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Wat we zullen bespreken

1. Waarom stallucht omleiden?

2. Hoe werkt een luchtgeleidingstechniek?

3. Emissiereducerend potentieel

4. Inplanting

5. Opbouw en factoren die de werking beïnvloeden

6. Subsidies - steunmaatregelen

7. Toekomstig onderzoek
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Waarom?
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Intensivering en schaalvergroting

Platteland en woonkernen verweven → welzijn ↘

Vergunningen

NIMB

Waarom stallucht omleiden?

1
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Waarom stallucht omleiden?

1

Geur → Complexe samenstelling

→ 6% is ‘tamelijk tot extreem gehinderd’

Ammoniak → 84% < landbouw (vnl. mest)

→ Verzurend & eutrofiërend

Fijn stof → Primair en secundair fijn stof

→ 50% < landbouw

→ gezondheid!
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Waarom stallucht omleiden?
1

Emissiereducerende maatregelen
Brongericht → preventief 

→ gaat vorming van de verontreiniging tegen

→ ahv voeder-, management-, staltechnieken

End-of-pipe → verwijdert verontreiniging uit de stallucht

→ ongewijzigd stalklimaat

→ biobed, luchtwasser

Luchtgeleiding → technieken die ingrijpen op de drager van de 
verontreiniging

Schouw

Windbreekmuur

Windsingel

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS56O2uurVAhVCUhQKHRJIDvwQjRwIBw&url=http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2107598/Karakteristieke-windsingels-keren-terug-in-Geldermalsen&psig=AFQjCNHa0mfO9ArB6HexPdTT2YweNeCrig&ust=1503478028708784
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Waarom stallucht omleiden?

1

Economische, ecologische 
en esthetische voordelen
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Hoe?
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Hoe werkt een luchtgeleidingstechniek?

2

Verhogen van de 
ventilatie-uitlaat

Windbrekende elementen



IL
V

O

Hoe werkt een luchtgeleidingstechniek?
2

Verhogen van de ventilatie-uitlaat
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Hoe werkt een luchtgeleidingstechniek?

Loskoppelen luchtstroom van dakoppervlak

Vrijstellen stallucht in hogere luchtlagen 

→ hogere luchtsnelheden

verspreiding over langere afstanden

mengeffect met zuivere lucht

verdunning  = lagere concentraties

2

Verhogen van de ventilatie-uitlaat
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Windbrekende elementen

Hoe werkt een luchtgeleidingstechniek?
2

Windbreekmuur

Windsingel
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Windbrekende elementen

Fysiek obstakel of barrière: mengeffect 

→ verticale menging

→ turbulenties en circulatiestromingen

= lokaal vertraagde luchtsnelheid

Depositie van de verontreiniging: vangeffect

Hoe werkt een luchtgeleidingstechniek?
2
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Vangeffect: invloed van de vegetatie

→ Impactie (hechten)

→ Diffusie     (doorheen grenslaag)

→ Opname en assimilatie NH3     (doorheen huidmondjes)

Hoe werkt een luchtgeleidingstechniek?
2
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Hoe goed?
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Emissiereducerend potentieel

Literatuur

Model - Computation Fluid Dynamics (CFD)
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Emissiereducerend potentieel

Literatuur: sterk uiteenlopende resultaten

→ Schouw: kleinere zone met potentiële geurhinder

→ Windbreekmuur: weinig onderbouwde informatie

→ Windsingel: reducties van

• geur : 6-66%

• fijn stof : 0-53%

• NH3 : 2-48% 

→ verhoogde conc. net voor de windsingel

→ toename N-gehalte in blad

3
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Model: Computation Fluid Dynamics (CFD)

→ Vleesvarkensstal

→ Windsnelheid 3,39 m s-1

→ Wind loodrecht op stal en windsingel
→ NH3-emissie uit stal

Emissiereducerend potentieel

3
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CFD-model: schouwhoogte

Emissiereducerend potentieel 3

AmmoniakconcentratieLuchtsnelheid
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CFD-model: schouwhoogte

Piekwaarden NH3 op 1,7m hoogte
• CH1: 2x hoger en op 35m afstand
• CH2: 69m afstand
• CH3: 220m afstand

Verspreiding NH3 bij CH2 & CH3
• 85-91% van de NH3-emissie op >500m
• Hoogste concentraties >2m hoogte

Emissiereducerend potentieel 3
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CFD-model: windsingel

3Emissiereducerend potentieel

AmmoniakconcentratieLuchtsnelheid

CH1

CH2

+

++

+
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CFD-model: windsingel

Verhoogde NH3-conc. 
• tussen stal en windsingel
• net na windsingel (tot op 100m)

Extra depositie NH3 door 
aanwezigheid windsingel
• 25,2% (+ 2,3%) voor CH1
• 17,2% (+ 6,8%) voor CH2

Verticale menging  verdunning en 
verspreiding over langere afstand

3Emissiereducerend potentieel
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Hoe moet dat?
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Inplanting

Schouw
Bovenop aanwezige ventilatie-uitlaten
Geen pet
Voordelig indien gehinderden op < 200m afstand

Windbreekmuur
Stallen met lengteventilatie
4-5 m windafwaarts van de ventilatoren (vermijd tegendruk)

Windsingel
Windafwaarts van de stal, gemiddeld op 6-10m
Loodrecht op de overheersende windrichting (Z-ZW)
I-, L-, U-, V-vorm of stal omringend
Aaneengesloten vegetatie! Geen openingen
Nadelig indien gehinderden op < 100m afstand (opconcentratie)
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Opbouw en factoren die de 
werking beïnvloeden

5

Structuurkenmerken

Aanplant en beheer

Niet-controleerbare factoren
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Schouw
Hogere schouw  verontreiniging over langere afstand verspreid

Minimaal 1,5m boven de nok

Windbreekmuur
Minimaal 3m of minstens even hoog als de bovenkant van de ventilatie-uitlaat

‘Stofbak’ = bak rondom de ventilatoren met bovenaan opening (pluimveestal)

Windsingel
Hoogte > 10m

Lengte i.f.v. de stal en                                                                                                     
emissiepluim

Breder = hogere                                                                                                      
afvangstcapaciteit

Structuurkenmerken

5Opbouw en factoren die de werking beïnvloeden
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Structuurkenmerken

Windsingel

Porositeit = doorlaatbaarheid
→Bepaalt in welke mate de lucht doorheen de windsingel kan passeren

Bladeren/naalden
→ Hoe groter het bladoppervlak, hoe groter de afvangstcapaciteit

→ Bladvorm speelt ook een rol

Samenstelling en NH3-gevoeligheid
→ Streekeigen en inheemse planten 

→ Vermijd planten met hoge NH3-gevoeligheid

afsterving bladweefsel, vorstschade, verhoogde stressgevoeligheid, 
ziekten/plagen

Diversiteit om plagen te voorkomen
→ ideaal habitat voor dieren

5Opbouw en factoren die de werking beïnvloeden
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Aanplant en beheer

Windsingel

Voorbereiding
• Eventueel (diep)ploegen, draineren en/of mulchen

• Eventueel herbiciden toedienen

Planten
• 3-5 rijen 

• ± 1,5m tussen de rijen

• ± 1m tussen struiken, ± 5m tussen bomen

• Opbouw laag naar hoog

struiken – middelhoge bomen (4-6m) – hoge bomen (>10m)

• Bosplantsoen = jonge planten (één tot enkele jaren) met naakte wortels; 

→ goedkoop, gemakkelijk hanteerbaar, slaat snel aan

Beheer
• Jonge plantjes water geven en onkruid wieden

• Op langere termijn snoeien, dode planten vervangen, dood hout verwijderen

5Opbouw en factoren die de werking beïnvloeden



IL
V

O

Niet-controleerbare factoren

Windsnelheid

Schouw < 200m: schouwhoogte bepaalt NH3-conc.

> 200m: windsnelheid bepaalt NH3-conc.

Windsingel bepaalt de optimale afmetingen
(hoogte, breedte, en afstand tot de stal)

Ontwikkelingsstadium en seizoen

Windsingel  - afvangstcapaciteit

Temperatuur, lucht- en bodemvochtigheid

Windsingel  - opnamecapaciteit NH3

Ziekten/plagen

Windsingel  - effectiviteit

5Opbouw en factoren die de werking beïnvloeden
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Subsidies - steunmaatregelen

6

Vlaams niveau
Beheersovereenkomsten (VLM)
Vergroeningspremie (Dep. L&V)
Investeringssteun voor niet-productieve investeringen (VLIF)

Provinciaal/gemeentelijk niveau
Premie voor kleine landschapselementen (O-Vl)
Behaagacties: goedkoop streekeigen bomen en struiken
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Nood aan reproduceerbaar onderzoek

Veldmetingen onder diverse omstandigheden

Validatie CFD-model

Instrument: model aanpasbaar aan iedere bedrijfssituatie 

 Begeleidend instrument bij keuze en ontwerp LGT 

en bij de vergunningsaanvraag

Toekomstig onderzoek
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Dankjewel

Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 1
9820 Merelbeke – België

T + 32 (0)9 272 28 00
F  +32 (0)9 272 28 01

t&v@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be
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