
Geur is wellicht een van de moeilijkste emissies om te bestrijden in veestallen. Geur kan je niet zien, is moeilijk meetbaar 
en is eigen aan de manier waarop we onze veestapel houden. Op dit moment is er steeds meer aandacht voor geur en 
geurhinder, vooral in het vergunningenbeleid. Op deze studienamiddag krijgt u meer informatie over het ontstaan van geur 
in varkensstallen, hoe geur gemeten wordt en welke nieuwe technieken er kunnen gebruikt worden om geur te reduceren.

Programma

13u00 Ontvangst
13u15 Inleiding
13u30 Algemene informatie over geur/geurhinder (Herman van Langenhove en Katrijn Van Huffel, Ugent)
14u00 Hoe meet je geur - Emissiekengetallen - Reductietechnieken bestaande stallen 

(Eva Brusselmans, ILVO, referentiewerking LNE)
Pauze
15u15 Geur in milieuvergunningen, toelichting case (Isabelle Rommens en Annick Van De Walle, SBB)
16u00 Nieuwe, innovatieve technieken (Tine Degroote, Inagro en Stijn Bossin, Innovatiesteunpunt)
16u30 Analyse werkingskosten luchtwassystemen (Tine Degroote, Inagro en Stijn Bossin, Innovatiesteunpunt)

Praktisch

 Wanneer? Dinsdag 9 april 2013

Waar? Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Roeselare

Inschrijven? Deelname is gratis 
Inschrijven via website: www.vemis.be/category/agenda 
Indien geen internet beschikbaar: T 051 27 33 85

Meer info? tine.degroote@inagro.be 
stijn.bossin@innovatiesteunpunt.be

Deze studiedag kadert in het ADLO-project: “Hoe geuremissies beheersen”  en het project “Duurzaam geuremissies beheersen” van de provincie Vlaams-Brabant.

Studiedag ‘Wat weet u over geur in de varkenshouderij?’
dinsdag 9 april 2013 in Inagro

Met de steun van 
Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling 
Europa investeert in platteland

Gefinancierd door de Vlaamse Overheid & het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de provincie Vlaams-Brabant

Deze studiedag is een initiatief van:

http://www.vemis.be/category/agenda
mailto:Tine.Degroote@inagro.be
mailto:Stijn.Bossin@innovatiesteunpunt.be
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Hoe meet je geur?  
Resultaten van metingen: Emissiekengetallen  

Reductietechnieken in bestaande stallen 

Brusselman Eva 

Specialist referentiewerking ILVO 

12 en 19 maart 2013 

BRON 

VERSCHILLENDE MEETTECHNIEKEN

Hoe meet je geur? 

Stal 1 

Stal 2 

VERSPREIDING 

Woning 2 

Woning 3 
HINDER 

Geurconcentratie 

Chemische samenstelling 

Verspreidingsmodel 

Snuffeploegmetingen 

Enquêtes

Meldpunt voor klachten 

BRON 

VERSCHILLENDE MEETTECHNIEKEN

Hoe meet je geur? 

Stal 1 

Stal 2 

Woning 2 

Woning 3 

Geurconcentratie? 

Met olfactometrie (ouE/m³)

Geuremissie? 

Netto geurconcentratie (ouE/m³)

x ventilatiedebiet (m³/s)

= geuremissie (ouE/s) 

Som maken voor alle ventilatieopeningen

OLFACTOMETRIE

Hoe meet je geur?

Olfactometrie = Sensorische meetmethode 

Deze meetmethode steunt op de definitie van geur   

Ruikbeker 



OLFACTOMETRIE

Hoe meet je geur?

Europese en Belgische standaard (CEN EN 13725 en NBN EN 13725): 

Olfactometrie:  

gestandaardiseerde methode 

objectieve bepaling van de geurconcentratie van luchtstalen  

zoals ervaren door de gemiddelde bevolking 

met behulp van een streng geselecteerd en gekwalificeerd 

geurpanel  

OLFACTOMETRIE

Hoe meet je geur? 

Voorbereiding monstername:

1. Planning in de tijd - panel 

2. Voorbereiding materiaal 

In stal:  

1. Monstername onder emissiepunt,  

        Compartimentdeuren dicht 

2.   Longprincipe 

3.   12 liter zak vullen in 15min 

4.   Stalen in dubbel 

Transport: 

1. Afgeschermd van zonlicht 

2. Snel: analyse moet binnen 30u 

Opslag: in geklimatiseerde ruimte (labo) 

OLFACTOMETRIE

Hoe meet je geur?

Apparatuur:  Olfactometer 

Verdunningen maken van een geurstaal  

Drukken bij geurwaarneming 

BRON 

VAN GEURCONC NAAR KENGETALLEN 

Hoe meet je geur? 

Stal 1 

Stal 2 

Woning 2 

Woning 3 

Geuremissiekengetallen? 

Op basis van vastgestelde 

geuremissies uit stallen, uitgedrukt in 

geureenheden per seconde en per 

aanwezig dier in de stal 



VAN GEURCONC NAAR KENGETALLEN 

Hoe meet je geur? 

Woning 2 

Woning 3 

MER-Richtlijnenboek landbouwdieren  

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/ 

deskundigen/richtlijnenboeken/rlb-landbouwdieren-2011.pdf

VAN GEURCONC NAAR KENGETALLEN 

Hoe meet je geur? 

VAN GEURCONC NAAR KENGETALLEN 

Hoe meet je geur? 

VAN GEURCONC NAAR KENGETALLEN 

Hoe meet je geur? 



BRON 

VERSCHILLENDE MEETTECHNIEKEN

Hoe meet je geur? 

Stal 1 

Stal 2 

Woning 2 

Samenstelling van de geurhoudende lucht? 

- Chemische analyse 

VERSCHILLENDE MEETTECHNIEKEN

Hoe meet je geur? 

Stal 1 

VERSPREIDING 

Met behulp van:  

- een verspreidingsmodel 

- een snuffelploegmeting  
Kan gebruikt worden om terug te rekenen naar de bronsterkte 

SNUFFELPLOEGMETING

Hoe meet je geur? 

Stal 1 

VERSCHILLENDE MEETTECHNIEKEN

Hoe meet je geur? 

Stal 2 

Woning 2 

Woning 3 
HINDER 

De impact bepalen: 

Geurhinder in kaart brengen met behulp van:  

enquêtes

meldpunt voor klachten via internet of telefoon 

Geurhinder? 

Gevoel van ongenoegen door de geur 

Als de waarneming iemands gedrag of activiteiten 

negatief beïnvloed



Reductietechnieken 
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Omzendbrief:  

In opdracht van beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en 

Energie 

Aanpak: 
1. Literatuurstudie 

2. Samenkomst expertengroep 

3. Ontwerp omzendbrief 

AANPAK OMZENDBRIEF

Reductietechnieken 
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Stuurgroep referentietaken, aangevuld met 

geur- en sectordeskundigen van ADLO, Ugent 

en een gespecialiseerd studiebureau. 

Algemene maatregelen binnen in de stal 

Optimaliseren van het mechanische ventilatiesysteem 

Stalreiniging 

MAATREGELEN

Reductietechnieken 
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Bron foto: www.overvarkens.nl 

Optimaliseren van het mechanische ventilatiesysteem 

Geuremissie stijgt bij hogere ventilatiesnelheden (Aarnink, 

1995; Van Langenhove & Defoer, 2002; Zhang, 2008). 

Hoe? 

Via een dimensioneringsplan voor de ventilatoren 

Rekening houdend met inlaatsysteem, ventilatiebehoefte van de dieren, 

de te verwachten tegendrukken 

Automatische regelapparatuur (regelmatig controleren) 

Goed onderhoud! 

=> Een geoptimaliseerd ventilatiesysteem zal zorgen voor 

voldoende ventilatie, terwijl overmatige geuremissies vermeden 

worden. 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 

20 



A-V1: Optimaliseren van het ventilatiesysteem 

Optimalisatie van de instellingen van het ventilatiesysteem 

Onderhoud van het ventilatiesysteem 

Na elke ronde voor alle onderdelen in de stal 

Jaarlijks voor de onderdelen aan de buitenkant van de stal 

Controle regelapparatuur (jaarlijks) 

www.ilvo.vlaanderen.be/milieutechniek/refmil

Voorbeeld standaardprocedure en logboek 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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WWW.ILVO.VLAANDEREN.BE/MILIEUTECHNIEK/REFMIL

Reductietechnieken 
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WWW.ILVO.VLAANDEREN.BE/MILIEUTECHNIEK/REFMIL

Reductietechnieken 
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WWW.ILVO.VLAANDEREN.BE/MILIEUTECHNIEK/REFMIL

Reductietechnieken 
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WWW.ILVO.VLAANDEREN.BE/MILIEUTECHNIEK/REFMIL

Reductietechnieken 
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Stalreiniging 

Weinig onderzoek naar verricht. Toch geloven vele 

onderzoekers dat propere stallen zullen resulteren in een 

beperking van de geuremissies (De Bruyn, 2001; Jacobson, 

2001). 

Mest, natte voeding en andere producten die geuren 

produceren zouden op regelmatige basis uit de stal 

verwijderd moeten worden. 

Perfecte reiniging verloopt in verschillende acties. 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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1. De voorbereiding 

2. Het inweken 

3. Het afspoelen 

4. Tussentijds drogen 

5. De ontsmetting 

6. Naspoelen 

7. Droge leegstand 

8. Reiniging van de mestkelders 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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De voorbereiding 
Na verwijdering van de dieren worden de voederbakken 

vrijgemaakt. 

Alle voederresten worden afgevoerd. 

Beweegbare, demonteerbare en niet ter plaatse reinigbare 

apparatuur wordt uit de stal verwijderd. 

De ventilatiekanalen en kokers en de ventilatoren worden stofvrij 

gemaakt, evenals de aan- en afvoeropeningen. 

Nadat mest en grof vuil uit de stal is verwijderd, wordt deze met de 

bezem of met behulp van een stofzuiger schoongemaakt. 

Voordat er wordt overgegaan naar de natte reiniging worden de 

nodige reparaties en onderhoud uitgevoerd. 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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Het inweken 
Van boven naar beneden werken. 

De vloer moet ingeweekt worden, bij voorkeur in schuimvorm. 

Minstens gedurende 4 uur. 

Ook de buitenkant van de stal, voornamelijk rond luchtinlaten en 

uitlaten (jaarlijks). 

Het afspoelen 
Met een werkdruk van 120 bar. 

Al het schoonmaakmiddel wordt volledig verwijderd om de werking 

van de ontsmettingsmiddelen niet te verhinderen. 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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Tussentijds drogen 

De stal moet drooggetrokken worden en drupvrij zijn vooraleer te starten 

met de ontsmetting. 

Alle oppervlakken moeten vrij van plassen zijn. 

De ontsmetting 

Met erkend ontsmettingsmiddel (lijst FAVV). 

Eerst terugplaatsing van de apparatuur. 

Wanden, vloeren en plafond worden ontsmet met lage druk (15-30 bar). 

Voor de ontsmetting van voedersystemen zijn speciale producten 

beschikbaar. 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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Naspoelen (niet strikt noodzakelijk) 

Om aanwezige residuen van ontsmettingsmiddelen te verwijderen. 

Enkel met spoelwater dat aan de drinkwaternormen voldoet. 

Droge leegstandperiode 

De stal moet goed droog zijn vooraleer de dieren erin komen. 

Reinigen van de mestkelders (niet haalbaar in de praktijk) 

Ledigen mestkelder met afvoer van mest naar gesloten opslag. 

Mestkelder reinigen. 

ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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ALGEMENE MAATREGELEN IN DE STAL

Reductietechnieken 
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A-V2: Intensieve stalreiniging bij all-in/all-out systemen 

Volgens vorige beschreven stappen (naspoelen en reinigen 

mestkelders zijn niet verplicht) 

www.ilvo.vlaanderen.be/milieutechniek/refmil

Voorbeeld standaardprocedure en logboek 



Voederstrategieën

Voedersamenstelling 

Meerfasevoedering 

Voederadditieven 

Voederstructuur 

Voedersysteem 

Beheersing van het stalklimaat 

Stalluchttemperatuur 

Verneveling van additieven 

Mestbeheer 

Mestverblijftijd 

Mestadditieven 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN

Reductietechnieken 
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Voederstrategieën (1)

Voedersamenstelling  

 Vele verbindingen die geur veroorzaken zijn intermediaire of 

 eindproducten van de afbraak van eiwitten uit het voeder. 

Een verlaging van ruwe eiwitten kan behaald worden door bv. 

meer tarwe of gerst in plaats van sojameel te voederen. 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN

Reductietechnieken 
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Voederstrategieën (1)

Ruw eiwit gehalte (< 16%) en fermenteerbare koolhydraten (niet-zetmeel 

polysacchariden en resistent zetmeel) (< 15%). 

(Hayes, 2004; Le, 2007) 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN

Reductietechnieken 
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Kan verlaagd worden 

door bv. meer 

maïszetmeel ipv 

aardappelzetmeel en 

suikerbietenpectine te 

voederen. 

Voederstrategieën (2)

Meerfasevoedering 

De nood van varkens aan AZ en mineralen daalt naarmate het varken 

 ouder wordt. Voederen in meerdere fasen met dalend RE gehalte zal 

resulteren in minder verliezen, minder kosten en minder nutriënten in 

 de mest (Appelgate, 2008). 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN

Reductietechnieken 
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SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN

Reductietechnieken 
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A-V3: Voederen volgens de behoeften van de dieren 

Dieren worden gevoederd met erkend laag-eiwitvoeder 

www.ilvo.vlaanderen.be/milieutechniek/refmil

Voorbeeld standaardprocedure

Voederstrategieën (3)

Opletten met brijvoeder (Infomil, 2012) 

Soort product is belangrijk. Uiensap heeft onaangenamere geur 

dan aardappelproducten. 

Bederfelijke producten kunnen tot stank leiden. 

Natte bijproducten geven meer overlast dan droge. 

Producten die gemengd moeten worden kunnen meer overlast 

veroorzaken. 

Slecht voedermanagement kan de hinder verhogen. 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN
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SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN
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A-V4: Goed brijvoedermanagement als dat van toepassing is 

- Brijvoederproducten die onaangename geuren verspreiden, 

worden opgeslagen in een gesloten systeem 

- Te lange bewaartijden worden vermeden 

- Droge brijproducten krijgen de voorkeur 

- De producten die homogeen blijven zonder mengen, krijgen de 

voorkeur 

- Morsen bij het bereiden wordt vermeden 

- Gemorst voeder wordt onmiddellijk opgeruimd 

- De brijvoederkeuken wordt goed gereinigd 

www.ilvo.vlaanderen.be/milieutechniek/refmil

Voorbeeld standaardprocedure

Voederstrategieën (4)

Voederadditieven 

Koperadditieven (Armstrong, 2000) 
Antibiotica-achtige werking 

Toevoeging is beperkt door Europese wetgeving (Europese Commissie, 2006) 

Voederstructuur 

Reductie van deeltjesgrootte tot 650-700 µm verhoogt verteerbaarheid 

van stikstof. Geen wetenschappelijke studies terug gevonden. 

Stofvorming beperken. 

Voedersysteem 

Gemorst voeder kan bijkomende geur veroorzaken. Regelmatig 

opruimen is de boodschap! 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN
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SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN
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A-V5: Voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen 

- Voedersysteem dagelijks controleren op gebreken 

- Bij vaststelling van een gebrek, zo vlug mogelijk oplossen 

- Gemorst voeder dagelijks verwijderen. 

www.ilvo.vlaanderen.be/milieutechniek/refmil

Voorbeeld standaardprocedure

Beheersing van het stalklimaat 

Stalluchttemperatuur 

Varkens zijn van nature propere dieren die hun 

mest- en ligplaatsen gescheiden houden. Dit 

verandert bij te hoge temperaturen. 

INFLECTIE temperatuur: 25 C voor varkens 

van 25 kg, 20  voor varkens van 100 kg. 

Nog geen onderzoek verricht naar effect op 

geuremissie. 

Verneveling van additieven 

Tegenstrijdige resultaten met sojaolie. 

Nadelen aan verbonden! 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN
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Bron figuur: Aarnink et al. (2006) 

Bron figuur: Jacobson et al. (2001) 

Mestbeheer (1) 

Mestverblijftijd 

Hoe langer de mestverblijftijd onder de rooster, hoe meer kans op 

anaërobe condities in de mest, hoe meer kans op sterkere 

geuremissies (Van Langenhove & Defoer, 2002). 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN

Reductietechnieken 

43 

B-V1: Beperken van de mestverblijftijd in de stal 

- Door afzet naar een vergistingsinstallatie of andere 

mestverwerking of door gebruik van een gesloten opslag. 

- Minder dan twee maanden. 

www.ilvo.vlaanderen.be/milieutechniek/refmil

Voorbeeld standaardprocedure en logboek

Mestbeheer (2) 

Mestadditieven 

Al geruime tijd onderzocht met afwisselend succes. 

Zes groepen:  

Microbiële

Desinfecterende 

Oxiderende 

Adsorberende 

Maskerende agentia 

Additieven die fysische barrière vormen op de mest

Vaak problemen met geheimhouding van de samenstelling van de 

additieven. 

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR VARKENSSTALLEN

Reductietechnieken 

44 



Kadaverkoeling 

Verhogen van de ventilatie-uitlaat 

Aanleggen windsingel 

Installeren windbreekmuur 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL

Reductietechnieken 

45 Bron figuur: Boer en Tuinder (2012) 

Kadaverkoeling 

Uitgevallen dieren zo snel mogelijk overbrengen naar 

gekoelde en van de lucht afgesloten omgeving. 

Kan geurpieken in warme zomerperioden voorkomen. 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL
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B1: Kadaverkoeling 

- Temperatuur max. 7

www.ilvo.vlaanderen.be/milieutechniek/refmil

Voorbeeld standaardprocedure

Verhogen ventilatie-uitlaat 

Geurpluim kan zich in groter luchtvolume inmengen 

vooraleer het grondniveau te bereiken. 

Voor problemen waarbij gehinderden zich dichtbij de stal 

bevinden. 

Afstand van kippenstal tot waar 5 geureenheden werden 

gedetecteerd, werd gereduceerd van 300 tot 170 m (Pollock 

& Friebel, geciteerd door McGahan, 2002). 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL
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ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL

Reductietechnieken 
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B2: Verhogen van de ventilatie-uitlaat 

- Korte schouw die tot minimaal 1,5 m boven de nok uitkomt op 

alle ventilatie-uitlaten. 

- Niet uitgerust met een pet. 

- Alleen als er potentieel gehinderden zijn op minder dan 200 m 

van de stal. 



Windsingels 
Vegetatiesystemen bestaande uit bomen en struiken 

Verschillende fysische en sociale effecten: 
Verhoging atmosferische menging met zuivere lucht. 

Filtratie door onderschepping van deeltjes. 

Afzetting deeltjes net na windsingel door val windsnelheid. 

Sociaal effect door hoge zichtbaarheid maatregel. 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL
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Onderzoek: 
 Veldmetingen op 4 sites in Canada (Lin, 2006) 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL
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Onderzoek: 
 Lengte van de geurpluim werd opgemeten (Lin, 2006). 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL
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Ontwerpadviezen windsingels: 
Mengeling van boomsoorten en struiken gebruiken. 

Één tot drie rijen van afwisselend coniferen en loofbomen.
Eerst struiken, dan coniferen, dan loofbomen. 

Afstand windsingel-ventilator minimum 10 keer diameter 
ventilator en max. 15 m. 

Optische porositeit maximum 35%. 

Ook windopwaarts windsingel plaatsen. 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL
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ALGEMENE MAATREGELEN VOOR BUITEN STAL

Reductietechnieken 

53 

B3: Windsingel aanleggen 
- Er moet een uitvoeringsplan opgemaakt worden. 

- De windsingel moet aangelegd worden volgens dit plan. 

- Tussen het bedrijf en de zone met geurhinder. 

- Afstand tussen windsingel en stallen mag maximaal 15 m bedragen 

- De optische porositeit mag niet groter zijn dat 35%. 

- Moeten bestaan uit 3 rijen planten. 

- Bij voorkeur een rij struiken, een rij coniferen en een rij loofbomen 

van hardhout. 

- De planten moeten kruiselings worden gezet om grote openingen te 

vermijden. 

- Als planten uitvallen moeten ze vervangen worden. 

- De hoogte van de loofbomen moeten minstens 10 meter bedragen. 

- Mag niet toegepast worden indien er zich op minder dan 100 m van 

de windsingel potentieel gehinderden bevinden. 
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

Eenheid Technologie & Voeding 
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Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Bedankt voor de aandacht! 
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