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Abstract van het doctoraal onderzoek 
 

De varkenshouderij heeft een grote economische impact in Vlaanderen. In 2010 werden 
ongeveer 6,4 miljoen varkens gehouden in België, waarvan 94% in Vlaanderen. De Vlaamse 
varkenshouderij heeft een totale productiewaarde van 1,38 miljard euro en varkensvlees is nog 
steeds de meest geconsumeerde vlees in België. 
Het produceren van varkens gaat gepaard met emissies van fijn stof, ammoniak en 
broeikasgassen (N2O, CH4 en CO2). Fijn stof heeft een negatieve impact op de volksgezondheid 
en draagt bij tot een daling van de gemiddelde levensverwachting in Vlaanderen. Daarnaast zijn 
ammoniak en broeikasgassen verantwoordelijk voor milieueffecten zoals verzuring en, 
eutrofiëring van het milieu en opwarming van de aarde. Deze emissies worden dan ook 
gereguleerd, vooral vanuit de EU. Er is ook een groeiend besef van de belangrijke bijdrage van 
de veehouderij in deze emissies. Om deze bijdrage te kunnen beoordelen, is er nood aan meer 
kennis omtrent de kwaliteit van de luchtkwaliteit en emissies in de varkenshouderij, en dit 
specifiek voor de Vlaamse situatie.  
De doestelling van dit onderzoek was het opstellen van een verkorte meetprocedure voor het 
meten van fijn stof, ammoniak en broeikasgassen (N2O, CH4 en CO2) in vleesvarkensstallen. 
Deze meetprocedure werd vervolgens toegepast om de concentraties van deze parameters in 
de stal en hun emissies te bepalen met het oog op het beoordelen van de luchtkwaliteit in de 
stal en de emissiefactoren. 
Het onderzoek werd opgedeeld in drie delen: 1) meetmethoden en strategieën, 2) metingen 
van de luchtkwaliteit in de stal en van de emissies en 3) evaluatie in het kader van gerelateerd 
internationaal onderzoek en arbeidsveiligheid. 
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