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VOORWOORD 

In het kader van de referentietaken van het ILVO voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en 

Energie (LNE) werd de opdracht gegeven een wetenschappelijke studie uit te voeren naar de 

emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof die zijn opgenomen in het MER Richtlijnenboek 

Landbouwdieren. Op basis van een internationale literatuurstudie werd een evaluatie gemaakt van 

de huidig gebruikte emissiefactoren in het Richtlijnenboek. 
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 1 INLEIDING 

Om de emissiefactoren gebruikt in het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren te kunnen evalueren, 

werd in eerste instantie informatie omtrent emissiefactoren gezocht in de wetenschappelijke 

literatuur. In het hoofdstuk ‘2 Emissiefactoren uit wetenschappelijke literatuur’ wordt nagegaan 

welke, al dan niet grootschalige, meetcampagnes in het verleden werden uitgevoerd en in hoeverre 

de emissiefactoren die hieruit werden afgeleid bruikbaar zijn. 

Niet alle uitgevoerde emissiemetingen en de daaruit voortvloeiende emissiefactoren worden 

gepubliceerd in wetenschappelijke literatuur. Om deze reden werden contacten gelegd met 

buitenlandse onderzoekers. Er werd nagegaan welke stalsystemen toegestaan zijn in onze 

buurlanden, welke emissiefactoren er toegekend werden aan deze systemen én hoe deze 

emissiefactoren tot stand zijn gekomen (‘3 Emissiefactoren gebruikt door onze buurlanden en in de 

Europese BREF IRPP’) . 

Met de kennis vergaard in de eerste hoofdstukken werd in ‘4 Evaluatie emissiefactoren MER 

Richtlijnenboek Landbouwdieren’ een evaluatie gemaakt van de huidig gebruikte emissiefactoren in 

de Vlaamse MERs. In eerste instantie werd achterhaald wat de oorsprong is van deze factoren en op 

hoeveel metingen deze cijfers gebaseerd zijn, of hoe ze afgeleid werden.  

De lijst van stalsystemen die in het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren gebruikt wordt is, voor wat 

betreft de varkens en pluimveecategorieën, gebaseerd op de lijst van ammoniakemissiearme 

stalsystemen. Deze lijst is sinds zijn bestaan reeds verschillende keren aangepast. Om een duidelijk 

overzicht te kunnen geven van deze aanpassingen werd een afzonderlijk hoofdstuk hieraan gewijd, 

nl. ‘5 Recente wijzigingen in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen’. 

In het voorlaatste hoofdstuk, ‘6 Kennishiaten’, wordt beschreven welke informatie in Vlaanderen nog 

ontbreekt inzake emissiefactoren.  

Als afsluiter werden algemene adviezen geformuleerd in het laatste hoofdstuk ‘7 Algemene adviezen’ 

met als doel onderbouwde en actuele emissiefactoren te bekomen in het MER Richtlijnenboek 

Landbouwdieren. 
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 2 INFORMATIE UIT WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 

De wetenschappelijke publicaties waarin emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof in 

vermeld worden zijn talrijk. Zowel grootschalige als kleinschalige studies werden terug gevonden. 

Onder grootschalige studies worden studies verstaan waarbij verschillende landen of staten samen 

werken om emissiefactoren te bepalen. Kleinschalige studies zijn studies uitgevoerd door een 

onderzoeksgroep in één bepaalde regio. Anderzijds kan men onderzoeken ook onderscheiden op 

basis van het aantal polluenten waarvoor emissiefactoren worden bepaald. Er werden onderzoeken 

teruggevonden waarbij men de emissiefactor van één enkele polluent bestudeerde, bij andere 

onderzoeken werden de emissiefactoren voor verschillende polluenten tegelijkertijd bepaald. 

Er werden slechts enkele grootschalige studies teruggevonden in de literatuur waarbij men het doel 

had emissiefactoren voor verschillende polluenten te bepalen in verschillende landen of staten. In de 

jaren ’90 werd een grootschalige Europese studie uitgevoerd waarbij ammoniak en stofemissies uit 

veestallen werden gemeten in vier Europese landen, nl. Engeland, Nederland, Denemarken en 

Duitsland (Groot Koerkamp et al., 1998; Takai et al., 1998). Er werden toen in elk land 10 typische 

stalsystemen voor koeien, varkens en pluimvee bemeten. Per staltype werden vier herhalingen 

uitgevoerd onder winter en zomercondities gedurende 24u. Ventilatie werd bepaald met de CO2 

balans methode.  

In 2001 werd in de Verenigde Staten een grootschalig project opgezet door 6 verschillende staten 

met de naam ‘Air pollutants emissions from confined animal buildings’. Het hoofddoel van dit project 

was het meten van emissies uit stallen en het uitwerken van methodologieën om deze emissies te 

meten. Er werd bovendien een databank gemaakt om de gemeten emissies in te verzamelen. De 

emissiemetingen liepen van 2002 tot 2004 op 6 locaties (Jacobson et al., 2011). Op vier van de zes 

locaties bevonden zich varkensstallen (vleesvarkens, drachtige zeugen en kraamzeugen), de twee 

andere locaties betroffen pluimveestallen (legkippen en slachtkuikens). Op elke locatie werden twee 

gelijkaardige, mechanisch geventileerde stallen bemeten op gas, geur en PM (particulate matter of 

fijn stof) concentraties. Een uitvoerige beschrijving van de stallen is terug te vinden in de publicatie 

‘Air pollutant emissions from confined animal buildings (APECAB) Project summary’ (Jacobson et al., 

2011). De varkensstallen in de USA zien er anders uit dan in Vlaanderen. Ze zijn uitgerust met 

lengteventilatie waarbij een reeks ventilatoren op één van de kopgevels de lucht uit de stal trekken. 

In Vlaanderen komt dit type van ventilatie hoofdzakelijk voor bij pluimveestallen. Bovendien zijn de 

meeste stallen in de USA uitgerust met een koelsysteem zoals een verdampingspad en een 

vernevelingssysteem. Op de site met de vleeskuikens werden heel veel problemen ondervonden met 
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datacollectie en data-analyse. De resultaten werden daarom niet opgenomen in de algemene 

projectresultaten. 

In onderstaande paragrafen wordt het resultaat van enkele vergelijkende oefeningen getoond tussen 

ammoniak, geur en fijn stof emissiefactoren zoals vermeld in talrijke publicaties. 

 2.1 AMMONIAKEMISSIES 

De ammoniakemissie uit traditionele varkensstallen werd in het verleden verscheidene keren 

bemeten. Philippe et al. (2011) vatte de belangrijkste onderzoeken samen per diercategorie voor 

traditionele stallen met volroostervloeren (Tabel 1). Ter info werden de emissiefactoren zoals ze in 

het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren staan, toegevoegd aan de tabel. 

Tabel 1 Overzicht van de ammoniakemissies uit traditionele volrooster varkensstallen zoals vermeld in 
wetenschappelijke literatuur (bron: Philippe et al. (2011)) en de emissiefactoren zoals vermeld in het MER 

Richtlijnenboek Landbouwdieren. 

Referentie Land Emissiefactor (kg NH3/dier/jaar) 

dragende 

zeugen 

kraamzeugen biggen vleesvarkens 

Philippe et al. (2007) en 

Cabaraux et al. (2009) 
België (Wallonië) 4.67 - 0.15 2.26 

Hayes et al. (2006a) Ierland 4.42 6.24 0.51 3.65 

Guingand (2003) Frankrijk - 9.34 1.26 3.47 

Groot Koerkamp (1998) Nederland 4.60 0.26 2.63 

Van Ransbeeck (2013) België (Vlaanderen) - - - 2.2 

MER Richtlijnenboek 

Landbouwdieren 

België 

(Vlaanderen) 
4.2 8.3 0.6-0.75 2.5-3.5 

 

De auteurs merken op dat de variatie op de ammoniakemissiefactoren heel groot is voor biggen. De 

laagste waarde werd gemeten door Cabaraux et al. (2009) die dit toeschreven aan de aanwezigheid 

van een laag water in de mestput voor de start van het experiment én door het gebruik van een 

rooster van kunststof. De hoogste emissies werden gemeten in Frankrijk door Guingand (2003) in een 

stal met betonroosters. 

Fournel et al. (2012) maakten een overzicht van ammoniakemisies gemeten in leghennenstallen met 

kooien en verschillende mestmanagementsystemen. Het is opvallend hoe groot de range is van 

emissiefactoren voor hetzelfde type van leghennenstal. In het MER Richtlijnenboek landbouwdieren 

is de ammoniakemissiefactor voor traditionele stalsystemen met kooien 0.1 kg NH3/dier/jaar. De 
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emissiefactor voor de emissiearme systemen varieert in het richtlijnenboek van 0.01 tot 0.035 kg 

NH3/dier/jaar. 

Tabel 2 Overzicht van de ammoniakemissies uit legkippenstallen (kooisystemen) zoals vermeld in de 
wetenschappelijke literatuur (bron: Fournel et al. (2012)) 

Stalsysteem 
Aantal waarden 
gevonden in 
literatuur 

emissiefactor  
(kg NH3/dier /jaar) referenties 
gemiddelde range 

Mest gedroogd in tunnels 2 0.010 0.0099 – 0.010 da Borso (1998), Groot 
Koerkamp (1994) 

Mest gedroogd door een 
systeem van schoepen 
 

1 0.011  da Borso (1998) 

Mest gedroogd door 
geforceerde luchtstroming 

7 0.034 0.0 – 0.063 da Borso (1998), Fabbri 
(2007), Groot Koerkamp 
(1994), Hörning et al. 
(2001), Lockyer et al. 
(1989), Müller et al. 
(2003), Xin et al. (2002)  

Mestverwijdering met 
mestband onder de kooien 

16 0.067 0.0183 – 0.345 Groot Koerkamp (1994), 
Groot Koerkamp et al. 
(1998), Hayes et al. 
(2006b), Li (2006), Liang et 
al. (2003), Liang et al. 
(2005), Lockyer et al. 
(1989), Nicholson et al.  
(2004) 

Mest opslag onder de kooien 2 0.097 0.083 – 0.112 Hartung en Phillips (1994), 
Lockyer et al. (1989) 

Diepe put die open is 2 0.108 0.0536 – 0.163 Fabbri (2007), Nicholson et 
al.  (2004) 

Ondiepe goot 3 0.189 0.0657 – 0.382 da Borso (1998), Patni 
(2000) 

Diepe put 4 0.358 0.293 – 0.440 Groot Koerkamp (1994), 
Groot Koerkamp et al. 
(1998), Nicholson et al.  
(2004), Wathes et al. 
(1997) 

 

 2.2 GEUREMISSIES 

In verschillende internationale onderzoeken werden reeds geuremissies gemeten (Akdeniz et al., 

2012; Bereznicki et al., 2012; Guo et al., 2006; Hayes et al., 2006a; Hayes et al., 2006b; Lim et al., 

2001; Verdoes and Ogink, 1997; Zhou and Zhang, 2003). De gemeten geuremissies vertonen grote 

variaties, zowel binnen als tussen onderzoeken (Akdeniz et al., 2012). In het verleden werden geen 

standaardmethodes gebruikt om geuremissies te berekenen en te rapporteren (Akdeniz et al., 2012; 

Guo et al., 2006; Yu et al., 2010). Geuremissies worden daarenboven vaak op verschillende manieren 
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gerapporteerd, nl. per diereenheid, levend gewicht of beschikbare ruimte. Dit maakt de vergelijking 

van emissiefactoren tussen verschillende onderzoeken heel moeilijk. 

Tabel 3 Overzicht van de geuremissies uit legkippenstallen (batterij- en kooisystemen) zoals vermeld in de 
wetenschappelijke literatuur (bron: Fournel et al. (2012)) 

Referentie Staltype Emissiefactor 

(ouE/s/dier) 

Hayes et al. (2006b) Batterij met mestband, 1 keer per week verwijdering van mest 0.47 

Hayes et al. (2003) Batterij kooi met wekelijkse verwijdering van mest met centrale 

mestband 

0.43 

Müller et al. (2003) Batterij kooi met mestdroogsysteem 0.05
(1) 

Navaratnasamy en Feddes (2004) Kooi en mechanisch mestverwijderingssysteem 0.56 

Ogink en Groot Koerkamp (2001) Batterij kooi met langdurige opslag van mest onder de kooi 0.69 

Ogink en Groot Koerkamp (2001) Batterij kooi met mestband en geforceerde droging van de mest 

op de band 

0.35 

Fournel et al. (2012) Kooi met langdurige mestopslag van mest onder kooi 0.28 

Fournel et al. (2012) Batterij kooi met mestband en natuurlijke droging 0.16 

Fournel et al. (2012) Batterij kooi met mestband geforceerde droging en 2 keer per 

week verwijdering van mest 

0.18 

(1)
 Emissies geconverteerd van de originele waarde (12.8 ouE/s/LU) in de veronderstelling dat een leghen 

1.8 kg weegt 

In een Canadees onderzoek naar de geuremissies uit legkippenstallen met een batterijsysteem, 

wordt een overzicht geboden van de geuremissies die in verschillende internationale onderzoeken 

gemeten werden (Fournel et al., 2012) (Tabel 3). In het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren krijgen 

de leghennenstallen met kooi- of batterijsystemen een geuremissie van 0.35 ouE/dier/s toegekend 

voor alle stalsystemen, met uitzondering van het systeem met opslag van natte mest onder de 

kooien. Dit laatste systeem heeft een geuremissie van 0.69 ouE/dier/s in het MER Richtlijnenboek 

Landbouwdieren. Deze emissiefactoren werden overgenomen van Nederland (Ogink N.W.M. and 

Lens P.N., 2001a; Ogink and Groot Koerkamp, 2001). De reducties in geuremissies die bekomen 

worden door de mest uit de stal te verwijderen zijn van dezelfde grootteorde in het Nederlandse 

(50%) als in het Canadese onderzoek (37-42%). Het is echter opvallend dat de geuremissiefactoren 

bepaald in de twee landen sterk van elkaar verschillen. In Nederland werden veel hogere 

geuremissies opgemeten bij een systeem met langdurige opslag van mest, nl. 0.69 ouE/dier/s in 

vergelijking met het Canadese onderzoek bij een gelijkaardig stalsysteem (0.28 ouE/dier/s). Ook voor 

de systemen met mestband en geforceerde droging op de band werd een veel hogere emissie 

gemeten in Nederland (0.35 ouE/dier/s) in vergelijking met Canada (0.18 ouE/dier/s). 
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 2.3 Fijn stof emissies 

De eerste emissiefactoren voor PM10 voor stallen werden afgeleid van metingen van inhaleerbaar 

stof door het gebrek aan direct gemeten PM10 emissies (Costa and Guarino, 2009). Takai et al. 

(1998) presenteerde de resultaten van een studie uitgevoerd in Engeland, Nederland, Denemarken 

en Duitsland onder de vorm van inhaleerbaar en respirabel stof. Om hiervan PM10 waarden af te 

leiden zijn er transformatiefactoren nodig om LU (= Livestock Unit) om te zetten in aantal dieren én 

zijn er bovendien omzettingen nodig om van inhaleerbaar en respirabel stof over te gaan naar PM10. 

Deze omzetting bleek na een fijn stof meetcampagne in Nederland (2007-2009) (‘3.1 Nederland’) tot 

foutieve, meestal overschatte PM10 emissiefactoren te leiden (Mosquera et al., 2009; Mosquera et 

al., 2010b; Mosquera and Hol, 2012; Winkel et al., 2009a; Winkel et al., 2009b; Winkel et al., 2009c). 

Tabel 4 Overzicht van de PM10-emissies uit traditionele volrooster varkensstallen zoals vermeld in 
wetenschappelijke literatuur (bron: Van Ransbeeck (2013)) 

referentie land staltype PM10 emissiefactor 

g/LU/Jaar g/dier/jaar 

Koziel et al. (2004) USA (Texas) Volle roostervloer 

met ondiepe put
(1)

  

431-1679 100.4 – 391.0
(2) 

Haeussermann et al. (2006) Duitsland Volle roostervloer 1205-3468 280.6 – 807.6
(2)

 

Predicala et al. (2004) USA  945-1359 220.1 – 316.5
(2)

 

Jacobson (2004) USA  409-958 95.2 – 223.1
(2)

 

Costa en Guarino (2009) Italië Volle roostervloer 945 220.1
(2)

 

Mosquera et al. (2010b) Nederland  600
(2)

 139.7 

Van Ransbeeck (2013) België (Vlaanderen) Volle roostervloer 429
(2)

 99.9 

(1)
 mest wordt om 7 dagen uit de put verwijderd 

(2)
 omrekening op basis van een aangenomen gewicht van 116.4 kg per vleesvarken 

 

PM10 emissiefactoren werden ondertussen gemeten tijdens verschillende onderzoeken in USA, 

Italië, Duitsland en Vlaanderen (Tabel 4). Er werden grote variaties gevonden in de PM10 

emissiefactoren uit traditionele varkensstallen binnen één mestronde (Koziel et al., 2004). De 

variaties tussen de emissiefactoren gemeten tijdens verschillende onderzoeken zijn heel groot. De 

PM10 emissiefactor die onlangs in Vlaanderen door Van Ransbeeck (2013) werd vastgesteld voor 

traditionele vleesvarkensstallen was bij de laagste van de internationaal vastgestelde 

emissiefactoren. Dit werd toegeschreven aan de lage ventilatiedebieten in onze Vlaamse stallen (Van 

Ransbeeck, 2013). 
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 2.4 CONCLUSIE 

Er zijn talrijke publicaties beschikbaar in de internationale literatuur waarbij emissiefactoren voor 

ammoniak, geur en fijn stof vermeld worden. De internationaal gepubliceerde emissiecijfers 

vertonen echter een grote variatie. Dit is niet verwonderlijk aangezien de stalemissies van ammoniak, 

geur en fijn stof reeds een grote variabiliteit vertonen op één meetlocatie in functie van het tijdstip 

van de dag, het seizoen (omgevingstemperatuur), de leeftijd en de activiteit van de dieren. Stallen 

van hetzelfde staltype kunnen onderling sterk verschillende emissies vertonen door een verschillend 

stalmanagement. Daarenboven werden de emissiecijfers in de internationale literatuur opgemeten 

in verschillende klimatologische omstandigheden. 

Het gebrek aan internationale standaarden voor het uitmeten van stallen en de randvoorwaarden 

waarbij de metingen moeten gebeuren (VDI, 2011) zorgt voor bijkomende variatie. Er zijn metingen 

op verschillende stallen van hetzelfde stalsysteem nodig om een representatieve emissiefactor te 

bekomen én om te bepalen of emissiearme systemen een significant verschillende emissie hebben in 

vergelijking met de traditionele systemen (Ogink, 2010; VDI, 2011). De metingen moeten bovendien 

gespreid zijn over het seizoen om het effect van klimatologische omstandigheden op de emissies in 

rekening te kunnen brengen. Er is slechts een heel klein percentage van de gepubliceerde 

emissiecijfers die voldoen aan deze voorwaarden. Het is daarom niet aan te raden om de analyse van 

de emissiefactoren in het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren te baseren op buitenlandse 

emissiemetingen die niet voldoen aan voorgenoemde voorwaarden. 

In het recente Vlaamse fijn stof onderzoek in vleesvarkensstallen (Van Ransbeeck, 2013) werden fijn 

stof en ammoniakemissies voor traditionele varkensstallen gemeten. De fijn stof emissies behoren bij 

de laagste van de internationaal vastgestelde emissies. Als één van de mogelijke oorzaken werden de 

lage ventilatiedebieten in onze stallen aangehaald.  
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 3 EMISSIEFACTOREN GEBRUIKT DOOR ONZE BUURLANDEN EN IN DE 

EUROPESE BREF IRPP 

Om een overzicht te krijgen van de emissiefactoren die door onze buurlanden gebruikt worden, werd 

contact opgenomen met buitenlandse onderzoekers en werd de Europese BREF IRPP draft 2 

bestudeerd. Hierna volgt een omschrijving van de emissiearme stalsystemen die opgelegd worden in 

de buurlanden en die vernoemd worden in de BREF IRPP. De emissiefactoren van deze systemen 

worden vermeld of er wordt verwezen naar de websites waar ze terug te vinden zijn. Er werd 

bovendien gezocht naar de methodiek waarmee de respectievelijke emissiefactoren tot stand zijn 

gekomen. Emissiefactoren kunnen vastgesteld worden op basis van uitgebreide meetcampagnes, of 

ze kunnen afgeleid worden van emissiefactoren van andere stalsystemen op basis van ‘expert 

judgement’. 

 3.1 NEDERLAND 

De Nederlandse Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is een ministeriële regeling die de 

emissiefactoren bevat die nodig zijn om in de vergunde en in de aangevraagde situatie de 

ammoniakemissie van een veehouderij te kunnen berekenen. De Rav bevat een lijst met de 

verschillende stalsystemen per diercategorie en de daarbij behorende emissiefactoren (zie bijlage 1 

van de Rav). Op de website van Infomil1 wordt een overzicht getoond van de 

ammoniakemissiefactoren voor alle diercategorieën gehuisvest in referentiesystemen en in 

emissiearme systemen. Op deze website worden ook de geur en PM10 emissiefactoren 

weergegeven. De emissiefactoren werden en worden nog steeds vastgesteld door de Technische 

Adviescommissie (Tac Rav) op basis van praktijkmetingen indien voorhanden en op basis van 

afleidingen en expert judgement indien geen praktijkmetingen voorhanden zijn.  

In 2007 heeft het toenmalige ministerie van VROM opdracht gegeven aan de Animal Sciences Group 

van Wageningen UR om advies uit te brengen over de vernieuwing van het meetprotocol voor de 

vaststelling van emissiefactoren voor huisvestingssystemen in de veehouderij. Tot dan toe werd voor 

het meten van de ammoniakemissie gebruik gemaakt van de Beoordelingsrichtlijn Groen Label. Deze 

beoordelingsrichtlijn, die in 1993 werd vastgesteld en in 1998 voor het laatst is herzien, werd in het 

licht van nieuwe inzichten en ontwikkelingen als verouderd beschouwd (Ogink N.W.M., 2011). 

                                                           
1
 www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak/rav/stalbeschrijvingen/ 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=REGELING%20AMMONIAK%20EN%20VEEHOUDERIJ
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak/rav/stalbeschrijvingen/
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Het rapport Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 

2010 (Ogink N.W.M., 2011) vormt de basis voor een nieuw protocol. De inhoud van het nieuwe 

meetprotocol werd bepaald aan de hand van kennis van de technische eigenschappen en emissies uit 

veel voorkomende huisvestingssystemen in Nederland. In dit protocol zijn de ervaringen verwerkt 

van de stalemissiemetingen die in het verleden zijn verricht. Een belangrijke wijziging ten opzichte 

van de Beoordelingsrichtlijn Groen Label betreft de overgang naar een bemonsteringstrategie waarin 

meerdere stallocaties zijn opgenomen. Op deze wijze wordt rekening gehouden met het effect van 

specifieke bedrijfsmanagementfactoren op de emissie van een huisvestingssysteem. 

Voor Nederlandse veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, moet het 

bevoegd gezag de omgevingsvergunning toetsen aan de Wet geurhinder en veehouderij. Op 1 januari 

2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De Wgv is het toetsingskader 

bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, als het gaat om geurhinder van 

dierenverblijven van veehouderijen (www.infomil.nl). De Wet geurhinder en veehouderij geeft 

afstandsnormen of normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een 

geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). In de Regeling geurhinder en veehouderij zijn een 

aantal aspecten van de Wgv nader uitgewerkt. De Regelgeving omvat een lijst met 

geuremissiefactoren per staltype goedgekeurd in het kader van de wetgeving rond ammoniak. De 

Nederlandse geuremissiefactoren zijn zoveel mogelijk gebaseerd op in de praktijk gemeten 

geuremissies uit stallen (Ogink, 2010). Hiervoor werd  de standaard meetmethode gebruikt zoals 

beschreven in het geuremissie-overzichtsrapport van Ogink en Lens (2001b). De methode is 

gebaseerd op meerdere bemonsteringsdagen per stalsysteem om de spreiding tussen 

dagen/seizoenen gedurende een jaar in beeld te kunnen brengen. Uit het geometrische gemiddelde 

van de metingen kan de mediaan van de geuremissie van een stalsysteem, dat representatief is voor 

een volledig jaar, worden berekend. De mediaanwaarde is de invoerparameter voor geuruitstoot in 

het geurverspreidingsmodel V-stacks (Ogink, 2010). Een groot aantal geuremissiegegevens van 

diverse stalsystemen en diercategorieën werden gegenereerd tijdens de Nederlandse 

geuronderzoeksprogramma’s die liepen van 1997 tot 2002. Het uitgangspunt voor de indeling van 

deze geuremissiegegevens was de Regeling ammoniak en veehouderij. Uit statistische analyse bleek 

echter dat de gemiddelde geuremissieniveaus uit de verschillende stalsystemen binnen dezelfde 

diercategorie in veel gevallen niet aantoonbaar van elkaar afweken. Een indeling volgens de Rav zou 

daarom verschillen in geuremissie tussen stalsystemen suggereren die met de beschikbare gegevens 

niet statistisch aantoonbaar waren (Ogink, 2010). Uit statistische analyses bleek voor sommige 

diercategorieën dat een meer grootschalige clustering gebaseerd op de hoofdtypes ‘emissiearme’ en 

‘overige huisvesting’ meestal wel onderscheidende geuremissieniveaus opleverde. 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/geur-veehouderijen/wet-geurhinder/wet-geurhinder/
http://www.infomil.nl/
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In Nederland werd voor luchtwassers een afzonderlijke werkwijze voor de afleiding van 

geuremissiefactoren toegepast. Binnen de twee hoofdgroepen, nl. chemische en biologische 

luchtwassers, komen in de Rav verschillende types wassers voor die qua dimensionering en inrichting 

enigszins van elkaar afwijken. Uitgangspunt bij de vaststelling van geurverwijderingsrendementen 

voor deze luchtwassers was om deze per hoofdgroep op te nemen, nl. chemische of biologische. De 

reden hiervoor is dat de uitwerking van technische verschillen binnen beide hoofdgroepen, 

marginaal is in vergelijking met het verschil in biologische of chemische verwijdering van geur. Er zijn 

ook gecombineerde luchtwassers in de RGV opgenomen. Voor deze groep werd gebruik gemaakt van 

Duitse testmetingen voor zover deze door de technische adviescommissie Rav als gelijkwaardig aan 

de Nederlandse werkwijze werden beoordeeld. Ondertussen werd het Programma Gecombineerde 

Luchtwassystemen (PGL) ingezet om de introductie en ontwikkeling van gecombineerde 

luchtwassystemen te bevorderen door middel van onderzoek, demonstraties en 

investeringsregelingen. In de periode 2007-2009 werd op een vijftal onderzoeks- en 

demonstratielocaties (‘pilotlocaties’) de werking van de wassers gemonitord. Dit met als doel het 

verkrijgen van ervaring en kennis rondom gebruiksaspecten van de systemen, zoals 

emissieprestaties, onderhoud, controle, levensduur, spuiwaterstroom, energieverbruik en 

zuurverbruik. Daarnaast werden PM10 en PM2.5 ammoniak, geur, methaan en lachgas metingen 

uitgevoerd (Mosquera et al., 2011). 

In 2008 werd in Nederland een lijst vastgesteld met emissiefactoren fijn stof (PM10) uit stallen in de 

veehouderij. Deze emissiefactoren werden afgeleid uit onderzoeksresultaten uit de jaren negentig. 

Tussen 2007 en 2009 werd in Nederland een meetcampagne uitgevoerd met als focus fijn stof 

emissies (PM10 en PM 2.5). Naar deze campagne wordt verder verwezen als de fijn stof 

meetcampagne. Tijdens deze meetcampagne werden ook ammoniak-, geur-, methaan- en 

lachgasemissies gemeten. De resultaten van deze campagne hebben geleid tot de aanpassing van de 

fijn stof emissiefactoren. Er zijn talrijke rapporten verschenen waarin de resultaten van deze 

meetcampagne weergegeven worden (Mosquera et al., 2009; Mosquera et al., 2010b; Mosquera and 

Hol, 2012; Winkel et al., 2009a; Winkel et al., 2009b; Winkel et al., 2009c). 

 3.2 FRANKRIJK 

Voor Frankrijk werd informatie aangeleverd vanuit het CITEPA, Centre Interprofessionnel d’Etudes de 

la Pollution Atmosphérique te Parijs. CITEPA is verantwoordelijk voor de Franse rapportering van 

emissiecijfers voor ammoniak en fijn stof in het kader van ‘The National Air Emissions Inventories’. 

Deze organisatie levert ook emissiecijfers aan het Franse ministerie van milieu. 
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In Frankrijk worden er standaard geen ammoniakemissiearme stalsystemen opgelegd bij het 

verlenen van vergunningen. Enkel de IPPC bedrijven moeten voldoen aan de omschreven Best 

Beschikbare Technieken. Er is geen nationale verplichting om geuremissies in te schatten voor 

Frankrijk.  

Tabel 5 Emissiefactoren voor ammoniak gebruikt door de Franse overheid (bron: 
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009) 

 

 

Tabel 6  Emissiefactoren voor fijn stof (TSP: totaal fijn stof, PM10: deeltjes kleiner dan 10 µm, PM2.5: deeltjes 
kleiner dan 2.5) gebruikt door de Franse overheid (bron: http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-

emission-inventory-guidebook-2009) 

Diercategorie 
Mestmanagement 

systeem 
EF TSP 

(kg/dierplaats/jaar) 

EF PM10  EF PM2.5  

Bron 
(kg/dierplaats/jaar)  (kg/dierplaats/jaar) 

Vleesvarkens 
vloeibaar 0.93 0.42 0.07 

EMEP 
/ EEA 
2009  

vast 1.11 0.5 0.08 

Zeugen 
vloeibaar 1 0.45 0.07 

vast 1.29 0.58 0.09 

Leghennen 
kooien 0.04 0.017 0.002 

Vrije uitloop 0.19 0.084 0.016 

Gevogelte vast 0.12 0.052 0.007 

Ander 
gevogelte 

vast 0.07 0.032 0.004 

Biggen na 
spenen  

vloeibaar 0.4 0.18 0.029 
EMEP 
/ EEA 
2006 

 

De emissiefactoren die in Frankrijk gebruikt worden zijn terug te vinden in het richtlijnenboek 

EMEP/EEA (2009). Voor ammoniak en fijn stof worden deze ingedeeld op basis van het systeem voor 

Diercategorie 
Mestmanagement 

systeem 
EF (kg NH3/dierplaats/jaar) 

varkens 
Vloeibaar 1.38 

Vast 1.36 

zeugen 
Vloeibaar 3.97 

Vast 4.5 

Totaal varkens 
Vloeibaar 1.56 

Vast 1.74 

leghennen Vast 0.21 

gevogelte Vast 0.08 

Ander 
gevogelte 
(eenden, 

ganzen,…) 

vast 
0.19 

vloeibaar 
0.14 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009
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mestmanagement: vloeibaar, vast of grazen voor ammoniak, en vloeibaar of vast voor fijn stof (Tabel 

5 en Tabel 6). Een belangrijke opmerking die hierbij gemaakt dient te worden, is dat deze 

emissiefactoren opgesteld zijn met als doel een nationale inventaris van de emissies te maken. De 

emissiefactoren zijn niet nauwkeurig genoeg om de emissies van één stal in te schatten. De 

emissiefactoren worden uitgedrukt als kg AAP-1 a-1 (met AAP: average annual population en a: jaar).  

 3.3 DUITSLAND 

De stallen die in Duitsland gebouwd worden moeten voldoen aan de “Federal Immission Control Act” 

(www.elaw.org/system/files/de.air.noise.act.eng.pdf). De vereisten zijn neergelegd in de TA Luft 

(Technical Instructions on Air Quality Control), meer specifiek in No. 5.4.7.1 

(www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/taluft_engl.pdf). Deze wetgeving is in grote 

lijnen de omzetting van de IPPC-richtlijn (Grimm, 2013). Deze technische instructies omschrijven de 

minimum voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een vergunning te kunnen verkrijgen. 

Additioneel kan er een MER gevraagd worden volgens de “Environmental Impact Assessment Act” 

die een implementatie is voor de Europese EIA-richtlijn. De vergunningen worden ingedeeld op basis 

van het aantal dieren (Tabel 7). 

Tabel 7 Duitse indelingscriteria voor het vergunnen van stallen 

Diercategorie 

Federal 

Building 

Code 

Federal Immision Control Act Environmental Assesment Act 

Zonder publieke 

bevraging 

Met publieke 

bevraging 

Op basis van een 

case-to-case 

vooronderzoek 

Verplicht 

leghennen < 15 000 15 000 40 000 15 000 60 000 

kippen < 30 000 30 000 40 000 30 000 85 000 

vleeskippen, eenden < 30 000 30 000 40 000 30 000 85 000 

kalkoenen < 15 000 15 000 40 000 15 000 60 000 

koeien < 600 600 - 600 - 

kalveren < 500 500 - 500 - 

vleesvarkens  

(≥ 30 kg) 
< 1 500 1 500 2 000 1 500 3 000 

zeugen  

(incl. biggen < 30 kg) 
< 560 560  750 560 900 

biggen (10 – 30 kg) < 4 500 4 500 6 000 4 500 9 000 

 

http://www.elaw.org/system/files/de.air.noise.act.eng.pdf
http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/taluft_engl.pdf
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In de TA Luft worden ammoniakemissiefactoren opgelijst per diercategorie. Additioneel worden er 

emissiefactoren voor geur, ammoniak en stof opgelijst in de VDI richtlijn 3894/ Part 1 (VDI, 2011). 

Deze cijfers worden gebruikt om de milieueffecten in te schatten via luchtmodellering. De 

emissiefactoren zijn gebaseerd op literatuurgegevens, aannames en praktische ervaring. In Bijlage 1 

worden de tabellen met de Duitse stalsystemen en bijhorende emissiefactoren opgelijst. Het aantal 

systemen op de lijst is beperkt. Zo worden er bij de varkenscategorieën geen emissiearme systemen 

vermeld. Bij de legkippen staan er systemen met mestbanden (al dan niet belucht) op de lijst. Het is 

echter onmogelijk om deze systemen te vergelijken met de Vlaamse systemen, door gebrek aan een 

uitgebreide omschrijving van de Duitse systemen. 

In Duitsland worden geuremissiefactoren uitgedrukt in ou per livestock unit per seconde. Er werd in 

Bijlage 1 een tabel toegevoegd (Table A1) die de relatie geeft tussen de begrippen ‘livestock units’ en 

‘aantal dieren’. Bij omrekening naar ou per dier en per seconde worden in vergelijking met de 

Vlaamse emissiefactoren echter sterk afwijkende resultaten bekomen voor de geuremissies. 

 3.4 DENEMARKEN 

In Denemarken zijn er enkele ammoniakemissiearme systemen beschikbaar. Men gebruikt de 

reducties die voor deze systemen opgegeven worden in de BREF IPPC (European Commission, 2003). 

Afhankelijk van de situatie van het bedrijf en de omgeving wordt bepaald of de voorgestelde 

techniek voldoet aan de nodige emissiereducties. 

In Denemarken moeten bedrijven de Best Beschikbare Technieken uit de BREF IRPP2 toepassen 

indien ze over meer dan 675 varkensplaatsen beschikken. Men is dus strenger dan men vanuit 

Europa oplegt. Volgens de BREF IRPP is een varkensbedrijf een IPPC bedrijf als het meer dan 2000 

vleesvarkensplaatsen (> 30 kg) heeft.  

 3.5 EUROPA - BREF IRPP 

In augustus 2013 verscheen de tweede draft van de BREF IRPP 

(http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/). Het doel is om eind 2015 tot een finale versie te komen. 

In dit document staan heel wat emissiefactoren vermeld (Tabel 8 en Tabel 9). Deze emissiefactoren 

werden aangeleverd door verschillende lidstaten, nl. Denemarken, Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Oostenrijk, België, Spanje en UK. De referenties waarnaar verwezen wordt als bron van deze cijfers 

                                                           
2
 BREF IRPP: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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zijn niet gedetailleerd genoeg om te kunnen nagaan of de emissiefactoren al dan niet afgeleid 

werden uit praktijkmetingen. 

Tabel 8 Overzicht van de ranges van gerapporteerde emissiefactoren voor verschillende pluimveecategorieën in 
de tweede draft van de BREF IRPP en de ranges van emissiefactoren in het huidige MER RLB landbouwdieren 
(traditionele en emissiearme systemen). Voor de bepaling van de range aan emissiefactoren uit het MER RLB 

werden ook de nieuwe systemen op de AEA-lijst in rekening gebracht. 

Diercategorie NH3 (kg/dierplaats/jaar) Geur (ouE/dierplaats/s) PM10 (kg/dierplaats/jaar) 

BREF IRPP 

draft 2 

MER RLB BREF IRPP 

draft 2
(1) 

MER RLB BREF IRPP 

draft 2 

MER RLB 

Leghennen –  

verrijkte kooien 

0.02 - 0.15 0.01 – 0.1 0.102 – 0.37 0.35 0.01 - 0.04  0.023 

Leghennen –  

niet-

kooisystemen 

0.019 - 0.352 0.025 – 0.315 0.143 – 0.61 0.34 0.02- 0.12 0.065 - 0.084 

Slachtkuikens 0.015 - 0.18 0.015 – 0.08 0.032 - 0.24 0.19 - 0.24 0.015 - 0.025 0.017 - 0.022 

Slachtkuiken-

ouderdieren 

0.08 - 0.435 0.08 – 0.58 0.18 - 0.93 0.93 0.028 - 0.049 0.008 - 0.086 

(1)
 Data werd omgezet in BREF IRPP draft 2 vertrekkende van originele gegevens in ouE/s/Livestock Unit 

Voor de pluimveecategorieën (Tabel 8) liggen de maximale ammoniakemissiefactoren in het MER 

Richtlijnenboek voor drie van de vier diercategorieën lager dan de maximale emissiefactoren in de 

tweede BREF Draft. Voor slachtkuikenouderdieren ligt de maximale ammoniakemissiefactor een stuk 

hoger in het MER Richtlijnenboek in vergelijking met de maximale ammoniakemissiefactor voor deze 

diercategorie in de tweede BREF Draft. Indien dit verschil bevestigd wordt in de uiteindelijke BREF, is 

het interessant om de informatie die aan de basis ligt van deze lagere emissiefactor in de BREF 

verder uit te diepen. De geuremissiefactoren in het MER Richtlijnenboek zijn, per diercategorie, vrij 

constant over alle stalsystemen heen. De geuremissiefactoren die in Vlaanderen gebruikt worden 

liggen, met uitzondering van leghennen in niet-kooisystemen, aan de bovengrens van de ranges 

aangegeven in de tweede BREF Draft. De PM10 emissiefactoren gebruikt in het MER Richtlijnenboek 

liggen binnen de ranges aangegeven in de tweede BREF draft. Een uitzondering hierop zijn de 

slachtkuikenouderdieren, waarbij de range veel breder is in het MER Richtlijnenboek in vergelijking 

met de tweede BREF draft. 
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Tabel 9 Overzicht van de ranges van gerapporteerde emissiefactoren voor verschillende varkenscategorieën in de 
tweede draft van de BREF IRPP (excl. systemen met strooisel) en de ranges van emissiefactoren in het huidige 

MER RLB landbouwdieren (traditionele en emissiearme systemen). Voor de bepaling van de range aan 
emissiefactoren uit het MER RLB werden ook de nieuwe systemen op de AEA-lijst in rekening gebracht. 

Diercategorie NH3 (kg/dierplaats/jaar) Geur (ouE/dierplaats/s) PM10 (kg/dierplaats/jaar) 

BREF IRPP 

draft 2 

MER RLB BREF IRPP 

draft 2
(1) 

MER RLB BREF IRPP 

draft 2 

MER RLB 

Guste en dragende 

zeugen
 

1.23 – 8.6 1 – 4.2 18.7 57 0.16 - 0.22 0.22 

Kraamzeugen 2.4 - 9 2.4 – 8.3 8 84.4 0.16 0.208 

Biggen 0.029 – 0.78 0.15 – 0.75 5.4 8.4 – 12.1 0.132 0.132 

Vleesvarkens 0.54 - 7 1 – 3.5 3.8 – 17.9 22.7 – 29.2 0.11 – 0.275 0.275 

 

Voor de varkenscategorieën (Tabel 9) liggen de ondergrenzen voor ammoniakemissie bij biggen en 

vleesvarkens een stuk lager in de tweede BREF Draft, in vergelijking met deze in het MER RLB. Indien 

dit verschil in de uiteindelijke BREF bevestigd wordt, is het interessant om na te gaan aan welke 

systemen deze lage ammoniakemissiefactoren gekoppeld zijn. De geuremissiefactoren in het MER 

RLB liggen voor alle varkenscategorieën hoger dan in de tweede BREF Draft. In het MER 

richtlijnenboek liggen de PM10-emissiefactoren voor drie van de vier varkenscategorieën aan de 

bovengrens van de ranges weergegeven in de tweede BREF draft. Voor kraamzeugen ligt de 

emissiefactor voor PM10 boven de emissiefactor vermeld in de tweede BREF Draft. 
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 3.6 CONCLUSIE 

Er is slechts één buurland waarbij de ammoniakemissiearme stalsystemen vergelijkbaar zijn met deze 

in Vlaanderen, nl. Nederland. In het volgende hoofdstuk ‘4 Evaluatie emissiefactoren in het MER 

Richtlijnenboek Landbouwdieren’ worden de emissiefactoren uit het MER Richtlijnenboek 

Landbouwdieren vergeleken met de actuele Nederlandse emissiefactoren.   
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 4 EVALUATIE EMISSIEFACTOREN IN HET MER RICHTLIJNENBOEK 

LANDBOUWDIEREN 

Hierna wordt per diercategorie (varkens, pluimvee en rundvee) en voor luchtbehandelingstechnieken 

een oplijsting gemaakt van de gehanteerde emissiefactoren in het MER richtlijnenboek 

landbouwdieren voor ammoniak, geur en fijn stof. Hierbij wordt aandacht besteed aan het aantal 

metingen die aan de basis liggen van deze emissiefactoren en de ouderdom van deze metingen. 

Indien er recentere meetgegevens werden gevonden in de literatuur, dan worden deze ook vermeld. 

In Bijlage 2 worden de emissiefactoren opgelijst, enerzijds zoals ze in het MER richtlijnenboek staan 

en anderzijds zoals ze in Nederland gebruikt worden voor vergelijkbare stalsystemen. De 

emissiefactoren die afwijken van deze voor vergelijkbare stalsystemen in Nederland staan aangeduid 

in het rood. Ook de nieuwe systemen die nog niet in het richtlijnenboek vermeld staan, worden 

aangeduid in het rood. 

 4.1 EMISSIEFACTOREN AMMONIAK 

De ammoniakemissiefactoren in het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren zijn, voor de 

diercategorieën varkens en pluimvee, overgenomen van de lijst met ammoniakemissiearme (AEA) 

systemen in het Ministerieel Besluit van 31 mei 2011 en de opvolgende besluiten3.  

Bij de aanvraag van nieuwe systemen waarvoor geen gevalideerde EF gekend zijn, worden metingen 

opgelegd van de ammoniakemissie uit één stal van het aangevraagde systeem. Op basis van deze 

metingen wordt de ammoniakemissiefactor bepaald en indien deze onder de maximale emissiefactor 

ligt voor de betrokken diercategorie, wordt het nieuwe systeem met de bijhorende emissiefactor 

opgenomen in de lijst. Indien het aangevraagde systeem sterk lijkt op een systeem van Nederland 

wordt overwogen om dit systeem op te nemen met de bijhorende Nederlandse emissiefactor. Deze 

laatste kan bepaald zijn op basis van stalmetingen, maar kan ook afgeleid zijn van gelijkaardige 

systemen bij andere diercategorieën. Er werd gezocht naar een rapportage waarin een overzicht 

wordt geboden van het aantal metingen die aan de basis liggen van de huidige 

ammoniakemissiefactoren voor varkens en pluimvee, alsook van de systemen waarvan de 

emissiefactor afgeleid werd van een ander systeem. Een dergelijke publicatie werd echter niet 

gevonden.  

                                                           
3
 www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank/emissiearmestallen 

http://www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank/emissiearmestallen
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De meest recent gepubliceerde ammoniakemissiefactoren voor varkens, pluimvee en luchtwassers 

zijn terug te vinden in de Nederlandse rapporten die verschenen zijn in het kader van de fijn stof 

meetcampagne waarbij ook ammoniak werd gemeten (2007 – 2009). Deze resultaten worden in 

onderstaande paragrafen opgesomd en vergeleken met de huidig gebruikte 

ammoniakemissiefactoren in het richtlijnenboek. 

Rundveestallen worden niet behandeld in het MB van ammoniakemissiearme stalsystemen. In het 

huidige richtlijnenboek zijn de emissiefactoren voor runderen overgenomen van de Nederlandse Rav-

lijst.  

4.1.1 Varkens 

In het rapport van Mosquera et al. (2008a) werd een analyse uitgevoerd van de 

ammoniakemissieniveaus van praktijkbedrijven in de varkenshouderij (1990-2003). De 

emissiefactoren die in de Rav-lijst worden opgesomd zijn vooral gebaseerd op metingen die volgens 

een meetprotocol uit de Beoordelingsrichtlijn Groen Label uit 1996 werden uitgevoerd. Naast de 

datasets van het regulier onderzoek voor de Rav, werden ook de datasets van ammoniakgegevens uit 

het meerjarig Pythia-geuronderzoek meegenomen in de analyse (Mosquera et al., 2008a). De variatie 

tussen bedrijven varieerde tussen 27% en 66%. De binnen-bedrijf variatie varieerde tussen 23% en 

51%. Dit wil zeggen dat er een grote variatie is in ammoniakemissie binnen eenzelfde staltype en dit 

zowel tussen bedrijven als binnen een bedrijf in functie van de tijd. Op basis van de analyse van 

Mosquera et al. (2008a) kan geconcludeerd worden dat een meting met als resultaat 2.5 kg 

NH3/dierplaats/jaar bij een tussenstalvariatie van 30% een betrouwbaarheidsinterval van 1.4 - 4.6 kg 

NH3/dierplaats/jaar heeft. Bij vleesvarkens kon men de emissiearme systemen onderling niet van 

elkaar onderscheiden. De traditionele systemen kon men wel met 90% betrouwbaarheid 

onderscheiden van de conventionele systemen. Op basis van deze vaststellingen werd beslist om het 

Nederlandse meetprotocol aan te passen (zie 3.1 Nederland). 

4.1.1.1 Vleesvarkens 

In de Nederlandse fijn stof meetcampagne (2007-2009) werd de ammoniakemissie uit vier 

traditionele en vier emissiearme vleesvarkensstallen van het type V-4.7 bemeten (Mosquera et al., 

2010b). De grote variatie in ammoniakemissie valt op, zowel binnen als tussen bedrijven (Figuur 1). 

Er werd een jaargemiddelde emissie berekend (gecorrigeerd voor leegstand) van 3.4 ± 0.7 kg 

NH3/dierplaats/jaar voor de traditionele vleesvarkensstal en 2.4 ± 0.6 kg NH3/dierplaats/jaar voor de 

emissiearme stal met droogvoer en 2.3 ± 0.4 kg NH3/dierplaats/jaar voor de emissiearme stal met 

brijvoer. De onderzoekers vonden dat de bedrijven met beperkt emitterend oppervlak een 

toenemende emissie vertoonden naarmate de dieren ouder werden. De traditionele bedrijven 
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vertoonden geen trend in de ammoniakemissie over de groeiperiode. De gemeten 

ammoniakemissies liggen beduidend hoger dan de ammoniakemissiefactoren op de RAV-lijst nl. 2.5 

en 1.2 kg/dierplaats/jaar voor respectievelijk een traditioneel systeem en een systeem met beperkt 

emitterend oppervlak. In het rapport worden geen mogelijke oorzaken gegeven van de hogere 

emissiefactoren. Voor zover gekend zijn er geen aanpassingen van de Nederlandse 

ammoniakemissiefactoren voor vleesvarkens gepland. 

 

Figuur 1: Gemiddelde ammoniakemissies op verschillende meetdagen voor vier traditionele vleesvarkensstallen 
(links) en vier vleesvarkensstallen met beperkt emitterend oppervlak (V-4.7) (rechts, met bedrijven 5 en 6 

droogvoer en bedrijven 7 en 8 brijvoer) (Bron: Mosquera et al. (2010b)) 

 

In het recent uitgevoerd Vlaams onderzoek van Van Ransbeeck et al. (2013) werden de 

emissiefactoren voor de fijn stof fracties, ammoniak en broeikasgassen bepaald in 

vleesvarkensstallen. De metingen die aan de basis liggen van de ammoniakemissiefactoren werden 

uitgevoerd op drie bedrijven in vier traditionele stallen. Eén stal van het ammoniakreducerend 

staltype V-4.7 werd ook volledig doorgemeten. In Tabel 10 wordt een gedetailleerder overzicht 

gegeven van de eigenschappen van de stallen waarin de metingen werden uitgevoerd. De 

gemiddelde emissiefactoren vastgesteld tijdens de zomer- en winterrondes worden getoond in 

Figuur 2. Gemiddeld werd voor de traditionele stallen een emissiefactor van 2.2 ± 1.4 

kg/dierplaats/jaar gemeten. De emissiefactor van de emissiearme stal was gemiddeld 1.6 

kg/dierplaats/jaar. Uit de metingen blijkt een grote invloed van het bedrijf waar de emissie wordt 

gemeten. Er is geen verschil te zien in de ammoniakemissie uit de emissiearme stal en de traditionele 

stal op hetzelfde bedrijf. Het ventilatiedebiet lijkt een belangrijke invloed te hebben op de 

stalemissies. Dit aspect wordt verder onderzocht in het IWT Bles Pigs project4. 

                                                           
4
 Meer informatie over het IWT Bles Pigs project is te vinden op de website: http://www.vemis.be/iwt-

bles/projectinfo 

http://www.vemis.be/iwt-bles/projectinfo
http://www.vemis.be/iwt-bles/projectinfo
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Tabel 10: Eigenschappen van de stallen waar metingen werden verricht in het kader van het IWT PigDust project 
(Van Ransbeeck, 2013) 

 Bedrijf 1 Bedrijf 3 Bedrijf 4 

Stal 1 Stal 2 Stal 5 Stal 6 Stal 7 

systeem traditioneel traditioneel V-4.7 traditioneel traditioneel 

vloertype volledig betonrooster volledig 

betonrooster 

Gedeeltelijk 

roostervloer 

met schuine 

putwanden in 

mestkanaal 

volledig 

betonrooster 

volledig 

betonrooster 

ventilatie kanaalventilatie klepventilatie klepventilatie klepventilatie kanaalventilatie 

aantal ventilatoren 2 5 3 3 1 

voedingssysteem 3 fasen  3 fasen 4 fasen 4 fasen 6 fasen 

aantal dierplaatsen 192 348 260 260 104 

gemiddeld 

ventilatiedebiet 

(m³/uur/dier) 

zomer: 43.4 

winter: 55.8 (verwarming 

met warmtekanon) 

zomer: - 

winter: 29.2 

zomer: 27.5 

winter: 20.7 

zomer: 19.2 

winter: 15.6 

zomer: 24.7 

 

 

Figuur 2: Gemiddelde ammoniakemissiefactoren vastgesteld in verschillende vleesvarkensstallen tijdens het 
project IWT Pig Dust (Van Ransbeeck, 2013) 

4.1.1.2 Zeugen 

Tijdens de Nederlandse fijn stof meetcampagne voor dragende zeugen werden in totaal vier 

traditionele stallen uitgemeten, nl. twee stallen met individuele huisvesting en twee stallen met 
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groepshuisvesting (Figuur 3) (Mosquera et al., 2010c). In het betreffende onderzoeksrapport wordt 

gesteld dat de ammoniakemissie op de twee bedrijven met individuele huisvesting vergelijkbaar zijn, 

met uitzondering van de eerste twee metingen. Bij de bedrijven met groepshuisvesting is geen 

vergelijkbaar emissiepatroon te zien. De emissies van bedrijf 4 lagen een stuk hoger dan bedrijf 3. 

Gemiddeld werd een ammoniakemissie (gecorrigeerd voor leegstand) bepaald van 2.8 ± 0.7 kg 

NH3/dierplaats/jaar voor individuele huisvesting en 3.9 ± 1.9 kg NH3/dierplaats/jaar voor 

groepshuisvesting. In het huidige richtlijnenboek landbouwdieren en in de RAV-lijst ligt de 

emissiefactor voor beide types huisvesting op 4.2 kg NH3/dierplaats/jaar. Voor de individuele 

huisvesting is de vastgestelde ammoniakemissie dus een stuk lager dan de huidige 

ammoniakemissiefactor. Voor de groepshuisvesting ligt de vastgestelde ammoniakemissie dicht bij 

de huidige emissiefactor. 

 

Figuur 3: Gemiddelde ammoniakemissies op verschillende meetdagen voor twee dragende zeugenstallen met 
individuele huisvesting (links) en twee stallen met groepshuisvesting (rechts) (Bron: Mosquera et al. (2010c)) 

 

4.1.1.3 Biggen 

Tijdens de Nederlandse fijn stof meetcampagne werden 4 biggenstallen bemeten (Winkel et al., 

2010). Twee stallen waren van het type V-1.5 Volledig rooster met water- en mestkanalen, ev. 

voorzien van schuine putwanden, emitterend mestopp. < 0,1 m² . Op de RAV-lijst komt dit overeen 

met het staltype met de RAV-code D 1.1.13 . De andere twee stallen waren van een type die bij ons 

niet op de AEA-lijst staan. Het betreft een stal met een halfrooster met verkleind mestoppervlak 

(max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit een roostervloer). 
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Figuur 4: Gemiddelde ammoniakemissie op verschillende meetdagen voor twee biggenstallen met gedeeltelijk 
roostervloer (links) en twee stallen met volledig roostervloer (rechts) (Bron: Winkel, A. et al., 2010) 

 

Winkel et al. (2010) zien geen duidelijke trend van de ammoniakemissie over de groeiperiode bij de 

stallen met een gedeeltelijke roostervloer. Bij deze bedrijven werd een gemiddelde 

ammoniakemissie (gecorrigeerd voor leegstand) bepaald van 0.276 kg/dierplaats/jaar. Dit is lager 

dan de huidige emissiefactor in de RAV-lijst, nl. 0.340  kg/dierplaats/jaar. Bij de bedrijven met 

volledige roostervloer zag men een toename van de emissie naarmate de dieren ouder werden. 

Gemiddeld werd een ammoniakemissie vastgesteld voor de volledige roostervloerstallen van 0.438 

kg/dierplaats/jaar. Dit is een stuk hoger dan de huidige emissiefactor in ons MER richtlijnenboek, nl. 

0.200 kg/dierplaats/jaar. 

4.1.2 Pluimvee 

4.1.2.1 Vleeskuikens 

Tijdens de Nederlandse fijn stof meetcampagne werden 4 traditionele vleeskuikenstallen bemeten 

(Winkel et al., 2009b). De onderzoekers stelden een toenemende ammoniakemissie vast met het 

groter worden van de dieren (Figuur 5). De vastgestelde ammoniakemissiefactor was 0.072 ± 0.025 

kg/dierplaats/jaar (gecorrigeerd voor leegstand). Dit is niet significant verschillend van onze huidige 

EF voor een traditionele slachtkuikenstal, nl. 0.08 kg/dierplaats/jaar. 
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Figuur 5: Gemiddelde ammoniakemissie op verschillende meetdagen voor vier traditionele vleeskuikenstallen 

(Winkel et al., 2009b) 

 

4.1.2.2 Vleeskuikenouderdieren 

Op basis van metingen bij twee traditionele vleeskuikenouderdier stallen werd een gemiddelde 

ammoniakemissie van 0.456 ± 0.008 kg/dierplaats/jaar gemeten. Dit is lager dan de huidige 

emissiefactor in het RLB (0.580 kg/dierplaats/jaar). 

4.1.2.3 Leghennen 

Tijdens de Nederlandse fijn stof meetcampagne werden vier emissiearme stalsystemen voor 

leghennen in een volièresysteem (Winkel et al., 2009a) en vier traditionele stalsystemen voor 

leghennen in scharrelhuisvesting uitgemeten (Mosquera et al., 2009).  

Volièresystemen  

Twee stallen van het type P-4.3 en twee stallen van het type P-4.5 werden doorgemeten. Het 

staltype P-4.3 heeft een emissiefactor van 0.09 kg/dierplaats/jaar in het RLB en in de Rav-lijst. Het 

staltype P-4.5 heeft een emissiefactor van 0.055 kg/dierplaats/jaar in het RLB en in de Rav-lijst. Er 

werd geen invloed van dag in ronde gevonden op de ammoniakemissie. Gemiddeld werd een 

emissiefactor opgemeten van 0.129 ± 0.08 kg/dierplaats/jaar. Dit is heel wat hoger dan de 

vooropgestelde emissiefactoren. Gezien de grote spreiding is het verschil echter niet significant. 
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Figuur 6: Gemiddelde ammoniakemissies op verschillende meetdagen voor twee emissiearme stalsystemen voor 
leghennen. Bedrijf 1 en bedrijf 3 hebben systeem P-4.3. Bedrijf 2 en bedrijf 4 hebben systeem P-4.5 (Winkel et al., 

2009a) . 

 

Scharrelhuisvesting 

Op basis van metingen bij 4 scharrelstallen met 1/3 strooiselvloer en 2/3 roostervloer werd een 

gemiddelde emissiefactor bepaald van 0.402 ± 0.08 kg/dierplaats/jaar (Mosquera et al., 2009). Dit is 

een kwart hoger dan de huidige emissiefactor voor scharrelhuisvesting (0.315 kg/dierplaats/jaar). Er 

werd geen duidelijke trend gevonden over de legperiode. 

 

Figuur 7: Gemiddelde ammoniakemissies op verschillende meetdagen voor vier leghennen scharrelstallen met 
1/3 strooiselvloer en 2/3 roostervloer (Mosquera et al., 2009). 

 

4.1.3 Runderen 

4.1.3.1 Melkvee 

De huidige ammoniakemissiefactoren voor runderen op de Rav-lijst zijn gebaseerd op een 

combinatie van meetreeksen en afleidingen, waarbij gebruik werd gemaakt van Nederlands 
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emissieonderzoek dat vooral midden en eind de jaren negentig werd uitgevoerd. Gedurende de 

afgelopen jaren zijn nieuwe gegevens over ammoniakemissies uit melkveestallen beschikbaar 

geworden. In het rapport 744 van Ogink et al. (2014) wordt een advies geformuleerd voor het 

actualiseren van ammoniakemissiefactoren voor alle rundveecategorieën. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat het om een advisering gaat die niet noodzakelijk volledig zal overgenomen worden door 

de Nederlandse overheid. 

In de categorie van de melkkoeien (A1) zijn de emissiefactoren van de reguliere huisvesting (A 1.100) 

en de stalsystemen A 1.1 tot A 1.8 gebaseerd op metingen aan telkens één bedrijfslocatie. De 

emissiefactor voor de reguliere huisvesting (A 1.100) is ongewijzigd gebleven sinds 2002. Deze 

emissiefactor is gebaseerd op metingen in een tweejarig onderzoek in een onderzoeksstal van de 

Waiboerhoeve te Lelystad. Ogink et al. (2014) stellen vast dat met voortschrijdend inzicht kan gesteld 

worden dat het emissieniveau is opgehangen aan één stal die qua uitvoering met ventilatie-

openingen niet representatief is voor de praktijk. Dit komt door de volledige sluiting van één lange en 

één korte stalzijde. Deze staluitvoering heeft waarschijnlijk tot lagere emissies geleid door de lagere 

luchtsnelheden. De auteurs melden ook dat de nauwkeurigheid van deze emissiefactor een stuk lager 

is dan die emissiefactoren die na 2010 met het meervoudige locatie protocol zijn vastgesteld. De 

emissiefactoren van de stalsystemen A 1.2 tot en met A 1.5 werden net als A 1.100 afgeleid van 

enkelvoudige gestandaardiseerde stalmetingen waarvan de nauwkeurigheid beperkt is. De 

aanvullingen van de lijst met A 1.6, A 1.7 en A 1.8 in 2009 en 2010 zijn varianten van A 1.3 en A 1.5. 

volgens Ogink et al. (2014) zijn hiervan geen aanvullende metingen bekend. De emissiefactoren 

werden via expert-beoordeling van de Tac-Rav overgenomen van A 1.3 en A 1.5. 

De stalsystemen met een voorlopige emissiefactor (A 1.9 tot A 1.26) zijn, met uitzondering van A 

1.22, gebaseerd op model-berekende afwijkingen ten opzichte van de reguliere huisvesting. Het is de 

bedoeling dat deze voorlopige emissiefactoren op termijn vervangen worden door gemeten 

emissiefactoren (Ogink et al., 2014). In het huidige richtlijnenboek staat nog geen melding van de 

systemen A 1.6, A 1.7 en A 1.8. In Nederland wordt ook werk gemaakt van emissiemodellen die 

moeten toelaten om emissiefactoren en reducties in te schatten. 

Voor de vaststelling van de emissiefactor voor de reguliere huisvesting (A 1.100) in 2002, werd 

gebruik gemaakt van een meetreeks (over twee jaar) in een onderzoekstal. Ogink et al. (2014) stellen 

dat de omgevingsfactoren op basis waarvan de emissiefactor werd vastgesteld niet meer 

representatief zijn voor de huidige situatie. Dit wordt toegeschreven aan ontwikkelingen op het 

gebied van voeding, dierproductiviteit en stallenbouw. Een nieuwe meetreeks werd in Nederland 

uitgevoerd op melkveestallen in 2009 (Mosquera et al., 2010a). Daarnaast werd in 2007 en 2008 een 
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onderzoek uitgevoerd in melkveestallen door Smits et al. (2014) (nog niet gepubliceerd). Op basis 

van de resultaten van deze meetreeks adviseren Ogink et al. (2014) om de emissiefactor voor de 

reguliere huisvesting voor melkvee op te trekken van 11.0 naar 13.0 kg NH3/jaar/dierplaats bij 

volledig opstallen en van 9.5 naar 11.3 kg NH3/jaar/dierplaats bij beweiden.  

Er zijn geen nieuwe metingen beschikbaar voor de overige categorieën in A 1. Ogink et al. (2014) 

geven het advies om de emissiefactoren van alle overige A 1 categorieën bij te stellen op basis van de 

verhouding tussen de nieuwe en de oude emissiefactor voor A 1.100. Dit komt neer op een 

verhoging met 18%. 

4.1.3.2 Andere veecategorieën 

De emissiefactoren voor de andere veecategorieën A 2 tot A 7 zijn ongewijzigd sinds 2002. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat in 2011 de categorieën A 4 en A 5 samengevoegd werden tot 

categorie A 4. 

Voor Ogink et al. (2014) is het niet meteen duidelijk vanwaar de 5.3 kg NH3/dierplaats/jaar voor de 

categorie A 2 (zoogkoeien) vandaan komt. De auteurs concluderen dat deze factor, indien hij afgeleid 

zou zijn uit metingen, niet meer onderbouwing kan bevatten dan een meetperiode in een potstal en 

een ingeschatte weidecomponent. Een andere mogelijkheid is dat de emissiefactor afgeleid werd via 

N-excretieverhoudingen. 

Voor de categorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3) komt de huidige emissiefactor van 3.9 kg 

NH3/dierplaats/jaar reeds voor op de lijst sinds 1987. De factor is gebaseerd op N-excretie en een 

vervluchtigingsratio. 

De emissiefactoren voor categorie A 4 (vleeskalveren tot 8 maanden) zijn gebaseerd op metingen in 

de jaren ’90 op een bedrijf met vleeskalveren in een stal met drie verschillende uitvoeringsvarianten 

in afzonderlijke afdelingen (Hol and Groenestein, 1997). De gemeten stalemissie uit de afdeling met 

de traditionele uitvoering bedroeg 2.5 kg NH3/dierplaats/jaar met 7% leegstand. De metingen 

werden dus slechts op één locatie uitgevoerd. De nauwkeurigheid van de bepaalde emissiefactor is 

daarom een stuk lager dan deze van de emissiefactoren die afgeleid zijn uit metingen op meerdere 

locaties (Ogink et al., 2014). De emissiearme systemen in deze categorie zijn hoofdzakelijk 

luchtreinigingstechnieken. Er is één systeem zonder luchtreinigingstechniek, nl.  A 4.7 Mechanisch 

geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de 

roostervloer, bestemd voor het houden van rosé vleeskalveren (zeldzaam in Vlaanderen). Dit 

systeem heeft echter een voorlopige emissiefactor. 
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Voor de categorieën A 2, A 3, A 6 en A 7 wordt door Ogink et al. (2014) geadviseerd om de 

geactualiseerde emissiefactoren te baseren op de verhouding in TAN-excretie tussen de vast te 

stellen categorie en de categorie A 1.100 met permanent opstallen. Voor de actualisering van de 

emissiefactoren van de vleeskalveren (A 4) wordt in Nederland in de nabije toekomst nog een 

afzonderlijk advies opgesteld. 

4.1.4 Luchtbehandelingstechnieken 

In Nederland werden in het kader van twee onderzoeksprogramma’s, nl. de fijn stof meetcampagne 

en het programma gecombineerde luchtwassers, metingen uitgevoerd bij twee varkensstallen met 

een chemisch luchtwassysteem, twee varkensstallen met een biologisch luchtwassysteem, vier 

pluimveestallen met een chemisch luchtwassysteem en één pluimveestal met een biologisch 

luchtwassysteem (Mosquera et al., 2011). De luchtwassystemen bij pluimveestallen werden gemeten 

op 5 onderzoeks- en demonstratielocaties (pilotlocaties). Tijdens de meetcampagnes werden PM2.5, 

PM10, ammoniak, geur, methaan en lachgas gemeten. De belangrijkste resultaten van deze 

meetcampagnes zijn terug te vinden in Figuur 8 en Tabel 14. Het ammoniakverwijderingsrendement 

varieerde sterk, zowel bij biologische als bij chemische wassers.  
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Figuur 8: Gemiddelde ammoniakrendementen van verschillende luchtwassers 

 

  

Bedrijf 1: vleeskuikens, chemische luchtwasser 
90% NH3-reductie (E 5.4) 

Bedrijf 2: vleeskuikens, chemische luchtwasser 
90% NH3-reductie (E 5.4) 

Bedrijf 3: opfok leghennen, chemische 
luchtwasser 90% NH3-reductie (E 1.9) 

 

 

Bedrijf 4: vleesvarkens, chemische luchtwasser 
70% NH3-reductie (D 3.2.9) 

Bedrijf 5: vleesvarkens, chemische luchtwasser 
70% NH3-reductie (D 3.2.9) 

Bedrijf 6: vleeskuikens, chemische luchtwasser 
70% NH3-reductie ( - ) 

 

 

Bedrijf 7: opfokzeugen, biologische luchtwasser 
70% NH3-reductie (D 3.2.8) 

Bedrijf 8: zeugen en biggen, biologische 
luchtwasser 70% NH3-reductie (D 1.3.6) 

Bedrijf 9: leghennen met uitloop en 
wintergarten, biologische luchtwasser 70% NH3-
reductie (E 2.13, maar wijkt af van deze 
omschrijving) 
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 4.2 EMISSIEFACTOREN GEUR 

4.2.1 Varkens 

In het huidige Richtlijnenboek wordt gevraagd om de Vlaamse cijfers van Van Langenhove & Defoer 

(2002) te gebruiken voor conventionele systemen. Voor de emissiearme stallen wordt aanbevolen 

om gebruik te maken van de voorgenoemde Vlaamse cijfers waarbij dezelfde reductiefactor wordt 

toegepast als in Nederland, nl. 22.2% voor vleesvarkens en 30.7% voor gespeende biggen. Tot op 

heden zijn er geen nieuwe meetcampagnes uitgevoerd in Vlaanderen en zijn er geen recentere 

Vlaamse geuremissiefactoren beschikbaar.  

De gebruikte geuremissiefactoren voor de traditionele vleesvarkensstallen zijn gebaseerd op Vlaamse 

metingen die uitgevoerd werden in 2002 en 2003 (Van Langenhove and Defoer, 2002). De gebruikte 

reductiepercentages voor emissiearme stalsystemen zijn gebaseerd op Nederlandse metingen 

uitgevoerd tussen 1996 en 2002 (Mol and Ogink, 2002). Het aantal metingen die gebruikt werden om 

de Nederlandse geuremissiefactoren te bepalen, zijn terug te vinden in Tabel 11.  

Tabel 11 Overzicht gemeten geuremissies in Nederland (GE: gemiddelde debietgecorrigeerde geuremissie in 
ouE/dierplaats/s) en het aantal metingen waarmee deze gemiddelde geuremissies berekend zijn. 

Diercategorie Systeem GE Aantal metingen 

Biggen Traditioneel 7.8 19 

 Emissiereducerend 5.4 93 

Dragende zeugen Traditioneel 20.3 40 

 Emissiereducerend 17.9 73 

Kraamzeugen Traditioneel 26.5 15 

 Emissiereducerend 28.2 59 

Vleesvarkens Traditioneel 23.0 91 

 Emissiereducerend 17.9 95 

 

De stalsystemen die bemeten werden bij de varkens in de Nederlandse fijn stof meetcampagne 

(2007-2009) worden getoond in Tabel 12. De meetresultaten uit voorgenoemde meetcampagne 

worden in Figuur 9 vergeleken met de geuremissiefactoren in het MER Richtlijnenboek 

Landbouwdieren en de emissiefactoren die in Nederland worden gebruikt (Regeling geurhinder en 

veehouderij, RGV). Door het gebruik van andere eenheden, nl. ouE/dierplaats/s in Nederland en 

ouE/dier/s in Vlaanderen is een rechtstreekse vergelijking tussen de Nederlandse en Vlaamse 

geuremissiefactoren moeilijk. Het verschil in gebruikte eenheden wordt ook in het Richtlijnenboek 

aangehaald als één van de mogelijke oorzaken van de hogere geuremissiefactoren in Vlaanderen. In 
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Nederland wordt de geuremissie uitgedrukt in aantal dierplaatsen. Dit wil zeggen dat men de 

gemeten geuremissie deelt door het maximaal aantal dieren die in het gemeten compartiment 

aanwezig kunnen zijn. In Vlaanderen berekent men de geuremissie per gemiddeld aantal dieren 

aanwezig in de stal tijdens de meetperiode. Wanneer men rekent met een uitval van 5%5, dan 

bedraagt het maximale verschil tussen het Vlaamse en het Nederlandse cijfer door het gebruik van 

andere eenheden slechts 2.5%. 

Het valt duidelijk op dat de Vlaamse geuremissiefactoren voor zeugen in verhouding veel hoger 

liggen dan de Nederlandse emissiefactoren (+ 67%). Ook voor de andere diercategorieën liggen de 

Vlaamse geuremissiefactoren hoger dan de Nederlandse, maar de verschillen zijn minder 

uitgesproken (biggen V-1.5: + 36%, vleesvarkens traditioneel systeem en V-4.7: + 21%). De oorzaak 

voor deze sterk afwijkende geuremissiefactoren voor zeugen is moeilijk te achterhalen. 

De nieuw bemeten geuremissiefactoren in de Nederlandse fijn stof meetcampagne liggen voor alle 

systemen gemiddeld lager dan de emissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij, met 

uitzondering van de systemen bemeten bij de zeugen. Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat 

de geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij aangepast zullen worden op basis 

van deze nieuwe meetresultaten. 
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Figuur 9 Vergelijking van de geuremissiefactoren voor varkensstallen (Nederlandse systeemcode in x-as) gemeten 
in de meetcampagne fijn stof in Nederland (2007-2009) (Mosquera et al., 2010b; Winkel et al., 2010) met de 

geuremissiefactoren gebruikt in Nederland (RGV) en in Vlaanderen (RLB).  

                                                           
5 Dit is de maximaal toegelaten uitval bepaald in Bijlage II van het MB AEA stalsystemen. 
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Tabel 12 Overzicht bemeten systemen bij varkens tijdens Nederlands onderzoeksproject (fijn stof meetcampagne 
2007-2009) (Mosquera et al., 2010b; Mosquera et al., 2010d; Winkel et al., 2010) en vergelijking van de gemeten 

geuremissiefactoren met diegene die momenteel gebruikt worden in Nederland (RGV) en in Vlaanderen (RLB) 

Rav-

nummer 

Vlaams 

systeem 

Omschrijving 

stalsysteem 

Aantal 

bemeten 

stallen 

Gemeten 

geuremissie 

(ouE/ 

Dierplaats/s) 

RGV 

(ouE/ 

Dierplaats/s) 

RLB 

(ouE/dier/s) 

D 1.1.5.1 - Biggen, halfrooster met 
verkleind 
mestoppervlak  
 

2 8.5 ± 3.2 7.8 - 

D 1.1.13 V-1.5 Biggen, volledig rooster 
met water- en 
mestkanalen, eventueel 
voorzien van schuine 
putwand(en), 
emitterend 
mestoppervlak < 0,10 
m

2
 

2 4.7 ± 0.7 5.4 8.4 

D 1.3.100 Traditioneel 

systeem, 

groeps-

huisvesting 

Guste en dragende 
zeugen, overige 
huisvestingssystemen 
groepshuisvesting 

2 22.2 ± 10.8 18.7 57 

D 1.3.101 Traditioneel 

systeem, 

individuele 

huisvesting 

Guste en dragende 
zeugen, overige 
huisvestingssystemen 
individuele huisvesting 

2 30.8 ± 1.3 18.7 57 

D 3.100 Traditioneel 

systeem 

Vleesvarkens, overige 

huisvestingssystemen, 

droogvoer 

4 22.4 ± 8.1 23 29.2 

D 3.2.7.2.1 V-4.7 Vleesvarkens, 
gedeeltelijk 
roostervloerstal met 
bolle vloer, droogvoer 

2 15.7 ± 0.3 17.9 22.7 

D 3.2.7.2.1 V-4.7 Vleesvarkens, 
gedeeltelijk 
roostervloerstal met 
bolle vloer, brijvoer 

2 13.3 ± 2.6 17.9 22.7 
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4.2.2 Pluimvee 

Op Vlaams niveau is tot op heden geen geuronderzoek uitgevoerd voor pluimvee. Bij gebrek aan 

Vlaamse cijfers worden in het huidige RLB Nederlandse geuremissiefactoren gebruikt. 

Voor de opfok van leghennen werd de emissiefactor van 0.18 ouE/dierplaats/s vastgesteld op basis 

van metingen op één stallocatie met volièrehuisvesting in het jaar 2000 (Mol and Ogink, 2002; Ogink, 

2010). Voor batterijhuisvesting zijn er in deze diercategorie geen geuremissiemetingen beschikbaar. 

Men heeft de geuremissiefactor gemeten op één stallocatie met volièrehuisvesting veralgemeend 

voor alle andere huisvestingssystemen (incl. emissiearme) op basis van de vaststelling dat bij 

volgroeide legkippen er geen aantoonbaar verschil was in geuremissie tussen de batterijhuisvesting 

met mestbanden en grondgebonden huisvesting. Ook tussen ammoniakemissiearme en overig 

huisvesting kon men geen verschillen zien bij volgroeide legkippen (Ogink, 2010). 

De geuremissiefactor voor legkippen in kooi of batterij werd zowel voor traditionele systemen als 

voor emissiearme systemen gemeten (Ogink N.W.M. and Lens P.N., 2001a). De hoogste geuremissie, 

nl. 0.69 ouE /dierplaats/s werd vastgesteld in het traditionele trapkooisysteem waarbij natte mest 

wordt opgeslagen onder de kooien. De geuremissie voor alle andere kooi of batterij systemen voor 

leghennen werd vastgelegd op 0.35 ouE/dierplaats/s. Deze emissiefactor is afkomstig van een 

meetcampagne op een leghennenstal met mestband en geforceerde droging uitgevoerd in de 

periode 1996-1999 (Ogink N.W.M. and Lens P.N., 2001a; Ogink, 2010). In de categorie niet-

batterijhuisvesting werd voor een vijftal stalsystemen de geuremissie vastgesteld. De gegevens 

toonden een grote variatie binnen en tussen de stalsystemen en er was geen duidelijk verschil tussen 

emissiearme en overige huisvesting te zien. De geuremissiefactor voor legkippen in niet-batterij 

systemen werd zowel voor traditionele en emissiearme systemen vastgelegd op 0.34 ouE 

/dierplaats/s. Dit is een geometrisch gemiddelde van meetresultaten van 5 meetcampagnes (1996-

2006) (Ogink, 2010). 

Voor de categorie vleeskuikenouderdieren werd de emissiefactor voor conventionele en 

emissiearme systemen vastgesteld op basis van verschillende meetcampagnes (2000-2002). Er werd 

geen significant verschil vastgesteld in geuremissie tussen conventionele en emissiearme systemen. 

De emissiefactor voor vleeskuikens werd vastgesteld op basis van verschillende meetcampagnes 

uitgevoerd tussen 1996 en 2005. Ook bij deze diercategorie werd er geen significant verschil in 

geuremissie uit conventionele en emissiearme systemen teruggevonden. De emissiefactor voor 

beide categorieën werd daarom vastgesteld op basis van het geometrisch gemiddelde van alle voor 

deze categorieën beschikbare metingen. Binnen deze categorie werden twee bijzondere 
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emissiefactoren afgeleid, nl. voor de subcategorieën uitbroeden en opfokken tot respectievelijk 13 

en 19 dagen. Deze afleiding is gebaseerd op advies van de technische adviescommissie Rav. In dit 

advies wordt verondersteld dat de verhouding tussen de geuremissie van dit systeem en het 

traditioneel systeem gelijk is aan de verhouding tussen de ammoniakemissie van beide systemen. 

Normaal wordt de ammoniakreductie van een systeem niet gebruikt om de geurreductie te bepalen. 

In dit geval is er echter een bijkomende ammoniakreductie ten opzichte van een conventioneel 

systeem omwille van de grotere leegstand per dierplaats. Men veronderstelt dat de grotere 

leegstand ook voor geur leidt tot vergelijkbare reducties (Ogink, 2010). 

Omdat er geen metingen beschikbaar waren voor de diercategorie opfok ouderdieren vleeskuikens 

werden de geuremissiefactoren voor deze categorie afgeleid van de factoren behorende bij de opfok 

voor leghennen. Hierbij werd de veronderstelling gemaakt dat beide categorieën een gelijke 

geuremissie hebben. 

De stalsystemen die bemeten werden bij de pluimveecategorieën in de fijn stof meetcampagne 

(2007-2009) worden getoond in Tabel 13. De meetresultaten uit voorgenoemde meetcampagne 

worden in Figuur 10 vergeleken met de geuremissiefactoren in het MER richtlijnenboek 

landbouwdieren en de emissiefactoren die in Nederland worden gebruikt. Voor de 

pluimveecategorieën zijn de geuremissiefactoren in het richtlijnenboek hetzelfde als de 

emissiefactoren die in Nederland gehanteerd worden. Bij vier van de vijf bemeten stalsystemen ligt 

de gemeten geuremissie lager dan de huidig gebruikte emissiefactoren. Bij één systeem, nl. de 

traditionele stal bij slachtkuikens, werd een hogere geuremissie gemeten dan de gebruikte 

emissiefactor. Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat de geuremissiefactoren in de Regeling 

geurhinder en veehouderij aangepast zullen worden op basis van deze nieuwe meetresultaten. 
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Tabel 13 Overzicht bemeten systemen bij pluimvee tijdens Nederlands onderzoeksproject (fijn stof 
meetcampagne 2007-2009) (Mosquera et al., 2009; Winkel et al., 2009a; Winkel et al., 2009b; Winkel et al., 
2009c) en vergelijking van de gemeten geuremissiefactoren met diegene die momenteel gebruikt worden in 

Nederland (RGV) en in Vlaanderen (RLB) 

Rav-

nummer 

Vlaams 

systeem 

Omschrijving 

stalsysteem 

Aantal 

bemet

en 

stallen 

Gemeten 

geuremissie 

(ouE/ 

dierplaats/s) 

RGV 

(ouE / 

dierplaats/s) 

RLB 

(ouE /dier/s) 

E 2.7 - Legkippen, 

grondhuisvesting van 

legrassen (circa 1/3 

strooiselvloer + circa 

2/3 roostervloer) 

4 0.24 ± 0.03 0.34 - 

E 2.11.1 P-4.3 Legkippen, 

volièrehuisvesting 

minimaal 50% van de 

leefruimte is rooster 

met daaronder een 

mestband.  

2 0.2 ± 0.04 0.34 0.34 

E 2.11.2 P-4.5 Legkippen, 

volièrehuisvesting 

minimaal 45-55% van 

de leefruimte is rooster 

met daaronder een 

mestband met 

minstens 0,2 m³ per 

dier per uur beluchting.  

2 0.2 ± 0.04 0.34 - 

E 4.100 Traditioneel 

systeem 

Slachtkuiken-

ouderdieren, overige 

huisvestingssystemen 

2 0.52 ± 0.12 0.93 0.93 

E 5.100 Traditioneel 

systeem 

Slachtkuikens, overige 

huisvestingssystemen 

4 0.39 ± 0.04 0.24 0.24 
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Figuur 10 Vergelijking van de geuremissie uit pluimveestallen (Nederlandse systeemcode in x-as) gemeten in de 
meetcampagne fijn stof in Nederland (2007-2009) (Mosquera et al., 2009; Winkel et al., 2009a; Winkel et al., 
2009b; Winkel et al., 2009c) met de geuremissiefactoren gebruikt in Nederland (RGV) en in Vlaanderen (RLB). 

 

 

4.2.3 Rundvee 

De geuremissiefactoren voor rundvee in het huidige richtlijnenboek zijn overgenomen van 

Nederland. De geuremissie van vleeskalveren tot 8 maanden, vleesstierkalveren tot 6 maanden en 

vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden werden gemeten in verscheidene onderzoeken 

(1996-2004). 

De geuremissiefactoren werden niet vastgesteld voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 

zoogkoeien ouder dan 2 jaar, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en fokstieren en overig rundvee ouder dan 

2 jaar.  

Er werd geen statistisch verschil gevonden tussen de geuremissiecijfers van de verschillende 

diercategorieën. De geuremissiefactor van 35.6 ouE/dierplaats/s werd bepaald op basis van het 

geometrisch gemiddelde van de gemeten geuremissies. 

De emissiefactor die momenteel opgelijst staat in het richtlijnenboek voor de categorie vleeskalveren 

tot 8 maanden met een biologische wasser is waarschijnlijk foutief. Indien gerekend wordt met een 

geurreductiepercentage van 40% komt deze factor op 21.4 ouE/dierplaats/s en niet op 19.1 zoals 
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momenteel opgelijst staat. In Nederland is de emissiefactor voor dit systeem vastgelegd op 19.6 

ouE/dierplaats/s omdat men rekent met een geurreductie van 45% voor een biologische wasser. 

De geuremissiefactoren zijn niet vastgesteld voor heel wat rundveecategorieën. Voor de 

diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar zijn noch op de Nederlandse Rav-lijst, noch in het 

RLB geuremissiefactoren vastgesteld. In de Nederlandse meetcampagne voor fijn stof werden 

geurmetingen uitgevoerd op 4 traditionele stallen binnen deze diercategorie (A 1.100). Er werden 5 

metingen per stal uitgevoerd binnen de periode van 25/02/2009 tot 17/09/2009. Er werd een 

gemiddelde geuremissie vastgesteld van 165.5 ± 80.1 ouE/dierplaats/s voor bedrijven met en zonder 

weidegang. Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat de geuremissiefactoren in de Regeling 

geurhinder en veehouderij aangepast zullen worden op basis van deze nieuwe meetresultaten. 

4.2.4 Luchtbehandelingstechnieken 

In Nederland staan verschillende luchtwassertypes op de Rav-lijst. Een overzicht van de 

geurreducties die aan deze verschillende types worden toegekend is te zien in de Tabel in Bijlage 3. 

De geurreductie van chemische luchtwassers bij varkensstallen werd initieel afgeleid van 

geurmetingen bij één chemische luchtwasser op een vleesvarkensstal (10 meetdagen, gemeten 

tussen 10 en 12u). Het geurverwijderingsrendement varieerde tussen 3 en 50% (Ogink N.W.M. and 

Lens P.N., 2001a). Volgens Ogink (2010) werd dit bevestigd door Mosquera (2008b) die voor twee 

chemische wassers in varkensstallen een gemiddelde geurreductie van 29% vond. Het onderzoek van 

Mosquera betreft één type luchtwassysteem nl. 90/95% ammoniakreductie Inno+. De gemiddelde 

geurreductie werd afgeleid op basis van metingen op twee locaties. Op de eerste locatie werd de 

ventilatielucht van 3 stallen afgevoerd naar de chemische wasser. In elke stal werd een andere 

diercategorie gehuisvest (biggen, kraamzeugen en dragende zeugen). Op de tweede locatie werd de 

lucht van een stal met biggen en kraamzeugen afgevoerd naar de chemische luchtwasser. Per locatie 

werden 6 metingen uitgevoerd. Het geurverwijderingsrendement varieerde van 9.9% tot 50.2%. Het 

aantal metingen waarop het gemiddelde geurverwijderingsrendement van 30% werd vastgesteld is 

dus relatief beperkt. Daarenboven werd steeds gemeten tussen 10 en 12u. 

De geurreductie van een biologische luchtwasser bij varkensstallen werd afgeleid uit metingen aan 

vier biologische wassers uitgevoerd in 2001. Twee van de gemeten luchtwassers bevonden zich na 

een centrale afzuiging van een grote stal met een combinatie van varkenscategorieën. In één geval 

betrof het een wasser die aangesloten was op een grote stal met enkel vleesvarkens. De vierde 

luchtwasser die doorgemeten werd stond op een mestdrooginstallatie van een varkensstal (Mol and 
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Ogink, 2002). Er werd een gemiddeld geurverwijderingsrendement van 43% gemeten. Dit getal werd 

afgerond naar 45% (Ogink, 2010). 

De geurverwijderingspercentages van de gecombineerde luchtwassers op de Rav-lijst bij 

varkensstallen, variëren tussen de 70 en de 85%. Deze percentages zijn gebaseerd op Duitse 

testmetingen (Ogink, 2010). 

Binnen alle pluimveecategorieën komen enkelvoudige chemische en biologische luchtwassers op de 

Rav-lijst voor (Ogink, 2010). Het generieke geurrendement voor chemische wassers in 

pluimveestallen is gebaseerd op het rendement van een chemische wasser in een leghennenstal. Het 

gemeten rendement van 34% is bij de eerste vaststelling van de Regeling Geurhinder en Veehouderij 

samengenomen met het geurverwijderingsrendement in varkensstallen (29%) omdat er geen 

statistisch verschil aantoonbaar was tussen de wassers. Het geurreductiepercentage voor chemische 

wassers werd uiteindelijk afgerond naar 30%. Een uitzondering hierop is het type luchtwasser BWL 

2007.08. Dit systeem kreeg op basis van geuronderzoek een hoger geurverwijderingspercentage bij 

pluimveestallen, nl. 40%. 

Het geurrendement voor biologische wassers bij pluimvee werd afgeleid van metingen bij de 

varkenscategorieën en werd m.a.w. gelijkgesteld aan 45%. Voorlopig werden voor de 

pluimveecategorieën nog geen gecombineerde luchtwassers opgenomen op de Nederlandse lijst 

(Ogink, 2010). 

Luchtwassers kunnen bij rundveestallen toegepast worden op mechanisch geventileerde stallen voor 

vleeskalveren tot 8 maanden (Ogink, 2010). Het rendement van chemische wassers bij 

rundveestallen werd afgeleid van het rendement van chemische wassers in een varkensstal en 

pluimveestal en werd dus vastgesteld op 30%. Het rendement van biologische wassers bij 

rundveestallen werd afgeleid uit metingen bij vier biologische wassers in varkensstallen en werd dus 

vastgesteld op 45%. Voor combi-wassers werden de geurrendementen overgenomen van 

vergelijkbare luchtwassystemen bij varkens. 

Er staat ook een luchtwassysteem op de lijst van de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 

jaar, nl. A 1.17 mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem. Bij de 

geuremissiefactor van dit systeem staat vermeld dat deze niet vastgesteld is. 

In Nederland werden in het kader van twee onderzoeksprogramma’s metingen uitgevoerd bij 

verschillende luchtwassystemen (4.1.4 Luchtbehandelingstechnieken). De geurmetingen werden 

uitgevoerd tussen 10 en 12u. Bij de monstername werd gebruik gemaakt van een stoffilter. De 

olfactometrische analyses werden uitgevoerd volgens de Europese norm EN 13725. De gemeten 
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verwijderingsrendementen worden getoond in Tabel 14. De variaties op de 

verwijderingsrendementen zijn opvallend groot. De geurreductie van het systeem ‘Biologische 

wasser met lange verblijftijd’ is gemiddeld negatief. Dit wil zeggen dat de geurconcentratie na de 

wasser hoger is dan voor de wasser. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de specifieke geur die 

geproduceerd wordt door de bacteriecultuur in de luchtwasser (KTBL, 2008). Bij lage 

geurconcentraties aan de ingang van de wasser, kan dit tot negatieve geurreducties leiden. Dit is de 

reden waarom men in Duitsland niet werkt met geurreductiepercentages voor luchtwassystemen 

tijdens certificatie (KTBL, 2008). De DLG test voor luchtwassystemen specifieert een maximale limiet 

voor de geurconcentratie aan de uitlaat van het luchtwassysteem van 300 ouE/m³, bovendien mag de 

typische geur van de stallucht niet meer herkenbaar zijn aan de uitlaat van de wasser. 

Tabel 14 Verwijderingsrendement voor ammoniak, geur, PM2.5 en PM10 gemeten bij verschillende 
luchtwassertypes (Mosquera et al., 2011) 

 Chemische wasser 

90% NH3-reductie 

Chemische wasser 

70% NH3-reductie 

Biologische wasser 

met korte 

verblijftijd 

70% NH3-reductie* 

Biologische wasser 

met lange 

verblijftijd 

70% NH3-reductie* 

NH3 76.9 ± 30.7 76.4 ± 20.1 76.0 ± 16 58.6 ± 33.3 

geur 48.3 ± 21.7 19.2 ± 27.6 42.1 ± 30.3 -3.3 ± 48.5 

PM10 32.7 ± 16.9 41.1 ± 18.8 48.4 ± 3.6 74.4 ± 13.1 

PM2.5 28.4 ± 22.3 32.9 ± 23.3 36.6 ± 15.8 75.2 ± 10.5 

* lange verblijftijd: minimale verblijftijd van 2.0 s in waspakket en het bevochtigde deel van het 

aanstroomtraject van de ventilatielucht 

 

In Vlaanderen zijn er op dit ogenblik nog maar enkele bio-bedden op stallucht actief (persoonlijke 

communicatie, Trevi). Er werden geen wetenschappelijke studies teruggevonden over het 

geurverwijderingsrendement van Vlaamse bio-bedden. In de tweede draft van de BREF Intensive 

rearing of poultry and pigs (European Commission, 2013) wordt voor bio-bedden een 

geurverwijderingsrendement van 84-97% vermeld. Er staat echter geen referentie vermeld bij deze 

cijfers. Het is dan ook niet te achterhalen hoe deze reductiecijfers werden bepaald en op welk type 

bio-bedden de metingen werden uitgevoerd. 
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 4.3 EMISSIEFACTOREN FIJN STOF 

In het MER-richtlijnenboek landbouwdieren staat het volgende vermeld:  

Voor het maken van een inschatting van stofemissie uit stallen wordt bij gebrek aan Vlaamse cijfers, 

voortgegaan op de emissiefactoren voor PM10 gepubliceerd op de website van het Ministerie van 

VROM. Voor PM2.5 wordt bij gebrek aan emissiefactoren gebruik gemaakt van de verhouding PM2.5 = 

8/45 * PM10 . 

De Nederlandse emissiefactoren voor PM10 waarnaar verwezen wordt in het richtlijnenboek zijn 

gebaseerd op metingen van totaal stof en PM5 die uitgevoerd werden in de periode van september 

1993 tot november 1995 binnen het EU-project Aerial Pollutants (Groot Koerkamp et al., 1996; 

Mosquera et al., 2010b). Door Chardon en van der Hoek (2002) zijn deze later voor verschillende 

diercategorieën omgerekend naar emissies van PM10. Hierdoor zijn deze PM10 cijfers minder 

nauwkeurig. Bovendien zijn er sinds de jaren negentig veel ontwikkelingen geweest in de veehouderij 

die een invloed kunnen hebben op de uitstoot van fijn stof. Ondertussen werden de Nederlandse 

stofemissiefactoren bijgeschaafd op basis van de resultaten van de fijn stof meetcampagne (2007-

2009). 

4.3.1 Varkens 

4.3.1.1 Biggen 

In het kader van de Nederlandse fijn stof meetcampagne (2007-2009) werden metingen verricht bij 

twee locaties met een gedeeltelijk roostervloer en verkleind mestoppervlak (Rav: D 1.1.5.1, er 

bestaat geen gelijkaardig systeem op de Vlaamse lijst AEA stalsystemen), en bij twee locaties met 

volledige roostervloer (Rav: D 1.1.13, Vlaanderen: V-1.5) (Winkel et al., 2010). In totaal werden 22 

metingen verricht tussen 9/10/2007 en 4/11/2009. De metingen lieten geen statistisch aantoonbare 

verschillen zien tussen beide systemen voor de emissiefactoren van PM2.5. Gemiddeld werd een 

PM10 emissiefactor (incl. 9% leegstand) gemeten van 73.9 g/dierplaats/jaar voor het systeem met 

een gedeeltelijke roostervloer en 56.4 g/dierplaats/jaar voor het systeem met de volledige 

roostervloer. Dit is heel wat minder dan de afgeleide waarde6 die in het richtlijnenboek is 

opgenomen, nl. 132 g/dierplaats/jaar. Ook de gemeten PM2.5 waarde lag heel wat lager dan de 

afgeleide waarde7 in het richtlijnenboek nl. 1.8 versus 23 g/dierplaats/jaar. Ondertussen zijn de 

lagere emissiecijfers uit de meetcampagne overgenomen in de Rav-lijst. Omdat voor de andere 

                                                           
6
 PM10 werd initieel berekend als 0.45*emissie totaal stof 

7
 PM2.5 werd initieel berekend als 0.08*emissie totaal stof  
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huisvestingssystemen geen metingen beschikbaar zijn, werden in de Nederlandse lijst de 

emissiefactoren van de gemeten systemen overgenomen bij alle andere systemen. 

4.3.1.2 Kraamzeugen 

Bij kraamzeugen zijn geen metingen uitgevoerd. Voor deze diergroep werden de metingen van 

‘Guste en dragende zeugen’ gebruikt, waarbij een omschalingsfactor werd toegepast op basis van de 

verhouding tussen de oude PM10 en PM2.5 waarden (Mosquera and Hol, 2012). 

4.3.1.3 Guste en dragende zeugen 

In de fijn stof meetcampagne (2007-2009) werden bij dragende zeugen twee staltypes onderzocht 

waarbij de dieren individueel of in groep werden gehouden (Mosquera et al., 2010d). De 

stalinrichting was voor beiden traditioneel. Er werden twee stallen per type bemeten. Er werd geen 

significant verschil gevonden in PM10 en PM2.5 emissies tussen de individuele en de 

groepshuisvesting. Gemiddeld werd een PM10 emissie van 175 g/dierplaats/jaar bemeten. Dit is 

lager dan de gehanteerde emissiefactor in het richtlijnenboek, nl. 220  g/dierplaats/jaar. Ook de 

gemeten PM2.5 emissie was lager dan de berekende emissie in het richtlijnenboek, nl. 13.7 vs. 39 

g/dierplaats/jaar. Ondertussen werden de gemeten emissiefactoren reeds opgenomen in de 

Nederlandse lijst. Omdat voor de andere huisvestingssystemen geen metingen beschikbaar zijn, 

werden de emissiefactoren van de traditionele systemen overgenomen bij alle andere 

ammoniakemissiearme systemen. 

4.3.1.4 Vleesvarkens 

In het richtlijnenboek wordt verwezen naar het onderzoeksproject PigDust van ILVO dat in januari 

2009 van start is gegaan. Ondertussen is dit onderzoeksproject afgelopen en zijn er verschillende 

internationale publicaties aanvaard of ingediend. In de publicatie ‘Indoor concentrations and 

emission factors of particulate matter, ammonia and greenhouse gases for pig fattening facilities’ van 

Van Ransbeeck et al. (2013) worden de emissiefactoren bepaald voor de fijn stof fracties, ammoniak 

en broeikasgassen. De metingen die aan de basis liggen van de fijn stof emissiefactoren werden 

uitgevoerd op een traditionele stal in Oeselgem in de zomer van 2009 en tussen april 2010 en mei 

2011 op drie verschillende bedrijven (Westrozebeke, Dentergem, Avelgem). Elk van deze drie 

bedrijven heeft twee stallen voor vleesvarkens met een gelijkaardig management, voedingsregime en 

varkensleeftijd. In drie traditionele stallen werden de emissies van fijn stof, ammoniak, 

distikstofoxide en methaan gemeten gedurende twee mestrondes verspreid over winter en zomer. 

Eén stal van het ammoniakreducerend staltype V-4.7 werd ook volledig doorgemeten. Daarnaast 

werden twee bijkomende traditionele stallen bemeten op hun emissies van fijn stof gedurende twee 

mestrondes verspreid over zomer en winter. In de stal te Oeselgem werden alle emissies gemeten 
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gedurende één mestronde tijdens de zomerperiode. De bekomen emissiefactoren worden getoond 

in Tabel 15. 

In de Nederlandse fijn stof meetcampagne (2007-2009) werden metingen verricht bij 

vleesvarkensstallen op vier locaties met een traditioneel systeem (Rav: D 3.100) en op vier locaties 

met het systeem met schuine putwanden (Rav: D 3.2.7.2.1, Vlaanderen: V-4.7). Twee van de 

traditionele stallen hadden een oppervlakte kleiner dan 0.8 m²/dier (Rav: D 3.100.1), twee stallen 

hadden een oppervlakte groter dan 0.8 m²/dier (Rav: D 3.100.2). Er werden geen significante 

verschillen gevonden in de PM10 en PM2.5 emissies van beide staltypes. Daarom werd het 

gemiddelde van alle metingen gebruikt om de emissiefactor voor alle huisvestingssystemen te 

bepalen. De gemeten emissiefactoren werden reeds overgenomen in de Nederlandse lijst (zie kolom 

Infomil in Tabel 15). 

De emissiefactoren voor fijn stof vermeld in het huidige MER Richtlijnenboek zijn een pak hoger dan 

de emissiecijfers gemeten in Vlaanderen en Nederland. De gemeten PM2.5 emissies in Vlaamse 

vleesvarkensstallen (Van Ransbeeck et al., 2013) zijn gelijkaardig aan de emissies gemeten in 

Nederland (Infomil). De Vlaamse PM10 emissiefactoren liggen lager dan de Nederlandse 

emissiefactoren.  

Tabel 15 Emissiefactoren (PM: g/dierplaats/jaar, gassen Infomil: kg/dierplaats/jaar, gassen andere kolommen: 
kg/dier/jaar) voor traditionele vleesvarkensstal en het emissiereducerend staltype V-4.7 bepaald door Van 

Ransbeeck et al. (2013) en vergeleken met de emissiefactoren vermeld in het richtlijnenboek 

 Traditionele stal V-4.7 Gemiddelde 

 
Van Ransbeeck  

et al. (2013) 
MER RLB Infomil 

Van Ransbeeck 

et al. (2013) 

MER 

RLB 
Infomil 

Van Ransbeeck 

et al. (2013) 

PM1  3.4 ± 2.1   2.3    

PM2.5 7.8 ± 3.1 49 7.2 7.3 49 7.2 7.6 

PM10 99.9 ± 27.3 275 153 85.3 275 153 92.6 

NH3 2.2 ± 1.4 2.5 - 3.5 2.5 - 3.5 1.6 1.2 1.2  

N2O 0.154 ± 0.126   0.136    

CH4 0.0104 ± 0.00942   0.0195    

 

4.3.2 Pluimvee 

4.3.2.1 Opfok leghennen 

Voor deze diercategorie werden nog geen stofmetingen uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen. De 

Nederlandse emissiefactoren werden daarom afgeleid uit de emissiefactoren voor legkippen. Er werd 

hierbij onderscheid gemaakt tussen batterij en niet-batterij systemen. Bij de afleiding werden 
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omrekeningen toegepast om te corrigeren voor diergrootte. Dit gebeurde op basis van forfaitaire 

fosfaatexcreties (Mosquera and Hol, 2012). 

4.3.2.2 Leghennen 

Er zijn Nederlandse metingen verricht bij vier locaties met systemen met grondhuisvesting (Rav: E 

2.7, Vlaanderen: niet op de lijst) (Mosquera et al., 2009) en bij vier locaties met volièrehuisvesting 

(Rav: 2 stallen van type E 2.11.1, Vlaanderen: P-4.3 en Rav: 2 stallen van type E 2.11.2, Vlaanderen: P-

4.5) (Winkel et al., 2009a). Voor alle systemen met grondhuisvesting werd de gemiddelde waarde 

overgenomen zoals gemeten voor PM10 bij de systemen E 2.7, nl. 84 g/dierplaats/jaar. Voor alle 

systemen met volièrehuisvesting werd de gemiddelde PM10 waarde gemeten in de twee stallen van 

het type E 2.11.1 en in de twee stallen van het type E 2.11.2, nl.  65 g/dierplaats/jaar, overgenomen. 

Voor PM2.5 werden geen significante verschillen gevonden tussen de systemen met 

grondhuisvesting en de systemen met volièrehuisvesting. Om deze reden werd het globaal 

gemiddelde van de gemeten PM2.5 waarden in de 8 stallen toegekend als emissiefactor voor beide 

systeemtypes, nl. 3.9 g/dierplaats/jaar. 

Er werden nog geen metingen verricht op systemen met batterijhuisvesting. Men heeft in Nederland 

ervoor gekozen om de emissies van PM2.5 en PM10 te berekenen op basis van vroeger gemeten 

totaal stof in deze systemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een nieuwe omrekeningsfactor die 

bepaald werd op basis van de meetresultaten in de fijn stof meetcampagne (2007-2009). 

4.3.2.3 Vleeskuikenouderdieren 

Er werden Nederlandse metingen verricht in twee vleeskuiken ouderdierstallen van het type E 4.100 

(Winkel et al., 2009c). De gemiddelde waarden gemeten voor de PM2.5 en PM10 emissies werden in 

Nederland als emissiefactor toegekend aan alle systemen in deze diercategorie, behalve voor het 

systeem ‘Groepskooi voorzien van mestband en gerforceerde mestdroging’ (Rav: E 4.1, Vlaanderen: 

P-5.1). De emissiefactor van laatstgenoemd systeem werd afgeleid van E 2.5.1, een gelijkaardig 

systeem bij legkippen. Bij de afleiding hebben omrekeningen plaatsgevonden om voor het verschil in 

diergrootte te corrigeren op basis van forfaitaire fosfaatexcreties (Mosquera and Hol, 2012). 

4.3.2.4 Vleeskuikens 

Bij de categorie van vleeskuikens werden vier traditionele stallen (Rav: E 5.100) bemeten in de 

Nederlandse fijn stof meetcampagne (Winkel et al., 2009b). De gemiddelde emissiefactoren 

gevonden voor PM2.5 en PM10 worden in Nederland ook voor de andere stalsystemen gebruikt, met 

uitzondering van de systemen ‘Uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in etagestal en 

emissiearme vervolghuisvesting’ (Rav: E 5.9, Vlaanderen: P-6.6 en P-6.7). De emissiefactoren van het 

laatstgenoemde staltype werden afgeleid van de emissiefactor voor het traditioneel stalsysteem, 
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met correctie voor de leegstand van deze systemen en de duur van de rondes. Er werden geen 

emissiearme slachtkuikenstallen bemeten. 

4.3.2.5 Opfok slachtkuikenouderdieren 

Voor de categorie opfok slachtkuikenouderdieren werden geen metingen uitgevoerd. De 

emissiefactoren voor deze categorie werden in Nederland afgeleid uit de emissiefactoren voor 

slachtkuikenouderdieren. Bij de omrekeningen heeft men gecorrigeerd voor het verschil in 

diergrootte op basis van forfaitaire fosfaatexcreties (Mosquera and Hol, 2012). 

 

4.3.3 Rundvee 

In de Nederlandse meetcampagne voor fijn stof (2007-2009) werden fijn stof metingen uitgevoerd op 

4 traditionele stallen (Rav: A 1.100) binnen deze diercategorie (Mosquera et al., 2010a). Onder een 

traditionele stal wordt een natuurlijk geventileerde ligboxenstal verstaan waarin de dieren kunnen 

bewegen binnen een grote ruimte. Er werden 5 metingen per stal uitgevoerd binnen de periode van 

25/02/2009 tot 17/09/2009. Het ventilatiedebiet werd bepaald met behulp van de CO2–

massabalansmethode. 

Fijn stof emissie is sterk afhankelijk van de activiteit van de dieren. Als er geen dieren in de stal zijn, 

komt er vrijwel geen stof in de lucht. De data werd dan ook gecorrigeerd in geval van weidegang. 

Hiervoor werden de volgende uitgangspunten gehanteerd (Mosquera et al., 2010a): 

 Het aantal uren weidegang per dag is gelijkgesteld aan het gemiddeld aantal uren weidegang 

in Nederland bij ’s nachts opstallen van de koeien, dit is 8 uur (statline.cbs.nl). Wanneer de 

koeien ook ’s nachts buiten lopen, waarbij de koeien alleen nog tijdens en rond het melken in 

de stal zijn, is geen correctie met deze methode mogelijk. 

 De duur van de stal- en weideperioden gedurende een jaar wordt gelijkgesteld aan 190 

staldagen en 175 weidedagen. 

De metingen uit de meetcampagne fijn stof 2007-2009 resulteerden in beduidend lagere 

stofemissiecijfers voor PM10 en PM2.5 vergeleken met de stofemissiefactoren die initieel in de Rav-lijst 

stonden en dus ook in het RLB.  

De fijn stof metingen werden enkel uitgevoerd in een traditionele melkveestal met beweiding en met 

permanent opstallen. Hieruit werd de emissiefactor van fijn stof bepaald voor de systemen A 1.100.1 

‘Overige huisvestingssystemen voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, met beweiding’, en A 

1.100.2 ‘Overige huisvestingssystemen voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, met permanent 
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opstallen. Voor de huisvestingssystemen binnen de categorie ‘Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 

(A 1) werden dezelfde emissiefactoren overgenomen, met dezelfde opsplitsing naar beweiding en 

permanent opstallen. Een uitzondering hierop is de Grupstal (A1.1). Zowel voor de Grupstal als voor 

de systemen A 2 ‘Zoogkoeien ouder dan 2 jaar’ en A 3 ‘Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar’ werden de PM2.5 

emissiefactoren afgeleid op basis van de verhouding in de emissiefactoren voor PM10 tussen 

huisvestingssysteem/diercategorie en ‘Overige huisvestingssystemen met beweiding (A1.100.1)’. 

Hierbij wordt aangenomen dat de verhouding PM2.5/PM10 gelijk blijft tussen de verschillende 

rundveecategorieën. Ondertussen zijn de lagere emissiecijfers uit de meetcampagne overgenomen in 

de Rav-lijst. 

4.3.4 Luchtbehandelingstechnieken 

De luchtwassystemen bij pluimveestallen werden in het kader van het Programma Gecombineerde 

Luchtwassystemen gemeten op 5 onderzoeks- en demonstratielocaties (pilotlocaties). Het 

verwijderingsrendement voor PM10 en PM2.5 toonde een grote variatie voor zowel chemische als 

biologische wassers (Tabel 14). 

In het huidige richtlijnenboek wordt een PM10 reductie van 60% toegekend aan alle 

luchtwassertypes bij varkensstallen. Hierbij wordt verwezen naar de cijfers van het Ministerie van 

VROM (15 maart 2009). Op dit ogenblik staan er nog geen PM10 reductiecijfers in het richtlijnenboek 

voor wassers op pluimveestallen. In de Nederlandse lijst werden de fijn stof reducties voor 

luchtwasssystemen aangepast naar aanleiding van de fijn stof meetcampagne. De toegekende 

reductiepercentages zijn per luchtwassertype terug te vinden in Bijlage 3. Op basis van een analyse 

van de resultaten voor PM10 heeft men de luchtwassers ingedeeld in 4 groepen, nl. chemische 

luchtwassers, biologische luchtwassers met korte verblijftijd (< 2.0 s in waspakket en het bevochtigde 

deel van het aanstroomtraject), biologische luchtwassers met lange verblijftijd en gecombineerde 

luchtwassers. De reductiepercentages voor de gecombineerde luchtwassystemen werden 

overgenomen van Duitsland. De respectievelijke reductiepercentages worden getoond in Tabel 16. 

Het richtlijnenboek omvat op dit ogenblik geen reductiepercentages voor PM2.5 voor 

luchtwassystemen. Deze waarden werden in Nederland vastgelegd op basis van de fijn stof 

meetcampagne en aanvullend onderzoek van Melse (niet gepubliceerd) (Tabel 16).  

Ogink en Hahne (2007) hebben een verwijderingsrendement voor PM2.5 voor gecombineerde 

luchtwassers vastgelegd op 70%. Dit gebeurde op basis van de resultaten van een meetcampagne op 

een combiwasser van Big Dutchman (ASG rapport 66) en op basis van niet gerapporteerde gegevens 

uit andere onderzoeken (Mosquera et al., 2011). 
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Tabel 16: Reductiepercentages voor PM10 en PM2.5 toegekend in Nederland aan verschillende types 
luchtwassystemen bij varkens, pluimvee en rundvee 

Type wasser PM10 reductie PM2.5 reductie 

Chemische wasser 35% 30% 

Biologische wasser met verblijftijd  

< 2.0 s in waspakket en in het bevochtigde aanstroomtraject 

60% 35% 

Biologische wasser met verblijftijd  

> 2.0 s in waspakket en in het bevochtigde aanstroomtraject 

75% 75% 

Gecombineerde luchtwassers 80% 70% 

 

Er werden geen wetenschappelijke studies teruggevonden over het PM10 en PM2.5 

verwijderingsrendement van Vlaamse bio-bedden. In de tweede draft van de BREF Intensive rearing 

of poultry and pigs (European Commission, 2013) wordt voor bio-bedden een 

stofverwijderingsrendement van 80-100% vermeld. Er wordt echter geen specificatie gegeven over 

de fractie van stof dat men hier bedoelt. In dezelfde paragraaf spreekt men over een PM2.5 

verwijderingsefficiëntie van 63% met een verwijzing naar een Nederlands rapport. De Vlaamse bio-

bedden zijn echter niet hetzelfde als de biofilters in Nederland. 
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 5 RECENTE WIJZIGINGEN IN DE LIJST VAN AMMONIAKEMISSIEARME 

STALSYSTEMEN 

De voorbije jaren zijn er een aantal stalsystemen aan de lijst van ammoniakemissiearme 

stalsystemen toegevoegd. Er werd één systeem verwijderd uit de lijst. Voor de diercategorie biggen 

verdween het systeem V-1.1 Mestkanaal met schuine wand, mestverdunning en mestafvoersysteem 

van de lijst op 31 mei 2011.  

Bij de diercategorie zeugen in dek- en drachtstallen werd het systeem V-3.8 Gescheiden afvoer van 

mest en urine door middel van een conische mestband (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) 

aan de lijst toegevoegd op 31 mei 2011. De ammoniakemissiefactor werd niet bepaald via metingen. 

De verwachte ammoniakemissiefactor wordt geacht vergelijkbaar te zijn met andere systemen voor 

individuele huisvesting van zeugen gekenmerkt door frequente mestafvoer (systeem V-3.2), nl. 1.80 

kg NH3/dierplaats/jaar. Er werden tevens geen fijn stof of geurmetingen verricht bij dit type 

stalsysteem.  

Bij de diercategorie vleesvarkens werd het systeem V-4.8 Gescheiden afvoer van mest en urine door 

middel van een mest- en giergoot met mestschraper aan de lijst toegevoegd op 26 maart 2011. 

Aangezien dit systeem niet op de Nederlandse Rav lijst staat, werd een meetcampagne gevraagd 

door het Wetenschappelijk Team om de ammoniakemissiefactor van dit systeem te bepalen. De 

ammoniakemissiefactor werd vastgesteld op 1.2 kg ammoniak/dierplaats/jaar (PRG Odournet nv, 

2011; SBB Agro-Bouwadvies, 2011). Naast ammoniak werd ook geur en totaal stof bemonsterd. Voor 

geur werd een emissiefactor van 9.8 ouE/dier/s vastgelegd (SBB Agro-Bouwadvies, 2011). Heel recent 

werden nieuwe geurmetingen uitgevoerd in één stal van dit systeem. Door enkele ingrepen kon een 

daling van de geuremissie tot 7.4 ouE/dier/s behaald worden. Deze ingrepen hebben geleid tot het 

vooropstellen van enkele bijzondere voorwaarden die opgelegd worden bij het verlenen van de 

milieuvergunning: 

 De mest dient elke 4 uren te worden verwijderen (via schraper).  

 De mestverwijdering dient op een elektronische manier te worden geregistreerd. De 

gegevens van de voorbije 7 dagen moeten steeds beschikbaar zijn.   

 Het waterkanaal dient elke 2 weken te worden gespoeld. Er dient een vaste spoelleiding 

aanwezig te zijn, voorzien van een uurteller en datumregistratie.  
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Bij de pluimveecategorieën werden 12 stalsystemen toegevoegd in juli 2011 (P-5.6, P-6.1, P-6.2, P-

6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6, P-6.7, P-7.1, P-7.2, P-7.3 en P-7.4). In september 2012 verschenen 4 

bijkomende stalsystemen voor pluimvee op de lijst (P-2.2, P-2.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6 en P-4.7). In mei 

2013 gaf het Wetenschappelijk Team zijn goedkeuring voor 2 nieuwe stalsystemen voor pluimvee (P-

6.8 en P-7.5). Deze systemen verschenen op 21/08/2013 in het Belgische Staatsblad.  

Op 3 mei 2011 is een luchtwassysteem toegevoegd aan de lijst, nl. S-3 Bio-bed 

luchtbehandelingssysteem, waarvoor minstens 70% ammoniakemissiereductie wordt geëist. In 2011 

verscheen het biofilter systeem (BWL 2011.03) op de Nederlandse Rav-lijst voor pluimveestallen. Het 

Nederlandse biofilter systeem en het Vlaamse bio-bed systeem wijken op verschillende punten af 

van elkaar. In Nederland is men bijvoorbeeld verplicht om een afdak aan te brengen boven de 

biofilter om de invloed van het weer (regen, zon) te verminderen. De Vlaamse systeembeschrijving 

laat verschillende keuzes voor het vulmateriaal. In Nederland zijn houtsnippers het verplichte 

pakkingsmateriaal. Aan de zijwanden van de Nederlandse biofilters moeten flexibele kunststof 

slabben aangebracht worden om luchtlekkage te voorkomen. In het MB werd deze eis niet 

teruggevonden voor bio-bedden. Ook het bevochtigingssysteem is strenger gereglementeerd in 

Nederland. Omwille van het grote aantal verschillen is een overname van de emissiefactoren van het 

Nederlandse biofilter systeem niet vanzelfsprekend. In Nederland geeft men aan het biofilter 

systeem een ammoniakverwijderingsrendement van 70%, een geurverwijderingsrendement van 45% 

en een PM10 verwijderingsrendement van 80%. 
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 6 KENNISHIATEN 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de belangrijkste huidige kennishiaten in 

Vlaanderen op vlak van emissiefactoren. Het gaat zowel over de meetprotocollen die aan de basis 

liggen voor de bepaling van de emissiefactoren als over de kennis van de emissiefactoren zelf. 

 6.1 VLAAMSE MEETPROTOCOLLEN OM DE GEUR- EN STOFEMISSIEFACTOREN TE BEPALEN 

Het Vlaamse beoordelingssysteem voor stalemissies in MER’s en vergunningsaanvragen is gebaseerd 

op emissiefactoren. Bij gebruik van een dergelijk systeem is het belangrijk dat deze emissiefactoren 

gemeten of afgeleid worden volgens een vastgelegde objectieve en onderbouwde methodiek. In 

deze methodiek wordt de meetstrategie beschreven, inclusief de bijhorende landbouwkundige 

voorwaarden voor bedrijfsvoering, monsternameprocedure, metingen en dataverwerking. Deze 

methodiek ligt wettelijk vast voor ammoniak, maar niet voor geur en fijn stof. 

 6.2 REDUCTIE-EFFICIËNTIE VAN BIO-BEDDEN 

Voor zover gekend zijn er in Vlaanderen geen geur- en/of fijn stof rendementsmetingen uitgevoerd 

die het mogelijk maken de emissiereducties voor bio-bedden, zoals omschreven in het Ministerieel 

Besluit rond ammoniakemissiearme stalsystemen, vast te leggen.  

 6.3 REDUCTIE-EFFICIËNTIE VAN COMBIWASSERS VOOR VARKENS- EN PLUIMVEESTALLEN 

Op de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen staan geen combiwassers als dusdanig 

omschreven. Combiwassers zijn wel toegestaan volgens de AEA wetgeving, indien ze een chemische 

of een biologische trap bevatten die leidt tot een ammoniakreductie van 70%. Door de relatief lage 

geurverwijderingsrendementen die toegekend worden aan een enkelvoudige wasser, worden er in 

de praktijk meer en meer combiwassers opgelegd bij geurproblemen. De Nederlandse 

combisystemen kregen emissiereducties toegekend op basis van een beperkte Nederlandse meetset, 

alsook op basis van Duitse cijfers. Het is echter mogelijk dat er combisystemen op de Vlaamse markt 

zijn die niet verglijkbaar zijn met één van de systemen op de Nederlandse lijst. Het is dus 

aangewezen om extra onderzoek rond dit thema te organiseren. 
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 7 ALGEMENE ADVIEZEN 

Op basis van deze literatuurstudie kunnen enkele algemene adviezen gegeven worden over de 

emissiefactoren in het huidige Richtlijnenboek Landbouwdieren. 

 7.1 STAND VAN ZAKEN EMISSIEFACTOREN 

7.1.1 Ammoniak 

Voor varkens en pluimvee zijn de toegelaten emissiearme stalsystemen en hun bijhorende 

ammoniakemissiefactor vastgelegd in het Ministerieel Besluit rond ammoniakemissiearme 

stalsystemen. Voor rundvee bestaat er in Vlaanderen geen wettelijke verplichting om emissiearme 

stallen te bouwen. Er is dan ook geen officiële Vlaamse lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen 

voor deze diercategorie. In het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) wordt 

gewerkt aan de ontwikkeling van een PAS-lijst met stal- en managementtechnieken voor rundvee, 

varkens en pluimvee.  

7.1.2 Geur 

Er werden recent geen Vlaamse geurmetingen in stallen uitgevoerd. In Nederland werden nieuwe  

geuremissiemetingen uitgevoerd in het kader van de fijn stof meetcampagne. Op dit ogenblik zijn er 

echter geen aanwijzingen dat de geuremissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij 

aangepast zullen worden op basis van deze nieuwe meetresultaten. 

7.1.3 Fijn stof 

De cijfers voor fijn stof in het huidige richtlijnenboek zijn gebaseerd op omrekeningen. Er zijn 

recentere Nederlandse cijfers beschikbaar die gebaseerd zijn op praktijkmetingen. Voor 

vleesvarkensstallen zijn er recente Vlaamse emissiecijfers beschikbaar. De Vlaamse metingen van fijn 

stof emissies uit traditionele vleesvarkensstallen en de emissiearme stal zijn niet significant 

verschillend van elkaar. Voor deze diercategorie zou men de gemiddelde stofemissiefactoren van Van 

Ransbeeck et al. (2013) kunnen gebruiken als emissiefactor voor alle stalsystemen voor vleesvarkens.  
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 7.2 ADVIES PRIORITERING UIT TE VOEREN MEETCAMPAGNES/ONDERZOEK 

De algemene conclusie die uit deze literatuurstudie kan getrokken worden is dat er nood is aan 

nieuwe meetcampagnes om de emissiefactoren te actualiseren. Aangezien de budgettaire middelen 

beperkt zijn, is het belangrijk om een prioritering te maken van de voorgestelde meetcampagnes. 

De grootste knelpunten zijn op dit ogenblik terug te vinden bij de geuremissiefactoren. De 

afwijkingen tussen de Vlaamse en de Nederlandse emissiefactoren zijn vooral heel groot bij de 

zeugen. Ondertussen is er een TWOL-studie opgestart om voor deze diercategorie nieuwe 

emissiefactoren te genereren. Bij de vleesvarkens is de afwijking minder groot, maar door de grote 

aantallen vleesvarkens op landbouwbedrijven, wegen de geuremissies van deze diercategorie heel 

sterk door op bedrijfsniveau.  

Daarnaast tonen recente Nederlandse meetresultaten tot 44% lagere geuremissiefactoren voor 

legkippen en slachtkuikenouderdieren in ammoniakemissiearme stalsystemen. De geuremissiefactor 

van traditionele slachtkuikenstallen lag dan weer 62% hoger dan de huidige emissiefactoren. Dit zijn 

grote verschillen die best geverifieerd worden met nieuwe meetcampagnes. 

Er is een gebrek aan meetresultaten voor bio-bedden. Deze luchtzuiveringstechniek wint aan 

populariteit in de landbouwsector. Het is dan ook belangrijk om de geur- en fijn 

stofverwijderingspercentages van deze systemen op te meten. 

Een belangrijk knelpunt is het feit dat meetcampagnes voor de vaststelling van emissiefactoren 

kostelijk zijn. Daarom is onderzoek naar gevalideerde verkorte meetmethoden en het eventueel 

gebruik van (emissie)modellen voor de afleiding van emissiefactoren zeer aangewezen. De 

inschakeling van emissiemodellen biedt ook meer inzicht in de emissieprocessen waardoor pistes 

voor emissiereductie kunnen geïdentificeerd worden en eventueel ook inschattingen kunnen 

gemaakt worden van het reductievermogen van innovatieve technieken. 

 7.3 TOEGANKELIJKHEID EN FLEXIBILITEIT EMISSIEFACTOREN 

De emissiefactoren die gebruikt worden bij de uitvoering van een MER en bij studies in het kader van 

milieuvergunningsaanvragen, zijn momenteel enkel beschikbaar in de bijlage van het RLB. Hierdoor is 

de toegankelijkheid ervan beperkt, net als de flexibiliteit om deze cijfers courant te wijzigen op basis 

van nieuwe informatie. Een digitale lijst met emissiefactoren zou hier een oplossing kunnen bieden. 

Deze lijst zou regelmatig vanuit de referentiewerking opgevolgd kunnen worden, zodat actuele 

emissiefactoren gebruikt worden. 
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 7.4 AMMONIAKEMISSIEMETINGEN COMBINEREN MET GEUR- EN FIJN STOF EMISSIEMETINGEN 

In Vlaanderen moeten nieuwe stallen sinds 2004 ammoniakemissiearm zijn. Bij aanvragen om een 

nieuw stalsysteem op de lijst te plaatsen worden metingen opgelegd indien het systeem nog niet 

werd uitgemeten in het buitenland volgens een wetenschappelijk aanvaardbare procedure. Hierbij 

wordt momenteel  enkel de ammoniakemissie van het systeem bepaald. Bij de opmaak van een MER 

en bij studies in het kader van milieuvergunningsaanvragen zijn er echter ook de emissiegegevens 

van fijn stof en geur nodig. Het is daarom aan te raden, voor zover haalbaar, om nieuwe 

stalsystemen uit te meten voor de verschillende polluenten. Het huidige Wetenschappelijk Team 

voor de beoordeling van dergelijke meetcampagnes zou in dat geval uitgebreid kunnen worden met 

bijkomende experts in fijn stof en geuremissies uit stallen. 

 7.5 EVALUATIE BIOLOGISCHE LUCHTWASSYSTEMEN EN BIO-BEDDEN UITBREIDEN 

Vooral voor biologische luchtwassystemen, en vermoedelijk ook voor bio-bedden is de bepaling van 

een geurverwijderingsrendement met behulp van olfactometrie problematisch. Een andere aanpak is 

hierbij noodzakelijk en dient onderzocht te worden. 

 7.6 GEÏNTEGREERDE AANPAK BINNEN DE VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN MET 

ONDERSTEUNING VAN DE REFERENTIEWERKING VAN ILVO 

Naast het Richtlijnenboek Landbouwdieren, worden emissiefactoren voor stalsystemen ook 

opgenomen en gebruikt in het kader van andere beleidstoepassingen. De belangrijkste zijn hier de 

wetgeving op ammoniakemissiearme stalsystemen (VLM), de emissie-inventaris lucht (VMM), 

emissieprognoses i.k.v. bv. NEC (LNE), beleidsvorming i.k.v. bv. Programmatorische Aanpak Stikstof,… 

Hierbij is het uiteraard van belang dat er zoveel mogelijk met dezelfde en meest actuele 

emissiefactoren wordt gewerkt. Daarom lijkt het aangewezen dat er binnen de referentiewerking van 

ILVO een recurrente taak wordt opgenomen in dit verband. Deze taak kan aspecten bevatten zoals: 

(1) de opmaak van methodieken/protocollen voor de vaststelling van EF (meten, gebruik modellen, 

afleiden,…), (2) het opzoeken en beoordelen van nieuwe EF (derden, literatuur,…), (3) het centraal 

publiceren van EF (o.a. op website), (4) het voorstellen en adviseren van bijkomend onderzoek. De 

referentiewerking kan aldus ook in wisselwerking gaan met bestaande (bv. Wetenschappelijk Team 

AEA, PAS Werkgroep ‘emissiereductie landbouw’) of nog op te richten (bv. voor geur en eventueel 

fijn stof) werk- en adviesgroepen. 
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BIJLAGE 1: STALSYSTEMEN IN DUITSLAND MET BIJHORENDE 

EMISSIEFACTOREN8 

 

                                                           
8
 Bron: VDI 3894 Deel 1 



 

63 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 



 

66 

 

 



 

67 

BIJLAGE 2: VERGELIJKING EMISSIEFACTOREN VLAAMS RLB MET NEDERLANDSE RAV-LIJST 

EMISSIEFACTOREN BIGGEN 

Vlaams 
systeem 

Vlaamse Omschrijving Nederlands systeem NH3 (kg/dp/jaar) Geur (ouE/dier/s) PM10 (kg/dier/jaar) PM2,5 (kg/dier/jaar) 

  
 RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 
systemen 

hok opp. max. 0,35 m² D.1.100.1 0,6 0,6 12,1 7,8 0,132 0,074 0,023 0,0019 

Hok opp. > 0,35 m² D.1.100.2 0,75 0,75 12,1 7,8 0,132 0,074 0,023 0,0019 

  
         

V-1.1
9
 

mestkanaal met schuine 
wand, mestverdunning en 
mestafvoer 

geen echte overeenkomst 0,13 of 0,16 - 8,4 - 0,132 - 0,023 - 

V-1.2 
ondiepe mestkelders met 
water- en mestkanaal 

D.1.1.4.1  

(hokopp max 0,35 m²) 

0,26 0,26 8,4 5,4 0,132 0,074 0,023 0,0019 

  

D.1.1.4.2  

(hokopp > 0,35 m²) 

 0,33  7,8  0,074   

V-1.3 
gescheiden afvoer van 
mest en urine door middel 
van hellende mestband 

D.1.1.8.1  

(hokopp max 0,35 m²) 

0,2 0,2 8,4 5,4 0,132 0,074 0,023 0,0019 

  

D.1.1.8.2   

(hokopp > 0,35 m²) 

0,25 0,25 8,4 5,4 0,132 0,074 0,023 0,0019 

V-1.4 koeldeksysteem (150% D.1.1.11.1  0,15 0,15 8,4 5,4 0,132 0,056 0,023 0,0019 

                                                           
9 Dit systeem werd verwijderd van de lijst AEA stalsystemen op 31 mei 2011. 
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koeloppervlakte) (hokopp max 0,35 m²) 

  

D.1.1.11.2   

(hokopp > 0,35 m²) 

0,19 0,19 8,4 5,4 0,132 0,056 0,023 0,0019 

V-1.5 

volledig rooster met water- 
en mestkanalen, ev. 
voorzien van schuine 
putwanden, emitterend 
mestopp. < 0,1 m² 

D.1.1.13 0,2 0,2 8,4 5,4 0,132 0,056 0,023 0,0019 

V-1.6 

gedeeltelijk rooster vloer 
met een water- en 
mestkanaal, ev. voorzien 
van schuine putwanden 

geen echte overeenkomst 0,18 - 8,4 - 0,132 - 0,023 - 
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EMISSIEFACTOREN KRAAMZEUGEN 

Vlaams systeem Vlaamse Omschrijving 
Nederlands  

systeem NH3 (kg/dp/jaar) Geur (ouE/dier/s) 
PM10 

(kg/dier/jaar) 
PM2,5 

(kg/dier/jaar) 

   

RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 
systemen 

individuele huisvesting D.1.2.100 8,3 8,3 84,4 27,9 0,208 0,16 0,037 0,0125 

          
V-2.1 mestkanaal met mestafvoersysteem D.1.2.5 3,2 3,2 84,4 27,9 0,208 0,16 0,037 0,0125 

V-2.2 ondiepe mestkelders met water en mestkanaal D.1.2.6 4 4 84,4 27,9 0,208 0,16 0,037 0,0125 

V-2.3 schuiven in mestgoot D.1.2.9 2,5 2,5 84,4 27,9 0,208 0,16 0,037 0,0125 

V-2.4 koeldeksysteem (150% koelopp) D.1.2.12 2,4 2,4 84,4 27,9 0,208 0,16 0,037 0,0125 

V-2.5 mestbak onder kraamhok D.1.2.13 2,9 2,9 84,4 27,9 0,208 0,16 0,037 0,0125 

V-2.6 
mestpan met water- en mestkanaal onder 
kraamhok 

D.1.2.14 2,9 2,9 84,4 27,9 0,208 0,16 0,037 0,0125 

 

  



 

70 

EMISSIEFACTOREN GUSTE EN DRAGENDE ZEUGEN 

Vlaams systeem Vlaamse Omschrijving 
Nederlands  

systeem 

NH3 

(kg/dp/jaar) 
Geur (ouE/dier/s) 

PM10 

(kg/dier/jaar) 
PM2,5 

(kg/dier/jaar) 

   

RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 
systemen 

groepshuisvesting D.1.3.100 4,2 4,2 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

individuele huisvesting D.1.3.101 4,2 4,2 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

  
         

V-3.1 smalle mestkanalen met metalen driekantrooster  

(alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) 
D.1.3.1 2,4 2,4 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

V-3.2 mestkanaal met combinatierooster en frequente 
mestafvoer  

(alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) 

D.1.3.2 1,8 1,8 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

V-3.3 koeldeksysteem 115% koelopp D.1.3.8.1 2,2 2,2 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

V-3.4 koeldeksysteem 135% koelopp D.1.3.8.2 2,2 2,2 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

V-3.5 groepshuisvesingsysteem, zonder strobed en met 
schuine putwanden in het mestkanaal 

D.1.3.9 2,3 of 2,6 2,3 of 2,5 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

V-3.6 rondloopstal met zeugenvoederstation en strobed D.1.3.10 2,6 2,6 57 18,7 0,22 0,175 0,039 0,0137 

V-3.7 
zeugen in voederligbox op strobed 

geen echte 
overeenkomst 

1 - 57 - 0,22 - 0,039 - 

V-3.8 

NIEUW! 

gescheiden afvoer van mest en urine door middel van 
een conische mestband  

(alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) 

geen echte 
overeenkomst 

1,8 - 
 

- 
 

- 
 

- 
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EMISSIEFACTOREN VLEESVARKENS 

Vlaams 
systeem 

Vlaamse Omschrijving Nederlands systeem NH3 (kg/dp/jaar) Geur (ouE/dier/s) 
PM10 

(kg/dier/jaar) 
PM2,5 (kg/dier/jaar) 

   

RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 
systemen 

hokopp max 0,8 m² D.3.100.1 2,5 2,5 29,2 23 0,275 0,153 0,049 0,0072 

hokopp > 0,8 m² D.3.100.2 3,5 3,5 29,2 23 0,275 0,153 0,049 0,0072 

           

V-4.1 mestopvang in en spoelen met beluchte 
mestvloeistof - hokopp 0,65-0,8 m² 

geen echte overeenkomst 1,4 - 22,7 - 0,275 - 0,049 - 

V-4.2 mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan 
via een rioleringssysteem of ander van de lucht af te 
sluiten afvoersysteem - hokopp 0,65-0,8 m² 

geen echte overeenkomst 1,4 - 22,7 - 0,275 - 0,049 - 

V-4.3 koeldeksysteem met metalen driekantroostervloer 
(170% koeldekopp) (max hokopp van 0,8 m²) 

D.3.2.3.1 1,1 1,4 22,7 17,9 0,275 0,153 0,049 0,0072 

V-4.4 koeldeksysteem (200% koelopp) met metalen 
roostervloer (max. 0,8 m² emitt. Mestopp) 

D.3.2.6.1.1 1,2 1,2 22,7 17,9 0,275 0,153 0,049 0,0072 

V-4.5 koeldeksysteem (200% koelopp) met roostervloer 
anders dan metalen driekantroosters (max. 0,6 m² 
emitt. Mestopp) 

D.3.2.6.2.1 1,4 1,4 22,7 17,9 0,275 0,153 0,049 0,0072 

V-4.6 mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste 
met schuine putwanden en metalen 
driekantroosters 

D.3.2.7.1 of D.3.2.7.2 1 of 1,4 1 of 1,4 22,7 17,9 0,275 0,153 0,049 0,0072 

V-4.7 mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste 
met schuine putwanden en met andere dan 
metalen driekantroosters 

D.3.2.7.2.1 1,2 1,2 22,7 17,9 0,275 0,153 0,049 0,0072 

V-4.8 

NIEUW! 

Gescheiden afvoer van mest en urine door middel 
van een mest- en een giergoot met mestschraper 

geen echte overeenkomst 1,2 - 7,4 -  -  - 
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EMISSIEFACTOREN OPFOK LEGKIPPEN 

Vlaams 
systeem 

Vlaamse Omschrijving 
Nederlands 
systeem 

NH3  

(kg/dp/jaar) 
Geur (ouE/dier/s) 

PM10 

(kg/dier/jaar) 
PM2,5 (kg/dier/jaar) 

   

RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 
systemen 

kooi-of batterij E 1.101 0,045 0,045 0,18 0,18
 

0,002 0,002 0,00036 0,0001 

grondhuisvesting E 1.100 0,17 0,17 0,18 0,18 0,03 0,03 0,00533 0,0016 

   
        

Opfokpoeljen van legkippen kooi- of batterijsystemen 
 

        

P-1.1 
mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar 
een gesloten opslag 

E 1.2 
0,02 0,02 0,18 0,18 0,002 0,002 0,00036 0,0001 

P-1.2 
compactbatterij met afvoer naar een gesloten 
mestopslag (twee maal per dag afvoer) 

E 1.3 
0,011 0,011 0,18 0,18 0,002 0,002 0,00036 0,0001 

P-1.3 
mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde 
mestdroging 

E 1.5.1 
0,02 0,02 0,18 0,18 0,002 0,002 0,00036 0,0001 

P-1.4  

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, 
belucht met 0,4 m² lucht per opfokhen per uur; 
mest afdraaien per 5 dagen; de mest heeft dan een 
droge stof gehalte van min. 55% 

E 1.5.2 

0,006 0,006 0,18 0,18 0,002 0,002 0,00036 0,0001 

P-1.5 
mestbandbatterij met geforceerde mestdroging in 
combinatie met een droogtunnel en/of droogvloer 

E 1.6 
0,01 0,01 0,18 0,18 0,002 0,002 0,00036 0,0001 

  

  

        Opfokpoeljen van legkippen - niet-kooisystemen 

 

        

P-2.1 

Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. 
Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. 
Roosters minimaal in twee etages E 1.8.1 

0,05 0,05 0,18 0,18 0,023 0,023 0,00409 0,0014 

P-2.2 Grondhuisvesting met mixluchtventilatie geen echte 0,086 -  -  -  - 
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NIEUW! overeenkomst 

P-2.3 

NIEUW! 

Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met 
warmteheaters en ventilatoren E 1.11 

0,082 0,15  0,18  0,03   
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EMISSIEFACTOREN LEGKIPPEN 

Vlaams 

systeem 
Vlaamse Omschrijving 

Nederlands 

systeem 
NH3 (kg/dp/jaar) Geur (ouE/dier/s) 

PM10 

(kg/dier/jaar) 
PM2,5 (kg/dier/jaar) 

 

 

 

RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 

systemen 

kooi-of batterij E 2.101 0,1 0,1 0,35 0,35
(1)

 0,023 0,005 0,00409 0,0002 

 

grondhuisvesting E 2.100 0,315 0,315 0,34 0,34 0,084 0,084 0,01493 0,0039 

Legkippen kooi- of batterijsystemen          

P-3.1 kooi (indien voor leghennen: verrijkte kooi) voor 

natte mest met afvoer naar een gesloten 

mestopslag 

E 2.2 0,035 0,042 0,35 0,35 0,023 0,005 0,00409 0,0002 

P-3.2 kooi (indien voor leghennen: verrijkte kooi) waarvan 

de natte mest 2 maal daags door middel van 

mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd 

wordt naar een gesloten opslag 

E 2.3 0,02 0,024 0,35 0,35 0,023 0,005 0,00409 0,0002 

P-3.3 kooi voor droge mest met geforceerde mestdroging E 2.5.1 0,035 0,042 0,35 0,35 0,023 0,005 0,00409 0,0002 

P-3.4 kooi (indien voor leghennen: verrijkte kooi) met 

geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m³ lucht 

per dier per uur. Mest afdraaien per vijf dagen; de 

mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 

55% 

E 2.5.2 0,01 0,012 0,35 0,35 0,023 0,005 0,00409 0,0002 

P-3.5 kooisysteem (indien voor leghennen: verrijkte kooi) 

met mestbandbeluchting en droogtunnel 

E 2.6 0,015 0,018 0,35 0,35 0,023 0,005 0,00409 0,0002 
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Legkippen - niet-kooisystemen          

P-4.1 grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk 

verhoogde roostervloer (perfosysteem) 

E 2.8 0,11 0,11 0,34 0,34 0,084 0,084 0,01493 0,0039 

P-4.2 grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen 

onder de roosters 

E 2.9 0,125 0,125 0,34 0,34 0,084 0,084 0,01493 0,0039 

P-4.3 volièrehuisvesting minimaal 50% van de leefruimte 

is rooster met daaronder een mestband. 

Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. 

Roosters minimaal in twee etages (voor 

nageschakelde technieken) 

E 2.11.1 0,09 0,09 0,34 0,34 0,065 0,065 0,01156 0,0039 

P-4.4 

NIEUW! 

volièrehuisvesting minimaal 30-35% van de 

leefruimte is rooster met daaronder een mestband 

met 0,7 m³ per dier per uur beluchting. Mestbanden 

minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters 

minimaal in twee etages (voor nageschakelde 

technieken) 

E 2.11.3
(2) 

0,025 0,025  0,34  0,065  0,0039 

 

 

E 2.11.3 + E 6.4.1 

of E 6.4.2
(3) 

0,027 0,027  nvt  nvt   

 

 

E 2.11.3 + E 6.2
(4) 

0,04 0,04  nvt  nvt   

P-4.5 

NIEUW! 

volièrehuisvesting minimaal 45-55% van de 

leefruimte is rooster met daaronder een mestband 

met minstens 0,2 m³ per dier per uur beluchting. 

Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. 

E 2.11.2 (0,2 m³ 

beluchting)
(5)

 

0,055 0,055  0,34  0,065  0,0039 

 

 

E 2.11.2 + E 6.4.1 0,057 0,057  nvt  nvt   
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of E 6.4.2
(6) 

 

 

E 2.11.2 + E 6.2
(7) 

0,07 0,07  nvt  nvt   

P-4.6 

NIEUW! 

volièrehuisvesting minimaal 55-60% van de 

leefruimte is rooster met daaronder een mestband 

met 0,7 m³ per dier per uur beluchting. Mestbanden 

minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters 

minimaal in twee etages. 

E 2.11.4 0,037 0,037  0,34  0,065  0,0039 

 

 

E 2.11.4 + E 6.4.1 

of E 6.4.2 

0,039 0,039  nvt  nvt   

 

 

E 2.11.4 + E 6.2 0,052 0,052  nvt  nvt   

P-4.7 

NIEUW! 

Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering 

door middel van een mestschuif onder de 

gedeeltelijk verhoogde roosters 

geen echte 

overeenkomst 

0,106 -  -  -  - 

(1) bij mestopslag onder de batterij is de geuremissiefactor 0,69 ouE/dier/s 

(2) directe afvoer van mest, of opslag gedurende max. 2 weken in een afgedekte container 

(3) bij nabehandeling van de voorgedroogde mest in een droogtunnel met geperforeerde banden of platen 

(4) bij nabehandeling van de voorgedroogde mest in een droogtunnel met dichte banden 

(5) directe afvoer van mest, of opslag gedurende max. 2 weken in een afgedekte container 

(6) bij nabehandeling van de voorgedroogde mest in een droogtunnel met geperforeerde banden of platen 

(7) bij nabehandeling van de voorgedroogde mest in een droogtunnel met dichte banden 
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EMISSIEFACTOREN SLACHTKUIKENOUDERDIEREN 

Vlaams 

systeem 
Vlaamse Omschrijving 

Nederlands 

systeem 
NH3 (kg /dp/jaar) Geur (ouE/dier/s) 

PM10 

(kg/dier/jaar) 
PM2,5 (kg/dier/jaar) 

Traditionele 

systemen 

  
RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

overige huisvestingssystemen E 4.100 0,58 0,58 0,93 0,93 0,086 0,043 0,01529 0,0033 

          

          

           

P-5.1 
groepskooi voorzien van mestband en 

gerforceerde mestdroging 
E 4.1 0,08 0,08 0,93 0,93 0,008 0,008 0,00142 0,0003 

P-5.2 volièrehuisvesting met mestbeluchting E 4.2 0,17 0,17 0,93 0,93 0,086 0,043 0,01529 0,0033 

P-5.3 
volièrehuisvesting met geforceerde 

mest- en strooiseldroging 
E 4.3 0,13 0,13 0,93 0,93 0,086 0,043 0,01529 0,0033 

P-5.4 
grondhuisvesting met mestbeluchting 

van bovenaf 
E 4.4.1 0,25 0,25 0,93 0,93 0,086 0,043 0,01529 0,0033 

P-5.5 
perfosysteem op gedeeltelijk 

verhoogde roostervloer 
E 4.5 0,23 0,23 0,93 0,93 0,086 0,043 0,01529 0,0033 

P-5.6 

NIEUW! 

grondhuisvesting met dagelijkse 

mestverwijdering dmv mestschuif 

onder de gedeeltelijk verhoogde 

roosters 

geen echte 

overeenkomst 
0,29 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 



 

78 

EMISSIEFACTOREN SLACHTKUIKENS 

Vlaams 

systeem 
Vlaamse Omschrijving 

Nederlands 

systeem 
NH3 (kg /dp/jaar) Geur (ouE/dier/s) 

PM10 

(kg/dier/jaar) 

PM2,5 

(kg/dier/jaar) 

   RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 

systemen 

overige huisvestingssystemen E 5.100 0,08 0,08 0,24 0,24 0,022 0,022 0,00391 0,0016 

           

           

P-6.1 

NIEUW! 

grondhuisvesting met vloerverwarming en 

vloerkoeling 

E 5.5 0,045 0,045  0,24  0,022  0,0016 

P-6.2 

NIEUW! 

grondhuisvesting met mixluchtventilatie E 5.6 0,037 0,037  0,24  0,022  0,0016 

P-6.3 

NIEUW! 

grondhuisvesting met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren 

E 5.10 0,035 0,035  0,24  0,022  0,0016 

P-6.4 

NIEUW! 

warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag 

E 5.11 0,045 0,021  0,24  0,019  0,0016 

P-6.5 

NIEUW! 

etagesysteem met mestband en strooiseldroging E 5.8 0,02 0,02  0,24  0,022  0,0016 

P-6.6 

NIEUW! 

uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.1 

E 5.9.1.1.1 0,04 0,04  0,22  0,02  0,0015 

 uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.2 

E 5.9.1.1.2 0,033 0,033  0,22  0,02  0,0015 

 uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.3 

E 5.9.1.1.4 0,031 0,031  0,22  0,02  0,0015 
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 uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.4 

geen echte 

overeenkomst 

0,04 -  -  -  - 

 uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.5 

E 5.9.1.1.3 0,018 0,018  0,22  0,02  0,0015 

P-6.7 

NIEUW! 

uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.1 

E 5.9.1.2.1 0,038 0,038  0,19  0,017  0,0013 

 uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.2 

E 5.9.1.2.2 0,033 0,033  0,19  0,017  0,0013 

 uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.3 

E 5.9.1.2.4 0,03 0,03  0,19  0,017  0,0013 

 uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.4 

geen echte 

overeenkomst 

0,038        

 uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in 

etagestal en emissiearme vervolghuisvesting in P-6.5 

E 5.9.1.2.3 0,015 0,015  0,19  0,017  0,0013 

P-6.8 

NIEUW! 

Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag 

E 5.10 0,045 0,035  0,24  0,022  0,0016 
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EMISSIEFACTOREN OPFOK SLACHTKUIKENOUDERDIEREN 

Vlaams systeem Vlaamse Omschrijving 
Nederlands 

systeem 
NH3 (kg/dp/jaar) 

Geur 

(ouE/dier/s) 

PM10 

(kg/dier/jaar) 

PM2,5 

(kg/dier/jaar) 

   RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

Traditionele 

systemen 

overige huisvestingssystemen E 3.100 0,25 0,25 0,18 0,18 0,028 0,023 0,00498 0,0011 

           

P-7.1 

NIEUW! 

grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling geen echte 

overeenkomst 

0,155 -  -  -  - 

P-7.2 

NIEUW! 

grondhuisvesting met mixluchtventilatie E 3.3 0,127 0,183  0,18  0,023  0,0011 

P-7.3 

NIEUW! 

grondhuisvesting met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren 

E 3.4 0,12 0,18  0,18  0,023   

P-7.4 

NIEUW! 

warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag 

E 3.8 0,155 0,158  0,18     

P-7.5 

NIEUW! 

Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag 

E 3.7 0,155 0,18  0,18  0,023   
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EMISSIEFACTOREN RUNDEREN 

Stalsysteem Omschrijving 
Nederlands 
systeem 

NH3 

(kg/dp/jaar) 
Geur (ouE/dier/s) PM10 (kg/dier/jaar) 

PM2,5 
(kg/dier/jaar) 

   
RB Infomil RB Infomil RB Infomil RB Infomil 

melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar 

grupstal met drijfmest, emitterend 
oppervlak van grup en kelder max. 1,2 m² 
per koe 

A 1.1 4,3 4,3 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,21 0,081 0,037 0,0224 

 loopstal met hellende vloer en giergoot of met 
roostervloer; beide met spoelsysteem 

        

 beweiden A 1.2.1 7,5 7,5 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,306 0,118 0,054 0,0325 

 permanent opstallen A 1.2.2 8,6 8,6 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,43 0,148 0,076 0,0406 

 loopstal met hellende vloer en giergoot, max 3 m² 
mestbesmeurd opp. per koe 

        

 beweiden A 1.3.1 7,5 7,5 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,306 0,118 0,054 0,0325 

 permanent opstallen A 1.3.2 8,6 8,6 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,43 0,148 0,076 0,0406 

 loopstal met hellende vloer en spoelsysteem, max. 
3,75 m² mestbesmeurd opp. per koe 

        

 beweiden A 1.4.1 6,8 6,8 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,306 0,118 0,054 0,0325 

 permanent opstallen A 1.4.2 7,8 7,8 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,43 0,148 0,076 0,0406 

 loopstal met sleufvloer en mestschuif          

 beweiden A 1.5.1 7,7 7,7 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,306 0,118 0,054 0,0325 

 permanent opstallen A 1.5.2 9,2 9,2 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,43 0,148 0,076 0,0406 

 ligboxenstal met dichte hellende vloer, 
met profilering, met snelle gierafvoer 
met mestschuif 

         

 beweiden A 1.6.1  7,5  niet vastgesteld  0,118  0,0325 

 permanent opstallen A 1.6.2  8,6  niet vastgesteld  0,148  0,0406 

 ligboxenstal met dichte hellende vloer, 
met profilering, met rubbertoplaag, met 
snelle gierafvoer met mestschuif 

         

 beweiden A 1.7.1  7,5  niet vastgesteld  0,118  0,0325 

 permanent opstallen A 1.7.2  8,6  niet vastgesteld  0,148  0,0406 



 

82 

 ligboxenstal met sleufvloer met noppen 
en mestschuif 

         

 beweiden A 1.8.1  7,7  niet vastgesteld  0,118  0,0325 

 permanent opstallen A 1.8.2  9,2  niet vastgesteld  0,148  0,0406 

 ligboxenstal met sleufvloer en in de 
doorsteken, wachtruimte en doorlopen 
een roostervloer met bolle rubber 
toplaag voorzien van afdichtflappen in 
de roosterspleten 

         

 beweiden A 1.22.1  7,5  niet vastgesteld  0,118  0,0325 

 permanent opstallen A 1.22.2  8,6  niet vastgesteld  0,148  0,0406 

           

 overige huisvestingssystemen          

 beweiden A 1.100.1 9,5 9,5 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,306 0,118 0,054 0,0325 

 permanent opstallen A 1.100.2 11 11 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,43 0,148 0,076 0,0406 

           

diercategorie ouder 
dan 2 jaar 

 A 2 5,3 5,3 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,224 0,086 0,04 0,0237 

           

diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar A 3 3,9 3,9 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,098 0,038 0,017 0,0104 

           

diercategorie vleeskalveren 
tot 8 maanden 

mechanisch geventileerde stal met 
een chemisch luchtwassysteem 
met 90% emissiereductie 

A 4.1 0,25 0,25 24,9 24,9 0,039 0,022 0,007 0,0063 

 mechanisch geventileerde stal met 
een biologisch luchtwassysteem 
met 70% emissiereductie 

A 4.2 0,75 0,75 19,1 19,6 0,039 0,008 0,007 0,0059
(1

)
 

 overige huisvestingsystemen A 4.100 2,5 2,5 35,6 35,6 0,097 0,033 0,017 0,0091 

           

diercategorie vleesstierkalveren tot 6 maanden A 5 2,5 vervall
en 

35,6 35,6 0,496 vervallen 0,088 0,0467 

           

diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 
maanden (roodvleesproductie) 

A 6 7,2  - 35,6 35,6 0,496 0,17 0,088 0,0467 
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diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar A 7 9,5 9,5 niet vastgesteld niet vastgesteld 0,496 0,17 0,088 0,0467 

 

(1) indien met korte verblijftijd. Als de verblijftijd langer is, is PM2.5 0.0023 (Mosquera and Hol, 2012) 
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EMISSIEREDUCTIES DOOR LUCHTBEHANDELINGSTECHNIEKEN 

Vlaams 

systeem 
Vlaamse Omschrijving NH3 (kg/dp/jaar) Geur (ouE/dier/s) PM10 (kg/dier/jaar) PM2,5 (kg/dier/jaar) 

VARKENS 

 

RB Infomil RB Infomil RB 

 

Infomil  

 

RB Infomil 

S-1 biologisch luchtwassysteem 70% 70% 40% 45% 60% 60% verblijftijd < 2s, 

75% verblijftijd > 2s 

- 35% verblijftijd < 2s, 

75% verblijftijd > 2s 

S-2 chemisch luchtwassysteem 70% 70-95% 30% 30% 60% 35% - 30% 

S-3 bio-bed 70% - onbekend - onbekend - onbekend - 

          

PLUIMVEE          

S-1 biologisch luchtwassysteem 70% 70% onbekend 45% onbekend 60% verblijftijd < 2s, 

75% verblijftijd > 2s 

onbekend 35% verblijftijd < 2s, 

75% verblijftijd > 2s 

S-2 chemisch luchtwassysteem 70% 70-90% onbekend 30-40% onbekend 35% onbekend 30% 

S-3 bio-bed 70% - onbekend - onbekend - onbekend - 
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BIJLAGE 3: EMISSIEREDUCTIES VOOR AMMONIAK, GEUR EN PM10 VAN ALLE LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN OP 

DE NEDERLANDSE RAV-LIJST  

Diercategorie Omschrijving luchtwasser  

 

Nummer systeem-

omschrijvingen 

Ammoniakreductie Geurreductie PM10-reductie 

Varkens biologisch luchtwassysteem 70% 

emissiereductie en 75% fijn stof 

emissiereductie 

BWL 2008.05.V1 

BWL 2007.03.V3 

BWL 2011.11   

BWL 2011.12 

70% 45% 75% 

 biologisch luchtwassysteem 70% 

emissiereductie en 60% fijn stof 

emissiereductie 

BWL 2008.01.V1 

BWL 2008.02.V1 

BWL 2008.03.V1 

BWL 2008.04.V1 

BWL 2004.01.V2 

BWL 2006.02.V1 

BWL 2007.03.V3 

BWL 2008.12.V1 

BWL 2009.20   

BWL 2009.21   

BWL 2010.28.V1 

70% 45% 60% 

 chemisch luchtwassysteem 70% 

emissiereductie 

BWL 2008.06.V2 

BWL 2008.07.V1 

BWL 2004.02.V2 

70% 30% 35% 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#2011
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#2011
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2001tm2004
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/publish/pages/72450/bwl2008.07.v1.doc.pdf
http://www.infomil.nl/publish/pages/72450/bwl_2004_02_v2.pdf
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BWL 2005.01.V3 

BWL 2006.04.V1 

BWL 2006.05.V1 

BWL 2009.01.V1 

BWL 2010.25 

 chemisch luchtwassysteem 95% 

emissiereductie 

BWL 2008.08.V2 

BWL 2008.09.V2 

BWL 2007.05.V3 

BWL 2010.26 

95% 30% 35% 

 gecombineerd luchtwassysteem 85% 

emissiereductie met chemische wasser 

(lamellenfilter) en waterwasser 

BWL 2006.14.V2 85% 70%
(1) 

80% 

 gecombineerd luchtwassysteem 70% 

emissiereductie met waterwasser, chemische 

wasser en biofilter 

BWL 2006.15.V3 70% 80%
(1) 

80% 

 gecombineerd luchtwassysteem 85% 

emissiereductie met waterwasser, chemische 

wasser en biofilter 

BWL 2007.01.V3 85% 75%
(1)

 80% 

 gecombineerd luchtwassysteem 85% 

emissiereductie met watergordijn en 

biologische wasser 

BWL 2007.02.V1 

BWL 2010.02.V1 

BWL 2009.12 

85% 75%
(1)(2)

 - 85%
(3) 

80% 

 gecombineerd luchtwassysteem 85% 

emissiereductie met waterwasser, biologische 

wasser en biofilter 

BWL 2011.07 85% 75% 80% 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/publish/pages/72450/bwl2007.02.v1.doc.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/publish/pages/72450/bwl_2009_12.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#2011
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 gecombineerd luchtwassysteem 90% 

emissiereductie met een combinatie van een 

biologische en een chemische wasser en een 

biofilter 

BWL 2011.08 90% 75% 80% 

Pluimvee batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 

met chemisch luchtwassysteem met 90% 

emissiereductie 

BWL 2001.31.V1 

BWL 2007.06.V3 

90% 30% 50% 

 batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 

met chemisch luchtwassysteem met 90% 

emissiereductie 

BWL 2001.32.V1 

BWL 2007.07.V3 

90% 30% 50% 

 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniak 

emissiereductie
(4) 

BWL 2001.35.V3 90% 30% 35% 

 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniak 

emissiereductie
(4)

 

BWL 2007.08.V3 90% 40% 35% 

 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniak 

emissiereductie en 75% fijn stof 

emissiereductie
(4)

 

BWL 2006.03.V1 

BWL 2010.27.V1 

70% 45% 75% 

 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniak 

emissiereductie en 60% fijn stof 

emissiereductie
(4)

 

BWL 2009.13.V1 

BWL 2010.28.V1 

70% 45% 60% 

 biofilter 70% emissiereductie fijn stof BWL 2011.03 70% 45% 80% 

 chemisch luchtwassysteem 70% 

emissiereductie  

BWL 2005.01.V3 70% 30% 35% 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#2011
http://www.infomil.nl/publish/pages/68616/bwl2001.31.v1.doc.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/publish/pages/68616/bwl2001.32.v1.doc.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2001tm2004
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/publish/pages/68616/bwl_2006_03_v1.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#2011
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
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Rundvee mechanisch geventileerde stal met een 

chemisch luchtwassysteem met 90% 

emissiereductie 

BWL 2001.29.V1 

BWL 2007.04.V3 

90% 30% 35% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

biologisch luchtwassysteem 70% 

emissiereductie  

BWL 2006.01.V1 

BWL 2009.13.V1 

70% 45% 60% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

chemisch luchtwassysteem met 70% 

emissiereductie 

BWL 2008.06.V2 

BWL 2008.07.V1 

BWL 2004.02.V2 

BWL 2005.01.V3 

BWL 2006.04.V1 

BWL 2006.05.V1 

BWL 2009.01.V1 

BWL 2010.25 

70% 30% 35% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

chemisch luchtwassysteem met 95% 

emissiereductie 

BWL 2008.08.V2 

BWL 2008.09.V2 

BWL 2007.05.V3 

BWL 2010.26 

95% 30% 35% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

gecombineerd luchtwassysteem 85% 

ammoniak emissiereductie (80% fijn stof 

BWL 2006.14.V2 85% 70% 80% 

http://www.infomil.nl/publish/pages/68196/bwl2001.29.v1.doc.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/publish/pages/68196/bwl2006.01.v1.doc.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2001tm2004
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
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emissiereductie) met chemische wasser 

(lamellenfilter) en waterwasser  

 mechanisch geventileerde stal met een 

gecombineerd luchtwassysteem 70% 

ammoniak emissiereductie (80% fijn stof 

emissiereductie) met waterwasser, chemische 

wasser en biofilter  

BWL 2006.15.V3 70% 80% 80% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

gecombineerd luchtwassysteem 85% 

ammoniak emissiereductie (80% fijn stof 

emissiereductie) met waterwasser, chemische 

wasser en biofilter  

BWL 2007.01.V3 85% 75% 80% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

gecombineerd luchtwassysteem 85% 

ammoniak emissiereductie (80% fijn stof 

emissiereductie) met watergordijn en 

biologische wasser  

BWL 2007.02.V1 

BWL 2010.02.V1 

85% 75% 80% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

gecombineerd luchtwassysteem 85% 

ammoniak emissiereductie (80% fijn stof 

emissiereductie) met watergordijn en 

biologische wasser 

BWL 2009.12 85% 85% 80% 

 mechanisch geventileerde stal met een 

gecombineerd luchtwassysteem 85% 

ammoniak emissiereductie (80% fijn stof 

BWL 2011.07 85% 75% 80% 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2005tm2007
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2010
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2008tm2009
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2011
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emissiereductie) met waterwasser, 

biologische wasser en geurverwijderingssectie  

 mechanisch geventileerde stal met een 

gecombineerd luchtwassysteem 90% 

ammoniak emissiereductie (80% fijn stof 

emissiereductie) met een biologische en een 

chemische wasser en een biofilter 

BWL 2011.08 90% 75% 80% 

(1)
 Voorlopige waarde 

(2)
 Voor systemen volgens de beschrijving BWL 2007.02.V1 en BWL 2010.02.V1 

(3)
 Voor systemen volgens de beschrijving BWL 2009.12 

(4)
 In combinatie met niet-batterijhuisvesting 

 

 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/regeling-ammoniak/stalbeschrijvingen/map-staltypen/alle-bwl-nummers-rij/#BWL2011

