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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

Aanvaardbaarheidsniveau De grens van hinder die nog net aanvaardbaar is, met inachtname 

van verschillende aspecten zoals de aard en waardering van de 

geur, de historie van het bedrijf in zijn omgeving, het type 

bebouwing, de inkleuring op het gewestplan. 

Basisniveaus Immissieconcentratieniveaus in se.m3 als 98-percentiel in de 

omgeving van de geurbron die overeenkomen met waarneming, 

hinder en ernstige hinder veroorzaakt door geur afkomstig van de 

bron. Deze niveaus vormen de basis van de geurnormerings-

methodiek. 

Brasvoeder Vloeibaar voedsel, mengsel van water en meel 

Brijvoeder Natte bijproducten, gefermenteerde bijproducten  

Cumulatie Gelijktijdig effect van verschillende bronnen op eenzelfde 

respondent. 

Dispersiemodellen Met behulp van dispersie- of verspreidingsmodellen kan uitgaande 

van de emissie van één of meerdere bedrijven de immissietoestand 

berekend worden voor één enkele component (SO2, NOx, ozon) 

of voor een mengsel van componenten (bv. geur, KWS) 

Emissie De uitworp van één of meerdere verontreinigende stoffen (naar 

lucht, water of bodem). 

Geur Geur is de eigenschap van een stof om met behulp van het 

geurzintuig in de neus te worden waargenomen. Deze eigenschap 

uit zich zowel bij zuivere stoffen als bij mengsels van stoffen. 

Geurconcentratie Aantal geureenheden per volume-eenheid (ouE.m3) volgens de 

Europese Norm EN 13725). De getalwaarde van de 

geurconcentratie is het aantal keer dat de geurhoudende lucht met 

geurvrije lucht moet verdund woren om de geurdrempel te 

bereiken. 

Geurdrempel Concentratie waarbij nog net geur kan waargenomen worden. 

Geureenheid De hoeveelheid van een geurmengsel die, verdeeld in 1 m3 

geurvrije lucht, door 50% van een panel waarnemers wordt 

onderscheiden van geurvrije lucht. 

Geuremissie Hoeveelheid geur per tijdseenheid (ou.h-1). Het product van het 

volumedebiet van een bron in m3.h-1 en de geurconcentratie. 

Geurgevoelig gebied Gebied dat maximale bescherming tegen geurhinder verdient. 

Onder geurgevoelige gebieden worden volgens het Gewestplan 

verstaan: woongebied, woonuitbreidingsgebied, woonreserve-

gebied, woonpark, recreatief parkgebied, parkgebied, landelijk 

gebied met toeristische waarde, recreatiegebied, 

dagrecreatiegebied, gebied voor verblijfsrecreatie, golfterrein, 

speelbos, speelweide, gebied voor een toeristisch recreatiepark, 
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gebied voor jeugdcamping, gebied bestemd voor de vestiging van 

grootwinkelbedrijven, etc. 

Geurgewogen zwaartepunt Wordt bepaald uit de emissiegewogen middeling van de x- en y-

coördinaten van de procesonderdelen. De x- en y-coördinaten van 

een bron (bepaald vanuit een willekeurig gekozen nulpunt) 

worden hierbij vermenigvuldigd met de procentuele bijdrage van 

de bron aan de totale geuremissie en gedeeld door 100. 

Vervolgens worden de aldus verkregen producten van coördinaten 

en bijdragen opgeteld. De optelsom geeft dan de coördinaten van 

het geurgewogen zwaartepunt. 

Geurimmissie Geurconcentratie in ouE.m-3 of se.m-3 op leefniveau 

Hedonisch karakter Geeft aan in welke mate een geurwaarneming als aangenaam 

ervaren wordt. 

Hinder Het cumulatieve resultaat van een herhaalde stankverstoring die 

zich laat kenmerken door een gewijzigd gedrag. 

Dit gedrag kan actief zijn (klagen, ramen sluiten, minder in de tuin 

zitten) of passief (gesignaleerd door bijvoorbeeld afwijkende 

beantwoording van enquêtes of interviews). Geurhinder kan 

leiden tot een aantasting van welbevinden waardoor ons welzijn 

negatief wordt beïnvloed.  

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun 

leefomgeving (woon, werk, recreatie) waarnemen:  

- als onaangenaam beoordelen, en 

- als de waarneming meerdere malen plaatsvindt, en 

- als ze zich aan de waarneming niet gemakkelijk kunnen 

onttrekken, en 

- als ze de betreffende geur beschouwen als een negatieve 

invloed op hun welbevinden 

Homogene sectoren Sectoren worden homogeen genoemd als ze voldoen aan 

volgende criteria: 

- een voldoende aantal geurklachtenbronnen binnen de 

sector 

- vergelijkbare werkingsprocessen en emissies binnen de 

sector 

- de haalbaarheid van een sectorale aanpak binnen de sector 

Voor deze sectoren is een gemeenschappelijke aanpak van het 

geurprobleem mogelijk. De totale geuremissie wordt voornamelijk 

bepaald door de bedrijfsgrootte. 

Maximale 

geurwaarnemingsafstand 

(MGWA) 

Maximale afstand windafwaarts van de bron waar de geur van die 

bron nog net kan worden waargenomen tijdens een bepaalde 

meteorologische toestand.  

Nuleffectniveau Achtergrondniveau; het hinderniveau in een controlegroep (buiten 
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de invloedsfeer van de geurbron gelegen). 

Olfactometrie Meettechniek waarbij a.d.h.v. een toestel (olfactometer) en een 

panel van mensen de geurconcentratie van een luchtmonster 

bepaald wordt.  

Percentielwaarde Percentage van de tijd dat een bepaalde uitgemiddelde 

concentratie niet wordt overschreden.  

Snuffeleenheden De uit geurzonebepaling afgeleide hoeveelheid geur, verdeeld over 

1 m3. Eén snuffeleenheid komt overeen met de geurconcentratie 

in het veld waar de geur van de bron door een snuffelploeg nog 

net kan worden waargenomen, dit is ter hoogte van de maximale 

geurwaarnemingsafstand. De snuffeleenheid wordt afgekort als 

„se‟. 

Snuffelmeting Veldmeting uitgevoerd door 1 of 2 ervaren snuffelaars waarbij de 

zone wordt bepaald waarbinnen de geur van het bedrijf wordt 

waargenomen.  

Stabiliteitsklassen De verschillende klassen beschrijven de toestand van de atmosfeer 

die varieert van zeer stabiel tot zeer onstabiel. 

Verspreidingsberekeningen Berekeningen met betrekking tot de verspreiding van geurlucht in 

de buitenlucht. 
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VOORWOORD 

 

Ter bescherming van de bedrijven worden alle bedrijven in het rapport aangehaald met een 

lettercode. In een vertrouwelijke bijlage (Bijlage 15) wordt weergegeven met welke lettercode welk 

bedrijf overeenkomt. Deze vertrouwelijke bijlage wordt enkel ter beschikking gesteld van de 

opdrachtgevers (AMINAL en VLM) en de 3 onderzoeksgroepen (UGent, CLO en KULeuven) die 

bij het project betrokken waren.  

In dit voorwoord willen wij echter ten zeerste de bedrijven bedanken die bereid waren mee te 

werken aan het project en altijd klaar stonden met een helpende hand of een woordje uitleg.  
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1. INLEIDING 

 

De invulling van het aspect geur in dit project kadert in de verdere uitvoering van actie 88 van het 

MBP 1997-2002 “ een methodologie ontwikkelen voor het opstellen van een geurnormering per 

bedrijf”. Deze methodologie wordt uitgewerkt voor 5 pilootsectoren waaronder de sector van de 

varkenshouderijen.  

In een eerste fase werden reeds nuleffectniveaus bepaald. Het nuleffectniveau is een 

hinderpercentage, uitgedrukt als geurconcentratie in combinatie met een percentielwaarde, waarbij 

nog net geen effect van de bron wordt waargenomen; het overeenstemmende hinderpercentage 

komt overeeen met het hinderniveau van een controlegroep, buiten de invloedsfeer van de bron 

gelegen. Voor varkenshouderijen werd een nuleffectenband gevonden van 0.5-2.0 se.m-3 als 98-

percentiel.  

In een tweede fase werden deze nuleffectniveaus vertaald naar aanvaardbaarheidsniveaus waarbij 

rekening werd gehouden met de huidige toestand van de sector (financiëel-economisch, 

technologisch) en de voorziene ontwikkelingen binnen de sector (economische conjunctuur, 

marktfactoren, technische evoluties met repercutie op luchtemissies). Hierbij werden de volgende 

drie basisbeschermingsniveaus voor de sector van de varkenshouderijen vastgelegd: 

- nuleffectniveau: 0.5 se/m3 (98-percentiel) 

- hinderniveau : 1 se/m3 (98-percentiel) 

- ernstig hinderniveau : 1.5 se/m3 (98-percentiel) 

 

Ondertussen werd in 1998 een project opgestart waarbinnen een eenvoudige procedure ontwikkeld 

werd voor de bepaling van geur- en ammoniakemissies van agrarische constructies ten behoeve van 

een aangepaste milieureglementering in Vlaanderen. Het project werd opgedeeld in drie fasen. In een 

literatuurstudie werd een inventaris gemaakt van bestaande en toegepaste geurreductietechnieken 

(zowel procesgeïntegreerde als nageschakelde) bij de intensieve veehouderij. Tijdens een tweede fase 

werd op basis van een uitgebreide meetcampagne rond één varkenshouderij een eenvoudige, 

wetenschappelijk verantwoorde en op grote schaal realiseerbare procedure ontwikkeld om de 

geuremissie van bestaande en nieuwe varkensstallen te bepalen. Ter uitbreiding hiervan werden nog 

metingen uitgevoerd bij 3 extra varkensbedrijven. De resultaten van dit project maakten het mogelijk 

om reeds een eerste afstandsgrafiek op te stellen waarbij het mogelijk is a.d.h.v. het aantal dieren op 

een varkensbedrijf, uitgedrukt in vleesvarkensplaatsen, de minimale afstand te bepalen die moet 

aangehouden worden om hinder te vermijden.  Een brede toepassing van deze afstandsgrafiek was 

echter nog niet mogelijk omwille van de volgende redenen: 

- de bepaling van het aantal vleesvarkensplaatsen uitgaande van het aantal dieren op een 

bedrijf, was gesteund enkel op basis van geuremissiefactoren gemeten op 1 locatie  

- de afstandsgrafiek moest verder verfijnd worden door uitvoering van extra olfactometrische 

analyses en snuffelmetingen op verschillende bedrijven van hetzelfde type 

- het toetsingscriterium, 1 se.m-3 als 98-percentiel, was een voorlopig toetsingscriterium. De 

afstandsgrafieken dienen echter opgesteld te worden op basis van de drie hoger vermelde 

basisbeschermingsniveaus (0.5, 1 en 1.5 se.m-3) 
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Het huidige project zoals beschreven in dit eindrapport werd dan ook opgezet om de hiaten uit het 

vorige onderzoeksproject in te vullen. Hierbij werden voor het partim geuremissie in het huidige 

project aldus de volgende doelstellingen nagestreefd:  

- opstellen van geuremissiefactoren voor standaardstallen (vleesvarkens, kraamzeugen, 

opfokbiggen, guste en dragende zeugen) 

- verfijnen van de bestaande afstandgrafiek voor vleesvarkensplaatsen met bijkomende 

meetpunten 

- nagaan van de invloed van het management op de geuremissie 

- opstellen van een onderbouwde wijziging van de Vlarem afstandsregels 

Hiertoe werden binnen het huidige project olfactometrische metingen uitgevoerd bij 6 gesloten 

bedrijven en 6 mestvarkensbedrijven. Op 4 van de gesloten bedrijven en 5 van de 

mestvarkensbedrijven werden tevens snuffelmetingen uitgevoerd.  

 

 

2. SELECTIE EN PROSPECTIE VAN DE ONDERZOEKSLOCATIES 

 

Er werd vooropgesteld om in het kader van bovengestelde doelstellingen olfactometrische metingen 

en snuffelmetingen uit te voeren bij 6 gesloten varkensbedrijven en 6 vleesvarkensbedrijven. 

Gedurende de eerste 5 maanden van het project – partim geur werd dan ook vooral tijd besteed aan 

de selectie en prospectie van onderzoekslocaties. Adressen van varkensbedrijven werden opgevraagd 

bij verschillende veevoederfabrikanten, de Boerenbond, AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen) 

en VEVA. In totaal werden 72 veevoederfabrikanten gecontacteerd waarvan slechts 21 

veevoederfabrikanten adressen van varkenshouders hebben doorgegeven. Er werden 111 

varkenshouders telefonisch gecontacteerd waarvan er echter heel wat niet wensten mee te werken 

omdat de studie wordt uitgevoerd in opdracht van AMINAL en de VLM. Een andere frequent 

aangehaalde reden om niet mee te werken was het hygiënisch aspect en de schrik voor 

ziekteverspreiding. Uiteindelijk werden 50 varkensbedrijven bezocht waaruit dan de 12 meest 

geschikte bedrijven (6 gesloten bedrijven en 6 mestvarkensbedrijven) geselecteerd werden om 

metingen uit te voeren. 

 

 

3. BESCHRIJVING VAN DE GESELECTEERDE MEETLOCATIES 

 

3.1. Gesloten bedrijven 

 

In Tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de geselecteerde gesloten bedrijven met de 

overeenkomstige bedrijfsgrootte (uitgedrukt in aantal dieren).  

In Bijlage 1 zijn de technische fiches terug te vinden van de verschillende bedrijven. Hierin is meer 

informatie te vinden i.v.m. de technische aspecten van de stallen. 
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Tabel 3.1. Overzicht van de geselecteerde gesloten bedrijven 

Bedrijf Zeugen Mestvarkens Biggen 

A 213 1244 700 

B 203 1020 660 

C 465 1150 1300 

D 318 1500 588 

E 190 1580 600 

F 192 980 600 

 

 

3.2. Mestvarkensbedrijven 

 

In Tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de geselecteerde mestvarkensbedrijven met de 

respectievelijke bedrijfsgrootte. De technische fiches van de mestvarkensbedrijven zijn terug te 

vinden in Bijlage 2.  

 

Tabel 3.2. Overzicht van de geselecteerde mestvarkensbedrijven 

Bedrijf Mestvarkens Biggen Quarantaine 

zeugen 

Gbis 1350 - - 

G 1140 - - 

H 249 - 54 

I 4750 - - 

J 2126 1910 - 

K 1620 - - 

L 1452 - - 

 

In Tabel 3.2 worden 2 bedrijven G vermeld omwille van de volgende reden. Oorspronkelijk werd 

gekozen voor het bedrijf Gbis maar toen daar de eerste keer geurmetingen uitgevoerd werden, bleek 

dat men bezig was met de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op het terrein zodat het niet 

mogelijk zou zijn om hier in de toekomst onafhankelijke snuffelmetingen uit te voeren. Er werd dan 

ook besloten om in het vervolg geurmetingen uit te voeren op het tweede bedrijf van de landbouwer 

(bedrijf G) waar geen mestverwerking staat en wel snuffelmetingen kunnen uitgevoerd worden.  

Op het bedrijf I werden in het voorjaar van 2003 gestart met verbouwings- en aanpassingswerken bij 

12 stallen. (Vanaf 27 mei 2003 werden de eerste stallen met meetventilatoren in werking genomen). 

Deze stallen werden allen voorzien van meetventilatoren en het voedersysteem werd overgeschakeld 

van brasvoeder naar brijvoeder. De geëmiteerde lucht van deze stallen gaat eerst door een 

mestdrogingsinstallatie vooraleer in de atmosfeer terecht te komen. De eerste twee olfactometrische 

monsternames werden uitgevoerd voor de verbouwingswerken in de enige stal op het bedrijf die als 

proefproject reeds met meetventilatoren uitgevoerd was en waar de varkens brasvoeder kregen. De 

laatste drie metingen werden uitgevoerd na de verbouwingswerken in een stal met meetventilatoren 

en brijvoeder. 
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4. RECENT NEDERLANDS ONDERZOEK M.B.T. GEUREMISSIE BIJ 

     DE VEEHOUDERIJ 

 

4.1. Geuremissie uit de veehouderij - Overzichtsrapportage 1996-1999 (Ogink 

       & Lens, 2001) 

 

4.1.1. Inleiding 

 

Met als doel een nadere onderbouwing van de omrekeningsfactoren uit de „Richtlijn Veehouderij en 

Stankhinder 1996‟  heeft het IMAG in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij en het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1996 tot 

begin 1999 een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de geuremissies van emissie-arme 

stalsystemen en conventionele stalsystemen. Het onderzoek had volgende twee hoofddoelstellingen: 

1. Het meten van de geuremissie van een twintigtal stalsystemen met daarin opgenomen 

conventionele en emissie-arme stalsystemen van verschillende diercategorieën. Nevendoel daarbij 

was meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de ammoniakemissie en de geuremissie van een 

stalsysteem. 

2. Evaluatie van de nauwkeurigheid waarmee de geuremissie kan worden vastgesteld met het 

toegepaste meetprotocol. 

 

De belangrijkste resultaten en besluiten bekomen uit dit onderzoek, zijn hieronder samengevat.  

 

4.1.2. Opzet van het onderzoek 

 

Voor de varkenshouderijsector werd in totaal de geuremissie van 9 verschillende stalsystemen 

opgemeten. Per bedrijfslocatie werd op 10 verschillende dagen de geuremissie opgemeten. Hierbij 

werd de geurconcentratie en het volume van de uitgaande stallucht (ventilatiedebiet) gemeten. De 

monstername voor het vaststellen van de geurconcentratie werd op elke monsterdag in duplo 

uitgevoerd. De emissiemeting vond plaats op een vast tijdstip, namelijk tussen 10 en 12 uur in de 

morgen. De geuremissie van het stalsysteem werd berekend als het geometrisch gemiddelde van de 

emissies tijdens de meetdagen. In Tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de verschillende 

varkensbedrijven die werden doorgemeten.  

Stalsysteem 1 en 6 werden elk op 4 stallocaties doorgemeten. Voor de overige stalsystemen werd de 

geuremissie telkens op één stallocatie doorgemeten. 
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Tabel 4.1. Overzicht van de bemeten stalsystemen voor de varkenshouderij 

Nr. Diercategorie Conventioneel/ 

Emissie-arm 

Stalsysteem 

1  Vleesvarkens Conventioneel Gedeeltelijk rooster 

2 Vleesvarkens Emissie-arm IC-V-systeem 

3 Vleesvarkens Emissie-arm Koeldek 200% 

4 Vleesvarkens Emissie-arm Spoelgoten 

5 Vleesvarkens Emissie-arm Chemische wasser 

6 Zeugen Conventioneel Standaard huisvesting 

7 Zeugen Emissie-arm Groepshuisvesting 

8 Biggenopfok Conventioneel Standaard huisvesting 

9 Kraamzeugen Conventioneel Standaard huisvesting 

 

 

4.1.3. Opgemeten geuremissie van de verschillende stalsystemen 

 

In Tabel 4.2 zijn de emissiewaarden opgenomen van de bemeten stalsystemen, met daarin het 

geometrisch gemiddelde  van de geuremissie per systeem, en als maat voor de spreiding de minimum 

en maximum waarden en de variatiecoëfficiënten (standaardafwijking gedeeld door gemiddelde) 

behorende bij de meetdagen. 

 

Tabel 4.2. Overzicht van de geuremissie van stalsystemen in de varkenshouderij met het 

   geometrisch gemiddelde, de minimum en maximum geuremissie uitgedrukt in  

  ouE.s-1.dp-1 en de variatiecoëfficiënt behorende bij de variatie tussen de meetdagen 

Diercategorie Conventioneel/ 

Emissie-arm 

Stalsysteem Geom. gemidd. 

Geuremissie 

(ouE.s-1.dp-1) 

Min-max 

(ouE.s-1.dp-1) 

VC 

(%) 

Vleesvarkens Conventioneel Gedeeltelijk rooster 22.4* 7-85 57** 

Vleesvarkens Emissie-arm IC-V-systeem 9.6 7-15 25 

Vleesvarkens Emissie-arm Koeldek 200% 10.8 6-18 36 

Vleesvarkens Emissie-arm Spoelgoten 10.9 5-23 49 

Vleesvarkens Emissie-arm Chemische wasser 29% reductie 3-50% 57 

Zeugen Conventioneel Standaard huisvesting 19.0* 8-37 47** 

Zeugen Emissie-arm Groepshuisvesting 6.8 3-19 69 

Biggenopfok Conventioneel Standaard huisvesting 16.3 8-35 53 

Kraamzeugen Conventioneel Standaard huisvesting 17.8 7-35 47 

* Gebaseerd op geometrisch gemiddelde van 4 locaties 

** Afzonderlijk berekend per locatie en daarna gemiddeld over de 4 locaties 

 

De metingen voor de conventionele systemen geven een beeld waarin de emissies per dierplaats van 

de vier diercategorieën dicht bij elkaar liggen, variërend van 16.3 ouE.s-1.dp-1 voor biggen in opfok tot 

22.4 ouE.s-1.dp-1 voor vleesvarkens. 

Factoren die een rol spelen bij de omvang van geuremissie zijn diermassa en daarmee samenhangend 

de voederopname, de mestproductie, het ventilatieniveau, en de grootte van de geuremitterende 

oppervlaktes. Gelet op deze factoren ligt het niet buiten de lijn der verwachting dat de categorieën 

vleesvarkens, guste/dragende zeugen en kraamzeugen geuremissie-niveaus laten zien die redelijk met 

elkaar overeenkomen. Minder voor de hand liggend is dat de geuremissie uit de biggenopfokstal hier 
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maar licht van afwijkt. Het veel lagere gemiddelde diergewicht van gespeende biggen in de opfok 

heeft blijkbaar een gering effect. Mogelijk dat hier voor biggenopfok typische factoren als eiwitrijk 

voeder en een relatief hoge staltemperatuur, maar ook verteringsstoornissen bij de 

rantsoenomschakeling, een rol spelen. Uit metingen van ammoniakemissie in biggenopfokafdelingen 

in Nederland zag men dat de biggenafdelingen sterk kunnen variëren in ammoniakemissie. In dit 

kader was het dan ook niet voldoende duidelijk of het geuremissiecijfer voor biggen uit Tabel 4.2, 

dat slechts gebaseerd is op één stallocatie, een representatief cijfer was. Daarom werd besloten om 

aanvullende metingen uit te voeren in twee biggenopfokstallen. Het ging hierbij om een 

conventionele stal met ca. 65% roostervloer en 0.30 m2 oppervlak per dierplaats en een emissie-arme 

stal volgens het eilandhok-principe met 40% roostervloer en 0.40 m2 hokoppervlak per dierplaats. 

Beide stallen lieten een aanzienlijk lagere geuremissie zien dan de biggenstal die eerder werd 

opgemeten. De resultaten van deze bijkomende metingen zijn weergegeven in Tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3. Vergelijking tussen aanvullende metingen (extra 1 en 2) voor biggenopfokstallen en 

   vroeger uitgevoerde metingen met het geometrisch gemiddelde, de minimum en 

   maximum geuremissie uitgedrukt in ouE.s-1.dp-1 en de variatiecoëfficiënt behorende bij 

   de variatie tussen de meetdagen 

Diercategorie Conventioneel/ 

Emissie-arm 

Stalsysteem Geom. gemidd. 

geuremissie 

(ouE.s-1.dp-1) 

Min-max 

(ouE.s-1.dp-1) 

VC 

(%) 

Biggenopfok Conventioneel Standaard huisvesting 16,3 8-35 53 

Biggenopfok 

Extra 1 

Conventioneel Standaard huisvesting 5,0 0,9-11 79 

Biggenopfok 

Extra 2 

Emissie-arm Eilandhok 4,0 0,4-16 140 

 

De geuremissies van de emissie-arme systemen lagen alle onder die van de bijbehorende 

conventionele systemen. Drie Groen Label-systemen voor vleesvarkens (IC-V, spoelgoten, koeldek) 

lagen meer dan de helft lager dan het conventionele stalsysteem. De metingen steunen de hypothese 

dat beperking van het emitterend oppervlak (IC-V, spoelgoten) en koeling van de toplaag van de 

mest in het mestkanaal niet alleen de ammoniakemissie terugbrengt maar ook de geuremissie. 

Een kanttekening dient gemaakt te worden bij de geuremissie uit het stalsysteem met spoelgoten. 

Inherent aan dit systeem is dat de goten dagelijks worden gespoeld. Op de gemeten locatie vond dit 

‟s nachts plaats, hetgeen betekent dat de effecten van spoelen op de geuremissie niet in de 

meetcijfers zijn verwerkt aangezien deze betrekking hadden op de gestandaardiseerde 

monsternameperiode tussen 10 en 12u. Om inzicht te krijgen in de effecten van spoelen werden 

tijdens twee nachten indicatieve metingen verricht gedurende twee elkaar opeenvolgende periodes 

van 2 uur. De eerste periode hiervan diende als referentie voor de tweede periode waarin het enige 

minuten durende spoelproces was opgenomen. Bij beide meetdagen gaf de spoelperiode een fors 

hogere geuremissie. Ten opzichte van de referentieperiode was de gemiddelde geurconcentratie 

tijdens de 2 uur waarin het spoelen plaats vond 5 tot 6 maal hoger. Gerekend met een spoelduur van 

10 minuten betekent dit dat tijdens het spoelen zelf de geuremissie kortstondig met een factor 55 tot 

60 moet zijn toegenomen ten opzichte van de voorafgaande emissies.  
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De via de chemische wasser bereikte geurreductie van 29% wijkt sterk af van het reductieniveau van 

70% en hoger dat gewoonlijk voor ammoniakemissie kan worden bereikt.  Een zure wasser is dan 

ook vooral geschikt voor het opvangen van gassen die in oplossing basisch reageren zoals 

ammoniak. De beperkte geurreductie toont aan dat het geurprofiel van stallucht uit de 

varkenshouderij tal van niet-basische componenten bevat. Chemisch-analytisch onderzoek van 

varkensstallucht heeft aangetoond dat een aantal vluchtige vetzuren en sulfide-achtige verbindingen 

hier een belangrijke rol spelen (Hobbs et al., 1995). Wassers gebaseerd op biologische verwijdering 

van de geurcompenten beperken zicht niet tot de verwijdering van enkel de basische componenten 

en bieden in dat opzicht meer mogelijkheden voor geurreductie.  

 

In de diercategorie guste/dragende zeugen laat het onderzochte groepshuisvestingsysteem een 

geuremissie zien die bijna een factor drie lager is dan bij conventionele huisvesting in individuele 

boxen. In het betreffende groepshuisvestingsysteem kan door een strikt functionele scheiding tussen 

het ingestrooide liggedeelte en het mestgedeelte op roosters, het mestgedrag zodanig worden 

gestuurd dat het emitterende mestoppervlak aanzienlijk kan worden teruggebracht. Evenals voor 

vleesvarkenssystemen ondersteunt ook deze meting dat een beperking in het emitterend 

mestoppervlak de geuremissie beduidend kan terugbrengen.  

 

 

4.1.4. Vergelijking met de omrekeningsfactoren uit de Richtlijn 1996 

 

In Tabel 4.4 wordt een vergelijking gemaakt tussen de omrekeningsfactoren zoals voorgesteld in de 

Richtlijn voor Veehouderij en Stankhinder uit 1996 (VROM, 1996) en de omrekeningsfactoren 

bekomen uit het bijkomend onderzoek uitgevoerd van 1996 tot 1999. De gemeten geuremissies van 

het conventionele vleesvarkenssysteem zijn hierbij als basis genomen waarna voor elk systeem het 

aantal dierplaatsen berekend werd die een emissie hebben gelijk aan dat van een conventionele 

vleesvarkensplaats.  

 

Tabel 4.4. Tabel met omrekeningsfactoren voor stalsystemen in de varkenshouderij volgens de 

         Richtlijn 1996 en volgens het onderzoek van 1996 tot 1999 

Diercategorie Conventioneel/ 

Emissie-arm 

Stalsysteem Aantal dierpl. per mve  

(Richtlijn 1996) 

Aantal dierpl. volgens 

onderzoek 1996-1999 

Vleesvarkens Conventioneel Gedeeltelijk rooster 1.0 1.0 

Vleesvarkens Emissie-arm IC-V-systeem 1.4 2.3 

Vleesvarkens Emissie-arm Koeldek 200% 1.4 2.1 

Vleesvarkens Emissie-arm Spoelgoten 1.4 2.1 

Vleesvarkens Emissie-arm Chemische wasser 1.4 1.4 

Zeugen Conventioneel Standaard huisvesting 3.0 1.2 

Zeugen Emissie-arm Groepshuisvesting 4.2 3.3 

Biggenopfok Conventioneel Standaard huisvesting 11 1.4 

Kraamzeugen Conventioneel Standaard huisvesting 1.5 1.3 
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Algemeen kan hierbij gezegd worden dat er een redelijke mate van overeenkomst is tussen beide sets 

van omrekeningsfactoren behalve voor het conventioneel stalsysteem voor guste/dragende zeugen 

en voor biggenopfok. 

 

 

4.1.5. Samenhang tussen geur- en ammoniakemissies 

 

Tijdens de periodes voor het nemen van geurmonsters tussen 10 en 12 uur in de morgen werd 

eveneens gelijktijdig de ammoniakconcentratie van de geventileerde stallucht opgemeten. Op deze 

manier kon inzicht verkregen worden in de samenhang tussen beide vormen van emissie. In Tabel 

4.5 wordt per stalsysteem enerzijds de correlatie weergegeven tussen de ammoniak- en 

geurconcentratie en anderzijds tussen de ammoniak- en geuremissie.  

 

Tabel 4.5. Correlaties per stalsysteem tussen de ammoniak- en geurconcentratie en tussen de 

        ammoniak- en geuremissie 

Diercategorie Conventioneel/ 

Emissie-arm 

Stalsysteem Correlatie 

NH3-geurconc. 

Correlatie 

NH3-geuremissie 

Vleesvarkens Conventioneel Gedeeltelijk rooster -0.06 0.46* 

Vleesvarkens Emissie-arm IC-V-systeem 0.33 0.22 

Vleesvarkens Emissie-arm Koeldek 200% 0.60* 0.63* 

Vleesvarkens Emissie-arm Spoelgoten 0.56 0.19 

Zeugen Conventioneel Standaard huisvesting 0.49* 0.53* 

Zeugen Emissie-arm Groepshuisvesting 0.37 0.78* 

Biggenopfok Conventioneel Standaard huisvesting -0.23 0.79* 

Kraamzeugen Conventioneel Standaard huisvesting 0.15 0.71* 

* correlatie is significant verschillend van 0 (p<0.05) 

 

Tussen de ammoniak- en geurconcentratie bleek geen eenduidige correlatie op te treden. In enkele 

gevallen werd zelfs een negatieve correlatie gevonden. In slechts twee gevallen bleek de correlatie 

significant verschillend te zijn van 0.  

De correlatie tussen ammoniak- en geuremissie bleek betere resultaten op te leveren. In alle gevallen 

was de correlatie positief en in zes van de acht gevallen was deze correlatie significant verschillend 

van 0. Gemeenschappelijke factoren zoals luchtsnelheid over emitterende oppervlaktes, grootte van 

emitterende oppervlaktes, temperatuur en voeder zullen ongetwijfeld bijdragen aan deze positieve 

samenhang tussen ammoniak- en geuremissie. De aard en het effect van deze gemeenschappelijke 

factoren zullen uiteraard per systeem variëren, maar konden niet afgeleid worden uit de hoger 

vermelde correlaties.  

 

 

4.1.6. Nauwkeurigheid van het toegepaste meetprotocol 

 

Door herhaalde toepassing van het meetprotocol op vier verschillende bedrijfslocaties kon voor 

twee stalsystemen (conventioneel systeem voor vleesvarkens en voor guste/dragende zeugen) een 

analyse uitgevoerd worden van de fouten- en variatiebronnen die de nauwkeurigheid van het 
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toegepaste meetprotocol beïnvloeden. Op basis hiervan kon dan worden vastgelegd met welke 

nauwkeurigheid het geometrisch gemiddelde kan bepaald worden. 

 

4.1.6.1. Grootte van de variatiebronnen 

 

In Tabel 4.6 worden de geschatte groottes van de onderscheiden variatiebronnen voor beide 

stalsystemen weergegeven. De variatiebronnen werden ingeschat op basis van een gemengd lineair 

model met behulp van het statistisch pakket GENSTAT. Dit statistisch pakket splitst de variatie op 

in een aantal afzonderlijke bronnen van variatie en gaat voor elk van deze variatiebronnen 

afzonderlijk de grootte van deze bronnen berekenen waarbij de andere variatiebronnen dus 

uitgeschakeld worden. De aard van deze bronnen en de factoren die de omvang beïnvloeden kunnen 

als volgt worden omschreven: 

- Tussen-stalvariatie: het gaat hier om factoren die systematische verschillen tussen de 

gemiddelde geuremissieniveaus van stallen binnen hetzelfde systeem opleveren. Dit kan te 

wijten zijn aan verschillen in stalinrichting/uitvoering die binnen een systeem kunnen 

voorkomen, en verschillen in bedrijfsmanagement met name in relatie tot voeder- en 

ventilatieregime.  

- Binnen-stalvariatie: factoren die, gegeven een gemiddeld emissieniveau van een stal, variatie 

van de één op de andere dag rond dit niveau veroorzaken. De oorzaak hiervan kunnen 

factoren zijn zoals variatie in de voederopname, mestuitscheiding en ventilatieniveau als 

gevolg van variatie in diermassa bij bv. vleesvarkens. Seizoensfactoren die het stalklimaat en 

het ventilatieniveau beïnvloeden hebben eveneens effect op dit type variatie. Ook de 

mogelijke verschillen als gevolg van variatie in de gevoeligheid van geurpanels door 

wisselende personele samenstellingen van dag tot dag worden hier bij gerekend.  

- Duplo-variatie: factoren die verschillen veroorzaken tussen duplo-monsters. Het betreft hier 

hoofdzakelijk factoren die de meetnauwkeurigheid van het geurlabo binnen een meetdag 

beïnvloeden, zoals variatie in gevoeligheid over de dag van de individuele panelleden.  

 

Tabel 4.6. Overzicht van de geschatte variatiecoëfficiënten (%) behorende bij de drie 

                     onderscheiden variatiebronnen voor de beide onderzochte stalsystemen 

Variatiebron Conventioneel systeem voor 

guste/dragende zeugen 

Conventioneel systeem voor 

vleesvarkens 

Tussen-stalvariatie 2 22 

Binnen-stalvariatie 19 34 

Duplo-fout 23 14 

 

Bij de interpretatie van de cijfers uit de bovenstaande tabel dient men zich te realiseren dat het hier 

om schattingen gaat met een beperkte nauwkeurigheid die niet meer dan een vergelijking van de 

onderlinge grootte-orde toelaten. Voornamelijk de tussen-stalvariatie heeft een sterk benaderend 

karakter aangezien er telkens slechts 4 stallocaties werden doorgemeten.  

Uit de cijfers komt een sterk verschil naar voor tussen beide systemen wat betreft de tussen-

stalvariatie (2% versus 22%). Stalinrichtings- en managementsfactoren spelen klaarblijkelijk een veel 
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prominentere rol binnen het conventionele systeem voor vleesvarkens dan voor zeugen en 

veroorzaken hierdoor sterke verschillen tussen bedrijven onderling.  

Bij de binnen-stalvariatie treedt eveneens een sterkere variatie op voor het conventioneel systeem 

voor vleesvarkens. Dit valt gedeeltelijk te verklaren uit de variatie als gevolg van de toename in 

diermassa gedurende een mestronde van vleesvarkens, versus de relatief constante hoeveelheid 

diermassa in een stal met volwassen zeugen.  

De variatie tussen duplo‟s bevindt zich op een niveau van circa 20%. Ook Ogink & Klarenbeek 

(1997) stelden dat voor de duplo-variatie kan uitgegegaan worden van en relatief constante 

variatiecoëfficiënt van 20%.  

  

4.1.6.2. Nauwkeurigheid van het meetprotocol 

 

Wat betreft de nauwkeurigheid van het meetprotocol (beschreven onder 4.1.2.), vermeldden de 

onderzoerkers dat de standaardfout van de geometrisch gemiddelde geuremissie 20 tot 25% kan 

bedragen. Dit werd eveneens berekend met behulp van het statistisch pakket gebruikt voor het 

inschatten van de verschillende variatiebronnen en kan niet eenvoudig berekend worden als de som 

van de afzonderlijke variatiebronnen.  

 

 

4.2. Geurhinderonderzoek stallen intensieve veehouderij  

 

In 1999 en 2000 is door het onderzoeksbureau Project Research Amsterdam BV (PRA), in opdracht 

van het Ministerie van VROM, een geuronderzoek uitgevoerd binnen de sector van de  intensieve 

veehouderij (Bongers et al. (2001); VROM (2001)). Het geurhinderzoek richtte zich op het 

verzamelen en interpreteren van die informatie, die nodig is om te komen tot een goede 

onderbouwing of zonodig een aanpassing van het in de „Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996‟ 

(VROM, 1996) gehanteerde normenstelsel.   

 

Bij toetsing van een aantal toepassingen van de „Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996‟ (verder 

genoemd de Richtlijn) door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft de 

Afdeling enkele aspecten ervan als onvoldoende onderbouwd beoordeeld. Het onderzoek 

uitgevoerd door PRA in 1999-2000 diende daarom om: 

- de mate van geurhinder als gevolg van veehouderijen inzichtelijk te maken en daarbij voor 

zover mogelijk relevante deelpopulaties met verschillende gevoeligheid te onderscheiden 

- inzicht te geven in het fenomeen cumulatie en handvatten te vinden voor het ontwikkelen 

van een cumulatieve toets die zoveel mogelijk aansluit bij de methodiek van de Richtlijn en 

zich qua normstelling baseert op de resultaten van het geurhinderonderzoek. 

 

Als onderzoeksmethode voor het bepalen van de mate waarin er geurhinder in een specifieke situatie 

wordt ervaren, werd het telefonisch leefsituatieonderzoek (TLO) toegepast in combinatie met 

berekende geurimmissies a.d.h.v. een lange termijn verspreidingsmodel (LTFD). Hiermee werd de 

dosis-effectrelatie tussen geurimmissie (dosis) en geurhinder (effect) bepaald. Hiertoe werd een 

standaard TLO-enquête afgenomen bij ruim 2700 omwonenden van intensieve veehouderijen. 
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Uiteindelijk werden 2303 enquêtes gebruikt als centrale dataset. Om de overzichtelijkheid te bewaren 

werd het onderzoek opgesplitst in 4 delen die elk bestaan uit een aantal deelonderzoeken. Hieronder 

worden de belangrijkste resultaten en besluiten van de verschillende deelonderzoeken samengevat.  

 

 

4.2.1. Deel A. De relatie tussen geurimmissie en hinder 

 

4.2.1.1. Deelonderzoek 1: De relatie tussen geurimmissie en hinder 

Er is een sterk verband tussen de berekende geurimmissie en het percentage gehinderden: bij 

toenemende geurimmissie neemt de geurhinder toe. Hierbij komt 10%, 20% en 30% hinder voor bij 

geurimmissies van respectievelijk C98 = 6, 23 en 55 ge/m3 (of 3, 11 en 27 ouE/m3). Ook de ernstige 

hinder neemt toe naarmate de immissie hoger is. De gemeten percentages ernstige hinder zijn echter 

laag en bedragen bij elk van de onderzochte geurimmissies ten hoogste circa 3%. 

 

4.2.1.2. Deelonderzoek 2: De invloed van de omgevingscategorie op de hinder 

In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen 4 omgevingscategorieën: 

Categorie I: stedelijke agglomeraties en woonwijken met een stedelijk karakter 

Categorie II: woongemeenschappen van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving 

Categorie III: gebieden met een zware vermenging van agrarische en niet-agrarische bebouwing 

Categorie IV: bebouwing met een overwegend agrarische functie 

 

Het in de richtlijn veronderstelde verschil in hinderbeleving tussen de 4 omgevingscategorieën, 

waarbij categorie I geldt als meest gevoelige omgeving en categorie IV als minst gevoelige, wordt 

niet ondersteund door de onderzoeksresultaten. De rangschikking naar afnemende 

hindergevoeligheid is: categorie II – IV – I – III, waarbij I en III significant minder hindergevoelig 

zijn dan categorie II. Ernstige hinder als gevolg van varkensstallen is in alle omgevingscategorieën 

laag en bedraagt gemiddeld per omgevingscategorie minder dan 3%.  

 

In de volgende deelonderzoeken is gebruik gemaakt van de data van de omgevingscategorieën I, II, 

III en IV samen en werd in de analyses geen onderscheid meer gemaakt naar omgevingscategorie.  

 

4.2.1.3. Deelonderzoek 3: Hinder in de concentratiegebieden en daarbuiten 

De indeling naar wel/niet concentratiegebied werd gemaakt op basis van de ammoniakemissies als 

gevolg van de intensieve veehouderij, op gemeenteniveau. Gebieden (5  5 km) waar de 

ammoniakemissie 150 ton NH3 per jaar of meer is, zijn beschouwd als concentratiegebied.  

Het blijkt dat mensen die in de concentratiegebieden wonen significant minder (p < 0.001) 

gehinderd zijn dan mensen in de niet-concentratiegebieden. 

 

4.2.1.4. Deelonderzoek 4: Hinder onder agrariërs en niet-agrariërs 

Tot de agrariërs werden de personen gerekend die bij het antwoorden van de enquête aangaven dat 

zij of hun partner werkzaam zijn in de agrarische sector en daarvan (deels) economisch afhankelijk 
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zijn. Door de agrariërs wordt bij gelijke geurimmissie, minder hinder ondervonden dan door de niet-

agrariërs. 

Er bleek een samenhang te bestaan tussen de eigenschappen 'wel/niet concentratiegebied' en 

'wel/niet' agrariër': binnen de niet-concentratiegebieden is er qua hinderbeleving nauwelijks verschil 

tussen agrariërs en niet-agrariërs, binnen de concentratiegebieden is er juist aanzienlijk en significant 

verschil in hindergevoeligheid tussen agrariërs en niet-agrariërs. De onderscheiden deelpopulaties 

zijn, in volgorde van afnemende hindergevoeligheid: 

- niet-concentratiegebieden, zowel agrariërs als niet-agrariërs 

- concentratiegebieden, niet-agrariërs 

- concentratiegebieden, agrariërs 

 

4.2.2. Deel B. De invloed van cumulatie op de hinder 

 

4.2.2.1. Deelonderzoek 5: Eén-bron-situaties en cumulatiesituaties 

Om verschillen in hinderbeleving die samenhangen met cumulatie van geur inzichtelijk te maken, 

werden de data opgedeeld in één-bron-situaties, waarin men geurbelast is als gevolg van één enkel 

veehouderijbedrijf, en cumulatiesituaties, waarin men geurimmissie ondervindt van meerdere 

bedrijven.  

 

De mensen in de cumulatiesituaties bleken significant minder gehinderd te zijn dan de mensen in de 

één-bron-situaties. Anders gezegd: bij gelijke hinder lag de met het verspreidingsmodel berekende 

cumulatieve immissie gemiddeld genomen tweemaal hoger dan de immissie in één-bron-situaties.  

 

Werd de populatie opgedeeld naar zowel concentratiegebied, werkzaam zijn in de agrarische sector 

en één-bron-situaties, dan bleek elk van deze criteria een relevant en significant onderscheid in 

hindergevoeligheid te geven. De zes te onderscheiden groepen zijn, in volgorde van afnemende 

hindergevoeligheid: 

- mensen van buiten de concentratiegebieden, zowel agrariërs als niet-agrariërs, 

binnen deze groep onderscheid naar één-bron-situaties en cumulatiesituaties 

- niet-agrariërs die in de concentratiegebieden wonen, 

binnen deze groep onderscheid naar één-bron-situaties en cumulatiesituaties 

- agrariërs die in de concentratiegebieden wonen, 

binnen deze groep onderscheid naar één-bron-situaties en cumulatiesituaties 

Het verschil in hinderbeleving tussen één-bron-situaties en cumulatiesituaties heeft mogelijk te 

maken zowel met een ander acceptatieniveau als met een mogelijke overschatting van de 

cumulatieve geurimmissie. In het onderzoek werden nl. geen metingen uitgevoerd van de 

geurconcentratie op receptorniveau. De gemeten hinderpercentages werden gerelateerd aan 

berekende geurimmissieconcentraties.  

 

4.2.2.2. Deelonderzoek 6: Hinder als gevolg van bedrijven op meer dan 500 m afstand 

Op basis van dit deelonderzoek kon niet worden aangetoond dat bedrijven buiten 500 m een 

relevante invloed hebben op de hinderbeleving. Er kon echter niet met zekerheid worden gesteld dat 

deze bedrijven niet relevant waren voor de hinder omdat er slechts een gering aantal enquêtes werd 
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uitgevoerd en omdat de onderzochte locaties niet representatief waren voor alle in de praktijk 

voorkomende situaties. 

4.2.2.3. Deelonderzoek 7: De invloed van het aantal bronnen op de hinder 

Zodra er sprake was van een cumulatiesituatie, ongeacht het aantal bronnen, was de hinder minder 

dan in een één-bron-situatie. Bij gelijke cumulatieve immissie nam de hinder geleidelijk af naarmate 

het aantal bronnen toenam. 

Wanneer de immissie in cumulatiesituaties werd berekend als de hoogste individuele immissie (dus 

de immissie als gevolg van alleen de meest dominante bron) verschilde de relatie tussen immissie en 

hinder niet tussen één-bron-situaties en cumulatiesituaties, ongeacht het aantal bronnen in de 

cumulatiesituatie. 

 

4.2.2.4. Deelonderzoek 8: De invloed van de mate van dominantie van een bron op de 

hinder 

Wanneer de immissie in cumulatiesituaties werd berekend als de cumulatieve immissie, nam de 

hinder verder af naarmate de bron met de grootste bijdrage minder dominant was. De relatie tussen 

immissie en hinder in cumulatiesituaties met een dominante bron verschilde niet significant van die 

in één-bron-situaties. In cumulatiesituaties waarin geen dominante bron aanwezig was, verschilde de 

relatie tussen geurimmissie en hinder wel significant van één-bron-situaties. 

 

Wanneer de immissie in cumulatiesituaties werd berekend als de hoogste individuele immissie, 

verschilde de relatie tussen immissie en hinder in de cumulatieve situaties niet van die in de één-

bron-situaties. Het maakte daarbij geen verschil of er al dan niet een dominante bron aanwezig was. 

Het onderscheid naar de deelpopulaties niet-concentratiegebied, niet-agrariërs in het 

concentratiegebied en agrariërs in het concentratiegebied bleek wel relevant te blijven. 

 

4.2.2.5. Deelonderzoek 9: Voorspelling van de hinder op basis van de cumulatieve immissie 

            of de hoogste individuele immissie 

In dit deelonderzoek werden de modellen uit deelonderzoek 5 (cumulatieve immissie, onderscheid 

naar 3 deelpopulaties en naar één-bron- en cumulatiesituaties) en uit deelonderzoek 8 (hoogste 

individuele immissie, 3 deelpopulaties, geen onderscheid naar één-bron- en cumulatiesituaties) 

vergeleken. 

Het statistisch model waarin de geurimmissie wordt uitgedrukt als de hoogste individuele immissie 

voorspelde de hinder tenminste even goed als het model waarin van de cumulatieve geurimmissie 

wordt uitgegaan. 

Door aan het model met de hoogste individuele immissie, de op-één-na-hoogste individuele 

immissie toe te voegen als extra verklarende factor, werd geen significant betere beschrijving van het 

verband tussen de geurimmissie en de hinder verkregen. 

 

4.2.2.6. Deelonderzoek 10: Cumulatiemethodiek volgens de Richtlijn 

De toegepaste toetsingswaarde en afkapcriteria uit de Richtlijn zijn niet gevalideerd door middel van 

hinderonderzoek. In dit deelonderzoek werd echter aangetoond dat een toetsingscriterium voor 

cumulatiesituaties zoals toegepast in de Richtlijn, kon worden afgeleid uit het hinderonderzoek.  
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De cumulatiemethode volgens de Richtlijn toetst de som van de relatieve bijdragen van bedrijven in 

een cumulatiesituatie aan de maximaal op een object toelaatbare waarde. De totale cumulatieve 

stankhinder ten aanzien van een gevoelig object is hierbij ontoelaatbaar als deze groter is dan 1.5. 

De relatieve bijdrage wordt berekend op basis van de bedrijfsomvang uitgedrukt in 

mestvarkenseenheden (mve) en is gelijk aan het quotiënt van het feitelijk aantal mve en het maximaal 

vergunbare aantal mve. Hieruit volgt dat de som van de relatieve bijdragen  (n/N) ook berekend 

kan worden op basis van de geurimmissies, en dan gelijk is aan het quotiënt van de som van de 

individuele immissies en de maximaal toelaatbare immissie op een woning.  

Onder de individuele immissie wordt de geurimmissie verstaan die één bedrijf veroorzaakt bij een 

woning, ongeacht de immissie die andere bedrijven in de omgeving veroorzaken bij die woning. 

(Deze immissie kan berekend worden uit het aantal mve via geuremissiefactoren en modellen). De 

som van de individuele immissies wordt mede bepaald door het aantal bronnen waarmee wordt 

gerekend, ofwel welk afkapcriterium is gekozen.  

Bij het berekenen van de toetsingswaarden T zijn de volgende afkapcriteria gebruikt: 

- Variant A: alle bedrijven binnen 1000 m van de woning worden meegenomen, bedrijven op 

grotere afstand worden niet meegenomen. 

- Variant B: alle bedrijven binnen 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven op 

grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer ze een geurimmissie C98  1 ge.m-3 ter 

plaatse van de woning veroorzaken. 

- Variant C: alle bedrijven binnen 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven op 

een grotere afstand worden alleen meegenomen wanneer de relatieve bijdrage n/N  0.5 

bedraagt, waarbij N de toetsingswaarde is voor categorie I woningen (C98 = 7.3 ge.m-3) 

- Variant D: alle bedrijven binnen 500 m van de woning worden meegenomen, bedrijven op 

grotere afstand worden niet meegenomen. 

 

Aan de hand van het geurhinderonderzoek werden voor cumulatiesituaties de toetsingswaarden T 

berekend uit de verhouding tussen de som van de individuele immissies n en de immissies in één-

bron-situaties N, bij gelijke hinder: 

 

T = ( n)/N 

 

De berekende toetsingswaarden bleken afhankelijk te zijn van het gekozen afkapcriterium maar niet 

van de deelpopulatie en het hinderpercentage. In Tabel 4.7 zijn per afkapcriterium de berekende 

toetsingswaarden weergegeven.  

 

Tabel 4.7. Toetsingswaarden T bij verschillende afkapcriteria 

Variant  Toetsingswaarde T 

A (x < 1000 m) 2.4 

B (x < 500 m, C98  1 ge.m-3) 2.1 

C (x < 500 m, n/N  0.5) 1.7 

D (x < 500 m) 1.6 
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Voor afkappen bij 500 m werd ook het effect van het aantal bronnen binnen 500 m op 

toetsingswaarde T onderzocht. Het verschil tussen de één-bron- en de cumulatiesituaties en daarmee 

ook de toetsingswaarde T nam toe naarmate het aantal bronnen toenam. Een overzicht van deze 

resultaten is weergegeven in Tabel 4.8.  

 

Tabel 4.8. Toetsingswaarden T bij afkapcriterium D, afhankelijk van het aantal bronnen 

Variant D, aantal bronnen binnen 500 m Toetsingswaarde T 

2-3 bronnen 1.5 

4-5 bronnen 1.8 

6-7 bronnen 2.6 

8 of meer bronnen 3.0 

 

4.2.3. Deel C. De relatie tussen geurimmissie en hinder per diersoort 

 

Op basis van de bekomen resultaten konden geen uitspraken worden gedaan over het al of niet 

optreden van verschillen in hinder als gevolg van stallen van nertsen, pluimvee of rundvleesvee ten 

opzichte van hinder van varkensstallen.  

 

4.2.4. Deel D. Hinder van andere agrarische geurbronnen 

 

De hindergevoeligheid voor andere bronnen dan stallen vertoonde eenzelfde patroon als de 

hindergevoeligheid voor geur van varkensstallen: de niet-concentratiegebieden zijn de gevoeligste 

groep, de agrariërs in het concentratiegebied zijn de minst gevoelige groep. 

Van de verschillende agrarische geurbronnen bleken alleen het uitrijden van mest (gemiddeld 36% 

hinder) en stallen (gemiddeld 13% hinder) een substantiële bijdrage te leveren aan de totale 

stankhinder als gevolg van landbouw. De overige bronnen zoals voeder en mestopslag bleken in het 

algemeen slechts weinig stankhinder te veroorzaken.  

 

 

 

 

4.3. Geuremissies uit de veehouderij II – Overzichtsrapportage 2000-2002 (Mol 

       & Ogink, 2002) 

 

Als vervolg op het onderzoek uit de periode 1996-1999 werd in 2000 een ruimer opgezet 

meetprogramma opgestart om de geuremissie uit veehouderijstallen in Nederland verder in kaart te 

brengen. Het doel van dit meetprogramma was het aanleveren van geuremissiecijfers voor 

stalsystemen. Hierbij werden zowel in de varkenshouderij als pluimveehouderij metingen uitgevoerd 

maar wegens de relevantie zullen hier enkel de resultaten van de varkenshouderij verder besproken 

worden.  
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In het meetprogramma kunnen drie fasen onderscheiden worden. De belangrijkste conclusies uit 

deze 3 fasen worden hieronder beschreven. Tot slot werd ook een analyse uitgevoerd van alle 

beschikbare datasets voor de varkenshouderij.  

 

4.3.1. Fase 1 

In een eerste fase werden 25 stalsystemen doorgemeten waarbij elk stalsysteem slechts op één 

stallocatie gedurende 2 periodes doorgemeten werd. In elke periode werden 5 metingen uitgevoerd 

wat een totaal van 10 metingen per stalsysteem opleverde. De resulaten van deze metingen staan 

vermeld in Tabel 4.9. Weergegeven staan de diercategorie, het stalsysteem, de geometrisch 

gemiddelde geuremissie, de minimum en maximum geuremissie, de standaarddeviatie op ln-schaal 

en de variatiecoëfficiënt (%). De spreiding wordt berekend als de standaarddeviatie van de ln-

waarden. Op de oorspronkelijke originele schaal kan deze spreidingsmaat worden uitgedrukt in de 

vorm van een variatiecoëfficiënt, en daarmee opgevat worden als een procentuele standaarddeviatie 

rond de mediaan. Omdat de spreiding op ln-schaal symmetrisch wordt verondersteld is deze op 

originele schaal scheef. Bij de berekening van de variatiecoëfficiënt wordt hier rekening mee 

gehouden door het gemiddelde te nemen van de procentuele afwijking naar beneden en naar boven. 

De berekening vindt als volgt plaats: 

- bereken de geschatte standaarddeviatie op ln-schaal (s), gebruik hiervoor de n-1 benadering 

omdat het hier een steekproef uit een verzameling betreft 

- transformeer +s en –s beide naar originele schaal m.b.v. de exponentiële functie 

- bereken voor beide getransformeerde waarden de absolute afwijking van 1 

- neem het gemiddelde van beide afwijkingen en vermenigvuldig met 100 

 

Uit de resultaten van de metingen uit fase 1 konden de volgende conclusies getrokken worden: 

- De niveaus en de spreiding van de geuremissie die in dit onderzoek zijn gemeten komen 

goed overeen met de resultaten van de metingen uit de periode 1996-1999. 

- De geuremissiemetingen vertonen een grote spreiding, zowel binnen een meetset van één 

bedrijf als tussen verschillende bedrijven binnen een diercategorie 

- Uit een variantie-analyse met het ventilatiedebiet als co-variabele blijkt dat er voor alle 

varkenscategorieën een significant debieteffect is. Dit betekent dat als het ventilatiedebiet 

toeneemt, de geuremissie ook toeneemt maar niet in een verhouding van 1:1. Deze 

verhouding is voor alle varkensdiercategorieën lager, dat wil zeggen dat als het 

ventilatiedebiet toeneemt met 100%, neemt de geuremissie met minder dan 100% toe.  

- De voor dit debieteffect gecorrigeerde geuremissies maken het onderling vergelijken van 

systemen beter mogelijk. Deze benadering is voor de bemeten stalsystemen gerechtvaardigd 

omdat voor geen van de systemen geldt dat een structureel hoger of lager debiet dan wat 

gebruikelijk is in de rest van de sector, inherent is aan het systeem. 

- De veronderstelling dat NH3-emissiereducerende principes op een consistente wijze over de 

vier categorieën heen een effect op de geuremissie moeten laten zien t.o.v. de conventionele 

systemen gaat voor deze dataset niet op. Sommige NH3-emissiereducerende systemen lijken 

ook de geuremissie te reduceren terwijl andere juist tot meer geuremissie lijken te leiden. Dit 

betekent dat de relatie tussen geuremissiereductie en NH3-emissiereductie niet eenduidig is. 
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Een ander fenomeen is dat systemen die op hetzelfde NH3-emissiereducerende principe zijn 

gebaseerd zich in de ene diercategorie anders manifesteren dan in de andere diercategorie. 

- Het ontbreken van duidelijke relaties tussen NH3-emissiereducerende principes en 

geuremissie kan betekenen dat dergelijke situaties ontbreken of niet zichtbaar zijn omdat ze 

door andere effecten worden overschaduwd. In het laatste geval kunnen specifieke 

staleffecten, bijvoorbeeld ten gevolge van een verschillend bedrijfsmanagement, een 

belangrijke rol spelen. Doordat in deze fase geen herhaling op systeemniveau plaatsvond, is 

het mogelijk dat deze effecten de systeemeffecten maskeren. Verbetering van het 

onderscheidend vermogen op systeemniveau en ontstrengeling van stal- en systeemeffecten 

is te bewerkstelligen door per systeem meer dan één stal door te meten.  

 

Tabel 4.9. Overzicht van de in fase 1 uitgevoerde geurmetingen 

Diercategorie Systeem Geuremissie 

[ouE.s-1.dp-1] 

Min.-Max. 

[ouE.s-1.dp-1] 

sd 

(ln-schaal) 

VC 

Biggen Koeldek (grote groepen) 10.4 4.0-17.9 0.53 55 

 Schuine plaat in put 9.1 2.7-16.0 0.51 53 

 Mest/waterkanaal (ondiep) 7.9 2.1-27.2 0.86 97 

 Verkleind mestoppervlak 5.9 2.6-13.2 0.59 63 

 Spoelgoten (half rooster) 4.5 1.6-9.8 0.62 67 

 Spoelgoten (volledig rooster) 6.6 4.0-14.2 0.39 40 

 Mestgoot schuine wand 

(natte bijproducten) 

5.9 0.9-14.6 0.89 101 

 Mestgoot (BB95.12.031) 0.8 0.2-2.3 0.69 74 

Vleesvarkens Spoelgoten  

(natte  bijproducten) 

15.7 10.2-28.4 0.33 34 

 IC-V systeem 45.1 18.3-73.1 0.46 48 

 Conventionele stal  

(natte bijproducten) 

22.4 5.8-80.3 0.74 81 

Kraamzeugen Koeldek 23.6 12.2-40.5 0.42 43 

 Mest/waterkanaal (ondiep) 39.2 11.1-78.9 0.63 67 

 Spoelgoten 31.9 12.8-63.7 0.48 49 

 Mestgoot (BB94.06.022) 10.7 5.8-27.7 0.44 45 

Dragende zeugen Koeldek (groepshuisvesting) 36.4 8.6-76.5 0.61 64 

 Spoelgoten 

(groepshuisvesting) 

14.9 4.5-52.9 0.89 101 

 Mestgoot (combinatierooster) 18.2 4.1-47.6 0.69 75 

 Spoelgoten 

(natte bijproducten) 

40.4 19.3-124.6 0.55 58 

 Mest/waterkanaal (ondiep) 31.2 19.4-73.2 0.40 41 

 

 

 

4.3.2. Fase 2 
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Vanwege de grote spreiding in de geurmeetresultaten in fase 1  was het onderscheidend vermogen 

tussen systemen onvoldoende en werd besloten om in fase 2 de meetinspanning te concentreren op 

herhalingen op verschillende stallocaties met hetzelfde NH3-emissiereducerende systeem. 

De resultaten van de metingen uit fase 2 zijn vermeld in Tabel 4.10. Het betreft hier de niet voor 

ventilatiedebiet gecorrigeerde waarden.  

 

 

Tabel 4.10. Overzicht van de in fase 2 uitgevoerde metingen 

Diercategorie Systeem Geuremissie 

[ouE.s-1.dp-1] 

Min.-Max. 

[ouE.s-1.dp-1] 

sd 

(ln-schaal) 

VC 

Biggen Koeldek 9.4 7.9-11.2 0.14 14 

Vleesvarkens Spoelgoten 11.8 6.8-29.9 0.58 62 

 Conventioneel 19.7 12.9-29.7 0.33 34 

 IC-V 13.4 8.6-19.5 0.36 37 

Kraamzeugen Mestgoot 

(BB94.06.022) 

59.4 23.3-106.6 0.60 64 

 Conventioneel  49.6 18.2-89.4 0.59 63 

 Mestpan 19.2 11.5-39.0 0.49 52 

Dragende 

zeugen 

Spoelgoten 8.1 6.1-10.0 0.23 23 

 Koeldek 14.0 6.5-25.2 0.48 50 

 Strostal 12.5 9.9-19.1 0.36 37 

 

De niveaus en de spreiding zijn opnieuw in overeenstemming met eerdere metingn uit de periode 

1996-1999 (Ogink en Lens, 2001) en uit fase 1 al neigen de variatiecoëfficiënten naar iets lagere 

waarden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het versimpelde protocol waarbij slechts 

gedurende 1 meetperiode de geuremissie werd gemeten (en bijgevolg 5 metingen i.p.v. 10 per 

stallocatie), het bereik in ventilatiedebiet dat hiermee gepaard gaat is kleiner dan bij een volledige 

meting met 2 meetperiodes in zomer en winter. Op systeemniveau levert een vergelijking  van de 

resultaten in Tabel 4.10 met die in Tabel 4.9 uit fase 1 een variabel beeld op. Er zijn systemen 

waarbij de herhalingsmeting een vergelijkbaar emissieniveau vertoont, bv. het koeldeksysteem voor 

biggen, maar er zijn ook systemen waarbij grote verschillen tussen de herhalingen bestaan, bv. voor 

het mestgootsysteem bij kraamzeugen.  

 

De herhalingsmetingen in de varkenssector leverden derhalve, naast een nadere bevestiging van de 

gemiddelde niveaus voor de verschillende diercategorieën, een beeld op van een geuremissiepatroon 

waarbij de bandbreedte van de verschillende stalsystemen per diercategorie een ruim deel inneemt 

van de totale bandbreedte waarin de metingen van de volledige diercategorie zich bevinden. De 

herhalingsmetingen hebben bijgevolg wel de niveaus van de geuremissie per diercategorie bevestigd, 

maar hebben er niet toe geleid dat het onderscheidend vermogen op systeemniveau is toegenomen. 

Over de diercategorieën heen was er met de aanvullende metingen uit deze fase nog steeds geen 

duidelijk beeld van consistente geuremissiereducerende effecten.  
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4.3.3. Fase 3 

De keuze om herhalingsmetingen te doen aan verschillende systemen in de varkenssector heeft niet 

geleid tot de gewenste verhoging van het onderscheidend vermogen. De meest waarschijnlijke 

verklaring hiervoor is dat naast een invloed van het emissiereducerende systeem ook andere factoren 

een sterke invloed uitoefenen op de geuremissie van de stallencomplexen. Hierbij valt te denken aan 

factoren zoals bedrijfshygiëne, voedertypen en voederregime, watervoerhouding, … . Deze factoren, 

samengevat onder de term managementsfactoren, verschillen tussen bedrijven en kunnen op die 

manier verstorend werken op het onderscheidend vermogen van de emissiereducerende systemen.  

Daarom is in fase 3 gekozen voor een onderzoeksopzet waarbij de managementsfactoren zoveel 

mogelijk werden uitgeschakeld. Daartoe werd gemeten op bedrijven die twee systemen hanteren, een 

emissiereducerend systeem en een conventioneel systeem, waarbij het conventionele systeem diende 

als referentie. Er werden enkel metingen uitgevoerd in vleesvarkensstallen. Alle variabelen die het 

gevolg zijn van management, werden zoveel mogelijk gelijk geschakeld met name standaard 

droogvoer en gelijke opleg in de te meten afdelingen (d.w.z. oplegdata niet meer dan een week uit 

elkaar). Omdat ook in deze opzet te verwachten was dat de spreiding van die aard is dat 

herhalingsmetingen nodig zijn, is de beschikbare onderzoekscapaciteit ingezet op twee stalsystemen, 

nl. het IC-V systeem (3 bedrijven) en het koeldeksysteem (2 bedrijven).  

 

In Tabel 4.11 staan de resultaten weergegeven van de locaties waar twee systemen zijn gemeten. Het 

gaat hier om niet voor debiet gecorrigeerde, geometrisch gemiddelde geuremissies.  

 

Tabel 4.11. Overzicht van de in fase 3 uitgeoverde geurmetingen 

Locatie Systeem n Geuremissie 

[ouE.s-1.dp-1] 

Min.-Max. 

[ouE.s-1.dp-1] 

Significantie- 

verschil (p) 

Leersum Conventioneel 5 19.7 12.9-29.7 0.006* 

 IC-V 5 13.4 8.6-19.5  

Tilburg Conventioneel 10 31.4 17.2-60.2 <0.001* 

 IC-V 10 19.2 10.9-41.0  

Oosteind Conventioneel 10 21.9 9.0-43.3 0.415 

 IC-V 10 22.9 12.1-33.0  

Nederweert Conventioneel 7 20.8 5.5-37.3 0.169 

 Koeldek 7 28.3 15.9-53.8  

Mariahoop Conventioneel 10 30.1 19.7-45.9 <0.001* 

 Koeldek 10 24.0 14.0-39.6  

* significante verschillen p<0.05 

 

Uit Tabel 4.11 blijken een aantal zaken duidelijk. Ten eerste blijken alle nieuwe metingen aan 

vleesvarkensstallen uitstekend te passen in de bandbreedte die tijdens eerdere metingen binnen deze 

categorie is vastgesteld. De spreiding tussen de verschillende stallen is wat kleiner dan doorgaans het 

geval is. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door twee factoren. Ten eerste is in deze fase opnieuw 

gemeten in een kort tijdsbestek dat ook nog eens voor alle bemeten stallen gelijk was, zodat de 

factor seizoensinvloed voor het grootste deel is uitgeschakeld. Ten tweede is ook in het management 
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gekozen voor het uitschakelen van een aantal variabelen, zo is bijvoorbeeld enkel gemeten op 

(relatief) moderne bedrijven waar uitsluitend droogvoer wordt gevoerd.  

Een tweede punt dat uit de tabel naar voor komt is dat het onderscheidend vermogen van 

geuremissiemetingen aan verschillende systemen aanzienlijk beter wordt wanneer deze systemen 

onder verder identieke omstandigheden worden gemeten. Bij 3 van de 5 locaties bleek bij een 

gepaarde t-test dat de systemen significant van elkaar verschilden. Het reducerend effect voor het 

IC-V systeem was 35% en voor het koeldeksysteem was dit 20%. Het is echter ook duidelijk dat het 

ene bedrijf niet per se vergelijkbaar is met het andere bedrijf, voor zowel het IC-V systeem als voor 

het koeldeksysteem was er een locatie waar de systemen niet significant verschilden van de 

conventionele stallen. Voor het koeldeksysteem dient daarbij opgemerkt te worden dat de opleg 

uiteindelijk toch verder uit elkaar bleek te liggen dan gewenst. Dit maakt een gepaard t-test 

ongeschikt, maar ook een niet-gepaarde t-test toonde geen significant verschil aan tussen beide 

afdelingen. Verder is het opvallend dat de spreiding tussen de metingen in de referentieafdeling 

aanzienlijk hoger was dan die in de afdeling met koeldek (hoewel het verschil niet significant was).  

De metingen uit fase 3 tonen bijgevolg aan dat toepassing van het IC-V systeem en het 

koeldeksysteem kan leiden tot een aantoonbare reductie van de geuremissie maar dat het optreden 

van een dergelijke reductie afhankelijk is van managementsfactoren zoals voertype en 

bedrijfshygiëne.  

 

 

4.3.4. Slotanalyse met alle varkensdata 

 

Er werd door Mol & Ogink (2002) ook een eindanalyse uitgevoerd van alle beschikbare datasets uit 

de varkenssector. Het betreft hier de data uit dit rapport, de resultaten uit het geuronderzoek 

uitgevoerd in de periode 1996-1999 (Ogink & Lens, 2001) en de geurmetingen verricht in het kader 

van het ammoniakemissieonderzoek door IMAG. De bevindingen uit deze analyse bleken aan te 

sluiten bij wat naar voor kwam in fase 1. Er bleek zowel een significant systeemeffect als een 

significant debieteffect te zijn.  Het debieteffect houdt in dat bij een toenemend ventilatiedebiet ook 

de geuremissie toeneemt. Bij een toename in het ventilatiedebiet van 100% neemt de geuremissie 

voor de vier varkenscategorieën toe tussen de 57 en 77%. Het systeemeffect blijkt over de 

diercategorieën lastig te interpreteren als een consistent effect dat is gekoppeld aan een 

emissiereducerend principe. Analoge systemen presteren in verschillende diercategorieën niet 

consistent.  

Omdat het consistent onderscheid maken op basis van emissiereducerend principe niet goed 

mogelijk is, is tevens een variantie-analyse uitgevoerd met de minst gedetailleerde indeling van de 

systemen, nl. een groepering in conventionele systemen en emissiereducerende systemen. De 

resultaten van deze analyse staan in Tabel 4.12. Weergegeven zijn het aantal metingen (n), de 

debietgecorrigeerde geuremissie (GE), de overall gemiddelde geuremissie voor de gehele 

diercategorie (Overall gem.), de significantie van het systeemeffect (p-syst.), het effect van de co-

variabele ventilatiedebiet (Eff. Cov.) en de significantie van het effect van de co-variabele (p-cov.). 
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Tabel 4.12. Samenvatting van de resultaten van de variantie-analyse van de geuremissie met als 

                    co-variabele het ventilatiedebiet per varkensdiercategorie, gegroepeerd in conventioneel  

                    en emissiereducerend 

Diercategorie Systeem n GE 

[ouE.s-1.dp-1] 

Overall gem. 

[ouE.s-1.dp-1] 

p-syst. Eff.cov. p-cov. 

Biggen Conventioneel 19 7.8 5.7 0.106 0.52 <0.001 

 Emissiereducerend 93 5.4     

Dragende zeugen Conventioneel 40 20.3 18.7 0.333 0.54 <0.001 

 Emissiereducerend 73 17.9     

Kraamzeugen Conventioneel 15 26.5 27.9 0.756 0.41 0.004 

 Emissiereducerend 59 28.2     

Vleesvarkens Conventioneel 91 23.0 20.2 0.002 0.60 <0.001 

 Emissiereducerend 95 17.9     

 

Door de grote spreiding in de geuremissies blijkt uit deze analyse ook dat de gegroepeerde 

emissiereducerende systemen voor de vleesvarkens significant verschillen van de conventionele 

groep, voor de biggen is er sprake van een zwak significant verschil en voor de beide zeugen-

categorieën is geen significant verschil. In deze niet significante gevallen kan het overall gemiddelde 

in Tabel 4.12 als beste schatting voor de geuremissie voor deze diercategorieën worden gebruikt.  

 

In het rapport van Mol & Ogink (2002) staat slechts een summiere beschrijving van de 

meetomstandigheden maar eind dit jaar (2003) worden de resultaten uit dit onderzoek tesamen met 

de resultaten uit de eerste onderzoeksperiode 1996-1999 op een uitgebreidere wijze gepubliceerd 

(met tekeningen van de stalsystemen en meer gedetailleeerde beschrijving van de 

meetomstandigheden) in technische deelrapporten voor de drie hoofdcategorieën in de veehouderij 

(varkenshouderij, pluimveehouderij en rundveehouderij). 

 

Uit de resultaten van Mol & Ogink kan als belangrijk feit onthouden worden dat het heel moeilijk is 

om a.d.h.v. praktijkmetingen een consistent significant verschil aan te tonen tussen een bepaalde 

emissie-reducerende staltechniek en de conventionele staltechnieken. Ook het groeperen van alle 

emissie-reducerende staltechnieken ter vergelijking met de conventionele staltechnieken bleek geen 

eenduidige resultaten op te leveren.  
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5. VERKORTE MEETPROCEDURE 

 

Door Universiteit Gent (De Bruyn et al., 2001) werd in het vorig project een verkorte 

meetprocedure opgesteld ter bepaling van de geuremissie van een varkensbedrijf. Deze verkorte 

meetprocedure wordt in het huidig project gebruikt om de geuremissie van 6 gesloten 

varkensbedrijven en 6 vleesvarkensbedrijven door te meten. De verkorte meetprocedure wordt 

hieronder samenvattend weergegeven. 

 

 

5.1. Geuremissiebepaling vanuit emissie-oogpunt: Olfactometrie 

 

Deze vorm van sensorische analyse voorziet in de monstername in situ van stalluchtmonsters. De 

stalluchtmonsters worden naderhand in het laboratorium in verschillende verdunningen aan een 

panel geselecteerde proefpersonen aangeboden voor de olfactometrische analyse.  

 

5.1.1. Monstername 

 

Algemeen 

Ruim 50 l emissielucht wordt opgevangen in een doorschijnende NalophaanTM monsternamezak. 

Monstername gebeurt volgens het zogenaamde „longprincipe‟. Hierbij wordt de monsternamezak in 

een afgesloten ton geplaatst. Met een vacuümpomp wordt er lucht uit de ton verwijderd, zodat door 

de ontstane onderdruk in de ton de monsternamezak gevuld wordt met de te bemonsteren lucht.  

 

Binnen de 24u na monstername moeten de monsters in het laboratorium olfactometrisch 

geanalyseerd  worden. 

 

Monsternamefrequentie 

Op elk varkensbedrijf worden op 4 verschillende dagen, monsters genomen aan de verschillende 

emissiepunten. De metingen moeten gespreid worden over één jaar (één meting per seizoen) binnen 

een zo breed mogelijke range aan buitentemperaturen zodat een degelijke herschaling naar een 

gemiddelde dagbuitentemperatuur van 15°C mogelijk is. 

 

In het vorig project (De Bruyn et al., 2001) werd een monsternamefrequentie vastgelegd van 5 

olfactometrische monsternames verspreid over één jaar. Er was voorzien om in dit project bij elk 

bedrijf 5 monsternames in duplicaat per diercategorie uit te voeren. Aangezien er echter op het 

bedrijf van Bart Mouton 11 monsternames werden uitgevoerd i.p.v. 5  om methodologische redenen 

(zie paragraaf 7.2.), werden op een aantal gesloten varkensbedrijven slechts 4 olfactometrische 

monsternames (op één bedrijf 3) uitgevoerd i.p.v. 5. Om na te gaan welke gevolgen dit heeft op de 

nauwkeurigheid van de bekomen geuremissies, werden enkele theoretische berekeningen uitgevoerd.  

 

In het vorig project werd een standaardafwijking vooropgesteld van 25% op de gemiddelde 

geuremissie omdat de afwijking op de duplicaten bij de bepaling van de geurconcentraties ongeveer 
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20-25% bedraagt. De invloed van het aantal metingen op de standaardafwijking van de metingen, 

wordt grafisch weergegeven in Figuur 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1. Standaardafwijking van metingen in functie van het aantal metingen 

 

Door fitting van de kromme a.d.h.v. de dataset van 40 meetwaarden van de herschaalde 

geuremissies gemeten in de 2 identieke vleesvarkenscompartimenten in het vorig project, werden de 

parameters a (=6345.5) en b (= -0.9316) van de curve uit Figuur 7.1 bepaald. Daarna werd het aantal 

metingen bepaald waarvan men weet dat deze met een betrouwbaarheidsinterval van 95% een 

bepaling van de gemiddelde geuremissie geven met een vooropgestelde standaardafwijking.  

 

Volgende berekening toont hoe het aantal metingen bepaald kan worden die nodig zijn om op basis 

van een herschaalde geuremissie naar 15°C (hier wordt de gemiddelde herschaalde geuremissie van 

40 metingen in vleesvarkenscompartiment 5 en 6 uit vorig project gebruikt en die bedroeg 19837 

log-ouE.h-1), met 95% zekerheid de gemiddelde geuremissie te bepalen met een standaardafwijking 

van 25%.  

 25% van 19837 log-ouE.h-1  = 4959 log-ouE.h-1 

 tweezijdige t-toets: 

2 . tn-1;2.5%. (s2/n) = 2 . 4959 

met  tn-1;2.5% = 2.331262 voor 39 vrijheidsgraden 

 (s2/n) = standaardafwijking in functie van n 

 Y = 6345.5 X-0.9316 (cfr. Figuur 7.1) 

met Y = het aantal uit te voeren metingen 

 X = (s2/n) 

 Y = 5.04 

 

Op basis van deze berekening kon besloten worden dat uitgaande van de dataset van 40 

geuremissies van vleesvarkens, na herschaling a.d.h.v. het ventilatiedebiet bij 15°C, met 95% 

zekerheid kan gezegd worden dat met 5 metingen de gemiddelde geuremissie op jaarbasis met een 

Y = a. Xb 
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standaardafwijking van 25% kan bepaald worden. Dit is dezelfde gemiddelde geuremissie die 

gevonden werd indien 40 metingen verspreid over één jaar uitgevoerd werden.  

 

Op basis van bovenstaande berekeningen en gegevens kan ook omgekeerd teruggerekend worden 

wat de standaardafwijking wordt indien 3 of 4 metingen zouden uitgevoerd worden in het 

beschouwde compartiment. Hierbij werden de volgende resultaten bekomen: 

 4 olfactometrische monsternames  standaardafwijking: 6353 log-ouE.h-1 of 32.0 % 

 3 olfactometrische monsternames  standaardafwijking: 8651 log-ouE.h-1 of 43.6 % 

 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat bij het uitvoeren van 4 metingen de gemiddelde 

geuremissie op jaarbasis met een standaardafwijking van 32% kan bepaald worden t.o.v. 25% 

wanneer 5 metingen uitgevoerd worden. 

Op dezelfde manier als hoger vermeld, werd in het vorig project voor de 7 meetpunten het aantal 

metingen bepaald nodig om met een 95% betrouwbaarheidsinterval eenzelfde gemiddelde 

geuremissie met 25% standaardafwijking te vinden in vergelijking met de metingen verspreid over 

een gans jaar. De resultaten hiervan worden weergegeven in Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1. Aantal uit te voeren olfactometrische metingen bij gebruik van een herschaling van de  

                 geuremissie naar 15°C waarbij met een betrouwbaarheidsinterval van 95% de gemiddelde  

                 geuremissie wordt bepaald met een standaardafwijking van 25% (De Bruyn et al., 2001) 

Meetpunt Aantal uit te 

voeren metingen 

Vleesvarkens: centraal ventilatiekanaal 1.0 

Vleesvarkens: compartiment 5 1.4 

Vleesvarkens: compartiment 6 3.8 

Gespeende biggen 6.3 

Kraamzeugen 3.4 

Dragende zeugen (oude stal) 4.6 

Dragende zeugen (nieuwe stal) 3.5 

 

Uit Tabel 5.1 blijkt dat op 6 van de 7 meetpunten het aantal uit te voeren metingen kleiner is dan 5. 

Op één meetpunt (gespeende biggen) dienden er statistisch gezien 6.3 metingen uitgevoerd te 

worden. 

 

Uit bovenstaande feiten kan besloten worden dat de gevolgen naar nauwkeurigheid toe van het 

uitvoeren van 4 olfactometrische monsternames i.p.v. 5 vrij beperkt zijn. Op basis van de resultaten 

uit Tabel 5.1 kan besloten worden dat globaal gezien bij het uitvoeren van 4 olfactometrische 

monsternames met een betrouwbaarheidsinterval van 95% de gemiddelde geuremissie bepaald kan 

worden met een standaardafwijking van  25% bij gebruik van een herschaling van de geuremissie 

naar 15°C. Op basis van dit gegeven wordt dan ook voorgesteld om het aantal olfactometrische 

metingen dat dient uitgevoerd te worden per diercategorie vast te leggen op 4 metingen i.p.v. 5. 
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Tijdstip 

De monsters moeten genomen worden binnen de tijdsrange van 9u tot 15u. 

 

Plaats 

Voor mechanisch geventileerde stallen worden de olfactometrische monsters genomen net onder de 

ventilatiekoker. 

 

 

5.1.2. Olfactometrische analyse 

 

5.1.2.1. Uitvoering 

Binnen de 24u na monstername dienen de monsters in het laboratorium olfactometrisch 

geanalyseeerd te worden. De analyses worden uitgevoerd conform de Europese Norm (CEN, 2003). 

 

5.1.2.2. Berekeningen 

 

Geurconcentratie 

De berekeningen voor de bepaling van de geurconcentraties worden uitgevoerd conform de 

Europese Norm (CEN, 2003).  

 

Geuremissie 

In de verkorte meetprocedure wordt de invloed van de seizoenen op de geuremissie in rekening 

gebracht door per monsternamepunt/diersoort de hierna volgende herschaling uit te voeren. Hierbij 

werd aangenomen dat er in Vlaanderen op een jaarbasis een gemiddelde dagbuitentemperatuur van 

 15°C heerst.  

 

 Bepaling relatie tussen het ventilatiedebiet en de buitentemperatuur: 

 Uit de relatie tussen V = a . Tb + b 

 met  V = ventilatiedebiet m3/u  

  Tb = buitentemperatuur °C  

 Te bepalen parameters van de lineaire vergelijking: a,b 

 Bepaling V bij Tb = 15°C  V15 

  

Bepaling relatie tussen het ventilatiedebiet en de geuremissie: 

 Uit de relatie V = c.E + d 

 met V = ventilatiedebiet m3/u  

  E = geuremissie log-ouE/u)  

     = log (geurconcentratie) log(ouE/m3)   ventilatiedebiet m3/u       

 Te bepalen parameters van de lineaire vergelijking: c,d 

 Bepaling E bij V15  E15 

 Bepaling geuremissiefactor per diersoort: 
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 E15 log-ouE/u /V15 m3/u   = gemiddelde geurconcentratie in log-eenheden 

      = log-C15 log(ouE/m3)       

  Bepaling van de gemiddelde geurconcentratie: 

  10log-C15 = C15 ouE/m3       

  Bepaling van de geuremissie per diersoort: 

  C15 ouE/m3   V15 m3/u  / 3600 s/u  / aantal dieren dier                      

  = E ouE/(s.dier)       

met aantal dieren = gemiddelde van het aantal dieren in het compartiment 

waar de 5 metingen werden gehouden  

 

5.1.3. Debietmetingen 

 

Bij bepaling van de geuremissie (= geurconcentratie  ventilatiedebiet) dient naast de 

geurconcentratie ook het ventilatiedebiet gekend te zijn. Meting van het ventilatiedebiet dient zo 

nauwkeurig mogelijk te gebeuren. In de verkorte meetprocedure wordt, waar praktisch mogelijk is 

de voorkeur gegeven aan het gebruik van de geijkte meetturbine die onder de ventilatiekoker 

geplaatst wordt.  

Bij de geselecteerde stallen wordt de lucht in de kraamstallen en biggenafdelingen vaak afgezogen 

onder de roostervloer zodat de ventilator zich in een gesloten koker bevindt met een uiteinde onder 

de roostervloer. Hierdoor is het praktisch niet mogelijk om een geijkte meetturbine aan te brengen. 

In de gesloten koker is er in de zijwand wel een opening aanwezig die kan open geschoven worden 

zodat hierin een mobiele debietmeter kan geplaatst worden.  

In de zeugenstal bevindt de ventilator zich vaak vrij hoog in het dak zodat het praktisch ook hier 

moeilijker is om een meetturbine aan te brengen. Een debietmeting met een mobiele debietmeter is 

praktisch gezien eenvoudiger omdat de mobiele debietmeter kan gemonteerd worden op een 

telescopisch handvat dat kan uitgeschoven worden tot 110 cm lengte, met bovenaan een draaibare 

kop zodat zonder problemen het debiet in een ventilator op 3 m hoogte kan gemeten worden.  

Wegens bovenstaande praktische beperkingen werd er voor geopteerd om het debiet overal op te 

meten met een mobiele debietmeter. Er werd gekozen voor de schoepenwielanemometer van het 

merk Scantec, type AIRFLOW AV2. Met dit toestel kan een gemiddeld debiet afgelezen worden 

over een bepaalde periode. Terwijl het luchtmonster voor olfactometrie genomen wordt, wordt de 

debietmeter gedurende een tiental minuten in de koker van de ventilator gehouden zodat een 

gemiddeld debiet bekomen wordt over de periode waarin het luchtmonster genomen wordt.  

 

Om na te gaan hoe accuraat met een dergelijke mobiele debietmeter het debiet in varkensstallen kan 

opgemeten worden, werd contact opgenomen met het Laboratorium voor Agrarische Bouwkunde 

van de K.U.Leuven. 

Een mogelijk probleem bij debietmetingen aan ventilatoren is het feit van de ruimtelijke variatie van 

de luchtsnelheid over het meetvlak (Vranken, 1999). De luchtstroom is nl. het resultaat van 

drukverschillen over de opening. De grootte en richting van de snelheidsvectoren kunnen hierbij 

sterk variëren. In de buurt van de ventilator is het luchtstromingspatroon erg complex en turbulent 

zodat de luchtsnelheidsvectoren sterk afhankelijk zijn van het drukverschil over de sectie. Uit 
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laboratoriummetingen is gebleken dat de grootte en de richting van de snelheidsvectoren veranderen 

bij een toenemend drukverschil en een constant debiet (zie Figuur 5.2 en 5.3). Het gebruik van 

schoepenwielanemometers laat bijgevolg enkel accurate metingen toe wanneer er geen drukverschil 

is over de sectie (Vranken, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2. Waargenomen luchtstromingen in de buurt van een axiale ventilator (Ptacnick et al., 

                   1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.3. Gemeten axiale luchtsnelheidsvectoren in een ventilatieschouw (diameter 45 cm) in 

                   een stroomopwaartse positie van de ventilator (Vranken, 1999) 
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Om na te gaan hoe de accuraatheid afneemt in functie van een toenemend drukverschil, werden met 

behulp van de laboratorium opstelling voor het testen van ventilatoren van het Laboratorium voor 

Agrarisch Bouwkunde een aantal metingen uitgevoerd. Met de testinstallatie (Figuur 5.4) is het 

mogelijk om ventilatiedebieten te creëren variërend van 0 tot 6000 m3.h-1 in combinatie met 

drukverschillen variërend van 0 tot 120 Pa.  

Figuur 5.4. Schematisch overzicht van de testinstallatie voor de ontwikkeling en calibratie van 

                    ventilatiedebietsensoren (Vranken, 1999) 

 

De verschillende onderdelen van de testinstallatie uit Figuur 5.3 zijn: 

1: Pentium PC 

2: 24-kanaals data acquisitie kaart 

3: frequentieregelaar 

4: centrifugale ventilator  

5: luchtstroomgelijkrichter 

6: drukkamer 

7: ventilatiedebietsensor die getest wordt 

8: axiale testventilator 

9: meting voltage 

10: meting vermogen 

11: controle vermogen ventilator  

12: druk sensor (0-200 Pa) 

13: luchtpomp voor calibratie van de druksensoren 

14: referentie druksensor 
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15: druksensor (0-1500 Pa) 

16, 17: drukregelaar 

18: absolute druksensor 

19: diafragma voor controle ventilatiedebiet  

20: motor voor controle diafragma 

21: opening 

22: meting van de rotatiesnelheid 

23: fotocel voor optische rotatiemeting 

 

De accuraatheid van de mobiele debietmeter werd als volgt bepaald. Met de testinstallatie werden 

metingen gedaan met een ventilator met diameter 45 cm voor 4 tegendrukken (0, 30, 60 en 90 Pa) en 

7 verschillende debieten tussen 500 en 6000 m3.h-1. Telkens werden de gevraagde condities 

opgegeven via een PC en wanneer het systeem stabiel was, werd door een persoon in de drukkamer 

het debiet opgemeten op dezelfde manier zoals dit in de stallen gebeurt. Hiertoe werd de mobiele 

debietmeter gedurende 10 minuten heen en weer geschoven over het vlak van de luchtinlaat (vlak 

tegen de propeller, zie rood vlak in Figuur 5.5) in 9 bewegingen startend in het centrum van de 

propeller (positie 1). De plaats van de 9 bewegingen is weergegeven in Figuur 5.6. De mobiele 

debietmeter geeft dan als uitlezing de gemiddelde luchtsnelheid weer over de totale duur van de 

meting  (10 minuten). De meetonzekerheid van de testopstelling zelf was ingesteld op 15 m3.h-1. Bij 

90 Pa konden geen metingen meer uitgevoerd worden bij debieten hoger dan 1000 m3.h-1 wegens 

technische problemen met de testinstallatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.5. Aanduiding van het vlak (rood) waarin de mobiele debietmeter werd bewogen 
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Figuur 5.6. Overzicht van de 9 posities ingenomen door de mobiele debietmeter 

 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in Tabel 5.2 en 5.3. 

 

Uit de tabellen blijkt dat de metingen van het ventilatiedebiet met een mobiele debietmeter nog vrij 

accuraat zijn zeker als in het achterhoofd gehouden wordt dat het ventilatiedebiet in varkensstallen 

nogal kan schommelen rond een bepaalde waarde wegens de regeling van de ventilator om een 

bepaald setpoint te bereiken. Het blijkt ook dat er geen systematische fout/verschil optreedt en dat 

het verschil niet echt duidelijk toeneemt of afneemt in functie van het debiet of het drukverschil.   

 

Tabel 5.2. Resultaten m.b.t. accuraatheid van de mobiele debietmeter 

Tegendruk 

[Pa] 

Aangelegd 

Debiet 

[m3.h-1] 

Gemeten 

Debiet 

[m3.h-1] 

Verschil 

[m3.h-1] 

Verschil 

[%] 

0 500 464 36 7.2 

0 1000 922 78 7.8 

0 2000 1683 317 15.8 

0 3000 2874 126 4.2 

0 4000 4054 -54 -1.3 

0 5000 4804 196 3.9 

0 6000 5829 171 2.9 

                                                     Gemiddelde 124 5.8 

       Gemiddelde op basis van absolute waarden 140 6.2 

30 500 527 -27 -5.4 

30 1000 950 50 5.0 

30 2000 1935 65 3.2 

30 3000 3189 -189 -6.3 

30 4000 4311 -311 -7.8 

30 5000 4930 70 1.4 

30 6000 5989 11 0.2 

                                                         Gemiddelde -47 -1.4 

       Gemiddelde op basis van absolute waarden 103 4.2 

 

 

 

pos.1 

pos.2 

pos.3 

pos.4 

pos.5 

pos.6 

pos.7 

pos.8 

pos.9 
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Tabel 5.3. Resultaten m.b.t. accuraatheid van de mobiele debietmeter (vervolg) 

Tegendruk Aangelegd 

Debiet 

[m3.h-1] 

Gemeten 

Debiet 

[m3.h-1] 

Verschil 

[m3.h-1] 

Verschil 

[%] 

60 500 615 -115 -23.1 

60 1000 973 27 2.7 

60 2000 2015 -15 -0.8 

60 3000 3264 -264 -8.8 

60 4000 4254 -254 -6.4 

60 5000 5325 -325 -6.5 

                                                      Gemiddelde -158 -7.1 

    Gemiddelde op basis van absolute waarden 167 8.0 

90 500 607 -107 -21.4 

90 1000 968 32 3.2 

                                                        Gemiddelde -37 -9.1 

     Gemiddelde op basis van absolute waarden 70 12.3 

 

 

5.2. Geuremissiebepaling vanuit immissie-oogpunt: Snuffelmetingen 

 

Hierbij wordt door onafhankelijke waarnemers in het veld de geurwaarneembaarheid afkomstig van 

de geurbron bepaald.  

 

5.2.1. Uitvoering 

 

Bij aanvang van de meting wordt op een standaardformulier datum, uur, bewolkingsgraad in 

achtsten en windrichting genoteerd. 

De meting wordt uitgevoerd door 1 of 2 ervaren snuffelaars. Hierbij wordt de geurpluim langs de 

lijzijde van de bron in zig-zag beweging (loodrecht op de windrichting om adapatatie en het missen 

van de geurpluim te voorkomen) doorkruist totdat geen geur meer wordt waargenomen (zie Figuur 

5.7). Het gevolgde traject wordt op de kaart aangegeven. De waarnemer dient zich dus ten alle tijden 

te kunnen oriënteren. Hiervoor wordt best gebruik gemaakt van een mobiel GPS-systeem. Indien dit 

niet beschikbaar is, kan ook gebruik gemaakt worden van een gedetailleerde stafkaart (luchtfoto of 

kadasteruittreksel). De waarnemer wordt geacht deze kaart perfect te kunnen lezen. De waarnemer 

duidt op de kaart de plaatsen aan waar geur wordt waargenomen. Elk merkteken wordt voorzien van 

een label (A, B, of C): 

 

A: de geur is duidelijk en constant waarneembaar 

B: de geur is bij vlagen waarneembaar 

C: er is interferentie met niet-brongeuren of er wordt getwijfeld of de geur al dan niet waarneembaar  

     is 

 

Om praktische redenen is het niet steeds mogelijk om een ideale zig-zag beweging uit te voeren. Een 

benadering van de zig-zag beweging langs bewandelbare terreinen is een alternatief. De waarnemer 
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heeft nu een idee van de ligging van de geurpluim. Aan de hand van de merktekens wordt een best 

passende geurcontour opgetekend. Vervolgens kan langs een imaginaire centrale as de maximale 

geurwaarnemingsafstand aangeduid worden. Dit is de maximale afstand tot waar geurwaarnemingen 

opgetekend worden en wordt ook wel ruikbaarheidsgrens of snuffelgrens genoemd. 

 

Bij stopzetting van de meting wordt opnieuw uur, bewolkingsgraad en windrichting genoteerd. Op 

het formulier wordt ruimte voorzien om eventueel opmerkingen te noteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.7. Schematische voorstelling van de route tijdens een snuffelmeting 

 

 

5.2.2. Tijdstip voor uitvoering van de metingen 

 

De metingen dienen uitgevoerd te worden tussen 9 en 17u. 

 

5.2.3. Meetfrequentie 

 

In het vorig project (De Bruyn et al., 2001) werd in de verkorte meetprocedure een meetfrequentie 

van 15 snuffelmetingen gedurende één jaar vastgelegd. In het project „Voorstellen van een geschikte 

methode om nuleffectniveaus van geurhinder te vertalen naar normen en toepassing op 5 

pilootsectoren‟ (AMINAL/MNB/TWOL.2000/mjp2000-88) werden voor het vastleggen van de 

basisbeschermingsniveaus resultaten gebruikt van de snuffelmetingen uitgevoerd binnen het project 

„Onderzoek geurnormering – Ontwikkelen van een methode voor het opstellen van een 

geurnormering per bedrijf‟. Bij de evaluatie van de toegepaste methodologie van dit laatste project 

wordt gesteld dat meer dan 8 binnen meteorologisch gunstige omstandigheden uitgevoerde 

snuffelmetingen niet leiden tot een hogere betrouwbaarheid van de metingen zodat het uitvoeren 

van 12 snuffelmetingen per bedrijf tot voldoende betrouwbare resultaten moet leiden. Het 

 

wind 

Geurgewogen 
zwaartepunt 

bedrijf 
wind 

bedrijf 

MGWA 



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 33 

eindrapport van het project „Voorstellen van een geschikte methode om nuleffectniveaus van 

geurhinder te vertalen naar normen en toepassing op 5 pilootsectoren‟ was pas in juni 2002 

beschikbaar zodat de resultaten en de gevolgde methodologie uit dit project bij het schrijven van de 

offerte voor het huidige project (07/11/2001) nog niet beschikbaar waren. Het is echter logisch om 

binnen de verschillende projecten zoveel mogelijk dezelfde methodologie te volgen wat aan de basis 

ligt voor de keuze van 12 snuffelmetingen i.p.v. 15.  

 

Er wordt dan ook voorgesteld om per bedrijf 12 snuffelmetingen uit te voeren gespreid over één 

jaar of één snuffelmeting per maand gedurende een jaar.  

 

 

5.2.4. Meteorologische randvoorwaarden 

 

- geen veranderlijke windrichting (variatie in windrichting ten hoogste 30°) 

- geen onstabiele meteocondities (d.w.z. geen combinaties van lage bewolkingsgraad en lage 

windsnelheid) 

- geen regenval tijdens en 15 minuten voorafgaand aan de snuffelmeting 

- geen dichte mist 

- geen windstilte (d.w.z. windsnelheid op 10 m hoogte < 1 m/s) 

- omgevingstemperatuur > 0°C 

 

5.2.5. Bepalen van de meteotoestand 

 

De meteorologische toestand (windrichting, windkracht en bewolkingsgraad) wordt in eerste 

instantie ingeschat door de snuffelaar ter plaatse. Na de snuffelmeting worden van het 

dichtstbijgelegen synoptisch station van het KMI de noodzakelijke meteogegevens opgevraagd 

(windrichting, windsnelheid op 10 m hoogte en bewolkingsgraad). 

 

Om de variatie op de teruggerekende bronsterkte te beperken, worden de snuffelmetingen bij 

voorkeur uitgevoerd bij een Pasquill-stabiliteitsklasse C & D (ongeveer overeenstemmend met 

Bultynck-Malet E3 en E4) en bij windsnelheden op 10 m hoogte tussen 3 en 6 m/s waarden 

inbegrepen.  

 

 

5.2.6. Berekening van het geurgewogen zwaartepunt 

 

De berekening van de maximale geurwaarnemingsafstand (MGWA) (zoals beschreven in 5.2.1.) 

gebeurt t.o.v. het geurgewogen zwaartepunt van het bedrijf. Dit geurgewogen zwaartepunt wordt 

bepaald uit de emissiegewogen middeling van de x- en y-coördinaten van de verschillende 
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emissiepunten (hier zijn dit ventilatoruitlaten) (AMINAL, 2002) zoals weergegeven in onderstaande 

formules: 

 

)
100

Px
(  GGZ coörd.-x ii  

 

)
100

Py
(  GGZ coörd.-y ii  

 

met xi = x-coördinaat van ventilator i 

 yi = y-coördinaat van ventilator i 

 Pi= procentuele bijdrage (%) van ventilator i aan totale geuremissie van het bedrijf  

 

De x- en y-coördinaten van een emissiepunt (bepaald vanuit een willekeurig gekozen nulpunt) 

worden hierbij vermenigvuldigd met de procentuele bijdrage van de bron aan de totale geuremissie 

en gedeeld door 100. De totale geuremissie wordt berekend door voor elk compartiment/stal het 

aantal dieren in het compartiment/stal te vermenigvuldigen met de emissiefactor voor de 

respectievelijke diercategorie. Aangezien de resultaten van de olfactometrische analyses uit dit 

project pas half november 2003 beschikbaar waren daar alle resultaten moesten herschaald worden 

na het uitvoeren van een hercalibratie van de olfactometer (zie 7.1.1.) was het praktisch niet mogelijk 

om voor de verwerking van de snuffelmetingen te wachten op de geuremissiefactoren uit dit project. 

Er werd dan ook voor geopteerd om de emissiefactoren te gebruiken zoals bepaald in het vorig 

project (De Bruyn et al., 2001) (Tabel 5.4). Voor het berekenen van het geurgewogen zwaartepunt 

moet bij alle doorgemeten bedrijven een plan opgevraagd worden met de exacte locatie van alle 

stallen en alle ventilatoruitlaten.   

 

Tabel 5.4. Geuremissiefactoren van de verschillende diercategorieën ter berekening van het 

    geurgewogen zwaartepunt 

Diercategorie Geuremissiefactor 

(ouE.s-1.dier-1) 

Gespeende biggen 3.3 

Guste en dragende zeugen 17.2 

Kraamzeugen 44.6 

Vleesvarkens en beren 25.4 

 

 

5.2.7. Verwerking van de resultaten met korte en lange termijn verspreidingsmodellen 

 

5.2.7.1. Doel gebruik verspreidingsmodellen 

 

Met behulp van een korte termijn verspreidingsmodel kan de maximale geurwaarnemingsafstand 

(MGWA) teruggerekend worden naar de geuremissie aan de bron.  
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Om een inschatting te kunnen maken van de zone rond een bedrijf waar gedurende een bepaald 

percentage van de tijd (bv. 2% indien met 98-percentielen1 gewerkt wordt) een minimum 

concentratie (van bv. 1 se/m3) heerst, wordt er gebruik gemaakt van een lange termijn 

verspreidingsmodel. In dit lange termijn verspreidingsmodel wordt de gemiddelde geuremissie 

verwerkt die berekend werd a.d.h.v. het korte termijn verspreidingsmodel en dit voor alle 

meteocondities die gedurende een jaar voorkomen.  

 

  

5.2.7.2. Gebruikte verspreidingsmodellen in vorig project  

 

In het vorige project (De Bruyn et al., 2001) werd als korte termijn verspreidingsmodel een klassiek 

bi-gaussiaans model gebruikt dat werkt onder MS-DOS nl. KTVM.exe. Er werd gewerkt met de 

stabiliteitsklasse-indeling volgens Pasquill en dispersieparameters volgens Cirillo/Poli & 

Pasquill/Gifford. Dit model geeft het best de reële emissies weer voor lage bronhoogten (grootte-

orde enkele meters) zoals het geval is bij varkensbedrijven (Van Renterghem, 1999). Er werd bij de 

korte termijn verspreidingsberekeningen bovendien steeds vanuit gegaan dat er stabiliteitsklasse D 

heerste op het moment van de meting omdat er in dat geval een betere correlatie werd gevonden 

tussen de geuremissie en de MGWA.  

In overeenstemming met het korte termijn verspreidingsmodel werd in het vorig project een lange 

termijn verspreidingsmodel gebruikt dat gebaseerd is op het klassiek bigaussiaans model met gebruik 

van Pasquill stabiliteitsklassen en dispersieparameters volgens Cirillo/Poli & Pasquill/Gifford. Het 

model werd door Van Renthergem (1999) geprogrammeerd in Fortran 77; de grafische verwerking 

gebeurde via QBASIC 4.5.  

 

 

5.2.7.3. Berekening 98-percentielgeurcontouren a.d.h.v. lange termijn verspreidingsmodel 

 

Aangezien het lange termijn verspreidingsmodel gebruikt in het vorig project vrij omslachtig is en 

niet zo gebruiksvriendelijk (één run of de berekening van één 98-percentiel geurcontour neemt  24 

u in beslag), werd er gekeken of het gebruik van een ander MS-DOS model (GEUR.exe) dat op het 

labo beschikbaar is, leidt tot grote verschillen in resultaten.  

 

Door Gert De Bruyn werd met het lange termijn model geprogrammeerd door Van Renthergem 

(1999) een gemiddelde 98,1 percentiel geurcontour bekomen van 407 m (gebaseerd op de korte 

termijn resultaten met „koude pluimstijging‟). Met het model GEUR (optie koude pluimstijging) 

wordt een gemiddeld 98,1 percentiel geurcontour van 302 m bekomen. Aangezien het model GEUR 

gebruiksvriendelijker is, werd er voor geopteerd om in dit project het model GEUR te gebruiken. 

Een overzicht van de gebruikte opties in het lange termijn verspreidingsmodel GEUR.exe is 

weergegeven in Bijlage 3. 

 

                                                 
1
 percentiel: het percentage van de tijd dat een bepaalde uitgemiddelde geurconcentratie niet overschreden wordt 
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Als output van het lange termijn verspreidingsmodel wordt per sector van 22.5° (startend van 0° en 

gaande tot 337.5°, waarbij 0° overeenkomt met het noorden, 90° het oosten, 180° het zuiden en 

270° het westen) de afstand voor de gevraagde 98-percentiel geurcontour bekomen. Bij de resultaten 

van de lange termijn berekeningen verder in dit rapport, wordt steeds de gemiddelde waarde en de 

standaardafwijking weergegeven van de afstanden bekomen voor de verschillende sectoren. 

 

Om te bepalen met welke geurcontouren zal gewerkt worden en dus te bepalen welke 

geurconcentratie door omwonenden nog net als hinderlijk ervaren kan worden, wordt er gebruik 

gemaakt van de inzichten verworven in een onderzoek in opdracht van het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap (AMINAL, 2002). In dit project werden de volgende drie 

basisbeschermingsniveaus voor de sector van de varkenshouderijen vastgelegd: 

- nuleffectniveau: 0.5 se/m3 (98-percentiel) 

- hinderniveau : 1 se/m3 (98-percentiel) 

- ernstig hinderniveau : 1.5 se/m3 (98-percentiel) 

In dit project  werd er dan ook gewerkt met deze 3 percentielwaarden en werden de 98,0.5 ; 98,1 en 

98,1.5  percentiel geurcontouren berekend.  

 

 

 

5.2.7.4. Berekening geuremissie a.d.h.v. korte termijn verspreidingsmodel 

 

In overleg met dhr. Gunther Van Broeck werd er voor geopteerd om de gebruikte opties in het 

korte termijn verspreidingsmodel volledig af te stemmen op het lange termijn verspreidingsmodel 

GEUR.exe. Aangezien in het lange termijn verspreidingsmodel gewerkt wordt met de Bultynck-

Malet stabiliteitsklasse-indeling wordt ook in het korte termijn verspreidingsmodel gewerkt met 

Bultynck-Malet stabiliteitsklasse-indeling. Een overzicht van de gebruikte opties in het korte termijn 

verspreidingsmodel KTVM.exe is weergegeven in Bijlage 4. Bij de berekeningen van de geuremissie 

a.d.h.v. het korte termijn verspreidingsmodel werd in dit project steeds de werkelijk waargenomen 

stabiliteitsklasse ingevuld. De snuffelmetingen die uitgevoerd werden bij stabiliteitsklasse A, werden 

echter niet meegenomen bij de verdere berekeningen met de verspreidingmodellen omdat uit 

vroeger onderzoek gebleken is dat de meetonnauwkeurigheid te groot is voor snuffelmeitngen 

uitgevoerd bij stabiliteitsklasse A..  
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6. STANDAARDOMSTANDIGHEDEN IN VLAANDEREN  

 

6.1. Voeder 

 

Volgende samenstelling van voeders kan beschouwd worden als de standaardsamenstelling voor 

voeders in Vlaanderen. Tijdens de meetperiode mag de samenstelling van het voeder niet 

fundamenteel afwijken van de standaardsamenstelling. Indien vermeld, moet het ruw eiwitgehalte 

binnen de onder- en bovengrens zitten. 

 

6.1.1. Vleesvarkens 

 

Vleesvarkens worden ad-libitum gevoederd volgens een 3-fase systeem. Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de standaardsamenstelling. Als bijkomende voorwaarde moet het gemiddelde ruw 

eiwitgehalte van het voeder over de gehele groeiperiode tussen 16% en 17% liggen. 

 

Tabel 6.1. Standaardvoeder voor vleesvarkens 

Groeitraject Ruw Eiwit % 

 Gemiddeld Ondergrens Bovengrens 

7-20 kg 18   

20-40 kg 17.5 17 19.5 

40-70 kg 16.5 16 17.5 

70-105 kg 15.5 15 16 

 

 

6.1.2. Zeugen 

 

Het voederschema van zeugen is opgedeeld volgens 2 fasen: de dracht- en de lactatiefase. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het ruw eiwitgehalte van beide voeders.  

 

Tabel 6.2. Standaardvoeder voor zeugen 

Fase Ruw Eiwit % 

 Gemiddeld Ondergrens Bovengrens 

Dracht 15 14 15 

Lactatie 16 15 17 
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6.2. Dier 

 

6.2.1. Bezetting 

 

Onderstaande formule geeft weer hoe de bezettingsgraad kan berekend worden. Met dierdag wordt 

bedoeld: 1 dier aanwezig gedurende 24 uur. De bezetting moet voor alle diersoorten meer dan 90% 

bedragen en dit bij een minimaal aantal dierplaatsen. Bij de berekening van de emissiefactor moet 

gecorrigeerd worden voor de bezettingsgraad. Onderstaande tabel geeft de standaard 

bezettingsgraad weer per diersoort waarnaar gecorrigeerd moet worden. 

 

meetdagenAantendierplaatsAant

dierdagenAant
Bezetting

..

.
 

 

Tabel 6.3. Standaardbezettingsgraad in Vlaanderen 

Diersoort Minimaal aantal 

dierplaatsen 

Bezetting 

jaarbasis 

Bezetting 

meetprocedure 

Vleesvarkens 50 90% >80% 

Guste en dragende zeugen 20 95% >95% 

Kraamzeugen 6 90% >90% 

Gespeende biggen 50 90% >80% 

 

6.2.2. Gezondheidstoestand 

 

De gezondheidstoestand van de dieren moet voldoende zijn opdat de groei- en/of 

productieresultaten voldoende hoog zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de groei- 

en/of productieresulaten die tijdens de meetperiode gehaald moeten worden. Minstens 80% van de 

opgezette dieren moeten voldoen aan de eisen gesteld aan het groeitraject. 

 

Tabel 6.4. Minimale eisen voor groei- en productieresultaten 

Diersoort Uitval Gemiddelde 

groei/productie 

Groeitraject 

Vleesvarkens <5% 700-900 g/dag 35 (±5) kg – 100 (± 5) kg 

Guste- en dragende zeugen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Kraamzeugen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gespeende biggen <5% 350 g/dag 7 (±2) kg – 35 (±5) kg 

n.v.t.: niet van toepassing  
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6.2.3. Gedrag 

 

De dieren moeten gedurende de meetperiode een normaal gedrag vertonen. Gezien het mestgedrag 

een grote invloed kan hebben op de ammoniakemissie (bij runderen en varkens) op de emissie is een 

observatie van dit gedrag gedurende de meetperiode aangewezen. Dit gedrag kan eventueel 

gekwantificeerd worden als hokbevuiling. Als hokbevuiling kan best volgende definitie gebruikt 

worden: de verhouding van de met mest bevuilde vloeropppervlakte t.o.v. de totale beschikbare 

vloeroppervlakte. 

 

6.2.4. Geslacht 

 

Bij (vlees)varkens kan het geslacht een invloed hebben op de emissie. Bijgevolg moet een normale 

verdeling mannelijk/vrouwelijke dieren nagestreefd worden. 

 

 

6.3. Stalinrichting 

 

6.3.1. Standaardstal voor vleesvarkens 

Stalindeling 

 De stal is onderverdeeld in compartimenten bestaande uit 10 hokken à 11 dieren met een 

centrale voedergang van 0,80 m breedte. De hokken zijn 3.25 m breed en 2.5 m lang. 

 De varkens hebben ieder 0.7m2 tot hun beschikking. 

 Diepe mestput (2 m). 

 

Stalinrichting 

 De vloer in de hokken is een volroostervloer uit beton ofwel 50% roostervloer met vlakke volle 

vloer. 

 De hokafscheiding is 1m hoog en uitgevoerd in beton. 

 De voeder- en watervoorziening gebeuren door middel van een combivoederbak. 

 De ventilatie gebeurt door plafondventilatie. 

 

Mestopslag 

 De mestopslag bevindt zich geheel onder de stal: diepe kelder (2m) 
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6.3.2. Standaardstal voor kraamzeugen 

 

 De biggen worden op 4 weken gespeend en verplaatst. 

 

Indeling 

 De kraamstal is onderverdeeld in compartimenten met 10 hokken.  De voedergang in de 

compartimenten is 0,8 m breed.  De hokken zijn 2,4 m breed en 1,7 m diep. 

 Ondiepe mestput (0,8 m). 

 

Inrichting 

 De kraamboxen zijn evenwijdig met de tussenmuren opgesteld.  De boxen zijn opendraaibaar 

(vooraan en achteraan).  De zeug zit los in de box.  De biggen zitten tegen de gang. 

 De kraamhokken zijn voorzien van een volledig kunststof roostervloer met een verwarmd 

biggennest (vloerwarming). 

 De kraamzeugen en biggen krijgen handmatig voeder verstrekt. 

 Watervoorziening gebeurt via een bijtnippel in de voerbak voor de kraamzeugen en een 

drinkbakje voor de biggen. 

 Naast vloerverwarming wordt de stal verwarmd met deltabuizen en gedurende de eerste dagen 

na de geboorte van de biggen ook met lampen. 

 Ventilatie van de stal gebeurt door middel van plafondventilatie. 

 

Mestopslag 

 De kraamstal is volledig ondiep onderkelderd (0,8 m) en voorzien van een mestafloop via de 

centrale gang naar de drachtige zeugen afdeling. 

 

 

6.3.3. Standaardstal voor gespeende biggen 

Indeling 

 De biggenstal bestaat uit compartimenten van 8 hokken voor 12 biggen (0,35 m2/big). De 

biggen verblijven hier van 7 tot 35 kg. 

 De hokken zijn 1,5 m breed en 2,8 m lang en zijn te bereiken via een zijdelingse voedergang van 

0.8m breed. 

 Ondiepe mestput (0,8 m). 
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Inrichting 

 De hokken zijn voorzien van een bolle vloer (40cm) met vloerverwarming en een 

kunststofrooster.  

 De hokafscheiding is 1 m hoog en bestaat uit kunststof. 

 Het voeder en water wordt automatisch aan de biggen verstrekt door middel van een 

combivoederbak. 2 silo‟s. 

 Naast vloerverwarming, gebeurt de verwarming van de hokken met behulp van deltabuizen. 

 Ventilatie van de stal gebeurt door middel van plafondventilatie. 

 

Mestopslag 

 Onder de biggenafdeling bevindt zich een ondiepe mestput (0,8m) met afvoer naar de drachtige 

zeugenstal.  

 

 

6.3.4. Standaardstal voor guste en dragende zeugen: dekstal 

 

 De diepe mestkelder (1,80m) bevindt zich onder de gehele oppervlakte van de stal. 

 De ventilatie van de stal is door middel van inlaatkleppen met nokventilatoren  

Indeling 

 De guste en pas gedekte zeugen bevinden zich in de dekstal.  Deze bestaat uit een dubbele rij 

boxen met aan weerszijden een voercontrolegang (0,8 m), uitgevoerd in dichte betonvloer.    

 De boxen hebben een lengte van 2,25 m en een breedte van 0,60 m.  De gang tussen de rijen is 

1.50m breed.   

Inrichting 

 De vloer in het voorste deel van de box (achter de trog) is een dichte betonvloer (1,5 m), het 

achterste deel van de box evenals de tussengang is uitgevoerd in de vorm van betonroosters.  

 Het voeder wordt mechanisch verstrekt door middel van een individuele automatische 

zeugendoseerder.  Het water wordt ter beschikking gesteld door middel van een drinknippel op 

de voerplaats. 

 

 

6.3.5. Standaardstal voor jonge zeugen 

Indeling 

 De hokken voor jonge zeugen (5 plaatsen) hebben een oppervlakte van 2,25 m x 3,25 m.   
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Inrichting 

 De vloer in de hokken is een volroostervloer in beton.  Ook de hokafscheiding is uitgevoerd in 

beton.   

 De voedering is mechanisch en gebeurt door middel van een individuele automatische 

zeugendoseerder en een drinkbak voor de watervoorziening.  

 

6.3.6. Standaardstal voor beren 

Indeling 

 De berenhokken hebben een oppervlakte van 2,25 m x 3,25 m.   

 

Inrichting 

 De vloer in de hokken is uitgevoerd in volledig beton of deelrooster beton.  

 De hokafscheiding bestaat uit beton en is 1,2m hoog. 

 Het voeder wordt mechanisch verstrekt door middel van een individueel automatisch 

voedersysteem.  De drinkwatervoorziening is door middel van een drinknippel op de voerplaats. 

 

6.3.7. Standaardstal voor dragende zeugen 

Indeling 

 De drachtige zeugen worden verplaatst naar het compartiment voor dragende zeugen.  Dit 

compartiment bestaat uit voerligboxen die 2,25 m lang en 0,60 m breed zijn, met een gang 

tussen de boxen van 1,50m breed.   

 

Inrichting 

 Deze afdeling is verder analoog uitgevoerd als de dekafdeling. 

 

 

 

6.4. Stalklimaat 

 

In mechanisch geventileerde stallen is een goed stalklimaat enkel mogelijk met een goede installing 

van de ventilatieregelaar. Een proportionele temperatuursregelaar kan beschouwd worden als de 

standaard in Vlaanderen. Het installen van deze regelaar behelst het instellen van de 

minimumventilatie, de optimale temperatuur en de bandbreedte. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de standaardwaarden van deze parameters voor de verschillende diersoorten. 
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Tabel 6.5. Parameters voor de instelling van de ventilatieregelaar 

 Minimum-

ventilatie 

Optimale 

temperatuur (oC) 

Bandbreedte (oC) 

okt-maart/apr-sept 

Varkens    

   Biggen 

< 10 kg 

10-20 kg 

20-30 kg 

>30 kg 

 

5 m3/u.big 

5 m3/u.big 

7 m3/u.big 

7 m3/u.big 

 

24 

23 

21 

20 

 

9/7 

9/7 

9/7 

9/7 

   Vleesvarkens 

< 30 kg 

30-50 kg 

50-70 kg 

70-90 kg 

>90 kg 

 

6 m3/u.dier 

10 m3/u.dier 

14 m3/u.dier 

18 m3/u.dier 

22 m3/u.dier 

 

22 

20 

19 

19 

18 

 

8/7 

8/7 

6/5 

6/5 

6/5 

   Kraamstal 40 

m3/u.kraamhok 

24 7/6 

   Zeugenstal 

Zeugen 

Drachtige 

 

35 m3/u.dier 

35 m3/u.dier 

 

13 

18 

 

5/5 

5/5 

 

6.5. Mest 

 
Tabel 6.6 geeft een overzicht van de gemiddelde samenstelling van dierlijke mest in Vlaanderen in 

200-2001. Bij het beoordelen van een nieuw stalconcept moeten de mestputten van de verschillende 

compartimenten die deel uitmaken van de test afgesloten zijn en waterdicht uitgevoerd zijn 

(bijmenging van grondwater voorkomen). De mest in de testcompartimenten mag tijdens de 

meetperiode niet fundamenteel afwijken van de gemiddelde samenstelling van dierlijke mest zoals 

aangegeven in onderstaande tabel. Indien verwacht kan worden dat het nieuwe stalconcept inspeelt 

op de mestsamenstelling (bv. door het toevoegen van voeder- of mestadditieven) moet dit 

beschreven worden in de beschrijving van het systeem. 

 

Tabel 6.6. Gemiddelde samenstelling van dierlijke mest in kg/1000 l mest (Bodemkundig Dienst van 

België, 2000-2001) 

 Droge stof Tot-N Min-N pH 

Mestvarkens 83 7.8 4.5 6-8 

Zeugen 54 4.6 2.4 6-8 

Biggenopfok 73 6.7 3.7 6-8 
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7.  RESULTATEN OLFACTOMETRIE 

 

7.1. Algemene opmerkingen bij resultaten olfactometrie 

 

7.1.1. Calibratie olfactometer 

 

Op 7 augustus 2003 werd de olfactometer opgestuurd naar PRA in Nederland voor een hercalibratie 

aangezien er een vermoeden was dat er fouten zaten op de verdunningsstappen. Dit vermoeden 

werd door PRA inderdaad bevestigd. Er bleek een massflow controller in het toestel stuk te zijn 

waardoor de waarden voor de verschillende verdunningsstappen afweken van de aangenomen 

waarden op basis van de calibratie uitgevoerd bij aankoop van het toestel. Om de resultaten van 

voor 7 augustus te kunnen herschalen, werd aan PRA gevraagd om, vooraleer er enige aanpassingen 

gebeurden aan het toestel, een calibratie uit te voeren. Na de nodige correcties en aanpassingen werd 

opnieuw een calibratie uitgevoerd zodat ook correct geweten is met welke verdunningsstappen na 1 

september 2003 (of de dag waarop het toestel terug in Gent werd afgeleverd) gewerkt werd. In Tabel 

7.1 zijn waarden weergegeven van de verdunningsstappen zoals verwacht op basis van de eerste 

calibratie uitgevoerd bij de aankoop van de olfactometer. In Tabel 7.2 zijn de echte waarden van de 

verdunningsstappen weergegeven zoals opgemeten bij calibratie vooraleer enige 

aanpassing/herstelling aan het toestel werd uitgevoerd. In Tabel 7.3 zijn dan de waarden voor de 

verdunningsstappen weergegeven bepaald door calibratie na de nodige aanpassingen en 

herstellingen. 

 

Uit onderstaande tabellen blijkt dat er een grote afwijking zat op de verdunningsstappen voor 7 

augustus 2003 en zeker bij hogere concentraties. Dit betekende dat alle automatische output van de 

olfactometer van voor 7 augustus manueel moest herrekend worden rekening houdend met de 

gegevens uit Tabel 7.1 en Tabel 7.2.  
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Tabel 7.1. Verwachte waarde van de verdunningsstappen  

Verdunnings- 

Stap 

Exacte   

waarde 

ZITE voor laatste 6 

op verdunningsstap 

1 4.05 5.73 

2 8.1 11.31 

3 15.8 25.23 

4 40.3 51.02 

5 64.6 91.68 

6 130.12 181.15 

7 252.2 343.00 

8 466.5 590.12 

9 746.5 1087.41 

10 1584 2133.64 

11 2874 3669.82 

12 4686 6045.73 

13 7800 12588.28 

14 20316 30243.80 

15 45023 - 

 

Tabel 7.2. Echte waarde van de verdunningsstappen zoals bepaald via calibratie vóór het 

   doorvoeren van aanpassingen aan de olfactometer 

Verdunnings- 

Stap 

Exacte   

waarde 

ZITE voor laatste 6 

op verdunningsstap 

1 3.9 5.44 

2 7.6 10.75 

3 15.2 24.25 

4 38.7 50.08 

5 64.8 88.77 

6 121.6 170.12 

7 238 320.65 

8 432 537.55 

9 668.9 954.52 

10 1362.1 1852.00 

11 2518.1 3190.95 

12 4043.6 5258.53 

13 6838.5 9272.01 

14 12571.5 17045.23 

15 23111 - 
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Tabel 7.3.  Echte waarde van de verdunningsstappen zoals bepaald via calibratie na het 

   doorvoeren van aanpassingen aan de olfactometer 

Verdunnings- 

Stap 

Exacte   

waarde 

ZITE voor laatste 6 

op verdunningsstap 

1 5 6.67 

2 8.9 11.78 

3 15.6 20.97 

4 28.2 38.26 

5 51.9 68.04 

6 89.2 118.72 

7 158 213.32 

8 288 426.63 

9 632 849.18 

10 1141 1504.57 

11 1984 2734.17 

12 3768 5440.72 

13 7856 10780.62 

14 14794 21278.75 

15 30606 - 

 

 

7.1.2. Kwalificatie panelleden 

 

Volgens de Europese norm voor olfactometrie (EN 13725) mogen enkel gekwalificeerde panelleden 

deelnemen aan de olfactometrische analyses. De kwalificatie gebeurt a.d.h.v. metingen met een 

referentiegas nl. n-butanol. Om de panelleden vertrouwd te maken met de geur van n-butanol wordt 

eerst een testsessie gehouden die verder buiten beschouwing wordt gelaten. Om na te gaan of 

panelleden gekwalificeerd zijn moeten ten minste 10 butanoltesten beschikbaar zijn verspreid over 3 

verschillende dagen met minimum één dag tussen de sessies. Panelleden zijn dan gekwalificeerd als 

ze voldoen aan de volgende twee criteria: 

 

1. Het geometrisch gemiddelde van de individuele drempelwaardeschattingen uitgedrukt in 

massaconcentratie eenheden van het referentiegas, moet liggen tussen 0.5 en 2 keer de geaccepteerde 

referentiewaarde voor het betreffende referentiegas (voor n-butanol is dit tussen 20 en 80 ppbv). 

2. de anti-log van de standaardafwijking berekend op de logaritmes (log10) van de individuele 

drempelwaardeschattingen, uitgedrukt in massaconcentratie eenheden van het referentiegas, moet 

lager zijn dan 2.3. 

 

Door alle panelleden die deelnamen aan de olfactometrische analyses voor dit project werd altijd 

naast de varkensmonsters op diezelfde dag ook minstens één butanoltest uitgevoerd. In totaal 

namen 56 verschillende panelleden deel aan de testen. Niet alle panelleden kwamen echter frequent 

terug zodat voor slechts 11 van deze panelleden minstens 10 butanoltesten beschikbaar zijn. In 

Tabel 7.4a en 7.4b wordt een overzicht gegeven van de resultaten van butanoltesten voor de 

verschillende panelleden. Naast het totaal aantal uitgevoerde testen wordt eveneens het aantal 
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bruikbare testen weergegeven. Dit moet als volgt geïnterpreteerd worden. Zoals aangehaald mag de 

eerste butanoltest niet meegeteld worden aangezien deze als testsessie beschouwd wordt. Daarnaast 

ruiken sommige panelleden het n-butanol reeds bij de hoogste verdunning en dan kan eigenlijk geen 

exacte drempelwaarde berekend worden aangezien het panellid mogelijks ook bij nog hogere 

verdunningen n-butanol zou kunnen waarnemen. De software voor de berekeningen neemt deze 

waarden dan ook niet mee bij de berekening van geometrisch gemiddelde en standaardafwijking.  

 

Uit de onderstaande tabellen blijkt dat er voor 14 panelleden slechts 1 of 2 butanoltesten uitgevoerd 

werden. Voor deze mensen kan bijgevolg geen gemiddelde en standaardafwijking berekend worden. 

Voor de overige 42 panelleden blijken 18 panelleden te voldoen aan het eerste criterium en 27 

panelleden te voldoen aan het tweede criterium. De panelleden die niet voldoen aan het eerste 

criterium hebben uitgezonderd 3 panelleden allemaal een drempelwaarde die lager ligt dan 20 ppbv. 

Dit kan waarschijnlijk voor een groot stuk verklaard worden door de jonge leeftijd van de 

panelleden (universiteitsstudenten) waarmee in dit project gewerkt werd.  

Voor 11 panelleden waren minimum 10 butanoltesten beschikbaar en kon nagegaan worden of ze 

gekwalificeerd zijn volgens de CEN (2003). Twee van deze 11 panelleden blijken gekwalificeerd te 

zijn.  

Volgens de CEN norm voor olfactometrie zouden dus heel weinig van de 56 panelleden mogen 

deelnemen aan de analyses. Aangezien dit praktisch niet werkbaar was, werden toch analyses 

uitgevoerd met al deze mensen. Indien de afwijkingen voor n-butanol echter te groot waren, 

mochten deze mensen bij verdere analyses evenwel niet meer deelnemen.  

In het vorige project (De Bruyn et al., 2001) werd omwille van dezelfde praktische redenen eveneens 

niet enkel met gekwalificeerde panelleden gewerkt. De gemiddelde drempelwaarden voor de 

afzonderlijke panelleden lagen hier wel hoger nl. tussen 22.8 en 242.10 ppbv butanol. Toen werden 

ook jonge mensen als panelleden gebruikt zodat de reden voor de toen hogere 

paneldrempelwaarden niet echt duidelijk is. Toen waren 5 van de 16 mensen gekwalificeerd. De 

reden van niet-gekwalificeerd zijn, was voor de meesten een te hoge standaardafwijking.  

 

Tabel 7.4a. Overzicht van de butanoltesten voor alle panelleden (deel 1) 

          20<x<80?   < 2.3 minimum 

    totaal aantal gemiddelde aanvaard  aanvaard 10 testen 

Nr. Naam aantal   bruikbare conc. but. voor crit 1  voor crit 2 qualified 

panellid panellid testen testen [ppb] 
(1=ja; 

0=nee) sd 
(1=ja; 

0=nee) 
(1=ja; 

0=nee) 

1 Anthonin 6 5 81.5 0 2.2 1 - 

2 Benjamin 2 1 - - - - - 

3 Bert 1 0 - - - - - 

4 Birgen 4 3 24.3 1 1.5 1 - 

5 Bram  4 3 128.9 0 1.4 1 - 

6 Bruno 5 4 24.2 1 1.4 1 - 

7 Caroline 1 0 - - - - - 

8 Davy 5 4 14.7 1 1.3 1 - 

9 Erik 3 2 63.1 1 1.0 1 - 

10 Frederic 4 3 6.2 0 1.0 1 - 
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Tabel 7.4b. Overzicht van de butanoltesten voor alle panelleden (deel 2) 

          20<x<80?   < 2.3 minimum 

    totaal aantal gemiddelde aanvaard  aanvaard 10 testen 

Nr. Naam aantal   bruikbare conc. but. voor crit 1  voor crit 2 qualified 

panellid panellid testen testen [ppb] 
(1=ja; 

0=nee) sd 
(1=ja; 

0=nee) 
(1=ja; 

0=nee) 

11 Geoffrey 2 1 - - - - - 

12 Gijs 5 3 5.3 0 1.4 1 - 

13 Gwen 2 1 - - - - - 

14 Haaseke 6 5 23.6 1 2.1 1 - 

15 Dirk 7 6 17.4 0 2.2 1 - 

16 Homer 9 8 35.0 1 2.1 1 - 

17 Jan 3 2 45.3 1 1.6 1 - 

18 Jelbrich 4 3 23.0 1 3.3 0 - 

19 Johny 2 1 - - - - - 

20 Karel 5 3 10.5 0 3.0 0 - 

21 Karen 4 3 6.4 0 1.8 1 - 

22 Kathy 17 13 19.4 0 3.1 0 0 

23 Katja 2 1 - - - - - 

24 Kenneth 4 3 13.4 0 2.3 0 - 

25 Kevin 78 77 8.1 0 1.5 1 0 

26 Khalid 9 8 25.9 1 1.8 1 - 

27 Kilian 32 31 25.3 1 2.2 1 1 

28 Kindie 7 6 14.0 0 4.1 0 - 

29 Lies 8 7 21.4 1 2.9 0 - 

30 Liesbeth 10 9 26.6 1 3.4 0 - 

31 Lieven 5 4 17.2 0 2.6 0 - 

32 Lyndsey 7 6 22.8 1 2.2 1 - 

33 Mario 2 1 - - - - - 

34 Mark 4 3 13.5 0 1.3 1 - 

35 Matteo 15 11 7.4 0 2.2 1 0 

36 Michael 3 2 46.0 1 7.0 0 - 

37 Nathalie 4 3 6.4 0 1.8 1 - 

38 Nele 35 34 13.6 0 1.8 1 0 

39 petya 17 11 13.2 0 2.9 0 0 

40 Pieter 11 10 30.8 1 2.6 0 0 

41 Sam 3 2 11.0 0 2.0 0 - 

42 Sandy 6 5 15.4 0 1.8 1 - 

43 Sarah 6 5 15.4 0 1.8 1 - 

44 Seppe 3 2 95.4 0 1.6 1 - 

45 Shiva 2 1 - - - - - 

46 Sieglien 2 1 - - - - - 

47 Steffen 2 1 - - - - - 

48 Stijn D 11 10 19.4 0 2.3 0 0 

49 Stijn v A 6 5 67.9 1 2.6 0 - 

50 Theo 2 1 - - - - - 

51 Tom 9 8 11.0 0 1.9 1 - 

52 Tsege 21 19 9.2 0 1.9 1 0 

53 Veerle 2 1 - - - - - 

54 Wouter 2 1 - - - - - 

55 Yang Wei 18 17 42.9 1 1.6 1 1 

56 Yang Zheng 14 13 35.0 1 2.3 0 0 
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Het feit dat slechts heel weinig van de gebruikte panelleden gekwalificeerd waren, betekent echter 

niet dat de bekomen resultaten niet betrouwbaar zijn maar toont wel aan dat de CEN-

reglementering voor kwalificatie van panelleden streng is. Mondeling overleg op een symposium in 

Singapore (2003) met verschillende wetenschappers (Eva Gallmann en Eberhard Hartung uit 

Duitsland, Albert Heber uit Amerika, Nico Ogink uit Nederland) leerde dat algemeen ervaren wordt 

dat de kwalificatie van panelleden volgens de CEN streng is en dat het in de praktijk moeilijk 

haalbaar is om enkel met gekwalificeerde mensen te werken. 

 

7.1.3. Normalisatie resultaten 

 

Tijdens de loop van het project werd geopperd om de olfactometrische resultaten voor de 

varkensmonsters te gaan normaliseren op basis van de butanoltesten en zo rekening te houden met 

de verschillende gevoeligheid van de neus van de panelleden. Er werd evenwel afgestapt van dit idee 

en wel omwille van de onderstaande redenen. 

Voor de normalisatie werden verschillende mogelijkheden bekeken. Een eerste mogelijkheid is een 

eenvoudige lineaire herschaling. Volgens de CEN komt 1 Europese geureenheid (ouE) immers overeen 

met 40 ppbv n-butanol wat betekent dat de paneldrempelwaarde voor iedereen eigenlijk 40 ppbv 

zou moeten zijn. Omdat dit praktisch natuurlijk niet mogelijk is, is in de CEN een marge toegelaten 

tussen 20 ppbv en 80 ppbv.  

Lim et al. (2003) gebruikten lineaire herschaling bij de verwerking van hun resultaten uit de 

pluimveehouderij en pasten hiervoor de volgende formule toe: 

 

40

OC OC
 OC

butolfenv,

Eenv,  

 

met OCenv,E   = geurconcentratie varkensmonsters in ouE.m-3 

 OCenv,olf  = geurconcentratie varkensmonsters zoals opgemeten met olfactometer 

 OCbut  = paneldrempelwaarde (gemiddelde van de afzonderlijke panelleden) voor n- 

                      butanol 

Bij lineaire herschaling wordt er aldus vanuit gegaan dat als panelleden twee keer zo gevoelig zijn n-

butanol (of een drempelwaarde hebben van 20 ppbv i.p.v. 40 ppbv) dat ze dan ook twee keer zo 

gevoelig zijn voor omgevingsmonsters zoals bv. varkenslucht. Algemeen bestaat hier echter geen 

consensus over. Ook eigen ervaringen hebben getoond dat dit zeker niet altijd zo is wat de vraag van 

lineaire herschaling en eigenlijk herschaling in het algemeen sterk in vraag stelt. Bij mondelinge 

navraag aan de auteurs van dit onderzoek (Lim et al., 2003) op een symposium in Singapore (2003) 

bleek deze lineaire herschaling ook niet echt gebaseerd te zijn op effectieve metingen daaromtrent 

maar op de hypothese dat als mensen twee keer zo gevoelig zijn voor n-butanol dat ze dan ook twee 

keer zo gevoelig zijn voor omgevingsmonsters zoals bv. varkenslucht. Deze hypothese wordt echter 

door veel onderzoekers in twijfel getrokken en is tot op heden nog nooit echt bewezen.  

Een tweede mogelijkheid is het normalisatiemodel zoals opgesteld door Qu et al. (2001). Dit model 

is een exponentiële herschaling. Met de dataset bekomen in dit project werd nagegaan of een zelfde 

normalisatiemodel kon gevonden worden maar dit leverde helaas negatieve resultaten op (Defoer & 

Van Langenhove, 2003) (Bijlage 6). Er werd een determinatiecoëfficient (R2) van maximaal 0.17 
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gevonden wat te laag is om het model als bruikbaar te beschouwen zodat ook deze normalisatie geen 

optie vormt.  

Om bovenstaande redenen en ook omwille van het feit dat de CEN norm (2003) een dergelijke 

herschaling niet toelaat, werd er geopteerd om de bekomen olfactometrische data aldus niet te 

normaliseren.  

 

 

7.2. Resultaten gesloten bedrijven 

 

Op de gesloten bedrijven worden olfactometrische monsters genomen van de 4 diercategorieën 

(gespeende biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, mestvarkens). In Tabel 7.5 en 7.6 wordt 

een overzicht gegeven van de resultaten van de olfactometrische analyses. Voor alle analyses wordt 

de berekende geuremissie per dier en tevens de minimum en maximum waarde hiervoor 

weergegeven. De luchtmonsters worden nl. altijd in duplicaat genomen en de geurconcentratie 

wordt dan berekend als het geometrisch gemiddelde van deze 2 monsters. De minimum en 

maximum waarde zijn dan de geuremissie per dier berekend met deze 2 geurconcentraties 

afzonderlijk. Er wordt geen standaardafwijking weergegeven per monstername omdat het weinig zin 

heeft om op basis van slechts 2 waarden een standaardafwijking te berekenen. Op het globaal 

gemiddelde wordt zowel de standaardafwijking als de minimum en maximum geuremissie per dier 

over alle bedrijven (of dus de minimum en maximum waarde uit de derde en zesde kolom) 

weergegeven. Een uitgebreid overzicht van alle opgemeten data bij de verschillende bedrijven (aantal 

dieren, binnentemperatuur, buitentemperatuur, geurconcentraties, debiet, debiet per dier, totale 

geuremissie, geuremissie per dier) is terug in Bijlage 6. 

Bij Tabel 7.5 en 7.6 dient ook opgemerkt te worden dat de resultaten uitgedrukt zijn in geuremissie 

per dier. De eigenlijke berekening van de geuremissiefactoren gebeurt in paragraaf 7.4.1.  

 

Op bedrijf C werden 11 olfactometrische metingen uitgevoerd i.p.v. de voorziene 5 omwille van de 

volgende reden. Op het project heeft ook een thesisstudent meegewerkt die metingen uitvoerde met 

als doel de methode van de olfactometrie verder te optimaliseren (Krikilion, 2003). Omwille van 

praktische redenen werden de metingen door de student uitgevoerd op bedrijf C waardoor op dit 

bedrijf dus 11 metingen werden uitgevoerd i.p.v. 5. Het werk van deze student lag mee aan de basis 

van het werk omtrent normalisatie van de olfactometrische metingen (zie paragraaf 7.1.2. en Bijlage 

5). Doordat op bedrijf C 6 metingen meer werden uitgevoerd, werden op de overige gesloten 

bedrijven 4 olfactometrische monsternames (op 1 bedrijf 3) uitgevoerd i.p.v. 5. Wat de gevolgen zijn 

hiervan naar nauwkeurigheid van de bekomen resultaten toe, wordt verder beschouwd en besproken 

in paragraaf 7.4. 
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Tabel 7.5. Overzicht resultaten van de olfactometrische analyses (geuremissie per dier)  voor de  

                  gesloten bedrijven (biggen en mestvarkens) 

  Biggen Mestvarkens 

Bedrijf Datum Geuremissie 

per dier 

[ouE.dier-1.s-1]  

Min. 

[ouE.dier-1.s-1] 

Max. 

[ouE.dier-1.s-1] 

Geuremissie 

per dier 

[ouE.dier-1.s-1] 

Min. 

[ouE.dier-1.s-1] 

Max. 

[ouE.dier-1.s-1] 

C 07/08/02 11.2 4.5 28.3 91.2 54.7 175.4 

C 23/09/02 30.2 30.2 30.3 61.1 40.9 91.2 

C 10/10/02 24.1 19.8 29.5 - - - 

C 21/10/02 - - - 124.6 - - 

C 28/10/02 - - - - - - 

C 04/11/02 - - - 9.6 6.9 13.4 

C 11/11/02 6.5 5.3 8.1 36.5 29.8 44.8 

C 18/11/02 9.0 9.0 9.0 21.1 12.3 36.0 

C 25/11/02 12.9 12.4 13.5 27.6 21.7 35.1 

C 09/12/02 8.0 4.5 14.1 7.9 6.5 9.7 

C 12/03/03 15.4 15.3 15.4 21.7 13.7 34.2 

 Gemidd. 14.7 4.5 30.3 44.6 6.5 175.4 

E 27/08/02 16.0 12.8 20.1 12.6 11.8 13.4 

E 16/01/03 19.5 14.9 25.5 - - - 

E 26/03/03 12.3 7.6 20.0 19.7 14.1 27.6 

E 30/07/03 27.0 20.4 35.6 79.5 52.9 119.5 

 Gemidd. 18.7 7.6 35.6 37.3 11.8 119.5 

F 12/09/02 17.6 10.0 31.0 37.6 32.8 43.0 

F 08/01/03 2.3 1.6 3.5 8.2 6.3 10.7 

F 19/03/03 12.6 7.2 22.2 45.0 39.3 51.5 

F 15/07/03 18.8 13.2 26.7 3.8 3.4 4.3 

 Gemidd. 12.8 3.5 31.0 23.7 3.4 51.5 

B 20/08/02 15.6 13.2 18.5 16.9 15.7 18.3 

B 20/08/02 - - - 11.6 6.7 20.2 

B 20/02/03 3.6 3.3 4.0 5.9 2.3 15.3 

B 02/04/03 6.3 5.4 7.3 18.0 5.9 54.4 

 Gemidd. 8.5 3.3 18.5 13.1 2.3 54.4 

D 19/09/02 14.7 10.2 21.1 51.2 34.6 75.6 

D 28/01/03 16.0 11.2 22.9 51.2 31.5 83.4 

D 31/03/03 7.2 4.8 10.8 45.3 35.8 57.3 

D 5/08/03 15.2 13.9 16.6 158.3 117.0 213.0 

 Gemidd. 13.3 4.8 22.9 76.5 31.5 213.0 

A 12/08/02 17.9 7.5 42.9 51.8 37.8 70.9 

A 30/09/02 12.7 7.3 21.9 56.5 45.7 69.9 

A 18/02/03 15.8 10.3 24.3 11.4 11.1 11.8 

A 07/04/03 4.6 3.2 6.5 21.5 14.1 32.9 

 Gemidd. 12.7 3.2 42.9 35.3 11.1 70.9 

Globaal gemiddelde 13.8  6.8 2.3 30.2 39.5  37.0 5.9 158.3 

Globaal gemiddelde 

(exclusief C) 

13.5  6.3 2.3 27.0 37.2  36.3 3.8 158.3 
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Tabel 7.6. Overzicht resultaten van de olfactometrische analyses (geuremissie per dier) voor de 

                  gesloten bedrijven (guste & dragende zeugen en kraamzeugen) 

  Guste & dragende zeugen Kraamzeugen 

Bedrijf Datum Geuremissie 

per dier 

[ouE.dier-1.s-1]  

Min. 

[ouE.dier-1.s-1] 

Max. 

[ouE.dier-1.s-1] 

Geuremissie 

per dier 

[ouE.dier-1.s-1] 

Min. 

[ouE.dier-1.s-1] 

Max. 

[ouE.dier-1.s-1] 

C 07/08/02 86.6 11.3 382.4 126.4 48.6 328.7 

C 23/09/02 229.9 229.9 229.9 90.9 -  

C 10/10/02 - - - - - - 

C 21/10/02 342.6 322.9 363.4 62.7 58.6 67.2 

C 28/10/02 136.6 136.3 136.9 163.6 126.7 211.3 

C 04/11/02 - - - 32.3 - - 

C 11/11/02 238.0 204.4 277.1 313.5 - - 

C 18/11/02 21.2 17.7 25.5 251.4 185.8 340.1 

C 25/11/02 84.1 83.9 84.3 - - - 

C 09/12/02 97.0 52.6 179.1 26.7 - - 

C 12/03/03 104.0 36.6 295.7 136.9 133.6 140.3 

 Gemidd. 148.9 11.3 382.4 133.8 48.6 340.1 

E 27/08/02 88.9 76.1 103.8 53.5 46.3 61.8 

E 16/01/03 35.9 30.7 41.9 46.1 39.9 53.3 

E 26/03/03 140.0 88.6 221.3 308.9 181.8 525.0 

E 30/07/03 59.6 46.5 76.5 80.2 69.6 92.5 

 Gemidd. 81.1 30.7 221.3 122.2 39.9 525.0 

F 12/09/02 70.5 54.7 90.9 197.0 84.1 461.3 

F 08/01/03 - - - 42.1 16.9 104.7 

F 19/03/03 - - - 191.2 81.7 447.8 

F 15/07/03 32.2 21.6 48.1 57.1 25.5 127.5 

 Gemidd. 51.4 21.6 90.9 121.8 16.9 461.3 

B 20/08/02 114.0 60.1 216.0 192.4 185.4 199.6 

B 20/08/02 - - - - - - 

B 20/02/03 24.8 23.0 26.8 12.4 10.9 14.1 

B 02/04/03 38.2 26.6 54.9 81.2 37.5 175.9 

 Gemidd. 59.0 23.0 216.0 95.3 10.9 199.6 

D 19/09/02 60.2 36.9 98.3 27.2 26.3 28.1 

D 28/01/03 16.2 8.1 32.3 78.5 71.9 85.6 

D 31/03/03 20.0 12.3 32.7 45.4 42.1 49.0 

D 5/08/03 81.8 45.3 147.9 197.0 183.8 211.1 

 Gemidd. 44.6 8.1 147.9 87.0 26.3 211.1 

A 12/08/02 25.0 19.4 32.1 53.8 47.8 60.6 

A 30/09/02 13.2 11.6 15.0 24.4 19.6 30.3 

A 18/02/03 7.0 3.9 12.5 27.4 10.7 70.1 

A 07/04/03 32.6 23.5 45.2 13.3 - - 

 Gemidd. 19.4 3.9 45.2 29.7 10.7 70.1 

Globaal gemidd. 84.6  80.2 7.0 238.0 104.8  88.8 13.3 313.5 

Globaal gemidd. 

(exclusief C) 

50.6  37.7 7.0 140.0 91.0  83.6 12.4 308.9 
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Algemeen komt uit bovenstaande tabellen naar voor dat er een heel sterke spreiding zit op de 

resultaten zowel tussen de verschillende bedrijven als binnen dezelfde bedrijven en zelfs binnen 

dezelfde diercategorieën op eenzelfde bedrijf. Dit fenomeen van grote spreiding werd ook duidelijk 

waargenomen bij het recent doormeten van een groot aantal stalsystemen voor de varkenshouderij 

in Nederland (Mol & Ogink, 2002). De standaardafwijking is het kleinst bij de biggen (ongeveer 50% 

van het globaal gemiddelde); bij de overige diercategorieën variëert de standaardafwijking tussen 85 

en 95% van het globaal gemiddelde.     

 

Gemiddeld gezien wordt de laagste geuremissie per dier voor alle bedrijven waargenomen bij de 

biggen. De op één na laagste geuremissie per dier wordt waargenomen bij de mestvarkens behalve 

voor de bedrijven D en A. Hier wordt de op één na laagste geuremissie waargenomen voor de guste 

& dragende zeugen. De hoogste geuremissie per dier wordt gevonden voor de kraamzeugen behalve 

voor de bedrijven C en A waar de hoogste geuremissie per dier respectievelijk wordt gevonden voor 

de guste & dragende zeugen en de mestvarkens.  

 

Voor de mestvarkens ligt de gemiddelde geuremissie per dier merkelijk hoger bij bedrijf D dan bij de 

andere bedrijven. Dit wordt echter veroorzaakt door één hogere waarde waargenomen op 5/08/03 

die het gevolg is van een combinatie van een vrij hoog debiet met een vrij hoge geurconcentratie (zie 

Bijlage 6). Bij bedrijf C werden tijdens de eerste metingen hogere waarden opgemeten  voor de 

mestvarkens dan bij de laatste metingen. Hier kon echter geen duidelijke verklaring voor gevonden 

worden.   

Voor de guste & dragende zeugen ligt de gemiddelde geuremissie per dier merkelijk hoger bij bedrijf 

C. Bij bedrijf C werden echter algemeen voor de guste & dragende zeugen hogere waarden 

waargenomen en het hoger gemiddelde is hier dus niet het gevolg van één enkele hogere gemeten 

waarde. Een verklaring voor de hogere waarden kon niet echt gevonden worden. De guste & 

dragende zeugen krijgen er wel brijvoeder maar dit geldt ook voor de mestvarkens waar geen 

systematische hogere geuremissie per dier werd waargenomen t.o.v. de andere bedrijven zodat dit 

niet echt een verklaring kan zijn voor de hogere emissie.  

Bij de kraamzeugen werd er bij bedrijf E op 26/03/03 een hoge waarde waargenomen die het 

gevolg is van een combinatie van een vrij hoge geurconcentratie met een vrij hoog ventilatiedebiet. 

De hoge emissiewaarden voor de kraamzeugen waargenomen bij bedrijf B op 20/08/02 en bedrijf 

D op 5/08/03 zijn vooral te wijten aan een hoog debiet.  

Bij het bedrijf D was de waargenomen bedrijfshygiëne bij de herhaaldelijke bezoeken van het bedrijf, 

duidelijk minder dan bij de overige bedrijven. De geuremissie per dier van de verschillende 

dierencategorieën ligt bij bedrijf D echter niet merkelijk hoger dan bij de andere bedrijven, iets wat 

enigszins wel verwacht werd aangezien de invloed van de bedrijfshygiëne vaak als een belangrijke 

invloedsfactor voor de grootte van geuremissie aangehaald wordt. De geuremissie van de 

mestvarkens ligt bij bedrijf D wel merkelijk hoger dan bij de andere bedrijven maar dit is zoals hoger 

vermeld, vooral te wijten aan één hogere waarde waargenomen op 5/08/03 die het gevolg is van een 

combinatie van een vrij hoog debiet met een vrij hoge geurconcentratie.  
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7.3. Resultaten mestvarkensbedrijven 

 

De olfactometrische resultaten van de mestvarkensbedrijven zijn weergegeven in Tabel 7.7. Bij de 

mestvarkensbedrijven werden de monsters in drie- of viervoud genomen. Het geometrisch 

gemiddelde per monstername werd dan berekend op basis van deze drie of vier monsters. Net zoals 

bij de gesloten bedrijven wordt hier geen standaardafwijking gegeven per monstername maar wordt 

wel bij het globaal gemiddelde de standaardafwijking vermeld. Bij het globaal gemiddelde wordt 

eveneens de minimum en maximum gevonden geuremissie per dier over alle bedrijven (of dus de 

minimum en maximum waarde uit de derde kolom weergegeven). Een uitgebreid overzicht van alle 

opgemeten data bij de verschillende bedrijven (aantal dieren, binnentemperatuur, buitentemperatuur, 

geurconcentraties, debiet, debiet per dier, totale geuremissie, geuremissie per dier) is terug te vinden 

in Bijlage 7. 

De resultaten in Tabel 7.7 zijn uitgedrukt in geuremissie per dier. De eigenlijke berekening van de 

geuremissiefactoren gebeurt in paragraaf 7.4.2.  

 

Uit de resultaten blijkt dat de globaal gemiddelde geuremissie per mestvarken van 36.2 ouE.dier-1.s-1 

gevonden voor de mestvarkensbedrijven heel goed overeenstemt met de globaal gemiddelde 

geuremissie per mestvarken van 39.5 ouE.dier-1.s-1 gevonden voor de gesloten bedrijven. De 

standaardafwijking op de resultaten is wel kleiner voor de mestvarkensbedrijven (65% op het globaal 

gemiddelde) dan voor de gesloten bedrijven (94% op het globaal gemiddelde). 

De geuremissie per  dier verloopt voor alle doorgemeten mestvarkensbedrijven gelijkaardig; er is niet 

één bedrijf waar de geuremissie merkelijk hoger of lager is ten opzichte van de andere bedrijven. 

 

Op het bedrijf I werden metingen uitgevoerd in eenzelfde type stal met brasvoeder en met 

brijvoeder. Als de waarden in Tabel 7.7 bekeken worden, dan blijkt de opgemeten geuremissie per 

dier iets lager te liggen bij brijvoeder dan bij brasvoeder. Het is echter moeilijk om op basis van zo 

weinig metingen (2 metingen bij brasvoeder en 3 metingen bij brijvoeder) een uitspraak te doen 

omtrent de invloed van brijvoeder t.o.v. brasvoeder maar er kan toch gesteld worden dat de 

geuremissie bij het gebruik van brijvoeder zeker niet hoger ligt dan bij het gebruik van brasvoeder. 

Dit komt overeen met wat Mol & Ogink (2002) vonden. Zij stelden ook vast dat de locaties waar 

natte bijproducten (of brijvoeder) werden gevoederd niet opvallend afweken van de overige 

systemen. 
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Tabel 7.7. Overzicht resultaten van de olfactometrische analyses (geuremissie per dier) voor de 

                  mestvarkensbedrijven  

  Mestvarkens 

Bedrijf Datum Geuremissie 

per dier 

[ouE.dier-1.s-1] 

Min. 

[ouE.dier-1.s-1] 

Max. 

[ouE.dier-1.s-1] 

H 17/09/02 7.9 5.2 12.1 

H 04/03/03 46.0 28.6 62.6 

 Gemiddelde 26.9  26.9 5.2 62.6 

L 06/02/03 28.0 13.0 40.5 

L 18/03/03 92.1 86.2 98.0 

L 26/06/03 22.4 20.4 27.2 

L 13/10/03 45.2 38.1 49.3 

L 27/10/03 29.2 24.7 38.8 

 Gemiddelde 43.4  28.5 13.0 98.0 

Gbis 09/09/02 39.6 33.3 44.5 

G 25/09/02 78.6 57.2 85.8 

G 05/03/03 30.0 25.3 33.7 

G 22/10/03 3.3 2.9 4.0 

G 13/11/03 24.4 23.0 25.9 

 Gemiddelde 35.2  27.7 2.9 85.8 

I (bras) 10/09/02 62.4 42.0 87.0 

I (bras) 13/02/03 23.4 15.3 35.7 

I (brij) 24/06/03 9.4 5.3 12.7 

I (brij) 15/10/03 17.5 12.5 29.2 

I (brij) 29/10/03 18.3 16.4 20.4 

 Gemiddelde 26.2  20.9 5.3 87.0 

K  05/09/02 21.4 11.5 39.3 

K  25/02/03 69.7 44.8 86.9 

 Gemiddelde 45.5  34.2 11.5 86.9 

J  03/09/02 35.7 34.1 37.4 

J  03/09/02 23.2 22.9 23.6 

J 30/01/03 5.5 4.3 6.5 

J stal 3 10/02/03 12.5 12.2 12.8 

J stal 4 10/02/03 12.5 7.3 21.6 

J stal 3 27/02/03 37.3 27.1 51.3 

J stal 4 27/02/03 43.5 41.4 45.8 

J stal 3 11/03/03 32.1 24.2 42.6 

J stal 4 11/03/03 44.3 26.7 73.4 

J stal 3 25/03/03 67.8 56.4 81.4 

J stal 4 25/03/03 84.7 78.1 91.9 

J stal 3 23/04/03 32.9 31.6 34.2 

J stal 4 23/04/03 58.5 55.6 61.5 

 Gemiddelde 37.7  22.7 4.3 91.9 

Globaal gemiddelde 36.2  23.6 3.3 92.1 
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7.4. Geuremissiefactoren onder standaardomstandigheden 

 

7.4.1. Gesloten bedrijven 

 

Aan de hand van de resultaten van de olfactometrische analyses van de gesloten varkensbedrijven 

die weergegeven zijn in paragraaf 7.2, werden volgens de methode zoals beschreven in paragraaf 

5.1.2.2., de geuremissiefactoren berekend voor de verschillende diercategorieën op alle bedrijven 

afzonderlijk. Hiervoor werd per bedrijf de relatie bepaald tussen de buitentemperatuur en het 

ventilatiedebiet en tussen het ventilatiedebiet en de geuremissie. De resultaten van deze regressies 

zijn terug te vinden in Bijlage 8. De berekende geuremissiefactoren zijn weergegeven in Tabel 7.8. 

Voor bedrijf E Carlu werd bij de kraamzeugen voor de regressie tussen buitentemperatuur en 

ventilatiedebiet een heel lage R2 gevonden (2 10-5) (zie bijlage 8) zodat hier geen geuremissiefactor 

kon berekend worden. Bij bedrijf F werden bij de guste en dragende zeugen slechts 2 metingen 

uitgevoerd t.o.v. 4 metingen bij de andere diercategorieën op het bedrijf. Twee keer toen het bedrijf 

bezocht werd, waren de ventilatoren in de zeugenstal nl. gedeeltelijk afgedekt met isolatie zodat een 

correcte debietmeting niet mogelijk was. Op basis van 2 metingen heeft het uiteraard geen zin om 

regressies uit te voeren zodat voor de guste en dragende zeugen bij bedrijf F geen geuremissiefactor 

kon berekend worden. In het geval bij een bepaalde diercategorie op een bepaald bedrijf een heel 

lage R2 werd bekomen voor de regressie tussen buitentemperatuur en ventilatiedebiet en wanneer dit 

te wijten was één duidelijke outlier, werd de regressie uitgevoerd zonder deze outlier op basis van de 

overige data. In de bijlage zijn dan beide regressies opgenomen (met en zonder outlier). 

In Tabel 7.8 wordt eveneens voor elke diercategorie het gemiddelde gegeven van de 

geuremissiefactoren berekend voor de verschillende bedrijven. Hiernaast werd ook voor elke 

diercategorie a.d.h.v. de data van alle bedrijven samen een geuremissiefactor berekend die ook terug 

te vinden is in Tabel 7.8. Hierbij werden alle data gebruikt dus ook de data voor de kraamzeugen bij 

bedrijf E en de data voor de guste & dragende zeugen bij bedrijf F. De uitgevoerde regressies voor 

de data van alle bedrijven samen zijn eveneens terug te vinden in Bijlage 8. 
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Tabel 7.8. Overzicht van de geuremissiefactoren per bedrijf en per diercategorie voor de gesloten  

                  bedrijven 

 

Bedrijf 

 

Biggen 

[ouE.d-1.s-1] 

 

Kraamzeugen 

[ouE.d-1.s-1] 

 

Mestvarkens 

[ouE.d-1.s-1] 

Guste & 

dragende zeugen 

[ouE.d-1.s-1] 

C 20.0 118.9 56.6 103.2 

E 17.5 -(1) 21.7 68.3 

F 11.4 97.1 38.0 -(2) 

B 10.6 142.7 12.4 85.8 

D 12.5 75.0 61.0 35.8 

A 14.3 31.1 43.6 17.4 

Gemiddelde van 

geuremissiefactoren 

per bedrijf 

14.4 93.0 38.9 62.1 

Geuremissiefactor 

voor alle bedrijven  

12.1 84.4 36.8 57.0 

Geuremissiefactor 

voor alle bedrijven 

exclusief C 

- - - 40.7 

(1) heel lage R2 voor verband tussen buitentemperatuur en ventilatiedebiet  

(2) hier werden slechts 2 metingen uitgevoerd zodat een regressie opstellen zinloos is 

 

Uit Tabel 7.8 blijkt dat er behalve voor de biggen een grote spreiding zit op de verschillende 

geuremissiefactoren berekend voor de verschillende bedrijven. Voor de mestvarkens is een grotere 

spreiding op te resultaten te verwachten omdat daar het gewicht van de dieren sterk toeneemt 

tijdens een mestronde en een toename van de geuremissie tijdens een mestronde kan verwacht 

worden. Afhankelijk van het moment uit een mestronde waarop gemeten wordt, kan daardoor een 

hogere of lagere geuremissie opgemeten worden. Bij de zeugen en de kraamzeugen speelt deze 

variatie in gewicht niet mee zodat de spreiding in de resultaten hier minder te verwachten was. 

Wegens deze grote spreiding is het dan ook zinvoller om voor het verder gebruik i.p.v. met het 

gemiddelde van de geuremissiefactoren van de verschillende bedrijven te gaan werken met de 

geuremissiefactoren opgesteld a.d.h.v. alle data samen. In dat geval komt men per diercategorie tot 

een dataset van een 30-tal punten wat het ook statistisch gezien veel zinvoller en betrouwbaarder 

maakt om de nodige regressies uit te voeren om de geuremissiefactoren te berekenen.  

Omdat uit de data weergegeven in paragraaf 7.2., bleek dat de geuremissie per dier bij de guste en 

dragende zeugen merkelijk hoger lag bij bedrijf C dan voor de andere bedrijven, werd in Tabel 7.8 

ook de geuremissiefactor berekend op basis van alle data exclusief de data van bedrijf C. Er wordt 

echter de voorkeur aangegeven om deze data niet uit de dataset weg te laten omdat op basis van de 

berekende geuremissiefactoren per bedrijf de afwijking voor de guste en dragende zeugen bij bedrijf 

C minder uitgesproken is dan bij de resultaten uitgedrukt in geuremissie per dier. 
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7.5.2. Mestvarkensbedrijven 

 

Aan de hand van de resultaten van de olfactometrische analyses van de mestvarkensbedrijven die 

weergegeven zijn in paragraaf 7.3, werden volgens de methode zoals beschreven in paragraaf 

5.1.2.2., de geuremissiefactoren berekend voor de mestvarkensbedrijven. Hiervoor werd per bedrijf 

de relatie bepaald tussen de buitentemperatuur en het ventilatiedebiet en tussen het ventilatiedebiet 

en de geuremissie. Indien de buitentemperatuur niet kon afgelezen worden van de 

ventilatieregelapparatuur (zoals bij bedrijf G, H, L, K) werd deze opgevraagd bij het KMI van het 

dichtstbijzijnde meteostation. 

De resultaten van deze regressies zijn terug te vinden in Bijlage 9. De berekende geuremissiefactoren 

zijn weergegeven in Tabel 7.9.  

Bij bedrijf L werd voor de berekening van geuremissiefactor de meting van 18/03/03 niet in 

beschouwing genomen. De resultaten van de regresssie met en zonder deze outlier zijn allebei 

weergegeven in Bijlage 9. Voor bedrijf G (G + Gbis) werd bij het gebruik van alle data een heel 

slechte regressie bekomen tussen de buitentemperatuur en het ventilatiedebiet. Bij dit bedrijf werden 

2 outliers waargenomen en werd de geuremissiefactor uiteindelijk berekend zonder de data van 

25/09/02 en 05/03/03. 

Voor bedrijf H en K konden geen geuremissiefactoren berekend worden aangezien op beide 

bedrijven slechts 2 metingen werden uitgevoerd. Bij de berekening van de geuremissiefactor a.d.h.v. 

de data van alle bedrijven samen werden de data van deze 2 bedrijven wel in beschouwing genomen 

evenals de outliers bij bedrijf L en G.  

 

Tabel 7.9. Overzicht van de geuremissiefactoren voor de mestvarkens op de mestvarkensbedrijven 

Bedrijf Geuremissiefactor 

Mestvarkens 

[ouE.d-1.s-1] 

H - 

L 28.8 

G + Gbis 17.4 

I 23.0 

K - 

J 33.7 

Gemiddelde van de 

geuremissiefactoren 

25.7 

Geuremissiefactor alle  

Bedrijven samen 

24.3 

 

Bij de bepaling van de geuremissiefactor voor de mestvarkens van alle mestvarkensbedrijven samen 

werden 3 outliers teruggevonden (zie Bijlage 9) die niet in beschouwing werden genomen bij de 

berekening van de geuremissiefactor. De outliers betreffen de meting uitgevoerd op 25/09/02 bij 

bedrijf G en de 2 metingen van bedrijf K waar een merkelijk hoger debiet werd gevonden. De 

geuremissiefactor voor de mestvarkens op de mestvarkensbedrijven (24.3 ouE.d-1.s-1) ligt lager dan de 
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gevonden geuremissiefactor voor mestvarkens op de gesloten bedrijven (zie Tabel 7.8) (36.8 ouE.d-

1.s-1) waar niet echt een duidelijke reden voor gevonden werd.  

 

 

7.5.3. Resultaten mestvarkens van gesloten bedrijven en mestvarkensbedrijven 

 

Aangezien het onderscheid tussen mestvarkens op gesloten bedrijven en mestvarkens op 

mestvarkensbedrijven milieutechnisch weinig zinvol is, worden in Tabel 7.10 alle 

geuremissiefactoren van de mestvarkens voor alle bedrijven (zowel gesloten als 

mestvarkensbedrijven)  weergegeven. In de Tabel 7.10 is eveneens het gemiddelde van deze 

geuremissiefactoren weergegeven evenals de geuremissiefactor berekend a.d.h.v. alle data van alle 

bedrijven (gesloten en mestvarkensbedrijven). De uitgevoerde regressies zijn terug te vinden in 

Bijlage 10. 

 

Tabel 7.10. Geuremissiefactoren voor mestvarkens van alle bedrijven (zowel gesloten als 

                       mestvarkensbedrijven 

Bedrijf Type Geuremissiefactor 

Mestvarkens 

[ouE.d-1.s-1] 

C Gesloten bedrijf 56.6 

E Gesloten bedrijf 21.7 

F Gesloten bedrijf 38.0 

B Gesloten bedrijf 12.4 

D Gesloten bedrijf 61.0 

A Gesloten bedrijf 43.6 

H Mestvarkensbedrijf - 

L Mestvarkensbedrijf 28.8 

G Mestvarkensbedrijf 17.4 

I Mestvarkensbedrijf 23.0 

K Mestvarkensbedrijf - 

J Mestvarkensbedrijf 33.7 

Gemiddelde van de 

geuremissiefactoren 

 33.6 

Geuremissiefactor 

alle  

bedrijven samen 

 29.2 

 

 

7.5.4. Geuremissiefactoren voor verder gebruik 

 

Op basis van de hoger vermelde data wordt in Tabel 7.11 een overzicht gegeven van de 

geuremissiefactoren die aangeraden worden voor verder gebruik. Het betreft overal de 
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geuremissiefactor bepaald a.d.h.v. de data voor de betreffende diercategorie van alle bedrijven 

samen. Voor de mestvarkens werden zowel de data van de gesloten bedrijven als de data van de 

mestvarkensbedrijven gebruikt.  

 

Tabel 7.11. Overzicht geuremissiefactoren voor verder gebruik 

 Vleesvarkens Gespeende 

biggen 

Kraamzeugen Guste & dragende 

zeugen 

emissiefactor 

[ouE.s-1.d-1] 

29.2 12.1 84.4 57.0 

 

Om een idee te hebben hoe de geuremissiefactoren uit het huidige project liggen t.o.v. de 

geuremissiefactoren bepaald in andere projecten (De Bruyn et al., 2001; Ogink & Lens, 2001 en Mol 

& Ogink, 2002) is hiervan een overzicht gegeven in Tabel 7.12. Voor Mol & Ogink betreft het de 

gemiddelde waarden bekomen over alle metingen uitgevoerd in conventionele stallen voor die 

diercategorie (zie paragraaf 4.3.4. uit huidig rapport voor meer details). 

 

Tabel 7.12. Overzicht van geuremissiefactoren bepaald in andere projecten 

Studie Biggen 

 

Mestvarkens 

 

Guste & dragende 

zeugen  

Kraamzeugen 

 

De Bruyn et al. (2001) 

[ouE.s-1.d-1] 

3.3  25.4  17.2  44.6  

Ogink & Lens (2001) 

[ouE.s-1.dp-1] 

16.3  

5.0  

22.4  19.0  17.8  

Mol & Ogink (2002) 

[ouE.s-1.dp-1] 

7.8 23.0 20.3 26.5 

 

De berekende geuremissiefactoren uit dit project liggen voor alle diercategorieën hoger dan deze 

vermeld in Tabel 7.12. Op het varkensbedrijf in Bierbeek waar de metingen zijn uitgevoerd door De 

Bruyn et al. (2001) waren echter een aantal elementen die vergelijkbaar zijn met het IC-V concept 

dat het Groen Label certificaat heeft verkregen, wat een verklaring kan zijn voor de lagere 

geuremissiefactoren. De waarden van Ogink & Lens (2001) en van Mol & Ogink (2002) zijn 

uitgedrukt per dierplaats i.p.v. per dier wat inhoudt dat rekening wordt gehouden met de leegstand 

van de stal zodat deze geuremissiefactoren lager liggen dan geuremissiefactoren uitgedrukt per dier 

zoals bij De Bruyn et al. (2001) en zoals in dit project. Het werken met emissiefactoren per 

dierplaats heeft voor geur minder zin dan voor ammoniak omdat het cumulatief effect bij geur 

minder belangrijk is dan wel de effectieve emissie op het moment zelf.  

De berekende geuremissiefactor voor mestvarkens uit dit project komt goed overeen met wat 

vroeger gevonden werd in andere projecten. Ook voor de biggen is de overeenkomst vrij goed. 

Voor de guste & dragende zeugen en kraamzeugen liggen de gevonden geuremissiefactoren in het 

huidig project hoger wat gedeeltelijk kan verklaard worden door de hoger vermelde feiten. De 

volgorde van belangrijkheid naar geuremissie biggen – vleesvarkens – guste & dragende zeugen – 

kraamzeugen komt niet volledig overeen met deze gevonden in andere projecten waar de volgorde 
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van belangrijkheid overal biggen – guste & dragende zeugen – vleesvarkens – kraamzeugen bedraagt 

en de belangrijkheid tussen guste & dragende zeugen en vleesvarkens bijgevolg omgedraaid is.  

 

7.5.5. Berekening vleesvarkensplaatsfactoren (vvp-factoren) 

 

Uitgaande van de voorgestelde emissiefactoren in Tabel 7.11 kunnen de vleesvarkensplaatsfactoren 

(vvp-factor) berekend worden voor de verschillende diercategorieën a.d.h.v. onderstaande formule: 

 

 vvp-factor diercategorie x = emissiefactor voor diercategorie x / emissiefactor voor vleesvarkens 

 

Deze vvp-factoren geven de waarde van de relatieve geuremissie geproduceerd door de 

respectievelijke diercategorieën t.o.v. de geuremissie geproduceerd door één vleesvarken.  De 

berekende vvp-factoren worden weergegeven in Tabel 7.13. Ter vergelijking worden in Tabel 7.13 

ook de vvp-factoren weergegeven die gevonden werden in het vorig project. Voor verder gebruik 

wordt echter voorgesteld om de vvp-factoren te gebruiken die bepaald werden in het huidig project 

omdat deze berekend werden a.d.h.v. metingen op 6 bedrijven (of 12 bedrijven voor mestvarkens) 

i.p.v. 1 bedrijf in het vorig project.  

 

Tabel 7.13. Overzicht vvp-factoren huidig project (voor verder gebruik) en vvp-factoren vorig  

                    project 

 Vleesvarkens Gespeende 

biggen 

Kraamzeugen Guste & dragende 

zeugen 

vvp-factor 

huidig project 

1 0.41 2.89 1.95 

vvp-factor 

vorig project 

1 0.13 1.76 0.68 

 

Om varkensbedrijven met een verschillend aantal dieren per diercategorie en verschillende 

diercategorieën (en eventueel andere emissiebronnen) weer te geven a.d.h.v. één getal, wordt een 

formule opgesteld om elk bedrijf te herrekenen naar een aantal vleesvarkensplaatsen.  

Het aantal vleesvarkensplaatsen wordt berekend door het aantal dieren per diercategorie te 

vermenigvuldigen met de overeenkomstige vleesvarkensplaatsfactor. Andere geuremitterende 

bronnen op het bedrijf kunnen ook gerelateerd worden naar de geuremissie van een vleesvarken. 

 

Formule 1.  Basisformule voor de bepaling van het aantal VleesVarkensPlaatsen 

 

  

n

i 1

m

1j vv

j
ii

emf

ema
  f  a   vvpAantal   
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met  :  vvp  : vleesvarkensplaats 

ai  : aantal dieren van een bepaalde diersoort (i) 

fi : vvp-factor van een bepaalde diersoort (i) (zie Tabel 7.14)    

n  : aantal diersoorten aanwezig op het bedrijf   

emaj  : emissie [ouE.s-1] van een andere geuremitterende bron (j) op het bedrijf, bv. 

  externe mestopslagplaats 

emfvv : emissiefactor voor vleesvarkens  

m  : aantal geuremitterende bronnen op het bedrijf, verschillend van deze 

  rechtstreeks veroorzaakt door de dieren 

 

 

7.5.6. Algemene beschouwingen   

 

Aangezien het zinvoller is om per diercategorie een geuremissiefactor te berekenen a.d.h.v. alle data 

voor die diercategorie over de verschillende bedrijven, heeft het feit dat op sommige gesloten 

bedrijven slechts 4 olfactometrische monsternames werden uitgevoerd i.p.v. 5 zoals voorzien in de 

verkorte meetprocedure weinig effect op de resultaten aangezien alle data samen genomen worden. 

Hoger werd ook reeds aangetoond (zie paragraaf 5.1.1.) dat de gevolgen naar nauwkeurigheid toe 

van het uitvoeren van 4 olfactometrische monsternames i.p.v. 5 vrij beperkt zijn. 

 

Wat betreft het gebruik van de verkorte meetprocedure naar de toekomst toe als middel om van een 

emissie-arm stal systeem de geuremissiefactor te bepalen, kan op basis van de recentelijke studie 

uitgevoerd in Nederland door Mol & Ogink (2002) waar een groot aantal stalsystemen werd 

doorgemeten, gesteld worden dat het heel moeilijk is om een significant verschil aan te tonen tussen 

stalsystemen op basis van een dergelijke meetprocedure. In Nederland bestaat de procedure zelfs uit 

10 metingen per diercategorie tussen 10 en 12u ‟s ochtends i.p.v. 5 metingen tussen 9u en 15u zoals 

in de verkorte meetprocedure opgesteld door De Bruyn et al. (2001). Ook met dit groter aantal 

metingen kon men in Nederland heel moeilijk systemen onderscheiden die een significant lagere 

geuremissie hadden dan de conventionele systemen. Dit was vooral te wijten aan de grote invloed 

van andere factoren zoals management die de systeemeffecten overschaduwen. (In paragraaf 4.3 uit 

dit rapport staat dit uitgebreid beschreven). 

Met dit gegeven in het achterhoofd lijkt het weinig zinvol en haalbaar om in de toekomst per 

stalsyteem een geuremissiefactor te gaan bepalen. Een mondeling onderhoud met Nico Ogink leerde 

ook dat men in Nederland van een dergelijk systeem aan het afstappen is en meer gaat naar het 

groeperen van stalsystemen.  
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8. RESULTATEN SNUFFELMETINGEN 

 

8.1. Algemene opmerkingen m.b.t. snuffelmetingen 

 

Wat betreft de snuffelmetingen, was er voorzien om op de 6 gesloten varkensbedrijven en 6 

mestvarkensbedrijven waar olfactometrische metingen uitgevoerd zouden worden, telkens ook  

snuffelmetingen uit te voeren.  

Bij het begin van het project werd in de tussentijdse rapporten reeds vermeld dat er bij 2 van de 

gesloten bedrijven en 1 van de mestvarkensbedrijven geen snuffelmetingen konden uitgevoerd 

worden omwille van de volgende redenen: 

 op het gesloten bedrijf E wordt op het terrein een mestverwerkingsinstallatie getest zodat 

hier geen onafhankelijke snuffelmetingen konden uitgevoerd worden 

 het gesloten bedrijf C is langs 3 zijden omgeven door een zandwinningsgebied dat 

hoofdzakelijk onder water staat, zodat het terrein langs deze zijden niet toegankelijk is en 

bijgevolg geen snuffelmetingen konden uitgevoerd worden 

 bij het mestvarkensbedrijf I ligt op 400 m een groot pluimveebedrijf wat interferentie kan 

veroorzaken (zoals bleek na het uitvoeren van een snuffelmeting op 10/09/02) en het 

uitvoeren van onafhankelijke snuffelmetingen onmogelijk maakte  

 

Wegens bovenstaande redenen konden er dus op slechts 5 van de 6 mestvarkensbedrijven en 4 van 

de 6 gesloten bedrijven snuffelmetingen uitgevoerd worden. Er konden geen andere bedrijven 

geselecteerd worden waar wel olfactometrie en snuffelmetingen konden uitgevoerd worden daar het 

heel moeilijk was om bedrijven te vinden die volledig mechanisch geventileerd waren èn die bereid 

waren om mee te werken. (In totaal werden nl. 72 veevoederfabrikanten en 111 varkenshouders 

gecontacteerd waaruit dan uiteindelijk 12 bedrijven konden geselecteerd worden; zie hoofdstuk 2).  

 

Een vrij groot en algemeen probleem bij het uitvoeren van snuffelmetingen rond varkensbedrijven 

in de maanden augustus tot oktober is dat bijna alle bedrijven omgeven zijn door akkers met maïs. 

Als de maïs een hoogte van 2 m bereikt heeft, is het niet meer mogelijk voor de snuffelaars om hun 

exacte positie aan te duiden op een stafkaart. Hierdoor werden in het najaar van 2002 heel weinig 

snuffelmetingen uitgevoerd. Begin 2003 werd er als oplossing hiervoor een mobiel GPS-toestel 

aangekocht waardoor deze problemen in het najaar van 2003 konden omzeild worden.   

 

 

8.2. Berekening geurgewogen zwaartepunten 

 

De berekening van de maximale geurwaarnemingsafstand (MGWA) gebeurt t.o.v. het geurgewogen 

zwaartepunt van het bedrijf. Dit geurgewogen zwaartepunt wordt bepaald uit de emissiegewogen 

middeling van de x- en y-coördinaten van de verschillende emissiepunten (hier zijn dit 

ventilatoruitlaten) (zie paragraaf 5.2.6.). Hiertoe werd bij alle bedrijven een plan opgevraagd met de 

exacte locatie van alle stallen en alle ventilatoruitlaten. De berekening van de geurgewogen 
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zwaartepunten zijn terug te vinden in Bijlage 11 voor de gesloten bedrijven en in Bijlage 12 voor de 

mestvarkensbedrijven. 

Bij bedrijf H werd naast de mestvarkensstal (250 mestvarkens) op 15 oktober 2002 ook een kleine 

stal met natuurlijke ventilatie in gebruik genomen waar maximaal 60 zeugen gehuisvest kunnen zijn. 

Op 15 september 2003 werd een derde, kleinere stal in gebruik genomen met groepshuisvesting 

voor maximaal 30 zeugen. De 2 stallen voor zeugen huisvesten quarantaine zeugen (niet drachtig, 

100-120 kg) uit het buitenland die tijdelijk op het bedrijf verblijven en dan het bedrijf terug verlaten. 

Voor de berekening van het geurgewogen zwaartepunt werden deze laatste 2 stallen niet mee in 

beschouwing genomen omdat er de voorkeur aangegeven werd om voor alle snuffelmetingen op het 

bedrijf te werken met hetzelfde geurgewogen zwaartepunt. Met het verschillend aantal dieren (zie 

paragraaf 9.2) werd bij het opstellen van afstandgrafieken wel rekening gehouden. 

Bij bedrijf L zijn op het bedrijventerrein 2 stallen aanwezig die relatief ver van elkaar liggen (x-

coördinaat hoekpunt oude stal op 78 m van de nieuwe stal). Als de wind loodrecht op de 

lengterichting van deze 2 stallen (die in elkaars verlengde liggen) waait, konden soms 2 geurpluimen 

onderscheiden worden en werd dan enkel de geurpluim rond de nieuwe stal opgetekend en werd de 

MGWA berekend t.o.v. het geurgewogen zwaartepunt van enkel de nieuwe stal (stal 2). In alle 

andere gevallen werd de MGWA berekend t.o.v. het geurgewogen zwaartepunt van beide stallen 

samen. 

 

 

8.3. Meteostations 

 

Voor de berekeningen met de korte en lange termijn verspreidingsmodellen moeten de windsnelheid 

op 10 m hoogte en de Pasquill stabiliteitsklasse op het moment van de snuffelmeting gekend zijn. 

Deze gegevens werden opgevraagd bij het KMI van het dichtstbijzijnde meteostation voor het 

betreffende bedrijf. Voor alle bedrijven behalve het bedrijf F was Semmerzake het dichtstbijzijnde 

meteostation. Voor het bedrijf F was Zelzate het dichtstbijzijnde meteostation. Omdat echter voor 

het meteostation van Zelzate voor verscheidene dagen data ontbraken op de KMI-gegevens werden 

voor het bedrijf F eveneens de meteogegevens van Semmerzake gebruikt. Voor de snuffelmetingen 

uitgevoerd in oktober en november 2003 werden voor alle bedrijven de data van Zelzate gebruikt 

omdat de data van Semmerzake heel onvolledig waren voor deze periode. 

 

 

8.4. Resultaten gesloten bedrijven 

 

Een volledig overzicht van de data voor de uitgevoerde snuffelmetingen rond de gesloten 

varkensbedrijven is terug te vinden in Bijlage 13. Voor de snuffelmetingen die uitgevoerd werden bij 

stabiliteitsklasse A, wordt wel de MGWA vermeld maar niet de geuremissie omdat uit vroeger 

onderzoek gebleken is dat de meetonnauwkeurigheid te groot is voor snuffelmetingen uitgevoerd bij 

stabiliteitsklasse A. De snuffelmetingen uitgevoerd bij stabiliteitsklasse A, werden bij de verdere 

berekeningen dan ook niet meer in beschouwing genomen. Bij de berekening van de gemiddelde 
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MGWA werden de snuffelmetingen uitgevoerd bij stabiliteitsklasse A ook niet mee in beschouwing 

genomen.  

 

 

8.4.1. Bedrijf F 

 

In Tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de snuffelmetingen uitgevoerd rond 

het bedrijf F. Naast de maximale geurwaarnemingsafstand (MGWA) wordt ook de geuremissie 

vermeld die berekend werd a.d.h.v. het korte termijn verspreidingsmodel.  

 

 

Tabel 8.1. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissiewaarden 

                 voor het bedrijf F 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

9/08/02 326 16657 

8/01/03 260 39852 

4/02/03 428 43173 

24/02/03 260 32169 

10/03/03 285 18275 

17/06/03 115 6260 

15/07/03 (*) 155 - 

18/07/03 183 8048 

5/09/03 171 11054 

31/10/03 434 23458 

4/11/03 515 26955 

7/11/03 508 124420 

Gemiddelde 317 ± 138 31847  33053 

(*) snuffelmeting bij stabiliteitsklasse A 

 

8.4.2. Bedrijf B 

 

In Tabel 8.2 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf B.  
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Tabel 8.2. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissiewaarden 

                 voor het bedrijf B 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

12/02/03 336 30101 

26/02/03 432 23133 

17/03/03 224 27307 

2/04/03 372 32681 

9/04/03 184 21536 

18/06/03 284 10136 

3/09/03 200 13965 

5/09/03 276 9725 

17/10/03 340 46574 

29/10/03 432 18235 

31/10/03 332 12386 

4/11/03 496 28600 

Gemiddelde 326  97 22865  10915 

 

 

8.4.3. Bedrijf D 

 

In Tabel 8.3 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf D.  

 

Tabel 8.3. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissiewaarden 

                 voor het bedrijf D 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

4/02/03 376 55819 

24/02/03 192 25373 

10/03/03 368 22332 

17/03/03 224 25769 

31/03/03 340 75278 

18/06/03 204 1137 

26/06/03 232 33624 

18/07/03 216 24414 

5/09/03 180 9771 

17/10/03 392 93184 

31/10/03 400 16280 

4/11/03 364 14172 

gemiddelde 291 ± 89 33096  27663 
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8.4.4. Bedrijf A 

 

In Tabel 8.4 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf A.  

 

Tabel 8.4. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissiewaarden 

                 voor het bedrijf A 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

12/08/02 200 4222 

28/01/03 278 34188 

4/02/03 273 9546 

18/02/03 263 32631 

26/02/03 232 14158 

18/06/03 128 11286 

26/06/03 163 19815 

8/07/03 104 2170 

5/09/03 120 1918 

17/10/03 332 58818 

31/10/03 232 7371 

4/11/03 144 4265 

gemiddelde 206 ± 74 16699 ± 17208 

 

 

8.4.5. Overzicht gesloten bedrijven 

 

In Tabel 8.5 wordt in een overzicht de volgende data weergegeven voor de gesloten bedrijven: 

gemiddelde MGWA [m], gemiddelde geuremissie [se.s-1] en de gemiddelde afstand [m] voor de 

98,0.5; 98,1 en 98,1.5 percentiel geurcontouren berekend a.d.h.v. het lange termijn 

verspreidingsmodel.  

 

Tabel 8.5. Gemiddelde MGWA [m], gemiddelde geuremissie [se.s-1] en de afstand [m] voor de  

                  98,0.5; 98,1 en 98,1.5 percentiel geurcontouren 

Bedrijf Gemiddelde 

MGWA 

[m] 

Gemiddelde 

geuremissie  

[se.s-1] 

Afstand 98;0.5 

geurcontour 

[m] 

Afstand 98;1 

geurcontour 

[m] 

Afstand 98;1.5 

geurcontour 

[m] 

F  317  138 31847  33053 956  305 632  193 495  149 

B 326  97 22865  10915 786  247 518  157 403  120 

D 291  89 33096  27663 980  320 648  200 506  151 

A 206  74 16699  17208 625  201 427  127 330  97 

 

Uit Tabel 8.5 komt duidelijk naar voor dat de spreiding op de berekende gemiddelde geuremissie 

groter is dan de spreiding op de MGWA. Dit betekent het toepassen van de verspreidingsmodellen 

zorgt voor een extra variantie.  
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De berekende afstanden voor de 98;1.5 percentielgeurcontouren benaderen het best de gemiddelde 

MGWA voor de verschillende bedrijven. De berekende afstanden voor de 98;0.5 geurcontouren zijn 

ongeveer het dubbele van de berekende afstanden voor de 98;1.5 geurcontouren. 

 

 

8.5. Resultaten mestvarkensbedrijven 

 

Voor de snuffelmetingen die uitgevoerd werden bij stabiliteitsklasse A, wordt wel de MGWA 

vermeld maar niet de geuremissie omdat uit vroeger onderzoek gebleken is dat de 

meetonnauwkeurigheid te groot is voor snuffelmetingen uitgevoerd bij stabiliteitsklasse A. De 

snuffelmetingen uitgevoerd bij stabiliteitsklasse A, werden bij de verdere berekeningen dan ook niet 

meer in beschouwing genomen. Bij de berekening van de gemiddelde MGWA werden de 

snuffelmetingen uitgevoerd bij stabiliteitsklasse A ook niet mee in beschouwing genomen.  

Een volledig overzicht van de data voor de uitgevoerde snuffelmetingen rond de 

mestvarkensbedrijven is terug te vinden in Bijlage 14. 

 

8.5.1. Bedrijf H 

 

In Tabel 8.6 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf H.  

 

Tabel 8.6. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissie- 

                    waarden voor het bedrijf H 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

13/02/03 115 10785 

24/02/03 118 6507 

4/03/03 186 9804 

24/03/03 81 3847 

16/06/03 (*) 10 - 

8/07/03 (*) 31 - 

14/07/03 (*) 71 - 

3/09/03 (*) 55 - 

15/10/03 166 16042 

22/10/03 139 6545 

27/10/03 146 9228 

29/10/03 140 5971 

gemiddelde 136 ± 32 8591 ± 3782 

(*) snuffelmeting bij stabiliteitsklasse A 

 

 

8.5.2. Bedrijf L 

 

In Tabel 8.7 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf L. Op 
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25/02/03 trad er tijdens de snuffelmeting interferentie op met andere geuren zodat geen goede 

snuffelmeting kon uitgevoerd worden en deze meting niet meegenomen wordt bij de verdere 

berekeningen. 

Bij bedrijf L zijn op het bedrijventerrein 2 stallen aanwezig die relatief ver van elkaar liggen (x-

coördinaat hoekpunt oude stal op 78 m van de nieuwe stal). Als de wind loodrecht op de 

lengterichting van deze 2 stallen (die in elkaars verlengde liggen) waait, konden soms 2 geurpluimen 

onderscheiden worden en werd dan enkel de geurpluim rond de nieuwe stal opgetekend en werd de 

MGWA berekend t.o.v. het geurgewogen zwaartepunt van enkel de nieuwe stal (stal 2). In alle 

andere gevallen werd de MGWA berekend t.o.v. het geurgewogen zwaartepunt van beide stallen 

samen. Bij één meting (8/07/03) werd de MGWA berekend t.o.v. het geurgewogen zwaartepunt van 

enkel de nieuwe stal. Deze meting werd niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde 

MGWA en geuremissie en voor de verdere berekeningen m.b.t. afstandsgrafieken. 

 

Tabel 8.7. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissie- 

                    waarden voor het bedrijf L 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

12/02/03 192 13005 

25/02/03 - (1) - 

10/03/03 480 37438 

18/03/03 280 49590 

16/06/03 (*) 152 - 

26/06/03  204 7489 

8/07/03 (2) (*) 176  -  

14/07/03 (*) 112 - 

3/09/03 128 7199 

13/10/03 332 29979 

27/10/03 472 63779 

29/10/03 328 23577 

gemiddelde  302  128   29007  20455 

(*)  snuffelmeting bij stabiliteitsklasse A 

(1)  interferentie met andere geuren 

(2) MGWA berekend t.o.v. geurgewogen zwaartepunt nieuwe stal, werd niet mee in beschouwing genomen voor 

       berekening van de gemiddelde MGWA en geuremissie 

 

8.5.3. Bedrijf G 

 

In Tabel 8.8 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf G.  
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Tabel 8.8. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissie- 

                    waarden voor het bedrijf G 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

13/02/03 223 16238 

24/02/03 285 23368 

4/03/03 279 16227 

24/03/03 223 18150 

16/06/03 (*) 75 - 

24/06/03 (*) 130 - 

8/07/03 (*) 223 - 

14/07/03 (*) 98 - 

3/09/03 (*) 56 - 

22/10/03 298 25463 

27/10/03 255 30088 

29/10/03 238 15671 

gemiddelde 257 ± 31 20743 ± 5622 

(*) snuffelmeting bij stabiliteitsklasse A 

 

8.5.4. Bedrijf K 

 

In Tabel 8.9 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf K.  

 

Tabel 8.9. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissie- 

                    waarden voor het bedrijf K 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

16/01/03 448 79660 

12/02/03 232 4751 

25/02/03 372 53713 

5/03/03 512 22907 

17/03/03 180 22573 

26/03/03 (*) 164 - 

16/06/03 (*) 120 - 

24/06/03 (*) 144 - 

14/07/03 (*) 120 - 

30/07/03 332 45295 

15/10/03 204 31178 

22/10/03 264 8372 

Gemiddelde 318 ± 120  33556 ± 24995 

(*) snuffelmeting bij stabiliteitsklasse A 

 

8.5.5. Bedrijf J 

 

In Tabel 8.10 wordt een overzicht gegeven van de resultaten (MGWA en berekende geuremissie 

korte termijn verspreidingsmodel) van de snuffelmetingen uitgevoerd rond het bedrijf J. Op 

21/10/03 was het vrij mistig op het moment van de snuffelmeting, was de windsnelheid heel laag en 
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was de windrichting variabel zodat de uitgevoerde snuffelmeting niet betrouwbaar is en verder niet 

mee in beschouwing genomen wordt.  

 

Tabel 8.10. Overzicht van de maximale geurwaarnemingsafstanden (MGWA) en geuremissie- 

                     waarden voor het bedrijf J 

Datum MGWA 

[m] 

Geuremissie 

[se.s-1] 

19/12/02 268 21109 

30/01/03 296 8703 

27/02/03 224 11646 

17/03/03 128 11103 

23/04/03 188 24883 

17/06/03 112 2244 

8/07/03 272 21579 

18/07/03 204 7388 

3/09/03 172 8355 

5/09/03 200 7260 

21/10/03 - (1) - 

31/10/03 320 11363 

Gemiddelde 217 ± 67 12330 ± 7099 

(1) variabele windrichting, heel lage windsnelheid en mistig 

 

8.5.6. Overzicht mestvarkensbedrijven 

 

In Tabel 8.11 worden in een overzicht de volgende data weergegeven voor de mestvarkensbedrijven: 

gemiddelde MGWA [m], gemiddelde geuremissie [se.s-1] en de gemiddelde afstand [m] voor de 

98,0.5; 98,1 en 98,1.5 percentiel geurcontouren. 

 

Tabel 8.11. Gemiddelde MGWA [m], gemiddelde geuremissie [se.s-1] en de afstand [m] voor de 

                    98,0.5; 98,1 en 98,1.5 percentiel geurcontouren 

Bedrijf Gemiddelde 

MGWA 

[m] 

Gemiddelde 

geuremissie (D) 

[se.s-1] 

Afstand 98;0.5 

geurcontour 

[m] 

Afstand 98;1 

geurcontour 

[m] 

Afstand 98;1.5 

geurcontour 

[m] 

H 136 ± 32  8591 ± 3782  435  129 279  81 212  61 

L 302  128 29007  20455 916  294 607  186 474  142 

G  257 ± 31  20743 ± 5622 751  235 496  149 386  112 

K 318 ± 120 33556 ± 24995 1028  341 681  213 536  163 

J 217 ± 67 12330 ± 7099 557  170 366  107 283  81 

 

Net zoals voor de gesloten bedrijven geldt voor de mestvarkensbedrijven dat de berekende 

afstanden voor de 98;1.5 percentielgeurcontouren het best de gemiddelde MGWA benaderen. De 

berekende afstanden voor de 98;0.5 geurcontouren zijn ongeveer het dubbele van de berekende 

afstanden voor de 98;1.5 geurcontouren. 
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9. VERFIJNEN VAN AFSTANDSGRAFIEKEN 

 

9.1. Afstandsgrafiek op basis van snuffelmetingen 

 

Voor het opstellen van de afstandgrafiek op basis van snuffelmetingen werden de resultaten gebruikt 

van de snuffelmetingen gehouden in dit project (zie Tabel 8.5 en 8.11) en de resultaten van de 

snuffelmetingen uitgevoerd tijdens voorgaande onderzoeken (De Bruyn et al., 2001; Van Broeck & 

Van Langenhove, 1997 en 1998). De resultaten van de snuffelmetingen uitgevoerd in vorig project 

zijn weergegeven in Tabel 9.1. Hierbij werden voor de data uit het vorig project (De Bruyn et al., 

2001) de korte termijn berekeningen opnieuw uitgevoerd aangezien in het vorig project gebruik 

werd gemaakt van een andere korte termijn verspreidingsmodel dan in het huidig project. De korte 

termijn berekeningen werden door Van Broeck & Van Langenhove (1997 en 1998) wel uitgevoerd 

met het korte termijn verspreidingsmodel KTVM zodat deze niet opnieuw moesten berekend 

worden. De lange termijn berekeningen (98-percentiel geurcontouren) werden zowel voor de data 

van De Bruyn et al. (2001) als voor de data van Van Broeck & Van Langenhove opnieuw uitgevoerd 

a.d.h.v.  het lange termijn verspreidingsmodel GEUR (zie Bijlage 3) waarbij de volgende gegevens 

werden ingevuld voor alle bedrijven uit vorige projecten: 

 

- de hoogte van de waarnemer (in m): 1.5 

- de schoorsteenhoogte (in m) 4.5 

- diameter van de schoorsteen (in m): 0.5 

- volume-emissiedebiet (in m3.s-1): 1.2 

- geurverdunningsgetal (V0) (in se.m-3): berekend door gemiddelde geuremissie (Tabel 9.1) te delen 

  door het volume-emissiedebiet (= 1.2 m3.s-1) 

 

De gegevens voor schoorsteenhoogte, diameter van de schoorsteen en volume-emissiedebiet 

werden bepaald op basis van de gegevens voor deze parameters uit het huidige project aangezien er 

hierover geen informatie in het rapport van het vorige project teruggevonden werd. 

 

Tabel 9.1. Overzicht de resultaten van snuffelmetingen uitgevoerd tijdens voorgaand onderzoek 

Bedrijf Gemiddelde 

MGWA 

[m] 

Gemiddelde 

geuremissie  

 [se.s-1] 

Afstand 98;0.5 

geurcontour 

[m] 

Afstand 98;1 

geurcontour 

[m] 

Afstand 98;1.5 

geurcontour 

[m] 

Maarke-Kerkem (1) 259  68 17421  12527 668  207 439  130 339  100 

Bierbeek(1) 260  74 18702  15071 697  216 458  138 354  104 

Etikhove(1) 302  59  20858  13177  743  233 490  148 380  112 

Middelkerke(1) 652  226 74904  62267 1539  481 1053 342 829  262 

Evergem(2) 326  128 35000  15750 1015  334 670  208 525  159 

Borsbeke(3) 954  323 147000  102900 2325  817  1559  523  1230  403  

(1) De Bruyn et al. (2001) 

(2) Van Broeck & Van Langenhove (1997) 

(3) Van Broeck & Van Langenhove (1998) 
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Voor de lange termijn berekeningen voor de data van Borsbeke, werden in het model bij optie 2 de 

stapgroottes veranderd t.o.v. deze in Bijlage 3. Als voor dit bedrijf nl. werd gewerkt met de opties uit 

Bijlage 3, was het aantal stappen in de modelberekeningen te klein zodat voor de 3 geurcontouren 

(0.5, 1 en 1.5) gelijkaardige afstanden bekomen werden voor de sectoren 0° tot 90°. Omwille van dit 

feit werd er gewerkt met de volgende stapgroottes voor de data van Borsbeke: 

- stapgrootte voor maximale hinderfrequentie: 100 m 

- stapgrootte na maximale hinderfrequentie: 200 m 

- maximale afstand voor berekeningen: 3000 m 

Bij alle overige bedrijven werd steeds gewerkt met de opties zoals vermeld in Bijlage 3.  

 

In Figuur 9.1 worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde regressies tussen de MGWA en 

de berekende afstanden voor de 98-percentielgeurcontouren. 
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Figuur 9.1. Resultaten regressie MGWA versus 98-percentielgeurcontouren 

 

Bij het opstellen van de afstandsgrafieken werd in het vorig project steeds een minimum afstand 

voorgesteld van 100 m. Deze minimumafstand was gebaseerd op de minimum afstanden die in 

Nederland worden gehanteerd (100 m voor stankgevoelige gebieden (VROM, 1996)).  

Op basis van de berekende afstanden voor de 98-percentielgeurcontouren voor het bedrijf van 

Delva Martial waar een gemiddelde MGWA van 105 m opgemeten werd, wordt er voorgesteld om 

te werken met de volgende minimumafstanden: 

- P98;0.5 geurcontour: 400 m 

- P98;1 geurcontour: 300 m 

- P98;1.5 geurcontour: 200 m 

Voor MGWA groter dan 100 m, werd voor elke afstandsgrafiek (98;0.5 , 98;1 en 98;1.5) in de 

vergelijking de helling gebruikt zoals bekomen uit de regressie (zie Figuur 9.1). Het intercept werd 

dan op die manier berekend zodanig dat als een MGWA van 100 m ingevuld wordt, de minimale 

afstand voor de desbetreffende percentielwaarde bekomen wordt (200, 300 of 400 m). De bekomen 

afstandsgrafieken zijn weergegeven in Figuur 9.2. In Figuur 9.2 zijn naast de afgeleide 

afstandsgrafieken ook de werkelijk opgemeten data weergegeven. 
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Figuur 9.2. Afstandsgrafieken op basis van snuffelmetingen 

 

Vergelijkingen afstandsgrafieken: 

- P98;0.5: MGWA = 0 -100 : afstand (m) = 400 

  MGWA > 100      : afstand (m) = 175 + 2.25 MGWA 

- P98;1: MGWA = 0 - 100: afstand (m) = 300 

  MGWA > 100      : afstand (m) = 147 + 1.53 MGWA 

- P98;1.5: MGWA = 0 - 100 : afstand (m) = 200 

  MGWA > 100      : afstand (m) = 79 + 1.21 MGWA 

 

Het voordeel van deze methode is dat er op basis van de gemiddelde MGWA, onmiddellijk een 

afstand kan bepaald worden geldig voor een brede range van meteotoestanden en waarbinnen een 

bepaald percentage van de tijd (2% voor 98P) een bepaalde geurconcentratie (0.5; 1 of 1.5 se.m-3) 

overschreden wordt. Dit alles zonder rechtstreeks gebruik te moeten maken van een 

verspreidingsmodel.  

 

 

9.2. Afstandsgrafiek op basis van olfactometrisch bepaalde vleesvarkens- 

         plaatsen en 98P- afstanden voor 0.5, 1 en 1.5 se.m-3 

 

9.2.1. Berekening van het aantal vleesvarkensplaatsen per bedrijf 

 

In Tabel 9.2 wordt voor elk bedrijf uit het huidig project het aantal dieren per diercategorie, de 

overeenkomstige berekening van het aantal vvp en het totaal aantal vvp gegeven. In Tabel 9.3 
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worden dezelfde gegevens weergegeven voor de bedrijven uit het vorig project (De Bruyn et al., 

2001) en de bedrijven uit het onderzoek van Van Broeck & Van Langenhove (1997) en Van Broeck 

& Van Langenhove (1998). De vvp-factoren zijn deze bepaald a.d.h.v. de resultaten uit het huidig 

project (zie Tabel 7.13). 

 

 

Tabel 9.2. Aantal dieren per diercategorie en aantal vvp voor de bedrijven uit het huidig project 

Bedrijf Diercategorie Aantal 

dieren 

vvp-factor vvp 

G Mestvarkens 1140 1 1140 

L Mestvarkens 1452 1 1452 

K Mestvarkens 1620 1 1620 

H Mestvarkens 249 1 249 

 Quarantaine zeugen 54 1 54 

 Totaal   303 

J Biggen 1910 0.41 783 

 Mestvarkens 1461 1 1461 

 Zeugenopfok 665 1 665 

 Totaal   2909 

F Mestvarkens 980 1 980 

 Kraamzeugen 48 2.89 139 

 Biggen 600 0.41 246 

 Zeugen 144 1.95 281 

 Totaal   1646 

B Mestvarkens 1020 1 1020 

 Kraamzeugen 50 2.89 145 

 Biggen 660 0.41 271 

 Zeugen 153 1.95 298 

 Totaal   1733 

D Mestvarkens 1500 1 1500 

 Kraamzeugen 96 2.89 277 

 Biggen 588 0.41 241 

 Zeugen 222 1.95 433 

 Totaal   2451 

A Mestvarkens 1244 1 1244 

 Kraamzeugen 62 2.89 179 

 Biggen 700 0.41 287 

 Zeugen 151 1.95 294 

 Totaal   2005 

 

Bij bedrijf H werd naast de mestvarkensstal (250 mestvarkens) op 15 oktober 2002 ook een kleine 

stal met natuurlijke ventilatie in gebruik genomen waar maximaal 60 zeugen gehuisvest kunnen zijn. 

Op 15 september 2003 werd een derde, kleinere stal in gebruik genomen met groepshuisvesting 

voor maximaal 30 zeugen. De 2 stallen voor zeugen huisvesten quarantaine zeugen (niet drachtig, 

100-120 kg) uit het buitenland die tijdelijk op het bedrijf verblijven en dan het bedrijf terug verlaten. 

Voor de berekening van de het geurgewogen zwaartepunt werden deze laatste 2 stallen niet mee in 

beschouwing genomen omdat er de voorkeur aangegeven werd om voor alle snuffelmetingen op het 
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bedrijf te werken met hetzelfde geurgewogen zwaartepunt. Met het verschillend aantal dieren (zie 

paragraaf 8.2) werd bij het opstellen van afstandgrafieken wel rekening gehouden. 

Tabel 9.3. Aantal dieren per diercategorie en aantal vvp voor de bedrijven uit het vorig project en uit 

                 onderzoek van Van Broeck & Van Langenhove (1997) en Van Broeck & Van  

                 Langenhove (1998) 

Bedrijf Diercategorie Aantal dieren vvp-factor vvp 

Bierbeek (1) Mestvarkens 550 1 550 

 Kraamzeugen 48 2.89 139 

 Biggen 400 0.41 164 

 Zeugen 170 1.95 332 

 Totaal   1184 

Middelkerke (1) Mestvarkens 1344 1 1344 

 Kraamzeugen 65 2.89 188 

 Biggen 750 0.41 308 

 Zeugen 270 1.95 527 

 Totaal   2366 

Etikhove (1) Mestvarkens 1300 1 1300 

 Kraamzeugen 36 2.89 104 

 Biggen 450 0.41 185 

 Zeugen 100 1.95 195 

 Totaal   1784 

Maarke-kerkem (1) Mestvarkens 610 1 610 

 Kraamzeugen 24 2.89 69 

 Biggen 220 0.41 90 

 Zeugen 79 1.95 154 

 Totaal   924 

Evergem (2) Mestvarkens 2200 1 2200 

 Kraamzeugen 60 2.89 173 

 Biggen 940 0.41 385 

 Zeugen 160 1.95 312 

 Totaal   3071 

Borsbeke (3) Mestvarkens 9800 1 9800 

(1) De Bruyn et al. (2001) 

(2) Van Broeck & Van Langenhove (1997) 

(3) Van Broeck & Van Langenhove (1998) 

 

 

9.2.2. Afstandsgrafiek op basis van de olfactometrisch bepaalde vleesvarkensplaatsen 

 

Voor het opstellen van de afstandgrafiek op basis van de olfactometrisch bepaalde 

vleesvarkensplaatsen (zie hoger) werden de resultaten gebruikt van de snuffelmetingen gehouden in 

dit project (zie Tabel 8.5 en 8.11) en de resultaten van de snuffelmetingen uitgevoerd tijdens 

voorgaande onderzoeken (De Bruyn et al., 2001; Van Broeck & Van Langenhove, 1997 en 1998).  

Bij deze voorgestelde afstandsgrafiek wordt het aantal vleesvarkensplaatsen (vvp) uitgezet t.o.v. de 

afstand berekend a.d.h.v. het lange termijn verspreidingsmodel. De resultaten van het bedrijf in 

Middelkerke bleken bij het uitvoeren van regressies sterk af te wijken t.o.v. de andere bedrijven en 

een outlier te zijn. De resultaten van Middelkerke werden dan ook niet verder meegenomen bij de 
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bepaling van de regressies en afstandsgrafieken op basis van de olfactometrisch bepaalde 

vleesvarkensplaatsen maar worden wel weergegeven in Figuur 9.3a en 9.3b d.m.v. een roze punt 

zodat een idee bekomen wordt over de ligging van het punt. Ook in het vorig rapport werd het 

bedrijf in Middelkerke bevonden als een outlier. De reden hiervoor was de volgende: op het bedrijf 

werd een onbekend verstuivingsproduct door de bedrijfsvoeder verstoven in de stallen en mogelijks 

worden de geurproducerende molecules van dit product nog verder verspreid dan de moleculen die 

de varkensgeur veroorzaken.  

In Figuur 9.3a en 9.3b worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde regressies tussen het 

aantal vvp en de berekende afstanden voor de 98-percentielgeurcontouren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.3a. Resultaten regressie vvp versus afstanden voor 98-percentielgeurcontouren 
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Figuur 9.3b. Resultaten regressie vvp versus afstanden voor 98-percentielgeurcontouren 

 

In het rapport van het vorig project (De Bruyn et al., 2001) werd een afstandsgrafiek in de vorm van 

een machtsfunctie opgesteld (Y=aXb). Uit Figuur 9.3a en 9.3b blijkt echter dat een lineaire regressie 

aanleiding geeft tot een hogere R2 (R2 = ± 0.8) dan een machtsfunctie (R2 = ± 0.6). Er wordt dan 

ook voorgesteld om afstandsgrafieken op basis van het aantal vvp op te stellen die een lineaire vorm 

hebben. Net zoals voor de afstandsgrafieken op basis van de snuffelmetingen wordt ook hier 

respectievelijk een minimumafstand van 200, 300 en 400 m gehanteerd voor de P98;1.5 , P98;1 en 

P98;0.5 geurcontouren. Deze minimale afstanden werden bepaald op basis van de resultaten van het 

mestvarkensbedrijf H dat ± 300 vvp telt.  

Voor een aantal vvp groter dan 300, werd voor elke afstandsgrafiek (98;0.5 , 98;1 en 98;1.5) in de 

vergelijking de helling gebruikt zoals bekomen uit de regressie (zie Figuur 9.3a en 9.3b). Het 

intercept werd dan op die manier berekend zodanig dat als een aantal vvp van 300 ingevuld wordt, 

de minimale afstand voor de desbetreffende percentielwaarde bekomen wordt (100, 200 of 300 m). 

De bekomen afstandsgrafieken zijn weergegeven in Figuur 9.4. In Figuur 9.4 zijn naast de afgeleide 

afstandsgrafieken ook de werkelijk opgemeten data weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 80 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 5000 10000 15000

Vleevarkensplaatsen (vvp)

A
fs

ta
n

d
 (

m
) 

- 
9
8
P

 (
s
e
.m

-3
) 

g
e
u

rc
o

n
to

u
re

n

P98;0.5-grafiek

P98;1-grafiek

P98;1.5-grafiek

P98;0.5-data

P98;1-data

P98;1.5-data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.4. Afstandsgrafieken op basis van vleesvarkensplaatsen 

 

Vergelijkingen afstandsgrafieken: 

- P98;0.5: vvp = 0 - 300 : afstand (m) = 400 

  vvp > 300 : afstand (m) =  346 + 0.18 vvp 

- P98;1: vvp = 0 - 300 : afstand (m) = 300 

  vvp > 300 : afstand (m) = 264 + 0.12 vvp 

- P98;1.5 vvp = 0 - 300 : afstand (m) = 200 

  vvp > 300 : afstand (m) = 170 + 0.10 vvp 

 

Aan de hand van de afstandsgrafieken op basis van vleesvarkensplaatsen kan in principe elk bedrijf 

enkel op basis van het aantal dieren geëvalueerd worden naar een afstand waarbuiten geen hinder 

(P98;0.5), hinder (P98;1) of ernstige hinder (P98;1.5) kan verwacht worden. Hierbij moet er op gelet 

worden dat de bekomen afstanden gemeten worden t.o.v. het geurgewogen zwaartepunt van het 

bedrijf en niet t.o.v. de rand van het bedrijf zoals bij de Vlarem-afstandsregels.  
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10. INVLOED VAN HET MANAGEMENT 

 

10.1. Onderzoek uit de literatuur 

 

Naast het stalsysteem heeft ongetwijfeld het management ook een invloed op de sterkte van de 

geuremissie. Het nagaan van de invloed van het management op de geuremissie is dan ook een 

derde doelstelling van het partim geur.  

Varkens met mest op hun huid zullen een significant grotere geuremissie hebben dan propere 

varkens aangezien de lichaamswarmte van het dier de emissie van geuren zal versnellen (EPA, 2001). 

Elk oppervlak bedekt met mest geeft aanleiding tot geuremissie en een reductie van het 

blootgestelde oppervlak aan mest geeft dan meestal ook direct aanleiding tot een geurreductie. 

Algemeen kunnen volgende bronnen van geur aangehaald worden die allen te maken hebben met 

een goed management: 

- natte en met mest bedekte vloeren 

- vuile varkens met mest op hun huid 

- het morsen van voeder 

- de niet afgedekte opslag van dode dieren 

- diepe mestkelders met een lange mestverblijftijd 

- sterk bestofte oppervlakten 

- verhoogde temperaturen in mestopslag en varkensstallen 

 

De mest op tijd verwijderen en de stallen goed onderhouden en schoonmaken met degelijk materiaal 

zoals vb. hoge drukspuiten zijn factoren die naar geuremissie toe een grote invloed kunnen hebben. 

Er worden in het rapport van EPA (2001) geen cijfers aangehaald die de mate van beïnvloeding op 

de geuremissie weergeven van maatregelen zoals schoonmaken of frequente mestverwijdering. 

 

Banhazi et al. (2000) voerden onderzoek uit naar de invloed van het management op de 

luchtemissies bij de veehouderij. Hierbij werd het effect nagegaan van een aantal 

managementsfactoren op de volgende parameters: hoeveelheid stofdeeltjes en bacteriën, 

concentratie van NH3 en CO2, temperatuur, vochtigheid en luchtsnelheid in de stal. Er werden 

telkens metingen uitgevoerd voor en na het aanpassen van een bepaalde factor van het management 

in een varkensstal. Zo werd o.a. de invloed nagegaan van het overstappen van een systeem met 

continue doorstroming (continuous flow of CF) naar een all-in/all-out systeem (AIAO). Een 

samenvatting van de resultaten is weergegeven in Tabel 10.1. 

Uit Tabel 10.1 blijkt dat het overstappen naar een all-in/all-out systeem tot een significant verschil 

leidde in de opgegeven parameters. Er moet opgemerkt worden dat in het onderzoek van Banhazi et 

al. (2000) geen geurmetingen werden uitgevoerd maar aangezien geur enigszins samenhangt met 

stofdeeltjes (Hartung, 1985; Liao et al., 2000) en ammoniak, is het te verwachten dat het overstappen 

naar een all-in/all-out systeem ook tot betere resultaten zou leiden naar geuremissie toe.  
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Tabel 10.1. Ammoniakconcentratie, hoeveelheid inhaleerbare stofdeeltjes, totale hoeveelheid 

            stofdeeltjes en levensvatbare bacteriën voor en na het overstappen naar een all-in/ 

            all-out systeem 

 

Behandeling NH3 

(ppm) 

Inhaleerbare stofdeeltjes 

(<5µm) (mg/m3) 

Totale hoeveelheid 

stofdeeltjes (mg/m3) 

Levensvatbare 

bacteriën (CFU/m3) 

CF 5.4 0.307 2.09 147000 

AIAO 3.9 0.201 1.79 83000 

Verschil 27.7% 34.5% 14.0% 43.5% 

 

Banhazi et al. (2000) deden ook metingen voor en na een grote schoonmaakbeurt in een 

varkensstal. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in Tabel 10.2. Er werd eveneens 

nagegaan hoe vlug het effect van een dergelijke schoonmaakbeurt verdwijnt. Deze resultaten zijn 

weergegeven in Tabel 10.3. 

 

Tabel 10.2. Luchtkwaliteitsparameters voor en na een schoonmaakbeurt in een varkensstal 

 Kraamzeugen Vleesvarkens 

Parameter voor na voor na 

NH3 (ppm) 4.0 3.0 3.0 2.5 

CO2 (ppm) 1400 1300 680 625 

Totale hoeveelheid 

Stofdeeltjes (mg/m3) 

1.34 0.794 2.51 1.11 

Inhaleerbare stofdeeltjes 

(mg/m3) 

0.11 0.09 0.241 0.115 

Totale hoeveelheid 

Bacteriën (CFU/m3) 

76000 35000 152000 58000 

 

Een schoonmaakbeurt blijkt zoals verwacht een positief effect te hebben op de 

luchtkwaliteitsparameters. Dit effect verdwijnt echter na een tijdje en blijkt na 4 weken min of meer 

verdwenen te zijn (hoeveelheid stof en inhaleerbare deeltjes blijven vanaf 4 weken vrij constant). De 

grootte van het effect is afhankelijk van factoren zoals de intensiteit van de schoonmaakbeurt en het 

mestpatroon van de dieren (waar gaan dieren hun mest afleggen). Ook hier werden geen 

geurmetingen uitgevoerd maar het is te verwachten dat eveneens positieve effecten naar geuremissie 

toe zouden optreden.  
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Tabel 10.3. Tijdsverloop van het effect van een schoonmaakbeurt in een varkensstal op enkele 

          luchtkwaliteitsparameters  

Tijd na het 

schoonmaken 

Totale hoeveelheid stofdeeltjes 

(mg/m3) 

Inhaleerbare  

stofdeeltjes 

(mg/m3) 

Levensvatbare bacteriën 

(CFU/m3) 

2 weken 1.11 0.11 58000 

4 weken 2.31 0.17 75000 

6 weken 2.51 0.17 89000 

8 weken 2.45 0.17 102000 

 

Watts (2000) haalt in zijn rapport de resultaten aan van verschillende onderzoeken uitgevoerd in 

Australië. In Australië wordt in tegenstelling tot in Europa de mest niet opgevangen in een diepe 

mestkelder maar wel in mestkanalen die 1 tot 7 keer per week gespoeld worden. Over de invloed van 

managementsfactoren op de geuremissie bij de varkenshouderij worden helaas enkel vrij algemene 

bevindingen weergegeven en aangezien de meeste referenties verwijzen naar symposia/congressen 

was het niet mogelijk om de desbetreffende referenties zelf te raadplegen en op die manier 

cijferresultaten terug te vinden. De belangrijkste conclusies uit het rapport van Watts (2000) zijn 

hieronder weergegeven.  

 

Lim et al. (1990) voerden gedurende 12 maanden geurmetingen uit bij een varkensbedrijf in de buurt 

van Sydney. Hieruit bleek dat de staltemperatuur een significant effect had op de geuremissie 

vooral bij temperaturen hoger dan 22°C. Verder bleek dat de spoelfrequentie van de mestgoten en 

ook, maar in mindere mate, het spoelvolume omgekeerd evenredig waren met de geur. De 

hoeveelheid dieren per compartiment had een relatief kleinere impact op de geurproductie. Ook het 

ventilatiedebiet bleek slechts een klein effect te hebben op de geurconcentratie. De bevindingen van 

Lim et al. (1990) werden ook waargenomen in het vorig project (De Bruyn et al., 2001) waar 

eveneens een goede correlatie gevonden werd tussen geuremissie en staltemperatuur (R2 = 0.72). 

Het aantal dieren bleek weinig invloed te hebben op de geuremissie (R2 = 0.19) alhoewel hier moet 

bij vermeld worden dat de meetrange eerder beperkt was. Tussen het ventilatiedebiet en de 

geurconcentratie werd door De Bruyn et al. (2001) eveneens geen verband waargenomen 

(correlatiecoëfficiënt r = 0.15 of R2 = 0.02). 

Shulz & Lim (1993,1994) maten de geurconcentratie in varkensstallen met het doel om onderscheid 

te kunnen maken tussen goed en slecht management en tussen oude en nieuwe stallen. Zij vonden 

dat de geurconcentratie steeg met de ouderdom van de stal en de temperatuur in de stal, vooral bij 

temperaturen boven 26°C. De geurconcentratie daalde met de properheid van de stal en een 

toenemende spoelfrequentie van de mestgoten. Een keer per dag spoelen hield het geurniveau op 

peil in de meeste gevallen. Smith et al. (1999) haalden echter aan dat uit de studie van Shulz & Lim 

(1993, 1994) geen enkele conclusie kan getrokken worden naar geuremissie toe omdat er geen 

metingen van het ventilatiedebiet werden uitgevoerd . 

 

Bij sommige systemen berust het emissiereductieprincipe op het regelmatig verwijderen van de mest. 

Twee bekende systemen in de varkenssector die hierop gebaseerd zijn, zijn het spoelgotensysteem 
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en de mestgoot. Het voordeel van deze systemen is dat de mest niet lang in de mestkelders 

opgeslagen blijft, maar snel wordt afgevoerd naar de centrale mestopslag. Het nadeel is echter dat 

tijdens het proces van mestverwijdering vaak sprake is van het flink in beweging brengen van de 

mest waardoor piekemissies ontstaan. Dit soort piekemissies zijn voor geur van belang omdat 

geurhinder in veel gevallen juist wordt veroorzaakt door de pieken. Voor een aantal locaties werd in 

het onderzoek van Mol & Ogink (2002) dan ook speciaal aandacht besteed aan deze piekemissies.  

De strategie die hierbij werd toegepast ging uit van min of meer gepaarde waarnemingen aan het 

systeem gedurende niet spoelen en wel spoelen. Op de eerste dag werd het systeem op de reguliere 

manier bemonsterd terwijl er niet gespoeld werd. De dag erna werd het systeem in twee fasen 

bemonsterd, van 10u tot 11u en van 11u tot 12u. Tijdens het eerste uur werd de spoelinstallatie 

aangezet en werd de mest bijgevolg verwijderd. Tijdens het tweede uur werd bemonsterd om na te 

gaan of een eventueel spoeleffect ook kort na het spoelen aantoonbaar blijft. De resultaten van deze 

metingen zijn weergegeven in Tabel 10.4. De laatste twee kolommen bevatten de resultaten van een 

F-test op het verschil in varianties en een t-test op het verschil in gemiddelden tussen regulier en 

spoelen. 

 

Uit de resultaten in Tabel 10.4 blijkt dat er inderdaad sprake is van piekemissies; in vier van de vijf 

gevallen zijn de geuremissies die zijn gemeten tijdens het uur waarin gespoeld werd, significant hoger 

dan degene die zijn gemeten tijdens de reguliere metingen zonder spoelen. Deze pieken zijn duidelijk 

gerelateerd aan het spoelmoment want een uur na het spoelen is de geuremissie in de meeste 

gevallen vrijwel terug op het normale niveau. De geuremissies tijdens dit uur zijn al niet meer 

significant te onderscheiden van die van de reguliere meting zonder spoelen. De spreiding in de 

metingen (zie resultaten F-test) vertoont tijdens het spoeluur geen ander patroon dan tijdens de uren 

dat niet wordt gespoeld. Er kan besloten worden dat de geuremissie tijdens het spoeluur een factor 3 

- 3.5 hoger ligt dan normaal.  

 

Tabel 10.4. Overzicht van de metingen m.b.t. het effect van spoelen 

Diercategorie n Spoeluur 

[ouE.s-1.dp-1] 

Uur na spoelen 

[ouE.s-1.dp-1] 

Reguliere meting 

[ouE.s-1.dp-1] 

F-test t-test 

Biggen 10 9.5 6.3 4.5 0.18 0.04 

Vleesvarkens 10 38.0 19.2 15.7 0.05 0.24 

Kraamzeugen 10 149.5 38.6 31.9 0.25 <0.001 

Dragende zeugen 10 52.8 14.6 14.9 0.47 0.007 

Dragende zeugen 10 64.5 43.8 18.2 0.06 <0.001 

 

Smith & Dalton (1999) vonden dat de geuremissie toenam met toenemende temperatuur (R2 = 

0.31), luchtvochtigheid (R2 = 0.17), ouderdom van de stallen (R2 = 0.42) en hokbevuiling (R2
 

= 0.29). In geen enkel geval waren de resultaten echter overduidelijk wat mogelijk kan verklaard 

worden door een maskerend effect van andere variabelen. De onderzoekers raden aan om de 

staltemperatuur lager dan 25°C te houden en de mestkanalen minimaal 2 keer per dag te spoelen. 

Het ventilatiedebiet bleek geen invloed te hebben op de geuremissie (R2 = 0.04). Het 

ventilatiedebiet werd hier echter via een balansmethode berekend uit de interne stalcondities en de 



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 85 

externe meteorologie (methode Brockett & Albright, 1987) en dus niet gemeten met een 

meetventilator of debietmeter. Mogelijks was de inschatting van het ventilatiedebiet niet echt 

nauwkeurig en werd hierdoor geen relatie gevonden tussen ventilatiedebiet en geuremissie in 

tegenstelling tot de resultaten van De Bruyn et al. (2001) waar een goede correlatie waargenomen 

werd tussen beide parameters (R2 = 0.96). 

Pattison (1999) voerde een geurstudie uit bij diepstrooiselstallen. Hij vond een toenemende 

geuremissie met een toenemend ventilatiedebiet (Tabel 10.5). 

 

Tabel 10.5. Effect van het ventilatiedebiet op de geuremissie bij diepstrooiselstallen 

Ventilatiedebiet (m3/s) Geuremissie (OU/s) 

2 1940 

4 4520 

8 9680 

 

Diepstrooiselstallen kunnen leiden tot een lagere geuremissie dan systemen met mestkanalen en 

frequente spoeling op voorwaarde dat een degelijk management wordt uitgevoerd (Watts, 2000) wat 

in de praktijk niet altijd zo evident is. Vooral het behouden van aërobe omstandigheden in de 

strooisellaag blijkt belangrijk te zijn om een lage geuremissie te hebben.  

 

Gallmann et al. (2001) vergeleken de geuremissie van twee verschillende stalsystemen voor 

varkens. Het ging hierbij enerzijds om een stal met volledige roostervloer (6 compartimenten van 9 

mestvarkens) en mechanische ventilatie (type FF) en anderzijds om een stal met groepshuisvesting 

(2 compartimenten met 24 mestvarkens), gedeeltelijk met roostervloer en een vol betonnen ligbed 

en natuurlijke kanaalventilatie (type KN). De twee staltypes bevonden zich naast elkaar in hetzelfde 

gebouw van een proefbedrijf zodat andere variabelen zoals voedersysteem en omgevingsfactoren 

hetzelfde waren voor beide stalsystemen. Er werden metingen uitgevoerd tijdens 3 mestrondes 

waarbij wekelijks olfactometrische monsters werden genomen. Tijdens de eerste 2 mestrondes werd 

er geen significant verschil in geuremissies opgemeten. Voor de eerste mestronde (oktober 1999 tot 

februari 2000) werden geuremissies opgemeten van respectievelijk 85 (FF) en 87 (KN) ouE.s-1.LU-1 

(1 LU of livestock unit = 500 kg levend gewicht). Voor de tweede mestronde (maart tot juni 2000) 

was dit respectievelijk 60 (FF) en 61 (KN) ouE.s-1.LU-1. Voor de derde mestronde (augustus tot 

november 2000) werden wel significante verschillen in geuremissie opgemeten tussen de twee 

staltypes nl. 193 ouE.s-1.LU-1 voor het type FF en 105 ouE.s-1.LU-1 voor het type KN. Gallmann et al. 

(2001) vonden echter geen duidelijke redenen voor het verschil tussen beide stalsystemen tijdens de 

derde periode. In beide stalsystemen daalde de geuremissie naar het einde van een mestronde toe. 

Dit feit werd ook waargenomen door Hesse et al. (1997). 

 

Verdoes & Ogink (1997) voerden onderzoek uit naar de geuremissie van varkensstallen met een 

lagere ammoniakemissie. Bij vijf verschillende Groen Label stalsystemen werden telkens 5 

olfactometrische monsters in duplicaat genomen, verspreid over de seizoenen. De 5 systemen 

worden onderstaand kort beschreven: 
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- zeugen: in vergelijking met een standaardstal is de vaste vloer langer (1.40 – 1.50 m), de 

mestput smaller (0.60 m) en bedekt met een roostervloer met mestspleten van 0.12 m.  

 

- kraamzeugen: de mestkelder is verdeeld in 2 delen door een muur. In het voorste deel staat 

altijd een laagje water van 5 cm na het schoonmaken. Door deze verdunning draagt het 

kanaal niet bij tot geuremissie. Na elke kraamperiode wordt het water uit het voorste 

gedeelte weggelaten. Het achterste gedeelte wordt enkel als mestkanaal gebruikt.  

 

- biggenbatterijen: er zitten 10 biggen per hok. Het hok bestaat gedeeltelijk uit roostervloer 

met een stuk betegelde en sferisch gevormde vloer en metalen roosters en een mestspleet 

achteraan het hok. De afmetingen waren hierbij de volgende (vanuit de gang gezien): 0.30 m 

rooster, 1.50 m bolle vloer, 1.15 m rooster en 0.05 m mestspleet.  

 

- mestvarkens – “zure zouten”: de hokken hebben vooraan een smal mestkanaal (0.5 m) met 

betonnen rooster, daarna een sferische betonnen vloer (1.65 m) zonder mestopslag en een 

breed mestkanaal (1.75 m) met metalen roostervloer en een mestgleuf achteraan (0.08 m). 

Het breed en smal mestkanaal zijn niet met elkaar verbonden. Het breed mestkanaal is 0.60 

m diep. Het voeder van de dieren bevat 1 tot 2% “zure zouten”. Dit is een mengsel van 

calcium oxide, zwavelzuur, kortketenige vetzuren en calciumzouten. Op deze manier 

bedraagt de pH van de urine 5.69 met startvoeder en 5.02 met groeivoeder. 

 

- mestvarkens – multifase voeding: de hokken hebben vooraan een smal mestkanaal (0.65m) 

met roostervloer, een sferische vloer (1.30 m) zonder mestopslag en een breed mestkanaal 

met metalen roostervloer inclusief een mestspleet van 0.08 m. Het breed en smal mestkanaal 

zijn niet met elkaar verbonden. Het breed mestkanaal is 0.40 m diep. De mestvarkens 

worden gevoederd via een multifasesysteem waardoor het mogelijk is het voeder aan te 

passen aan de proteïnebehoefte van de varkens. Dit onderzoek wordt beschreven door Van 

der Peet-Schwering et al. (1997). 

 

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in Tabel 10.6.  

 

De gemiddelde geuremissie van de mestvarkens is zowel voor het systeem met zure zouten als het 

systeem met multifase voeding significant lager (P < 0,025) dan voor een traditioneel systeem waar 

Ogink & Klarenbeek (1997) een geuremissie vermeldden van 22.6 ouE.s-1.dp-1. Hieruit blijkt duidelijk 

dat via een aangepast voeder een significante reductie in geuremissie kan bereikt worden. De 

geuremissie van de dragende zeugen uit bovenstaande tabel is lager dan de gemiddelde waarde van 

19.0 ouE.s-1.dp-1 voor een traditionele zeugenstal zoals vermeld door Ogink & Lens (2001). De 

geuremissie van de gespeende biggen komt overeen met de waarde bekomen uit de extra metingen 

in traditionele biggenbatterijen zoals vermeld door Ogink & Lens (2001). Voor de kraamzeugen 

wordt in bovenstaande tabel een hogere waarde gevonden dan Ogink & Lens (2001) die een 

gemiddelde waarde van 17.8 ouE.s-1.dp-1 vermeldden. 
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Tabel 10.6. Klimaat omstandigheden, geurconcentratie en geuremissie voor de verschillende  

            varkenscategorieën 

Diercategorie Periode Staltemp.  

(°C) 

Ventilatie- 

debiet 

 (m3.h-1.dp-1) 

Geurconc. 

(ouE.m-3) 

Geuremissie 

(ouE.s-1.dp-1) 

sd  

(ln–units) 

(ouE.s-1.dp-1) 

Dragende zeugen 1 25.16 103.2 434 12.18 0.208 

 2 23.30 58.8 619 9.79 0.256 

 1+2    10.92 0.258 

Kraamzeugen 1 26.69 184.4 836 39.56 0.420 

 2 25.78 130.1 876 31.44 0.105 

 1+2    35.27 0.327 

Gespeende biggen 1 27.28 10.3 2856 7.70 0.431 

 2 26.64 8.1 1557 3.18 0.473 

 1+2    4.95 0.632 

Mestvarkens (ZZ) 1 22.90 69.3 892 16.62 0.173 

 2 21.75 44.8 1019 12.15 0.416 

 1+2    14.21 0.355 

Mestvarkens (MV) 1 23.47 56.7 1245 18.57 0.345 

 2 20.22 27.5 854 5.50 0.847 

 1+2    10.10 0.888 

ZZ = zure zouten; MV = multifase voeding 

Periode 1 = zomer; periode 2 = winter 

 

Hobbs et al. (1997) voerden eveneens onderzoek uit naar de invloed van het voeder op de 

geurproductie bij varkens. Gespeende biggen kregen ad libitum ofwel droog voeder ofwel hetzelfde 

voeder in brasvorm in een 3:1 en 4:1 verhouding water/voeder. Het effect van het voeder op de 

geurproductie werd nagegaan door een hoeveelheid mest van de biggen in te brengen in een 

„emissiekamer‟ waaruit dan een luchtmonster genomen werd. Van dit luchtmonster werd enerzijds 

de geurconcentratie bepaald met een olfactometer (door PRA Nederland) en anderzijds werd de 

concentratie van de voornaamste  geurstoffen bepaald via GC-MS. De identificatie van de 

geurstoffen gebeurde a.d.h.v. de headspace analyses. De kwantificatie gebeurde echter via de 

varkensmest (behalve voor de sulfiden die ook via de headspace gekwantificeerd werden). Wanneer 

de concentratie aan geurstoffen bekeken werd,  bleek dat de concentratie van het 3:1 en 4:1 

brasvoeder respectievelijk slechts 23 % en 8% bedroeg van deze van het droog voeder. De varkens 

die bras gevoederd werden, hadden weliswaar een hogere mestproductie maar ondanks dit bleek de 

totale geurproductie voor het 3:1 en 4:1 voeder respectievelijk 31% en 13% te bedragen van de 

geurproductie voor het droog voeder. De olfactometrische analyses toonden aan dat de 

geurconcentratie in de headspace van de mest significant hoger waren voor het 3:1 en het droog 

voeder dan voor het 4:1 voeder. De overdraagbaarheid van de resultaten bekomen met de 

emissiekamer in het labo naar praktijkbedrijven kan echter in vraag gesteld worden. Bovendien zijn 

alle resultaten uitgedrukt zijn per volume mest en werd de totale geurproductie dan berekend via 

vermenigvuldiging van het mestvolume met de concentratie zonder rekening te houden met het 

mestoppervlak.  
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Een belangrijk verschil op dit gebied van voeder in de varkenssector is dat tussen droogvoer en 

natte bijproducten (ook brijvoeder genoemd). De dataset van Mol & Ogink (2002) bevat de 

gegevens van vier locaties waar natte bijproducten (gefermenteerde bijproducten) werden gevoerd, 

de rest voerde droogvoer. In Tabel 10.7 worden de resultaten van deze vier locaties vergeleken met 

de gemiddelden van zowel de conventionele als de NH3 -emissiereducerende systemen. 

Weergegeven zijn de debietgecorrigeerde geuremissie van de betreffende systemen alsook de range 

die op deze locaties is gemeten (niet debiet gecorrigeerd). Ter vergelijking staan ook weergegeven de 

debietgecorrigeerde geuremissie voor het totaal van conventionele en emissiereducerende systemen 

alsook de overall range voor de diercategorie.  

 

Tabel 10.7. Overzicht van de metingen aan systemen waar natte bijproducten werden gevoerd 

Diercategorie Systeem Geuremissie 

[ouE.s-1.dp-1] 

Range 

[ouE.s-1.dp-1] 

Conv. 

[ouE.s-1.dp-1] 

Em. Red. 

[ouE.s-1.dp-1] 

Overall 

range 

[ouE.s-1.dp-1] 

Biggen Mestgoot 

Schuine wand 

6.5 0.9 - 14.6 7.8 5.4 0.2 - 27.2 

Dragende zeugen Spoelgoten 37.3 19.3 - 124.6 20.3 17.9 4.1 - 124.6 

Vleesvarkens Spoelgoten 10.9 10.2 - 28.4 23 17.9 5.5 - 80.3 

Vleesvarkens Conventioneel 22.3 5.8 - 80.3 23 17.9 5.5 - 80.3 

 

Uit Tabel 10.7 blijkt dat de locaties waar bijproducten werden gebruikt niet opvallend afwijken van 

de overige systemen. Een groot deel van de bandbreedte die aanwezig is in de totale diercategorie is 

ook terug te vinden op de locaties waar bijproducten worden gevoerd. Dit resulteert voor twee 

locaties in een gemiddelde geuremissie die precies ligt tussen de gemiddelde waarden voor 

conventionele en NH3-emissiereducerende systemen (biggen en vleesvarkens), voor één locatie in 

een gemiddelde geuremissie die beduidend hoger is (dragende zeugen), en voor één locatie in een 

gemiddelde geuremissie die beduidend lager is (vleesvarkens).  

De conclusie die uit dit onderdeel van het onderzoek kan worden getrokken is dat het voeren van 

natte bijproducten niet tot een aantoonbaar andere geuremissie leidt dan het voeren van droogvoer. 

De opmerking moet wel gemaakt worden dat voor een echt goede vergelijking tussen droogvoer en 

natte bijproducten het best gepaarde metingen zouden uitgevoerd worden waarbij op één bedrijf in 

twee volledig gelijke stallen in één stal droogvoer en in één stal natte bijproducten aan de dieren 

wordt gegeven.  

In een mondeling onderhoud werd door Nico Ogink gesteld dat de combinatie van natte 

bijproducten en het spoelmestsysteem naar geur toe heel negatief is en in Nederland om die reden 

dan ook niet meer gebruikt wordt.  

 

Algemeen wordt door Mol & Ogink (2002) vermeld dat tal van managementsfactoren zoals bv. het 

voertype en -regime, de bedrijfshygiëne, de specifieke luchtstroming in de stal en de dieractiviteit een 

grote invloed hebben op de geuremissie uit stallen. Het effect van emissie-reducerende stalsystemen 

kan sterk overschaduwd worden door managementsfactoren.  
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Bij „Praktijkonderzoek Veehouderij BV‟ dat deel uitmaakt van de Animal Sciences Group van 

Wageningen UR (Nederland) is ook onderzoek uitgevoerd naar het effect van een aantal 

bijproducten op de geuremissie. Dit onderzoek is in afrondingsfase en eind dit jaar zal een openbaar 

rapport hieromtrent beschikbaar zijn dat kan besteld worden bij „Praktijkonderzoek Veehouderij 

BV‟ (www.asg.wur.nl of maikel.timmerman@wur.nl ). 

 

 

 

10.2. Onderzoek m.b.t. management binnen het huidig project 

 

Eén van de doelstellingen van het project is de invloed van het management na te gaan. In de ruime 

zin van het woord kan de mestverblijftijd gezien worden als een managementsfactor aangezien een 

aantal varkenshouders de mogelijkheid hebben om hun mestkelders frequent af te laten in een 

grotere mestkelder maar dit niet altijd doen. Er werd dan ook besloten om aan de hand van 

metingen de invloed van deze factor na te gaan.  

Het mestvarkensbedrijf J bleek hiervoor geschikt te zijn aangezien er op dit bedrijf een groep stallen 

is waarvan de mestkelders afzonderlijk kunnen geledigd worden in een grote mestkelder. Momenteel 

worden de mestkelders allemaal om de anderhalve maand geledigd in de grote mestkelder. Er werd 

aan de varkenshouder gevraagd om de mestkelder van één stal frequenter te ledigen. Op deze 

manier kon de geurproductie van deze stal dan vergeleken worden met deze van een stal waarvan de 

mestkelder slechts om de 3 maand geledigd wordt waardoor de invloed van de mestverblijftijd in de 

mestkelder op de geurproductie kon bepaald worden.  

 

De proefopzet was als volgt. De mestkelder van stal 3 werd door de varkenshouder wekelijks op 

dinsdag afgelaten in de grote mestkelder. De mestkelder van stal 4 (gebruikt als referentie) werd niet 

afgelaten gedurende de periode van de metingen. De stallen op het bedrijf worden altijd na elkaar 

opgevuld met varkens met twee weken of drie weken verschil tussen de verschillende stallen. De 

varkens hebben een gewicht van 20 tot 25 kg bij het binnenkomen van een stal. De varkens in stal 3 

zaten er vanaf 27 januari 2003 (= dag opstart), deze in stal 4 vanaf 6 januari (= dag opstart). Er zat 

bijgevolg een verschil in ouderdom van 3 weken tussen de varkens van beide stallen. Op 20 januari 

werd de mestkelder van beide stallen afgelaten in de grote mestkelder. Op 11 februari werd dan 

gestart met het wekelijks aflaten van de mestkelder van stal 3. De luchtmonsters werden altijd eerst 

genomen in stal 3 en daarna in stal 4. De laatste monstername gebeurde op 23 april aangezien een 

aantal dagen later de varkens van stal 4 verkocht werden. Een klein gedeelte was trouwens al 

verkocht op 23 april waardoor er toen nog slechts 65 varkens aanwezig waren in deze stal. De 

resultaten van deze metingen zijn weergegeven in Tabel 10.8. 

 

 

 

 

http://www.asg.wur.nl/
mailto:maikel.timmerman@wur.nl
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Tabel 10.8. Overzicht van de resultaten m.b.t. mestverblijftijd bij bedrijf J 

Datum 

Monster- 

name 

Nr. 

Stal 

Aantal 

dagen 

na 

opstart 

Aantal 

dieren 

Tin 

[°C] 

Tout 

[°C] 

Geurconc. 

[ouE.m-3] 

Debiet 

[m3.h-1] 

Geuremissie/dier 

[ouE.dier-1.s-1] 

Min.-Max. 

[ouE.dier-1.s-1] 

10/02/03 3 36 103 22.2 3.6 3232 1736 12.5 12.2-12.8 

 4 15 103 23.4 4.7 2110 2669 12.5 7.3-21.6 

27/02/03 3 53 103 24.9 14.5 4721 3545 37.3 27.1-51.3 

 4 32 102 25.2 14.7 3937 4914 43.5 41.4-45.8 

11/03/03 3 65 103 24.3 10.3 4072 3541 32.1 24.2-42.6 

 4 44 102 24.4 9.6 5155 3815 44.3 26.7-73.4 

25/03/03 3 79 103 24.5 18.5 7336 3425 67.8 56.4-81.4 

 4 58 102 24.9 19.0 7973 3902 84.7 78.1-91.9 

23/04/03 3 108 100 25.3 18.4 2799 5115 32.9 31.6-34.2 

 4 87 65 24.8 19.5 3749 4415 58.5 55.6-61.5 

 

Uit de resultaten blijkt dat er een lichte toename van geuremissie per dier met de tijd kan 

waargenomen worden wat te verklaren valt door de toenemende ouderdom en gewicht van de 

dieren. De waargenomen geuremissie per dier op 25/03/03 wijkt af van de andere metingen en is 

zelfs hoger dan de waarden waargenomen op 23/04/03. Er kon hier echter geen duidelijke 

verklaring voor gevonden worden. Verder blijkt dat de geuremissie per dier altijd iets hoger is voor 

stal 4 (met de langere mestverblijftijd) dan voor stal 3. De dieren in stal 4 zijn echter 3 weken ouder 

als deze van stal 3 wat mogelijk ook tot een kleine verhoging van de geuremissie per dier van stal 4 

t.o.v. stal 3 kan leiden. Gezien het geringe verschil in ouderdom wordt deze bijdrage echter heel 

miniem ingeschat. Als men rekening houdt met de spreiding op de resultaten (weergegeven door de 

minimum en maximumwaarde vermeld in de laatste kolom van Tabel 4) zijn de verschillen tussen 

stal 3 en stal 4 heel miniem behalve voor de laatste monstername op 23/04/03. De mest in stal 4 

had toen een mestverblijftijd van 94 dagen terwijl de mestverblijftijd in stal 3 toen een 

mestverblijftijd had van 1 dag.  

Er moet echter wel opgemerkt worden dat er helaas wegens onvoorziene omstandigheden in beide 

stallen een verschillend aantal dieren zat bij de laatste meting; in stal 3 zaten op dat moment nog 100 

dieren terwijl in stal 4 nog slechts 65 dieren aanwezig waren wat de interpretatie van de resultaten 

moeilijker maakt. Er kan nl. gesteld worden dat naast de dieren zelf ook de mest in mestkelder 

geuremissie veroorzaakt. De geuremissie.dier-1.s-1 zoals vermeld in Tabel 10.8 is dus eigenlijk de som 

van beide emissies. Het is echter moeilijk in te schatten hoe groot dit aandeel van de 

mestkelderemissie is t.o.v. de eigenlijke dieremissie. Om meer inzicht te krijgen in dit probleem  

werd er theoretisch nagegaan hoe de globale geuremissie.dier-1.s-1 (zoals gebruikt in Tabel 10.8) 

verder genoemd globale geuremissie per dier, verandert in functie van een toenemend belang van de 

mestkelderemissie t.o.v. de eigenlijke dieremissie (Tabel 10.9).  Hierbij wordt gesteld dat de totale 
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geuremissie van stal 3 altijd 3300 ouE.s-1 bedraagt (zoals het geval is bij de laatste meting in stal 3 op 

23/04/03) en dat de mestkelderemissie voor beide stallen gelijk is (of dat de mestverblijftijd geen 

invloed heeft op de geuremissie). Er wordt eveneens gesteld dat de eigenlijke dieremissie per dier 

voor beide stallen gelijk is. Op deze manier kan dus nagegaan worden wat de invloed is van het feit 

dat er in stal 4 maar 65 dieren zaten t.o.v. 100 dieren in stal 3 bij een toenemende procentuele 

bijdrage van de mestkelderemissie. De totale eigenlijke dieremissie voor stal 3 wordt berekend als het 

verschil tussen de totale geuremissie van de stal (= 3300 ouE.s-1) en de totale mestkelderemissie 

waaruit voor stal 3 de eigenlijke dieremissie per dier kan berekend worden. Als dit laatste getal 

vermenigvuldigd wordt met het aantal dieren uit stal 4 (aangezien gesteld wordt dat de eigenlijke 

geuremissie per dier voor beide stallen gelijk is) wordt de totale eigenlijke dieremissie voor stal 4 

gevonden. De globale geuremissie per dier wordt berekend als de som van de totale 

mestkelderemissie en de totale eigenlijke dieremissie gedeeld door het aantal dieren. 

 

Tabel 10.9. Invloed van het aantal dieren op de globale geuremissie per dier bij gelijke totale 

           mestkelderemissie, gelijke eigenlijke dieremissie per dier en toenemende procentuele 

           bijdrage van de mestkelderemissie 

Procentuele 

bijdrage 

mestkelderemissie 

[%] 

Stal Totale 

mestkelder-

emissie 

[ouE.s-1] 

Totale 

eigenlijke 

dieremissie 

[ouE.s-1] 

Eigenlijke 

dieremissie 

per dier 

[ouE.d-1.s-1] 

Globale 

geuremissie 

per dier 

[ouE.d-1.s-1] 

10 3 330 2970.0 29.7 33.0 

10 4 330 1930.5 29.7 34.7 

50 3 1650 1650.0 16.5 33.0 

50 4 1650 1072.5 16.5 41.8 

80 3 2640 660.0 6.6 33.0 

80 4 2640 429.0 6.6 47.2 

90 3 2970 330.0 3.3 33.0 

90 4 2970 214.5 3.3 49.0 

 

Uit Tabel 10.9 kan vastgesteld worden dat bij gelijke totale mestkelderemissie en gelijke eigenlijke 

dieremissie per dier voor de globale geuremissie per dier in het geval van 65 dieren per stal een 

hogere globale geuremissie gevonden wordt van 47 tot 49 ouE.d-1.s-1 t.o.v. 33 ouE.d-1.s-1 voor een 

zelfde stal met 100 dieren bij heel hoge procentuele bijdragen van de mestkelderemissie (80 tot 

90%). Het is echter weinig waarschijnlijk dat de procentuele mestkelderemissie 80 tot 90% bedraagt 

van de totale geuremissie; een procentuele bijdrage van de mestkelderemissie van 50% is 

waarschijnlijk al aan de hoge kant. In dat geval wordt een globale geuremissie per dier bekomen van 

41.8 ouE.d-1.s-1 voor 65 dieren per stal t.o.v. 33.0 ouE.d-1.s-1 voor 100 dieren per stal. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de hogere globale geuremissie per dier voor stal 4 t.o.v. stal 3 gemeten op 

23/04/03 wel beïnvloed wordt door het aantal dieren maar dat de mestkelderemissie van stal 4 toch 
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zeker hoger zal zijn dan deze van stal 3 en dat de hogere mestverblijftijd dus aanleiding geeft tot 

hogere geuremissies. (Er kan nl. gesteld worden dat de eigenlijke geuremissie per dier voor beide 

stallen gelijk zal zijn aangezien beide stallen volledig gelijkaardig zijn en hetzelfde voeder gebruikt 

wordt in beide stallen).  

 

Uit bovenstaande resultaten kan besloten worden dat er pas bij grotere mestverblijftijden (  3 

maanden) negatieve effecten te verwachten zijn naar geuremissie toe. Aangezien op heel wat 

varkensbedrijven mestverblijftijden van 4 tot 5 maanden en langer gehanteerd worden, kan het 

echter heel nuttig zijn naar geuremissie toe om het stalontwerp op die manier aan te passen dat de 

mestverblijftijd korter wordt.  

 

Bovenstaande resultaten worden bevestigd in het werk van Wu et al. (1998). Deze onderzoekers 

gingen de invloed van de mestverblijftijd op een aantal parameters na. Hiertoe werd een hoeveelheid 

mest gedurende 12 weken overgebracht in een tank in het labo. De tank had een diepte van 90 cm 

en een volume van 150 L en werd op een temperatuur van 20 tot 25°C gehouden. In de zijwand van 

de tank waren verdeeld over de hoogte 4 monsternamepunten voorzien zodat meststalen konden 

genomen worden over de verschillende dieptes. Voor de geurtesten werd er wekelijks op de 4 

dieptes een meststaal genomen. Zes panelleden werden gevraagd om aan deze meststalen te ruiken 

en de geurintensiteit van deze stalen te koppelen aan eenzelfde geurintensiteit voor n-butanol met 

behulp van een binaire schaal olfactometer. De resultaten van deze testen zijn weergegeven in 

Figuur 10.1. Zone 1 bevindt zich het dichtst bij het mestoppervlak.  

 

 

Figuur 10.1. Invloed van de mestverblijftijd op de geurintensiteit van varkensmest (Wu et al., 1998) 

 

Uit de figuur blijkt dat hoewel de variatie op de intensiteit voor één bepaald tijdstip groot is, er toch 

een stijgende trend met toenemende mestverblijftijd waargenomen wordt. Er is een verdubbeling 
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van de geurintensiteit over 12 weken. Er is ook een toename van intensiteit met de tankdiepte. De 

anaërobe opslag resulteert volgens Wu et al. (1998) in een hogere geurintensiteit wegens de 

productie van geurcompententen door microbiële reacties.  

 

 

10.3. Overzicht van invloedsfactoren op de geuremissie 

 

In het vorig project (De Bruyn et al., 2001) werd in tabelvorm een overzicht gegeven van de 

invloedsfactoren op de geuremissie. Deze tabel werd herbekeken en waar nodig aangepast en/of 

aangevuld (zie Tabel 10.9). In Tabel 10.9 zijn tevens de managementsfactoren terug te vinden die 

hoger besproken werden. Per factor wordt getracht het proces via welke weg de variabele een 

invloed kan hebben op de emissie te beschrijven. Verder wordt er voor ieder proces een „+‟ of „-„ 

verband vermeld. Een „+‟ teken betekent dat bij een hogere (of juistere, of betere) waarde van de 

variabele er een hogere emissie te verwachten valt. Een „?‟ betekent dat er onvoldoende kennis is om 

een juiste inschatting van de impact te maken. Wordt het „?‟ gevolgd door een „+‟, dan betekent dit 

dat het positief verband het meest waarschijnlijk is.  

 

Tabel 10.9. Invloedsfactoren op de geuremissie van varkensbedrijven 

Invloedsfactor  Geuremissie 

Voeder Voederopname Hogere voederopname = hogere uitscheiding van 

geurproducerende componenten = hogere emissie 

 Voedersamenstelling  Verteerbaarheid voedereiwitten (=lagere uitscheiding 

geurproducerende componenten) = emissie (-) 

 Voedersysteem  Gespeende biggen = toediening van vloeibaar voedsel 

(bras) = betere voederopname = emissie (-) 

 Fase-voedering = aangepast aan proteïnebehoefte dier = 

emissie (-) 

 Brijvoedering: geen significant andere emissie, maar 

combinatie met bep. Systemen (zoals spoelgotensysteem) 

is negatief = emissie (?) 

Dier Bezetting  Bezetting= mestgedrag = hokbevuiling = emissie (+) 

 Gewicht (leeftijd) = emissie (?) 

 Aantal = uitscheiding geurproducerende componenten 

= emissie (?+) 

 Gezondheid Gezondheid = uitscheiding geurproducerende 

componenten = emissie (?-) 

 Gedrag Gedrag = mestgedrag = hokbevuiling = emissie (+) 

 Geslacht Mannelijke dieren = emissie (-) 

 Ras ? 

Stalinrichting Oppervlakte mestput Oppervlakte = contactopp. mest/lucht = emissie (+) 

 Volume mestput Volume = opslagperiode = emissie (+) 

 Mestrooster  Mestdoorlaatheid = hokbevuiling = emissie (-) 
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 Opp latten van rooster = contactopp mest/lucht = 

emissie (+) 

 Hokinrichting Inrichting = gedrag = mestgedrag = emissie (?) 

 Ventilatiesysteem  Ventilatie = emissie (+) 

 Ventilatie = luchtpatroon = mestgedrag = emissie (?) 

 Ventilatie = luchtpatroon = luchtsnelheid en 

 temperatuur contactopp mest/lucht = emissie (?+) 

 Afwerking vloer Afwerking vloer = hokbevuiling = emissie (-) 

Stalklimaat Buitentemperatuur  Buitentemperatuur = staltemperatuur = ventilatie = 

emissie (+) 

 Buitentemperatuur = staltemperatuur = mestgedrag = 

emissie (+)  

 Ventilatiedebiet  Debiet = emissie (+) 

 Staltemperatuur  Staltemperatuur = emissie (+) 

 Staltemperatuur = mestgedrag = emissie (+) 

Richtlijn: staltemperatuur < 25°C 

 Mesttemperatuur Mesttemperatuur = emissie (?+) 

 Luchtpatroon Luchtpatroon = luchttemperatuur en temperatuur 

contactopp mest/lucht = emissie (?+) 

Mest pH Gedissocieerde vorm van vluchtige vetzuren in mest = 

emissie (-) 

 Anaërobe omstandigheden Anaërobe condities = emissie (+) 

Management Continuous flow versus all-in/all-

out 

All-in/all-out = lagere NH3 en stofconcentraties =  

emissie (?-) 

 Stalhygiëne Schoonmaakbeurt = lagere stofconcentraties =  

emissie (?-) 

 Mestverblijftijd Toenemende mestverblijftijd = emissie (+) 

Richtlijn: mestverblijftijd < 3 maanden 

 Spoelfrequentie 

spoelgotensysteem 

Toenemende spoelfrequentie = emissie (-) 

 

Uit Tabel 10.9 blijkt dat de emissie beïnvloed kan worden door vele factoren. Bij het beoordelen van 

de emissie van nieuwe stalsystemen moet rekening gehouden worden met al deze factoren. Iedere 

factor die afwijkt t.o.v. de standaardomstandigheden moet beschouwd worden als deel uitmakend 

van het nieuwe emissie-arme concept. De standaardomstandigheden worden beschreven in 

hoofdstuk 6 van dit rapport. 

 

 

10.4. Aanzet geven tot code van goed management 

 

Hieronder wordt enkele aanzetpunten gegeven tot een code van goed management die de boer kan 

opvolgen om de geuremissie uit zijn stallen zo laag mogelijk te houden: 

- gebruik zoveel mogelijk het all-in/all-out systeem waarbij de dieren tesamen de stal 

binnenkomen en tesamen de stal verlaten 
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- maak na elke ronde (mestronde/biggenronde) de stal grondig schoon met een hoge 

drukreiniger 

- houd de staltemperatuur lager dan 25°C 

- gebruik een aangepast voeder volgens de leeftijd/gewicht van de dieren (multifase voeding 

bij vleesvarkens) 

- gebruik bij gespeende biggen brasvoeder (dit leidt tot een betere voederopname) 

- houd de mestverblijftijd korter dan 3 maanden (via aflaat van mestkelder onder dieren naar 

afzonderlijke grote mestkelder bv.) 

- bij een toename van het ventilatiedebiet van 100% neemt de geuremissie voor de vier 

varkenscategorieën toe tussen de 57 en 77%. Bij minder gunstige weersomstandigheden 

(inversie) dient het ventilatiedebiet bijgevolg best zo laag mogelijk gehouden te worden 

binnen de werkingsmogelijkheden 

- voor stalsystemen met spoelgoten moet gedurende de nacht gespoeld worden  

 

Er kan van de hoger vermelde punten echter moeilijk gesteld worden tot welk percentage 

geurreductie elk van de afzonderlijke punten zal leiden aangezien op veel van de factoren niet 

expliciet geurmetingen uitgevoerd werden maar de effecten afgeleid worden uit andere metingen 

(stof, NH3, …).  
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11. AFSTANDREGELS VOOR VARKENSBEDRIJVEN 

 

De vierde doelstelling van het project is het opstellen van een onderbouwde wijziging van de Vlarem 

afstandregels. Onderstaand wordt er eerst een overzicht gegeven van de huidige Vlarem 

afstandsregels tesamen met een aantal opmerkingen. Ter ondersteuning werd in de literatuur ook 

nagegaan hoe en op basis van welke achtergrond de afstandregels opgesteld zijn in een aantal 

Europese landen.  

 

11.1. Vlaanderen  

 

11.1.1. Vlarem afstandsregels 

 

Tot 10 oktober 2003 waren in Vlaanderen de afstandsregels geldig zoals vermeld in Vlarem II onder 

artikel 5.9.4. Deze afstandsregels zijn grotendeels geïnspireerd op de Duitse KTBL-curve die als 

basis gebruikt werd voor de VDI-richtlijnen 3471 en 3472. Het algemene concept werd voor 

Vlaanderen behouden, maar de puntenkwotering voor de staluitvoering werd – op basis van de in 

Vlaanderen toegepaste technieken – aangepast.   

In artikel 5.9.4.1. wordt in functie van het stalconcept enerzijds en de wijze van inrichting van de 

mestopslag anderzijds een overzicht gegeven van het aantal waarderingspunten dat aan elke 

varkensstal en/of mestopslag behorende tot de inrichting wordt toegekend.  

In artikel 5.9.4.2. wordt weergegeven hoe het voor de volledige inrichting geldige aantal 

waarderingspunten moet berekend worden.  

In artikel 5.9.4.3. worden de verbods- en afstandsregels beschreven voor bedrijven in de 

waterwingebieden, beschermingszones type I, II of III, kwetsbare zones en andere dan agrarische 

gebieden. In deze gebieden is het verboden nieuwe varkenshouderijen te exploiteren. Uitbreidingen 

worden toegelaten onder bepaalde omstandigheden zoals vermeld in artikel 5.9.4.3. De uitgebreide 

inrichting moet dan wel beantwoorden aan de afstandsregels voor gesloten varkensbedrijven zoals 

vermeld in art 5.9.4.4. punt 1.c. De uitbreiding moet bovendien resulteren in een gesloten 

varkenshouderij en het aantal varkens moet na uitbreiding lager of gelijk zijn aan 900 varkens 

(zeugen inbegrepen).  

In artikel 5.9.4.4. worden de verbods- en afstandsregels beschreven voor bedrijven in agrarische 

gebieden, niet gelegen in een kwetsbare zone als bedoeld in art. 5.9.1.2. Andere dan gesloten 

varkenshouderijen, na eventuele uitbreiding tot maximaal 1800 varkens, moeten op minstens 1000m 

gelegen zijn van elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, gebied voor 

verblijfsrecreatie, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat en 

woongebied ander dan woongebieden met een landelijke karakter. Deze afstand dient gemeten vanaf 

elke stal en/of opslag van vaste dierlijke mest of mengmest van de inrichting. Indien het aantal 

waarderingspunten 151 of meer bedraagt, dan mag de afstand verminderd worden tot 500 m. 

Andere dan gesloten varkensbedrijven na eventuele uitbreiding tot meer dan 1800 varkens moeten 

op minstens 1500 m gelegen zijn van elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, 

gebied voor verblijfsrecreatie, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, 

bosreservaat en woongebied ander dan woongebieden met een landelijke karakter indien het aantal 
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waarderingspunten minstens 151 bedraagt. Bedraagt het aantal waarderingspunten 201 of meer, dan 

mag de afstand worden verminderd tot 1000m. 

Voor gesloten varkenshouderijen wordt de minimale afstand berekend in functie van het aantal 

dieren en waarderingspunten volgens Tabel 11.1. 

 

Tabel 11.1. Vereiste minimumafstand (m) voor gesloten varkensbedrijven in agrarische gebieden 

 Aantal dieren 

waarderingspunten 

 

70 – 400 401-900 901-1350 1351-1800 > 1800 

<50 250 300 350 400 verbod 

50-100 200 225 250 300 verbod 

101-150 100 150 200 250 verbod 

151-200 50 100 150 200 1000 

>200 50 100 150 200 500 

 

 

11.1.2. Recente wijziging van de Vlarem afstandsregels m.b.t. varkenshouderij 

 

Op 10 oktober 2003 werd een herziening van de Vlarem afstandsregels voor varkensstallen 

gepubliceerd in het Staatsblad. Hierbij werden een aantal wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd. 

In artikel 5.9.4.1. wordt in de overzichtstabel met waarderingspunten een punt toegevoegd onder 

„stalsystemen‟ waarbij aan elke ammoniakemissie-ame stal 110 waarderingspunten wordt toegekend. 

Artikel 5.9.4.4. werd hierbij vervangen door wat volgt. 

Art. 5.9.4.4. : In agrarische gebieden, niet gelegen in een kwetsbare zone als bedoeld in artikel 

5.9.1.2., gelden voor de exploitatie van een nieuwe varkenshouderij en de verandering van een 

bestaande varkenshouderij met verhoging van de vergunde mestproductie van de varkens op 

inrichtingsniveau, de volgende verbods- en afstandsregels: 

De in acht te nemen minimale afstand, gemeten vanaf elke stal en/of opslag van vaste dierlijke mest 

of mengmest van de inrichting, ten opzichte van elk op het gewestplan aangegeven 

woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, gebied 

voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan een woongebied met een landelijk karakter en ten 

opzichte van elk in het bosdecreet van 13 juni 1990 aangegeven bosreservaat, wordt in functie van 

het aantal varkens dat in de inrichting kan worden gehouden, uitgedrukt in varkenseenheden, en van 

het overeenkomstig artikel 5.9.4.2. voor de inrichting berekend aantal waarderingspunten, 

vastgesteld in Tabel 11.2.  

 

Tabel 11.2. Vereiste minimumafstand (m) voor varkensbedrijven in agrarische gebieden 

Waarderingspunten 

toegekend aan de 

inrichting 

Minimale afstand in meter bij volgend aantal mestvarkenseenheden 

100 – 500 501-1050 1051-1575 1576-2100 2101-2625 > 2625 

<50 250 300 350 verbod verbod verbod 

50-100 200 225 250 300 350 400 

101-150 100 150 200 250 300 350 

151-200 50 100 150 200 250 300 

>200 50 50 100 150 200 300 
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Het aantal varkenseenheden wordt als volgt berekend: 

- één zeug inclusief biggen wordt gelijk gesteld aan 2,5 varkenseenheden 

- een ander varken > 10 weken wordt gelijk gesteld aan 1 varkenseenheid 

 

 

11.2. Nederland 

 

In Nederland is momenteel nog steeds de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder geldig van 1996. Het 

Wetsvoorstel Stankemissie (gebaseerd op de Richtlijn van 1996) ligt echter klaar (VROM, 2001). 

Hierin zullen de minimale afstanden die gelden tussen veehouderijen en bebouwing wettelijk 

vastgelegd worden voor veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden.  

De minimale afstanden uit de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder worden bepaald op basis van 

een omrekeningstabel naar mestvarkenseenheden, een afstandsgrafiek en een indeling naar vier 

categorieën van stankgevoelige objecten (Richtlijn Veehouderij en Stankhinder, 1996). In Tabel 11.3 

zijn de omrekeningsfactoren weergegeven die geldig zijn voor de varkenshouderij. Het aantal 

mestvarkenseenheden kan berekend worden door het aantal dierplaatsen te delen door de 

omrekeningsfactor uit Tabel 11.3. 

 

Tabel 11.3. Overzicht van de omrekeningsfactoren geldig in de varkenshouderij 

Diercategorie Stalsysteem Factor 

(dierplaatsen 

per mve) 

Vleesvarkens, opfokberen en 

opfokzeugen 

Geen Groen-Labelstallen 

Groen-Labelstallen 

1 

1,4 

Biggenopfok (gespeende biggen) Geen Groen-Labelstallen 

Groen-Labelstallen 

11 

22 

Kraamzeugen (inclusief biggen tot 

spenen) 

Geen Groen-Labelstallen 

Groen-Labelstallen 

1,5 

2,3 

Guste en dragende zeugen Geen Groen-Labelstallen 

Groen-Labelstallen 

3,0 

4,2 

Dekberen, 7 maanden en ouder  1,5 

 

Onderstaand wordt de categorie-indeling weergegeven van de stankgevoelige objecten: 

 

Categorie I: 

In de directe omgeving van het bedrijf ligt of liggen:  

a. de bebouwde kom met stedelijk karakter 

b. zeer stankgevoelige objecten zoals: ziekenhuizen, sanatoria, internaten etc. 

c. objecten van verblijfsrecreatie  

 

Categorie II: 

In de directe omgeving van het bedrijf ligt of liggen: 
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a. bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overigens 

agrarische omgeving (buurtschap, gehucht …) 

b. objecten van dagrecreatie (zwembaden, speeltuinen, sportvelden, golfbanen etc.) 

 

Categorie III: 

In de directe omgeving van het bedrijf liggen: meerdere verspreid liggende niet-agrarische 

bebouwingen die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon- en /of recreatiefunctie 

verlenen. 

 

Categorie IV: 

In de directe omgeving van het bedrijf ligt of liggen: 

a. andere agrarische bedrijven die niet beschouwd kunnen worden als intensieve veehouderij 

b. enkele verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen 

 

In de omschrijving van de omgevingscategorieën zijn intensieve veehouderijen ten opzichte van 

elkaar uitgezonderd als stankhindergevoelig object. Er kan immers van uit gegaan worden dat 

intensieve veehouders niet wezenlijk hindergevoelig zullen zijn voor de stankbelasting van een 

naastgelegen intensieve veehouderij vanwege de reeds aanwezige stankhinder op het eigen terrein.  

 

De afstandsgrafiek is weergegeven in Figuur 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.1. Afstandsgrafiek uit de Nederlandse Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 

 

Uit Figuur 1 blijkt dat voor Categorie I en II een minimale afstand geldt van 100 m, voor Categorie 

III en IV is dit 50 m.  
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In de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder wordt ook het „cumulatieve effect‟ beschouwd. Dit is de 

totale stankhinder die door meerdere veehouderijen bij één gevoelig object wordt veroorzaakt. De 

cumulatieve stankhinder wordt berekend door per stankgevoelig object relevante veehouderijen bij 

elkaar op te tellen. De relatieve bijdrage van elke veehouderij wordt uitgedrukt in een quotiënt n/N. 

Hierin is: 

n = voor de veehouder die vergunning aanvraagt, is dit het aantal aangevraagde 

mestvarkenseenheden (mve); voor de overige veehouders is dit het aantal 

mestvarkenseenheden 

waarvoor zij vergunning hebben. 

N =  het maximaal aantal mestvarkenseenheden dat de veehouder volgens de stankrichtlijn 

mag houden. Hierbij wordt uitgegaan van de afstand tussen de veehouderij en het 

betreffende gevoelig object waarvoor de cumulatie getoetst wordt.  

 

De relatieve bijdrage wordt niet berekend per stal maar per veehouderij (inrichting). De afstand 

tussen de veehouderij en het gevoelig object wordt gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt 

van de betrokken veehouderij.  

De beoordeling via de cumulatiemethode is onderverdeeld in twee niveaus van toepassing. Voor 

relatief korte afstanden worden de relatieve bijdragen volledig meegeteld. Dit wordt gedaan voor 

afstanden tot maximaal de afstand die uit de afstandsgrafiek volgt voor 2500 mve. Ook buiten deze 

afstand moet worden nagegaan of er sprake is van relevante bijdragen aan cumulatieve stankhinder. 

Voor grotere afstanden wordt de methode meer beperkt toegepast. Dit houdt in dat voor deze 

afstanden een relatieve bijdrage alleen wordt meegeteld voor zover deze gelijk of hoger is dan 0,5. 

Nadat van alle veehouderijen de individuele bijdragen berekend zijn, wordt voor het stankgevoelig 

object de totale cumulatieve stankhinder vastgesteld door deze bijdragen bij elkaar op te tellen. De 

totale cumulatieve stankhinder ten aanzien van een gevoelig object is ontoelaatbaar als deze groter is 

dan 1,5. 

 

 

11.3. Oostenrijk 

 

De afstandregels in Oostenrijk zijn gebaseerd op het werk van Schauberger & Piringer (1997). De 

berekening van de minimale afstand  via de volgende formules (http://i115srv.vu-

wien.ac.at/bm/sym/richteng.htm): 

 

iT,iA, ii

n

1i

i

LD

ffZO

O  O

Off 25  P

 

met P = minimale afstand (m) 

O = geurgetal 

 Z = aantal dieren 

fA = dierfactor 

http://i115srv.vu-wien.ac.at/bm/sym/richteng.htm
http://i115srv.vu-wien.ac.at/bm/sym/richteng.htm
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fT = technische factor 

 fD = dispersiefactor 

 fL = landgebruiksfactor 

 

De dierfactor fA varieert van 0.1 tot 0.33 en is afhankelijk van het gewicht van de dieren. De 

technische factor fT is een maat voor de technische uitrusting van een veehouderij en houdt rekening 

met het type ventilatie (fV), de mestbehandeling (fM) en de voeding (fF). 

 

fT = fV + fM + fF 

 

Het type ventilatie (factor fV) beïnvloedt de sterkte en de geometrie van de bron. Natuurlijke 

ventilatie (fV = 0.5) via open ramen en deuren wordt als minder gunstig beschouwd omdat de stal 

dan eigenlijk een diffuse bron is. Wanneer mechanische ventilatie gebruikt wordt, varieert fV van 

0.10 tot 0.45 in functie van de schoorsteenhoogte en de uittreesnelheid en -richting van de lucht. 

Hoe hoger de schouw en de uittreesnelheid hoe lager fV is. Uitlaatopeningen van ventilatoren onder 

de top van het dak of in de zijmuren worden bijna even ongunstig geacht als natuurlijke ventilatie 

omdat de lucht dan evenwijdig met de bodem uit de stal geëmiteerd wordt. 

Bij de mestbehandeling (factor fM) wordt zowel rekening houden met het mestbehandelingssysteem, 

de mestverblijftijd als met het patroon van de luchtstroom over de mest. De geurontwikkeling is 

geringer naarmate de mest frequenter verwijderd wordt, de luchtsnelheid over de mest lager is en 

stro wordt gebruikt. De factor fM varieert hierbij van 0.10 tot 0.30. 

 

Het aandeel van het type voeder (fF) in de factor fT is minder belangrijk in vergelijking met de vorige 

factoren (fV en fM). De factor fF varieert van 0.05 tot 0.20 afhankelijk van de opslag, de manipulatie 

en de eigen specifieke geur van het voeder.  

 

Aangezien Oostenrijk een sterk glooiend landschap heeft, is de invloed hiervan op de geuremissie 

ook niet onbelangrijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de parameter fD die de windrichting als 

de lokale situatie (vlakte, helling of vallei) in rekening brengt. Voor elke windrichting wordt de score 

berekend (van 0 tot 70) en opgeteld bij de score van de andere windrichtingen. Afhankelijk van de 

totale score kan dan de factor fD bepaald worden die varieert tussen 0.6 en 1.  

 

Afhankelijk van het landgebruik (landbouw of stedelijk gebied) zullen de bewoners meer of minder 

geur aanvaarden. Hiermee wordt rekening gehouden in de landgebruiksfactor (fL) die varieert tussen 

0.5 en 1. 

 

De exacte waarde van de verschillende factoren afhankelijk van de omstandigheden zijn tabelmatig 

weergegeven door Schauberger et al. (1997). Aangezien alle hoger vermelde factoren kleiner of gelijk 

zijn aan 1, gaan de Oostenrijkse afstandregels eigenlijk uit van een worst-case scenario en zal het 

ontbreken van informatie nooit leiden tot kleinere afstanden. De Oostenrijkse afstandregels geven 

globaal gezien lagere afstanden dan de richtlijnen uit Duitsland of Nederland (Piringer & 

Schauberger, 1999). 
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11.4. Duitsland 

 

In Duitsland beschrijven zowel de „TA Luft‟ als de „VDI-richtlijnen‟ een afstandsregulatie om 

geurhinder te vermijden (Grimm et al., 2002). De regulatie in TA Luft is gebaseerd op de VDI- 

richtlijnen maar in tegenstelling tot de VDI-richtlijnen is de minimum afstand hier enkel een functie 

van het aantal dierplaatsen en de afstanden zijn enkel geldig onder optimale dispersiecondities. 

Bovendien houdt de TA Luft ook geen rekening met het feit dat mensen op het platteland toleranter 

(moeten) zijn dan in de stad.  

De VDI-richtlijnen (VDI 3471-3473) laten een meer gedetailleerde beoordeling toe. De afstand 

wordt bepaald in drie stappen:  

 

1. Het gemiddeld aantal dieren aanwezig op het bedrijf wordt berekend a.d.h.v. livestock units (1 LU 

= 500 kg). Als er verschillende diersoorten zijn op één bedrijf, wordt er gebruik gemaakt van 

dierspecifieke geur-equivalentie-factoren om het aantal dieren te berekenen (bv. Feq = 0.5 voor 

zeugen). De geur-equivalentie-factoren verwijzen naar de geuremissie van 1 mestvarken (Feq = 1 

voor mestvarkens). 

 

2. Er wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem dat de graad van geurpotentiaal uitdrukt van 

verschillende bedrijfsparameters zoals mestverwerking en –opslag, ventilatiesysteem, voedersysteem 

en andere criteria. Het maximaal aantal punten is 100. 

 

3. Vanuit een afstandsgrafiek (Figuur 11.2) kan dan de minimum afstand bepaald worden tussen het 

bedrijf en de woonomgeving die vereist is om geurhinder te vermijden. De curven houden ook 

rekening met de capaciteit van de veehouderij. De afstanden zijn gebaseerd op waarnemingen in het 

veld. Ze geven de geurdrempelafstand windafwaarts van een bedrijf weer vermenigvuldigd met een 

veiligheidsfactor 2. 

 

 

De afstandsgrafieken zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd in de jaren ‟70 bij meer dan 600 

varkensstallen. Momenteel worden de VDI-richtlijnen herzien (Müller et al., 2001). Hierbij wordt 

aandacht besteed aan bijkomende huisvestingstypes (vb. natuurlijke ventilatie) en 

afvalbehandelingstechnieken.  Müller et al. (2001) vonden dat de geurequivalentiefactoren 

afhankelijk zijn van de totale diermassa. Als andere belangrijkste invloedsfactoren op de geuremissie 

vermelden Müller et al. (2001) de ventilatie, het landgebruik, de meteorologie en het reliëf.  
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Figuur 11.2. Afstandsdiagramma uit de VDI-richtlijn 3471 voor varkens (Bestandsgrösse (GV) – 

livestock units, Mindesabstand – minimum afstand (m), Punkte – punten, Sonderbeurteilung – 

aparte beoordeling noodzakelijk) 

 

 

11.5. Zwitserland 

 

In de Zwitserse richtlijn (Richner & Schmidlin, 1995) wordt de geurbelasting berekend a.d.h.v. het 

aantal dieren en een wegingsfactor afhankelijk van de hinderpotentiaal van het soort dieren. De 

minimale afstand wordt dan berekend met behulp van een logaritmische functie waarin 9 factoren 

een rol spelen (de vorm van het bedrijf, de hoogte t.o.v. het zeeniveau, het soort mest, de 

mestverwerking, de netheid van het terrein, de voeding, het ventilatiesysteem en 

geurbeperkingsmaatregelen). 

 

 

11.6. Vergelijking van de afstandregels uit Vlaanderen, Nederland, Oostenrijk 

         en Duitsland  

 

Om een beter inzicht te krijgen in de afstandregels uit Vlaanderen, Nederland, Oostenrijk en 

Duitsland  werd voor 2 mestvarkensbedrijven (bedrijf G en I) en 2 gesloten bedrijven (bedrijf B en 

D) uit dit project de afstand doorgerekend volgens de Vlaamse, Nederlandse, Oostenrijkse en Duitse 
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afstandregels. Hierbij werd vertrokken van het aantal dieren zoals weergegeven in Tabel 9.2 voor de 

desbetreffende bedrijven. Voor bedrijf I werd het aantal dieren uit Tabel 3.2. gebruikt. Indien er 

voor sommige parameters een range aan waarden kan ingevuld worden afhankelijk van een aantal 

criteria, werd zowel de minimale als de maximale afstand berekend door voor de verschillende 

parameters overal de kleinste of respectievelijk grootste waarde in te vullen. Hieronder wordt in 

Tabel 11.4 tot en met Tabel 11.7 per land de berekening van de bekomen afstanden weergegeven. 

 

Vlaanderen (Vlarem II) 

Tabel 11.4. Overzicht van de afstanden volgens de Vlaamse afstandsregels (Vlarem II) 

Bedrijf vvp >200WP – 50 WP < 50 WP 

G 1140 100-200 m 350 m 

I 4750 300 -400 m verbod 

B 1528 100 -250m 350 m 

D 2295 200-350 m verbod 

 

Oostenrijk 

Tabel 11.6. Overzicht ven de afstanden volgens de Oostenrijkse afstandregels 

Bedrijf Aantal 

dieren 

fA fT Oi fD fL P 

G 1140 MV 0.23 0.25 

0.95 

65.6 

249.1 

0.6 

1 

0.5 

1 

61 m 

395 m 

I 4750 MV 0.23 0.25 

0.95 

273.1 

1037.9 

0.6 

1 

0.5 

1 

124 m 

805 m 

B 1020 MV 

 

203 Z 

 

660 B 

 

 

0.23 

 

0.33 

 

0.10 

0.25 

0.95 

0.25 

0.95 

0.25 

0.95 

58.7 

222.9 

16.8 

63.6 

16.5 

62.7 

Omin= 91.9 

Omax= 349.2 
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0.5 
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met P = minimale afstand (m) 

O = geurgetal 

 Z = aantal dieren 

fA = dierfactor 

fT = technische factor 

 fD = dispersiefactor 

 fL = landgebruiksfactor 

 Omin = som van Oi voor MV, Z en B bij fT =0.25 

 Omax = som van Oi voor MV, Z en B bij fT = 0.95 

 

Nederland 

Tabel 11.5. Overzicht van de afstanden volgens de Nederlandse afstandsregels 

Bedrijf MVE Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV 

G 1140 265 m 213 m 140 m 85 m 

I 4750 - - - - 

B 1163 270 m 218 m 145 m 90 m 

D 1690 330 m 263 m 170 m 113 m 

 

Via de Nederlandse afstandsgrafiek kunnen de afstanden bepaald worden voor bedrijven met een 

grootte tot 2500 mve (zie Figuur 11.1). In de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 (VROM, 

1996) staat echter niet vermeld hoe de afstanden moeten berekend worden bij grotere bedrijven. Het 

is dus ook niet duidelijk of 2500 mve de maximale toegestane grootte is van bedrijven. Bijgevolg 

konden voor het bedrijf NV Lingier geen afstanden bepaald worden. 

 

Duitsland 

Tabel 11.7. Overzicht van de afstanden volgens de Duitse afstandregels 

Bedrijf aantal GV 100 P 75 P 50 P 25 P 

G 137 250 m 300 m 350 m 400 m 

I 570 410 m 490 m 570 m 650 m 

B 207 283 m 340 m 400 m 457 m 

D 306 276 m 343 m 410 m 473 m 

(GV = livestock unit; 1 LU = 500 kg) 

(P = aantal punten) 

 

waarbij  1 mestvarken = 0.12 GV 

   1 kraamzeug = 0.50 GV  

             1 big = 0.02 GV 

    1 guste en dragende zeug = 0.30 GV 
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Als de minimale en maximale bekomen afstanden uit Tabel 11.4 tot en met Tabel 11.7 met elkaar 

vergeleken worden, kunnen de volgende besluiten getrokken worden: 

- Nederland: de afstandsregels in Nederland zijn minder streng dan deze volgens Vlarem II; 

zowel de minimale als de maximale bekomen afstanden volgens de Nederlandse 

afstandsregels liggen lager dan de minimale en maximale bekomen afstanden volgens Vlarem 

II. 

- Oostenrijk: de minimale bekomen afstanden volgens de Oostenrijkse afstandsregels liggen 

merkelijk lager dan deze volgens Vlarem II; de maximale gevonden afstanden liggen hoger 

dan deze uit Vlarem II maar er is geen verbod geldig vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. 

- Duitsland: de afstandsregels in Duitsland zijn strenger dan deze volgens Vlarem II; zowel de 

minimale als de maximale bekomen afstanden volgens de Duitse afstandsregels liggen hoger 

dan de minimale en maximale bekomen afstanden volgens Vlarem II. Ook in Duitsland is er 

echter geen verbod geldig vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. 

- Over de 4 landen beschouwd, zijn de Nederlandse afstandsregls de minst strenge. Uit de 

Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 is echter niet duidelijk hoe de situatie zit voor 

bedrijven groter dan 2500 mve. 

 

 

12. EVALUATIE VAN DE HUIDIGE VLAAMSE AFSTANDSREGELS 

       M.B.T. VARKENSHOUDERIJ 

 

12.1. Toetsing van de voorgestelde afstandsgrafieken aan de afstandsregels uit  

         Vlarem II 

 

Om de huidige Vlarem afstandsregels (zie Tabel 12.1) te toetsen aan de hand van de 

afstandsgrafieken die werden opgesteld in het huidig project, kan er gebruik gemaakt worden van de 

vleesvarkensplaats-afstandsgrafiek (Figuur 9.3a en 9.3b). Voor alle klassen van aantal vvp werden via 

de afstandsgrafieken de overeenkomstige afstanden berekend voor de verschillende 98-

percentielgeurcontouren. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 12.2. 

 

Tabel 12.1. Huidige Vlarem afstandsregels 

Waarderingspunten 

toegekend aan de 

inrichting 

Minimale afstand in meter bij volgend aantal mestvarkenseenheden 

100 – 500 501-1050 1051-1575 1576-2100 2101-2625 > 2625 

<50 250 300 350 verbod verbod verbod 

50-100 200 225 250 300 350 400 

101-150 100 150 200 250 300 350 

151-200 50 100 150 200 250 300 

>200 50 50 100 150 200 300 
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Tabel 12.2. Berekening van de minimale afstanden via de vvp-afstandsgrafiek uit het huidig project 

98-percentiel 

geurcontour 

Minimale afstand in meter bij volgend aantal mestvarkenseenheden 

0-300 301-500 501-1050 1051-1575 1576-2100 2101-2625 >2625 

P98;0.5 (geen hinder) 400 400-436 436-535 535-630 630-724 724-819 >819 

P98;1 (hinder) 300 300-324 324-390 390-453 453-516 516-579 >579 

P98;1.5 (ernstige hinder) 200 200-220 220-275 275-328 328-380 380-433 >433 

 

ls de afstanden uit Tabel 12.1 vergeleken worden met deze uit Tabel 12.2 blijkt dat de afstanden uit 

Tabel 12.2 merkelijk hoger liggen dan deze uit Tabel 12.1. De laagste afstanden (P98;1.5) voor elke 

vvp-klasse uit Tabel 12.2 liggen gemiddeld gezien 150 tot 230 m hoger dan de laagste afstanden (> 

200 waarderingspunten) voor elke vvp-klasse uit Tabel 12.1. De hoogste afstanden (P98;0.5) voor 

een aantal vvp < 1575 uit Tabel 12.2 liggen gemiddeld gezien 130 tot 280 m hoger dan de hoogste 

afstanden (> 200 waarderingspunten) voor een aantal vvp < 1575 uit Tabel 12.1. Bij een aantal 

waarderingspunten kleiner dan 50 mag een bedrijf volgens Vlarem niet groter zijn dan 1575 vvp. Bij 

de afstandsgrafieken voorgesteld in het huidige project is een dergelijk verbod vanaf een aantal vvp 

niet ingebouwd. Vanaf 50 waarderingspunten en meer geldt dit verbod niet meer in Vlarem. De 

afstanden die dan geldig zijn (zie Tabel 12.1) zijn eveneens lager dan deze volgens de vvp-

afstandsgrafiek (Tabel 12.2). 

Er moet echter wel opgemerkt worden dat de afstanden uit Vlarem II (Tabel 12.1) gerekend worden 

vanaf elke stal terwijl de afstanden berekend via de vvp-afstandsgrafiek uit het huidige project (Tabel 

12.2) gerekend worden vanaf het geurgewogen zwaartepunt van het bedrijf (wat meer centraal ligt 

op het bedrijf dan de randen van de afzonderlijke stallen). Ondanks dit feit kan er toch gesteld 

worden dat de afstanden bekomen a.d.h.v. de vvp-afstandsgrafiek groter zijn dan deze die 

momenteel geldig zijn in Vlarem II. 

 

Een ander verschil waar zeker moet op gewezen worden is de berekening van het aantal 

vleesvarkensplaatsen. De berekening van het aantal vvp volgens Vlarem II moet op de volgende 

manier gebeuren: 

- één zeug inclusief biggen wordt gelijk gesteld aan 2,5 varkenseenheden 

- een ander varken > 10 weken wordt gelijk gesteld aan 1 varkenseenheid 

 

De berekening van het aantal vvp bij gebruik van de vvp-afstandsgrafieken voorgesteld in Figuur 

9.3a en 9.3b moet gebeuren volgens onderstaande tabel: 

 

Tabel 12.3. Overzicht vvp-factoren voorgesteld in het huidig project 

 Vleesvarkens Gespeende 

biggen 

Kraamzeugen Guste & dragende 

zeugen 

vvp-factor 

huidig project 

1 0.41 2.89 1.95 

 

Om na te gaan hoe sterk beide berekeningswijzen verschillen, werd voor de bedrijven uit het huidig 

project, het vorig project (De Bruyn et al., 2001) en de projecten uitgevoerd door Van Broeck & 
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Van Langenhove (1997, 1998) het aantal vleesvarkensplaatsen berekend op beide manieren. De 

resultaten zijn weergegeven in Tabel 12.4.  

 

Tabel 12.4. Overzicht van het aantal vleesvarkensplaatsen berekend volgens de vvp-factoren uit het 

                   huidig project en berekend volgens Vlarem II 

Bedrijf vvp 

(huidig project) 

vvp 

(Vlarem II) 

G 1140 1140 

L 1452 1452 

K 1620 1620 

H 303 303 

J 2909 2126 

F 1646 1460 

B 1733 1528 

D 2451 2295 

A 2005 1777 

Evergem 3071 2750 

Borsbeke 9800 9800 

Bierbeek 1184 1095 

Middelkerke 2366 2182 

Etikhove 1784 1640 

Maarke-Kerkem 924 868 

 

Voor de mestvarkensbedrijven is er uiteraard weinig verschil tussen beide berekeningen behalve dan 

voor het bedrijf J. Hier zitten nl. ook biggen (7-20 kg) op het bedrijf die ingekocht worden zodat 

deze volgens de Vlarem berekeningswijze voor vleesvarkensplaatsen niet mee in rekening moeten 

genomen worden waardoor voor het bedrijf J aantal vvp berekend volgens Vlarem II veel lager is 

dan het aantal vvp berekend volgens de vvp-factoren uit het huidig project. Voor de gesloten 

bedrijven ligt het aantal vleesvarkensplaatsen berekend volgens de vvp-factoren uit het huidig 

project gemiddeld 10% hoger t.o.v. het aantal vvp berekend volgens Vlarem II. Hierdoor kunnen bij 

de berekening van de vleesvarkensplaatsen volgens de vvp-factoren uit het huidig project de 

bedrijven mogelijks in een hogere klasse van vvp terechtkomen en dus onderhevig zijn aan iets 

strengere afstandsregels.  

 

12.2. Kritische beschouwing van de toegekende waarderingspunten in  

           Vlarem II 

 

De afstandsregels zoals bepaald in Vlarem II zijn gekoppeld aan een systeem met waarderingspunten 

waarbij in functie van het stalsysteem enerzijds en de wijze van inrichting van de mestopslag 

anderzijds aan elke varkensstal en/of mestopslag behorende tot de inrichting een aantal 

waarderingspunten wordt toegekend volgens Tabel 12.5. 
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Tabel 12.5. Waarderingspunten toegekend in functie van het stalsysteem en wijze van inrichting van  

                   de mestopslag volgens Vlarem II 

Omschrijving Punten 

1) Stalsystemen 

a) stal uitgerust met een systeem voor mestafvoer meerdere malen per dag (cfr. Spoelmestsysteem) 80 

b) diepstrooiselstal (enzymen – compost) 80 

c) potstal, waaronder verstaan een stal waarin de dieren op geregelde tijdstippen voldoende bijgestrooid 

worden en waarbij de volledige strooisellaag slechts wordt verwijderd na een volledige stalperiode, dit is 

nadat de dieren de stal hebben verlaten) 

60 

d) stal met volle vloer, ingestrooid (inbegrepen betonplaten met conische openingen, de zgn. 

“strorooster”) 

30 

e) stalvloer met een roosteroppervlakte van meer dan 50%; 

Noot: onder stalvloer wordt verstaan de ruimte waar dieren kunnen aanwezig zijn 

20 

f) stalvloer met een roosteroppervlakte van 50% of minder 10 

g) stal met volle vloeren, niet ingestrooid 10 

h) ammoniak-emissie arme stal  110 

2) Stalverluchtingssystemen 

a) mechanische verluchtingssystemen aangesloten op een installatie ter bestrijding van geurhinder 110 

b) mechanische verluchtingssystemen niet aangesloten op een installatie ter bestrijding van geurhinder 

      1° met vertical uitstoot: 

           a) uitlaatopening 0,5 m of meer boven de nok: 

                 - zonder pet 50 

                 - met pet 30 

           b) uitlaatopening minder dan 0,5 m boven de nok: 

                 - zonder pet 40 

                 - met pet 20 

      2° met zijdelingse uitstoot 10 

c) natuurlijke verluchtingssystemen 

      1° zonder afdekking (open nok-trekschouw) 20 

      2° met afdekking 10 

3) Opslag van vaste dierlijke mest 

a) driezijdig omsloten mestvaalt 50 

b) transportwagen 50 

c) potstal, waaronder verstaan een stal waarin de dieren op geregelde tijdstippen voldoende bijgestrooid 

worden en waarbij de volledige strooisellaag slechts wordt verwijderd na een volledige stalperiode, dit is 

nadat de dieren de stal hebben verlaten) 

0 

4) Opslag mengmest 

a) opslag in het stalgebouw 

     - mestkelder onder stalvloer, zonder geurafsnijder 20 

     - mestkelder onder rooster, zonder geurafsnijder 20 

     - mestkelder onder rooster, met geurafsnijder, met beperkte opslag (max. 3 weken) 50 

b) opslag buiten de stal 

    - gesloten opslag 50 

    - eenvoudige afdekking 30 

    - open opslag 0 

 

 

 

 



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 110 

Bij Tabel 12.5 kunnen echter de volgende opmerkingen/bedenkingen gemaakt worden: 

- bij het puntje a) van stalsystemen wordt er best aan toegevoegd dat er ‟s nachts moet 

gespoeld worden aangezien de geuremissie tijdens het spoelen zelf aanzienlijker hoger kan 

zijn (zie 10.1). 

- onder puntje h) van stalsystemen wordt aan elke ammoniakemissie-arme stal 110 

waarderingspunten toegekend. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een ammoniakemissie-

arme stal ook geuremissie-arm is. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd zo 

vanzelfsprekend te zijn. Recent onderzoek in Nederland (Mol & Ogink, 2002) heeft nl. 

aangetoond dat ammoniakemissie-arme stalsystemen niet per definitie ook geuremissie-arm 

zijn (zie paragraaf 4.3). Meer metingen hieromtrent zijn dan ook zeker nodig zodat het 

toekennen van waarderingspunten aan emissie-arme stalsystemen beter onderbouwd is. 

- Onder puntje a) van stalverluchtingssystemen wordt er enkel vermeld „aangesloten op een 

installatie ter bestrijding van geurhinder‟. Hierbij zou best ook een reductiepercentage 

bijgevoegd worden die minimaal moet behaald worden met de geurverwijderingsinstallatie 

aangezien er wel een geurverwijderingsinstallatie kan aanwezig zijn maar daarom niet 

noodzakelijk ook de gewenste verwijderingsrendementen behaalt.  

- Onder  puntje a) van opslag mengmest wordt er enkel aan het systeem mestkelder onder 

rooster, met geurafsnijder een beperking opgelegd naar mestverblijftijd toe. Het is echter niet 

duidelijk waarom deze beperking naar mestverblijftijd niet vermeld wordt bij de mestkelder 

onder stalvloer of onder rooster, zonder geurafsnijder. De invloed van de mestverblijftijd op 

de geuremissie is nl. zeker niet onbelangrijk (zie 10.2). Algemeen zou toch een minimale 

mestverblijftijd lager dan 3 maanden moeten nagestreefd worden. 

 

Verder kunnen volgende zaken nog bijgevoegd worden ter bepaling van het aantal 

waarderingspunten: 

- het gebruik van all-in/all-out systeem met een schoonmaakbeurt telkens wanneer alle dieren 

de stal verlaten: onderzoek heeft nl. aangetoond dat de geuremissie bij het all-in/all-out 

systeem lager ligt dan bij het gebruik van het continuous-flow systeem (zie 10.1). 

- het voedersysteem: bij biggen leidt de toediening van vloeibaar voedsel (bras) tot een beter 

voederopname en een lager geuremissie. Algemeen leidt het gebruik van fase-voedering 

aangepast aan de protëinebehoefte  van de dieren tot een lagere geuremissie. Aan deze twee 

voedersystemen kan dan ook een aantal waarderingspunten toegekend worden.  

 

 

12.3. Algemene opmerkingen m.b.t. Vlarem afstandsregels 

 

- Er zou in de Vlarem afstandsregels een vvp-factor voor biggen moeten opgenomen worden 

zodat deze diercategorie bij open bedrijven die naast mestvarkens ook biggen inkopen, mee 

in rekening gebracht wordt. 

- De afstanden in functie van het aantal vvp volgens de Vlaremafstandregels en berekend 

volgens de vvp-grafiek opgesteld in het huidig project, geven aanleiding tot gelijkaardige 

resultaten rekening houdend met het feit dat in Vlarem II de afstand gerekend wordt vanaf 
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elke stal terwijl in het huidig project de afstanden berekend worden t.o.v. het geurgewogen 

zwaartepunt.  

- Het systeem van een continüe afstandsgrafiek (waarbij rekening kan gehouden worden met 

de mate van hindergevoeligheid van het doelgebied) i.p.v. een systeem met klassen lijkt 

echter een betere benadering voor de bepaling van de minimale afstanden. In plaats van het 

systeem met waarderingspunten zou voor de verschillende stalsystemen beter met 

verschillende vvp-factoren gewerkt worden. Hierbij wordt voorgesteld om de stalsystemen te 

gaan groeperen volgens werkingsprincipe en per groep stalsystemen (= één staltype) dan 

vvp-factoren te gaan bepalen. Voor het bepalen van de vvp-factoren voor de verschillende 

staltypes is echter bijkomend onderzoek nodig. 

- De berekening van het aantal vvp volgens de vvp-factoren uit het huidig project geeft voor 

gesloten bedrijven gemiddeld gezien aanleiding tot 10% hogere waarden waardoor de 

bedrijven mogelijks in een hogere klasse van vvp terechtkomen en dus onderhevig zouden 

zijn aan iets strengere afstandsregels.  

- In de recente wijziging van de Vlarem afstandregels wordt aan elke ammoniakemissie-arme 

stal 110 waarderingspunten toegekend. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een 

ammoniakemissie-arme stal ook geuremissie-arm is. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd 

zo vanzelfsprekend te zijn. Recent onderzoek in Nederland (Mol & Ogink, 2002) heeft nl. 

aangetoond dat ammoniakemissie-arme stalsystemen niet per definitie ook geuremissie-arm 

zijn (zie paragraaf 4.3). Meer metingen hieromtrent zijn dan ook zeker nodig zodat het 

toekennen van waarderingspunten aan emissie-arme stalsystemen beter onderbouwd is. 

- In de huidige afstandsregels wordt er geen aparte regeling voorgesteld bij cumulatie van 

verschillende varkensbedrijven die dicht bij elkaar liggen. Dit wordt momenteel echter dieper 

bekeken in het project „Voorstellen van een aanpak om beschermingsniveaus voor 

geurhinder vast te stellen rondom bronnencomplexen en bronnenclusters‟ dat uitgevoerd 

wordt in opdracht van AMINAL en waarvan de afronding voorzien is eind april 2004. 
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13. BESLUITEN AANGAANDE DE VALIDATIE VAN DE MEET- 

       PROCEDURE  

 

13.1. Geuremissiebepaling vanuit emissie-oogpunt: olfactometrie 

 

- Waar praktisch mogelijk, wordt voor de meting van het ventilatiedebiet de voorkeur gegeven 

aan het gebruik van een geijkte meetturbine of, indien aanwezig op het bedrijf, van 

meetventilatoren. Als het gebruik van een geijkte meetturbine praktisch niet haalbaar is, kan 

de meting van het ventilatiedebiet ook accuraat uitgevoerd worden met een mobiele 

debietmeter. 

 

- Voor stallen van een gelijkaardig type wordt er een heel sterke spreiding vastgesteld op de 

resultaten zowel tussen de verschillende bedrijven als binnen dezelfde bedrijven en zelfs 

binnen dezelfde diercategorieën op eenzelfde bedrijf.  

 

- Wat betreft het gebruik van de verkorte meetprocedure naar de toekomst toe als middel om 

van een emissie-arm stal systeem de geuremissiefactor te bepalen, kan op basis van de 

recentelijke studie uitgevoerd in Nederland door Mol & Ogink (2002) waar een groot aantal 

stalsystemen werd doorgemeten, gesteld worden dat het heel moeilijk is om een significant 

verschil aan te tonen tussen stalsystemen op basis van een dergelijke meetprocedure. Met dit 

gegeven in het achterhoofd lijkt het weinig zinvol en moeilijk haalbaar om in de toekomst 

per stalsyteem een geuremissiefactor te gaan bepalen. Het is dan ook meer aangeraden om te 

gaan werken met groepen van stalsystemen (= één staltype) die gebaseerd zijn op een zelfde 

werkingsprincipe (bv. kleiner mestoppervlak) en hiervoor dan de geuremissiefactoren te gaan 

bepalen. Aangezien de spreiding tussen de verschillende bedrijven groot blijkt te zijn, lijkt 

het ook aangeraden om twee tot drie stallen op verschillende bedrijven per staltype te gaan 

doormeten. Het is hierbij voldoende om per bedrijf 4 olfactometrische monsternames uit te 

voeren (één per seizoen met zoveel mogelijk spreiding van de buitentemperatuur bij de 

verschillende monsternames). 

 

13.2. Geuremissiebepaling vanuit immissie-oogpunt: snuffelmetingen 

 

- Het uitvoeren van 12 snuffelmetingen per bedrijf (één per maand, gespreid over een jaar) 

geeft aanleiding tot voldoende nauwkeurige resultaten om de geuremissie van een 

varkensbedrijf in te schatten. 

 

- Bij het uitvoeren van korte termijn verspreidingsberekeningen a.d.h.v. computermodellen 

werd er in het vorige project steeds vanuit gegaan dat de metingen uitgevoerd werden bij 

stabiliteitsklasse D ook al was dit niet altijd het geval. Oorspronkelijk werd er bij het 

uitvoeren van de korte termijn verspreidingsberekeningen in dit project ook steeds vanuit 

gegaan dat de metingen uitgevoerd werden bij stabiliteitsklasse D. Omdat echter voor de 

andere homogene sectoren in andere projecten bij de korte termijn berekeningen steeds de 
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werkelijk waargenomen stabiliteitsklasse werd ingevuld en dus niet altijd klasse D, werd op 

vraag van AMINAL Beleid ook in dit project steeds de werkelijk waargenomen 

stabiliteitsklasse ingevuld en werden de snuffelmetingen uit het vorig project opnieuw 

doorgerekend gebruik makend van de werkelijk waargenomen stabiliteitsklasse. Het gebruik 

van de werkelijk waargenomen stabiliteitsklasse (i.p.v. overal stabiliteitsklasse D te 

veronderstellen) leidt wel tot merkelijk hogere afstanden voor de 98P-geurcontouren 

waardoor zelfs afstanden bekomen worden die tijdens de snuffelmetingen nooit werden 

vastgelegd.  
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BIJLAGE 1: Technische fiches gesloten bedrijven 

  

Bedrijf A 

 

diercategorie mestvarkens 

stalnr. stal E (afdeling 1-2) 

Voeder droog voeder 

aantal hokken/afdeling 2  4 

afmetingen hok 2,5 m  3,5 m 

aantal dieren/hok 11 

aantal dieren/afdeling 88 

ventilatiesysteem plafondventilatie (afzuiging boven mestkelder) 

aantal ventilatoren 1 meetventilator 

Diameter ventilatoren 56 cm 

Vloer vol rooster, beton 

diepte mestkelder 

bedrijfshygiëne (*) 

1,60 m 

+ 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

Diercategorie gespeende biggen + voormest (7-40 kg) 

stalnr. stal E (afdeling 3-8) 

Voeder bras 

aantal hokken/afdeling 2  4 

afmetingen hok 1,7 m  3,5 m 

aantal dieren/hok 11 

aantal dieren/afdeling 86 

ventilatiesysteem plafondventilatie (afzuiging boven mestkelder) 

aantal ventilatoren 1 meetventilator 

Diameter ventilatoren 35 cm 

Vloer vol rooster, kunststof 

diepte mestkelder 1,60 m 

Bedrijfshygiëne + 
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diercategorie guste en dragende zeugen 

stalnr. stal A (afdeling 1) 

Voeder bras 

aantal dieren/afdeling 96 

ventilatiesysteem luchtinlaat langs ramen en deur 

luchtafzuiging  2 m boven de grond 

aantal ventilatoren 2 (geen MV)  

Diameter ventilatoren 50 cm 

diafragma‟s geen 

Vloer vol rooster, beton 

diepte mestkelder 2 m 

Bedrijfshygiëne + 

 

diercategorie kraamzeugen 

stalnr. stal A (afdeling 2-5) 

Voeder bras 

aantal hokken/afdeling 2  5 

aantal dieren/afdeling 10 

ventilatiesysteem plafondventilatie (afzuiging boven mestkelder) 

aantal ventilatoren 1 (geen MV) 

Diameter ventilatoren 35 cm 

diafragma‟s geen 

Vloer beton + kunststof 

diepte mestkelder 0,80 m 

bedrijfshygiëne + 
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Bedrijf B 

diercategorie mestvarkens 

stalnr. stal 2 (afdeling 1-6) 

Voeder 3 fase-voeding: biggenmeel, groeimeel en 

afmestmeel (wordt samen gegeven met water in 

combibak) 

aantal hokken/afdeling 4 

afmetingen hok 5,5 m  4 m 

aantal dieren/hok 30 

aantal dieren/afdeling 120 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 2 meetventilatoren + smoorklep 

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,80 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

diercategorie gespeende biggen 

stalnr. stal 1 (3 afdelingen)  

voeder droog voeder 

aantal hokken/afdeling 2 

afmetingen hok 4,60 m  7,50 m 

aantal dieren/hok 60 

aantal dieren/afdeling 120 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 1 meetventilator  

diameter ventilatoren 35 cm 

vloer kunststofrooster 

diepte mestkelder 0,60 m 

bedrijfshygiëne + 

 

diercategorie guste en dragende zeugen 

stalnr. stal 1  

voeder drachtmeel (in combibak met water) 

aantal dieren/afdeling 110 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 3 meetventilatoren 

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,80 m 

bedrijfshygiëne + 
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diercategorie kraamzeugen 

stalnr. stal 1 

voeder zeugenmeel (in combibak met water) 

aantal hokken/afdeling 8 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 1 meetventilator 

diameter ventilatoren 35 cm 

vloer kunststofrooster 

diepte mestkelder 0,60 m 

bedrijfshygiëne + 
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Bedrijf C 

 

diercategorie mestvarkens 

stalnr. 90 en 91 

voeder brijvoeder 

aantal hokken/afdeling 12 

afmetingen hok  2 m  5 m 

aantal dieren/hok 13 

aantal dieren/afdeling 156 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 2 meetventilatoren + smoorklep 

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,80 m 

Bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

diercategorie gespeende biggen 

stalnr. 10 (of 11) 

voeder brijvoeder 

aantal hokken/afdeling 2 

afmetingen hok 2,5 m  11 m 

afmetingen afdeling 5 m  11 m 

aantal dieren/hok 100 

aantal dieren/afdeling 200 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatore 1 meetventilator 

diameter ventilatoren 45 cm 

vloer kunstsstofrooster 

diepte mestkelder 0,60 m 

bedrijfshygiëne + 

 

diercategorie guste en dragende zeugen 

voeder brijvoeder 

aantal dieren/afdeling 210 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 6 meetventilatoren  

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,80 m 

bedrijfshygiëne + 
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diercategorie kraamzeugen 

stalnr. 6 en 7 

voeder brijvoeder 

aantal hokken/afdeling 10 

Afmetingen hok 2,20 m  1,70 m 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 2 meetventilatoren + smoorklep 

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,80 m 

bedrijfshygiëne + 
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Bedrijf D 

diercategorie mestvarkens 

stalnr. stal 3 

voeder Bras 

aantal hokken/afdeling 24 

afmetingen hok 2 m  2,35 m 

aantal dieren/hok variërend van 2 tot 18 

aantal dieren/afdeling 205 

ventilatiesysteem Kleppen in de zijmuren  

aantal ventilatoren 3 (geen MV)  

diafragma‟s Geen 

diameter ventilatoren 1 vent. midden: 50 cm; 2 vent. zijkant: 45 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,20 m 

bedrijfshygiëne (*) 0 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

diercategorie gespeende biggen 

stalnr. Stal 1 (4 afdelingen) 

voeder droog voeder 

aantal hokken/afdeling 2  6 

afmetingen hok 1,40 m  3,05 m 

aantal dieren/hok 16 

aantal dieren/afdeling 188 

ventilatiesysteem Kleppen in de zijmuren 

aantal ventilatoren 1 meetventilator met automatische diafragmaklep 

diameter ventilatoren 45 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 2 m 

bedrijfshygiëne 0 
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diercategorie guste en dragende zeugen 

stalnr. stal 1  

voeder Bras 

aantal dieren/afdeling 215 

ventilatiesysteem Kleppen in de zijmuren 

aantal ventilatoren 5 ventilatoren waarvan er 2 afgesloten zijn  

in 1 ventilator zit een meetwaaier 

diafragma‟s Geen 

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,80 m 

bedrijfshygiëne 0 

 

diercategorie kraamzeugen 

stalnr. stal 1 (8 afdelingen) 

voeder bras 

aantal hokken/afdeling 12 

ventilatiesysteem kleppen in de zijmuur 

aantal ventilatoren 1 meetventilator met automatische diafragmaklep 

diameter ventilatoren 35 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 2 m 

bedrijfshygiëne 0 
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Bedrijf E 

diercategorie mestvarkens 

stalnr. 1 en 2 

voeder bras 

aantal hokken/afdeling 2  15 

afmetingen hok 2 m  5 m 

aantal dieren/hok 13 

aantal dieren/afdeling 361 

ventilatiesysteem luchtinlaat via kleppen in zijmuur 

aantal ventilatoren 4 (geen MV) 

diafragma‟s geen 

diameter ventilatoren 55 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

 (*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

diercategorie gespeende biggen 

stalnr. stal 1 

voeder droog voeder 

aantal hokken/afdeling 8 

afmetingen hok 1,5 m  2 m 

aantal dieren/hok 13 

aantal dieren/afdeling 104 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 1  

diameter ventilatoren 40 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 2 m 

bedrijfshygiëne + 

 

diercategorie guste en dragende zeugen 

stalnr. stal 1  

voeder bras 

aantal dieren/afdeling 193 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 6 (geen MV) 

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

diameter ventilatoren 40 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 2 m 

bedrijfshygiëne + 
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diercategorie kraamzeugen 

stalnr. stal 1  

voeder bras 

aantal hokken/afdeling 10 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 1  

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

diameter ventilatoren 35 cm 

vloer beton/kunststof rooster 

diepte mestkelder 2 m 

bedrijfshygiëne + 
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Bedrijf F 

 

diercategorie mestvarkens 

stalnr. stal 2  

voeder bras 

aantal hokken/afdeling 7 + 9 

afmetingen hok 3 m  2,4 m 

aantal dieren/hok 13 

aantal dieren/afdeling 182                         

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 4 meetventilatoren  

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

diameter ventilatoren 40 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 2 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

diercategorie gespeende biggen 

stalnr. stal 1 (afdeling 1-6) 

voeder droog voeder 

aantal hokken/afdeling 4 

afmetingen afdeling 3,20 m  9,60 m 

aantal dieren/hok 25 

aantal dieren/afdeling 85 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 1 meetventilator 

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

diameter ventilatoren 35 cm 

vloer kunststof rooster 

diepte mestkelder 

bedrijfshygiëne 

0,80 m 

+ 
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diercategorie guste en dragende zeugen 

stalnr. stal 1 (afdeling 7B) 

voeder bras (meel en water in zelfde bak) 

aantal dieren/afdeling 118 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 4 meetventilatoren  

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

diameter ventilatoren 45 cm 

vloer beton rooster 

diepte mestkelder 1,60 m 

bedrijfshygiëne + 

 

diercategorie kraamzeugen 

stalnr. stal 1 (6 afdelingen) 

voeder bras 

afmetingen afdeling 4,40 m  9,60 m 

aantal hokken/afdeling 2  4 

aantal dieren/afdeling 8 

ventilatiesysteem plafondventilatie 

aantal ventilatoren 1 (geen MV) 

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

diameter ventilatoren 35 cm 

vloer kunststofrooster 

diepte mestkelder 0,80 m 

bedrijfshygiëne + 
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BIJLAGE 2: Technische fiches mestvarkensbedrijven 

 

Bedrijf Gbis 

 

diercategorie mestvarkens 

voeder droog 

aantal hokken/afdeling grote stal ingedeeld in 2 afdelingen 

7  2 (vooraan), 8  2 (achteraan) 

afmetingen hok 2 m  5,1 m 

aantal dieren/hok 12 

aantal dieren/afdeling 152 (vooraan) + 194 (achteraan) 

ventilatiesysteem luchtinlaat via rooster in de vloer voor de 

buitendeur 

diafragma automatische diafragmaschroef 

aantal ventilatoren 2 (vooraan) + 2 (achteraan) 

diameter ventilatoren 45 cm  

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 0,6 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

 

 

Bedrijf G 

 

diercategorie mestvarkens 

voeder droog 

aantal hokken/afdeling 50 

afmetingen hok 2 m  5 m 

aantal dieren/hok 13 

aantal dieren/afdeling 600 

ventilatiesysteem luchtinlaat via zijmuur (geen diafragma‟s) 

aantal ventilatoren 6 

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 

bedrijfshygiëne 

1.20 m 

+ 

 



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 132 

Bedrijf H 

  

diercategorie mestvarkens 

voeder droog 

aantal hokken/afdeling 2  10 

afmetingen hok 5 m  2 m 

aantal dieren/hok 13 

aantal dieren/afdeling 252 

ventilatiesysteem luchtinlaat via zijmuur 

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

aantal ventilatoren 3 

diameter ventilatoren 45 cm 

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 2.30 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

 

 

Bedrijf I 

 

diercategorie mestvarkens 

voeder bras, vanaf meting op 24/06/03: brijvoeder 

aantal hokken/afdeling 11  2 (na verbouwing: 12  2)  

afmetingen hok 2 m  5 m 

aantal dieren/hok 15 (na verbouwing: 15) 

aantal dieren/afdeling 330 (na verbouwing: 355) 

ventilatiesysteem luchtinlaat via vensters in zijmuren 

meetventilatoren 

aantal ventilatoren 4 

diameter ventilatoren 56 cm 

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 0.60 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 
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Bedrijf J 

 

diercategorie mestvarkens 

voeder droog (2 fasen: biggenkorrel tot 45 kg, daarna 

  varkenskorrel) 

aantal hokken/afdeling 2  5 

afmetingen hok 2,85 m  4.10 m 

aantal dieren/hok 14 

aantal dieren/afdeling 140 

ventilatiesysteem Deurventilatie 

diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

aantal ventilatoren 2 

diameter ventilatoren 55 cm 

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 

bedrijfshygiëne (*) 

60 à 70 cm 

+ 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

diercategorie Zeugenopfok 

voeder droog (2 fasen: biggenmeel tot 45 kg, daarrna 

  fokmeel) 

aantal hokken/afdeling stal 1-5: 2  3; stal 6-7: 2  4 

afmetingen hok stal 1-5: 2,8 m  4,25 m; stal 6-7:  2,8 m  3,10 m 

aantal dieren/hok stal 1-5: 15 à 16; stal 6-7: 11 à 12 

aantal dieren/afdeling 95 

ventilatiesysteem deurventilatie 

Diafragma‟s automatische diafragmaschroef 

aantal ventilatoren 1 

diameter ventilatoren 50 cm 

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 0,7 m (stal 1-5); 1,5 m (stal 6-7) 

bedrijfshygiëne + 
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Bedrijf K 

 

diercategorie mestvarkens 

stalnr. stal 2 

voeder droog voeder 

aantal hokken/afdeling 39 

afmetingen hok 6 m  1.90 m 

aantal dieren/hok 20 

aantal dieren/afdeling 700 

ventilatiesysteem luchtinlaat via zijmuren 

diafragma‟s handbediende diafragmaschuif 

aantal ventilatoren 7 

diameter ventilatoren 65 cm 

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 0,5 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 

 

Bedrijf L 

 

diercategorie mestvarkens 

voeder droog (meerfasevoedering: 20-40 kg,  

40-70 kg, 70-120 kg) 

aantal hokken/afdeling 2  7 

afmetingen hok 2 kleine hokken vooraan: 1,55 m  4,25 m 

12 grotere hokken: 2,25 m  4,25 m 

aantal dieren/hok 12 à 13 

aantal dieren/afdeling 175 

ventilatiesysteem luchtinlaat via spleet in plafond 

diafragma‟s handbediend diafragmaschuif aan linkse 

ventilator 

aantal ventilatoren 2 

diameter ventilatoren links: 50 cm; rechts: 45 cm 

vloer vol beton rooster 

diepte mestkelder 2 m 

bedrijfshygiëne (*) + 

(*) bedrijfshygiëne: + = degelijke bedrijfshygiëne; 0 = minder goede bedrijfshygiëne 
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BIJLAGE 3: Lange termijn verspreidingsmodel (GEUR.exe) 

 

Bij opstart van het programma kunnen een aantal opties ingesteld worden: 

Optie 1: Model: keuze uit uurgemiddeld model en model met meandering 

Optie 2: Stapgrootte voor maximale hinderfrequentie 

    Stapgrootte voor na maximale hinderfrequentie 

    Maximale afstand voor berekeningen  

Optie 3: Windsnelheid: op effectieve schouwhoogte, op 69 m of op een andere hoogte 

Optie 4: Pluimfragmenten 

Optie 5: Bovengrens geurhinder: bepalen door fitting of bepalen door interpolatie 

Optie 6: Effectieve schouwhoogte:  

1: geen pluimstijging 

2: koude pluimstijging (Bultynck et al.) 

3: hete pluimstijging (Moses-Carson) 

4: hete pluimstijging, eindwaarde (= VLAREM II) 

5: koude pluimstijging (Bultynck et al.) + hete pluimstijging, eindwaarde (VLAREM II) 

6: hete pluimstijging, lokale waarde (VLAREM II) 

7: koude pluimstijging (Bultynck et al.) + hete pluimstijging, lokale waarde (VLAREM I) 

 

Optie 7: Rekenfactor windsnelheid: zoals Vanderschaeghe (1; 1.9; 2.9; …; 10.9; 12) of zoals Vlarem 

II (1; 2; 3; …; 11; 12: 12 ipv 15 klassen) 

 

Voor uitvoering van de verspreidingsberekeningen in het kadere van het huidig project werden 

volgende opties gekozen: 

 

Optie 1: Model Uurgemiddeld model 

Optie 2: Stapgroottes Voor maximale hinderfrequentie: 50 m 

Na maximale hinderfrequentie: 50 m 

Maximale afstand voor berekeningen: 2000 m 

Optie 3: Windsnelheid Op effectieve schouwhoogte 

Optie 4: Pluimfragmenten 1000 

Optie 5: Bovengrens geurhinder Bepalen door interpolatie 

Optie 6: Effectieve schouwhoogte Koude pluimstijging (Bultynck et al.) 

Optie 7: Rekenfactor windsnelheid Zoals Vanderschaeghe (1; 1.9; 2.9; …; 10.9; 12) 

 

Volgende gegevens dienen in het model ingegeven te worden: 

- de hoogte van de waarnemer (in m): 1.5 

- de schoorsteenhoogte (in m): 4.5 

- diameter van de schoorsteen (in m): zie Tabel 1 
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- volume-emissiedebiet (in m3/s): 1.2 

- geurverdunningsgetal (V0) (in ge/m3) 

- drempel voor geurhinder (in ge/m3): de geurconcentratie waarvoor de percentielwaarden 

berekend worden 

 

Voor de brongegevens werden de hierboven vermelde waarden voor geometrische 

schoorsteenhoogte, temperatuur aan de bronmond en volume-emissiedebiet bepaald op basis van 

een gemiddelde van de waarden voor deze respectievelijke parameters voor de verschillende 

bedrijven. Het volume-emissiedebiet is de gemiddelde waarde geldig voor één ventilator en niet het 

volume-emissiedebiet van het volledige bedrijf aangezien in het laatste geval een volledig andere 

pluimstijging bekomen wordt. Ook in het vorig project (De Bruyn et al., 2001) werd voor het 

volume-emissiedebiet de waarde gebruikt geldig voor één ventilator.  

Voor de diameter van de bronmond (waarde voor één ventilator) worden de waarden gebruikt uit 

Tabel 1. Voor de mestvarkensbedrijven is de diameter van alle aanwezige ventilatoren over het 

algemeen dezelfde (behalve bij NV Delva) en wordt deze waarde van de diameter dan ook gebruikt. 

Voor de gesloten bedrijven is de diameter van de ventilatoren verschillend naargelang de 

diercategorie (bv. kleiner bij kraamzeugen en biggen) en wordt gewerkt met een gemiddelde 

diameter voor alle bedrijven. 

 

Tabel 1. Overzicht van de gebruikte waarden voor de diameter van de bronmond 

Bedrijf Diameter bronmond (m) 

Gesloten bedrijven 0.45 

Mestvarkensbedrijven 

- bedrijf K 

- bedrijf J 

- bedrijf L 

- bedrijf G 

- bedrijf H 

 

0.65 

0.55 

0.5 

0.5 

0.45 

Bierbeek 

Maarke-Kerkem 

Etikhove 

Middelkerke 

Evergem 

Borsbeke 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

 

Het geurverdunningsgetal wordt berekend door de berekende gemiddelde geuremissie met het korte 

termijn verspreidingsmodel te delen door het volume-emissiedebiet.  
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Na de simulatie kunnen de resultaten bekeken worden. Door optie 3, overzicht van de 

grenswaarden, te kiezen, kunnen afstanden berekend worden waarbinnen of waarbuiten een 

bepaalde percentielwaarde overschreden wordt. Hier moet de tijdsfractie van overschrijding 

opgegeven worden. Het 98-percentiel komt overeen met 2% overschrijding. 
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BIJLAGE 4: Korte termijn verspreidingsmodel (KTVM.exe) 

 

Volgende gegevens dienen in het model ingegeven te worden: 

 

MODELGEGEVENS 

Welke stabiliteitsklasse-indeling wenst u te gebruiken? 

0: Bultynck Malet 

1: Pasquill 

Uw keuze (0-1): 0 

 

Model voor berekening effectieve schouwhoogte: 

1: geen pluimstijging 

2: koude pluimstijging (St. Cyr) 

3: hete pluimstijging (Moses-Carson) 

4: hete pluimstijging, EINDWAARDE (= VLAREM II) 

5: (2) + (4), EINDWAARDE  

6: (4), GEEN eindwaarde 

7: (2) + (4), GEEN eindwaarde 

Uw keuze (1-7): 2 

 

BRONGEGEVENS 

Wat is de geometrische schoorsteenhoogte (m)?  4.5  

Wat is de diameter van de bronmond (m)? (zie Tabel 1, Bijlage 3) 

Wat is de temperatuur aan de bronmond (T > 283) (K)? 296 K (=23°C) 

Wat is het volume-emissiedebiet (Nm3/s)? 1.2 

 

METEOGEGEVENS 

Op welke HOOGTE werd de windsnelheid gemeten (m)? 10 

Wat is de WINDSNELHEID op 10 m hoogte (m/s)? 

Heeft u Bultynck-Malet stabiliteitsklasse-gegevens? 

1: ja 

2: nee, ik wil een omzetting maken vanuit Pasquill 

Uw keuze: 2 

Geef de Pasquill-klasse in die dient omgezet te worden naar Bultynck-Malet (A=1-F=6)? 

 

MEETGEGEVENS 

Wat is de receptorhoogte (m) (bij snuffelmeting  1.5 m)? 1.5 

Wat is de GEURDREMPELAFSTAND (m)? 
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BIJLAGE 5: Artikel Defoer & Van Langenhove (2003) 

 

Variability and repeatability of olfactometric results of n-

butanol, pig odour and a synthetic gas mixture 
 

 

N. Defoer* and H. Van Langenhove* 

 

 
Environmental Organic Chemistry and Technology Research Group (ENVOC), Faculty of Agriculture and 

Applied Biological Sciences, Ghent University, Coupure Links 653, B-9000 Gent, Belgium 

(E-mail:  nele.defoer@UGent.be; herman.vanlangenhove@UGent.be) 
 

 

 

Abstract 

In the scope of a research project for the Flemish Authorities, olfactometric 

measurements were carried out at 6 closed pig farms and 6 fattener farms. The 

results of these olfactometric measurements were compared with the 

olfactometric results of n-butanol samples and samples of a synthetic gas 

mixture of ethanethiol, methylacetate and 2-propanol in nitrogen both analysed 

on the same days as the air samples from the pig farms.  

The results of the n-butanol tests for all panellists showed that nobody was 

qualified according to the CEN criteria and that consequently these criteria are 

rather stringent.  

Comparing the variability of the results for the three different odours showed 

that the mean and standard deviation of the mean variance were not 

significantly different for the three odour types which means that the 

repeatability of the panellist results was equal for the examined odour types.  

The principle of traceability was checked by comparing the variance of the n-

butanol, pig odour and synthetic mixture ratio. For the complete dataset the 

principle of traceability could not be proven for n-butanol. For the restricted 

dataset, the principle of traceability was more valid for n-butanol than for the 

mixture but differences were small. 

Finally, a normalization for olfactometric measurements of air samples from 

pig farms based either on n-butanol or on the synthetic mixture was looked for. 

Both models had low determination coefficients but the model on basis of the 

synthetic mixture gave better results than the one on basis of n-butanol.  

 

 

Keywords 

  Mixture; n-butanol; normalization; olfactometry; repeatability; traceability; 

   variability 

 

 

INTRODUCTION 

 

After a long period of standardization and inter-laboratory comparisons (Heeres and Harssema, 

1996; Van Harreveld et al., 1999), finally the quality requirements of the European standard on 

olfactometry prEN 17325 (CEN, 2000) has led to a distinctly measurable and stable 

mailto:nele.defoer@UGent.be
mailto:herman.vanlangenhove@UGent.be
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improvement of the reliability of odour concentration measurements. An important fact in this 

standard is the use of n-butanol as reference material to serve as the basis for quality control, 

including regular performance evaluations of panellists.  

The use of a reference material for qualification of panellists is based on the principle of 

traceability which means that if the sensitivity of a panellist/panel to the reference odour (n-

butanol) is high/low, that their relative performance should be the same with environmental 

odours. Dollnick et al. (1988) describe the results of olfactometric analyses of four different 

odorants (H2S, n-butanol, propionic acid and isoamyl alcohol) carried out by 20 laboratories with 

various olfactometers. The ratio of 16 and 84 percentiles for all odorants under consideration was 

in the same order (between 10 and 30). From these results Dollnick et al. (1988) concluded that 

there existed an odorant independent sensitivity hierarchy between the panels or that traceability 

could be assumed.  

Van Harreveld and Heeres (1995) found that the standard deviation for the parameter Z, which 

is the ratio between each individual threshold estimate and the group threshold, was not 

significantly different for environmental odorants and for n-butanol. From these results, it could 

be assumed that the behaviour of panel members for environmental odorants is predicted by their 

behaviour for n-butanol. Also Qu et al. (2001) confirmed the principle of traceability and 

developed a normalization model in order to transfer a measurement of an environmental odour 

by a non-qualified panel to the one by a panel whose n-butanol threshold is 40 ppbv. They stated 

that the model should be valid for all odours but that further investigations are needed to confirm 

this inference.  

 

Although n-butanol is defined as reference material in the CEN standard, many experts agree 

upon the fact that one or more single substances are only an intermediate solution towards the 

aim of applying a reference odour mixture for panel selection. Laska and Hudson (1991) and 

Van Harreveld and Heeres (1997) suggested that in order to reduce variability and increase 

testing efficiency, odour mixtures rather than single substances should be used.  

Mannebeck and Mannebeck (2001) did some experiments with coffee flavour but this odour 

cannot be regarded as a manageable reference odour mixture because sample preparation is 

uncomfortable and the concentration is stable only for a short period after preparation.  

 

In this study, olfactometric analyses were done for three types of odour: odour samples from pig 

farms, n-butanol and a 3-component synthetic gas mixture of ethanethiol, methylacetate and 2-

propanol in nitrogen. First, the results of the n-butanol tests for the panellists will be looked at in 

the light of qualification according to the CEN criteria. A second objective is to see if the 

variation between the two odour concentrations determined in the two rounds of one 

olfactometric analysis, is different for three odour types (pig odour, n-butanol and the synthetic 

gas mixture). Finally, the principle of traceability is examined and a normalization model for 

olfactometric measurements of air samples from pig farms based either on n-butanol or on the 

synthetic mixture will be looked for.  

The measurements of the pig odour samples and n-butanol ran from August 2002 until March 

2003. As the measurements with the synthetic mixture only started in February 2003, the 

measurements of the three odour types for this short period will be treated separately in order to 

make a proper comparison.  
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METHODS 

 

Air samples 

Within the framework of a project for the Flemish Authorities where odour emissions from pig 

farms must be determined, odorous air samples for olfactometric analysis were taken at 6 closed 

pig farms and 6 fattener farms in Flanders. Here the results from August 2002 until March 2003 

will be used. At the closed pig farms samples were taken for the four different animal categories 

(weaned piglets, fatteners, dry sows and farrowing sows) while at fattener farms only one animal 

category is present.  For the samples 60 L Nalophane
TM

 bags were used.  

Next to the air samples from pig farms, also two other kind of samples were presented to the 

panel assessors. A first one was n-butanol as this is indicated as a reference material in the 

European standard for olfactometry (CEN, 2000). Until 13/03/2003 a first gas cylinder was used 

with a n-butanol concentration of 60.2 ppm  2%, from 14/03/2003 on a second gas cylinder 

with a n-butanol concentration of 57.4 ppm  2% was used.  A third type of sample, was a 

synthetic gas mixture of ethanethiol, methylacetate and 2-propanol in nitrogen (further called 

‘mixture’). The concentration in the steel gas cylinder was 0.10  0.03 ppm ethanethiol, 600  30 

ppm methylacetate and 1000  50 ppm 2-propanol. The use of these concentrations was based on 

the human olfactory thresholds for these components mentioned by Devos et al. (1990). 

 

Olfactometric analysis 

Olfactometric analyses were carried out according to the European standard prEN 13725 (CEN, 

2000) using a forced-choice olfactometer type Olfactomat-n1 (PRA, Amsterdam) and a panel of 

3 to 5 human assessors. As human assessors, student were used with an age between 18 and 25 

years.  

For the determination of the odour concentration of an air sample, according to the CEN the 

sample is presented to the panel members in at least two rounds. To make terminology easier, all 

the rounds of n-butanol done on one day are in this article count as one n-butanol sample. 

Normally two rounds a day were done for n-butanol but occasionally it was more.  

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Selection of panel members 

The CEN standard prEN13725 give strict requirements for selecting qualified panellists in terms 

of sensitivity and stability. On the basis of the results of 10 rounds for n-butanol (further called 

‘n-butanol tests’) on 3 separate days, panellists should then be accepted or excluded. Here, in 

total 45 panellists participated in the experiments. Each day pig odour samples were analysed, 

also at least 2 n-butanol tests were done. For only 8 of the 45 panellists at least 10 n-butanol tests 

were available and none of these 8 panellists complied with both the two criteria mentioned in 

the CEN. For 7 of the 8 panellists, the geometric mean of the individual threshold estimate 

expressed in concentration units of the reference gas was lower than 20 ppbv. For the other 

panellist, this value was 24.6 ppbv. According to the CEN, it should be between 20 and 80 ppbv. 

For 3 of these 8 panellists, the antilog of the standard deviation calculated from the logarithms of 

the individual threshold estimates of the 10 n-butanol tests was lower than 2.3 ppbv as required 

by the CEN. These results show that the selection criteria of the CEN are rather stringent which 

is a confirmation of the findings of Clanton et al. (1999).  

Clanton et al. (1999) did olfactometric experiments with air from a pig farm in three different 

strengths. The population mean was used as the reference value to compare the 16 panellists. 

Comparing the individual mean to the population mean 6 of the 16 panellists were outside the  

range of 0.5 and 2 times the reference value (population mean) for the low strength sample and 5 
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and 2 panellists were outside the range for the medium and high strength sample respectively. 

According to the authors, these results may indicate that the European standard requirement for 

n-butanol tests for the geometric mean to be between 0.5 and 2 times the reference value may be 

too restrictive and could result in the elimination of too many potential panellists.  

Sneath (2001) tested 142 people with n-butanol. On basis of the criteria mentioned in the CEN, 

about 43% of the people had to be rejected because they were not sensitive enough and 12% 

because they were too sensitive to n-butanol. Of those who had a qualifying sensitivity, about 

two thirds had a threshold above the accepted reference value of 40 ppbv. For the panel members 

tested here, only 7 of the 45 people had a threshold value for n-butanol above 40 ppbv which is 

opposite to the results of Sneath (2001).  

 

Results of n-butanol and pig odour samples 

 

Repeatability of panellist results for n-butanol and pig odour samples 

For the determination of the odour concentration of an air sample, according to the CEN, the 

sample is presented to the panel members in at least two rounds. The odour concentration of the 

sample is then calculated as the geometric mean of these two rounds. In order to see if the 

variation between the two rounds is different for n-butanol than for the pig odour samples, for 

each sample the variance of the odour concentrations of the two rounds was calculated. By doing 

these calculations something can be said about the repeatability of the panellist results 

concerning n-butanol and pig odour. For each panel member the mean of all the variances of all 

the samples was determined (VARmean). With the statistical software package SPSS for each 

panellist an independent samples T-test was carried out to determine if the mean variance for n-

butanol was significantly different from the mean variance for the pig odour samples. The results 

of these calculations for each panel member with more than two n-butanol samples, is given in 

Table 1. 

 

From Table 1 it can be seen that for 14 of the 26 considered panel members, the mean variance 

for the n-butanol samples was higher than the mean variance for the pig odour samples; for 12 

panel members this was lower. However, only for one person (panel number 22) the difference 

between the mean variance for n-butanol and the mean variance for pig odour was significant 

(significance level of independent samples T-test < 0.05). The mean and standard deviation of 

the parameter VARmean,but are higher than the mean and standard deviation of the parameter 

VARmean,pig. A paired samples T-test showed however that this difference was not significant 

(significance level of 0.347) which means that panellists showed the same variability in 

determination of odour concentrations for n-butanol and pig odour samples. 

The fact that the standard deviation for VARmean,pig is lower than for VARmean,but is in line with 

the results mentioned by Van Harreveld and Heeres (1997) where also a lower spread of the 

results was found for a complex environmental odour than for n-butanol. Also Laska and Hudson 

(1991) found a trend towards lower variability with increasing stimulus complexity when 

investigating threshold determinations for unmixed odorants and 3-, 6- and 12-component 

mixtures.  
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Table 1. Mean variance for n-butanol and pig odour samples  

 

Number 

panellist 

Number of  

n-butanol samples 

Number of 

pig odour samples 

VARmean,but VARmean,pig Significance level 

5 2 4 0.019 0.107 0.448 

6 2 10 0.028 0.152 0.268 

12 3 15 0.294 0.128 0.631 

13 3 13 0.041 0.118 0.293 

14 3 14 0.089 0.082 0.927 

19 7 32 0.415 0.247 0.166 

21 2 9 0.150 0.131 0.902 

22 29 135 0.045 0.089 0.006 

23 3 14 0.115 0.060 0.645 

24 10 39 0.148 0.036 0.158 

25 4 13 0.189 0.102 0.545 

26 5 17 0.267 0.052 0.357 

27 2 4 0.106 0.210 0.626 

28 3 12 0.139 0.110 0.752 

29 2 6 0.000 0.048 0.224 

30 7 29 0.123 0.206 0.558 

31 2 4 0.000 0.046 0.579 

32 2 13 0.062 0.075 0.838 

33 13 54 0.042 0.059 0.471 

34 8 32 0.418 0.302 0.486 

35 5 16 0.348 0.029 0.324 

36 2 8 0.051 0.024 0.626 

37 4 9 0.026 0.100 0.562 

38 4 10 0.051 0.220 0.662 

42 3 15 0.222 0.200 0.904 

44 10 43 0.309 0.092 0.269 

  mean 0.142 0.119  

  sd 0.128 0.073  

 

 

Normalization of olfactometric results 

Based on the property of traceability among panellists/panels, Feddes et al. (2001) and Qu et al. 

(2001) developed a normalization model to transfer a measurement of an unknown odour by a 

non-qualified panel to the one by a panel whose n-butanol threshold is 40 ppbv. The following 

equation was found between the n-butanol ratio and the environmental odour ratio:  

 

ln (Yenv) = 0.6484 *ln(Ynbut)   with R
2
 = 0.58 

 

with  
env

p

env

ip,

env
x

x
Y  (environmental odour ratio) 

 

 
nbut

p

nbut

ip,

nbut
x

x
Y  (n-butanol ratio) 
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nbut

ip,

env

ip,  xand x  =   individual detection thresholds for respectively an environmental odour 

           and an n-butanol sample measured by the i
th

 panelist (i = 1,2,3,…n) in  

                                          the p
th

 panel 

 nbut

p

env

p  xand x  =   the odour concentration (the group detection threshold) of respectively 

          an environmental odour and an n-butanol sample measured by the p
th

  

           panel consisting of n panellists 

 

From the above equation, the normalization model can be obtained: 
6484.0

nbut

nbut

penv

penv
µ

x
xµ~  

 

with envµ~  = the estimate of the true value (the general population expectation) of the detection 

                         threshold of an environmental odour based on the p
th

 panel measurements 

                        
nbut

p

env

p en xx  

 µnbut =  the true value of the odour concentration of the n-butanol sample taken into 

    account that 1 ouE  40 ppbv butanol according to CEN (2000) 

 

Since only the ratio of odour concentrations were involved in data processing, Qu et al. (2001) 

stated that the normalization model should be valid for all odours but that confirmation of this 

inference is however necessary.  

In order to confirm the results of Qu et al. (2001) a similar normalization model was looked for 

with the dataset here of olfactometric analyses with 45 panel members. On one day different pig 

odour samples were analysed together with one n-butanol sample. The environmental odour ratio 

of one pig odour sample together with the n-butanol ratio for that day for one panelist forms one 

case. In total the dataset consisted of 505 cases.  

To verify if traceability could be assumed, the variance of the n-butanol ratio was compared with 

the variance of the pig odour ratio with an F-test for normal variances. For this test, normality of 

both groups is required. As the parameters Yenv and Ynbut were not normally distributed, the test 

was carried out on the parameters ln(Yenv) and ln(Ynbut).  The test statistic F0 is calculated as the 

ratio of the variances of the two groups. The decision rule is given below: 

 

If   F0 < F /2,f1, f2  or  F0 > F1- /2,f1,f2    reject H0 (or var1  var2) 

If   F /2,f1, f2 < F0 < F1- /2, f1, f2              conclude H0 (or var1= var2) 

 

The results of these test (Table 2) showed that the variances of ln(Yenv) and ln(Ynbut) were 

significantly different and as a consequence the principle of traceability was not confirmed here. 

These results are in contradiction with the results of Van Harreveld and Heeres (1995) who 

found that the standard deviation for the parameter Z, which was the ratio between each 

individual threshold estimate and the group threshold, was not significantly different for 

environmental odorants and for n-butanol.  

 

Table 2. Results of F-test for normal variances for n-butanol and pig odour samples 

Parameter Variance F0 

ln(Yenv) 0.2904 0.5206 

ln(Ynbut) 0.5579  

 F0.975,504,504 1.1910 

 F0.025,504,504 0.8396 
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Although traceability was not confirmed, a normalization model was looked for. Regression 

between the parameters ln(Yenv) and ln(Ynbut) gave the following result: 

 

ln(Yenv) = 0,0038 + 0,249 ln(Ynbut)   with R
2
 = 0.119 

 

In the scatterplot of the data, outliers were observed. Therefore, standardized residuals of the 

above regression were calculated with SPSS and those with a value higher than 2 were omitted 

from the dataset. In this way, 11 cases were excluded from the dataset. Since the constant in the 

above regression was not significantly different from zero, the regression was also forced 

through zero. The regression results after these adaptations together with a scatterplot of the data, 

are given in Figure 1. 

Figure 1. Regression of data after removing outliers 

The results for the normalization model mentioned in Figure 1, do not really confirm the 

normalization model of Qu et al. (2001). The regression coefficient is only half of the one found 

by Qu et al. (2001) and the determination coefficient (R
2
) is also very poor which shows again 

that the principle of traceability was not valid here. 

 

Results of mixture 

 

Repeatability of panellist results for n-butanol, pig odour samples and mixture 

From 27/02/2003 also olfactometric analyses were done with the synthetic mixture of 

ethanethiol, methylacetate and 2-propanol in nitrogen. The measurements with pig odour 

samples and n-butanol continued during this period. In order to make a proper comparison, also 

for n-butanol and the pig odour only the results from 27/02/03 on were used here. In total results 

of 14 panel members were available. For each panellist, the mean variance (Varmean) for all the 

samples of that restricted period was calculated for the 3 types of odour. The results are given in 

Table 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ln(Yenv) = 0.2784ln(Ynbut)

R
2
 = 0.1709
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Table 3. Mean variance for mixture, n-butanol and pig odour samples for the restricted period 

 

Number 

panellist 

Number of  

mixture 

samples 

Number of  

n-butanol 

samples 

Number of pig 

odour samples 

VARmean,mix VARmean,but VARmean,pig 

4 1 1 3 0.028 0.000 0.091 

5 1 1 1 0.044 0.000 0.035 

13 1 1 4 0.663 0.000 0.130 

19 4 4 16 0.156 0.205 0.293 

20 1 1 4 0.028 0.028 0.100 

22 6 6 23 0.013 0.034 0.031 

24 3 3 12 0.142 0.028 0.012 

25 4 4 13 0.284 0.189 0.102 

28 1 1 2 0.566 0.297 0.083 

30 5 5 19 0.421 0.158 0.225 

33 1 1 4 0.140 0.051 0.042 

34 7 7 24 0.776 0.322 0.247 

39 1 1 3 0.102 0.278 0.174 

44 7 7 26 0.095 0.192 0.070 

  mean 0.247 0.127 0.117 

  sd 0.256 0.120 0.087 

 

From Table 3, the following conclusions can be drawn: 

- for 9 panel members the mean variance of the synthetic mixture is higher than the mean 

variance of n-butanol 

- for another 9 panel members the mean variance of the synthetic mixture is higher than the 

mean variance of the pig odour samples 

- for only 3 panel members both the synthetic mixture as well as the pig odour samples 

(both mixtures of odour components) had a lower mean variance than the n-butanol 

samples 

 

In order to check if the population means of the parameters VARmean,mix, VARmean,but and 

VARmean,pig were significantly different, a one-way ANOVA was carried out with SPSS. The 

significance level was 0.094 (> 0.05) which means that the mean variance for the three odour 

types is not significantly different and that the repeatability of panellist results is the same for the 

three odour types. 

From Table 3 it also follows that the standard deviation of the mean variance has the lowest 

value for the pig odour and the highest value for the synthetic mixture. Also here, the higher 

standard deviation for VARmean,but than for VARmean,pig agrees with the results of Van Harreveld 

and Heeres (1997) and Laska and Hudson (1991). Based on the results of these authors, a lower 

standard deviation for the mean variance of the synthetic mixture however was expected here.  

Mannebeck and Mannebeck (2001) compared mean values and standard deviations of 

olfactometric analyses of three individual substances (n-butanol, hydrogen sulphide and 

tetrahydrothiophen) as well as a natural odour mixture (coffee flavour). They also did not find a 

lower spread of results for the odour mixture (coffee flavour) than for n-butanol. Of the 4 odours 

that were tested, the lowest standard deviation was found for n-butanol. In the current study, the 

lowest standard deviation was found for the mean variance on the pig odour samples. 
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Normalization of olfactometric results 

In this paragraph, a normalization for olfactometric measurements of pig odour samples based 

either on n-butanol or on the synthetic mixture will be looked for. On one day different pig odour 

samples were analysed together with one n-butanol sample and one synthetic mixture sample. 

The environmental odour ratio of one pig odour sample together with the n-butanol ratio and the 

synthetic mixture ratio (Ymix) for that day forms one case. In total for the restricted period 126 of 

such cases were available.   

 

To verify the principle of traceability, again F-tests for normal variances were carried out. An 

overview of the results is given in Table 4. 

 

Table 4. Results of F-test for normal variances for pig odour samples, n-butanol and the synthetic 

mixture 

Parameter Variance Test  F0 

ln(Yenv) 0.3361 var ln(Yenv) = or  var ln(Ynbut)  0.7083 

ln(Ynbut) 0.4745 var ln(Yenv) = or  var ln(Ymix)  0.6953 

ln(Ymix) 0.4833 var ln(Ynbut) = or  var ln(Ymix)  0.9817 

                              F0.975,125,125 1.4222 

                              F0.025,125,125 0.7031 

 

From the results in Table 4, it can be concluded that the variances of ln(Yenv) and ln(Ymix) were 

significantly different, the other variances were equal. It has to be mentioned however that for 

the comparison of the variances of ln(Yenv) and ln(Ynbut) and the variances of ln(Yenv) and 

ln(Ymix), the test statistic is a border case to reject or conclude the nulhypothesis of equality of 

variances. These results show that the principle of traceability is more valid for n-butanol than 

for the synthetic mixture but differences are however very small. 

 

The results of the regression between the parameters ln(Yenv) and ln(Ynbut) on the one hand and 

ln(Yenv) and ln(Ymix) on the other hand are given below: 

 

ln(Yenv) = 0.0036 + 0.224 ln(Ynbut)  with R
2
 = 0.071 

 

ln(Yenv) = -0.0085 + 0.309 ln(Ymix) with R
2
 = 0.137 

 

As described higher, for both regressions standardized residuals with a value higher than 2 were 

removed from the dataset. For the first regression 2 cases and for the second regression 4 cases 

were omitted for this reason. The regressions were also forced through zero. These adaptations 

lead to the following results for the regressions: 

ln(Yenv) = 0.223 ln(Ynbut) with R
2 

= 0.077 

 

ln(Yenv) = 0.310 ln(Ymix) with R
2
 = 0.165 

 

The two models mentioned above have a very poor determination coefficient. The model on 

basis of the synthetic mixture (R
2
 = 0.165) gives however better results than that on basis of n-

butanol (R
2
 = 0.077) which was not expected from the F-tests as there a better treacability was 

found for n-butanol than for the mixture. 
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CONCLUSIONS 

 

The results of the n-butanol tests for the different panellists showed that nobody was qualified 

according to the CEN criteria. Most of the panellists were too sensitive, 38 of the 45 panellists 

had a threshold value for n-butanol below 40 ppbv. These results indicate that the CEN criteria 

for qualification of panellists are rather stringent and may lead to the exclusion of too many 

potential panellists.  

A second objective was to see if the variation between the two odour concentrations determined 

in the two rounds of one olfactometric analysis, was different for the three odour types (pig 

odour, n-butanol and a synthetic gas mixture of ethanethiol, methylacetate and 2-propanol). A 

higher mean and standard deviation of the mean variance was found for n-butanol than for the 

pig odour which is in line with results from literature. For the three odours, the highest mean and 

standard deviation was found for the synthetic mixture and this result was not expected. 

Statistical tests showed however that the mean variance for the three odour types was not 

significantly different which shows that the repeatability of panellist results was equal for the 

three odour types.  

The principle of traceability was checked by comparing the variance of the n-butanol, pig odour 

and synthetic mixture ratio. For the complete dataset the principle of traceability could not be 

proven for n-butanol. For the restricted dataset, the principle was more valid for n-butanol than 

for the mixture but differences were however very small.  

Finally, a normalization model for olfactometric measurements of air samples from pig farms 

based either on n-butanol or on the synthetic mixture was looked for. Both types of model had 

low determination coefficients but the model on basis of the synthetic mixture gave better results 

than the one on basis of n-butanol.  

The results from this work show that although many experts agree upon the fact that a reference 

odour mixture should be better for panel selection, it can not be unambiguously proved here that 

a mixture give better results concerning variability and repeatability. Further research on this 

topic is however recommended. 
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BIJLAGE 6: Olfactometrische resultaten gesloten bedrijven 

1. Bedrijf C 
meting 1: 07/08/2002 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 geurconc 3 ln conc 1 ln conc 2 ln conc 3 gemidd geurconc debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 212 26 18.4 1654.9 10472.7 7.41 9.26 4163 2061 9.7 8580117 11.2 4.5 28.3

mestvarkens 144 26.3 18.4 3328.6 7385.8 2302.2 8.11 8.91 7.74 3839 12309 85.5 47259614 91.2 79.0 175.4

zeugen vent 3 199 22.4 18.4 2059.8 9750.8 7.63 9.19 2208 28098 141.2 62049420 86.6 80.8 382.4

zeugen vent 5 199 22.4 18.4 287.4 4120 5.66 8.32 11.3 161.6

kraamzeugen 10 23.5 18.4 537.4 3634 6.29 8.20 1397 3256 325.6 4550150 126.4 48.6 328.7

meting 2:23/09/02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 160 25.4 9.6 7176.1 7137 8.88 8.87 7157 0.45 4.25 2433 15.2 17414397 30.2 30.3 30.2

mestvarkens 128 23.2 11.9 3655.3 8157 8.20 9.01 5460 0.45 9 5153 40.3 28137575 61.1 40.9 91.2

zeugen 201 20.7 9.4 10110.1 10110 9.22 9.22 10110 0.45 - 16456 81.9 166370983 229.9 229.9 229.9

kraamzeugen 10 21.4 9.6 1349 - 7.21 - 1349 0.35 7 2425 242.5 3270683 90.9 90.9 -

 

meting 3: 10/10/02 Kevin geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 212 25.9 15.4 8046.3 5399.1 8.99 8.59 6591 0.45 4.88 2794 13.2 18416031 24.1 29.5 19.8

mestvarkens - - - - - - - - - - - - -

zeugen - - - - - - - - - - - - -

kraamzeugen - - - - - - - - - - - - -

meting 4: 21/10/02 Kevin geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen - - - - - - 0.45 - - - - - - -

mestvarkens 83 24.9 13.6 9272 - 9.13 - 9272 0.45 - 4014 48.4 37217808 124.6 124.6 -

zeugen 206 21 13.6 17045.2 19183.3 9.74 9.86 18083 0.45 - 14049 68.2 254043520 342.6 322.9 363.4

kraamzeugen 10 21.3 13.6 1977 1726 7.59 7.45 1847 0.35 3.53 1223 122.3 2258698 62.7 67.2 58.6

meting 5: 28/10/02 Kevin geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen - - - - - - 0.45 - - - - - - -

mestvarkens - - - - - - 0.45 - - - - - - -

zeugen 210 20.4 11.2 9508 9548 9.16 9.16 9528 0.45 10837 51.6 103255799 136.6 136.3 136.9

kraamzeugen 10 24.1 11.2 4537 2722 8.42 7.91 3514 0.35 4.84 1676 167.6 5890877 163.6 211.3 126.7   
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meting 6: 04/11/02 Kevin geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen - - - - - - 0.45 - - - - - -

mestvarkens* 190 25.1 10.3 1758 3423 7.47 8.14 2453 0.45 - 2676 14.1 6564929 9.6 6.9 13.4

zeugen - - - - - - 0.45 - - - - - - -

kraamzeugen 10 22.8 10.3 628 6.44 628 0.35 5.35 1853 185.3 1163702 32.3 32.3 -

* = 150 kleine MV en 40 grote MV

meting 7: 11/11/02 Kevin geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 262 26.7 10.3 8199.7 5348.2 9.01 8.58 6622 0.45 1.62 928 3.5 6142359 6.5 8.1 5.3

mestvarkens 165 24.5 8.3 6298.5 9467.5 8.75 9.16 7722 0.45 - 2809 17.0 21691419 36.5 29.8 44.8

zeugen 208 20.7 9.5 12571.5 17045.2 9.44 9.74 14638 0.45 - 12175 58.5 178222926 238.0 204.4 277.1

kraamzeugen 10 24.5 9.3 7176.1 - 8.88 - 7176 0.35 4.54 1572 157.2 11284253 313.5 313.5 -

meting 8: 18/11/02 Kevin geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 263 25.4 4.6 5318.1 5348.2 8.58 8.58 5333 0.45 2.79 1597.4292 6.1 8519296 9.0 9.0 9.0

mestvarkens 174 24.1 4.6 1862.7 5439.3 7.53 8.60 3183 0.45 - 4147 23.8 13200093 21.1 12.3 36.0

zeugen 212 20.1 3.9 2793.7 1937.4 7.94 7.57 2326 0.45 - 6956 32.8 16183003 21.2 25.5 17.7

kraamzeugen 10 21.6 6.5 4419 8088.4 8.39 9.00 5979 0.35 4.37 1513.5958 151.4 9049055 251.4 185.8 340.1

meting 9: 25/11/02 Kevin geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 262 25.4 5.6 8802.1 8046.3 9.08 8.99 8416 0.45 2.53 1449 5.5 12190715 12.9 13.5 12.4

mestvarkens 110 23 5.8 4017.1 6497.6 8.30 8.78 5109 0.45 - 2140 19.5 10933182 27.6 21.7 35.1

zeugen 206 20.1 4.3 9320.5 9272 9.14 9.13 9296 0.45 - 6709 32.6 62368329 84.1 84.3 83.9

kraamzeugen - - - - - - 0.35 - - - - - -

meting 10: 09/12/02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 267 24.1 -0.8 4912.2 15400.4 8.50 9.64 8698 0.45 1.54 882 3.3 7669060 8.0 4.5 14.1

mestvarkens 180 19.7 -4.2 3143.9 4680.6 8.05 8.45 3836 0.45 - 1338 7.4 5132645 7.9 6.5 9.7

zeugen 209 14.7 -2.9 4519.8 15400.4 8.42 9.64 8343 0.45 15.28 8749 41.9 72990506 97.0 52.6 179.1

kraamzeugen 9 20.8 -3.3 1412.5 - 7.25 - 1412.5 0.35 1.77 613 68.1 865945 26.7 26.7 -

meting 11: 12/03/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 223 24.3 7.8 6424.8 6400.9 8.77 8.76 6413 0.45 3.36 1924 8.6 12336928 15.4 15.4 15.3

mestvarkens 80 23.2 4.7 2517.8 6263.5 7.83 8.74 3971 0.45 3.02 1572 19.7 6242689 21.7 13.7 34.2

zeugen 195 20.6 5.8 2431 19642.2 7.80 9.89 6910 0.45 16.22 10569 54.2 73033387 104.0 36.6 295.7

kraamzeugen 10 20.6 5.9 2921.5 2782.8 7.98 7.93 2851 0.35 4.99 1728 172.8 4928026 136.9 140.3 133.6
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2. Bedrijf E 
meting 1: 27 augustus 2002 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercategorie aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 104 26 23 4520.2 7061.8 8.42 8.86 5650 0.40 2.35 1063 10.2 6006435 16.0 12.8 20.1

mestvarkens 352 25.7 20.4 1081.9 954.52 6.99 6.86 1016 0.55 18.30 15652 44.5 15905778 12.6 13.4 11.8

zeugen 193 20 23 2698.7 1977.4 7.90 7.59 2310 0.40 59.10 26736 138.5 61762436 88.9 103.8 76.1

kraamzeugen 9 23 23 1509.1 1130.2 7.32 7.03 1306 0.35 3.83 1327 147.4 1732463 53.5 61.8 46.3

meting 2: 16 januari 2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 73 25 6.15 4131.9 7061.8 8.33 8.86 5402 0.40 2.1 950 13.0 5131736 19.5 14.9 25.5

mestvarkens - - - - - - - - 0.55 - - - - - -

zeugen 195 21 7.8 2698.7 1977.4 7.90 7.59 2310 0.40 24.1 10903 55.9 25185697 35.9 41.9 30.7

kraamzeugen 10 27 7.7 1509.1 1130.2 7.32 7.03 1306 0.35 3.7 1271 127.1 1660088 46.1 53.3 39.9

meting 3: 26 maart 2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 112 26.0 15.7 4336 11437.6 8.37 9.34 7042 0.40 1.56 706 6.3 4969916 12.3 7.6 20.0

mestvarkens 355 27.0 18.4 3022.8 5905.1 8.01 8.68 4225 0.55 6.98 5970 16.8 25222697 19.7 14.1 27.6

zeugen 203 23.0 17.8 10406 4164.7 9.25 8.33 6583 0.40 34.35 15540 76.5 102299351 140.0 221.3 88.6

kraamzeugen 10 26.0 17.2 3584.6 10355.3 8.18 9.25 6093 0.35 5.27 1825 182.5 11120922 308.9 181.8 525.0

meting 4:  30 juli 2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 108 26.5 23.25 4912.2 8553.9 8.50 9.05 6482 0.40 3.57 1616.5379 15.0 10478666 27.0 20.4 35.6

mestvarkens 338 26.2 26.8 4187.7 9467.5 8.34 9.16 6297 0.55 17.96 15361.163 45.4 96722949 79.5 52.9 119.5

zeugen 196 25 26.25 1605.7 2642.00 7.38 7.88 2060 0.40 45.17 20434.427 104.3 42088269 59.6 46.5 76.5

kraamzeugen 10 27 23.35 1949.1 2590.3 7.58 7.86 2247 0.35 3.71 1284.9978 128.5 2887317 80.2 69.6 92.5  
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3. Bedrijf F 
meting 1: 12/09/02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 85 25 17.5 1459.2 4519.8 7.29 8.42 2568 0.35 - 2100 24.7 5393073 17.6 10.0 31.0

mestvarkens (st 1) 182 26.6 20.6 3575.4 4684 8.18 8.45 4092 0.40 13.3 6017 33.1 24622649 37.6 32.8 43.0

zeugen 100 21.5 18.7 1977.4 3288.2 7.59 8.10 2550 0.45 - 9950 99.5 25371694 70.5 54.7 90.9

kraamzeugen 8 24.1 17.3 1319.6 7237 7.19 8.89 3090 0.35 5.3 1836 229.5 5672895 197.0 84.1 461.3

meting 2: 08/01/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 166 24.5 -2.8 2160.6 4893.3 7.68 8.50 3252 0.35 - 430 2.6 1398159 2.3 1.6 3.5

mestvarkens (st 1) 162 24.0 -3.4 4075.3 2383.3 8.31 7.78 3117 0.40 3.4 1538 9.5 4793585 8.2 10.7 6.3

zeugen - - - ventilatoren gedeeltelijk afgedekt met isolatie; debietmeting ??? -

kraamzeugen 8 18.2 -3.8 379.9 2353.9 5.94 7.76 946 0.35 3.7 1282 160.2 1211878 42.1 16.9 104.7

meting 3: 19/03/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 105 23.8 13.2 1459.2 4519.8 7.29 8.42 2568 0.35 5.37 1859.96 17.7 4776610 12.6 7.2 22.2

mestvarkens (st 3) 152 23.9 12.1 3575.4 4684 8.18 8.45 4092 0.45 10.51 6018 39.6 24625831 45.0 39.3 51.5

zeugen 100 22.4 13.7 1977.4 3741.2 ventilatoren gedeeltelijk afgedekt met isolatie; debietmeting ??? -

kraamzeugen 8 20.4 11.8 1319.6 7237 7.19 8.89 3090 0.35 5.15 1782.03 222.8 5506990 191.2 81.7 447.8

meting 4: 15/07/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 98 31.0 29.8 1780.1 3605.7 7.48 8.19 2533 0.35 6.64 2617 26.7 6630110 18.8 13.2 26.7

mestvarkens (st 1) 194 33.2 33.2 670.2 851.2 6.51 6.75 755 0.40 7.84 3544 18.3 2677130 3.8 3.4 4.3

zeugen 109 31.4 32.2 398 884.3 5.99 6.78 593 0.45 36.52 21323 195.6 12649975 32.2 21.6 48.1

kraamzeugen 8 29.5 27.8 314.4 1569.1 5.75 7.36 702 0.35 6.76 2340 292.5 1643313 57.1 25.5 127.5  
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4. Bedrijf B 
meting 1: 20/08/2002 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 135 27.4 19.4 3094.2 4322 8.04 8.37 3657 0.35 6.0 2078.16 15.4 7599697 15.6 13.2 18.5

mestvarkens 1 119 26.7 19.7 1319.3 1132.4 7.18 7.03 1222 0.50 8.4 5937.61 49.9 7257439 16.9 18.3 15.7

mestvarkens 5 127 27.1 19.0 982.9 2973.2 6.89 8.00 1709 0.50 4.4 3110.18 24.5 5316818 11.6 6.7 20.2

zeugen 110 24.5 19.6 6352.8 1768.5 8.76 7.48 3352 0.50 19.1 13465.7 122.4 45134901 114.0 216.0 60.1

kraamzeugen 8 26.3 19.1 1713 1844.1 7.45 7.52 1777 0.35 9.0 3117.25 389.7 5540410 192.4 185.4 199.6

meting 2:   20/02/2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 144 25.1 4.5 3094.2 3781.5 8.04 8.24 3421 0.35 1.58 547 3.8 1871939 3.6 3.3 4.0

mestvarkens 124 23.4 5.8 4946.4 737.33 8.51 6.60 1910 0.50 1.95 1378 11.1 2632344 5.9 15.3 2.3

zeugen 110 17.6 4.1 2179.2 1867.4 7.69 7.53 2017 0.50 6.90 4877 44.3 9838949 24.8 26.8 23.0

kraamzeugen 8 24.2 4.1 1713 2206.6 7.45 7.70 1944 0.35 0.53 184 22.9 356899 12.4 10.9 14.1

meting 3:   02/04/2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 131 25.3 6.9 1625.8 2176 7.39 7.69 1881 0.35 4.56 1578 12.0 2967426 6.3 5.4 7.3

mestvarkens 123 22.8 7.2 1455.8 13360.8 7.28 9.50 4410 0.50 2.55 1802 14.7 7949497 18.0 5.9 54.4

zeugen 110 19.3 7.1 1815.7 3741.2 7.50 8.23 2606 0.50 8.22 5810 52.8 15143690 38.2 26.6 54.9

kraamzeugen 8 23.6 7.2 2847 13360.8 7.95 9.50 6168 0.35 1.10 379 47.4 2339120 81.2 37.5 175.9  
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5. Bedrijf D 
meting 1: 19 september 2002 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 188 26.1 18.85 4633.8 9574.8 8.44 9.17 6661 0.45 2.6 1489 8 9915720 14.7 10.2 21.1

mestvarkens 205 - 25.2 1761.7 3848.3 7.47 8.26 2604 - - 14504 71 37764890 51.2 34.6 75.6

zeugen 215 25.5 22.15 2581 6877.1 7.86 8.84 4213 0.50 15.7 11062 51 46606169 60.2 36.9 98.3

kraamzeugen 12 24.9 21.5 1230.2 1151 7.11 7.05 1190 0.35 2.9 987 82 1174624 27.2 28.1 26.3

meting 2: 28 januari 2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 190 27.1 6.6 5050.7 10333.9 8.53 9.24 7225 0.45 3 1517 8 10961531 16.0 11.2 22.9

mestvarkens 219 20.8 8.1 4071.1 10796.5 8.31 9.29 6630 - - 6094 28 40400392 51.2 31.5 83.4

zeugen 216 23.4 7 1118.1 4469.1 7.02 8.40 2235 0.50 8 5620 26 12561742 16.2 8.1 32.3

kraamzeugen 12 26.9 7 6469.7 5436.8 8.77 8.60 5931 0.35 2 571 48 3389426 78.5 85.6 71.9

meting 3: 31 maart 2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 199 26.3 10.7 2054.3 4654.6 7.63 8.45 3092 0.45 2.90 1660 8 5134386 7.2 4.8 10.8

mestvarkens 175 24.3 12 3164.8 5065.3 8.06 8.53 4004 0.50 2.21 7130 41 28547314 45.3 35.8 57.3

zeugen 226 25 11.6 1322.9 3528.3 7.19 8.17 2160 0.50 10.68 7549 33 16309848 20.0 12.3 32.7

kraamzeugen 12 23.3 8.25 3340.3 2871.4 8.11 7.96 3097 0.35 1.83 634 53 1962995 45.4 49.0 42.1

meting 4: 5 augustus 2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 241 29.4 26.3 3741.2 4448.1 8.23 8.40 4079 0.45 5.64 3229 13 13173138 15.2 13.9 16.6

mestvarkens 191 31.7 30.8 4616.7 8356 8.44 9.03 6211 0.50 10.265 17530 92 108879711 158.3 117.7 213.0

zeugen 224 31.9 29.8 1758.1 5741.1 7.47 8.66 3177 0.50 29.39 20775 93 66001122 81.8 45.3 147.9

kraamzeugen 11 26.8 23.9 3118.1 3581.5 8.04 8.18 3342 0.35 6.74 2334 212 7801280 197.0 183.8 211.1  
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6. Bedrijf A 
meting 1: 12/08/2002 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter vent. luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 92 27.7 23.2 1787.8 10249.3 7.49 9.23 4281 0.35 4.0 1385 15.1 5930551 17.9 7.5 42.9

voormest 40 kg 86 28.7 23.2 2225.3 5393.6 7.71 8.59 3464 0.35 6.6 2286 26.6 7919651 25.6 16.4 39.8

mestvarkens 87 26.8 22 2225.3 4176.7 7.71 8.34 3049 0.56 6.0 5320 61.2 16219244 51.8 37.8 70.9

zeugen 96 25.0 22.8 792.3 479.3 6.67 6.17 616 0.50 19.8 13996 145.8 8624742 25.0 32.1 19.4

kraamzeugen 10 24.6 22.4 807.5 636.4 6.69 6.46 717 0.35 7.8 2702 270.2 1936687 53.8 60.6 47.8

meting 2: 30/09/2002 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter vent. luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 90 26.1 11.6 2590.3 7728.4 7.86 8.95 4474 0.35 2.65 918 10.2 4106711 12.7 7.3 21.9

mestvarkens 85 25.7 13.3 4112.1 2689.2 8.32 7.90 3325 0.56 - 5200 61.2 17292060 56.5 69.9 45.7

zeugen 100 23 15.4 497.1 643.6 6.21 6.47 566 0.50 11.9 8412 84.1 4757834 13.2 11.6 15.0

kraamzeugen 10 23.8 17.7 415.2 643.6 6.03 6.47 517 0.35 4.9 1697 169.7 877326 24.4 19.6 30.3

meting 3: 18/02/2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter vent. luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 92 24.9 0.6 15415.4 6543 9.64 8.79 10043 0.35 1.49 522 5.7 5242475 15.8 24.3 10.3

mestvarkens 90 25.2 0.9 1528.5 1625.8 7.33 7.39 1576 0.56 - 2349 26.1 3702962 11.4 11.1 11.8

zeugen 102 18.0 2.5 1138.7 354.3 7.04 5.87 635 0.50 5.7 4033 39.5 2561405 7.0 12.5 3.9

kraamzeugen 10 20.8 3.1 7111 1081.9 8.87 6.99 2774 0.35 1.0 355 35.5 984717 27.4 70.1 10.7

meting 4: 07/04/2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tuit geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter vent. luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

biggen 91 24.6 5.1 3532.9 7115.7 8.17 8.87 5014 0.35 0.87 300 3.3 1502170 4.6 3.2 6.5

mestvarkens 86 25.4 5.3 2284.60 5338.6 7.73 8.58 3492 0.56 2.15 1906 22.2 6657722 21.5 14.1 32.9

zeugen 101 19 6.3 2146.3 4128 7.67 8.33 2977 0.50 5.63 3980 39.4 11845567 32.6 23.5 45.2

kraamzeugen 10 22.3 7.05 854.4 - 6.75 - 854 0.35 1.62 559 55.9 477928 13.3 13.3  
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BIJLAGE 7: Olfactometrische resultaten mestvarkensbedrijven 

1. Bedrijf H 
meting 1: 17/09/02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestv midden 252 24 25.25 2306 2016.4 7.74 7.61 3064 0.45 4.1 2347 9.3 7192132 7.9 6.0 5.2

mestv achter 4694.1 4036.8 8.45 8.30 2347 9.3 12.1 10.4

meting 2: 04/03/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 252 24.5 8 13109 11358.4 9.48 9.34 9618 0.45 7.6 4334.243 17.2 41687663 46.0 62.6 54.3

mestvarkens 5975.8 8.70 28.6  
 

 

2. Bedrijf K 
meting 1: 05/09/02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens vent 2 705 22.3 553.2 716.3 6.32 6.57 1029 0.65 44 52681.45 74.7 54217046 21.4 11.5 14.9

mestvarkens vent 5 1893.5 1495.1 7.55 7.31 39.3 31.0

meting 2: 25/02/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens vent 4 625 26 13.9 4469.1 4912.2 8.40 8.50 3940 0.65 33.33 39815.7 63.7 156865444 69.7 79.1 86.9

mestvarkens vent 6 4333.4 2532.6 8.37 7.84 76.7 44.8  
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3. Bedrijf L 
meting 1: 06/02/2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 167 21.3 4.8 807.7 2519.3 6.69 7.83 1742 0.50 9.30 6574 39.4 16857260 28.0 13.0 40.5

2375.5 1906.5 7.77 7.55 0.45 5.42 3101 18.6 38.2 30.7

9675

meting 2:  18/03/2003 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 171 23.2 12 6280.9 6650.2 8.75 8.80 6250 0.50 12.84 9076 53.1 56726399 92.1 92.6 98.0

5845.3 - 8.67 0.45 vent. dicht 86.2

meting 3:   26/06/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 168 30.5 24.5 800 1066 6.68 6.97 880 0.50 12.91 9122 54.3 13564716 22.4 20.4 27.2

800 - 6.68 0.45 10.98 6287 37.4 20.4

15409

meting 4:  13/10/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 174 23.3 13.7 2381.77 1843.81 7.78 7.52 2187 0.50 10.99 7766 44.6 28340873 45.2 49.3 38.1

2381.77 - 7.78 0.45 9.07 5193 29.8 49.3

12959

meting 5:   27/10/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 174 21.05 7.1 1429.72 2242.72 7.27 7.72 1687 0.50 9.64 6814 39.2 18290765 29.2 24.7 38.8

1497.00 7.31 0.45 7.04 4029 23.2 25.9

10843  
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4. Bedrijf G  

Bedrijf Gbis
meting 1: 09-09-02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestv vooraan 152 25.0 20.4 4772.50 3796.4 8.47 8.24 4257 0.45 4.4 2519 16.6 10723314 19.6 22.0 17.5

mestv achteraan 194 5065.3 8.53 5065 0.45 14.7 8417 43.4 42632413 61.0 61.0

346 4511 0.45 19 10936 31.6 49327806 39.6 41.9 33.3

44.5

Bedrijf G
meting 2: 25-09-02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestv vent 3 590 23.0 15.4 2340.5 3513.3 7.76 8.16 3217 0.50 73.4 51890 87.9 166923698 78.6 57.2 85.8

mestv vent 5 3109.8 4187.6 8.04 8.34 -

meting 3: 05-03-03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 586 22.0 13 4772.5 3796.4 8.47 8.24 4511 0.50 19.9 14038 24.0 63321714 30.0 31.8 25.3

mestvarkens 5065.3 - 8.53 - - 33.7

meting 4:  22-10-03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 629 20 10.1 898.95 1214.11 6.80 7.10 1018 0.50 10.5 7400.807 11.8 7531327 3.3 2.9 4.0

965.57 6.87 3.2

meting 5: 13-11-03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 624 26.5 11.5 6330.66 7143.81 8.75 8.87 6725 0.50 11.54 8157.145 13.1 54856443 24.4 23.0 25.9

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              Finaal rapport- partim geur 
  

 160 

5. Bedrijf I 
meting 1: 10/09/02 (brasvoeder) geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestv vent rechts 484 24.1 26 5911.6 4857.1 8.68 8.49 7218.52 0.56 17.00 15073.61 31.1 108809139 62.4 51.1 42.0

mestv vent links 10057.6 9401.9 9.22 9.15 15073.61 31.1 87.0 81.3

meting 2: 13/02/03 (brasvoeder) geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 350 21.5 2 5911.6 4857.1 8.68 8.49 7441 0.56 5.5 3960 11.3 29467881 23.4 18.6 15.3

11358.4 9401.9 9.34 9.15 35.7 29.5

meting 3: 24/06/03 (brijvoeder) geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 354 26.9 21.7 647.80 1548.7 6.47 7.35 1152 0.56 9.51 10440 29.5 12025368 9.4 5.3 12.7

1523.3 - 7.33 - 12.5

meting 4:  15/10/03 (brijvoeder) geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 340 23.15 14.0 1514.13 3013.75 7.32 8.01 1807 0.56 - 11873 34.9 21456798 17.5 14.7 29.2

(brij) 1293.43 7.17 12.5

meting 5:   29/10/03 (brijvoeder) geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 338 23.0 7.9 3148.74 3509.1 8.05 8.16 3150 0.56 - 7062 20.9 22248708 18.3 18.3 20.4

(brij) 2830.08 7.95 16.4  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              Finaal rapport- partim geur 
  

 161 

6. Bedrijf J 
meting 1: 03/09/02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

zeugenopfok 102 26.8 24.0 2939.8 2680.2 7.99 7.89 2807 0.50 6.60 4665 45.7 13095402 35.7 37.4 34.1

mestvarkens 185 28.4 23.8 4046.7 3916.2 8.31 8.27 3981 0.50 5.50 3888 21.0 15476688 23.2 23.6 22.9

meting 2: 30/01/02 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mestvarkens 180 23.8 0.1 2021.70 2333.7 7.61 7.76 2569 0.50 1.95 1378.37 7.7 3540909 5.5 4.3 5.0

3047 3029.4 8.02 8.02 6.5 6.4

meting 3: 10/02/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mv stal 3 103 22.2 3.6 3309.5 3155.6 8.10 8.06 3232 0.50 2.03 1435 13.9 4637144 12.5 12.8 12.2

mv stal 4 103 23.4 4.7 1223.9 3636.3 7.11 8.20 2110 0.50 3.12 2205 21.4 4652537 12.5 7.3 21.6

meting 4: 27/02/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mv stal 3 103 24.9 14.5 3430.1 6497.6 8.14 8.78 4721 0.50 4.15 2930 28.4 13832058 37.3 27.1 51.3

mv stal 4 102 25.2 14.7 3741.2 4142.7 8.23 8.33 3937 0.50 5.75 4061 39.8 15987098 43.5 41.4 45.8

meting 5: 11/03/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mv stal 3 103 24.3 10.3 3071.3 5399.1 8.03 8.59 4072 0.50 4.14 2926.39 28.4 11916660 32.1 24.2 42.6

mv stal 4 102 24.4 9.6 3106.2 8553.9 8.04 9.05 5155 0.50 4.46 3152.59 30.9 16250399 44.3 26.7 73.4

meting 6: 25/03/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mv stal 3 103 24.5 18.5 8818.2 6102.3 9.08 8.72 7336 0.50 4.85 3424.73 33.2 25122504 67.8 81.4 56.4

mv stal 4 102 24.9 19.0 8650.8 7347.9 9.07 8.90 7973 0.50 5.52 3901.86 38.3 31108654 84.7 91.9 78.1

meting 7: 23/04/03 geuremissie/dier geuremissie/dier

diercat. aantal Tin Tout geurconc.1 geurconc 2 ln conc 1 ln conc 2 gemidd geurconc diameter luchtsnelheid debiet debiet/dier geuremissie geuremissie/dier adhv conc 1 adhv conc 2 

dieren (°C) (°C) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (ouE.m
-3

) (m) (m/s) (m
3
.h

-1
) (m

3
.h

-1
.dier

-1
) (ouE.h

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
) (ouE.dier

-1
.s

-1
)

mv stal 3 100 25.3 18.4 2913.1 2689.2 7.98 7.90 2799 0.50 5.98 4227.01 42.3 11831037 32.9 34.2 31.6

mv stal 4 65 24.8 19.5 3941.3 3566.2 8.28 8.18 3749 0.50 5.16 3649.16 56.1 13680912 58.5 61.5 55.6  
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BIJLAGE 8: Figuren bij berekeningen van geuremissiefactoren voor gesloten 

                      bedrijven 

1. Geuremissiefactor berekeningen bij bedrijf C 
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  2. Geuremissiefactor berekeningen bij bedrijf E 
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3. Geuremissiefactor berekeningen bij bedrijf F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 166 

biggen

y = 82.131x + 557.82

R
2
 = 0.7085

0

500

1000

1500

2000

2500

0 5 10 15 20 25

Tuit (°C)

V
 (

m
3
.h

-1
)

biggen

y = 3.5082x - 80.213

R
2
 = 0.9914

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

0 500 1000 1500 2000 2500

V (m
3
.h

-1
)

E
 (

lo
g

-o
u

E
.h

-1
)

kraamzeugen

y = 3.2161x + 111.99

R
2
 = 0.9996

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

V (m
3
.h

-1
)

E
 (

lo
g

-o
u

E
.h

-1
)

kraamzeugen

y = 205.18x - 852.49

R
2
 = 0.9813

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20 25

Tuit (°C)

V
 (

m
3
.h

-1
)

mestvarkens

y = 2.9544x + 837.01

R
2
 = 0.9971

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

V (m
3
.h

-1
)

E
 (

lo
g

-o
u

E
.h

-1
)

mestvarkens

y = 234.34x + 28.349

R
2
 = 0.7197

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 5 10 15 20 25

Tuit (°C)

V
 (

m
3
.h

-1
)

guste & dragende zeugen

y = 3.6342x - 1446.8

R
2
 = 0.9999

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

V (m
3
.h

-1
)

E
 (

lo
g

-o
u

E
.h

-1
)

guste & dragende zeugen

y = 571.17x + 2187.1

R
2
 = 0.9929

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 5 10 15 20 25

Tuit (°C)

V
 (

m
3
.h

-1
)

4. Geuremissiefactor berekeningen bij bedrijf B 
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5. Geuremissiefactor berekeningen bij bedrijf D 
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7. Geuremissiefactor berekeningen a.d.h.v. data van alle gesloten bedrijven samen 
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zeugen exclusief bedrijf C
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Bedrijf L (alle data)
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BIJLAGE 9: Figuren bij berekeningen van geuremissiefactoren voor 

                           mestvarkensbedrijven 

1. Geuremissiefactorberekeningen voor bedrijf L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Geuremissiefactorberekeningen voor bedrijf G 

Bedrijf G (alle data)

y = 1101x + 2982.5

R
2
 = 0.0557

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 5 10 15 20 25

Tuit (°C)

V
 (

m
3
.h

-1
)

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 172 

Bedrijf I

y = 403.97x + 3899

R
2
 = 0.8469

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 5 10 15 20 25 30

Tuit (°C)

V
 (

m
3
.h

-1
)

Bedrijf I

y = 3.6478x - 1551.5

R
2
 = 0.9435

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

V (m
3
.h

-1
)

E
 (

lo
g

-o
u

E
.h

-1
)

Bedrijf J

y = 122.95x + 1510.3

R
2
 = 0.8453

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 5 10 15 20 25 30

Tuit (°C)

V
 (

m
3
.h

-1
)

Bedrijf J

y = 3.6388x - 108.29

R
2
 = 0.9783

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 1000 2000 3000 4000 5000

V (m
3
.h

-1
)

E
 (

lo
g

-o
u

E
.h

-1
)

3. Geuremissiefactorberekeningen voor bedrijf I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Geuremissiefactorberekeningen voor bedrijf J 
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alle mestvarkensbedrijven
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5. Geuremissiefactorberekeningen a.d.h.v. data van alle mestvarkensbedrijven samen 
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alle mestvarkensdata (excl. 3 outliers)
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BIJLAGE 10: Figuren bij berekening van geuremissiefactor voor mestvarkens 

                        a.d.h.v. alle data voor mestvarkens (zowel mestvarkensbedrijven 

                        als gesloten bedrijven) 
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BIJLAGE 11: Berekening van de geurgewogen zwaartepunten van de gesloten 

                       bedrijven 

 

1. Bedrijf F  

 
aantal emissie emissie proc. coördinaten (m) proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x y  x-coord.  y-coord.

(ouE.s
-1

.d
-1

) (ouE.s
-1

)

meststal MV 100 25.4 2540 8.07 vent 1 5.0 8 0.403308 0.645292

MV 100 25.4 2540 8.07 vent 2 13.3 8 1.072799 0.645292

MV 100 25.4 2540 8.07 vent 3 5.0 7 0.403308 0.564631

MV 100 25.4 2540 8.07 vent 4 13.3 7 1.072799 0.564631

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 5 21.3 8 1.245616 0.467837

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 6 29.3 8 1.713453 0.467837

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 7 39.6 8 2.315793 0.467837

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 8 47.6 8 2.78363 0.467837

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 9 27.3 7 1.596494 0.409357

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 10 36.3 7 2.12281 0.409357

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 11 45.6 7 2.666671 0.409357

MV 72.5 25.4 1841.5 5.85 vent 12 54.6 7 3.192988 0.409357

KZ+biggen punt A 0.0 19

KZ 8 44.6 356.8 1.13 vent 13 2.2 19 0.024928 0.215284

KZ 8 44.6 356.8 1.13 vent 14 6.6 19 0.074783 0.215284

KZ 8 44.6 356.8 1.13 vent 15 11.0 19 0.124638 0.215284

KZ 8 44.6 356.8 1.13 vent 16 15.4 19 0.174493 0.215284

KZ 8 44.6 356.8 1.13 vent 17 19.8 19 0.224348 0.215284

KZ 8 44.6 356.8 1.13 vent 18 24.2 19 0.274204 0.215284

biggen 100 3.3 330 1.05 vent 19 35.2 19 0.368884 0.199113

biggen 100 3.3 330 1.05 vent 20 38.4 19 0.402419 0.199113

biggen 100 3.3 330 1.05 vent 21 41.6 19 0.435953 0.199113

biggen 100 3.3 330 1.05 vent 22 44.8 19 0.469488 0.199113

biggen 100 3.3 330 1.05 vent 23 48.0 19 0.503023 0.199113

biggen 100 3.3 330 1.05 vent 24 51.2 19 0.536558 0.199113

zeugen punt B 0 36

zeugen 29.5 17.2 507.4 1.61 vent 25 4.4 42.5 0.070898 0.684813

zeugen 29.5 17.2 507.4 1.61 vent 26 8.8 43.5 0.141797 0.700927

zeugen 29.5 17.2 507.4 1.61 vent 27 13.2 42.5 0.212695 0.684813

zeugen 29.5 17.2 507.4 1.61 vent 28 17.6 43.5 0.283593 0.700927

zeugen 26 17.2 447.2 1.42 vent 29 27 42.5 0.383441 0.603564

totale emissie 31489.6 100 geurgewogen zwaartepunt 25.3 11.8
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2. Bedrijf B 
aantal emissie emissie proc. coördinaten (m) proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x y  x-coord.  y-coord.

(ouE.s
-1

.d
-1

) (ouE.s
-1

)

zeugen punt A 7 88

stal punt B 7 73.5

punt C 18 60

KZ 8 44.6 356.8 1.08 vent 1 9.9 73.5 0.10721 0.795955

KZ 8 44.6 356.8 1.08 vent 2 15.7 73.5 0.17002 0.795955

biggen 120 3.3 396 1.20 vent 3 9.3 88 0.111777 1.057679

biggen 120 3.3 396 1.20 vent 4 13.9 73.5 0.167065 0.883403

biggen 120 3.3 396 1.20 vent 5 18.5 60 0.222353 0.721145

zeugen 35 17.2 602 1.83 vent 6 24.2 73.5 0.442169 1.342951

zeugen 35 17.2 602 1.83 vent 7 28.9 73.5 0.528045 1.342951

zeugen 35 17.2 602 1.83 vent 8 33.6 88 0.61392 1.607886

KZ 8 44.6 356.8 1.08 vent 9 20.6 63.25 0.223084 0.684954

KZ 8 44.6 356.8 1.08 vent 10 20.6 69.75 0.223084 0.755345

zeugen 48 17.2 825.6 2.51 vent 11 29.1 68 0.729187 1.703942

stal 3 punt D 15 41

biggen 100 3.3 330 1.00 vent 12 5.5 38.5 0.055087 0.385612

MV 100 25.4 2540 7.71 vent 13 5.5 32.5 0.424007 2.505494

MV 100 25.4 2540 7.71 vent 14 5.5 24.5 0.424007 1.888757

MV 100 25.4 2540 7.71 vent 15 5.5 16.5 0.424007 1.27202

stal 4 punt F 20 48

KZ 6 44.6 267.6 0.81 vent 16 27.3 42.75 0.22173 0.347215

KZ 6 44.6 267.6 0.81 vent 17 27.3 37.25 0.22173 0.302544

KZ 6 44.6 267.6 0.81 vent 18 27.3 31.75 0.22173 0.257873

meststal punt E 7 97

MV 720 25.4 18288 55.51 vent 19 23 107.5 12.76645 59.66929

Stal 5 punt F 20 48

biggen 200 3.3 660 2.00 vent 20 27.8 38.5 0.556884 0.771225

Totale emissie 32947.6 100 geurgewogen zwaartepunt 18.9 79.1
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3. Bedrijf D 
aantal emissie emissie proc. coördinaten (m) proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x y  x-coord.  y-coord.

(ouE.s
-1

.d
-1

) (ouE.s
-1

)

Stal A biggen 147 3.3 485.1 1.007678 vent 1 9.8 3 0.098752 0.03023

biggen 147 3.3 485.1 1.007678 vent 2 9.8 9.7 0.098752 0.097745

biggen 147 3.3 485.1 1.007678 vent 3 8 9.7 0.080614 0.097745

biggen 147 3.3 485.1 1.007678 vent 4 8 3.7 0.080614 0.037284

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 5 8 16.35 0.08894 0.181771

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 6 8 23.25 0.08894 0.258481

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 7 8 30.15 0.08894 0.335192

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 8 8 37.05 0.08894 0.411903

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 9 9.8 37.05 0.108951 0.411903

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 10 9.8 30.15 0.108951 0.335192

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 11 9.8 23.25 0.108951 0.258481

KZ 12 44.6 535.2 1.111748 vent 12 9.8 16.35 0.108951 0.181771

zeugen 44.4 17.2 763.68 1.58636 vent 13 9.8 45.2 0.155463 0.717035

zeugen 44.4 17.2 763.68 1.58636 vent 14 8 48.98 0.126909 0.776999

zeugen 44.4 17.2 763.68 1.58636 vent 15 9.8 55.76 0.155463 0.884554

zeugen 44.4 17.2 763.68 1.58636 vent 16 9.8 60.96 0.155463 0.967045

zeugen 44.4 17.2 763.68 1.58636 vent 17 8 65.46 0.126909 1.038431

Stal B punt A 22.2 11.1

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 18 27.95 14.85 0.921692 0.4897

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 19 27.45 18.6 0.905204 0.613362

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 20 27.95 23.6 0.921692 0.778244

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 21 27.45 28.6 0.905204 0.943127

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 22 27.95 33.6 0.921692 1.108009

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 23 27.45 38.6 0.905204 1.272891

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 24 27.95 43.6 0.921692 1.437774

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 25 27.45 48.6 0.905204 1.602656

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 26 27.95 53.6 0.921692 1.767538

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 27 27.45 58.6 0.905204 1.932421

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 28 27.95 63.6 0.921692 2.097303

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 29 27.45 68.6 0.905204 2.262185

Stal C punt B 38.4 11.1

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 30 43.65 14.85 1.439423 0.4897

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 31 45.15 21.1 1.488887 0.695803

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 32 43.65 23.6 1.439423 0.778244

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 33 44.15 28.6 1.455911 0.943127

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 34 43.65 33.6 1.439423 1.108009

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 35 44.15 38.6 1.455911 1.272891

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 36 43.65 43.6 1.439423 1.437774

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 37 44.15 48.6 1.455911 1.602656

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 38 43.65 53.6 1.439423 1.767538

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 39 44.15 58.6 1.455911 1.932421

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 40 43.65 63.6 1.439423 2.097303

MV 62.5 25.4 1587.5 3.297646 vent 41 44.15 68.6 1.455911 2.262185

Totale emissie 48140.4 100 geurgewogen zwaartepunt 30.2 39.7
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4. Bedrijf A 

 
aantal emissie emissie proc. coördinaten (m) proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x y  x-coord.  y-coord.

(ouE.s
-1

.d
-1

) (ouE.s
-1

)

Stal 1 KZ 8 44.6 356.8 0.9 vent 1 2.2 1.2 0.019989 0.010903

KZ 10 44.6 446.0 1.1 vent 2 6 1.2 0.068144 0.013629

KZ 10 44.6 446.0 1.1 vent 3 10 1.2 0.113573 0.013629

KZ 10 44.6 446.0 1.1 vent 4 13.8 1.2 0.15673 0.013629

zeugen 35.5 17.2 610.6 1.6 vent 5 22 6 0.342073 0.093293

zeugen 35.5 17.2 610.6 1.6 vent 6 25 6.8 0.388719 0.105732

Stal 2 punt A 0 15.6

biggen 80 3.3 264.0 0.7 vent 7 4.6 25.2 0.030924 0.169412

biggen 80 3.3 264.0 0.7 vent 8 8.2 25.2 0.055126 0.169412

KZ 8 44.6 356.8 0.9 vent 9 10.4 24.2 0.094492 0.219877

KZ 8 44.6 356.8 0.9 vent 10 14.4 33.8 0.130836 0.307101

KZ 8 44.6 356.8 0.9 vent 11 18.2 33.8 0.165362 0.307101

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 12 21.06 20.8 0.047146 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 13 22.12 20.8 0.049519 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 14 23.18 20.8 0.051892 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 15 24.24 20.8 0.054264 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 16 25.3 20.8 0.056637 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 17 26.36 20.8 0.05901 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 18 27.42 20.8 0.061383 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 19 28.48 20.8 0.063756 0.046564

zeugen 5.1 17.2 87.9 0.2 vent 20 29.54 20.8 0.066129 0.046564

Stal 3 punt B 0 28

MV 90 25.4 2286 5.8 vent 12 1 32 0.058212 1.862796

MV 90 25.4 2286 5.8 vent 13 1 39.4 0.058212 2.293568

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 14 8.6 42 0.489501 2.390588

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 15 13.8 42 0.785479 2.390588

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 16 19.2 42 1.09284 2.390588

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 17 24.4 42 1.388818 2.390588

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 18 29.8 42 1.696179 2.390588

Stal 4 punt C 32.6 28

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 19 37.4 42 2.128762 2.390588

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 20 43 42 2.447507 2.390588

biggen 90 3.3 297 0.8 vent 21 48.6 42 0.367563 0.317647

biggen 90 3.3 297 0.8 vent 22 52 42 0.393277 0.317647

biggen 90 3.3 297 0.8 vent 23 55 42 0.415966 0.317647

biggen 90 3.3 297 0.8 vent 24 58.2 42 0.440168 0.317647

biggen 90 3.3 297 0.8 vent 25 61.2 42 0.462857 0.317647

biggen 90 3.3 297 0.8 vent 26 64.4 42 0.487059 0.317647

Stal 5 punt E -20 22.4

MV 96 25.4 2438.4 6.2 vent 27 -19.2 23.2 -1.192189 1.440562

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 28 -18.6 28.4 -1.058689 1.616493

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 29 -18.6 33.8 -1.058689 1.923854

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 30 -18.6 39.2 -1.058689 2.231216

MV 88 25.4 2235.2 5.7 vent 31 -18.6 44.4 -1.058689 2.527193

Stal 6 0.0 punt D -15 10.5

zeugen 34 17.2 584.8 1.5 vent 32 -11 17.3 -0.16381 0.257628

totale emissie 39270 100.0 geurgewogen zwaartepunt 9.2 34.6
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BIJLAGE 12. Berekening van de geurgewogen zwaartepunten van de 

                            mestvarkensbedrijven 

 

1. Bedrijf H 
aantal emissie emissie proc. coördinaten proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x (m) y (m)  x-coord.  y-coord.

(ou.dier
-1

.s
-1

) (ou.s
-1

)

stal 5 (MV) MV 83.3 25.4 2116.6667 33.33333 vent 1 -3.3 10.5 -1.10 3.50

MV 83.3 25.4 2116.6667 33.33333 vent 2 -10.3 10.5 -3.43 3.50

MV 83.3 25.4 2116.6667 33.33333 vent 3 -17.3 10.5 -5.77 3.50

6350 geurgewogen zwaartepunt -10.30 10.50Totale emissie  
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2. Bedrijf L 
aantal emissie emissie proc. coördinaten proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x (m) y (m)  x-coord.  y-coord.

(ouE.dier
-1

.s
-1

) (ouE.s
-1

)

punt A 138.66 -64.66

stal 1 MV 66 25.4 1676.4 4.55 vent 11 141.31 -62.16 6.42 -2.83

(4 afd) MV 66 25.4 1676.4 4.55 vent 12 143.11 -62.16 6.51 -2.83

(oude stal) MV 66 25.4 1676.4 4.55 vent 13 148.26 -62.16 6.74 -2.83

MV 66 25.4 1676.4 4.55 vent 14 150.06 -62.16 6.82 -2.83

MV 77 25.4 1955.8 5.30 vent 15 156.41 -62.16 8.29 -3.30

MV 77 25.4 1955.8 5.30 vent 16 158.21 -62.16 8.39 -3.30

MV 77 25.4 1955.8 5.30 vent 17 165.76 -62.16 8.79 -3.30

MV 77 25.4 1955.8 5.30 vent 18 167.56 -62.16 8.89 -3.30

stal 2 MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 1 3.5 19 0.21 1.15

(5 afd) MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 2 6.05 19 0.37 1.15

(nieuwe stal) MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 3 13.05 19 0.79 1.15

MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 4 15.6 19 0.95 1.15

MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 5 22.6 19 1.37 1.15

MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 6 25.15 19 1.52 1.15

MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 7 32.15 19 1.95 1.15

MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 8 34.7 19 2.10 1.15

MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 9 41.7 19 2.53 1.15

MV 88 25.4 2235.2 6.06 vent 10 44.25 19 2.68 1.15

totale emissie 36880.8 100 geurgewogen zwaartepunt 75.3 -13.0

2 stallen samen  
aantal emissie emissie proc. coördinaten proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x (m) y (m)  x-coord.  y-coord.

(ouE.dier
-1

.s
-1

) (ouE.s
-1

)

stal 2 MV 88 25.4 2235.2 10 vent 1 3.5 19 0.35 1.90

(5 afd) MV 88 25.4 2235.2 10 vent 2 6.05 19 0.61 1.90

(nieuwe stal) MV 88 25.4 2235.2 10 vent 3 13.05 19 1.31 1.90

MV 88 25.4 2235.2 10 vent 4 15.6 19 1.56 1.90

MV 88 25.4 2235.2 10 vent 5 22.6 19 2.26 1.90

MV 88 25.4 2235.2 10 vent 6 25.15 19 2.52 1.90

MV 88 25.4 2235.2 10 vent 7 32.15 19 3.22 1.90

MV 88 25.4 2235.2 10 vent 8 34.7 19 3.47 1.90

MV 88 25.4 2235.2 10 vent 9 41.7 19 4.17 1.90

MV 88 25.4 2235.2 10 vent 10 44.25 19 4.43 1.90

totale emissie 22352 100 geurgewogen zwaartepunt 23.875 19.0

stal 2 afzonderlijk  
aantal emissie emissie proc. coördinaten proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x (m) y (m)  x-coord.  y-coord.

(ouE.dier
-1

.s
-1

) (ouE.s
-1

)

punt A 0 0

stal 1 MV 66 25.4 1676.4 11.5 vent 11 2.65 2.5 0.31 0.29

(4 afd) MV 66 25.4 1676.4 11.5 vent 12 4.45 2.5 0.51 0.29

(oude stal) MV 66 25.4 1676.4 11.5 vent 13 9.6 2.5 1.11 0.29

MV 66 25.4 1676.4 11.5 vent 14 11.4 2.5 1.32 0.29

MV 77 25.4 1955.8 13.5 vent 15 17.75 2.5 2.39 0.34

MV 77 25.4 1955.8 13.5 vent 16 19.55 2.5 2.63 0.34

MV 77 25.4 1955.8 13.5 vent 17 26.95 2.5 3.63 0.34

MV 77 25.4 1955.8 13.5 vent 18 28.75 2.5 3.87 0.34

totale emissie 14528.8 100 geurgewogen zwaartepunt 15.8 2.5

stal 1 afzonderlijk  



                                                                                                                 Finaal rapport- partim geur 
  

 181 

3. Bedrijf G 
aantal emissie emissie proc. coördinaten proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x (m) y (m)  x-coord.  y-coord.

(ouE.dier
-1

.s
-1

) (ouE.s
-1

)

stal 1 MV 95 25.4 2413 8.33 vent 1 7 11 0.58 0.92

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 2 14 11 1.17 0.92

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 3 21 11 1.75 0.92

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 4 28 11 2.33 0.92

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 5 35 11 2.92 0.92

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 6 42 11 3.50 0.92

stal 2 MV 95 25.4 2413 8.33 vent 7 7 18 0.58 1.50

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 8 14 18 1.17 1.50

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 9 21 18 1.75 1.50

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 10 28 18 2.33 1.50

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 11 34 18 2.83 1.50

MV 95 25.4 2413 8.33 vent 12 42 18 3.50 1.50

totale emissie 28956 100 geurgewogen zwaartepunt 24.4 14.5  
 

 

 

4. Bedrijf K 
aantal emissie emissie proc. coördinaten proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x (m) y (m)  x-coord.  y-coord.

(ouE.dier
-1

.s
-1

) (ouE.s
-1

)

stal 1 MV 130 25.4 3302 8.02 vent 1 4 7 0.32 0.56

MV 130 25.4 3302 8.02 vent 2 12 7 0.96 0.56

MV 130 25.4 3302 8.02 vent 3 20 7 1.60 0.56

MV 130 25.4 3302 8.02 vent 4 28 7 2.25 0.56

MV 130 25.4 3302 8.02 vent 5 36 5 2.89 0.40

stal 2 punt A

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 6 2.5 20.5 0.13 1.03

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 7 7.5 19.5 0.38 0.98

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 8 12.5 20.5 0.63 1.03

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 9 17.5 19.5 0.88 0.98

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 10 22.5 20.5 1.13 1.03

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 11 27.5 19.5 1.38 0.98

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 12 32.5 20.5 1.63 1.03

MV 81.25 25.4 2063.75 5.02 vent 13 37.5 19.5 1.88 0.98

stal 3 punt B

MV 80 25.4 2032 4.94 vent 14 -15 44.5 -0.74 2.20

MV 80 25.4 2032 4.94 vent 15 -20 44.5 -0.99 2.20

MV 80 25.4 2032 4.94 vent 16 -25 44.5 -1.23 2.20

MV 80 25.4 2032 4.94 vent 17 -30 44.5 -1.48 2.20

totale emissie 41148 100 geurgewogen zwaartepunt 11.6 19.5
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5. Bedrijf J 

 
aantal emissie emissie proc. coördinaten (m) proc.bijdr. proc.bijdr.

diercat. dieren factor bijdrage punt x (m) y (m)  x-coord.  y-coord.

(ou.dier
-1

.s
-1

) (ou.s
-1

)

biggenst punt B 68 3.75

stal 1 biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 1 75 35.15 0.55 0.26

biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 2 79 29.95 0.58 0.22

biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 3 83 35.15 0.61 0.26

stal 2 biggen 110.0 3.3 363 0.60196 vent 4 75 27.55 0.45 0.17

biggen 110.0 3.3 363 0.60196 vent 5 79 25.35 0.48 0.15

biggen 110.0 3.3 363 0.60196 vent 6 83 27.55 0.50 0.17

stal 3 biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 7 75 22.95 0.55 0.17

biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 8 79 17.75 0.58 0.13

biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 9 83 22.95 0.61 0.17

stal 4 biggen 126.7 3.3 418 0.69316 vent 10 74 15.75 0.51 0.11

biggen 126.7 3.3 418 0.69316 vent 11 79 12.25 0.55 0.08

biggen 126.7 3.3 418 0.69316 vent 12 83 15.75 0.58 0.11

stal 5 biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 13 75 9.95 0.55 0.07

biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 14 79 4.75 0.58 0.03

biggen 133.3 3.3 440 0.72964 vent 15 83 9.95 0.61 0.07

varkensst punt A 35 3.75

stal 6 MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 16 50 7.95 1.95 0.31

MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 17 42 6.75 1.64 0.26

stal 7 MV 70 25.4 1778 2.94842 vent 18 50 11.4 1.47 0.34

MV 70 25.4 1778 2.94842 vent 19 42 10.2 1.24 0.30

stal 8 MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 20 50 17.5 1.95 0.68

MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 21 42 16.3 1.64 0.64

stal 9 MV 65 25.4 1651 2.73782 vent 22 50 24.7 1.37 0.68

MV 65 25.4 1651 2.73782 vent 23 42 23.5 1.15 0.64

stal 10 MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 24 50 30.8 1.95 1.20

MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 25 42 29.6 1.64 1.15

stal 11 MV 63 25.4 1600.2 2.65358 vent 26 50 38 1.33 1.01

MV 63 25.4 1600.2 2.65358 vent 27 42 36.8 1.11 0.98

stal 12 MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 28 50 44.1 1.95 1.72

MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 29 42 42.9 1.64 1.67

stal 13 MV 70 25.4 1778 2.94842 vent 30 50 51.3 1.47 1.51

MV 70 25.4 1778 2.94842 vent 31 42 50.1 1.24 1.48

stal 14 MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 32 50 57.4 1.95 2.24

MV 92.5 25.4 2349.5 3.89613 vent 33 42 56.2 1.64 2.19

zeugenopfok 0.00 0.00

stal 1 MV 95 25.4 2413 4.00143 vent 34 -4.5 2.6 -0.18 0.10

stal 2 MV 95 25.4 2413 4.00143 vent 35 -3.9 9.4 -0.16 0.38

stal 3 MV 95 25.4 2413 4.00143 vent 36 -3.9 16.2 -0.16 0.65

stal 4 MV 95 25.4 2413 4.00143 vent 37 -3.9 23 -0.16 0.92

stal 5 MV 95 25.4 2413 4.00143 vent 38 -3.9 29.8 -0.16 1.19

stal 6 MV 95 25.4 2413 4.00143 vent 39 -3.2 36.6 -0.13 1.46

stal 7 MV 95 25.4 2413 4.00143 vent 40 -3.2 43.4 -0.13 1.74

totale emissie 60303.4 100 geurgewogen zwaartepunt 35.5 27.6  
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BIJLAGE 13. Resultaten snuffelmetingen gesloten bedrijven 

1. Bedrijf F  
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz meteo Zelzate

MGWA Meteo KMI   SEMMERZAKE 

Datum uur winter/ GMT(=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

zomer (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 9/08/2002 15u20-15u40 zomer 13u20-13u40 8 Z 326 6(13u) 6(14u) 8 14(13u) 18(14u) 16 4.4

2 8/01/2003 11u-11u45 winter 10u-10u45 0 ZW 260 2(10u) 2(11u) 0 14(10u) 14(11u) 14 3.9

3 4/02/2003 12u35-13u35 winter 11u30-12u35 5 O 428 7(11u) 7(12u) 5 11(11u) 14(12u) 14 3.9

4 24/02/2003 10u45-11u30 winter 9u45-10u30 1 NW 260 5(10u) 4(11u) 1 11(10u) 11(12u) 11 3.1

5 10/03/2003 12u30-13u10 winter 11u30-12u10 8 NO 285 7(11u) 7(12u) 8 22(11u) 22(12u) 22 6.1

6 17/06/2003 9u45-10u15 zomer 7u45-8u15 3/8 tot 4/8 NW 115 5 5 7 7 1.9

7 15/07/2003 10u30-11u10 zomer 8u30-9u10 0/8 W 155 1(8u) 1(9u) 1 7(8u) 7(9u) 7 1.9

8 18/07/2003 12u10-12u50 zomer 10u10-10u50 7/8 NO 183 6(10u) 7(11u) 7 18(10u) 18(11u) 18 5.0

9 5/09/2003 9u40-10u30 zomer 7u40-8u30 1/8 tot 0/8 NW 171 2(8u) 2(9u) 1 7(8u) 7(9u) 7 1.9

10 31/10/2003 10u-10u25 winter 9u-9u25 6/8 tot 7/8 N 434 - - 7 4(9u) (m/s) 4(10u) (m/s) - 4.0

11 4/11/2003 10u20-10u50 winter 9u20-9u50 8/8 ZW 515 - - 8 4(9u) (m/s) 3(10u) (m/s) - 3.5

12 7/11/2003 16u-16u45 winter 15u-15u45 0/8 NO 508 - - 0 5(15u) (m/s) 4(16u) (m/s) - 4.5

gemidd. 303

stdev 139

Meteo ter plaatse

 
Datum windrichting windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 9/08/2002 SSW(13u) SSW(14u) 20.7(13u) 20.7(14u) D 16657 16657

2 8/01/2003 E(10u) E(11u) 5.3-(10u) 4.5-(11u) B 39852 10807

3 4/02/2003 W(11u) WNW(12u) 3.2(11u) 3.7(12u) C 43173 22481

4 24/02/2003 SSE(10u) SSE(11u) 8.4(10u) 11.1(11u) B 32169 8919

5 10/03/2003 SW(11u) SW(12u) 12.1(11u) 12.4(12u)  D 18275 18275

6 17/06/2003 SE 12.9 B 6260 2068

7 15/07/2003 VR(8u) E(9u) 18.1(8u) 19.4(9u) A 15054 3005

8 18/07/2003 W(10u) W(11u) 20.5(10u) 21.5(11u) D 8048 8048

9 5/09/2003 ESE(8u) VR(9u) 16.5(8u) 19.3(9u) B 11054 3406

10 31/10/2003 S(9u) S(10u) 10.9(9u) 11.6(10u) D 23458 23458

11 4/11/2003 SW(9u) SSW(10u) 9.7(9u) 10.0(10u) D 26955 26955

12 7/11/2003 ENE(15u) ENE(16u) 10.3(15u) 8.9(16u) B 124420 32846

gemidd 30448 14744

stdev 31885 10225  
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2. Bedrijf B 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz meteo Zelzate

MGWA Meteo KMI

Datum uur winter/ GMT(=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

zomer (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 12/02/2003 9u30-10u winter 8u30-9u 1 ZW 336 3(8u) 8(9u) 1 7(8u) 7(9u) 7 1.9

2 26/02/2003 9u10-10u winter 8u10-9u 6/8 tot 7/8 NW 432 4(8u) 5(9u) 5 7(8u) 7(9u) 7 1.9

3 17/03/2003 16u20-17u05 winter 15u20-16u05 0 Z 224 0(15u) 0(16u) 0 14(15u) 11(16u) 12 3.3

4 2/04/2003 9u15-9u55 zomer 7u15-7u55 5/8 tot 3/8 ZO 372 8(7u) 8(8u) 5 6m/s(7u) 8m/s(8u) - 7.5

5 9/04/2003 9u10-9u50 zomer 7u10-7u50 0/8 ZW 184 1(7u) 1(8u) 1 3m/s(7u) 4m/s(8u) - 3.5

6 18/06/2003 8u35-9u30 zomer 6u35-7u30 8/8 ZO 284 4 8 11 11 3.1

7 3/09/2003 16u30-17u40 zomer 14u30-15u40 2/8 tot 1/8 ZW 200 5 2 7 7 1.9

8 5/09/2003 16u15-17u10 zomer 14u15-15u10 7/8 NW 276 6(14u) 7(15u) 7 11(14u) 11(15u) 11 3.1

9 17/10/2003 15u50-16u40 zomer 13u50-14u40 0/8 tot 1/8 ZW 340 - - 1 3(14u) (m/s) 3(15u) (m/s) - 3.0

10 29/10/2003 9u20-10u10 winter 8u20-9u10 6/8 tot 7/8 N 432 - - 7 3(8u) (m/s) 3(9u) (m/s) - 3.0

11 31/10/2003 16u45-17u05 winter 15u45-16u05 8/8 NW 332 - - 8 3(16u) (m/s) - 3.0

12 4/11/2003 17u10-17u35 winter 16u10-16u35 8/8 N 496 - - 8 4(16u) (m/s) 4(17u) (m/s) - 4.0

gemidd. 326

stdev 97

Meteo ter plaatse

 

 
Datum windrichting windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 12/02/2003 ENE(8u) ENE(9u) 2.2-(8u) 2.0-(9u) B 30101.36 8751.831

2 26/02/2003 VR(8u) SE(9u) 3.6(8u) 5.9(9u) C 23132.99 12596.12

3 17/03/2003 N(15u) N(16u) 13.1(15u) 12.2(16u) B 27306.76 7577

4 2/04/2003 WNW(7u) NW(8u) 5.7(7u) 6.8(8u) D 32680.88 32680.88

5 9/04/2003 ENE(7u) ENE(8u) 0.7(7u) 2.3(8u) B 21535.95 6007.431

6 18/06/2003 W 22.2 D 10136.23 10136.23

7 3/09/2003 VR 20.1 B 13965.06 4222.06

8 5/09/2003 SE(14u) SSE(15u) 22.1(14u) 22.1(15u) D 9724.587 9724.587

9 17/10/2003 ENE(14u) ENE(15u) 13.1(14u) 13.2(15u) B 46574.01 12824.49

10 29/10/2003 S(8u) SSW(9u) 2.8(8u) 4.2(9u) D 18235.48 18235.48

11 31/10/2003 SE(16u) 11.4(16u) D 12385.59 12385.59

12 4/11/2003 SSW(16u) SSW(17u) 10.2(16u) 10.2(17u) D 28600.14 28600.14

gemidd. 22865 13645

stdev. 10915 8770  
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3. Bedrijf D 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz meteo Zelzate

MGWA Meteo KMI

Datum uur winter/ GMT(=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid 

zomer (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 4/02/2003 9u30-10u30 winter 8u30-9u30 1 (2) O 376 4(9u) 4(10u) 2 11(9u) 11(10u) 11 3.1

2 24/02/2003 12u40-13u15 winter 11u40-12u15 1 NW 192 4 1 14 14 3.9

3 10/03/2003 10u05-11u15 winter 9u05-10u15 7/8 tot 8/8 NO 368 7(9u) 7(10u) 7 18(9u) 18(10u) 18 5.0

4 17/03/2003 11u30-12u10 winter 10u30-11u10 0 ZO 224 1(10u) 0(11u) 0 4(10u) 11(11u) 11 3.1

5 31/03/2003 10u45-11u35 zomer 8u45-9u35 4/8 tot 3/8 ZW 340 3(9u) 4(10u) 3 18(9u) 18(10u) 18 5.0

6 18/06/2003 11u45-12u30 zomer 9u45-10u30 1/8 ZO 204 7(10u) 6(11u) 1 11(10u) 14(11u) 12.5 3.5

7 26/06/2003 11u10-11u50 zomer 9u10-9u50 1/8 ZW 232 4(9u) 4(10u) 1 14(9u) 14(10u) 14 3.9

8 18/07/2003 14u30-15u30 zomer 12u30-13u30 7/8 tot 3/8 NO 216 5(12u) 5(13u) 5 11(12u) 11(13u) 11 3.1

9 5/09/2003 13u15-13u40 zomer 11u15-11u40 6/8 tot 7/8 NW 180 6(12u) 6(13u) 6 11(12u) 11(13u) 11 3.1

10 17/10/2003 14u10-14u45 zomer 12u10-12u45 0/8 ZW 392 - - 0 5(12u) (m/s) 5(13u) (m/s) - 5.0

11 31/10/2003 14u50-15u20 winter 13u50-14u20 8/8 NO 400 - - 8 3(14u) (m/s) - 3.0

12 4/11/2003 12u50-13u20 winter 11u50-12u20 8/8 NO 364 - - 8 3(12u) (m/s) - 3.0

gemidd. 291

stdev 89

Meteo ter plaatse

 
Datum windrichting windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 4/02/2003 W(9u) W(10u) 1.4(9u) 2.8(10u) B 55818.92 15276.06

2 24/02/2003 SSE 12.9 B 25373.03 6979.345

3 10/03/2003 SW(9u) SW(10u) 10.5(9u) 11.5(10u) D 22331.86 22331.86

4 17/03/2003 VR(10u) NNE(11u) 10.8(10u) 12.0(11u) B 25769.3 10776.18

5 31/03/2003 ENE(9u) NE(10u) 8.1(9u) 9.4(10u) B 75278.02 19866.15

6 18/06/2003 W(10u) W(11u) 20.5(10u) 21.5(11u) B 1136.728 6956.425

7 26/06/2003 E(9u) E(10u) 19.3(9u) 20.6(11u) B 33623.75 9160.246

8 18/07/2003 W(12u) W(13u) 23.8(12u) 24.9(13u) B 24413.89 6834.653

9 5/09/2003 ESE(12u) SE(13u) 21.4(12u) 22.3(13u) C 9770.918 5280.664

10 17/10/2003 ENE(12u) ENE(13u) 11.3(12u) 12.4(13u) B 93184.09 24522.53

11 31/10/2003 SSW(14u) 12.4(14u) D 16279.75 16279.75

12 4/11/2003 SSW(12u) 10.9(12u) D 14172.49 14172.49

gemidd. 33096 13203

stdev. 27663 6564
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4. Bedrijf A 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz meteogegevens Zelzate

MGWA Meteo KMI

Datum uur winter/ GMT(=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

zomer (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 12/08/2002 10u30-11u zomer 8u30-9u 7 ZO 200 7(8u) 7(9u) 7 7(8u) 7(9u) 7 1.9

2 28/01/2003 9u45-10u20 winter 8u45-9u20 3 O 278 6 3 22 22 6.1

3 4/02/2003 10u50-11u35 winter 9u50-9u35 8 ZO 273 4 8 11 11 3.1

4 18/02/2003 10u40-11u20 winter 9u40-9u20 0 ZW 263 0 0 11 11 3.1

5 26/02/2003 11u15-12u30 winter 9u15-10u30 6/8 tot 2/8 NW 232 5(9u) 6(10u) 5 7(9u) 11(10u) 11 3.1

6 18/06/2003 10u35-11u05 zomer 8u35-9u05 0/8 tot 3/8 O 128 7 3 11 11 3.1

7 26/06/2003 12u30-12u50 zomer 10u30-10u50 1/8 ZW 163 4 1 14 14 3.9

8 8/07/2003 16u-17u zomer 14u-15u 7/8 tot 8/8 ZO 104 6(14u) 6(15u) 7 11(14u) 7(15u) 9 2.5

9 5/09/2003 11u30-12u45 zomer 9u30-10u45 0/8 tot 4/8 NW 120 3(10u) 5(11u) 4 4(10u) 7(11u) 5.5 1.5

10 17/10/2003 12u35-13u30 zomer 10u35-11u30 0/8 ZW 332 - - 0 4(11u) (m/s) - 4.0

11 31/10/2003 13u20-14u15 winter 12u20-13u15 8/8 N 232 - - 8 3(12u) (m/s) 3(13u) (m/s) - 3.0

12 4/11/2003 11u50-12u30 winter 10u50-11u30 8/8 N 144 - - 8 4(11u) (m/s) 3(12u) (m/s) - 3.5

gemidd. 206

stdev 74

Meteo ter plaatse

 
 

Datum windrichting windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 12/08/2002 W(8u) W(9u) 17.5(8u) 17.6(9u) D 4222.06 4222.06

2 28/01/2003 W 5.6 C 34187.92 17571.9

3 4/02/2003 W 2.8 D 9546.37 9546.37

4 18/02/2003 E 1.1 B 32630.72 9043.561

5 26/02/2003 SE(9u) SSE(10u) 5.4(9u) 7.0(10u) C 14158 7570.053

6 18/06/2003 W 20 B 11286.05 3306.806

7 26/06/2003 E 22.4 B 19814.67 5510.105

8 8/07/2003 NNW(14u) NNW(15u) 22.2(14u) 22.5(15u) D 2169.726 2169.726

9 5/09/2003 VR(10u) VR(11u) 20.9(10u) 21.6(11u) D 1918.452 1918.452

10 17/10/2003 E(11u) 10.4(11u) B 58817.82 15792.26

11 31/10/2003 SSW(12u) S(13u) 12.1(12u) 12.7(13u) D 7370.97 7370.97

12 4/11/2003 SSW(11u) SSW(12u) 10.8(11u) 10.9(12u) D 4265.283 4265.283

gemidd. 16699 7357

stdev. 17208 5035  
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BIJLAGE 14. Resultaten snuffelmetingen mestvarkensbedrijven 

1. Bedrijf H 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz meteo Zelzate

MGWA

Datum uur winter/ GMT (=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

zomer (N) (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 13/02/2003 14u15-14u45 winter 13u15-13u45 0 ZW 115 0(13u) 0(14u) 0 11(13u) 14(14u) 12.5 3.5

2 24/02/2003 16u30-17u15 winter 15u30-15u15 3/8 tot 5/8 W 118 3 3 14 14 3.9

3 4/03/2003 14u40-15u30 winter 13u40-14u30 8 NO 186 8 8 22 22 6.1

4 24/03/2003 16u15-17u30 winter 15u15-16u30 8/8 tot 3/8 NO 81 6(15u) 7(16u) 6 14(15u) 14(16u) 14 3.9

5 16/06/2003 13u10-13u30 zomer 11u10-11u30 0/8 Z 10 2 0 7 7 1.9

6 8/07/2003 10u30-11u zomer 8u30-9u 0/8 NW 31 5(8u) 5(9u) 0 4(8u) 4(9u) 4 1.1

7 14/07/2003 12u40-13u05 zomer 10u40-11u05 0/8 W 71 0(10u) 0(11u) 0 7(10u) 11(11u) 10 2.8

8 3/09/2003 10u45-11u10 zomer 8u45-9u10 1/8 Z 55 5 1 4 4 1.1

9 15/10/2003 9u25-10u05 zomer 7u25-8u05 0/8 W 166 - - 0 4(7u) (m/s) 3(8u) (m/s) - 3.0

10 22/10/2003 12u05-12u55 zomer 10u05-10u55 6/8 tot 7/8 NW 139 - - 6 3(10u) (m/s) 3(11u) (m/s) - 3.0

11 27/10/2003 9u45-10u15 winter 8u45-9u15 0/8 W 146 - - 0 2(9u) (m/s) - 2.0

12 29/10/2003 15u-15u25 winter 14u-14u25 8/8 NO 140 - - 8 6(14u) (m/s) 5(15u) (m/s) - 5.5

gemidd. 105

stdev 55

Meteo ter plaatse Meteo KMI

 
Datum windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 13/02/2003 ENE(13u) E(14u) 1.3(13u) 1.7(14u) B 10785.32 3145.304

2 24/02/2003 SE 13.9 C 6507.106 3543.651

3 4/03/2003 S 8.2 D 9803.662 9803.662

4 24/03/2003 W(15u) W(16u) 19.5(15u) 18.1(16u) C 3846.513 2173.548

5 16/06/2003 VR 23.1 A 573.9539 13675.82

6 8/07/2003 VR(8u) VR(9u) 16.7(8u) 18.8(9u) A 1095.888 8633.289

7 14/07/2003 E(10u) ENE(11u) 24.4(10u) 26.1(11u) A 6866.216 1491.425

8 3/09/2003 VR 17.1 A 29924.25 1181.865

9 15/10/2003 ENE(7u) E(8u) 4.6(7u) 6.2(8u) B 16042.44 4596.134

10 22/10/2003 ESE(10u) SE(11u) 7.8(10u) 9.7(11u) C 6544.501 3603.742

11 27/10/2003 NNE(9u) 3.7(9u) B 9227.913 2876.571

12 29/10/2003 S(14u) S(15u) 8.8(14u) 8.3(15u) D 5971.021 5971.021

gemidd. 8932 5058

stdev. 7847 3808  
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2. Bedrijf L 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz Meteo Zelzate

MGWA Meteo KMI

Datum uur winter/ GMT(=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

zomer (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 12/02/2003 11u30-12u30 winter 10u30-11u30 0 W 192 8(10u) 8(11u) 0 7(10u) 7(11u) 7 1.9

2 25/02/2003 11u30-13u10 winter 10u30-12u10 0 - - 1(11u) 1(12u) 0 11(11u) 11(12u) 11 3.1

3 10/03/2003 15u-16u winter 14u-15u 8 NO 480 7(14u) 7(15u) 7 25(14u) 18(15u) 21 5.8

4 18/03/2003 13u45-14u45 winter 12u45-13u45 1/8 tot 0/8 ZW 280 3(13u) 2(14u) 2 14(13u) 18(14u) 16 4.4

5 16/06/2003 11u30-12u05 zomer 9u30-10u05 0/8 ZW 152 2(9u) 2(10u) 0 11(9u) 11(10u) 11 3.1

6 26/06/2003 14u20-15u20 zomer 12u20-13u20 7/8 tot 8/8 ZW 204 5(12u) 4(13u) 7 7(12u) 14(13u) 14 3.9

7 8/07/2003 12u10-12u50 zomer 10u10-10u50 3/8 ZO 176 5(10u) 6(11u) 3 4(10u) 7(11u) 5.5 1.5

8 14/07/2003 14u10-14u40 zomer 12u10-12u40 0/8 W 112 0(12u) 0(13u) 0 11(12u) 11(13u) 11 3.1

9 3/09/2003 12u-12u50 zomer 10u-10u50 1/8 W 128 5(10u) 5(11u) 1 7(10u) 7(11u) 7 1.9

10 13/10/2003 14u-15u zomer 12u-13u 5/8 tot 7/8 W 332 - - 6 4(12u) (m/s) 4(13u) (m/s) - 4.0

11 27/10/2003 13u-13u55 winter 12u-12u55 0/8 ZW 472 - - 0 3(12u) (m/s) 2(13u) (m/s) - 2.5

12 29/10/2003 11u30-12u50 winter 10u30-11u50 7/8 tot 8/8 N 328 - - 7 6(11u) (m/s) 7(12u) (m/s) - 6.5

gemidd. 260

stdev 130

Meteo ter plaatse

 
 

Datum windrichting windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 12/02/2003 ENE(10u) ENE(11u) 1.7-(10u) 1.8-(11u) B 13005 3876 geuremissie geuremissie(D) MGWA

2 25/02/2003 SE(11u) SE(12u) 10.8(11u) 12.7(12u) B - - 13005.08 3875.994 192

3 10/03/2003 SW(14u) WSW(15u) 12.9(14u) 13(15u) D 37438 37438 37438 37437.5 480

4 18/03/2003 ENE(13u) ENE(14u) 10.7(13u) 11.8(14u) B 49590 13172 49589.96 13172.31 280

5 16/06/2003 ENE(9u) ENE(10u) 22(10u) 23.1(11u) A 23080 4084 23080.13 4083.929 152

6 26/06/2003 E(12u) ENE(13u) 24(12u) 24.8(13u) D 7489 7489 7488.719 7488.719 204

7 8/07/2003 VR(10u) WNW(11u) 21(10u) 23.4(11u) A 14480 2930 14660.14 2700.025 112

8 14/07/2003 E(12u) ESE(13u) 22.2(12u) 21.9(13u) A 14660 2700 7199.337 2266.542 128

9 3/09/2003 VR(10u) VR(11u) 19.1(10u) 19.5(11u) B 7199 2267 29978.68 15569.76 332

10 13/10/2003 E (12u) ENE(13u) 13.4(12u) 13.9(13u) C 29979 15570 63778.54 17542.31 472

11 27/10/2003 NNE(12u) N(13u) 6.9(12u) 7.3(13u) B 63779 17542 23577.02 23577.02 328

12 29/10/2003 SSW(11u) SSW(12u) 8.6(11u) 8.5(12u) D 23577 23577 gemidd 26980 12771 268

gemidd. 25843 11877 stdev 18645 11305 134

stdev. 18085 11128

 



                                                                                                                                                                                              Finaal rapport- partim geur 
  

 189 

3. Bedrijf G 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz Meteo Zelzate

MGWA

Datum uur zomer/ GMT (=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

winter (N) (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl  (km/h) st kl (m/s)

1 13/02/2003 12u30-13u20 winter 11u30-12u20 0 ZW 223 0(11u) 0(12u) 0 7(11u) 7(12u) 7 1.9

2 24/02/2003 15u10-15u45 winter 14u10-14u45 2/8 tot 3/8 NW 285 3(14u) 3(15u) 3 14(14u) 14(15u) 14 3.9

3 4/03/2003 13u10-14u winter 12u10-13u 8 N 279 8(12u) 8(13u) 8 22(12u) 18(13u) 20 5.6

4 24/03/2003 15u-15u45 winter 14u-14u-45 3/8 tot 8/8 NO 223 5(14u) 6(15u) 6 18(14u) 14(15u) 16 4.4

5 16/06/2003 14u-14u30 zomer 12u-12u30 0/8 ZW 75 2(12u) 2(13u) 0 7(12u) 7(13u) 7 1.9

6 24/06/2003 12u30-13u15 zomer 10u30-11u15 1/8 ZO 130 3(10u) 3(11u) 1 11(10u) 11(11u) 11 3.1

7 8/07/2003 9u30-10u zomer 7u30-8u 0/8 ZW 223 5(7u) 5(8u) 0 4(7u) 4(8u) 4 1.1

8 14/07/2003 11u30-12u zomer 9u30-10u 0/8 N 98 0(11u) 0(12u) 0 11(11u) 11(12u) 11 3.1

9 3/09/2003 9u30-10u zomer 7u30-8u 1/8 ZW 56 3 (7u) 3 (8u) 1 4 (7u) 4 (8u) 4 1.1

10 22/10/2003 14u05-15u05 zomer 12u05-13u05 0/8 tot 7/8 NO 298 - - 6 4(12u) (m/s) 4(13u) (m/s) - 4.0

11 27/10/2003 11u-11u55 winter 10u-10u55 0/8 W 255 - - 0 3(10u) (m/s) 3(11u) (m/s) - 3.0

12 29/10/2003 13u45-14u20 winter 12u45-13u20 7/8 tot 8/8 NO 238 - - 7 7(13u) (m/s) - 7.0

gemidd. 198

stdev 86

Meteo ter plaatse Meteo KMI

 
Datum windrichting temp. Stab.klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 13/02/2003 ENE(11u) E(12u) 0.2- (11u) 0.2(12u) B 16238 4774

2 24/02/2003 SE(14u) SE(15u) 13.6(14u) 13.9(15u) C 23368 12184

3 4/03/2003 S(12u) S(13u) 9.2(12u) 8.0(13u) D 16227 16227

4 24/03/2003 W(14u) W(15u) 19.05(14u) 19.05(15u) C 18150 9461

5 16/06/2003 ESE(12u) VR(13u) 23.7(12u) 23.5(13u) A 5162 1226

6 24/06/2003 WNW(10u) NNW(11u) 20.1(10u) 20.0(11u) A 18289 3296

7 8/07/2003 VR(7u) VR(8u) 14.5(7u) 16.7(8u) A 15396 3283

8 14/07/2003 ENE(11u) E(12u) 26.1(11u) 27.4(12u) A 11943 2254

9 3/09/2003 VR (7u) VR (8u) 12.4 (7u) 15.4 (8u) A 2141 988

10 22/10/2003 VR(12u) E(13u) 10.1(12u) 10.8(13u) C 25463 13250

11 27/10/2003 NE(10u) NE(11u) 5.1(10u) 6.1(11u) B 30088 8287

12 29/10/2003 SSW(13u) 9.2(13u) D 15671 15671

gemidd. 16511 7575

stdev. 7837 5677
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4. Bedrijf K 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz Meteo Zelzate

MGWA Meteo KMI

Datum uur winter/ GMT(=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

zomer (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 16/01/2003 9u50-11u winter 8u50-10u 0/8 NO 448 2(9u) 2(10u) 0 11(9u) 14(10u) 12.5 3.5

2 12/02/2003 13u30-14u winter 12u30-13u 8 ZW 232 8(12u) 8(13u) 8 7(12u) 7(13u) 7 1.9

3 25/02/2003 14u-14u40 winter 13u-13u40 0 NW 372 1(13u) 1(14u) 0 11(13u) 11(14u) 11 3.1

4 5/03/2003 13u20-14u20 winter 12u20-13u20 8 NW 512 7(12u) 7(13u) 7 11(12u) 11(13u) 11 3.1

5 17/03/2003 14u40-15u15 winter 13u40-14u15 0 Z 180 2 0 14(14u) 14 3.9

6 26/03/2003 9u40-10u20 winter 8u40-9u20 3/8 tot 2/8 ZW 164 6 3 7(9u) 7 1.9

7 16/06/2003 15u-15u45 zomer 13u-13u45 0/8 ZW 120 2(13u) 2(14u) 0 7(13u) 7(14u) 7 1.9

8 24/06/2003 11u15-11u45 zomer 9u15-9u45 0/8 tot 1/8 ZO 144 2(9u) 3(10u) 2 7(9u) 11(10u) 9 2.5

9 14/07/2003 15u40-16u25 zomer 13u40-14u25 0/8 W 120 0(14u) 0 11(14u) 11 3.1

10 30/07/2003 9u20-9u40 zomer 7u20-7u40 3/8 tot 2/8 NO 332 7(7u) 7(8u) 3 11(7u) 11(8u) 11 3.1

11 15/10/2003 11u10-11u55 zomer 9u10-9u55 0/8 W 204 - - 0 4(9u) (m/s) 5(10u) (m/s) - 4.5

12 22/10/2003 10u30-11u zomer 8u30-9u 8/8 NW 264 - - 8 3(8u) 3(9u) - 3.0

gemidd. 258

stdev 131

Meteo ter plaatse

 
Datum windrichting windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 16/01/2003 E(9u) E(10u) 6.0-(9u) 5.3-(10u) B 79660 20903

2 12/02/2003 NNE(12u) ENE(13u) 1.4-(12u) 1.5-(13u) D 4751 4751

3 25/02/2003 SE(13u) SE(14u) 13(13u) 13.9(14u) B 53713 14259

4 5/03/2003 S(12u) S(13u) 11.7(12u) 12.1(13u) D 22907 22907

5 17/03/2003 N(14u) 13.7(14u) B 22573 6036

6 26/03/2003 VR(9u) 11.6(9u) A 16015 2921

7 16/06/2003 VR(13u) E(14u) 24.5(13u) 24.8(14u) A 10072 1921

8 24/06/2003 N(9u) WNW(10u) 19.8(9u) 20.1(10u) A 17137 3028

9 14/07/2003 E(14u) 28.9(14u) A 16058 2807

10 30/07/2003 WSW(7u) WSW(8u) 19.1(7u) 19.8(8u) B 45295 5924

11 15/10/2003 E(9u) ENE(10u) 7.9(9u) 9.4(10u) B 31178 8210

12 22/10/2003 ESE(8u) ESE(9u) 4.7(8u) 6.5(9u) D 8372 8372

gemidd. 27311 8503

stdev. 22034 7124
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5. Bedrijf J 
zomer: GMT=zomeruur -2

winter: GMT=winteruur -1

dwz Meteo Zelzate

MGWA Meteo KMI

Datum uur winter/ GMT(=UWT) bewolking windrichting afstand bewolking bewolking windsnelheid windsnelheid windsnelheid

zomer (m) (N) st kl (N) (km/h) st kl (km/h) st kl (m/s)

1 19/12/2002 10u15-11u15 winter 9u15-10u15 0 W 268 1(9u) 1(10u) 0 7(9u) 7(10u) 7 1.9

2 30/01/2003 10u-10u40 winter 9u-9u40 8 ZO 296 6(9u) 6(10u) 8 7(9u) 11(10u) 9 2.5

3 27/02/2003 12u10-13u winter 11u10-12u 8/8 tot 2/8 NW 224 7(11u) 6(12u) 6 11(11u) 22(12u) 20 5.6

4 17/03/2003 13u-13u40 winter 12u-12u40 0 ZW 128 0(12u) 0(13u) 0 11(12u) 11(13u) 11 3.1

5 23/04/2003 14u20-15u00 zomer 12u20-13u 0 Z 188 0(12u) 0(13u) 0 4m/s(12u) 4m/s(13u) - 4.0

6 17/06/2003 11u45-12u40 zomer 9u45-10u40 7/8 tot 8/8 NO 112 5(10u) 7(11u) 7 7(10u) 11(11u) 9 2.5

7 8/07/2003 14u25-15u10 zomer 12u25-13u10 8/8 tot 1/8 ZO 272 5(12u) 5(13u) 5 7(12u) 7(13u) 7 1.9

8 18/07/2003 10u15-10u50 zomer 8u15-8u50 8/8 NO 204 5(8u) 6(9u) 8 14(8u) 14(9u) 14 3.9

9 3/09/2003 14u10-15u zomer 12u10-13u 3/8 tot 4/8 ZW 172 5(12u) 5(13u) 5 7(12u) 4(13u) 5 1.4

10 5/09/2003 14u30-15u00 zomer 12u30-13u 7/8 tot 6/8 NW 200 6(12u) 6(13u) 6 7(12u) 7(13u) 7 1.9

11 21/10/2003 9u30 zomer 7u30 mistig/var wind windstil - - - 1 m/s - 1.0

12 31/10/2003 11u50-12u30 winter 10u50-11u30 7/8 tot 8/8 N 320 - - 7 3(11u) (m/s) 3(12u) (m/s) - 3.0

gemidd. 217

stdev 67

Meteo ter plaatse

 
 

Datum windrichting windrichting temp. Stab. Klasse geuremissie geuremissie (D)

(°C) Pasquill

1 19/12/2002 E(9u) E(10u) 0.2-(9u) 0.6(10u) B 21109 6046

2 30/01/2003 W(9u) WNW(10u) 0.3(9u) 1.2(10u) D 8703 8703

3 27/02/2003 S(11u) SSW(12u) 13.1(11u) 14.6(12u) D 11646 11646

4 17/03/2003 N(12u) N(13u) 13.1(12u) 13.9(13u) B 11103 3164

5 23/04/2003 N(12u) N(13u) 17.2(12u) 17.7(13u) B 24883 6713

6 17/06/2003 SW(10u) WSW(11u) 23.6(10u) 24.1(11u) D 2244 2244

7 8/07/2003 NW(12u) NNW(13u) 22.7(12u) 22.2(13u) B 21579 6176

8 18/07/2003 SW(8u) SW(9u) 19.6(8u) 20.9(9u) D 7388 7388

9 3/09/2003 NNW(12u) VR(13u) 19.5(12u) 20.3(13u) B 8355 2629

10 5/09/2003 ENE(12u) E(13u) 21.4(12u) 22.3(13u) C 7260 4001

11 21/10/2003 - - -

12 31/10/2003 SSW(11u) SSW(12u) 12.1(11u) 12.1(12u) D 11363 11363

gemidd. 12330 6370

stdev. 7099 3262  
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