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Geuremissie in de 
veehouderij: hoe 
beheersen?

8 juni 2021

1) GEUR: WAT EN HOE?

2) GEACTUALISEERDE EMISSIEFACTOREN LANDBOUWDIEREN

3) HOE ONTSTAAT GEUR IN DE VEEHOUDERIJ

4) WAT KAN ER GEDAAN WORDEN OM GEUREMISSIES TE BEPERKEN

5) ROL INAGRO
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Geur: Wat en hoe?

- Definitie: eigenschap van een stof die de reukzin activeert

- Zintuig

- Subjectief
- Gevoeligheid (geurdrempel)

- Hedonische waarde

- Geurintensiteit

- Geurkarakter

- Niet zichtbaar

- Moeilijk meetbaar

- Lokaal

- Momentopname

Wat weten we over geur?
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Definitie geurhinder: cumulatief resultaat van een herhaalde blootstelling aan geur

Hoe wordt geur waargenomen?

5

Emissie

Immissie

Geurperceptie

Respons

- Wat?
- De mate waarin inwoners van Vlaanderen hinder ervaren van geluid, geur en licht

- Resultaat onderzoek?

- Geluid: 29%

- Geur: 15% 

- Licht: 7%

Schriftelijk leefomgevingsonderzoek (SLO)
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Schriftelijk leefomgevingsonderzoek (SLO)
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1/10 Vlamingen geeft 

aan hinder te 
ondervinden van de geur 
van rook afkomstig uit 

de schoorsteen van 
buren

Schriftelijk leefomgevingsonderzoek (SLO)
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Sectoren en hun aandeel in de geurhinder

7

8



08/06/2021

5

MilieuKlachten Registratie – en
OpvolgingSysteem MKROS
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Geactualiseerde emissiefactoren
landbouwdieren
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Emissiefactoren landbouwdieren
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- Doel?
- Uniforme aanpak

- Wat?

- Recentste aanpassing emissiefactoren 1/2/2021:

Emissiefactoren landbouwdieren
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https://omgeving.vlaanderen.be/richtlijnenboeken-en-handleidingen


08/06/2021

7

- Doel? Mogelijke geurhinder op een objectieve wijze in kaart brengen (conform methodologie Richtlijnenboek
Landbouwdieren)

- Wanneer?
- Uitbreiding aantal dieren
- Wijziging diersoort waarbij totale geuremissie stijgt
 Nieuw! Aangepast beoordelingskader geurhinder veehouderijen – vanaf 15/6/2021:

- ook geurstudie bij loutere hernieuwing van veehouderij

- Welke diersoorten?

- Varkens
- Pluimvee (uitz. struisvogels)
- Vleeskalveren
- Geiten
- Schapen

Geurstudie
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Geurstudie

- Hoe?

- Impacttool (IFDM) 

- Wat?

- Geurimmissie huidig vergunde situatie

- Geurimmissie geplande situatie

- Aanvullend*:

- Cumulatieve geurimmissie huidig vergunde situatie

- Cumulatieve geurimmissie huidig vergunde situatie zonder het bedrijf

- Cumulatieve geurimmissie geplande situatie

- Beoordeling:

- 10 OUe/m³ als 98 percentiel voor woningen in agrarisch gebied = laag geurgevoelig gebied

- 5 OUe/m³ als 98 percentiel voor woongebied met landelijk karakter = matig geurgevoelig gebied

- 3 OUe/m³ als 98 percentiel voor woongebied, scholen, ziekenhuizen… = hoog geurgevoelig gebied

14

*: Een inrichting wordt geacht tot een bronnencluster te behoren indien er zich binnen een cirkel rondom het bedrijf, bedrijven bevinden met veeteelt en/of 
installaties met gelijkaardige geuremissies. De straal van de cirkel (vanuit het middelpunt/geurzwaartepunt van het bedrijf) stemt overeen met de afstand van 
het bedrijf tot het verste punt waar er nog een immissie van 2OUe/s of meer is. Deze straal mag niet kleiner zijn dan 750m. 
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Voorbeeld geurmodellering

- Individueel - vergunde situatie:

15

- Individueel - Aangevraagde situatie:

Voorbeeld geurmodellering

Cumulatief - vergunde situatie
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Cumulatief - Aangevraagde situatie
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Hoe ontstaat geur in de 
veehouderij?

- Oorzaak = afbraak proteïnebevattende afvalproducten
- Mest

- Urine

- De geuremissie op veeteeltbedrijven wordt voornamelijk beïnvloed door:

- De diersoort (varkens, pluimvee …)

- De diercategorie (zeugen, biggen, slachtkuikens, legkippen…)

- Het aantal dieren

- Het stalsysteem

- Het voeder

- De aanwezigheid van kadaveropslag

- De aanwezigheid van mestbewerking – of mestverwerkingsinstallatie

Hoe ontstaat geur in de veehouderij
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Wat kan er gedaan worden om 
geuremissies te beperken

Aanpak geurreductie

20

VRAGEN OVER GEUR:

➢ Vragen/opmerkingen bij vergunningstrajecten = beoordelingskader departement
Omgeving 

➢ Focus: reductiecijfers zijn belangrijk voor de geurstudie

➢ Geuremissies reduceren bij hinder naar de buurt toe = geurklachten

➢ Focus: reductiecijfers zijn minder belangrijk, klachten moeten opgelost worden

19

20



08/06/2021

11

VLAREM
- Algemene regels

- Alle noodzakelijke maatregelen treffen om hinder te beperken
- Toepassen BBT

- Specifiek voor veehouderijen
- Inplanting en bouw van stallen
- Ammoniakemissiearme stallen (AEA lijst)
- Verbodsregels – afstandsregels
- …

Wat kan er gedaan worden om geuremissies te beperken? 

21

Maatregelen / technieken:
- Omzendbrief LNE 2012/1 ‘Milderende maatregelen voor

geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens –
en pluimveestallen in Vlaanderen’

- AEA lijst (niet altijd geurreductie)

- Andere
- 2 categorieën:

- End of pipe
- Front of pipe

Wat kan er gedaan worden om geuremissies te beperken? 

22
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https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/29-juni-2012-omzendbrief-lne-20121-milderende-maatregelen-voor-geuremissies-die
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=334
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- Biologische luchtwasser

- Chemische luchtwasser

- Biobed

- Vernevelsysteem

- Windsingel

- Verhogen emissiepunt

End-of-pipe

23

- Biologische luchtwasser (S-1)

- Werking:

- Bacteriën gehecht aan het filtermateriaal zorgen voor de 
omzetting van ammoniak naar nitriet

- Bacteriën gebruiken de stallucht als voedsel

- Resultaat: 40% geurreductie

- Chemische luchtwasser (S-2)

- Werking: 

- ammoniak + zwavelzuur -> ammoniumsulfaat

- Ammoniumsulfaat kan vervolgens gebruikt worden als
kunstmest.

- Resultaat: 30% geurreductie

End-of-pipe
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- Biobed (S-3)

- Werking:

- Stalventilatielucht wordt behandeld in een biologisch
luchtzuiveringssysteem met hoge microbiële activiteit

- Het luchtzuiveringssysteem bestaat uit een bed van 
biologisch vulmateriaal

- Ammoniak wordt afgevangen en door de bacteriën
omgezet in nitriet en/of nitraat

- Dimensionering en bevochtiging cruciaal voor ammoniak
– en geurreductie

- Resultaat: 70% geurreductie

End-of-pipe

25

- Vernevelsysteem

- Werking:

- Via een druksysteem wordt een mengsel van water met 
een geurmaskerend product verneveld in/over de 
ventilatiekokers

- Resultaat: 

- Al enkele goede ervaringen

- Reductie/doeltreffendheid nog niet aangetoond (geen
reductiepercentage)

End-of-pipe
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- Windsingel (omzendbrief LNE 2012/1)

- Werking:

- Zorgt voor een verticale atmosferische menging van de 
vervuilde lucht met zuivere lucht waardoor verdunning
optreedt

- Voorwaarden:

- Max. 15m van de stal

- Hoogte bomen minstens 10m

- Niet toepassen bij potentieel gehinderden op < 100m 
van de windsingel

- Resultaat: 

- Inschattingscoëfficiënt: 5%

End-of-pipe

27

- Verhogen emissiepunt (Omzendbrief LNE 2012/1)

- Werking:

- Geurpluim kan zich mengen in een groot luchtvolume
voor de geurpluim het grondniveau bereikt. 

- Voorwaarden:

- Minimum 1,5m boven de nok

- Zonder pet  

- Alleen toepasbaar bij potentieel gehinderden op < 200m 
van de stal

- Resultaat: 

- Inschattingscoëfficiënt: nvt

End-of-pipe
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- AEA stalsystemen

- Maatregelen omzendbrief LNE 2021/1

- Mestadditieven

Front-of-pipe

29

AEA stalsystemen

- Varkens: 

- vooral verkleining van het emitterend mestoppervlak

- Pluimvee: 

- vooral door droging mest-strooisellaag (microbiële
activiteit stilleggen)

- Focus ligt in eerste plaats op reductie ammoniakemissie

- Weinig tot geen geurreductie:

- Behalve bij:

- Biggen

- 30% geurreductie

- Guste en dragende zeugen (V-3.9, V-3.10 = 
VEDOWS)

- 50% geurreductie

- Vleesvarkens:

- 22% tot 74% (VEDOWS) geurreductie

Front-of-pipe
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VEDOWS

- Werking: 

- Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een
giergoot en mestschraper (primaire mestscheiding)

- Ammoniakemissie wordt beperkt door een beperking van het 
contact tussen mest en urine -> voorkoming vorming ammoniak!

Front-of-pipe

31

Maatregelen Omzendbrief LNE 2012/1

- Algemene maatregelen:

- Optimaliseren van het ventilatiesysteem

- Intensief en regelmatig reinigen van de stal

- Voederen volgens de behoeften van de dieren

- Voederverliezen beperken (en indien nodig verwijderen)

- Drinkwaterverlies beperken

- Bijkomende maatregelen:

- Kadaverkoeling

- Beperken mestverblijftijd

Front-of-pipe
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Mestadditieven

- Werking:

- Microbieel

- Desinfecterend

- Fysische barrière (oliefilm op mest)

- Verzuring

- … 

- Resultaat:

- Geen bewezen reductie

Front-of-pipe
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Rol Inagro
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LANDBOUW

- Samenwerking met dienst bedrijfsontwikkeling (Kathleen Storme, Inagro)

- Alle vragen over geur/ammoniak of andere emissies zijn altijd welkom

- Alle vragen over hinderproblemen met de buurt (geur-gerelateerd) 

-> wij zoeken samen met de landbouwer naar een geschikte oplossing

Dienstverlening
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GEMEENTEN

- Alle vragen over geur/ammoniak of andere emissies zijn
altijd welkom

- Alle vragen over hinderproblemen met de buurt (geur-
gerelateerd)

- Laatste nieuwtjes rond emissies via VEMIS E-ZINE  
(4x/jaar)

Dienstverlening
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DANK U.

Lisa Dejonghe - Adviseur luchtemissies – veehouderij

lisa.dejonghe@inagro.be

051/27 32 09
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