Van deze tracers is een selectie gemaakt 

(zie Tabel 24) en bij een aantal stookproeven met de AK box opstelling is op de Tenax analyse een 

extra screening uitgevoerd om de aanwezigheid van deze componenten aan te tonen en semi-

kwantitatief (gebruik makende van de MS responsfactor van de interne standaard 2-fluortolueen) 

te bepalen.  

Tabel 24: Fenol en afgeleiden als tracers voor houtstookemissies 

Basiscomponent Fenol  

Methylafgeleide Methylfenol =cresol 

Methoxyafgeleide 2-Methoxyfenol =guaiacol 

2,6-Dimethoxyfenol =syringol 

Methylmethoxyafgeleide 4-Methyl-2-methoxyfenol =creosol 

 

Tabel 25 geeft een overzicht van de gemeten concentraties van de geurcomponenten en de 

bijhorende geurconcentraties van de geselecteerde proeven. 

 

Tabel 25: Geurconcentraties (ouE/m³) en concentraties (µg/m³) van geurcomponenten bij selectie 
van stookproeven 

Meetdag 12/01/2021 meetdag 3 25/02/2021 meetdag 8 

Exp Exp 1 Exp 2 Exp 1 Exp 2 

Plaats Vóór na Vóór na Vóór na Vóór na 

Cresol 23 ng 14 ng 16 ng 78 ng 

Guaiacol 29 ng 33 ng 9 ng ng ng 

Syringol 60 ng 61 ng 16 13 133 ng 

Creosol 23 ng 28 ng 12 ng ng ng 

Geurconcentraties 12274 1024 14596 1117 4871 861 43740 10935 

ng: niet gedetecteerd 

 

Door de lage geurdrempels (0,00018 tot 111 µg/m³) is het uiteraard mogelijk dat de niet 

detecteerbare lage concentraties toch nog geur kunnen veroorzaken. 
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In Figuur 15 kunnen we nagaan of er een correlatie bestaat tussen de concentraties van de 

geurcomponenten en de gemeten geurconcentraties. 

 
Figuur 15: Correlatie concentratie geurcomponenten en geurconcentraties 

 

Hieruit blijkt dat er wel degelijk een correlatie is: hogere concentraties van de geurcomponenten 

resulteren in hogere geurconcentraties.  



 

6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

6.1 CONCLUSIE  

Een belangrijke opmerking vooraf bij het bespreken van de conclusies is dat omwille van de 

optimalisatie voor het bepalen van geurrendementen er bij de finale experimenten lage 

verdunningsfactoren zijn gebruikt. Hierdoor zijn de concentraties aangeboden aan de filteropstelling 

hoger dan in de realiteit.  

 

Een filteropstelling met enkel stoffilters (G4 paneelfilter + F7 zakkenfilter) of met stoffilters en een 

AK paneelfilter (G4 paneelfilter + G4 paneelfilter met AK + F7 zakkenfilter) heeft geen meetbare 

geur-reducerende werking op basis van deze simulatie-experimenten. Ook uit de analyse van de 

kachellucht-samenstelling blijkt er geen meetbare doeltreffendheid van deze filteropstellingen voor 

vluchtige gasvormige polluenten (in bepaalde gevallen enkel voor furfural en fenol tot 60%); de 

efficiëntie voor PM1-reductie bevond zich tussen 92 en 94%, deze voor roetreductie bevond zich 

tussen 74% en 76%, en deze voor bepaalde semi-vluchtige polluenten tot 90%.  

 

Een derde, vierde en vijfde filteropstelling, waarbij het AK paneel vervangen werd door een AK box 

(volgens combinatie G4 paneelfilter + AK box + F7 zakkenfilter) toonde een doeltreffende geur-

reducerende werking; op basis van deze experimenten werden geurverwijderingsrendementen van 

92 tot 96% bepaald. De vastgestelde verwijderingsrendementen op componentniveau bedroegen 

hoger dan 90% voor furfural, tot 80% voor benzeen en tot 90% voor tolueen voor de VOCs, en tussen 

80 en bijna 100% voor de SVOCs naftaleen, fenanthreen en acenaftyleen. Op deze manier is 

aangetoond dat filtersystemen met een grotere hoeveelheid actieve kool in granulaatvorm aan te 

bevelen zijn voor een effectieve  afvang van geur- en volatiele componenten afkomstig van 

houtstook in de aangezogen buitenlucht. De efficiëntie voor PM1-en roetreductie bevond zich op 

iets lagere niveaus als tijdens de eerste twee experimenten, en bevond zich tussen 80 en 90% voor 

PM1, deze voor roetreductie bevond zich tussen 70 en 80%. Tijdens het laatste experiment werden 

er echter voor PM1 en roet nog lagere rendementen gemeten (50-60%). Er werd ook aangetoond 

dat voor de VOC en SVOC componenten hogere inlaatconcentraties aan de filter aanleiding geven 

tot hogere verwijderingsrendementen. 

 

Voor de filteropstelling met een AK filterbox zal de geur-doorbraaktijd afhankelijk zijn van de situatie 

(stookintensiteit, stookprocedure, brandhout, meteorologische condities, …) en wordt een 

gebruikstijd van meerdere maanden tot een volledig stookseizoen verwacht. De effectieve 

geurdoorbraak kan dan vastgesteld worden aan het ervaren van geur in de binnenruimten van de 

betreffende woning. De belangrijkste geurmoleculen gelinkt met houtstookemissies zijn guaiacol en 

syringol, en werden bepaald bij de screening naar de geurcomponenten. Bij twijfel naar de 

oorsprong naar het voorkomen van geurklachten kan een binnenmilieumeting richtinggevend zijn.  

 

6.2 BELEIDSAANBEVELINGEN  

Binnen een algemene benadering voor een gezonde binnenluchtkwaliteit, wordt steeds eerst 

ingezet op (1) een doeltreffende bronreductie, en vervolgens ingezet op (2) een efficiënte 

blootstellingsreductie. 
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Bij deze eerste stap, de bronreductie, hoort het beperken van de uitstoot van houtverbranding. Niet 

alleen het stookgedrag is een belangrijke maatregel om de schouwemissie te beperken, ook andere 

zaken als de keuze voor een performant toestel, een correcte installatie, gebruik van de juiste 

brandstof, en een goed onderhoud en keuring van de kachel kunnen hiertoe bijdragen. Naast het 

beperken van de emissies kan ook gezorgd worden voor een betere verdunning van de rookgassen 

die de schoorsteen verlaten: bijv. door verhogen van de schoorsteen ingeval van nabijgelegen 

obstakels die pluim kan doen neerslaan. In de leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder 

van rook afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen6 (in het kader van de Green Deal 

huishoudelijke houtverwarming) zijn hiervoor nog een aantal andere mogelijke acties 

vooropgesteld. 

 

In tweede instantie komt dan de blootstellingsbeperking aan bod. En binnen deze context behoort 

het hier voorgestelde rapport: het beperken van de blootstelling van bewoners aan emissies van 

houtverbranding. Volgende aanbevelingen kunnen we maken om deze manier van 

blootstellingsbeperking kenbaar te maken bij de algemene bevolking: 

 

- Verder onderzoek naar het voorkomen van de geurindicatoren die in deze studie 

geassocieerd werden (guaiacol en syringol) in binnenmilieus met klachten i.v.m. geurhinder 

en ook bepaling van de respectievelijke gezondheidsrisico’s van deze componenten en 

combinaties ervan, zou op langere termijn aanleiding kunnen zijn voor het opnemen van 

een aangepaste richt- en interventiewaarde in het Vlaams Binnenmilieubesluit. Dit zou het 

mogelijk maken om de grootte van de geurhinder en ook de potentiële gezondheidseffecten 

van een gezondheidsklacht gerelateerd aan houtstook te kwantificeren.  

- Het informeren en sensibiliseren van bouwprofessionelen over de potentiële impact van 

houtstookemissies bij buren en mechanische ventilatie kan sterk bijdragen tot enerzijds 

preventie (bij nieuwbouw en renovaties), en anderzijds doeltreffend remediëren indien 

geen preventie meer mogelijk is (bv. in een bestaand gebouw met of zonder mechanische 

ventilatie). Een samenwerking met koepelorganisaties, zoals NAV, voor het opmaken een 

informatief document zoals een “Pocket” voor architecten of een item in de nieuwsbrieven 

kan een meerwaarde zijn. Ook het aanvullen van de map Bouw Gezond kan ervoor zorgen 

dat deze informatie opgenomen wordt door bouwprofessionelen.  

- HVAC sector (bv. Ventibel, Techlink, Bouwunie)  informeren en sensibiliseren over 

doeltreffende remediëring en preventie bij houtstook 

- Het informeren en sensibiliseren van relevante actoren, zoals MMK’s, die burgers 

begeleiden.  

 

Aanvullend karakteriseren naar kachelemissies 

- Voorliggend rapport heeft betrekking op één type kachel, dat na overleg met opdrachtgever 

en de sector geselecteerd werd omwille van de verwachtte (hoge) uitstoot. De 

doeltreffendheid van de filtercombinaties bij andere kachels, zoals pelletkachels of andere 

nieuwere kachels, werd echter niet bestudeerd. Onderzoek wees uit dat nieuwere kachels 

mogelijk meer UFP (ultrafijn stof) uitstoten, waardoor de impact van de filtercombinatie 

anders kan zijn. 

- Dit onderzoek spitste zich toe op één type kachel en de experimenten zijn uitgevoerd in een 

gecontroleerde testopstelling. Verder onderzoek dient te gebeuren in ‘real life’ 

omstandigheden waarbij de beïnvloedende factoren (nog) veel minder controleerbaar zijn.  

                                                           
6 https://emis.vito.be/sites/emis/files/study/Leidraad_schouwen_en_ventilatieopeningen_20210617.pdf 
 

https://emis.vito.be/sites/emis/files/study/Leidraad_schouwen_en_ventilatieopeningen_20210617.pdf
https://emis.vito.be/sites/emis/files/study/Leidraad_schouwen_en_ventilatieopeningen_20210617.pdf
https://emis.vito.be/sites/emis/files/study/Leidraad_schouwen_en_ventilatieopeningen_20210617.pdf
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- Andere bronnen van houtverbranding kunnen ook een bijkomende emissie veroorzaken, 

zoals vuurkorven, ‘hot tub’, die bijgevolg ook een impact op de binnenluchtkwaliteit kunnen 

veroorzaken, dan wel met een andere emissie (emissiebron lager bij de grond, emissies 

direct in de omgevingslucht, …) 

- Het gebruik van dispersiemodellen in het kader van stedenbouw en stedenbouwkundige 

goedkeuringen kan een meerwaarde bieden in het voorspellen van schouwhoogte, 

oriëntatie en positie van luchttoevoer. Zo kunnen bijvoorbeeld simulaties van het ‘building 

down wash’ syndroom, t.g.v. de aanwezigheid van andere hoge gebouwen in de omgeving 

van een schoorsteen (typisch voor woonwijken), een waardevolle predictie geven van de 

potentiële hinder die ervaren kan worden door kachelgebruik. 
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BIJLAGE A 

VOC concentraties tijdens de doorbraakproeven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor filter na filter voor filter na filter voor filter na filter

benzeen 165 42 74% 1385 748 46% 218 179 18%

tolueen 25 6 77% 529 97 82% 48 19 60%

furfural 225 47 79% 861 142 83% 159 50 68%

ethylbenzeen 8 6 31% 68 17 75% 12 7 42%

p-xyleen 7 6 23% 47 13 73% 11 7 36%

styreen 14 8 45% 176 33 81% 18 10 47%

o-xyleen 6 5 14% 24 8 68% 7 5 29%

fenol 87 33 62% 709 102 86% 85 40 52%

voor filter na filter voor filter na filter voor filter na filter

benzeen 242 97 60% 762 239 69% 1448 864 40%

tolueen 38 8 79% 81 19 76% 412 85 79%

furfural 301 48 84% 134 45 67% 848 165 81%

ethylbenzeen 11 5 50% 17 8 53% 60 17 72%

p-xyleen 9 5 39% 11 7 36% 30 11 65%

styreen 17 8 54% 32 12 64% 148 32 78%

o-xyleen 6 4 23% 7 5 29% 16 7 58%

fenol 66 31 53% 108 42 61% 448 91 80%

23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021

1: voormiddag

2: namiddag

3: voormiddag

4: namiddag

5: voormiddag

6: namiddag



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 50 van 51   

SVOC concentraties tijdens de doorbraakproeven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor filter na filter voor filter na filter voor filter na filter

naftaleen 2,1 206 43 79% 13 5,2 60%

acenaftyleen 0,13 111 7,0 94% 1,9 2,4 -26%

acenafteen < 0,10 3,1 0,42 86% 0,15 0,13 15%

fluoreen < 0,10 11 0,62 94% 0,24 0,19 22%

fenanthreen 0,49 104 6,2 94% 8,2 5,2 36%

antraceen 0,51 46 4,0 91% 3,7 2,6 30%

fluorantheen 0,29 24 5,4 77% 1,2 0,79 34%

pyreen 0,23 26 6,2 76% 1,0 0,73 30%

benzo(a)antraceen < 0,10 4,7 1,7 63% < 0,10 < 0,10

chryseen < 0,10 5,0 2,0 59% 0,09 < 0,10

benzo(b)fluorantheen 0,40 3,2 1,8 43% 0,52 0,45 13%

benzo(k)fluorantheen < 0,10 0,81 0,51 37% < 0,10 < 0,10

benzo(a)pyreen < 0,10 4,6 2,8 41% 0,22 < 0,10

dibenzo(a,h)antraceen 0,19 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

benzo(ghi)peryleen < 0,10 2,5 1,5 38% 0,14 < 0,10

indeno(1,2,3-C,D)pyreen < 0,10 1,8 1,1 36% 0,19 < 0,10

voor filter na filter voor filter na filter voor filter na filter

naftaleen 20 2,9 86% 86 14 84% 245 68 72%

acenaftyleen 3,3 0,93 72% 18 2,0 89% 59 13 79%

acenafteen 0,13 < 0,10 0,25 < 0,10 1,2 0,38 68%

fluoreen 0,14 < 0,10 0,33 0,19 43% 2,5 0,55 78%

fenanthreen 7,9 2,4 69% 28 5,5 80% 127 10 92%

antraceen 3,4 1,1 67% 9,1 2,8 69% 37 4,7 87%

fluorantheen 1,7 0,87 50% 4,3 1,3 71% 21 3,6 82%

pyreen 1,5 0,82 44% 3,8 1,3 67% 21 4,0 81%

benzo(a)antraceen < 0,10 < 0,10 0,84 0,19 78% 3,2 1,3 60%

chryseen 0,15 < 0,10 1,4 0,47 66% 5,0 2,4 53%

benzo(b)fluorantheen 0,47 0,35 26% 1,1 0,63 43% 3,1 1,5 52%

benzo(k)fluorantheen < 0,10 < 0,10 0,13 < 0,10 0,51 1,7

benzo(a)pyreen < 0,10 < 0,10 1,5 0,75 48% 3,7 2,2 41%

dibenzo(a,h)antraceen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

benzo(ghi)peryleen < 0,10 < 0,10 0,85 0,43 50% 2,2 1,5 33%

indeno(1,2,3-C,D)pyreen < 0,10 < 0,10 0,66 0,36 45% 1,2 1,0 18%

25/02/2021

5: voormiddag

23/02/2021

1: voormiddag

24/02/2021

3: voormiddag
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Onderzoek naar de mogelijkheden om a.d.h.v. filters 

luchtverontreiniging en geurcomponenten uit

de inkomende lucht te verwijderen

Overzicht beschikbare filters en voorstel test setups

Opdrachtgever: Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving

Opdrachtnemers: VITO en WTCB
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Deeltraject: houtverbranding en ventilatie

Fase 1: Methodologie, testopstelling, overzicht potentiële filters/systemen, voorstelling filteropstelling

Fase 1a: Methodologie voor de evaluatie van de filterefficiëntie (geur en fijnstof)

Fase 1b: Testopstelling voor de evaluatie van de FE en de geselecteerde meetmethode

Fase 1c: Verdunningsfactoren voor concentratiereeks

Fase 1d: Indicator voor de geurverwijdering

Fase 1e: Overzicht bestaande filters en bijkomende filtersystemen koppelbaar met residentiële 

balansventilatiesystemen aangevuld met ervaringen uit lopend onderzoek (opgemaakt in kader van Out2In)

Fase 1f: Voorstel van de te testen filteropstellingen (VITO i.s.m. WTCB)

Fase 2: Efficiëntie- en levensduur testen filters in labo

Fase 2a: Efficiëntietesten

Fase 2b: Levensduur testen

Fase 3: Beleidsaanbevelingen

Plan van aanpak
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Overzicht: fase 1e & 1f

I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

II. Filterboxen

III. Alternatieve systemen

IV. Voorstel te testen filters en volgorde
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

◘ Vertrekpunt: EPBD-databank file versie 11.03.2020

◘ Beperking tot classificatie 4.4.2: 

ventilatiegroepen met twee luchtstromen en warmteterugwinning

◘ Beperking tot systemen met goedkeuring tot na 2020

◘ Eliminatie private label

◘ Opbouw databank met data vetrekkende vanuit EPBD-fiche + info vanop website fabrikant

◘ Data-analyse

Gevolgde methodiek
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

Analyse ventilatiesystemen

148 systemen

45 systeemreeksen

27 ≠ fabrikanten

12 ≠ landen van oorsprong
± 1/2 uit BeNe

14% (20) enthalpie wisselaar (vocht & warmte)

86% (128) warmtewisselaar
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Aantal systemen per fabrikant

Land 
van oorsprong

Aantal 
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Totaal aantal 
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België 9
15België/Nederland 2

Nederland 4
Verenigd Koninkrijk 1

6
Duitsland 2
Frankrijk 1
Italië (multinational) 1
Spanje (multinational) 1
Denemarken 1

5
Zweden 2
Finland 1
Litouwen 1
Zuid-Korea (multinational) 1
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

Analyse ventilatiesystemen: systeemgrootte en max debiet
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=> Richtdebiet testen:
150-200m³/h
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

Analyse supply filters: klassering volgens EN779
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

Analyse supply filters: klassering volgens ISO16890
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

Analyse supply filters: EN779 vs ISO16890

Coarse 
45%
50%

Coarse 
50%
25%

Coarse 
60%
25%

x% van vroegere G3
wordt nu geklasseerd als:

(# in dataset 16)

Coarse 60%
34%

Coarse 65%
57%

Coarse 75%
7%

Coarse 85%
2%

x% van vroegere G4
wordt nu geklasseerd als:

(# in dataset 53)

ePM10 
50%
76%

ePM10 
55%
16%

ePM10 
60%
8%

x% van vroegere M5
wordt nu geklasseerd als:

(# in dataset 26)
ePM1 50%

23%

ePM1 55%
24%

ePM1 60%
15%

ePM1 65%
3%

ePM1 70%
15%

ePM1 75%
1%

ePM2.5 65%
13%

ePM2.5 70%
6%

x% van vroegere F7
wordt nu geklasseerd als:

(# in dataset 89)
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

Analyse supply filters: afmetingen

Mediaan
Lengte: 400 mm
Breedte: 197 mm
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

Analyse supply filters: Vorm en afwerking

Draadframe
22%

Gevouwen 
Paneel

62%

Combinatie 
Draadframe en 

GP
2%

Mat (evt. 
warmte 

resistent) + GP
6% Zakkenfilter

7%

Overige
1%

Standaard Supply filter: Filtervorm
(# in dataset 148)

Draadframe
13%

Gevouwen 
Paneel

79%

Zakkenfilter
8%

Optionele Supply filter: Filtervorm
(# in dataset 111)

Stof
42%

Karton
40%

Metaal
10%

Kunststof
8%

Materiaal kader gevouwen paneelfilters
(# in dataset 170)
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I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

◘ Coarse: 

Coarse 60/65% | Gevouwen Paneel | ± 800 cm² | 20-30/40-50 mm dik | 

kartonnen of stoffen boord  

◘ Fine:

ePM1 50/55% | Gevouwen Paneel | ± 800 cm² | 40-50 mm dik | 

kartonnen of stoffen boord  

Voorstel voor verkennende testen
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Overzicht

I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

II. Filterboxen

III. Alternatieve systemen

IV. Voorstel te testen filters en volgorde
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II. Filterboxen
Basisinfo over boxen

40 boxen: 23 voor paneelfilters & 17 voor zakkenfilter

7 ≠ fabrikanten
→ 3 ervan zijn tevens fabrikant van ventilatiesystemen
→ Over grote deel is fabrikant van boxen, filters worden ingekocht

Meestal beschikbaar in ≠ aansluitdiameters: 100,125,150,160,180,200,250 mm
> 250 buiten beschouwing gelaten voor deze analyse (zelden voor residentieel)Ø

Dimensies bxhxl (cm)
Paneelfilterbox: 32x33x39 (0.042m³)
Zakkenfilterbox: 30x29x51 (0.046m³)

Box zonder filters: gem (min-max)
Paneelfilterbox: ± 200 (126-321)
Zakkenfilterbox: ± 110 (101-152)
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II. Filterboxen

Beschikbare filters (volgens EN779 en ISO16890)
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II. Filterboxen

Beschikbare filters: Paneel vs Zakkenfilter

F7
33%

G4
25%

G4 + AK
14%

M5
11%

H10
8%

AK
6%

G3
3%

Filters in filterbox: Paneelfilters
(# in dataset 36)

F7
62%

M5
31%

G4
4%

G4 + AK
3%

Filters in filterbox: Zakkenfilters
(# in dataset 29)
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II. Filterboxen

Beschikbare filters: relatie EN779 - ISO16890

Coarse 60%
100%

x% van vroegere G4 wordt nu geklasseerd als:
Filterboxen (# in dataset 9)

ePM1 55%
64%

ePM2.5 60%
32%

ePM2.5 70%
4%

x% van vroegere F7 wordt nu geklasseerd als:
Filterboxen (# in dataset 28)

Coarse 70%
69%

Coarse 85%
31%

x% van vroegere M5 wordt nu geklasseerd als:
Filterboxen (# in dataset 13)



GD Houtverbranding – Filterstudie - Overzicht- 18-05-20 - Pagina 18

II. Filterboxen

Beschikbare filters: afmetingen filters

Mediaan
Breedte: 292 mm
Hoogte: 287 mm
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II. Filterboxen

Filters: Prijs

Gem. prijs filters voor filterboxen

Paneelfilters
G4: 18 (n =7)
G4 + AK: 39 (n = 3)
F7: 48 (n = 9)
AK: 78 (n = 2)
H10: 105 (n = 3)

Zakkenfilters
G4: 10 (n = 1)
G4+AK: 49 (n = 1)
M5: 38 (n = 6)
F7: 44 (n = 12)
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II. Filterboxen

◘ Beperkt aanbod aan actieve koolfilters voor filterboxen

◘ Voor paneelfilters: actieve kool add-on in poedervorm
Eén zakkenfilter met AK: poeder en granulaat
=> beperkte hoeveelheden

◘ Actieve kool = containerbegrip
≠ verschillende grondstoffen (steenkool, bruinkool, kokosschalen,…)

≠ activeringsmethoden

=> effect op karakteristieken (o.a. poriëngrootte) en performantie

◘ Geen info over oorsprong en/of performantie
ISO 10121-1:2014 Proefmethoden voor de bepaling van de prestatie van media en toestellen voor de reiniging van de gasfase bij ventilatie

Filters niet getest volgens deze norm

Beschikbare filters: actieve kool
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Overzicht

I. Merkeigen filters voor balansventilatiesystemen

II. Filterboxen

III. Alternatieve systemen

IV. Voorstel te testen filters en volgorde
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III. Alternatieve systemen
Elektrostatische precipitatoren (ESP)

o Type 1: Wegwerp collector

▪ Afzonderlijk ionisatie en collector gedeelte

▪ Positieve ionisatie

▪ Wegwerp PP collectoren (2X)

▪ Versie met actieve kool coating beschikbaar

(geuren en gassen)

=> mat achter collectoren

o Type 2: Reinigbare collector

▪ Ionisator en collector vormen één geheel

▪ Positieve ionisatie

▪ Reinigbare collector

▪ Actieve koolfiltratie in optie

=> box met 6 platen met elk 1,5kg AK 

in granulaatvorm (9kg in totaal)
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III. Alternatieve systemen
Elektrostatische precipitatoren (ESP)

Voordelen

• Hoge performantie (volgens fabrikanten)
o wegwerp: 99% voor EPM10, 2.5, 1 en 0.1 
o reinigbaar: ePM1 95%

Ervaring Out2In: > 90% voor partikels 10nm-10µm
wegwerp: efficiëntie daalt snel, collectoren tijdig vervangen

• Relatief lage drukvallen in vlg met fijnfilters
(ervaring vanuit Out2In)

• Ozonproductie: relatief beperkt (ervaring vanuit Out2In)

• Elektriciteitsverbruik: beperkt* (9-14w)
9-14W → 79-123 kWh/jaar → €20-31**

*   Kan substantieel zijn in verhouding tot verbruik ventilatiesysteem [f (systeem, omvang woning,..)]
** Op basis van jaarlijkse electriciteitsfactuur voor gemiddeld verbruiker (3500 kWh) voor 2020

Nadelen & resterende vragen

• Kostprijs: ± € 1500 ESP + adaptors, zonder AK

• Vervangkost collectoren: €180/jaar

• Frequent vervangen collectoren: 4x/jaar

• Omvang (± 40x40x80)

‽ Invloed positieve ionisatie en bijproducten 
op gezondheid bewoners 
=> geen eensgezindheid over in wet. Literatuur
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III. Alternatieve systemen

Actieve Kool

◘ Systemen met 

▪ aanzienlijke hoeveelheid actieve kool 

(kg’en)

▪ Actieve kool in granulaatvorm

◘ Cassette systemen (zie ook ESPs)

bv. 305x305x292 | 7,1 kg AK 

| 45Pa@500m³/h)

◘ Inline systemen

Cilinder gevuld met AK

Eén type of combinatie

1 fabrikant: combinatie 

met fotokatalyse (langere standtijd)

‽ Drukval

Fotokatalytisch

Chemische polluenten

◘ Onderzoeksdomein binnen o.a. UAntwerpen

(Interreg-project België-Nederland)

◘ Reeds product op de markt

‽ Resterende vragen over invloed op gezondheid

• Vrije radicalen (werkingsprincipe)

• Onvolledige oxidatie polluenten

=> Te premature technologie
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IV. Voorstel te testen filters

Achterliggende redenering:

◘ Gebruik van filter in het systeem = standaard setup

◘ 1 filter: een coarse of een fijnfilter

Representatieve filterkarakteristieken op basis van merkeigen filters ventilatiesystemen:

◘ Coarse 60/65% | Gevouwen Paneel | ± 800 cm² | 20-30/40-50 mm dik | kartonnen of stoffen boord 

◘ Fijn: ePM1 50/55% | Gevouwen Paneel | ± 800 cm² | 40-50 mm dik | kartonnen of stoffen boord  

Setup 1 – PM: coarse of fijn

finecoarse

of

Aankoopkost

Ingenomen ruimte

Onderhoud
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IV. Voorstel te testen filters

Achterliggende redenering:

◘ Gebruik van filter in het systeem + aankoop van 1 filterbox en filter (€ 220-250)

◘ Afhankelijk van beschikbare ruimte/opbouw kanalennet en/of filtervorm aanwezig in het systeem

▪ Coarse filter in filterbox voor het systeem & merkeigen fijnfilter in het systeem

▪ Coarse merkeigen filter in systeem & fijnfilter in filterbox na het systeem

Representatieve filterkarakteristieken op basis van merkeigen filters ventilatiesystemen:

◘ Coarse 60/65% | Gevouwen Paneel | ± 800 cm² | 20-30/40-50 mm dik | kartonnen of stoffen boord 

◘ Fijn: ePM1 50/55% | Gevouwen Paneel | ± 800 cm² | 40-50 mm dik | kartonnen of stoffen boord  

Setup 2a – PM: Coarse prefilter & fijnfilter

coarse fine

&

coarse fine

&of

Aankoopkost

Ingenomen ruimte

Onderhoud
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Achterliggende redenering:

◘ Gebruik van filter in het systeem + aankoop één of twee filterboxen + AK-filter

◘ Bescherming actieve koolfilter met coarse prefilter (AK adsorptie is een opp. fenomeen)

◘ AK in de praktijk na WTW (invloed RH en T)

◘ Na actieve koolfilter een fijnfilter voor afvang van eventueel vrijgekomen partikels
[(ervaring vanuit Out2In + mondelinge communicatie fabrikanten)

bij grotere systemen zelfs F7 – AK –F7 (voor residentieel minder haalbaar)]

Te testen combinaties

b) Coarse 60/65% prefilter + AK (gevouwen paneel, AK in poedervorm*) + ePM1 50/55% (2 in 1 box of afz.)

€300 AK+ePM1 in één box (   ) of  €500 voor twee filterboxen met AK en ePM1 (   )

c) Coarse 60/65% prefilter + AK cassette of Inliner (AK in granulaatvorm) + ePM1 50/55%

€ 250 filterbox ePM1 + inliner: (€150?) (   ) / cassette: (€400-1000) (   )

* Ervaring Out2In met filters met AK in poedervorm: weinig effectief tegen BTEX

IV. Voorstel te testen filters: partikels en geur

Setup 2 – PM en geur: Coarse – actieve kool – fijnfilter

Aankoopkost

Ingenomen ruimte

Onderhoud

Aankoopkost

Ingenomen ruimte

Onderhoud

AK poeder

AK granulaat
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Te testen combinaties

b) Coarse 60/65% prefilter + AK (gevouwen paneel, AK in poedervorm*) + ePM1 50/55% (2 in 1 box of afz.)

Budgetoplossing: €300 AK+ePM1 in één box of  €500 voor twee filterboxen met AK en ePM1 

c) Coarse 60/65% prefilter + AK cassette of Inliner (AK in granulaatvorm) + ePM1 50/55%

Duurdere oplossing: € 250 filterbox ePM1 + inliner: (€150?) / cassette: (€400-1000)

* Ervaring Out2In met filters met AK in poedervorm: weinig effectief tegen BTEX

IV. Voorstel te testen filters: partikels en geur

Setup 2 – PM en geur: Coarse – actieve kool – fijnfilter

of

of

coarse fineAK-cassette

& &

AK-inlinercoarse fine

& &

&

AK +finecoarse

&

fineAK-paneelcoarse

&
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IV. Voorstel te testen filters

Setup 3 – PM en geur high-end: ESP met en zonder actieve kool

Achterliggende redenering:

◘ Koppeling van ESP met ventilatiesysteem: ± € 1500
[goede ervaringen Out2In met performantie van dergelijke systemen]

◘ Optioneel koppelen van actieve koolfiltratie + extra fijnfilter?

◘ Voor gevoelige doelgroepen? Bij kostendeling?

Te testen combinaties

3a ESP alleen (incl. geurtest ?: geurcomponenten kunnen ook gekoppeld zijn aan partikels)

3b&c ESP + AK

b)  Optie 1: actieve koolmat binnen ESP (mogelijk voor één systeem)

c)  Optie 2: koppeling met inliner of cassette

(zie ook resultaten setup 2c)

* Afhankelijk van type collector
reinigbaar
wegwerp

Aankoopkost

Ingenomen ruimte

Onderhoud*

Aankoopkost

Ingenomen ruimte

Onderhoud

ESP alleen

ESP + AK granulaat
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Overzichtstabel mogelijke test setups

Focus Partikels Partikels en geur 

Setup 1 2a 3a 2b 2c 3b 3c 

Kernomschrijving 

1 trap met 
gebruik van 
merkeigen 
coarse/fine 

filter 

2 traps van 
merkeigen & 

filterbox 

Elektrostatische 
precipitator (ESP) 

3 traps met 
AK-poeder 

3 traps met 
AK-granulaat 

ESP met  
AK-poeder 

ESP met  
AK-granulaat 

Karakteristieken 

# bijkomede filters/syst. geen 1 1 1 of 2 2 1 of 2 2 

Volgorde filters in de test nvt C + F ESP C + AK + F C + AK +F ESP + AK ESP + AK 

Real life opstelling(en) 
Filter in het 

BvS 

C in BvS 
&  

F in Box 
of 

C in Box 
&  

F in BvS 

ESP voor BvS 
(filter?) 

of 
C in BvS & ESP 

C in BvS 
& 

AK en F in (1) 
Box 

C in BvS 
& 
AK 
& 

 F in Box 

Cfr. 3a  
+ AK 

(+ eindfilter?) 

Cfr. 3a  
+ AK 

(+ eindfilter?) 

Bijkomende ingenomen 
ruimte        

Indicatie kost 
Bijkomende investering  

€ 0 
 

< € 250 
 

> €1500 
 

< € 500 
 

> € 400 - 1000 
 

< € 2000 
 

> € 2000 

Onderhoud & verbruik        
Legende: BvS: balansventilatiesysteem | C: coarse 60/65% |F: fijnfilter ePM1 50/55% | ESP: elektrostatische precipitator | AK: actieve kool 

 


