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Vraag:  

Wanneer kan een windsingel worden aangelegd om geur afkomstig van de stal te 
reduceren? Is dit een mogelijke maatregel om de geurhinder van mijn overbuur te beperken? 

 
Antwoord: 

Sinds 1 september 2012 is de omzendbrief ‘Milderende maatregelen voor geuremissies die 

afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen’ van toepassing. De 

omzendbrief wordt gebruikt als praktische leidraad voor landbouwers die geconfronteerd 

worden met geurhinderklachten en bij het indienen van vergunningsdossiers. Dit is echter 

een voorlopige opsomming van geur reducerende maatregelen voor bestaande stallen die 

niet ammoniak emissiearm zijn uitgevoerd en waarvan (o.a. op basis van klachten in het 

verleden) geoordeeld wordt dat er geurhinder door optreedt. Deze voorlopige lijst geldt tot 

meer bewezen/beter gekwantificeerde reductiemaatregelen beschikbaar zijn. 

 

Eén van de milderende maatregelen voor buiten de stal is het aanleggen van een 

windsingel. Het aanleggen van een windsingel is een maatregel die niet mag worden 

toegepast als zich op minder dan 100 meter van de windsingel potentieel gehinderden 

bevinden. De concentratie van de geur zal na de windsingel namelijk hoger zijn. In uw geval 

zal deze maatregel waarschijnlijk niet kunnen worden toegepast, als uw overbuur zich op 

minder dan 100 meter bevindt.  

Momenteel is een ADLO1 demonstratieproject lopende: ‘Hoe geuremissies beheersen’.  Dit 

project wil de kennis rond geur en geurhinder, de manier waarop geur wordt gemeten en de 

mogelijke technieken om geur te reduceren, verhogen. Daarnaast worden tools aangereikt 

aan de veehouder om met zijn directe omgeving te kunnen communiceren rond geur. Na 

analyse van de aspecten van management en/of stalinrichting zal een scan worden 

opgesteld waarmee technisch-financieel haalbare verbeterpunten worden gedetecteerd. Via 

demonstraties kan iedereen kennis maken met innovatieve technologieën rond 

geurbeheersing en –reductie. De uitvoerders van dit project zijn partners die actief zijn in het 

consortium Vemis (zie www.vemis.be): Inagro, ILVO – Eenheid Technologie en Voeding, 

Boerenbond – Innovatiesteunpunt en Universiteit Gent.  

Onlangs vonden in het kader van dit demonstratieproject twee studiedagen ‘Wat weet u over 

geur in de varkenshouderij?’ plaats. Een kort verslag en de presentaties (o.a. 

geur/geurhinder, geurmeting, geur reducerende maatregelen en nieuwe technieken) van de 

studiedagen kan u nalezen op de website van het Varkensloket. 
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Voor meer en persoonlijk advies rond milderende maatregelen om geur te reduceren, kan u 

contact opnemen met onderstaande personen: 

- Stijn Bossin (Innovatiesteunpunt)  

stijn.bossin@innovatiesteunpunt.be 

016 28 61 37 

- Tine Degroote (Inagro) 

tine.degroote@inagro.be 

051 27 33 81 

- Eva Brusselman (ILVO) 

eva.brusselman@ilvo.vlaanderen.be 

09 272 27 84 

 

 

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de 

formulering van dit antwoord: 

- Suzy Van Gansbeke – Vlaamse overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

- Eva Brusselman – ILVO, Eenheid Technologie en Voeding  

 
 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 
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