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Conclusie 
 
Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer (vergaderjaar 2003-2004, 29 200 XIV,  
nr. 56) is door Tauw M&V een contra-expertise uitgevoerd naar de wijze waarop de 
omrekeningsfactoren geurhinder veehouderijen uit de RSV tot stand zijn gekomen. 
Onderliggende contra-expertise besteedt aandacht aan de doelmatigheid van de gehanteerde 
meetprotocollen, de juistheid van de uitgevoerde metingen en analyses, de statistische 
verwerking van meetdata en de uitwerking daarvan naar omrekeningsfactoren.  
 
Als uitwerking van de achterliggende doelstelling (verbetering van de methodiek ter beperking 
van geurhinder; motie Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1995, 24445, nr. 19) heeft de 
interdepartementale Werkgroep Emissiefactoren er voor gekozen om de geuruitworp van 
dierhuisvestingssystemen te bepalen.  
 
Ten behoeve van de stalmetingen is een meetprotocol opgesteld met als doel de represen-
tativiteit van emissiekentallen te waarborgen. Metingen zijn uitgevoerd op basis van dat 
protocol. Stalgeur werd volgens algemeen erkende procedures bemonsterd en geanalyseerd. 
Berekening van de geuremissie, geometrisch gemiddelde en geometrische standaarddeviatie 
geschiedde eveneens volgens algemeen geaccepteerde procedures.  
Lopende het onderzoek is de onderzoeksstrategie aangepast. Deze aanpassing was essentieel 
gelet de enorme spreiding in meetresultaten in de eerste onderzoeksfase. Wij merken op dat 
geuremissiekentallen uiteindelijk slechts voor een beperkt aantal stalsystemen via de 
verbeterde werkwijze zijn bepaald. Dit betekent dat er binnen de vastgestelde omrekenings-
factoren (al dan niet geclusterd met andere systemen) de nodige variatie in nauwkeurigheid 
bestaat.  
 
De Begeleidingscommissie van het Pythia-onderzoeksproject heeft besloten de 
geuromrekeningsfactoren voor de RSV te clusteren volgens de in andere kaders gehanteerde 
tweedeling ”conventioneel” en “NH3-emissie arm”. Aan de meeste omrekeningsfactoren liggen 
gedifferentieerde meetdata ten grondslag. Daarmee is het inzicht in de relatieve verschillen 
tussen de geuruitworp van verschillende diercategorieën en huisvestingssystemen sterk 
verbeterd.  
Zeker voor die huisvestingssystemen waarvoor de omrekeningsfactoren rechtstreeks uit de 
emissiekentallen zijn afgeleid, zijn de gepresenteerde factoren juist, consistent en herleidbaar 
naar de onderliggende stalmetingen. Wij merken op dat niet alle omrekeningsfactoren zijn 
gestoeld op meetdata. 
Voorts merken wij op dat verschil in samenstelling van de aard van de geur van verschillende 
dieren van invloed zou kunnen zijn op het geurverwijderingsrendement van nageschakelde 
technieken, maar dat meet resultaten van slechts enkele systemen zijn veralgemeniseerd tot 
een uniform rendement voor alle diercategorieën. 
 
Het besluit van de Werkgroep Emissiefactoren om meetdata te clusteren lijkt logisch in het licht 
van “eenduidigheid in presentatie”, maar doet echter geen recht aan de - gelet de meetdata ons 
inziens mogelijke - nadere differentiatie in huisvestingssystemen binnen een systeem ter 
beperking van (locale) geurhinder. Het is niet ondenkbaar dat een gedifferentieerde presentatie 
van significant verschillende omrekeningsfactoren (in individuele gevallen) zou kunnen 
conflicteren met de intentie tot promotie van bepaalde typen huisvestingssystemen 
(i.e.bepaalde “Groen label stallen”), maar een overzicht met aantoonbaar minder hinderlijke 
staltypen zou een efficiënter gebruik van de omgevingsruimte mogelijk kunnen maken. 
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1 Inleiding 
 
Op 16 mei 2002 is de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden 
vastgesteld. Bij Besluit van 23 april 2003 is bepaald dat de wet met ingang van 1 mei 2003 
inwerking treedt.  
Onder deze wet valt de Regeling Stankemissie Veehouderijen in landbouwontwikkelings- en 
verwevingsgebieden (RSV) van 22 april 2003. In deze regeling is onder meer aangegeven hoe 
de stankemissie van verschillende dierhuisvestings systemen wordt omgerekend naar 
zogenaamde ‘mestvarkeneenheden’. Deze omrekenings factoren zijn ontleend aan het door 
Agrotechnology & Food Innovations (A&F, voorheen IMAG) in opdracht van het ministerie van 
LNV uitgevoerde stalmeetprogramma Pythia. Dit programma had tot doel geuremissiekentallen 
vast te stellen voor de diercategorieën en stalsystemen die waren opgenomen in de RSV.  
Deze geuremissiekentallen zijn voor verschillende diercategorieën vastgesteld aan de hand van 
de geuremissiemetingen bij een selectie van gangbare stallen. 
 
Recentelijk is in de Tweede Kamer een motie ingediend1, waarin de regering wordt verzocht 
een onafhankelijke contra-expertise te laten uitvoeren naar de nieuwe omrekeningswaarden 
t.b.v. de normering van geurhinder van veehouderijbedrijven2. Bij brief van 1 december jl. heeft 
de staatssecretaris van VROM toegezegd een dergelijk contra-expertise op te stellen en het 
onderzoeksresultaat binnen drie maanden aan de Kamer te doen toekomen3. 
De contra-expertise moet inzicht verschaffen in de wijze waarop de omrekeningsfactoren in de 
RSV zijn vastgesteld en duidelijk maken of er voldoende wetenschappelijke basis bestaat voor 
de verschillende omrekeningsfactoren.  
Onderhavig onderzoek voorziet in deze contra-expertise door nader in te gaan op de volgende 
elementen4: 
- de doelmatigheid van de gebruikte meetprotocollen en –richtlijnen; 
- de juistheid van uitvoering van de metingen gelet de meetprotocollen en –richtlijnen en de 

motivering van geconstateerde afwijkingen; 
- de selectie van gemeten (en nog te bemeten) stallen; 
- de methodologie en juistheid van de statistische analyse van de onderzoeksresultaten; 
- de vertaling van geuremissiekentallen naar omrekeningsfactoren; 
- de verantwoording (op basis van de meetresultaten) van de clustering van stalsystemen bij 

de uiteindelijk gepresenteerde omrekeningsfactoren. 
 

                                                 
1  Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 200 XIV, nr. 56 
2   abusievelijk aangeduid met “stanknormen van het IMAG” 
3  Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 200 XIV, nr. 57 
4  Oorspronkelijk was het systeem van omrekeningsfactoren (uitgedrukt in m.v.e.’s) gebaseerd op relatieve verschillen 

in middels snuffelmetingen bepaalde hinderafstanden, later gedifferentieerd naar diverse huisvestingssystemen op 
basis van expert-judgement en incidentele metingen. De nieuwe factoren  zijn bepaald aan de hand van relatieve 
verschillen in de geuruitworp van onderscheiden dierhuisvestingssystemen. Eventuele consequenties van deze 
verandering in de grondslag van de omrekeningsfactoren op hun bruikbaarheid in relatie tot de vigerende “ 
afstandengrafiek” zijn niet onderzocht in het kader van deze contra-expertise. 
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2 Opzet contra-expertise 
 
In de contra-expertise staan twee processen centraal:  

1. het inhoudelijk, meettechnisch proces van stalmetingen en statistische verwerking tot 
geuremissies per huisvestingssysteem, zoals gedocumenteerd - en daarmee objectief 
verifieerbaar - in procedures en rapporten; 

2. het besluitvormingsproces waarin meetgegevens werden geïnterpreteerd en op basis 
van diverse argumenten werden geclusterd en vertaald naar omrekeningsfactoren.  

 
De contra-expertise is gefaseerd uitgevoerd volgens onderstaande onderzoeksopzet: 

- Fase I:  Projectoriëntatie; 
- Fase II:  Fact-finding onderzoek; 
- Fase III:  Gegevensanalyse en rapportage. 

 
Hieronder is de opzet van de verschillende fasen nader beschreven. 
 
2.1 Fase I: Projectoriëntatie 
 
Ter oriëntering op het project zijn allereerst: 
- relevante protocollen, richtlijnen, onderzoeksrapporten en publicaties verzameld; 
- stakeholders in kaart gebracht binnen het ministerie van LNV, het ministerie van VROM, 

A&F en externe betrokkenen. 
Aan de hand van de aldus gegenereerde informatie is een quick-scan uitgevoerd van de 
gebruikte protocollen en richtlijnen, gericht op de inhoudelijke en procedurele consistentie. Op 
basis daarvan is een leidraad opgesteld voor de interviews van stakeholders. 

 
Aansluitend op de inventarisatie is een startbijeenkomst gehouden met de opdrachtgever en 
vertegenwoordigers van de ministeries VROM en LNV. Tijdens deze startbijeenkomst is de 
aanpak van onderhavige contra-expertise vastgesteld. Daarbij is het voorstel van Tauw voor de 
te voeren interviews besproken en is de lijst van betrokken deskundigen en instanties 
vastgesteld. 
 
2.2 Fase II: Fact-finding onderzoek 
 
Het fact finding onderzoek omvatte diepte-interviews met de geselecteerde stakeholders. Een 
overzicht van geïnterviewde stakeholders en een korte samenvatting van de bevindingen is 
opgenomen in Bijlage 2.  
 
De interviews met diverse stakeholders hadden tot doel inzicht te krijgen in: 
- de keuzes, beslissingen en motivering m.b.t. de uiteindelijk gepresenteerde omrekenings-

factoren;  
- kader en context van het meetprogramma, de meetstrategie en de meetprotocollen; 
- emissiemetingen, statistische verwerking en presentatie van emissiegegevens; 
- dataclustering en presentatie omrekeningsfactoren. 
In dit kader is onderscheid gemaakt tussen interviews met vertegenwoordigers van betrokken 
departementen (LNV; VROM) en “technisch” deskundigen. 
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In de gesprekken met de technisch deskundigen is vooral aandacht besteed de onderzoeks- en 
meetstrategie en aan de methoden die zijn toegepast voor dataverwerking en statistische 
analyse, data aggregatie, vrijgave van emissiekentallen. In het verlengde van het interview met 
A&F/stalmeetploeg is een beperkt dossieronderzoek uitgevoerd van een aantal willekeurig 
geselecteerde stalonderzoeken, waarbij is nagegaan of, en zo ja waarom is afgeweken van het 
meetprotocol en wat de consequenties daarvan zijn geweest. Omdat bij geuremissiemetingen 
de olfactomet rische bepaling van de geur zeer belangrijk is, is - om te vrijwaren dat discussie 
over de geuranalyse zou ontstaan - gecontroleerd of het geurlaboratorium aan de kwaliteits-
eisen voor het verrichten van geuranalyses voldoet. 
 
In de gesprekken met VROM en LNV stond de vraag centraal waarom welke huisvestings-
systemen zijn onderzocht en welke argumenten zijn gehanteerd bij het presenteren van 
omrekeningsfactoren voor een subselectie van de voorkomende systemen. Nagegaan is in 
hoeverre hierbij beleidsintenties tot het promoten van bepaalde systemen om milieutechnische, 
bedrijfseconomische (waaronder imagoverbetering) redenen daarbij een rol hebben gespeeld. 
Daarbij is stilgestaan bij de wijze waarop emissiemetingen zijn vertaald naar de uiteindelijk 
gepresenteerde omrekeningsfactoren. 
 
2.3 Fase III: Analyse van het meetprotocol en de statistische verwerking 
 
In Fase III zijn de resultaten verkregen uit de interviews met betrokkenen en de dossiers 
(protocollen, richtlijnen en onderzoeksrapporten) uitgewerkt en geanalyseerd in relatie tot de 
onderzoeksvragen en vastgelegd in dit rapport. 
 
Binnen dit onderzoek zijn afwijkingen van de protocollen en richtlijnen in het onderzoek nader 
geanalyseerd. In ons oordeel is meegewogen of een door ons als onvoldoende onderbouwd 
aspect naar verwachting tot wezenlijk andere conclusies zou leiden. 
 
De correctheid van het uitvoeren van de statistische analyse is op basis van steekproefsgewijs 
geselecteerde meet - en onderzoeksrapporten beoordeeld. Daarbij is onderzocht of statistische 
methoden correct zijn toegepast en of met andere databewerkingsmethoden dezelfde of 
vergelijkbare resultaten zou zijn verkregen. 
 
Voorts is de omzetting van gemeten geuremissie naar omrekeningsfactoren beoordeeld. 
Hiertoe is onderzocht of de uitgangspunten van de methode juist zijn en of de gehanteerde 
methode in overeenstemming was met de uitgangspunten en het beoogde doel. 
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3 Evaluatie van de onderzoeksgegevens  
 
3.1 Achtergrond geuronderzoek veehouderijen 
 
Tot de inwerkingtreding van de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- 
en verwevingsgebieden (RSV) werd de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 (verder 
Richtlijn 1996) toegepast. Deze Richtlijn beoogde een objectieve basis voor de invulling van het 
geme  entelijk milieubeleid te geven. Deze Richtlijn omvatte ondermeer: 
- de methodiek voor het bepalen van de geuremissie van een veehouderijbedrijf uitgedrukt in 

mestvarkeneenheden (m.v.e) aan de hand van de tabel met omrekeningsfactoren waarin 
voor diverse huisvestingssystemen het aantal dierplaatsen per m.v.e. was aangegeven; 

- een afstandsgrafiek waarmee de minimale afstand tot een geurgevoelig object bij een 
gegeven geuremissie kon worden vastgesteld afhankelijk van de geurgevoeligheid van 
uiteenlopende omgevingstyperingen. 

De m.v.e. - methodiek is gebaseerd op een inschatting van de hinderafstand bij huisvesting van 
een bepaalde diercategorie uitgedrukt t.o.v. de hinderafstand bij huisvesting van mestvarkens in 
een in de jaren ’70 gangbaar huisvestingssysteem. Middels expert-judgement en aan de hand 
van incidentele metingen was indertijd een verdergaande differentiatie uitgewerkt naar de 
verschillende diercategorieën en stalsystemen5. 
 
De Richtlijn 1996 was een herziening van eerdere soortgelijke richtlijnen. Deze herziening is 
uitgevoerd om knelpunten in de uitvoeringspraktijk weg te nemen6. Een deel van die knelpunten 
hing samen met de invoering van emissiearme stalsystemen (Groen Labelstallen) voor de 
terugdringing van de ammoniakuitstoot. In de Richtlijn 1996 werden voor Groen Labelstallen 
omrekeningsfactoren geïntroduceerd op basis van de toen bekende inzichten. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat er voor het toekennen van omrekeningsfactoren aan Groen Labelstallen 
toentertijd geen empirische basis bestond.  
 
De Minister van VROM heeft bij de introductie van de Richtlijn 1996 een herziening en 
actualisering van het geurhinderbeleid voor de veehouderij aangekondigd. Dit vormde de 
aanleiding voor eem gedetailleerd onderzoek naar de geuruitstoot van veehouderijbedrijven. 
Tussen 1996 en 1999 is de gehanteerde meetstrategie gevalideerd en is voor een beperkt 
aantal stalsystemen de geuremissie vastgesteld. Vanaf 2000 tot 2002 is systematisch gewerkt 
aan de opbouw van een databestand met meetresultaten van zoveel mogelijk dierhuisvestings-
systemen en de effectiviteit van nageschakelde geuremissiebeperkende technieken. 
 
Het ‘onderzoek 96-99’ kende de volgende hoofddoelstellingen: 
- Het meten van de geuremissie van een twintigtal stalsystemen waaronder conventionele en 

emissiearme stalsystemen voor verschillende diercategorieën, op basis van de zogenoemde 
‘Prioritaire lijst’ opgesteld door de Werkgroep Emissiefactoren van de Ministeries van LNV 
en VROM. Nevendoel daarbij was inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de 
ammoniakemissie en de geuremissie van een stalsysteem. 

- Evaluatie van de nauwkeurigheid waarmee de geuremissie met het toegepaste meetprotocol 
kan worden vastgesteld. 

 

                                                 
5  Documentatie over de hierbij gehanteerde uitgangspunten, methoden en afwegingen ontbreekt. Dit geldt zowel 

voor de introductie van het stelsel als de daarop volgende wijzigingen tot en met de aanpassing in 1996. 
6   Motie van 11 december 1995, Kamerstukken II, 1995/96, 24445, nr. 19 
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Het onderzoek 96-99 bood de mogelijkheid de methodiek ter beperking van geurhinder te 
baseren op systematische metingen van de geuruitworp van diverse dierhuisvestingssystemen. 
Uitgaande van de relatieve verschillen in geuruitworp (uitgedrukt in OUE/s.dp) zijn 
omrekeningsfactoren vastgesteld. Daarbij is er van uitgegaan dat omschakeling van een 
systeem gebaseerd op relatieve verschillen in hinderafstanden naar een systeem gebaseerd op 
relatieve verschillen in geuruitworp geen consequenties zou hebben voor toepassing van de 
bijbehorende afstandengrafiek.  
 
Tegen de achtergrond van RVS was er behoefte aan een lijst met factoren voor (vrijwel) alle 
stalsystemen. Hiertoe werd een driejarig vervolgprogramma opgezet met metingen conform het 
eerder toegepaste meetprotocol. Het ‘onderzoek 00-02’ had de volgende hoofddoelstellingen: 
- Het opbouwen van een zo compleet mogelijke dataset met geuremissiemetingen in alle in de 

RAV-lijst vermelde diersectoren en diercategorieën, waarbij gebruikelijke conventionele en 
NH3-emissiereducerende stalsystemen zoveel mogelijk moesten zijn inbegrepen. 

- De beoordeling van de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de 
geuremissiemetingen op basis waarvan een onderbouwde systematiek voor 
geurhinderregulering met omrekeningsfactoren kon worden opgezet. 

 
Interviews / fact-finding 
Door diverse stakeholders werd - tegen de achtergrond van de methodiek ter beperking van 
geurhinder - een nadere onderbouwing en wellicht gefundeerde onderbouwing van 
omrekeningsfactoren nodig geacht. Hierbij was het beperken van geurhinder c.q. het genereren 
van een effectief toetsingskader voor vergunningverlening de hoofddoelstelling.  
Onderkend werd dat geurhinderbeleving onderdeel uitmaakte van de (toentertijd) vigerende 
methodiek. Er is echter bewust (mede om budgettaire redenen) van afgezien hinderbeleving in 
het onderzoek te betrekken. De werkgroep realiseerde zich dat de binnen het onderzoek 
gegenereerde emissiekentallen feitelijk tot een andere toetsingseenheid (OUE/s.dp in plaats van 
m.v.e.’s) had kunnen leiden, maar heeft daar, om communicatieve redenen, van afgezien.  
Bij de selectie van te bemeten huisvestingssystemen en/of de uiteindelijke presentatie van 
omrekeningsfactoren speelde op de achtergrond ook de promotie van “Groenlabel stallen” een 
rol. 
 
Het stalmeetprogramma is in samenspraak vastgesteld. De selectie van te bemeten 
stalsystemen werd in overleg tussen EC-LNV en IMAG bepaald vanuit “stallen die in de 
regeling werden genoemd” en een lijst met stallen die (in het licht van “Groenlabel”) als 
veelbelovend werden beschouwd.  
Voor het vaststellen van de ammoniakemissie van (emissiearme) huisvestingssystemen was 
een protocol opgesteld voor het vaststellen van de representativiteit van meetcondities. Op 
basis hiervan is een protocol voor geurmetingen afgeleid. Daarin is afgezien van 
etmaalgemiddelde metingen, maar werd wel expliciet met (seizoens)variaties rekening 
gehouden. De variabiliteit in ventilatiedebiet (en daarmee geuremissie) is bij de verwerking van 
meetresultaten tot emissiekentallen betrokken.  
Omdat veehouders vanwege productierendement en uit concurrentieoverwegingen binnen een 
nauwe bandbreedte opereren, werden geen grote verschillen in emissies tussen identieke 
stalsystemen van verschillende bedrijven verwacht. 
Voor een aantal systemen zijn factoren gepubliceerd die niet direct aan metingen zijn ontleend, 
maar op basis van expert-judgement uit metingen aan andere stalsystemen en/of 
diercategorieën zijn afgeleid. De effectiviteit van geuremissiebeperkende technieken is op basis 
van een beperkt aantal metingen veralgemeniseerd voor alle geuremissies. 



contra-expertise omrekeningsfactoren geurhinder 

R001-4321893BWH-D01-D  10 

 

3.2 Onderzoeksstrategie en procesverloop 
 
3.2.1 Meetprogramma: te onderzoeken stalsystemen en diercategorieën 
Differentiatie 
De differentiatie naar stalsystemen en diercategorieën in de RAV vloeit voort uit de 
beleidsintentie tot beperking van de emissie van verzurende stoffen uit stallen. Daarnaast 
veroorzaakt de druk, die uitgaat van verstedelijking, een spanningsveld met de beschikbare 
agrarische ruimte. Een agrarisch bedrijf moet intensiveren om zich te handhaven op een 
alsmaar kleiner wordende ruimte en de gevoelige objecten komen steeds dichterbij. Ook speelt 
imagoverbetering van de agrarische sector een belangrijke rol die tot uiting komt in de 
toepassing van emissiearme stallen voor ammoniak (Groen Label).  
 
Binnen de RSV is in eerste instantie uitgegaan van de voor ammoniak gehanteerde 
differentiatie in huisvestingssystemen. Vanuit het geuremissieonderzoek onderzoek is - anders 
dan in de Regeling ammoniak en veehouderij - niet aan elk dierhuisvestingsysteem een aparte 
omrekeningsfactor toegekend maar aan clusters. De spreiding in de geurmeetresultaten bleek 
groter dan bij ammoniak. Gelet deze spreiding werd geoordeeld dat geen statistisch 
onderbouwde conclusies mochten worden getrokken m.b.t. de geuremissie van een individueel 
stalsysteem. Die conclusies op basis van een statistische analyse van de meetresultaten 
werden wel mogelijk geacht bij clustering van stalsystemen. 
 
Onderzoek 96-99 
In het onderzoek 96-99 zijn geuremissiemetingen verricht aan een twintigtal stalsystemen 
volgens de ‘Prioritaire lijst’ van de Werkgroep Emissiefactoren. Hiertoe werden voor elk 
stalsysteem op een praktijkbedrijf of in incidentele gevallen op een ‘proefaccommodatie van het 
Praktijkonderzoek’ onder praktijkomstandigheden metingen verricht. De onderzochte systemen 
behoren tot de sectoren Varkens, Rundvee en Pluimvee. In de sector Varkens werden 
geurmetingen verricht aan de stalsystemen voor Vleesvarkens, Zeugen, Biggen en 
Kraamzeugen. In de Rundveesector werden stalsystemen voor Vleesstieren en Vleeskalveren 
onderzocht en in de pluimveesector stalsystemen voor Leghennen, Vleeskuikens, Vleeskuiken 
ouderdieren en Eenden.  
 
Onderzoek 00-02 
In het onderzoek 00-02 is door de opdrachtgever in overleg met de begeleidingscommissie in 
eerste instantie besloten om volgens de lijst Uitvoeringsrichtlijn Ammoniak en Veehouderij 
(UAV-lijst, thans RAV, Regeling Ammoniak en Veehouderij, versie mei 2002) de meest 
toegepaste systemen in de verschillende diersectoren met voorrang te meten (aantal gewogen 
steekproef). Binnen de diersectoren is in de volgorde gemeten van de economisch belangrijkste 
en grootste diercategorieën (hierdoor wordt met een beperkt aantal metingen het grootste deel 
van de diersector gedekt). Het eerste jaar (2000) stonden daarom vooral de varkenshouderij en, 
in iets mindere mate, de pluimveehouderij centraal. 
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Als leidraad bij de feitelijke selectie van stalsystemen werden door de Werkgroep 
Emissiefactoren de volgende criteria opgesteld: 
- stalsystemen worden ingedeeld volgens: meting in 2000 (A2000), meting in 2001 (B2001) of 

géén meting; 
- stalsystemen die tweemaal voorkomen in de RAV-lijst met verschillende oppervlaktematen 

per dier worden bij een beperkt aantal dubbel gemeten; 
- stalsystemen voor zeugen worden bij een beperkt aantal zowel gemeten voor 

groepshuisvesting als individuele huisvesting; 
- systemen met luchtwassing worden éénmaal binnen een hoofdcategorie bemeten (dus niet 

afzonderlijk voor b.v. gespeende biggen, vlees varken etc.). 
Naast de selectie uit de RAV-lijst zijn ook aanvullende metingen verricht. Het betrof hier 
enerzijds metingen aan stalsystemen die naar verwachting “perspectiefvol7 waren, maar (nog) 
niet in de RAV-lijst opgenomen” en anderzijds metingen aan stallen waarin de dieren natte 
bijproducten worden gevoerd (vleesvarkens en gespeende biggen).  
Op basis van overleg met de LNV werd voor elk van de vier varkenscategorieën ook onderzoek 
uitgevoerd naar de effecten van het wegspoelen van mest (zoals spoelgotensysteem). Het 
meten aan piekemissies bij dit huisvestingsstysteem vond plaats daags voor of na de reguliere 
(niet piek) metingen die aan dit systeem werden uitgevoerd.  
 
Overzicht stalsystemen RSV 
In de bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de benoemde stalsystemen in de RSV. In de 
bijlage is aangegeven bij welk type huisvestingssystemen metingen zijn uitgevoerd. 
 
Beschouwing en conclusies 
Als uitwerking van de achterliggende doelstelling (een actualisatie van de methodiek ter 
beperking van geurhinder) is er voor gekozen om de geuruitworp van dierhuisvestingssystemen 
te bepalen. Hoewel ook daarbij gericht naar systemen met (naar verwachting) meer of minder 
geuruitstoot had kunnen worden gekeken, blijkt de selectie van te onderzoeken 
huisvestingssystemen vooral op andere gronden te zijn gebeurd. 
Voor de selectie van te onderzoeken stallen is uitgegaan van de meest voorkomende 
staltypen/systemen in de economische belangrijkste en grootste diercategorieën. Hierdoor zou 
met een beperkt aantal metingen het grootste deel van de diersector worden gedekt. Dit was 
een logische en verantwoorde benadering voor het nemen van een representatieve steekpoef 
uit de veehouderij populatie. Het daarnaast betrekken van perspectiefvolle stalsystemen in het 
onderzoek was zinvol aangezien daarmee op een toekomstige verschuiving van de 
stalsysteemverdeling werd geanticipeerd. Bovendien kon daarmee de toepassing van 
milieuvriendelijke en diervriendelijke stalsystemen worden gestimuleerd. 
Het meten van nieuwe stalsystemen hield omgekeerd in dat ook conventionele systemen 
gemeten moesten worden. Om de ‘performance’ van nieuwe systemen inzichtelijk te maken 
moest deze tegen een referentie – in dit geval de uitworp van conventionele systemen – kunnen 
worden afgezet. 
 
In de RVS is soms een clustering toegepast omdat tussen verschillende stalsystemen binnen 
diercategorieën geen significant verschil in geuremissie kon worden vastgesteld. Voor de wijze 
van clustering en de daarbij additioneel gehanteerde overwegingen wordt verwezen naar 
paragraaf 3.5. 
 

                                                 
7  Perspectiefvol moet in deze context worden gezien als diervriendelijk en emissiearm voor ammoniak en geur. 
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3.2.2 Selectie van te onderzoeken stallocaties binnen de diercategorie 
Wijze van selectie 
Na selectie van de belangrijkste diercategorieën en stalsystemen, zijn één of meerdere 
stallocaties binnen de diercategorie geselecteerd voor onderzoek. De vragen die hierbij centraal 
stonden zijn: Op welke wijze vond de selectie van stallocaties plaats, en hoe is gegarandeerd 
dat een specifieke stallocatie representatief is voor de gebruikers van het stalsysteem binnen de 
diercategorie? 
De bedrijven die een bepaald stalsysteem toepassen zijn in principe bekend (database LNV, 
LTO, gemeenten en provincies). Uit deze populatie van bedrijven zijn door EC-LNV en 
eventuele een andere belanghebbende organisatie zoals LTO bedrijven voorgedragen die aan 
het onderzoek konden en wilden deelnemen.  
Het aantal bedrijven dat aan een onderzoek wil meewerken is meestal beperkt. Stalmetingen 
belasten de gebruikelijke bedrijfsvoering en behoeven daarom toestemming en medewerking 
van de bedrijfsleiding. De metingen zijn zoveel als mogelijk op praktijkbedrijven uitgevoerd en 
wanneer dat niet mogelijk was op proefaccommodaties van het Praktijkonderzoek.  
 
Voorafgaand aan het emissieonderzoek werd ieder bedrijf door de stalmeetploeg bezocht om 
de meettechnische, landbouwkundige en overige randvoorwaarden te controleren en kennis te 
nemen van de specifieke bedrijfssituatie voor het opzetten van de onderzoeksstrategie. Tevens 
werden afspraken gemaakt met de bedrijfsleiding over de bandbreedtes waarbinnen de 
bedrijfsvoering en productieresultaten tijdens de bemonsteringsperiode behoren te vallen. Dit 
werd schriftelijk vastgelegd in een afsprakenlijst. De bandbreedtes zijn per diercategorie 
vastgelegd in de ‘Groenlabel Beoordelingsrichtlijn ammoniakarme stalsystemen’. Bovendien 
was de stalmeetploeg door haar jarenlange ervaring getraind in het opmerken van afwijking van 
de norm.  
 
Beschouwing en conclusies 
Onduidelijk blijft in hoeverre daadwerkelijk kan worden gegarandeerd dat de onderzochte 
stallocaties representatief waren voor alle stallocaties met een identiek stalsysteem. De 
praktijkbedrijven die werden aanbevolen door Werkgroep Emissiefactoren zouden wel eens 
beter kunnen presteren dan het sectorgemiddelde. De kans op deze vorm van bias wordt echter 
klein geacht omdat de onderlinge verschillen in bedrijfsvoering binnen een sector niet bijzonder 
groot zullen zijn gelet de bedrijfseconomische randvoorwaarden waarin individuele veehouders 
opereren. 
 
De representativiteit van de geselecteerde stallocaties is empirisch aangetoond middels 
herhalingsmetingen van stallocaties op stalsysteemniveau. Deze herhalingsmetingen 
bevestigen de geuremissieniveaus die tijdens eerdere metingen werden vastgesteld.  
Geconcludeerd wordt dat de geselecteerde stallocaties een representatief beeld geven van de 
geuremissie van locaties met hetzelfde stalsysteem. De representativiteit wordt gewaarborgd 
door nauwlettend te toetsen op landbouwkundige en overige randvoorwaarden.  
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3.2.3 Protocollen, richtlijnen en werkvoorschriften 
Meetprotocol voor geuremissies uit stallen 1995 
De Werkgroep Emissiefactoren, ingesteld door het Ministerie van LNV en VROM, heeft een 
geurmeetprotocol ontwikkeld en vastgelegd in het document ‘Meetprotocol voor geuremissies 
uit stallen’ [WEF95]. 
 
De meetstrategie in het meetprotocol is afgeleid van die voor het vaststellen van ammoniak-
emissiesfactoren voor stalsystemen zoals vastgelegd in de ‘Beoordelingsrichtlijn Emissiearme 
stalsystemen’ [VROM96a]. In het meetprotocol dient per systeem de geuremissie van één 
bedrijf (stallocatie) te worden gemeten gedurende een voor dat systeem voorgeschreven 
meetperiode. Voorts is aangegeven een geurmonster te nemen tussen 10 en 12 uur ’s 
ochtends. Dit vaste tijdstip is gekozen om de geuremissie op gemiddeld niveau te bepalen en 
de variatie in geuremissie binnen de dag zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarnaast is dit tijdstip 
gekozen vanuit praktische overwegingen. Geurmonsters dienen direct na bemonstering naar 
het geurlaboratorium te worden vervoerd om binnen 30 uur geanalyseerd  te worden conform 
de Nederlands voornorm NVN2820/A1. 
 
Publicatie over een aangepast geurmeetprotocol voor de veehouderij 
Sinds de aanvang van het onderzoek is het gebruik door de onderzoekers van het meetprotocol 
voor geuremissies uit stallen [WEF95] meerdere malen aangepast voor herhalingsmetingen op 
systeemniveau en voor het bepalen van piekemissie. De aanpassingen  zijn uitgewerkt tot een 
geoptimaliseerd meetprotocol en vastgelegd in het document  “Uitwerking van een protocol voor 
het meten van de geuremissie uit stallocaties en stalsystemen in de veehouderij” in 2002 
[IMAG0257] 8. 
 
Beoordelingsrichtlijn emissiearme stallen 1996 
In meetprotocol 1995 is bepaald dat gebruik dient te worden gemaakt van de landbouwkundige 
randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn Emissiearme stallen 
[VROM96a]. De Beoordelingsrichtlijn diende als kader voor de selectie van representatieve 
stallocaties. 
 
NVN2820 met wijzigingsblad A1 
De geuranalyses werden uitgevoerd volgens de voornorm NVN2820 met wijzigingsblad A1. De 
voornorm NVN 2820 is het nationaal geaccepteerde en normvoorschrift voor het uitvoeren van 
geuranalyses. In Nederland mogen geuranalyses uitsluitend volgens deze voornorm worden 
uitgevoerd door geaccrediteerde geurlaboratoria. Het geurlaboratorium van IMAG is onder 
nummer L313 (voorheen K072) door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het 
uitvoeren van geuranalyses. 
 

                                                 
8  A&F heeft een voorstel gedaan voor aanpassing van het meetprotocol Dit voorstel bevat aanvullende procedures 

voor het bepalen van piekemissies en tussen stalvariatie. Het geeft een duidelijke onderbouwing van de toe te 
passen meetstrategie. Bovendien is een onderbouwing gegeven waarom de geuremissie tussen 10 en 12 uur 
representatief is voor geuremissie met een substantieel cyclisch dagnachtritme. Ten eerste is variatie door het 
dagnachtritme ondergeschikt aan de lange termijnspreiding. Ten tweede wordt de binnendag spreiding beperkt 
en de mediaanwaarde van de geuremissie nauwkeuriger vastgesteld wanneer op een vast tijdstip wordt 
bemonsterd, mits het gekozen tijdstip representatief is voor de etmaalgemiddelde geuremissie. Ook in dit protocol 
ontbreekt een procedure om deze veronderstelling op geldigheid te toetsen. 

 In het overzichtsrapport geuremissie in de veehouderij II is naar het aangepaste meetprotocol verwezen terw ijl het 
aangepaste meetprotocol nooit is toegepast in de praktijk 
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Beschouwing en conclusies 
 
Meetprotocol voor geuremissies uit stallen 1995 
Bij het vaststellen van de geuremissiefactor van een stalsysteem zijn het emissieniveau en de 
nauwkeurigheid van belang. De nauwkeurigheid waarmee de geuremissie kan worden 
vastgesteld is afhankelijk van (1) de toegepaste meetstrategie in het meetprotocol en (2) 
landbouwkundige, klimatologische en stalmanagement factoren die de geuremissie beïnvloe-
den. 
In het meetprotocol zijn duidelijke meettechnische eisen gesteld aan de wijze van debietmeting. 
geurbemonstering en geuranalyse en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om 
representatieve bedrijfsomstandigheden te garanderen. De meettechnische eisen garanderen 
een hoge graad van reproduceerbaarheid bij het vaststellen van de geuremissie. De 
meetstrategie houdt voldoende rekening met de variatie in geuremissie ten gevolg van 
buitenluchttemperatuur en de ontwikkelingsfasen van staldieren door gedurende de zomer en 
de winterperiode te meten gedurende één of meerdere mestrondes. Op deze wijze worden de 
verklaarbare variaties uitgemiddeld tot een representatief jaargemiddelde geuremissie.  
 
Het protocol heeft naar ons inzicht twee punten die voor verbetering in aanmerking komen. Ten 
eerste de keuze van een vast tijdstip voor bemonstering en ten tweede de beperkte mate 
waarin rekening is gehouden met variaties op systeemniveau. 
 
1) Vast tijdstip van de dag voor bemonstering  
Wanneer de geuremissie willekeurig varieert is een vast tijdstip uitstekend en maakt de mate 
van spreiding niet uit. Door de bemonstering op 10 dagen te herhalen worden ook alle pieken 
en dalen gemeten. Het meetprotocol houdt geen rekening met een cyclisch dagnachtritme in de 
geuremissie of periodieke piekemissie. Aan het protocol ontbreken procedures om vast te 
stellen of de geuremissie tussen 10 en 12 uur representatief is voor de etmaalgemiddelde 
geuremissie en voor het bepalen van periodieke dagemissie. IMAG heeft een voorstel voor een 
aangepast protocol uitgewerkt waarin wel een procedure is opgenomen voor het vaststellen van 
piekemissie. 
 
2) Variaties tussen stallocaties 
De meetstrategie beperkt zich tot één stalmeting per stalsysteem per diercategorie, waardoor 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijke variaties die tussen verschillende 
stallocaties kunnen optreden ongeacht het toepassen van volstrekt hetzelfde stalsysteem. In de 
praktijk blijken deze variaties aanzienlijk te zijn en de verschillen tussen verschillende 
stalsystemen te overschaduwen. In de eerste overzichtsrapportage over de periode 96-99 is 
aan deze problematiek aandacht besteed. In het vervolgonderzoek is een later stadium 
overgegaan tot herhaalde metingen op een aantal stallocaties. In het voorstel voor een 
aangepast protocol is thans wel een procedure opgenomen voor het vaststellen van de variatie 
tussen stallocaties.  
 
3.2.4 Meetstrategie en aanpassingen 
In het onderzoeksvoorstel is uitgegaan van een representatieve bepaling van de 
jaargemiddelde geuremissie van huisvestingssystemen. Uit budgettaire overwegingen beperkte 
de onderzoeksstrategie zich in eerste instantie tot het doormeten van één locatie per 
huisvestingssysteem. Er werd meer belang gehecht aan een representatieve bepaling van de 
gemiddelde geuremissie van één stallocatie dan aan de verschillen tussen stallocaties met 
hetzelfde huisvestingssysteem. Dat dit problemen zou kunnen opleveren was van te voren 
ingecalculeerd. Men wilde omrekeningsfactoren van zoveel mogelijk stalsystemen bepalen, het 
doel was niet het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de geuremissie van één stalsysteem. 
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Onderzoek 96-99 
Voor het onderzoek 96-99 is gebruik gemaakt van het meetprotocol 1995. Aanvankelijk was de 
nauwkeurigheid die het meetprotocol oplevert onvoldoende bekend. Een deel van het 
onderzoek 96-99 is daarom besteed aan de beoordeling van de nauwkeurigheid die het 
gehanteerde meetprotocol opleverde. Binnen het onderzoeksprogramma is de nauwkeurigheid 
van dit protocol beoordeeld door middel van gerichte aanvullende metingen waarbij voor twee 
stalsystemen per stalsysteem op vier stallocaties (praktijkbedrijven) stalmetingen zijn verricht. 
De opzet was gericht op het in kaart brengen van de variatie in geuruitworp en het effect 
daarvan op de meetnauwkeurigheid. Uitgangspunt daarbij was dat een systeem met een naar 
verwachting sterk variabel geuremissiepatroon en een systeem met een naar verwachting 
stabiel emissiepatroon diende te worden vergeleken. Hierbij viel de keus op respectievelijk het 
conventionele stalsysteem voor vleesvarkens op gedeeltelijk rooster (UAV-code: D 3.2.1.1), en 
het conventionele huisvestingssysteem voor guste en dragende zeugen (UAV-code: D 1.3.9).  
 
Onderzoek 00-02 
Fase 1 
Tijdens fase 1 zijn stalmetingen verricht om de dataset van geurkentallen te completeren. De in 
dit onderzoek gebruikte uitgangspunten, meetstrategieën, meettechnieken, meetinstrumenten 
zijn vergelijkbaar met het onderzoek 96-99, met uitzondering van de duplobemonstering van 
geur. In Onderzoek 96-99 was vastgesteld dat duplobemonstering geen grote verbetering van 
de nauwkeurigheid tot gevolg heeft omdat dit effect ondergeschikt is aan variabiliteit tussen 
stallocaties onderling. 
 
Fase 2 
In fase 2 zijn herhalingsmetingen aan stallocaties verricht met hetzelfde stalsysteem om inzicht 
te krijgen in de systeemeffecten. Hiertoe werd de onderzoeksstrategie gewijzigd voor het 
onderzoek van de aanvullende stallocaties door het stalonderzoek te beperken tot één reguliere 
meetperiode (zomer of winter) met 5 meetdagen per stallocatie.  
 
Fase 3 
In fase 3 zijn vergelijkende metingen uitgevoerd om stalsystemen onderling te vergelijken onder 
zoveel mogelijk identieke omstandigheden. Hiertoe werd een onderzoeksstrategie ontwikkeld 
voor het paarsgewijze vergelijking van stalsystemen op bedrijven met minimaal twee 
verschillende stalsystemen. Bijvoorbeeld een bedrijf met een emissiearme dierafdeling en een 
conventionele dierafdeling waarbij verstorende omgevings- en managentfactoren zoveel 
mogelijk gelijk werden verondersteld. Hiertoe werden 10 simultaanmetingen verricht in de 
gescheiden dierafdelingen over een periode van 5 weken in de zomer en het najaar van 2002.  
 
Beschouwing en conclusies 
De metingen vonden plaats binnen vastgestelde meetperiodes die per diercategorie verschillen 
conform de beoordelingsrichtlijn [WEF95]. Door binnen deze periodes te meten kunnen de 
effecten van seizoensinvloeden op de geuremissie worden verminderd. Bovendien zijn de 
meetperiodes per diercategorie zo gekozen dat ze samenvallen met twee opeenvolgende 
opfokrondes/mestrondes/kraamperiodes. Per stalsysteem diende op minstens één stallocatie 
de geuremissie gemeten te worden. Per locatie werd op 10 verschillende dagen uniform 
verspreid over door het protocol bepaalde monsterperiodes de geuremissie gemeten. Hierbij 
moesten de geurconcentratie en het volume van de uitgaande stallucht (ventilatiedebiet) 
worden gemeten. Aanvankelijk, in onderzoek 96-99, werd de geurbemonstering op elke 
monsterdag in duplo uitgevoerd.  
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Lopende het onderzoek 00-02 is de onderzoeksstrategie tweemaal aangepast ten behoeve van 
metingen voor fase 2 en fase 3. De procedure voor het doen van herhalingsmetingen is in 
aangepaste vorm opgenomen in het Uitgewerkte protocol voor het meten van de geuremissie 
uit stallocaties en stalsystemen in de veehouderij.  
Gezien de enorme spreiding in de meetresultaten in fase 1 was de keuze om de 
onderzoeksstrategie aan te passen logisch. Aangezien in onderzoek 96-99 was aangetoond dat 
de variatie tussen stallocaties de verschillen tussen stalsystemen overschaduwt, moest een 
onderzoeksstrategie worden toegepast om de systeemverschillen te ontkoppelen van de 
variaties tussen verschillen stallocaties. De toegepaste onderzoeksstrategie in fase 2 is afgeleid 
van de geaccepteerde methode voor het scheiden van systemen met meerdere 
variatiebronnen. Ons inziens is deze aanpassing in onderzoeksstrategie juist, en zou in het 
meetprotocol 95 moeten zijn uitgewerkt. 
 
Wij constateren hier een terechte tussentijdse aanpassing van de strategie, maar tevens dat 
uiteindelijk slechts voor een beperkt aantal stalsystemen via deze werkwijze het 
geuremissiekental is bepaald. Voor de overige stalsystemen zijn alleen emissiekentallen 
beschikbaar gebaseerd op het meetprotocol 1995. Geconcludeerd kan worden dat voor deze 
laatste groep stalsystemen de beschikbare emissiekentallen van een minder gedegen niveau 
zijn. Dit betekent dat de uiteindelijk vastgestelde omrekeningsfactoren van deze stalsystemen 
(wel of niet geclusterd met andere systemen) een grotere onnauwkeurigheid bezitten. 
 
De onderzoeksstrategie in fase 3 was heel specifiek gericht op het vergelijken van stalsystemen 
zonder storende invloeden zoals stalmanagement. De toegepaste onderzoeksstrategie is 
elegant en laat zien hoe belangrijk effecten als stalmanagement zijn op de geuremissie. Deze 
metingen zijn verwerkt in de bepaling van de omrekeningsfactoren. Deze procedure is 
uitsluitend voor vleesvarkens gevolgd, waardoor deze diercategorie een iets grotere 
nauwkeurigheid heeft dan de overige categorieën varkens. 
  
Piekemissie 
De gehanteerde meetstrategie kende geen specifieke aandacht voor het bepalen van 
piekemissies. Doel was het bepalen van omrekeningsfactoren door de verhoudingen tussen de 
gemiddelde emissieniveaus te bepalen, reden waarom tijdsafhankelijke variaties niet 
meegenomen. Door het ontbreken van een strategie voor het omgaan met piekemissies zijn de 
geuremissies van stalsystemen waar piekemissies optreden buiten de monsterperiodes  
waarschijnlijk onderschat. 
In de nieuwe Regeling zijn spoelgootsystemen onder “overige en conventionele stalsystemen” 
geordend. Onduidelijk blijft of de emissiekentallen van deze systemen wel of niet zijn gebruikt 
om de omrekeningsfactoren van de overige systemen te bepalen. 
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3.3 Uitvoering metingen op een stallocatie 
 
3.3.1 Vastlegging landbouwkundige randvoorwaarden 
De onderzochte stallocaties moesten voldoen aan de landbouwkundige randvoorwaarden die 
zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn voor Groen Labelstallen [VROM96a]. De daarin 
uitgewerkte randvoorwaarden werden verondersteld tot een - ook voor geuremissie - 
representatieve selectie van stallocaties te leiden. Het betreft: 
a) diverse landbouwkundige randvoorwaarden die gerelateerd zijn aan de factoren: 

- Inrichting (oppervlakte per dier, aantal dieren, staluitvoering, mestbehandeling) 
- Klimaat (marges van de stal temperatuur, ventilatiedebiet per dier) 
- Voeding (voersamenstelling, voerconversie en groeisnelheid) 
- Fokkerij en reproductie (gemiddeld aantal eieren per leghen, aantal biggen per zeug en 

het begin- en eindgewicht gerekend over een mestperiode) 
- Gezondheid en hygiëne (uitval, oppervlakte per dier, reiniging en ontsmetting) 

b) enkele algemene randvoorwaarden zoals: 
- Bedrijfszekerheid (storingsgevoeligheid en slijtvastheid) 
- Bedrijfsinpasbaarheid (praktische hanteerbaarheid in de normale bedrijfsvoering) 
- Externe veiligheid (invloed van de inrichting op omgeving) 
- Milieuaspecten (emissie anders dan NH3 en geur, energieverbruik, waterverbruik, 

chemicaliëngebruik, kwaliteit en hoeveelheid mest) 
 
De landbouwkundige randvoorwaarden zijn door de meetploeg stelselmatig vastgelegd en in de 
stalmeetrapporten gerapporteerd. De stal- en bedrijfssituatie en de bedrijfsvoering, 
dierhuisvesting, het ventilatiesysteem en eventueel aanwezige ammoniakuitstoot beperkende 
voorzieningen zijn vastgelegd. Verder werden per stallocatie de zootechnische kentallen, 
klimaatregeling, mestmanagement, stromanagement, voeding en gezondheid, en 
productiegegevens zoals melkproductie en stalbezetting geregistreerd. 
In de meetrapporten die voor deze evaluatie zijn bekeken, zijn de landbouwkundige 
randvoorwaarden consistent en zorgvuldig beschreven. 
 
Beschouwing en conclusies 
Van de gehanteerde selectiecriteria voor de bemonsterde locaties mocht worden verwacht dat 
zij ook bepalend voor de geuremissie zouden zijn. Het is in principe niet uitgesloten dat 
verschillen in de geuremissie tussen de stallocaties toe te schrijven zijn aan verschillen in 
bedrijfskarakteristiek. Statistische analyse in onderzoek 96-99 heeft echter geen duidelijk 
verband kunnen aantonen tussen landbouwkundige randvoorwaarden en geuremissie, behalve 
voor het ventilatiedebiet. Uit onderzoek 00-02 blijkt vervolgens dat de landbouwkundige 
randvoorwaarden een niet te verwaarlozen invloed hebben op de spreiding in de geuremissie 
en de clustering van stalsystemen.  
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3.3.2 Bepaling geuremissie van de onderzochte stallocatie 
De feitelijke geuremissies worden bepaald door het product van de geurconcentratie van de 
uitgaande ventilatielucht en het debiet de uitgaande lucht.  
 
Bepaling van het ventilatiedebiet: 
In de praktijk komen in de veehouderij grofweg twee soorten ventilatie voor, namelijk 
mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie. Een derde mogelijkheid wordt gevormd door de 
zogenaamde hybride systemen waarbij een combinatie van mechanische en natuurlijke 
ventilatie wordt toegepast. De bepaling van het ventilatiedebiet is voor deze vormen van 
ventilatie verschillend.  
 
In stallocaties met volledig mechanische ventilatie werd het ventilatiedebiet bepaald met behulp 
van een gekalibreerde meetventilator die in de ventilatiekokers was geplaatst. Wanneer het 
ventilatiedebiet op deze manier werd bepaald, werd tijdens de bemonsteringsperiode (van 10 
tot 12 in de ochtend) het aantal omwentelingen van de meetventilator geregistreerd door de 
datalogger. 
In stallocaties met een complexere ventilatiesituatie werd gebruik gemaakt van twee 
benaderingen. In sommige gevallen werd de stalsituatie zodanig aangepast dat op min of meer 
normale wijze de mechanische methode kon worden toegepast. In de stallocaties waarin dit niet 
mogelijk was, werd gebruikt gemaakt van een tracergasmethode. 
 
Bepaling van de geurconcentratie: 
De geur werd bemonsterd door met constant debiet (500 ml/min) een geurzak van 60 liter met 
stallucht vol te zuigen volgens de zogenaamde longmethode. De geurzak bevindt zich daarbij in 
een luchtdicht op onderdruk gebracht vat. De geurzak werd aangesloten op de leiding uit de stal 
en langzaam gevuld met stallucht. Alle vaten waren uitgerust met verwarmingslint dat indien 
nodig kon worden aangezet om condensvorming te voorkomen. Sommige geurcomponenten, 
waaronder ammoniak, hebben namelijk de neiging op te lossen en kunnen bij condensvorming 
aan de geurcocktail worden onttrokken, hetgeen ongewenst is. Bij het inlaatpunt van de 
monsternameleiding in de stalruimte was een glasvezelfilter geplaatst om de leidingen stofvrij te 
houden, en vervuiling van de geurmonsterzak en de olfactometer met stof te voorkomen in die 
situaties waarin het onderzoeksobject stofrijk was. De mogelijke bijdrage van stof aan de 
geurhinderbeleving in de praktijk is aldus niet in de meetwaarde betrokken. Hoewel het 
hanteren van een stoffilter bij geuremissiemetingen niet ongebruikelijk is kan hierdoor een 
feitelijke onderschatting van de geurhinderbeleving ontstaan. 
  
Het monster werd direct na bemonstering naar het geurlaboratorium vervoerd om binnen 30 uur 
gemeten te worden conform de Nederlands voornorm NVN2820/A1.  
 
Berekening van de gemiddelde geuremissie en spreiding  
De geuremissie per dierplaats is gelijk aan het product van de geurconcentratie van de 
uitgaande ventilatielucht en het debiet de uitgaande lucht gedeeld door het aantal dieren dat 
maximaal volgens de vergunning mocht worden gehouden. Het aantal dieren werd ook altijd 
vastgelegd als onderdeel van de landbouwkundige randvoorwaarden  
 

gvg CQE ×=   

 
Met:  Eg = Geuremissie in OU

E
/(s.dierplaats)  

Q
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= Ventilatiedebiet in m3/(s.dierplaats)  

C
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E
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Per stallocatie werd de geuremissie voor alle meetdagen afzonderlijk berekend. De geuremissie 
is een lognormaalverdeelde grootheid, dat wil zeggen dat logaritme van de geuremissie 
normaalverdeeld is. Dit vereist dat gemiddelde en spreiding als geometrisch gemiddelde 
geuremissie (mediaan) en de geometrische standaarddeviatie worden berekend. 
 
Het geometrisch gemiddelde van het product van gemeten geurconcentratie en bijbehorende 
ventilatiedebiet is gebruikt als basis van het emissiekental. Verder werd de geometrische 
standaarddeviatie als maat voor de spreiding van de geuremissie van de onderzochte 
stallocatie berekend. De spreiding bepaalt de mate waarin stalsystemen van elkaar zijn te 
onderscheiden. 
 
Beschouwing en conclusies 
Ventilatiedebiet en geur werden volgens algemeen erkende procedures bemonsterd en 
geanalyseerd. Berekening van de geuremissie, geometrisch gemiddelde en geometrische 
standaard deviatie geschiedde volgens algemeen geaccepteerde procedures die zijn 
vastgelegd in NEN-EN 132725 ‘Air quality –Determination of odour concentration by dynamic 
olfactometry’ en de NVN 2820+A1, 1995,1996, ‘Luchtkwaliteit, sensorische geurmetingen met 
een olfactometer + aanvulling’.  
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3.4 Totstandkoming van omrekeningsfactoren 
 
3.4.1 Mve’s, emissiekentallen en omrekeningsfactoren 
De RSV gaat uit van afstanden (stankcirkels) die moeten worden aangehouden tussen de 
veehouderij en een stankgevoelig object. De afstanden zijn in principe afhankelijk van de 
stankemissie vanuit de veehouderij en worden bepaald met behulp van het begrip mestvarken-
eenheden (m.v.e.).  
De methodiek was oorspronkelijk gebaseerd op relatieve verschillen in empirisch vastgestelde 
hinderafstanden bij diverse huisvestingssystemen, waarbij de “m.v.e.” een “hinder” 
representeerde van een mestvarken in een toentertijd gangbaar huisvestingsysteem9. Eén 
mestvarkeneenheid stond destijds voor het equivalent van dierplaatsen dat een vergelijkbare 
hinder veroorzaakte als één vleesvarken gehuisvest in een conventionele stal.  
 
De nieuwe omrekeningsfactoren zijn gestoeld op door meting vastgestelde emissiekentallen. 
Het emissiekental is gedefinieerd als de specifieke jaargemiddelde geuremissie van één 
exemplaar van een bepaalde diercategorie gehuisvest in een bepaald type stalsysteem. 
De omrekeningsfactor wordt berekend als het quotiënt van het emissiekental van een vlees-
varken 23,0 UOE/(s·dierplaats) en het emissiekental Eij. van de diercategorie “i”, stalsysteem “j”: 
 

   
ij

ij E
FE

0,23
=  

 
NB: Door het emissiekental van een vleesvarken in conventioneel huisvestingssysteem vast te leggen op 0,23 

OUE/(s.dp) werd een poging gedaan de “ oude” m.v.e. te ijken in emissie eenheden, waarbij een lineair verband 
tussen m.v.e. en emissie is verondersteld. 

 
3.4.2 Methodiek voor totstandkoming omrekeningsfactoren 
De in de Regeling stankemissie veehouderij gepubliceerde omrekeningsfactoren zijn niet 
allemaal op identieke wijze vastgesteld. Globaal moet onderscheid worden gemaakt tussen 
omrekeningsfactoren die berusten op empirisch vastgestelde geuremissiekentallen en 
omrekeningsfactoren die op basis van expert-judgement zijn afgeleid.  
 
a. Empirisch afgeleide omrekeningsfactoren 

a.1. Omrekeningsfactoren rechtstreeks volgend uit de gemeten geuremissiekentallen 
van stalsystemen 
Voor deze groep vloeit de omrekeningsfactor direct voort uit het geuremissiekental op 
basis van de geometrisch gemiddelde geurconcentratie, ondanks dat ook voor deze 
diercategorieën geldt dat de geuremissie debietafhankelijk is. Zo is debietcorrectie 
onmogelijk wanneer maar één type stalsysteem per diercategorie is onderzocht. In een 
aantal gevallen is debietcorrectie niet verantwoord wanneer verschillen in 
ventilatiedebiet tussen stalsystemen te groot is, zoals het geval in de diercategorie 
vleeskuikens waarvoor het debiet systeemspecifiek is. 

                                                 
9  waarschijnlijk een halfroosterstal. 
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a.2. Omrekeningsfactoren volgend uit een debietgecorrigeerde clustering van 

stalsystemen. Debietcorrectie is toegepast voor onderlinge vergelijking van 
datasets die niet overlappen in tijd en debiet 
Debietgecorrigeerde clustering is alleen uitgevoerd voor varkens. De moeilijkheid 
hierbij was dat niet alle stalsystemen zich significant onderscheiden op basis van de 
meetresultaten. Dat wil zeggen dat de spreiding in geuremissiecijfers te groot is 
wanneer deze rechtstreeks als geometrische standaard wordt berekend zonder 
rekening te houden met mogelijke verklaarbare variaties.  
 
In het onderzoek 96-99 is aangetoond dat het ventilatiedebiet de belangrijkste 
covariabele voor geuremissie is en circa 60-80% van de spreiding in geuremissie kan 
verklaren. Op basis hiervan is een lineair statistisch model opgesteld waarin de invloed 
van het ventilatiedebiet en het type stalsysteem op de geuremissie werd 
verdisconteerd. In het model is de geuremissie beschouwd als verschilfunctie van het 
gemeten ventilatiedebiet en het gemiddelde ventilatiedebiet van de diercategorie. De 
regressieparameters asafsnede en helling werden met een lineaire regressie geschat. 
Door het gemiddelde ventilatiedebiet van de diercategorie als referentiepunt te kiezen 
is de asafsnede gelijk aan de systeemspecifieke geuremissie bij gemiddeld 
ventilatiedebiet of met ander woorden het debietgecorrigeerde geuremissiekental. 
Bovendien levert deze benadering een winst van een factor 3 á 4 op in de spreiding 
van het geuremissiekental ten opzichte van de geometrische standaarddeviatie. Door 
deze winst in nauwkeurigheid nam het onderscheidend vermogen voldoende toe om 
stalsystemen binnen de diercategorie significant van elkaar te onderscheiden. 

 
b. Op basis van expert-judgement afgeleide omrekeningsfactoren 

b.1. Omrekeningsfactoren afgeleid van vrijwel identieke diercategorieën die onder 
dezelfde omstandigheden worden gehuisvest 
Voor enkele diercategorieën zijn de omrekeningsfactoren afgeleid van andere vrijwel 
identieke diercategorieën, indien dat rekening houdend met de meetresultaten 
wetenschappelijk verantwoord was. De belangrijkste voorbeelden zijn de omrekenings-
factoren voor ‘parelhoenders’ die zijn afgeleid van die voor ‘vleeskuikens’ en de 
omrekeningsfactoren van ‘vleesstierkalveren tot 6 maanden’ afgeleid van ‘vleesstieren 
en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden’.  
Voor parelhoenders (bijvoorbeeld) is hierbij overwogen dat deze doorgaans gedurende 
een beperkt gedeelte van het jaar worden gehouden, in dezelfde dierenverblijven waar 
de vleeskuikens de rest van het jaar worden gehuisvest. Het diermanagement en de 
voersamenstelling zijn geheel of grotendeels gelijk. Gewicht en andere relevante 
soorteigenschappen komen in overwegende mate overeen. 

 
b.2. Omrekeningsfactoren die uit de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 zijn 

overgenomen 
In de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 is slechts voor één diercategorie 
(schapen, RAV-nr. B1) de omrekeningsfactor overgenomen uit de uit de Richtlijn 
veehouderij en stankhinder 1996. De motivering hiervoor is niet gedocumenteerd. 
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3.4.3 Clustering van stalsystemen 
Het beoogde doel van het onderzoek was het vaststellen van geuremissiekentallen 
gedifferentieerd naar diverse huisvestingssystemen (zoals in de RAV lijst).  
Op basis van een statistische analyse bleek dat voor alle vier varkenscategorieën de 
meetresultaten onderling significant te verschillen. Hierdoor was het mogelijk stalsystemen 
binnen de afzonderlijke diercategorieën van elkaar te onderscheiden.  
 
De gevonden verschillen bleken echter moeilijk te veralgemeniseren omdat gevonden effecten 
bij een bepaald huisvestingssysteem niet consistent bij een andere diercategorie werden 
teruggevonden. Zo bleek bijvoorbeeld de geuremissie van het koeldeksysteem voor de 
categorieën biggen, dragende zeugen en kraamzeugen vrij hoog ten opzichte van het 
conventionele stalsysteem, terwijl het koeldeksysteem voor vleesvarkens door een lagere 
geuremissie is gekarakteriseerd. Aanvullend onderzoek bevestigde de eerder gevonden 
waarden.  
Omdat een gedifferentieerde presentatie van omrekeningsfactoren geen consistent beeld zou 
geven over het effect op de geuruitstoot van bepaalde huisvestingsystemen heeft de 
begeleidingscommissie besloten af te zien van een gedifferentieerde presentatie van 
omrekeningsfactoren. 
 
De begeleidingscommissie besloot vervolgens tot een beperkte mate van differentiatie op basis 
van de in andere beleidskaders gehanteerde clustering “(NH3-)emissie-arm” en “conventioneel”. 
Deze differentiatie is alleen doorgevoerd wanneer voorj stalsystemen het verschil tussen de 
clusters significant was en niet zou leiden tot een inconsistente volgorde.  
Deze werkwijze heeft geresulteerd in clusters met: 
- een significant verschil tussen de clusters emissiereducerende en conventionele 

stalsystemen in de diercategorie vleesvarkens; 
- een zwak significant verschil tussen de clusters emissiereducerende en conventionele 

stalsystemen in de diercategorie biggen; 
- geen statistisch significant verschil tussen de clusters emissiereducerende en conventionele 

stalsystemen in de diercategorieën kraamzeugen en dragende zeugen. 
  

Clustering van stalsystemen heeft alleen plaatsgevonden bij genoemde varkenscategorieën. In 
de overige diercategorieën is geen clustering toegepast omdat: 
- per diercategorieën één stalsysteem is onderzocht; 
- de stalsystemen op basis van geurkentallen wel significant van elkaar verschillen. 
 
3.4.4 Effect van met chemische of biologische luchtwasser 
Naast de metingen aan emissiearme en conventionele stalsystemen is bij een aantal stal-
systemen ook gemeten aan stallocaties met een chemische of biologische luchtwasser. In die 
situaties is het geurverwijderingsrendement vastgesteld.  
Aangezien slechts een beperkt aantal systemen kon worden onderzocht is besloten de geur-
verwijderingsrendementen voor chemische en biologische luchtwassers te veralgemeniseren tot 
twee correctiefactoren die representatief werden geacht voor alle stalsystemen ongeacht de 
diercategorie.  
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Beschouwing en conclusies 
 
Voor die huisvestingssystemen waar de omrekeningsfactoren rechtstreeks uit de emissie-
kentallen zijn afgeleid, zijn de gepresenteerde factoren juist, consistent en herleidbaar naar de 
onderliggende stalmetingen. 
Het besluit van de begeleidingscommissie om de omrekeningsfactoren voor de RSV te 
clusteren lijkt logisch gezien de duidelijkheid van de systematiek. Toch is deze indeling niet 
consequent doorgevoerd voor alle varkenscategorieën. Voor biggen en vleesvarkens zijn aparte 
omrekeningsfactoren voor conventionele en emissiearme stalsystemen opgenomen, terwijl voor 
guste en dragende zeugen en kraamzeugen geen verschil is gemaakt tussen conventioneel en 
emissiearm stalsystemen.  
 
Aan de meeste nieuwe omrekeningsfactoren liggen gedifferentieerde meetdata ten grondslag. 
Daarmee is het inzicht in de relatieve verschillen tussen de geuruitworp10 van verschillende 
diercategorieën en huisvestingssystemen sterk verbeterd. De clustering van huisvestings-
systemen (d.w.z. het loslaten van een gedifferentieerde presentatie van factoren op basis van 
significante verschillen tussen onderscheiden huisvestingssystemen) mag leiden tot een 
eenduidig herkenbaar en beter onderbouwd instrumentarium, maar doet geen recht aan de 
intentie het systeem ter beperking van (locale) geurhinder te verbeteren. 
Weliswaar is het niet ondenkbaar dat een gedifferentieerde presentatie van significant 
verschillende omrekeningsfactoren (in individuele gevallen) zou kunnen conflicteren met de 
intentie tot promotie van bepaalde typen huisvestingssystemen (i.e.bepaalde “Groen label 
stallen”), een aantoonbaar minder hinderlijk staltype zou lokaal een efficiënt gebruik van de 
omgevingsruimte mogelijk kunnen maken. 
 
Bij het veralgemeniseren van de effectiviteit van emissiebeperkende technieken moet worden 
opgemerkt dat de aard van de geur per diercategorie (en mogelijk huisvestingssysteem) sterk 
kan verschillen. Verschillen in samenstelling van de geuruitworp van verschillende dieren zou 
van invloed kunnen zijn op het geurverwijderingsrendement. 
 
De onderverdeling van stalsystemen in twee groepen conventionele en emissiearme 
stalsystemen is (voor de hoofdcategorie varkens) beperkt functioneel. Het verschil tussen 
conventionele en emissiearme stalsystemen blijkt maar voor een tweetal diercategorieën 
(vleesvarkens en biggen) statistisch significant.  
Enerzijds levert de toepassing van emissiearme stalsysteem in de categorieën drachtige 
zeugen en kraamzeugen geen winst in minder stankgehinderden of in het aantal dieren per 
stallocatie. Anderzijds beperkt deze manier van clustering de toepassing en ontwikkeling van 
(geur)emissiearme stalsystemen. Blijkbaar kan in deze diercategorieën stankhinder alleen 
worden beperkt door toepassing van luchtwassing. 
 
In feite is de clustering in de groep emissiearme en conventionele stalsystemen evenals de 
gedetailleerde clustering niet eenduidig. In onderstaande Tabel 3.1 zijn de geuremissiekentallen 
van de hoofdcategorie varkens weergegeven. Hieruit blijkt dat ook hier de volgorde niet 
eenduidig is. Algemeen wordt aangenomen dat de groep ammoniakemissiearme stalsystemen 
ook geurarm is in vergelijking tot de groep conventionele stalsystemen. Dit blijkt ook uit de 
geurkentallen. Behalve voor de categorie kraamzeugen, in deze categorie zijn conventionele en 
emissiearme stalsystemen niet van elkaar te onderscheiden. 

                                                 
10   Verschil in geuruitworp tussen verschillende systemen is niet per definitie synoniem met verschil in 

hinderbeleving. 
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Tabel 3.1  Verschil tussen conventionele en emissiearme huisvestingssystemen voor 
“Varkens”. 

Diercategorie Systeem Emissiekental  
[OU/s·dp] 

Verhouding 
conventioneel 
/ emissiearm 

Verschil 

Conventioneel 7,8 Biggen 
NH3-emissiearm 5,4 

0,69 Significant 

Conventioneel 20,3 Dragende zeugen 
NH3-emissiearm 17,9 

0,88 Niet significant 

Conventioneel 26,5 Kraamzeugen 
NH3-emissiearm 28,2 

1,06 Niet significant 

Conventioneel 23,0 Vleesvarkens 
NH3-emissiearm 17,9 

0,78 Significant 

 
Als voorbeeld voor een meer gedifferentieerde indeling van huisvestingssystemen zijn in Tabel 
3.2 de huisvestingssystemen voor Biggen weergegeven. Hierin zijn de huisvestingssystemen 
die niet statistisch significant verschillen in groepen of clusters samengevat en weergegeven 
door middel van verschillend gearceerde cellen. Alle huisvestingssystemen kunnen in drie 
clusters of groepen worden onderverdeeld. Cluster A bevat één huisvestingssysteem ‘Schuine 
plaat in put’ en heeft een grotere geuruitworp dan het conventionele huisvestingssysteem. 
Cluster B is samengesteld uit vijf verschillende huisvestingssystemen, waaronder het 
conventionele en vier emissiearme huisvestingssystemen. Cluster C is samengesteld uit twee 
stalsystemen die tot de emissiearme huisvestingssystemen worden gerekend en die bovendien 
geurarm zijn in vergelijking tot het conventionele huisvestingssysteem. 
 

Tabel 3.2  Indeling van huisvestingssystemen voor “Biggen” in statistisch significante clusters. 

Cluster Diercategorie Systeem Emissiekental 
[OU/s·dp] A B C 

Biggen Schuine plaat in put 12,1    
 Koeldeksysteem  9,5    
 Mest/waterkanaal 8,9    
 Conventioneel 7,5    
 Verkleind mestoppervlak 7,0    
 Mestgoot schuine wand 6,6    
 Spoelgoten 4,9    
 Eilandensysteem 3,9    
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Bijlage 1 

Leidraad interviews 
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Strategie en proces 
 
Achtergrond onderzoek? 
- Aanleiding onderzoek (context). 
- Uitgangspunten onderzoek. 
- Doelstelling onderzoek. 
- Verhouding met ander onderzoek van LNV/VROM. 
- Gebruik van omrekeningsfactoren (handhaving en/of ruimtelijk beleid en/of stimulering 

diervriendelijke systemen; gewenste nauwkeurigheid in juridisch perspectief. 
 
Welke stallen meten? 
Onderzoeksvraag 
Is de selectie van gemeten stallen volledig? 
 
- Wat is de gewenste dekking die de nieuwe wet/regeling dient te omvatten. 
- Totaal overzicht van stalsystemen (bv mbt NH3) in vergelijking tot benoemde stalsystemen 

geur. 
- Welke stalsystemen (traditioneel en/of emissie-arm en/of diervriendelijk). 
- Welke diercategorieën. 
- Opgrond van welke criteria zijn stalsystemen samengevoegd (welke metingen?). 
- Wat was de noodzaak voor detaillering. 
- Wat is de gewenste nauwkeurigheid cq onderscheidedn vermogen. 
 
Selectie stallen? 
- Wijze van selectie staltype voor meten (veel dieren/weinig dieren; staloppervlakte per dier). 
- Hoe wordt gegarandeerd dat een specifieke stal representatief is voor vergelijkbare stallen 

van hetzelfde type. 
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Opzet meetprogramma? 
Voldoen de gebruikte protocollen en richtlijnen? 
 

• Welke meetstrategie 
• Welke protocollen (onderbouwing representativiteit van protocollen) 
• Welke richtlijnen en werkvoorschriften 
• Hoe is bepaald dat de uitgevoerde metingen representatief zijn: 

Factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden: 
- Frequentie (tweevoud/drievoud; duplo/triplo) 
- Meetduur 
Factoren die de geuremissie beïnvloeden 
- Jaargetijde 
- dag/nachtritme 
- ontwikkelingsfase dier (van cyclus) 
- Stal- en bedrijfssituatie 

   Bedrijfssituatie 
   Huisvesting 
   Ventilatie 
   Ammoniak/geuremissiereducerend principe 

- Bedrijfsvoering 
   Zootechniek 
   Klimaatregeling/-factoren 
   Voeding (samenstelling, hoeveelheid, voederfrequentie) 
   Gezondheid 
 
Taken en verantwoordelijkheden partijen (LNV, VROM, IMAG)? 

• Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden geregeld? 
• Wie heeft omrekeningsfactoren bepaald? 

 
Rapport IMAG: Met nadruk wordt hier gewezen op de specifieke taak van het emissieonderzoek dat 
bestond uit het aanleveren van geuremissiecijfers voor stalsystemen. De vertaling van deze gegevens 
naar omrekeningsfactoren ten behoeve van de regulering van geurhinder valt hier buiten. De in dit rapport 
genoemde geuremissieniveaus hebben derhalve geen beleidsmatige status. 
 
Procesverloop (chronologisch) en documentatie? 

• Projectplannen 
• Offertes IMAG 
• Opdrachten IMAG 
• Relevante notulen met (werk)afspraken 
• Relevante overzichten 
• Onderzoeksrapporten (per meting) 
• Tussen evaluatierapporten 
• Overzichtsrapporten 
• Documentatie omtrent de clustering van stalsystemen 

 
Aanpassingen van de strategie? 

• Hebben deze plaatsgevonden 
• Hoe hebben deze plaatsgevonden? 
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Uitvoering metingen 
 
Wat meten en registreren? 
Componenten of componentgroepen 

• Geur 
• NH3 

Afgaskarakteristieken 
• Concentratie 
• Debiet 
• Temperatuur, Vocht, Druk 

Stal- en bedrijfssituatie 
o Bedrijfssituatie 
o Huisvesting 
o Ventilatie 
o Ammoniak/geuremissiereducerend principe 

Bedrijfsvoering 
o Zootechniek 
o Klimaatregeling/-factoren 
o Voeding (samenstelling, hoeveelheid, voederfrequentie) 
o Gezondheid 

 
Waar meten? 

• Keuze meetplaats, meetvlak en traversepunten 
• Schoorsteen 
• Ventilator 
• Opening 

 
Hoe meten? 
Monsternamestrategie 

• duur van meten 
• aantal metingen per meetpositie 
• verdunning (condensatie) 
• benodigde meetvoorzieningen 

meetvormen 
• continu 
• semi-continu 
• afzonderlijke meting 

 
Wijze van analyse? 

• Type olfactometer en kalibratie olfactometer 
• Herhaalbaarheid en Reproduceerbaarheid 
• Nauwkeurigheid 
• Selectie en kwaliteitsbeheersing van het geurpanel 

 
Wijze van dataverwerking? 

o Wijze van bepalen geuremissievracht (wijze van middelen en optellen geurconcentraties) 
o Wijze van bepalen kental per dierplaats (ge/uur/dierplaats) 

 
Omgaan met afwijkingen / aanpassingen in methodiek? 
Zijn de (geur)metingen verricht volgens deze protocollen en richtlijnen en zijn eventuele afwijkingen 
gemotiveerd? 

• Procedurele afspraken 
• Handelingswijzen bij afwijkingen 
• waar, wanneer en hoe moest van het protocol worden afgeweken (golden daarvoor procedurele 

afspraken en handelswijzen) 
• Zijn er in de loop van het project aanpassingen geweest in de meetmethodiek? 
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Omwerken meetresultaten naar geuremissiekentallen 
 
Geuremissiekentallen (methodiek)? 
Onderzoeksvraag 
Is de statistische analyse van onderzoeksresultaten correct uitgevoerd? 
 
Onderzoeksvraag 
Is de conversieberekening van emissieconcentratie naar omrekeningsfactoren eenduidig en juist? 
 

• Berekeningsmethode en referentiemethode (welke test is apriori afgesproken voor het toetsen 
van de clustering 

• Omvang en representativiteit van de dataset 
• Variatie tussen verschillende staltypen 
• Variatie tussen identieke staltypen 
• Onderscheidend vermogen 
• Duplo variabiliteit 

 
Clustering? 
Onderzoeksvraag 
Is de in de RSV gekozen clustering van stalsystemen verantwoord uitgaande van de variatie in de 
meetresultaten? 
 
Onderzoeksvraag 
Is de in de RSV gekozen ‘clustering’ van stalsystemen verantwoord in het licht van de meetresultaten? 
 

• Toepassing van statistische methoden voor de clustering van staltypen en zo ja welke methoden 
dit waren. 

• alle aspecten van de dataverwerking inclusief statistische analyse van de meetresultaten, 
aggregatie, vrijgave, rapportage en de omrekeningsmethode van em issiemetingen naar 
omrekeningsfactoren 

• Wijze van selectie en clustering van diercategorieën en stalsystemen (beleidsmatige keuze of op 
basis van de meerresultaten of betreft het een combinatie). 
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Bijlage 2 

Overzicht gehouden interviews 
 
In het kader van het contra-expertise onderzoek zijn de volgende personen geïnterviewd: 
 
Contactpersoon Instituut Datum 
Nico Ogink A&F (onderzoekers) 5 februari 
Annemiek Hol A&F (stalmeetploeg) 5 februari 
Henk Hoving VROM 18 februari 
Raymond Kavsek  VROM 18 februari 
Johan Klitsie VROM 18 februari 
Dominique Crijns VROM 18 februari 
Hay Hendriks EC-LNV 20 februari  
Johan Tuinte EC-LNV 20 februari 
Klaas van der Hoek Vz Wg Emissiefactoren 25 februari 

 
Interviews / fact-finding 
 
De enquête c.q. vragenlijst die gebruikt als uitgangspunt van alle interviews is weergegeven in 
bijlage 1. In bijlage 2 is aangegeven welke personen zijn geïnterviewd. 
 
LNV 
LNV is geïnterviewd om inzicht te verkrijgen in de achtergronden van het stalmeetprogramma, 
in het bijzonder de aanleiding en doelstelling van het programma en hoe dit programma zich 
verhoudt tot ander onderzoek dat door LNV is geïnitieerd.  
Daarnaast is de in het RSV gekozen clustering van stalsystemen aan de orde gekomen. Dit is 
vooral belangrijk om vast te stellen binnen welke randvoorwaarden de staltypen zijn 
geselecteerd of deze randvoorwaarden een (m.b.t. geuremissie) werkelijk representatieve 
selectie hebben toegelaten of dat beleidsmatige overwegingen een rol hebben gespeeld.  
 
VROM 
Het gesprek met VROM (afdeling landbouw) was erop gericht de beweegredenen voor het 
vaststellen van nieuwe omrekeningsfactoren te achterhalen tegen de achtergrond van de 
vigerende methodiek. VROM achtte een nadere onderbouwing en wellicht nadere differentiatie 
van omrekeningsfactoren nodig. Het stalmeetprogramma is in samenspraak met LNV 
vastgesteld, waarbij voor VROM de potentie voor het beperken van geurhinder c.q. het 
genereren van een effectief toetsingskader voor vergunningverlening hoofddoelstelling was. 
Hoewel VROM onderkent dat in de (toentertijd) vigerende methodiek de geurhinderbeleving 
onderdeel daarvan uitmaakte is er bewust en om budgettaire redenen van afgezien 
hinderbeleving in het onderzoek te betrekken. 
Daarbij is opgemerkt dat de binnen het onderzoek gegenereerde emissiekentallen feitelijk tot 
een andere toetsingseenheid (OUE/s.dp in plaats van mve) hadden kunnen leiden, maar dat 
men daar om communicatieve redenen van heeft afgezien.  
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Werkgroep Emissiefactoren 
 
In het gesprek met de voormalige voorzitter van de Commissie van Advies (voor Groen 
Labelstallen) was een belangrijke punt in hoeverre de toegepaste onderzoeks- en meetstrategie 
een representatief beeld geven van de geuremissie. Voor het vaststellen van de 
ammoniakemissie van (emissiearme) huisvestingssystemen is een protocol opgesteld voor het 
vaststellen van de representativiteit van meetcondities. Op basis hiervan is een protocol voor 
geurmetingen opgesteld waarin is afgezien van etmaalgemiddelde metingen, maar wel expliciet 
met (seizoens)variaties werd rekening gehouden. Belangrijk was – daar waar van toepassing – 
de variabiliteit in ventilatiedebiet (en daarmee geuremissie) bij de verwerking van 
meetresultaten tot gemiddelde emissiekentallen te betrekken. Omdat veehouders vanwege 
productierendement en uit concurrentieoverwegingen binnen een nauwe bandbreedte 
opereren, werden geen grote verschillen in emissies tussen identieke stalsystemen van 
verschillende bedrijven verwacht. 
 
De selectie van te bemeten stalsystemen werd in overleg tussen EC-LNV en IMAG bepaald 
door “stallen die in de regeling werden genoemd”, en een lijst met stallen die (in het licht van 
“Groenlabel”) als veelbelovend werden beschouwd. Voor een aantal systemen zijn factoren 
gepubliceerd die niet direct aan metingen zijn ontleend, maar op basis van expert-judgement uit 
metingen aan andere stalsystemen en/of diercategorieën zijn afgeleid. De effectiviteit van 
geuremissiebeperkende technieken is op basis van een beperkt aantal meetdata 
veralgemeniseerd voor alle geuremissies. 
 
A&F / stalmeetploeg 
Binnen het A&F zijn de onderzoeksleider en een medewerkster van de stalmeetploeg geïnter-
viewd. Met de medewerkster van de stalmeetploeg is de uitvoeringspraktijk van de stal-
metingen besproken. Hierbij is aan de orde gekomen in hoeverre het meetprotocol c.q. 
werkvoorschriften in de praktijk toepasbaar waren en voldeed voor verschillende staltypen. In 
het bijzonder stond de vraag centraal, waar, wanneer en hoe van het protocol moest worden 
afgeweken en of daarvoor procedurele afspraken en handelswijzen golden. 
 
Met de onderzoeksleider is de representativiteit van de metingen, de validiteit van het meet -
protocol, de verbeteringen van het meetprotocol de aansturing van de stalmeetploeg in het 
bijzonder onder afwijkende situaties besproken. Verder is ingegaan op alle aspecten van de 
dataverwerking inclusief statistische analyse van de meetresultaten, rapportage en de om-
rekeningsmethode van emissiemetingen naar omrekeningsfactoren.  
 
Tot slot is stilgestaan bij de wisselwerking tussen de onderzoekers en de begeleidings -
commissie met name op het besluitvormingsproces naar aanleiding van de rapportage van de 
meetresultaten. 
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Bijlage 3: 

Herleiding van omrekeningsfactoren 
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Codering
volgens     Aantal dieren / mve Bron vermelding

Richtlijn 1996 Categorie Geuremissie Nieuwe norm Oude norm Methodiek Rapport
Veehouderij in OU/s/dp Richtlijn

en Stankhinder 1966

HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE
A 1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar Niet vastgesteld Niet vastgesteld --
A 2 Zoogkoeien  ouder dan 2 jaar Niet vastgesteld Niet vastgesteld --
A 3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar Niet vastgesteld Niet vastgesteld --
A 4 Vleeskalveren tot 8 maanden 37,8 0,6 1 a1 overzicht 96-99

Chemische luchtwasser (30% reductie) 26,46 0,9 a1 overzicht 96-99
A 5 Vleesstierkalveren tot 6 maanden 0,9 3 b1 afgeleid van A6
A 6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 mnd 25,6 0,9 1 a1 overzicht 96-99
A 7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar Niet vastgesteld --

HOOFDCATEGORIE B: SCHAPEN
B 1 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg --- 3,0 3 b2 Richtlijn 1996

HOOFDCATEGORIE C: GEITEN
C 1 Geiten ouder dan 1 jaar, inclusief aanfok 18,2 1,3 3 a1 IMAG 2002-18
C 2 Opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar 1,3 b1 afgeleid van C1
C 3 Opfokgeiten en afmastlammeren tot en met 60 dagen 1,3 b1 afgeleid van C1

HOOFDCATEGORIE D: VARKENS
D 1 Fokzeuegen, inclusief biggen tot 25 kg
D 1.1 biggenopfok (gespeende biggen)

Conventioneel 7,8 2,9 11 a2 overzicht 00-02
Chemische luchtwasser (30% reductie) 5,5 4,3 22 a2 overzicht 96-99
Biologische luchtwasser (45% reductie) 4,3 5,5 22 a2 overzicht 00-02
Emissiearm (NH 3  ? 0,3 kg/dierplaats) [1] 5,4 4,3 22 a2 overzicht 00-02
Chemische luchtwasser (30% reductie) 3,9 6,1 22 a2 overzicht 96-99
Biologische luchtwasser (45% reductie) 3,0 7,7 22 a2 overzicht 00-02

D 1.2 Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)
Conventioneel 27,8 0,8 1,5 a2 overzicht 00-02
Emissiearm 27,8 0,8 2,3 a2 overzicht 00-02
Chemische luchtwasser (30% reductie) 19,5 1,2 2,3 a2 overzicht 96-99
Biologische luchtwasser (45% reductie) 15,3 1,5 2,3 a2 overzicht 00-02

D 1.3 Guste en dragende zeugen
Conventioneel 20,3 1,2 3 a2 overzicht 00-02
Emissiearm 20,3 1,2 4,2 a2 overzicht 00-02
Chemische luchtwasser (30% reductie) 14,2 1,8 4,2 a2 overzicht 96-99
Biologische luchtwasser (45% reductie) 11,2 2,2 4,2 a2 overzicht 00-02

D 2 dekberen, 7 maanden en ouder
Conventioneel en emissiearm --- 1,0 1,5 b1 afgeleid van D3 conv
Chemische luchtwasser (30% reductie) --- 1,4 1,5 b1 overzicht 96-99
Biologische luchtwasser (45% reductie) --- 1,8 1,5 b1 overzicht 00-02

D 3 Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking
Conventioneel 23 1,0 1 a2 overzicht 00-02
Chemische luchtwasser (30% reductie) 16,1 1,4 1,4 a2 overzicht 96-99
Biologische luchtwasser (45% reductie) 12,7 1,8 1,4 a2 overzicht 00-02
Emissiearm (NH3 ? 1,5 kg/dierplaats[1]   17,9 1,3 1,4 a2 overzicht 00-02
Chemische luchtwasser (30% reductie) 12,5 1,8 1,4 a2 overzicht 96-99
Biologische luchtwasser (45% reductie) 9,8 2,3 1,4 a2 overzicht 00-02

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN
E 1 opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken.

Batterijhuisvesting en niet batterijhuisvesting
E 1.1 Open mestopslag onder batterrij 127,8 18 b1 afgeleid van E1.6
E 1.1 Open mestopslag onder batterrij metregelmatige afvoer 127,8 36 b1 afgeleid van E1.6
E 1.2; E 1.3; E 1.5 Emissiearm met gesloten mestopslag 127,8 144 b1 afgeleid van E1.6
E 1.5 Emissiearm zonder gesloten mestopslag 127,8 72 b1 afgeleid van E1.6
E 1.4 Kanalenstal 127,8 72 b1 afgeleid van E1.6
E 1.6 Grondhuisvesting 0,18 127,8 54 a1 overzicht 00-02

Chemische luchtwasser (30% reductie) 0,13 182,5 144 a1 overzicht 96-99
E 2 Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

Batterijhuisvesting
E 2.1 mestopslag onder  de batterij(flat-deck, 62,2 15/30 b1 afgeleid van E2.5
E 2.2; E 2.5 Emissiearm met gesloten mestopslag 62,2 120 b1 afgeleid van E2.5
E 2.5 Emissiearm zonder gesloten mestopslag 0,37 62,2 60 a1 overzicht 96-99
E 2.3 Trapkooien of compactkooien voor natte mest 0,69 33,3 120 a1 overzicht 96-99

Chemische luchtwasser (30% reductie) 0,26 88,8 120 a1 overzicht 96-99
Niet batterijhuisvesting

E 2.6 Conventioneel en emissiearm 0,3 76,7 45 a1 overzicht 96-99  


