
 

 

 

 

  

Rapport Snuffelmetingen 

Studie vleeskippen West-Vlaanderen 

 

PRWE1885_17_202_v1 

Nico Raes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Studie vleeskippen West-Vlaanderen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

titel: Studie vleeskippen West-Vlaanderen 

  
rapportnummer: PRWE1885_17_202_v1 

  
opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen 

 Koning Leopold III-laan 41 

 8200 Brugge 

  
contactpersoon: Lieven Louwagie {5BD75A3F-76AC-4BDE-BECB-94B49C7031D9} 

  
opdrachtnemer: MILVUS consulting NV 

 Wondelgemkaai 159 

 9000 Gent 

 +32 9 265 74 00 

 hello@milvus-consulting.com – www.milvus-consulting.com 

  

 OLFASCAN nv 

 Wondelgemkaai 159 

 9000 Gent 

 tel +32 9 265 74 00 – fax +32 9 265 74 05 

 info@olfascan.com – www.olfascan.com 

  

contactpersoon/auteur(s): Nico Raes 

e-mail: nico.raes@olfascan.com 

  
datum: 07/06/2020 

goedgekeurd: voor OLFASCAN nv door                             vrijgegeven door 

 

 
 ir. Toon Van Elst*                                    Griet Philips 

 * voor Castor & Co bvba 

copyright: © 2020, MILVUS consulting NV 

 

Reproductie van het volledige rapport is toegestaan. Gedeelten van het rapport 

mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming 

van MILVUS consulting NV. 



 
 

 

 Studie vleeskippen West-Vlaanderen 3 

 

Inhoud 

Inhoud ......................................................................................................................... 3 

1 Inleiding en methodiek ................................................................................................ 5 

1.1 Doel van de studie ............................................................................................ 5 

1.2 Overzicht bedrijven .......................................................................................... 5 

1.3 Enkele definities .............................................................................................. 6 

1.4 Principe van snuffelmetingen .............................................................................. 6 

1.5 Dispersieberekeningen ...................................................................................... 7 

1.5.1 Achterwaartse dispersiemodellering: berekening geuremissie op basis van 

snuffelmetingen ............................................................................... 7 

1.5.2 Lange termijn dispersieberekeningen op basis van snuffelmetingen ................. 8 

2 Resultaten per bedrijf ................................................................................................. 9 

2.1 Leeswijzer hoofdstuk resultaten per bedrijf ........................................................... 9 

2.2 Bedrijf 1 ........................................................................................................ 9 

2.2.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 10 

2.2.2 Waarnemingen ............................................................................... 10 

2.2.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 11 

2.3 Bedrijf 2 ...................................................................................................... 13 

2.3.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 13 

2.3.2 Waarnemingen ............................................................................... 14 

2.3.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 14 

2.4 Bedrijf 3 ...................................................................................................... 16 

2.4.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 16 

2.4.2 Waarnemingen ............................................................................... 17 

2.4.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 17 

2.5 Bedrijf 4 ...................................................................................................... 19 

2.5.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 19 

2.5.2 Waarnemingen ............................................................................... 20 

2.5.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 20 

2.6 Bedrijf 5 ...................................................................................................... 22 

2.6.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 22 

2.6.2 Waarnemingen ............................................................................... 23 

2.6.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 23 



 
 

 

 Studie vleeskippen West-Vlaanderen 4 

 

2.7 Bedrijf 6 ...................................................................................................... 25 

2.7.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 25 

2.7.2 Waarnemingen ............................................................................... 26 

2.7.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 26 

2.8 Bedrijf 7 ...................................................................................................... 28 

2.8.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 28 

2.8.2 Waarnemingen ............................................................................... 29 

2.8.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 29 

2.9 Bedrijf 8 ...................................................................................................... 31 

2.9.1 Meetomstandigheden ....................................................................... 31 

2.9.2 Waarnemingen ............................................................................... 32 

2.9.3 Bepaling van de geuremissie ............................................................... 32 

3 Vergelijking emissieresultaten .................................................................................... 34 

4 Aftoetsing bekomen emissiecijfers met realiteit - impactmodellering .................................... 36 

5 Algemeen besluit en samenvatting ............................................................................... 39 

 

 



 
 

 

 Studie vleeskippen West-Vlaanderen 5 

 

1 Inleiding en methodiek 

1.1 Doel van de studie 

Het doel van deze studie is de geurproblematiek bij vleeskippenstallen beter in beeld te krijgen en te 

objectiveren. Deze informatie moet een evaluatie mogelijk maken van het gevoerde vergunningenbeleid 

door de provincie en van de opgelegde maatregelen. Dit kan eventueel resulteren in bijsturing van het 

beleid.  

De geuremissies van een vleeskippenstal variëren namelijk heel sterk in de tijd. Bij het begin van een 

ronde zijn de geuremissies beperkt. Op het einde van de ronde zijn de emissies veel groter. Een ronde 

duurt ongeveer 6 weken (+ een periode van leegstand). Door de gehanteerde methodiek in de geurstudies 

(IMPACT-model en gemiddelde cijfers) komt dit naar verwachting niet tot uiting. 

Tijdens het openbaar onderzoek komt het voor dat er bezwaren ingediend worden, wat eerder onverwacht 

is t.o.v. de geurmodelresultaten uit de MER- en geurstudies. Het algemene aanvoelen is dat de 

geurproblematiek onvoldoende weerspiegeld wordt in de theoretische geurstudies. 

Als dit klopt, dan is dit een lacune in de vergunningverlening. Een evaluatie van de situatie in de praktijk 

kan hier ondersteuning brengen. In voorliggende studie wordt aan de hand van snuffelploegmetingen, 

gespreid over een langere periode en rekening houdende met een spreiding van de metingen in functie van 

de leeftijd van de dieren, de geurimpact van de verschillende geselecteerde bedrijven onderzocht. 

De momenteel gehanteerde cijfers zijn gebaseerd op olfactometrische meetresultaten, en worden 

uitgedrukt in ouE/m³. Bij snuffelmetingen worden de emissieresultaten uitgedrukt in snuffeleenheden (se). 

Doordat het een andere meetmethode (met bijhorende eenheid) betreft, kan er geen éénduidig verband 

tussen beide eenheden afgeleid worden.  

Per bedrijf worden waar mogelijk 14 snuffelmetingen uitgevoerd, rekening houdende met de leeftijd van 

de dieren. Bij vleeskippenbedrijven is het namelijk zo dat een cyclus ongeveer 6 weken bevat, en dat een 

leegstand voorzien is na iedere zes weken. Er wordt geprobeerd om van elke weekcyclus twee metingen 

per bedrijf te hebben, waarbij nagestreefd wordt om één van deze metingen in de zomerperiode te laten 

doorgaan.  

Merk hierbij op dat op het einde van de meetronde (week 5 à 6) reeds een deel dieren uitgeladen wordt 

(om meer ruimte te creëren voor de andere dieren). Hierdoor zullen in de laatste week minder dieren op 

het bedrijf gehouden worden. 

1.2 Overzicht bedrijven 

In een eerste fase dienen bedrijven geselecteerd te worden. De optie van de studie was om de vergelijking 

te maken tussen bedrijven, uitgerust met traditionele stalsystemen, en bedrijven volledig uitgerust met 

het ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.4. (namelijk warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag). Daarnaast werd ook nog een negende bedrijf, uitgerust met nog een ander 

ammoniakemissiearm stalsysteem mee opgenomen in de studie. De resultaten van de metingen bij dit 

bedrijf zijn mee opgenomen in de berekeningen van de definitieve emissiecijfers, maar om de anonimiteit 

van dit bedrijf te garanderen worden de individuele resultaten niet mee opgenomen.  

Om de anonimiteit van de verschillende bedrijven te behouden, worden deze niet met naam en toenaam 

opgelijst. In Tabel 1 wordt wel een oplijsting gemaakt, waarbij een aantal gegevens van het bedrijf 

weergegeven worden. 

Tabel 1: overzicht bedrijven 

nr. stalsysteem aantal dieren 

bedrijf 1 traditioneel 85.000 

bedrijf 2 traditioneel 49.500 
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nr. stalsysteem aantal dieren 

bedrijf 3 traditioneel 54.000 

bedrijf 4 traditioneel 88.500 

bedrijf 5 P-6.4. 105.000 

bedrijf 6 P-6.4. 50.000 

bedrijf 7 P-6.4. 154.000 

bedrijf 8 P-6.4. 85.000 

1.3 Enkele definities 

geurdrempelafstand (m) of maximale geurwaarnemingsafstand (mgwa): de maximale afstand windafwaarts 

van de bron tot waar de geur onder één bepaalde meteorologische toestand wordt waargenomen; 

snuffeleenheid (se): één snuffeleenheid per m³ komt per definitie overeen met de geurconcentratie in het 

veld waar de geur van de bron door een snuffelploeg nog net kan waargenomen worden; 

geurconcentratie: aantal snuffeleenheden per m³; 

geuremissie (se/s): product van de geurconcentratie (se/m³) en het emissiedebiet (m³/s); 

percentiel, vb. het 98-percentiel voor 1 se/m³ (P98-1): het 98-percentiel voor 1 se/m³ geeft aan waar de 

geurdrempel gemiddeld 2 % van de tijd zal overschreden worden, d.w.z. waar de geur van het bedrijf 

gemiddeld 2 % van de tijd zal waargenomen worden (1 se/m³ is immers per definitie de geurdrempel 

volgend uit de snuffelmetingen). 

1.4 Principe van snuffelmetingen 

Snuffelmetingen (het uitvoeren van een sensorisch omgevingsonderzoek) zijn gebaseerd op het optekenen 

van geurzones door objectieve en geoefende waarnemers. Bij het afbakenen van geurzones wordt er enkel 

rekening gehouden met de typische bedrijfsgeur en niet met geuren afkomstig van andere bronnen. 

Vooraleer een snuffelmeting uit te voeren, maakt de waarnemer zich vertrouwd met de specifieke 

geur(en) van het bedrijf. De bron wordt windafwaarts benaderd waarbij de geurpluim op verschillende 

afstanden van de bron en zoveel mogelijk loodrecht op de windrichting doorkruist wordt. Op een 

topografische kaart wordt aangeduid waar geur wordt waargenomen. Zo wordt een beeld gekregen van de 

grootte van het verspreidingsgebied, alsook een waarde voor de maximale geurdrempelafstand. De grootte 

van het verspreidingsgebied is afhankelijk van de geuremissie, van de effectieve hoogte van het 

emissiepunt, van de locale topografie en van de meteorologische omstandigheden. Aangezien de lokale 

topografie en de emissiehoogte van de bron als constante gegevens kunnen beschouwd worden en in de 

veronderstelling dat de geuremissie min of meer constant is tijdens de waarneming, zal het 

geurverspreidingspatroon in hoofdzaak afhangen van de windsnelheid en de atmosferische dispersie. 

De snuffelmetingen worden op verschillende momenten, bij verschillende meteorologische omstandigheden 

en onaangekondigd uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de waarnemingen zal tevens bepaald worden, 

wat de aard van de waargenomen geur is, en, bij aanwezigheid van verschillende bronnen binnen het 

bedrijf, kan gepoogd worden de specifieke bron te achterhalen. 

De snuffelmetingen worden uitgevoerd cf. de Code van Goede Praktijk “Bepalen van geurverspreiding door 
middel van snuffelmetingen”, die door het VITO werd opgesteld in het kader van hun opdracht als 
referentielabo. Dit betekent dat:  

• gedurende de meetcampagne minimaal 10 snuffelmetingen op verschillende dagen uitgevoerd 

worden (met bepaling van de luchtstabiliteitsklasse volgens Pasquill voor uitvoering van de 

achterwaartse modellering). In voorliggend geval wordt gestreefd naar 14 metingen per bedrijf, 

rekening houdende met de dierleeftijd; 
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• de metingen telkens door twee ervaren waarnemers worden uitgevoerd, waarvan het 

reukvermogen gekalibreerd wordt met een olfactometer om zeker te zijn dat deze niet over- of 

ondergevoelig zijn; 

• de modelberekeningen uitgevoerd worden op basis van bi-gaussische verspreidingsformules zoals 

beschreven in Vlarem II bijlage 4.4.1. 

OLFASCAN nv is erkend voor het uitvoeren van snuffelmetingen (VLAREL-erkenning pakket L18). 

 

Figuur 1: Schema uitvoeren snuffelmeting 

1.5 Dispersieberekeningen 

1.5.1 Achterwaartse dispersiemodellering: berekening geuremissie op basis van 

snuffelmetingen 

Aan de hand van de geurdrempelafstand en de vorm van de geurpluim, de karakteristieken van de bron, de 

heersende windsnelheid en de stabiliteitsklasse op het moment van de meting, kan met behulp van een bi-

gaussische verspreidingsformule de geuremissie bepaald worden voor elke uitgevoerde snuffelmeting. De 

berekening wordt uitgevoerd via een achterwaartse modellering gebruik makend van een 

verspreidingsmodel. Hiervoor wordt het geurmodel IMPACT gebruikt, ontwikkeld door het VITO in opdracht 

van de Vlaamse Overheid, dat steunt op de verspreidingsklassen, opgesteld door Bultynck en Malet.  

Opgemerkt kan worden dat per snuffelmeting de stabiliteitsklasse bepaald wordt volgens Pasquill. Voor 

gebruik in het verspreidingsmodel wordt deze geconverteerd naar een verspreidingsklasse volgens Bultynck 

en Malet. De sterkte van deze geuremissie wordt uitgedrukt in snuffeleenheden per seconde (se/s). 
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1.5.2 Lange termijn dispersieberekeningen op basis van snuffelmetingen 

Door het uitvoeren van verschillende snuffelmetingen rond het bedrijf, kan een gemiddelde geuremissie 

berekend worden. Deze gemiddelde emissie wordt vervolgens gebruikt als uitgangsparameter voor een 

lange termijn verspreidingsmodel. Hiervoor wordt hetzelfde geurmodel gebruikt, als voor achterwaartse 

dispersieberekeningen. Dit model berekent het voorkomen van geur in een rooster van punten rond de 

bron, waarbij rekening gehouden wordt met de meteorologische data van een aantal jaren (2007-2011). 

Naast de geurconcentratie wordt tevens de frequentie van waarneming berekend. De 

geurpercentielsgrenzen worden in kleur voorgesteld op een topografische kaart van de omgeving. 
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2 Resultaten per bedrijf  

2.1 Leeswijzer hoofdstuk resultaten per bedrijf 

In het volgende deel worden de resultaten van de uitgevoerde metingen bij de verschillende bedrijven 

weergegeven. Bij elk van de bedrijven wordt eenzelfde structuur gehanteerd, die er als volgt uitziet: 

1. Een korte beschrijving van het bedrijf wordt weergegeven, waarbij de bedrijfssituatie inzake 

staltype, vergunde dieraantallen en ventilatiedebieten opgelijst wordt; 

2. Een oplijsting van de meetomstandigheden wordt gegeven. Per bedrijf worden in de mate van het 

mogelijke 14 snuffelmetingen uitgevoerd, rekening houdende met de leeftijd van de dieren. Bij 

vleeskippenbedrijven is het namelijk zo dat een cyclus ongeveer 6 weken bevat, en dat een 

leegstand voorzien is na iedere zes weken. Er wordt geprobeerd om van elke weekcyclus twee 

metingen per bedrijf te hebben, waarbij getracht wordt om één van deze metingen in de 

zomerperiode te laten doorgaan.  

Er wordt hierbij een overzicht gegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van 

de meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen. Deze bestaan 

respectievelijk uit de bedekkingsgraad van de hemel (uitgedrukt in achtsten), de windsnelheid in 

m/s, de windrichting en de heersende stabiliteitsklasse volgens Bultynck-Malet. 

Deze stabiliteitsklassen geven een opdeling voor de stabiliteit van de atmosfeer. De stabiliteit van 

de atmosfeer is een maat voor de graad van turbulentie. De turbulentie van de atmosfeer heeft 

een invloed op de snelheid van de verticale en horizontale dispersie van de geurpluim in functie 

van de tijd. De snuffelmetingen worden bij voorkeur en volgens de Code van Goede Praktijk 

uitgevoerd bij neutrale (E3) of licht onstabiele (E4) stabiliteitsklassen. De ervaring leert dat deze 

omstandigheden de laatste jaren steeds minder voorkomen, waardoor de tijd voor het uitvoeren 

van een snuffelmeetcampagne significant langer wordt. 

3. Tijdens de snuffelmetingen worden de geurwaarnemingen opgetekend en gegevens m.b.t. de 

verschillende geuren ervaren door de snuffelaars genoteerd. Daarnaast worden ook een aantal 

bedrijfsspecifieke gegevens genoteerd. Op basis van de opgetekende geurpluimen wordt voor 

iedere meting de maximale geurwaarnemingsafstand (mgwa) bepaald. Deze mgwa werd bepaald 

ten opzichte van de stalgrenzen van het bedrijf. De maximale geurdrempelafstanden worden 

opgelijst.  

4. De geuremissie van het bedrijf wordt bepaald op basis van de uitgevoerde metingen en de 

bedrijfsomstandigheden. Per uitgevoerde meting zal het aantal dieren per stal namelijk anders 

zijn. In de modelberekeningen ter bepaling van de geuremissie wordt dan ook rekening gehouden 

met de reële omstandigheden inzake stalbezetting en stalklimaat (binnentemperatuur, in werking 

zijnde ventilatoren, ventilatiedebiet, ...). De verhouding tussen de verschillende stallen wordt 

bepaald in functie van het aantal dieren, met als achterliggend idee dat elk dier een gelijke 

geuremissie (in se/s) heeft.  

2.2 Bedrijf 1 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• drie traditionele stallen; 

• all-in, all-out systeem; 

• ronde bestaat uit 6 weken, gevolgd door 1 à 2 weken leegstand. 

Eind 2018 werd op dit bedrijf een nieuwe stal, uitgerust met het AEA-stalsysteem P-6.3. in gebruik 

genomen. Hierdoor werd het een bedrijf met twee staltypen, waarbij geen onderscheid gemaakt kan 

worden tussen de geuremissies afkomstig van de traditionele stal en van de AEA-stal. Daarom werden bij 
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dit bedrijf geen bijkomende metingen meer uitgevoerd na de ingebruikname van de nieuwe stal. In 

totaliteit werden voor dit bedrijf dan ook slechts 9 snuffelmetingen uitgevoerd, terwijl in de code van 

goede praktijk opgenomen is dat minimaal 10 metingen noodzakelijk zijn. Niettegenstaande deze afwijking 

van de code werd toch geopteerd om dit bedrijf mee op te nemen in de bepaling van het emissiecijfer. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting weergegeven 

in Tabel 2.  

Tabel 2: dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 Stal 2 Stal 3 

Dieren 22.500 22.500 40.000 

Ventilatie 10 x nok (met kap), zijnde:  

5 noodventilatoren (8.820 

m³/h) 

5 in gelijk gebruik (8.820 

m³/h) 

8 x nok (met kap), zijnde: 

3 noodventilatoren (8.820 

m³/h) 

5 in gelijk gebruik (8.820 

m³/h) 

15 x gevel, zijnde:  

5 kleine (2 freq, 3 aan/uit – 20.800 

m³/h) 

10 grote (aan/uit – 35.000 m³/h) 

 

4 x gevel (aan/uit) – 35.000 
m³/h 

5 x gevel (aan/uit) – 35.000 
m³/h 

2 grote aan voorkant (35.000 
m³/h) 

 

2.2.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 3 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen.  

Tabel 3: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

vrijdag 23 maart 2018* 11h18 – 12h00 8 9,1* Z E3 

maandag 16 april 2018 10h20 -10h43 6 5,6 ZW E3 

vrijdag 27 april 2018 10h35 – 10h50 7 3,3 ZO E3 

maandag 4 juni 2018 12h12 – 12h44 8 3,8 NNO E3 

maandag 18 juni 2018 15h54 – 16h06 8 6,7 ZW E3 

dinsdag 10 juli 2018 13h30 – 14h05 8 6,3 NW E3 

dinsdag 14 augustus 2018 12h17 – 13h04 2 5,9 ZZW E4 

dinsdag 28 augustus 2018 10h47 – 11h15 8 2,8 NO E3 

donderdag 13 september 2018 10h20 – 10h32 3 2,9 NO E5 

* windsnelheid te hoog cfr. code van goede praktijk, wordt niet weerhouden voor verdere berekeningen 

2.2.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 1 zijn terug te vinden in Figuur 2.  

Tabel 4: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

vrijdag 23 maart 2018** 11h18 – 12h00 1,8 km 85.112 18 dagen (week 3) 
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datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

maandag 16 april 2018 10h20 -10h43 1,1 km 67.530 42 dagen (week 6) 

vrijdag 27 april 2018 10h35 – 10h50 370 m 84.427 4 dagen (week 1) 

maandag 4 juni 2018 12h12 – 12h44 1,3 km 66.350 42 dagen (week 6) 

maandag 18 juni 2018 15h54 – 16h06 705 m 86.458 7 dagen (week 1) 

dinsdag 10 juli 2018 13h30 – 14h05 2,0 km 75.386 29 dagen (week 5) 

dinsdag 14 augustus 2018 12h17 – 13h04 600 m 85.602 15 dagen (week 3) 

dinsdag 28 augustus 2018 10h47 – 11h15 1,5 km 84.900 29 dagen (week 5) 

donderdag 13 september 
2018 

10h20 – 10h32 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

* gegevens van het bedrijf 

** windsnelheid te hoog cfr. code van goede praktijk, wordt niet weerhouden voor verdere berekeningen 

 

Figuur 2: Afgebakende geurpluimen bedrijf 1 

2.2.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 5.  
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Tabel 5: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per dier 

(se/s.dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h.dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

16 april 2018 2,49 2,14 23,20 42 dagen (week 6) 

27 april 2018 0,30 0,08 32,77 4 dagen (week 1) 

4 juni 2018 1,78 2,96 24,00 42 dagen (week 6) 

18 juni 2018 1,31 0,18 30,50 7 dagen (week 1) 

10 juli 2018 5,03 3,61 26,37 29 dagen (week 5) 

14 augustus 2018 1,42 1,41 30,10 15 dagen (week 3) 

28 augustus 2018 1,55 1,91 26,33 29 dagen (week 5) 

13 september 2018 0 0 omgeving leegstand 
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2.3 Bedrijf 2 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• drie traditionele stallen; 

• all-in, all-out systeem; 

• ook rundveestal aanwezig (maar deze werd niet waargenomen in de ruimere omgeving van het 

bedrijf); 

• ronde bestaat uit 6 weken, gevolgd door 1 à 2 weken leegstand. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting weergegeven 

in Tabel 6.  

Tabel 6: dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 Stal 2 Stal 3 

Dieren 14.500 14.500 20.500 

Ventilatie 6 x nok (met kap) – 7.200 

m³/h, 1 voor 1 aansteken 

6 x nok (met kap) – 7.200 

m³/h, 1 voor 1 aansteken 

10 x nok (met kap) – 7.200 m³/h – 
5 die afwisselen, laatste 5 in 1 

keer aan 

 

1 x gevel (aan/uit) – 32.000 

m³/h 

1 x gevel (aan/uit) – 32.000 

m³/h 

2 x gevel (aan/uit) – 32.000 m³/h 

2.3.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 7 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen.  

Tabel 7: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

maandag 16 april 2018 12h14 -12h48 4 5,5 ZW E4 

maandag 23 april 2018 12h35 – 13h01 7 5,5 ZW E3 

vrijdag 27 april 2018 12h52 – 13h01 7 2,6 Z E3 

maandag 4 juni 2018 14h45 – 15h03 8 5,3 NW E3 

maandag 18 juni 2018 13h15 – 13h57 8 6,2 W E3 

dinsdag 10 juli 2018 12h36 – 12h59 8 4,5 N E3 

dinsdag 14 augustus 2018 14h05 – 14h43 7 4,5 W E3 

dinsdag 28 augustus 2018 12h00 – 12h12 8 2,7 ZZW E3 

maandag 11 februari 2019 13h30 – 14h00 7 6,4 NNW E3 

woensdag 10 april 2019 09h41 – 09h55 5 6,7 NO E3 

donderdag 2 mei 2019 13h50 – 14h21 8 4,8 NW E3 

vrijdag 17 mei 2019 12h40 – 13h02 8 3,5 NO E3 

woensdag 19 juni 2019 14h00 – 15h00 8 3,3 Z E3 

dinsdag 3 september 2019 11h56 – 12h38 8 3,9 WZW E3 



 
 

 

 Studie vleeskippen West-Vlaanderen 14 

 

2.3.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 2 zijn terug te vinden in Figuur 3 op volgende pagina. 

Tabel 8: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

maandag 16 april 2018 12h14 -12h48 1,1 km 48.300 25 dagen (week 4) 

maandag 23 april 2018 12h35 – 13h01 830 m 47.906 32 dagen (week 5) 

vrijdag 27 april 2018 12h52 – 13h01 340 m 34.124 36 dagen (week 6) 

maandag 4 juni 2018 14h45 – 15h03 1,2 km 47.080 20 dagen (week 3) 

maandag 18 juni 2018 13h15 – 13h57 410 m 46.780 34 dagen (week 5) 

dinsdag 10 juli 2018 12h36 – 12h59 540 m 47.480 6 dagen (week 1) 

dinsdag 14 augustus 2018 14h05 – 14h43 585 m 36.500 39 dagen (week 6) 

dinsdag 28 augustus 2018 12h00 – 12h12 niet buiten bedrijfsterrein 49.500 1 dag (week 1) 

maandag 11 februari 13h30 – 14h00 930 m 49.400 17dagen (week 3) 

woensdag 10 april 09h41 – 09h55 900 m 48.300 26 dagen (week 4) 

donderdag 2 mei 13h50 – 14h21 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

vrijdag 17 mei 2019 12h40 – 13h02 260 m 47.570 10 dagen (week 2) 

woensdag 19 juni 2019 14h00 – 15h00 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

dinsdag 3 september 2019 11h56 – 12h38 560 m 46.500 14 dagen (week 2) 

* gegevens van het bedrijf 

2.3.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 9.  

Tabel 9: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per dier 

(se/s.dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h.dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

16 april 2018 6,39 1,24 24,00 25 dagen (week 4) 

23 april 2018 2,12 2,17 22,00 32 dagen (week 5) 

27 april 2018 0,48 3,08 19,00 36 dagen (week 6) 

4 juni 2018 3,67 1,18 25,70 20 dagen (week 3) 

18 juni 2018 0,87 4,20 21,00 34 dagen (week 5) 

10 juli 2018 0,91 0,03 30,00 6 dagen (week 1) 

14 augustus 2018 2,78 7,96 24,00 39 dagen (week 6) 

28 augustus 2018 0 0 omgeving 1 dag (week 1) 

11 februari 2019 3,34 0,57 27,13 17 dagen (week 3) 

10 april 2019 2,97 1,24 24,00 26 dagen (week 4) 
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datum emissie per dier 

(se/s.dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h.dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

2 mei 2019 0 0 omgeving leegstand 

17 mei 2019 0,35 1,19 30,00 10 dagen (week 2) 

19 juni 2019 0 0 omgeving leegstand 

3 september 2019 0,97 1,19 29,00 14 dagen (week 2) 

 

 

Figuur 3: Afgebakende geurpluimen bedrijf 2 
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2.4 Bedrijf 3 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• slechts twee traditionele stallen in gebruik; 

• all-in, all-out systeem; 

• ronde bestaat uit 6 weken, gevolgd door 5 dagen à 2 weken leegstand. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting weergegeven 

in onderstaande tabel.  

Tabel 10: dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 Stal 2 

Dieren 27.000 27.000 

Ventilatie 2 regelbare dakventilatoren (20.000 m³/h) 2 regelbare dakventilatoren (20.000 m³/h) 

 

3 niet-regelbare dakventilatoren (20.000 

m³/h) 

3 niet-regelbare dakventilatoren (20.000 

m³/h) 

 

2 stofbakken, elk uitgerust met 2 ventilatoren 

van 40.000 m³/h 

2 stofbakken, elk uitgerust met 2 ventilatoren 

van 40.000 m³/h 

 

2.4.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 11 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen.  

Tabel 11: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

vrijdag 13 april 2018 11h55 - 12h06 8 3,9 ZW E3 

donderdag 26 april 2018 13h28 – 13h49 2 7,9 WZW E3 

maandag 4 juni 2018 16h27 – 17h06 8 3,3 N E3 

maandag 30 juli 2018 14h36 – 14h44 6 3,7 ZW E4 

woensdag 8 augustus 2018 15h18 – 15h37 8 5,1 WZW E3 

maandag 3 september 2018 12h30 – 13h09 8 3,8 NNO E3 

vrijdag 28 september 2018 13h40 – 14h05 7 5,7 N E3 

donderdag 6 december 
2018 

14h02 – 14h37 8 4,7 ZW E3 

maandag 7 januari 2019 14h05 – 14h28 8 4,2 ZW E3 

donderdag 19 februari 2019 14h20 – 14h30 3 5,1 ZW E4 

woensdag 20 maart 2019 12h01 – 12h15 8 2,6 ZW E3 

vrijdag 17 mei 2019 14h44 – 15h09 8 2,7 NNO E3 

maandag 20 mei 2019 14h28 – 15h00 8 5,3 NW E3 

vrijdag 17 juli 2019 12h34 – 12h53 6 6,0 NW E3 
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2.4.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 3 zijn terug te vinden in Figuur 4 op volgende pagina. 

Tabel 12: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

vrijdag 13 april 2018 11h55 - 12h06 695 m 40.995 38 dagen (week 6) 

donderdag 26 april 2018 13h28 – 13h49 230 m 55.353 2 dagen (week 1) 

maandag 4 juni 2018 16h27 – 17h06 585 m 42.200 41 dagen (week 6) 

maandag 30 juli 2018 14h36 – 14h44 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

woensdag 8 augustus 2018 15h18 – 15h37 100 m 53.000 8 dagen (week 2) 

maandag 3 september 2018 12h30 – 13h09 635 m 51.652 34 dagen (week 5) 

vrijdag 28 september 13h40 – 14h05 510 m 53.517 12 dagen (week 2) 

donderdag 6 december 

2018 

14h02 – 14h37 1,3 km 54.296 32 dagen (week 5) 

maandag 7 januari 2019 14h05 – 14h28 120 m 53.855 6 dagen (week 1) 

donderdag 19 februari 

2019 

14h20 – 14h30 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

woensdag 20 maart 2019 12h01 – 12h15 245 m 53.562 16 dagen (week 3) 

vrijdag 17 mei 2019 14h44 – 15h09 270 m 55.534 21 dagen (week 3) 

maandag 20 mei 2019 14h28 – 15h00 795 m 55.419 24 dagen (week 4) 

vrijdag 17 juli 2019 12h34 – 12h53 440 m 50.000 23 dagen (week 4) 

* gegevens van het bedrijf 

2.4.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 13.  

Tabel 13: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

13 april 2018 1,48 3,27 21,05 38 dagen (week 6) 

26 april 2018 0,97 0,21 34,00 2 dagen (week 1) 

4 juni 2018 0,49 8,30 22,20 41 dagen (week 6) 

30 juli 2018 0 0 omgeving leegstand 

8 augustus 2018 0,31 0,32 30,75 8 dagen (week 2) 

3 september 2018 1,04 6,59 21,85 34 dagen (week 5) 

28 september 2018 1,04 0,51 27,90 12 dagen (week 2) 

6 december 2018 3,05 3,59 32,20 32 dagen (week 5) 

7 januari 2019 0,16 0,16 30,15 6 dagen (week 1) 
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datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

19 februari 2019 0 0 omgeving leegstand 

20 maart 2019 0,21 0,96 27,70 16 dagen (week 3) 

17 mei 2019 0,28 1,64 26,05 21 dagen (week 3) 

20 mei 2019 1,77 1,98 25,35 24 dagen (week 4) 

17 juli 2019 1,15 7,33 25,0 23 dagen (week 4) 

 

 

Figuur 4: Afgebakende geurpluimen bedrijf 3 
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2.5 Bedrijf 4 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• vier traditionele stallen in gebruik; 

• all-in, all-out systeem; 

• ronde bestaat uit 6 weken, gevolgd door 1 week leegstand. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting 

weergegegeven in onderstaande tabel.  

Tabel 14: dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 Stal 2 Stal 3 Stal 4 

Dieren 17.500 19.000 21.000 31.000 

Ventilatie 8 nokventilatoren 
(draaien gelijk) 

9 nokventilatoren 
(draaien gelijk) 

9 nokventilatoren 
(draaien gelijk) 

7 nokventilatoren (1 x 
frequentiegestuurd) 

 

2 gevelventilatoren 
(aan/uit) 

3 gevelventilatoren 
(aan/uit) 

3 gevelventilatoren 
(aan/uit) 

5 gevelventilatoren 
(aan/uit) 

 

2.5.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 15 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen.  

Tabel 15: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

woensdag 16 mei 2018 11h20 – 11h45 8 5,7 N E3 

maandag 18 juni 2018 11h20 – 11h50 8 5,7 ZW E3 

dinsdag 10 juli 2018 11h09 – 11h20 8 6,0 N E3 

maandag 30 juli 2018 10h51 – 11h16 6 5,5 ZW E3 

woensdag 8 augustus 2018 10h33 – 10h59 5 6,3 ZW E3 

donderdag 6 september 2018 10h25 – 10h30 8 3,4 NNW E3 

vrijdag 28 september 2018 11h15 – 11h23 8 6,6 NNO E3 

maandag 22 oktober 2018 14h00 – 14h13 3 5,7 NNO E4 

vrijdag 11 januari 2019 11h00 – 11h23 8 3,5 NNW E3 

woensdag 3 april 2019 13h53 – 14h12 6 5,5 ZZW E4 

vrijdag 10 mei 2019 11h48 – 12h28 7 3,4 W E3 

maandag 3 juni 2019 14h19 – 14h44 7 4,1 ZW E3 

woensdag 19 juni 2019 12h19 – 12h53 8 2,0 O E3 

vrijdag 16 augustus 11h56 – 12h50 7 4,9 ZW E3 
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2.5.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 4 zijn terug te vinden in Figuur 5 op volgende pagina. 

Tabel 16: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

woensdag 16 mei 2018 11h20 – 11h45 710 m 0 net leeggehaald, nog 

niet gereinigd 

maandag 18 juni 2018 11h20 – 11h50 1,1 km 85.000 20 dagen (week 3) 

dinsdag 10 juli 2018 11h09 – 11h20 410 m 88.500 1 dag (net opgevuld) 

maandag 30 juli 2018 10h51 – 11h16 870 m 85.750 21 dagen (week 3) 

woensdag 8 augustus 2018 10h33 – 10h59 1,1 km 86.951 28 dagen (week 4) 

donderdag 6 september 2018 10h25 – 10h30 310 m 90.090 9 dagen (week 2) 

vrijdag 28 september 2018 11h15 – 11h23 915 m 86.519 31 dagen (week 5) 

maandag 22 oktober 2018 14h00 – 14h13 575 m 92.565 6 dagen (week 1) 

vrijdag 11 januari 2019 11h00 – 11h23 1,1 km 72.700 38 dagen (week 6) 

woensdag 3 april 2019 13h53 – 14h12 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

vrijdag 10 mei 2019 11h48 – 12h28 1,0 km 71.000 36 dagen (week 6) 

maandag 3 juni 2019 14h19 – 14h44 630 m 85.500 11 dagen (week 2) 

woensdag 19 juni 2019 12h19 – 12h53 950 m 84.645 27 dagen (week 4) 

vrijdag 16 augustus 2019 11h56 – 12h50 1,5 km 71.000 35 dagen (week 5) 

* gegevens van het bedrijf 

2.5.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 17.  

Tabel 17: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

16 mei 2018* 5,57 0,02 20,00 net leeggehaald, nog 

niet gereinigd 

18 juni 2018 1,95 3,20 24,00 20 dagen (week 3) 

10 juli 2018 0,56 0,02 32,00 1 dag (net opgevuld) 

30 juli 2018 1,27 3,07 28,00 21 dagen (week 3) 

8 augustus 2018 2,00 5,31 24,00 28 dagen (week 4) 

6 september 2018 0,21 1,27 31,00 9 dagen (week 2) 

28 september 2018 1,53 3,10 25,00 31 dagen (week 5) 

22 oktober 2018 0,70 0,48 31,00 6 dagen (week 1) 

11 januari 2019 1,33 3,81 21,00 38 dagen (week 6) 
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datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

3 april 2019 0 0 omgeving leegstand 

10 mei 2019 1,13 4,78 21,00 36 dagen (week 6) 

3 juni 2019 0,67 0,76 30,00 11 dagen (week 2) 

19 juni 2019 0,58 7,42 25,00 27 dagen (week 4) 

16 augustus 2,92 9,35 22,50 35 dagen (week 5) 

* op deze dag waren geen dieren aanwezig op het bedrijf. Deze waren net opgehaald, en de niet gereinigde stal stond open. 

Het betreffen hier dan ook diffuse emissies uit de stal, en de koppeling naar emissies per dier werd gemaakt door het aantal 

dierplaatsen in rekening te brengen. Deze waarde wordt verder NIET meegenomen in de bepaling van de gemiddelde 

geuremissiefactoren. 

 

 

Figuur 5: Afgebakende geurpluimen bedrijf 4 
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2.6 Bedrijf 5 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• drie stallen in gebruik, uitgerust met P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag); 

• aan de achterzijde van stal 1 en 3 is een wand voorzien waar de lucht, die vrijgesteld wordt door 

de gevelventilatoren, tegen botst. Het betreft hier een soort stofbak. Bij stal 2 was deze wand 

niet aanwezig; 

• all-in, all-out systeem; 

• ronde bestaat uit 6 weken, gevolgd door 1 à 2 weken leegstand. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting weergegeven 

in onderstaande tabel.  

Tabel 18: dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 Stal 2 Stal 3 

Dieren 45.000 25.000 35.000 

Ventilatie 4 gevelventilatoren à 13.000 
m³/h (2 ervan 

frequentiegestuurd) 

6 nokventilatoren à 13.000 m³/h  4 gevelventilatoren à 13.000 
m³/h (2 ervan 

frequentiegestuurd) 

 

10 gevelventilatoren à 35.000 

m³/ (aan/uit – 4 nooit aan) 

4 gevelventilatoren à 35.000 m³/ 

(aan/uit) 

10 gevelventilatoren à 35.000 

m³/ (aan/uit – 4 nooit aan) 

 

warmtewisselaar (24.000 
m³/h) 

warmtewisselaar (14.000 m³/h) warmtewisselaar (18.000 
m³/h) 

 

2.6.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 19 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen.  

Tabel 19: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

vrijdag 23 maart 2018 14h45 – 15h15 8 6,1 Z E3 

maandag 16 april 2018 13h00 – 13h25 4 6,1 ZW E4 

vrijdag 27 april 2018 11h45 – 11h57 7 4,4 ZO E3 

donderdag 17 mei 2018 14h30 – 15h00 3 6,8 N E3 

maandag 4 juni 2018 13h43 – 14h01 8 3,5 NNO E3 

maandag 18 juni 2018 14h52 – 15h12 8 6,9 ZW E3 

dinsdag 28 augustus 2018 13h31 – 14h03 8 2,0 ZW E3 

maandag 11 februari 2019 12h58 – 13h28 8 6,9 NW E3 

donderdag 28 februari 2019 11h07 – 11h23 6 5,6 W E3 

woensdag 20 maart 2019 10h05 – 10h18 8 4,6 ZW E3 

woensdag 3 april 2019 13h47 – 14h09 7 4,8 ZW E3 
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datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

vrijdag 17 mei 2019 11h19 – 11h41 8 3,7 NO E3 

woensdag 19 juni 2019 14h02 – 14h45 8 3,1 Z E3 

woensdag 31 juli 2019 10h07 – 10h32 8 5,8 WZW E3 

vrijdag 16 augustus 14h47 – 15h30 8 6,4 ZZW E3 

 

2.6.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 5 zijn terug te vinden in Figuur 6 op volgende pagina. 

Tabel 20: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

vrijdag 23 maart 2018 14h45 – 15h15 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

maandag 16 april 2018 13h00 – 13h25 900 m 98.880 19 dagen (week 3) 

vrijdag 27 april 2018 11h45 – 11h57 1,4 km 98.270 30 dagen (week 5) 

donderdag 17 mei 2018 14h30 – 15h00 niet buiten bedrijfsterrein 99.615 2 dagen (week 1) 

maandag 4 juni 2018 13h43 – 14h01 1,1 km 98.180 20 dagen (week 3) 

maandag 18 juni 2018 14h52 – 15h12 1,3 km 97.362 34 dagen (week 5) 

dinsdag 28 augustus 2018 13h31 – 14h03 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

maandag 11 februari 2018 12h58 - 13h28 1,4 km 77.300 41 dagen (week 6) 

donderdag 28 februari 

2019 

11h07 – 11h23 niet buiten bedrijfsterrein 102.140 1 dag (week 1) 

woensdag 20 maart 2019 10h05 – 10h18 1,1 km 101.100 22 dagen (week 4) 

woensdag 3 april 2019 13h47 – 14h09 1,4 km 77.320 36 dagen (week 6) 

vrijdag 17 mei 2019 11h19 – 11h41 530 m 97.510 31 dagen (week 5) 

woensdag 19 juni 2019 14h02 – 14h45 660 m 90.000 14 dagen (week 2) 

woensdag 31 juli 2019 10h07 – 10h32 430 m 95.700 8 dagen (week 2) 

vrijdag 16 augustus 2019 14h47 – 15h30 1,2 km 93.827 23 dagen (week 4) 

* gegevens van het bedrijf 

2.6.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 21.  

Tabel 21: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

23 maart 2018 0 0 omgeving leegstand 

16 april 2018 2,39 5,02 25,07 19 dagen (week 3) 
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datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

27 april 2018 1,05 3,05 26,97 30 dagen (week 5) 

17 mei 2018 0 0 omgeving 2 dagen (week 1) 

4 juni 2018 1,73 3,25 23,07 20 dagen (week 3) 

18 juni 2018 2,4 1,09 27,40 34 dagen (week 5) 

28 augustus 2018 0 0 omgeving leegstand 

11 februari 2019 2,96 1,70 21,17 41 dagen (week 6) 

28 februari 2019 0 0,15 33,43 1 dag (week 1) 

20 maart 2019 1,21 1,29 26,83 22 dagen (week 4) 

3 april 2019 2,21 2,72 23,20 36 dagen (week 6) 

17 mei 2019 0,43 3,01 24,73 31 dagen (week 5) 

19 juni 2019 0,48 0,98 28,50 14 dagen (week 2) 

31 juli 2019 0,44 0,57 29,57 8 dagen (week 2) 

16 augustus 2019 1,93 2,07 25,00 23 dagen (week 4) 

 

 

Figuur 6: Afgebakende geurpluimen bedrijf 5 
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2.7 Bedrijf 6 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• één stal in gebruik, uitgerust met P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag); 

• all-in, all-out systeem; 

• ronde bestaat uit 5,5 weken, gevolgd door 5 dagen leegstand. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting weergegeven 

in onderstaande tabel.  

Tabel 22: dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 

Dieren 50.000 

Ventilatie 3 regelbare gevelventilatoren (11.000 – 22.600 – 22.600 m³/h) 

 

11 niet-regelbare gevelventilatoren (37.000 m³/h) 

 

warmtewisselaar (22.000 m³/h) 

 

2.7.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 23 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen. 

Tabel 23: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

vrijdag 23 maart 2018 13h28 – 14h06 8 6,3 ZZW E3 

maandag 16 april 2018 11h39 – 12h01 5 5,6 W E3 

donderdag 17 mei 2018 14h32 – 14h39 3 7,2 N E3 

maandag 4 juni 2018 14h05 – 14h32 8 4,0 N E3 

maandag 18 juni 2018 15h15 – 15h23 8 6,2 WZW E3 

dinsdag 10 juli 2018 09h54 – 10h12 8 4,5 N E3 

dinsdag 28 augustus 2018 13h12 – 13h25 8 2,1 Z E3 

maandag 11 februari 2019 12h00 – 12h45 4 6,9 NNW E3 

maandag 18 maart 2019 12h15 – 12h39 8 4,9 WNW E3 

woensdag 3 april 2019 13h09 – 13h40 6 4,3 Z E4 

donderdag 2 mei 2019 13h06 – 13h30 8 3,8 NW E3 

vrijdag 17 mei 2019 11h49 – 12h19 8 3,7 ONO E3 

maandag 3 juni 2019 12h20 – 13h01 8 3,2 WZW E3 

woensdag 31 juli 2019 10h38 – 10h45 8 5,9 ZW E3 

vrijdag 16 augustus 13h36 – 14h27 8 4,8 ZW E3 
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2.7.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 6 zijn terug te vinden in Figuur 7 op volgende pagina. 

Tabel 24: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren leeftijd dieren* 

vrijdag 23 maart 2018 13h28 – 14h06 1,4 km m 50.543 32 dagen (week 5) 

maandag 16 april 2018 11h39 – 12h01 425 m 50.850 11 dagen (week 2) 

donderdag 17 mei 2018 14h32 – 14h39 niet buiten bedrijfsterreinen 0 leegstand 

maandag 4 juni 2018 14h05 – 14h32 810 m 51.200 17 dagen (week 3) 

maandag 18 juni 2018 15h15 – 15h23 1,1 km 50.660 31 dagen (week 5) 

dinsdag 10 juli 2018 09h54 – 10h12 650 m 50.626 9 dagen (week 2) 

dinsdag 28 augustus 2018 13h12 – 13h25 520 m 50.900 12 dagen (week 2) 

maandag 11 februari 2019 12h00 – 12h45 1,7 km 35.441 42 dagen (week 6) 

maandag 18 maart 2019 12h15 – 12h39 150 m 50.100 7 dagen (week 1) 

woensdag 3 april 2019 13h09 – 13h40 1,4 km 49.468 23 dagen (week 4) 

donderdag 2 mei 2019 13h06 – 13h30 150 m 51.006 7 dagen (week 1) 

vrijdag 17 mei 2019 11h49 – 12h19 690 m 50.445 22 dagen (week 4) 

maandag 3 juni 2019 12h20 – 13h01 790 m 0 leegstand (net leeg, 

stal open) 

woensdag 31 juli 2019 10h38 – 10h45 < 100 m 0 leegstand 

vrijdag 16 augustus 2019 13h36 – 14h27 1,4 km 50.500 15 dagen (week 3) 

* gegevens van het bedrijf 

2.7.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 25.  

Tabel 25: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

23 maart 2018 5,30 2,43 23,70 32 dagen (week 5) 

16 april 2018 0,85 0,48 29,60 11 dagen (week 2) 

17 mei 2018    leegstand 

4 juni 2018 1,36 1,71 27,50 17 dagen (week 3) 

18 juni 2018 3,31 1,91 24,20 31 dagen (week 5) 

10 juli 2018 1,17 0,68 29,70 9 dagen (week 2) 

28 augustus 2018 0,54 1,18 29,00 12 dagen (week 2) 

11 februari 2019 9,53 2,84 20,00 42 dagen (week 6) 
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datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

18 maart 2019 0,22 0,24 30,30 7 dagen (week 1) 

3 april 2019 7,54 1,03 25,70 23 dagen (week 4) 

2 mei 2019 0,18 0,27 30,50 7 dagen (week 1) 

17 mei 2019 1,24 1,11 26,70 22 dagen (week 4) 

3 juni 2019 0,63 0,007 20,00 leegstand, maar diffuse 

bron 

31 juli 2019    leegstand 

16 augustus 2019 4,55 1,12 29,00 15 dagen (week 3) 

 

 

Figuur 7: Afgebakende geurpluimen bedrijf 6 
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2.8 Bedrijf 7 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• vier stallen in gebruik, uitgerust met P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag); 

• all-in, all-out systeem; 

• ronde bestaat uit 6 weken, gevolgd door 5 dagen à 2 weken leegstand. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting weergegeven 

in onderstaande tabel.  

Tabel 26: Dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 Stal 2 Stal 3 Stal 4 

Dieren 37.000 37.000 40.000 40.000 

Ventilatie warmtewisselaar : 

50.000 m³/h 

warmtewisselaar : 

50.000 m³/h 

warmtewisselaar : 

50.000 m³/h 

warmtewisselaar : 

50.000 m³/h 

 

7 nokventilatoren 

(17.000 m³/h) 

7 nokventilatoren 

(17.000 m³/h) 

6 nokventilatoren 

(17.000 m³/h) 

6 nokventilatoren 

(17.000 m³/h) 

 

8 gevelventilatoren 
(38.000 m³/h) 

8 gevelventilatoren 
(38.000 m³/h) 

8 gevelventilatoren 
(38.000 m³/h) 

8 gevelventilatoren 
(38.000 m³/h) 

 

2.8.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 27 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen.  

Tabel 27: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

woensdag 4 april 2018 15h16 - 15h44 6 5,0 ZW E4 

vrijdag 13 april 2018 10h38 - 11h02 8 5,3 ZW E3 

donderdag 26 april 2018 11h36 – 12h04 1 7,5 W E4 

woensdag 16 mei 2018 13h09 – 13h43 8 7,3 N E3 

maandag 30 juli 2018 12h56 – 13h33 5 5,5 ZW E4 

woensdag 29 augustus 2018 13h50 – 14h15 8 4,0 NNW E3 

maandag 3 september 2018 15h04 – 15h33 8 4,6 N E3 

maandag 10 september 2018 13h49 – 14h08 6 5,0 W E3 

donderdag 13 september 2018 12h10 – 12h50 8 3,8 NNO E3 

vrijdag 28 september 2018 10h56 – 11h06 8 6,6 NO E3 

vrijdag 6 december 2018 15h00 – 15h30 8 4,8 ZW E3 

maandag 18 maart 2019 11h14 – 11h38 7 3,8 W E3 

woensdag 20 maart 2019 11h11 – 11h31 7 3,3 ZZW E3 

donderdag 23 mei 2019 15h26 – 16h12 6 3,0 ZW E4 
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datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

maandag 29 juli 209 15h36 – 15h56 4 2,2 ZZW E5 

 

2.8.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 7 zijn terug te vinden in Figuur 8 op volgende bladzijde. 

Tabel 28: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

woensdag 4 april 2018 15h16 - 15h44 1,7 km 150.347 30 dagen (week 5) 

vrijdag 13 april 2018 10h38 - 11h02 1,5 km 112.532 39 dagen (week 6) 

donderdag 26 april 2018 11h36 – 12h04 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

woensdag 16 mei 2018 13h09 – 13h43 1,5 km 152.223 16 dagen (week 3) 

maandag 30 juli 2018 12h56 – 13h33 1,9 km 123.176 39 dagen (week 6) 

woensdag 29 augustus 2018 13h50 – 14h15 950 m 151.987 16 dagen (week 3) 

maandag 3 september 2018 15h04 – 15h33 1,3 km 151.582 21 dagen (week 3) 

maandag 10 september 2018 13h49 – 14h08 1,2 km 150.659 28 dagen (week 4) 

donderdag 13 september 2018 12h10 – 12h50 1,6 km 150.362 31 dagen (week 5) 

vrijdag 28 september 2018 10h56 – 11h06 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

vrijdag 6 december 2018 15h00 – 15h30 860 m 153.130 8 dagen (week 2) 

maandag 18 maart 2019 11h14 – 11h38 295 m 152.302 5 dagen (week 1) 

woensdag 20 maart 2019 11h11 – 11h31 615 m 152.193 7 dagen (week 1) 

donderdag 23 mei 2019 15h26 – 16h12 1,2 km 151.267 22 dagen (week 4) 

maandag 29 juli 2019 15h36 – 15h56 245 m 152.193 11 dagen (week 2) 

* gegevens van het bedrijf 

2.8.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 29.  

Tabel 29: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per 

dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

4 april 2018 3,24 1,83 24,93 30 dagen (week 5) 

13 april 2018 2,60 3,06 23,35 39 dagen (week 6) 

26 april 2018 0 0 omgeving leegstand 

16 mei 2018 2,26 1,68 28,68 16 dagen (week 3) 

30 juli 2018 5,31 11,65 26,90 39 dagen (week 6) 
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datum emissie per 

dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

29 augustus 2018 0,62 0,775 28,5 16 dagen (week 3) 

3 september 2018 1,17 2,44 28,2 21 dagen (week 3) 

10 september 2018 1,25 4,04 27,4 28 dagen (week 4) 

13 september 2018 1,22 3,05 25,6 31 dagen (week 5) 

28 september 2018 0 0 omgeving leegstand 

6 december 2018 0,7 0,26 30,35 8 dagen (week 2) 

18 maart 2019 0,13 0,47 30,20 5 dagen (week 1) 

20 maart 2019 0,26 0,29 29,58 7 dagen (week 1) 

23 mei 2019 1,08 1,93 26,93 22 dagen (week 4) 

29 juli 2019 0,24 1,18 30,28 11 dagen (week 2) 

 

 

Figuur 8: Afgebakende geurpluimen bedrijf 7 

  



 
 

 

 Studie vleeskippen West-Vlaanderen 31 

 

2.9 Bedrijf 8 

Dit bedrijf werkt als volgt: 

• twee identieke stallen in gebruik, uitgerust met P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem 

voor droging strooisellaag); 

• all-in, all-out systeem; 

• ronde bestaat uit 6 weken, gevolgd door 1 week leegstand. 

Met betrekking tot de dierverdeling en het aantal mogelijke ventilatoren wordt een oplijsting weergegeven 

in onderstaande tabel.  

Tabel 30: dierbezetting + aanwezige ventilatoren 

Parameter Stal 1 Stal 2 

Dieren 42.500 42.500 

Ventilatie 9 regelbare nokventilatoren (10.000 m³/h) 9 regelbare nokventilatoren (10.000 m³/h) 

 

2 gevelventilatoren (aan/uit – 20.000 m³/h) 2 gevelventilatoren (aan/uit – 20.000 m³/h) 

 

6 gevelventilatoren (aan/uit – 40.000 m³/h) 6 gevelventilatoren (aan/uit – 40.000 m³/h) 

 

warmtewisselaar (15.000 m³/h) warmtewisselaar (15.000 m³/h) 

 

2.9.1 Meetomstandigheden 

In Tabel 31 wordt een overzicht weergegeven van de uitgevoerde snuffelmetingen, met aanduiding van de 

meteorologische condities tijdens de uitvoering van de snuffelmetingen.  

Tabel 31: Overzicht van de uitgevoerde snuffelmetingen + meteo-omstandigheden 

datum tijdstip bewolking (/8) windsnelheid (m/s) windrichting stabiliteit 

woensdag 16 mei 2018 10h50 – 11h20 8 6,0 N E3 

maandag 18 juni 2018 11h47 – 12h07 8 5,9 ZW E3 

dinsdag 10 juli 2018 10h53 – 11h06 8 6,2 N E3 

maandag 30 juli 2018 11h17 – 11h38 6 5,3 ZW E4 

woensdag 8 augustus 2018 11h05 – 11h36 6 7,2 ZW E3 

donderdag 6 september 2018 10h35 – 10h39 8 3,1 NNW E3 

vrijdag 28 september 2018 11h30 – 11h45 8 6,6 NNO E3 

maandag 22 oktober 2018 14h15 – 14h27 3 5,7 NNO E4 

vrijdag 11 januari 2019 11h30 – 11h40 8 3,5 NNW E3 

woensdag 3 april 2019 15h04 – 15h16 6 4,3 Z E4 

vrijdag 10 mei 2019 12h40 – 13h13 6 4,0 W E4 

maandag 3 juni 2019 13h41 - 14h12 8 3,5 ZW E3 

woensdag 19 juni 2019 11h41 – 12h11 8 2,1 ONO E3 

vrijdag 2 augustus 2019 12h10 – 13h03 8 5,5 NW E3 

vrijdag 16 augustus 2019 10h48 – 11h42 6 3,9 ZW E4 

 



 
 

 

 Studie vleeskippen West-Vlaanderen 32 

 

2.9.2 Waarnemingen 

De volgende tabel geeft de maximale geurdrempelafstanden weer. De afgebakende geurpluimen voor 

bedrijf 8 zijn terug te vinden in Figuur 9 op volgende pagina. 

Tabel 32: Overzicht van de waarnemingen tijdens de snuffelmetingen 

datum tijdstip geurdrempelafstand aantal dieren* leeftijd dieren* 

woensdag 16 mei 2018 10h50 – 11h20 1,3 km 84.000 29 dagen (week 5) 

maandag 18 juni 2018 11h47 – 12h07 980 m 86.400 13 dagen (week 2) 

dinsdag 10 juli 2018 10h53 – 11h06 1,4 km 84.000 35 dagen (week 5) 

maandag 30 juli 2018 11h17 – 11h38 530 m 85.600 6 dagen (week 1) 

woensdag 8 augustus 2018 11h05 – 11h36 840 m 84.000 15 dagen (week 3) 

donderdag 6 september 2018 10h35 – 10h39 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

vrijdag 28 september 2018 11h30 – 11h45 770 m 84.000 17 dagen (week 3) 

maandag 22 oktober 2018 14h15 – 14h27 niet buiten bedrijfsterrein 0 leegstand 

vrijdag 11 januari 2019 11h30 – 11h40 450 m 85.000 12 dagen (week 2) 

woensdag 3 april 2019 15h04 – 15h16 niet buiten bedrijfsterrein 85.000 3 dagen (week 1) 

vrijdag 10 mei 2019 12h40 – 13h13 1,9 km 66.132 39 dagen (week 6) 

maandag 3 juni 2019 13h41 - 14h12 730 m 85.000 12 dagen (week 2) 

woensdag 19 juni 2019 11h41 – 12h11 1,2 km 85.000 28 dagen (week 4) 

vrijdag 2 augustus 2019 12h10 – 13h03 1,3 km 85.000 24 dagen (week 4) 

vrijdag 16 augustus 2019 10h48 – 11h42 2,1 km 64.000 38 dagen (week 6) 

* gegevens van het bedrijf 

2.9.3 Bepaling van de geuremissie 

Op basis van de specifieke bronkarakteristieken bij elke snuffelmeting werd de reële geuremissie op dat 

moment bepaald. Op basis van de bekomen resultaten kan dan per meting een gemiddelde geuremissie per 

dier, het genormaliseerd debiet per dier en de gemiddelde staltemperatuur bepaald worden. Deze 

berekende waarden zijn terug te vinden in Tabel 33.  

Tabel 33: Overzicht resultaten snuffelmetingen 

datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

16 mei 2018 2,51 2,74 26,00 29 dagen (week 5) 

18 juni 2018 1,89 1,03 29,00 13 dagen (week 2) 

10 juli 2018 2,95 2,76 24,00 35 dagen (week 5) 

30 juli 2018 1,18 0,42 30,00 6 dagen (week 1) 

8 augustus 2018 1,61 0,90 29,50 15 dagen (week 3) 

6 september 2018 0 0 omgeving leegstand 

28 september 2018 1,31 1,37 27,00 17 dagen (week 3) 

22 oktober 2018 0 0 omgeving leegstand 

11 januari 2019 0,32 0,63 29,00 12 dagen (week 2) 
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datum emissie per dier 

(se/s,dier) 

genormaliseerd debiet per dier 

(Nm³/h,dier) 

staltemperatuur  

(°C) 

leeftijd dieren 

3 april 2019 0 0,10 33,00 3 dagen (week 1) 

10 mei 2019 7,41 2,55 18,00 39 dagen (week 6) 

3 juni 2019 0,60 0,86 28,00 12 dagen (week 2) 

19 juni 2019 0,83 2,80 20,00 28 dagen (week 4) 

2 augustus 2019 2,12 3,90 21,00 24 dagen (week 4) 

16 augustus 2019 8,14 4,90 17,00 38 dagen (week 6) 

 

 

Figuur 9: Afgebakende geurpluimen bedrijf 8 
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3 Vergelijking emissieresultaten 

Op basis van de bekomen resultaten kunnen gemiddelde geuremissiecijfers en debieten bepaald worden. In 

onderstaande Tabel 34 worden deze gemiddelde waarden per bedrijf opgelijst, met inbegrip van 

leegstand.  

Tabel 34: Overzicht gemiddelde resultaten diverse bedrijven 

bedrijf aantal dieren emissie per 

dier (se/s) 

debiet per 

dier (Nm³/h) 

vergunde 

dieren 

emissie per 

dierplaats (se/s) 

debiet per dier 

plaats (Nm³/h) 

bedrijf 1 70.082 1,74 1,59 85.000 1,63 1,46 

bedrijf 2 39.246 1,78 1,72 49.500 1,67 1,46 

bedrijf 3 44.242 0,85 2,49 57.000 0,77 2,13 

bedrijf 4 71.546 1,46 3,04 88.500 0,97 2,75 

bedrijf 5 81.814 1,15 1,66 105.000 1,00 1,59 

bedrijf 6 42.883 2,43 1,00 51.500* 2,19 0,93 

bedrijf 7 126.930 1,34 2,18 154.000 1,21 1,94 

bedrijf 8 70.875 2,06 1,66 85.000 1,81 1,54 

* is feitelijk vergund voor 50.000 dieren, maar de opzet bedraagt ca. 51.500 dieren 

In de huidige modelberekeningen die in de theoretische studies (zijnde MER, geurstudie, ...) gehanteerd 

worden bedragen deze respectievelijk 0,33 ouE/s.dier en 2,4 Nm³/h.dier. Dit betreffen cijfers gebaseerd 

op olfactometrische metingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de resultaten uit voorliggende 

studie uitgedrukt worden in se/s.dier (snuffeleenheden). Alhoewel zowel snuffeleenheden als 

olfactometrische eenheden de bedoeling hebben om de geuremissie in kaart te brengen, is de link tussen 

beide eenheden niet zomaar éénduidig vastgelegd.  

In Tabel 35 wordt een oplijsting gemaakt van de eindresultaten, rekening houdende met volgende 

resultaten : 

• Scenario 1 : Globaal emissiecijfer, zonder rekening te houden met staltype en weekleeftijd; 

• Scenario 2 : Emissiecijfer, waarbij enkel rekening gehouden wordt met het staltype (en niet met 

weekleeftijd); 

• Scenario 3 : Emissiecijfer, waarbij enkel rekening gehouden wordt met de weekleeftijd (en niet 

met staltype); 

• Scenario 4 : Emissiecijfers, waarbij zowel rekening gehouden wordt met het staltype en de 

weekleeftijd; 

• Scenario 5 : modellering op basis van olfactometrische cijfers. 

Bedrijf 6 is het enige bedrijf dat, naast een warmtewisselaar, enkel over lengteventilatie beschikt. Bij 

deze lengteventilatie is geen stofbak voorzien, waardoor geen verticale pluimstijging optreedt. 

Mogelijkerwijs is dit een reden waarom de geuremissiefactor hoger ligt t.o.v. de andere stallen. Daarom 

worden in Tabel 35 ook de geuremissiecijfers opgelijst waarbij dit bedrijf niet in rekening gebracht wordt. 

Globaal gesteld kunnen volgende bevindingen gemaakt worden :  

• In de periode van leegstand treedt geen geur buiten de bedrijfsterreinen op, met uitzondering van 

een stal die net leeggemaakt is en waarvan de poorten openstaan om deze te reinigen; 

• Indien de dieren 1 à 2 weken oud zijn, is de emissie en het debiet per dier het laagst; 
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• Vanaf week 3 en 4 zijn de emissies per dier hoger, en in het verder verloop van de cyclus blijven 

die relatief stabiel; 

• Bij stalsysteem P-6.4. zijn de hoge geuremissiecijfers tijdens de laatste week opvallend.  

Globaal gesteld blijkt wel dat de huidig gehanteerde emissiefactor, zijnde 0,33 ouE/m³, een stuk lager ligt 

dan de resultaten op basis van snuffelmetingen.  

Tabel 35: Overzicht resultaten per dierplaats (rood = zonder rekening te houden met bedrijf 6) 

staltype geuremissie 

(se/s.dierplaats) 

debiet (Nm³/h.dierplaats) temperatuur (°C) 

scenario 1 (alles samen) 1,34 (1,22) 1,73 (1,84) 26,18 (26,12) 

scenario 2 (per staltype)    

traditioneel 1,22 2,01 26,02 

P-6.4. 1,55 (1,34) 1,50 (1,69) 26,53 (26,51) 

scenario 3 (per weekleeftijd)    

leegstand 0 0 20 

week 1 0,41 (0,43) 0,19 (0,19) 31,26 (31,38) 

week 2 0,61 (0,56) 0,76 (0,76) 29,51 (29,53) 

week 3 1,68 (1,52) 1,76 (1,81) 27,24 (27,12) 

week 4 2,16 (1,86) 2,81 (3,06) 24,98 (24,80) 

week 5 2,20 (1,97) 3,21 (3,33) 24,74 (24,83) 

week 6 2,33 (2,07) 3,34 (3,43) 22,20 (22,34) 

scenario 4 (per staltype en per weekleeftijd)   

traditioneel    

leegstand 0 0 20 

week 1 0,61 0,14 31,49 

week 2 0,56 0,84 29,78 

week 3 1,69 1,67 26,95 

week 4 2,40 3,85 24,56 

week 5 2,15 3,99 23,53 

week 6 1,15 3,43 21,93 

P-6.4.    

leegstand 0 0 20 

week 1 0,24 (0,26) 0,23 (0,24) 31,24 (31,24) 

week 2 0,71 (0,66) 0,76 (0,76) 29,30 (29,24) 

week 3 1,84 (1,54) 1,96 (2,12) 27,39 (27,14) 

week 4 2,07 (1,35) 2,21 (2,61) 24,94 (24,53) 

week 5 2,42 (1,91) 2,35 (2,41) 25,28 (25,66) 

week 6 4,06 (3,64) 3,20 (3,41) 21,37 (21,60) 

scenario 5 (olfactometrie) 0,33 2,40 25 
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4 Aftoetsing bekomen emissiecijfers met realiteit - 

impactmodellering 

Op basis van de gemiddelde geuremissiecijfers en debieten, zoals opgelijst in Tabel 35 kunnen 

verschillende geursimulaties uitgevoerd worden om de methode die het dichtst aansluit bij de realiteit te 

selecteren. Dit gebeurt door middel van lange termijn dispersieberekeningen.  

De bekomen emissie wordt hierbij gebruikt als uitgangsparameter voor een lange termijn 

verspreidingsmodel (zie Bijlagen A t.e.m. H voor scenario 1 en 5 bij de diverse bedrijven, waarbij rekening 

gehouden wordt met de resultaten van alle bedrijven, dus incl. bedrijf 6) . Hiervoor wordt hetzelfde 

geurmodel gebruikt als bij achterwaartse dispersieberekeningen (IMPACT). Dit model berekent het 

voorkomen van geur in een rooster van punten rond de bron, waarbij rekening gehouden wordt met de 

meteorologische data van een aantal jaren (2007-2011). Naast de geurconcentratie wordt tevens de 

frequentie van waarneming berekend. De geurpercentielsgrenzen worden in kleur voorgesteld op kaart. 

Met betrekking tot geurimpactmodellering wordt hierbij steeds gebruikt gemaakt van het 98-percentiel. Dit 

is de (uurlijkse) waarde die in 2 % van de tijd overschreden zal worden.  

Op basis van de resultaten van de snuffelmetingen werden zowel emissiefactoren en debieten bepaald op 

basis van het aanwezige aantal dieren, maar eveneens op een maximale dierbezetting. Deze laatste 

betreft de vergunde dierhoeveelheid, en er wordt aanbevolen om de geuremissies verder te berekenen in 

functie van deze maximaal vergunde dieraantallen (zoals momenteel reeds gehanteerd wordt in de m.e.r.-

studies).  

De emissiefactoren werden voor verschillende situaties bepaald, en voor elk van deze scenario’s werden 
geurmodellen per bedrijf gemaakt. Bij de modelberekeningen worden volgende aannames gehanteerd: 

• Er wordt bij de lange termijnberekeningen gebruik gemaakt van de gegevens per dierplaats (en 

niet per aanwezig dier). Dit is het aantal dieren dat vergund is. Er wordt met name geen rekening 

gehouden met sterfte en het uitladen van een deel van de dieren gedurende de kweekronde. De 

snuffelmetingen zelf werden teruggerekend in functie van het reëel aantal aanwezige dieren, 

zodat de omrekening naar dierplaatsen in wezen rekening houdt met deze situaties 

(geuremissiefactor per dierplaats is de facto lager dan geuremissiefactor per aanwezig dier); 

• Het debiet en geuremissie wordt verdeeld volgens het ventilatieschema van het bedrijf in kwestie. 

De verdeling gebeurt dan ook niet over alle aanwezige ventilatoren (een deel is slechts aanwezig 

als noodventilatie en wordt heel uitzonderlijk gebruikt). Het schakelprogramma van de bedrijven 

wordt hierbij gebruikt; 

• Merk hierbij dan ook op dat er bij de modelberekeningen GEEN rekening gehouden wordt met de 

modelleringsafspraken inzake het aftoppen van ventilatiedebieten (zoals standaard gebruikt wordt 

in theoretische studies). Het gebruik van het reëel ventilatieschema, verdeeld over alle aanwezige 

ventilatoren, zorgt reeds voor een meer realistische pluimstijging. In theoretische studies worden 

een aantal emissiepunten geselecteerd om de praktijk zo goed mogelijk te benaderen, en wordt 

alle lucht via deze locaties vrijgesteld. Als het volledig debiet langs deze emissiepunten geleid 

wordt, kunnen onrealistische pluimstijgingen bekomen worden. Dit wordt in het kader van MER- en 

andere geurstudies bijgestuurd door het aftoppen van de ventilatiedebieten. Door gebruik te 

maken van de realistische verdeling over de verschillende ventilatoren is dit in voorliggende studie 

evenwel niet relevant. 

• Er werden ook modellen opgemaakt volgens weekleeftijd. Een dergelijke modellering is niet als 

dusdanig mogelijk in IMPACT. Wel kan een dagregime gebruikt worden, en dat is enigszins 

vergelijkbaar met een 7-wekensysteem. 

De hogere geurconcentratiezones worden bepaald door de bronkarakteristieken en de modelparameters, 

en kunnen niet afgetoetst worden inzake hun overeenkomst met de realiteit. Enkel de geurcontour van 1 

se/m³ (als 98-P) kan feitelijk gebruikt worden als controlemiddel om de realiteit en de modelresultaten te 
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vergelijken. Meer bepaald gebeurt dit door de afgebakende snuffelmetingen te vergelijken met deze 

contour. Doordat gewerkt wordt met het 98-percentiel (d.i. berekende concentraties die in 2 % van de tijd 

overschreden worden), zou het merendeel van de individuele geurpluimen binnen de 1 se/m³ (als 98-P) 

gelegen moeten zijn. Het aantal pluimen waarvoor de geurwaarnemingsafstand beduidend groter is dan de 

98-percentielzone van 1 se/m³ zou dan ook slechts heel beperkt mogen voorkomen van de tijd mogen 

voorkomen. 

In Tabel 36 wordt een overzicht gegeven van het aantal snuffelmetingen per bedrijf en per scenario dat 

buiten de 1 se/m³-contour gelegen is. Hierbij wordt voornamelijk de vergelijking gemaakt tussen de 

individuele snuffelmeting en de maximale afstand van de 1 se/m³-contour (deze is meestal ten NO van het 

bedrijf gelegen). In Tabel 36 wordt aangegeven hoeveel snuffelmetingen buiten deze zone gelegen zijn. 

Tabel 36: Aantal snuffelmetingen die buiten 1 se/m³-contour (als 98-P) gelegen zijn (tussen haakjes het 

aantal metingen waarbij het verschil beperkt is 

 aantal metingen scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 4 scenario 5 

bedrijf 1 (trad.) 8 3 3 3 2 7 

bedrijf 2 (trad.) 14 2 2 2 2 8 

bedrijf 3 (trad.) 14 1 1 1 1 7 

bedrijf 4 (trad.) 14 1 1 1 1 9 

bedrijf 5 (P-6.4.) 15 0 0 0 0 8 

bedrijf 6 (P-6.4.) 15 5 4 4 4 8 

bedrijf 7 (P-6.4.) 15 0 0 0 0 9 

bedrijf 8 (P-6.4.) 15 2 2 2 2 10 

 

Uit de resultaten van de modelleringen (scenario 1 en 5 voor de verschillende bedrijven zijn in bijlagen A 

t.e.m. H toegevoegd, en hierbij worden alle bedrijven mee in rekening genomen) en bovenstaande tabel 

blijkt o.a. het volgende: 

• de benadering op basis van olfactometrische meetcijfers (d.i. 0,33 ouE/s.dierplaats – scenario 5) 

leidt tot een beduidend lagere geurimpact t.o.v. de overige scenario’s op basis van 

snuffelmetingen. Deze aanpak is dan ook sterk afwijkend van de realiteit en een andere 

benadering lijkt noodzakelijk; 

• de modelberekeningen op basis van de resultaten van de snuffelmetingen tonen beperkte 

verschillen tussen de verschillende scenario’s. De modelberekeningen op basis van de resultaten 

van de snuffelmetingen leunen heel wat dichter aan bij de vaststellingen op het terrein; 

• bij de modelberekeningen waarbij per weekleeftijd gewerkt wordt, is de geurimpact iets hoger 

dan bij deze die gebruik maken van gemiddelde geurconcentraties; 

• Het uitwerken van scenario 3 en 4 is heel wat meer arbeidsintensief dan scenario 1 en 2. Dit is 

zeker een belangrijke factor die mee in overweging genomen moet worden bij de verdere 

beslissing inzake best te hanteren methodiek; 

• De eenvoudigste benadering is het scenario 1, waarbij alles samen genomen wordt. Hierbij wordt 

eenzelfde geuremissie gehanteerd voor pluimveestallen, ongeacht het stalsysteem en zonder 

rekening te houden met de weekleeftijd. Dit is de benadering zoals ze momenteel ook gebruikt 

wordt in de theoretische geurstudies en MER’s. De verschillen tussen scenario’s 1 t.e.m. 4 zijn ook 
eerder beperkt, waardoor het gebruik van scenario 1 verdedigbaar is. 

Globaal blijkt op basis van deze studie dan ook dat de benadering op basis van olfactometrische 

emissiecijfers niet in overeenstemming is met de realiteit zoals vastgelegd op basis van snuffelmetingen. 

De verschillende scenario’s op basis van de resultaten van de snuffelmetingen leunen veel dichter aan bij 
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de realiteit. Er kan op basis van deze studie dan ook geopteerd worden om gebruik te maken van één 

globaal geuremissiecijfer, zijnde 1,34 se/s.dierplaats en een ventilatiedebiet van 1,73 Nm³/h, en dit op 

basis van volgende zaken : 

• De verschillen tussen traditionele stallen en stallen uitgerust met P-6.4 zijn eerder beperkt. Dit 

komt overeen met het huidig gegeven, namelijk dat momenteel in de theoretische studies 

hetzelfde (olfactometrisch) geuremissiecijfer voor beide systemen gebruitk wordt ; 

• De verschillen tussen de scenario’s met gemiddelde emissiefactor en deze opgesplitst per 
weekleeftijd zijn eveneens eerder beperkt; 

• Deze methode leunt het dichtst aan bij de bestaande methodiek (m.u.v. emissiefactor en debiet); 

• Bedrijf 6 is afwijkend van de rest, en is bovendien het enige bedrijf dat louter gebruik maakt van 

lengteventilatie (zonder stofbak). Daarom kan eventueel ook geopteerd worden om gebruik te 

maken van een geuremissiefactor van 1,22 se/s.dierplaats en een debiet van 1,84 

Nm³/h.dierplaats (dit zijn cijfers zonder bedrijf 6). 
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5 Algemeen besluit en samenvatting 

Bij de omgevingsvergunningsaanvraag van veehouderijen (kippen en varkens) wordt veelal een geurstudie 

toegevoegd om de geurimpact van het bedrijf en de gevraagde uitbreiding in kaart te brengen. Op basis 

van deze geurstudie kan dan uitspraak gedaan worden over de aanvaardbaarheid van de aanvraag. Een 

dergelijke geurstudie gebeurt momenteel op basis van een modellering van geurverspreiding, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van geuremissiekengetallen zoals opgenomen in een bijlage van het MER-

richtlijnenboek Landbouwdieren. 

Vooral in het geval van vleeskippen is het algemeen aanvoelen dat deze geurinschatting afwijkt van de 

realiteit. Veelal komt in geurstudies naar voor dat de geurimpact van het bedrijf aanvaardbaar is, terwijl 

het regelmatig voorkomt dat reeds in het openbaar onderzoek ernstige bezwaren ingediend worden door 

omwonenden. Het lijkt er dan ook op dat het huidig gehanteerde geuremissiekengetal, zijnde 0,33 

ouE/s.dier (gekoppeld met een debiet van 2,4 Nm³/h.dier), onvoldoende aansluit bij de realiteit. Dit 

emissiecijfer is overgenomen vanuit Nederland. 

Om deze problematiek verder te onderzoeken, werd door de provincie West-Vlaanderen een studie 

uitgeschreven om de reële geurimpact van vleeskippenbedrijven op een objectieve manier in kaart te 

brengen, en dit door gebruik te maken van de methodiek van snuffelploegmetingen. Dit betreffen 

geurwaarnemingen windafwaarts van het bedrijf, waarbij de geurpluim van het te onderzoeken bedrijf in 

kaart gebracht wordt gedurende een aantal metingen (minimum 10). 

Het uitvoeren van snuffelploegmetingen betreft een algemeen aanvaarde en Europees genormeerde 

methodiek om de geurimpact van een bedrijf in kaart te brengen. Er bestaat hiervoor eveneens een 

Vlaamse code van goede praktijk “Bepalen van de geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen” 
(Bilsen et al., 2008, momenteel wordt deze herzien). In deze code van goede praktijk staan een aantal 

randvoorwaarden opgelijst waaraan voldaan moet worden tijdens de metingen (o.a. welafgelijnde meteo-

omstandigheden, twee gecalibreerde personen per meting, minimaal 10 metingen). Tevens maken studies 

die uitgevoerd worden in opdracht van de Afdeling Handhaving steeds gebruik van deze methode om de 

geurimpact in kaart te brengen.  

Om een zo realistisch mogelijk beeld van de praktijksituatie te verkrijgen werd geopteerd om 

verschillende bedrijven op te nemen in de studie. Hierbij werd een keuze gemaakt om de impact te 

bepalen van vier bedrijven die uitgerust zijn met een traditioneel stalsysteem en vier bedrijven die 

voorzien zijn van het ammoniakemissiearm stalsysteem P-6.4. (d.i. warmtewisselaar met 

luchtmengsysteem voor droging strooisellaag).  

De geuremissies van een vleeskippenstal variëren in de tijd. Bij het begin van een kweekronde zijn de 

geuremissies eerder beperkt. Op het einde van de ronde (bij volgroeide dieren) zijn de emissies veel 

groter. Een ronde duurt ongeveer 6 weken (+ één week leegstand). Om deze groei- en geurcyclus zo 

optimaal mogelijk in beeld te brengen, werd beslist om te streven naar 14 snuffelmetingen per bedrijf, 

rekening houdende met de leeftijd van de dieren. Het meetprogramma werd dusdanig opgezet dat van 

elke weekcyclus twee metingen per bedrijf zouden gebeuren (ook van leegstand). Op deze manier wordt 

een grote dataset van gegevens bekomen die gebruikt kan worden om een vergelijking met de huidige 

geurimpactbepaling te maken. 

Per meting wordt een geuremissie en debiet per dierplaats bekomen. Om deze waarden te bepalen wordt 

rekening gehouden met een aantal factoren: 

• Meteorologische omstandigheden (windsnelheid, temperatuur, bewolkingsgraad, stabiliteitsklasse, 

…); 

• Aantal en leeftijd dieren; 

• Overige bronkarakteristieken (temperatuur, ventilatiedebiet, verdeling over de ventilatoren, …). 

Zodoende wordt een grote dataset bekomen, en op basis van deze resultaten kan dan een globale 

geuremissiefactor bepaald worden. Hierbij dient evenwel aangehaald te worden dat één bedrijf sterk 

afwijkend was (in negatieve zin). Een plausibele uitleg voor dit resultaat was dat dit bedrijf uitgerust was 
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met uitsluitend lengteventilatie, terwijl de overige bedrijven een combinatie nok-/lengteventilatie had 

(waarbij lengteventilatie enkel als “noodventilatie” gebruikt werd, d.i. indien de ventilatievraag groter is 
dan de maximale nokventilatie). Bovendien is deze stal niet uitgerust met een stofbak. Om deze reden kan 

geopteerd worden om de resultaten van dit ene bedrijf verder niet mee op te nemen in de bepaling van 

het globale geuremissiecijfer voor vleeskippen.  

Op basis van de uitgevoerde studie, waarbij rekening gehouden werd met het bovenstaande, werd een 

globaal geuremissiekengetal bekomen van 1,22 se/s.dierplaats (met een bijhorend debiet van 1,84 

Nm³/h.dierplaats). Merk hierbij op dat gesproken wordt over dierplaats, omdat het huidige cijfer bepaald 

werd op basis van de vergunde dieraantallen. Dit is namelijk de enige theoretische bezettingsgraad die 

gekend is. Daarnaast wordt hier gesproken over se (snuffeleenheden) i.p.v. ouE (olfactometrische 

geureenheden, gemeten in het labo) omdat in deze studie gewerkt werd met snuffelmetingen.  

De uitgevoerde studie bevestigt dan ook het algemeen aanvoelen dat de huidige geurimpactbepaling op 

basis van het olfactometrische geuremissiecijfer niet overeenstemt met de vaststellingen tijdens de 

snuffelmetingen. Op basis van de studie blijkt dat het gemiddelde geuremissiecijfer (excl. bedrijf 6) 1,22 

se/s.dierplaats (met 1,84 Nm³/h.dierplaats) bedraagt. Momenteel wordt in de theoretische studies gebruik 

gemaakt van het olfactometische emissiecijfer 0,33 ouE/s.dier (met 2,4 Nm³/h.dier).  
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