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1 Inleiding 

Deze praktische gids vormt één van de leverbaarheden van het BLES PIGS IWT-LA project rond 

‘Beheersen van Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen’. Hierin wordt getracht oplossingen voor 

de bestaande emissieproblematiek in de intensieve veeteelt aan te bieden. Dit door het 

ontwikkelen, beschikbaar stellen en ingang doen vinden van passende staltechnieken en 

bedrijfsbeheertools voor de reductie van geur- en ammoniakemissies uit zowel bestaande als 

nieuwe stallen in de Vlaamse varkenshouderij. Hiervoor wordt vooral ingezet op 

ventilatietechnieken als belangrijkste preventieve maatregel en technieken voor luchtbehandeling 

als end-of-pipe oplossing. Bijkomend werd het potentieel nagegaan van  technieken voor het 

afleiden van stalemissies rondom veeteeltbedrijven, zgn. luchtgeleidingstechnieken. 

In Hoofdstuk 2 wordt kort de emissieproblematiek verduidelijkt evenals de maatregelen die 

genomen kunnen worden om de emissies uit de intensieve veeteelt te beperken. Deze praktische 

gids spits zich toe op luchtgeleidingstechnieken (LGT), in Hoofstuk 3 wordt dan ook hun 

werkingsprincipe uit de doeken gedaan.  

Om de luchtbeweging en verspreiding van emissies rond varkensstallen in kaart te brengen, werd 

binnen het BLES PIGS project een model ontwikkeld met behulp van Computational Fluid Dynamics 

(CFD). Dit model werd gebruikt om simulaties uit te voeren voor de verspreiding van polluenten in 

de stalomgeving bij af- en aanwezigheid van een luchtgeleidingstechniek. De resultaten werden 

echter nog niet gevalideerd in de praktijk. Het model dient voorlopig dus enkel als verkennend 

middel om voeling te krijgen met de potentiële werking van de voorgestelde technieken voor 

luchtgeleiding. Voor de bepaling van het reducerend potentieel voor ammoniak (NH3), geur en fijn 

stof werd voor deze praktische gids beroep gedaan op zowel bestaande literatuur als resultaten 

van de simulatie-oefening (Hoofdstuk 4).  

Hoofdstuk 5 beschrijft het effect van de locatie en de oriëntatie van een LGT ten opzichte van de 

stal, en in Hoofdstuk 6 wordt de opbouw besproken alsook factoren die een invloed hebben op 

de doeltreffendheid. In Hoofstuk 7 wordt een oplijsting gegeven van beschikbare 

steunmaatregelen. Tot slot worden enkele nuttige links voorzien in Hoofdstuk 8, en toekomstige 

onderzoekspistes worden toegelicht in Hoofdstuk 9. 
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2 Problematiek 

2.1 Intensivering van de landbouw 

In een dichtbevolkt gebeid als Vlaanderen kunnen intensivering en schaalvergroting in de 

landbouw leiden tot meer hinder voor omwonenden en versnippering van het natuurlandschap1. 

Terwijl vroeger landbouwemissies (ammoniak, geur en fijn stof) eerder verspreid of diffuus 

voorkwamen, gebeuren ze nu sterker en meer geconcentreerd op bepaalde locaties, met een 

potentieel grotere impact van een individueel bedrijf op het milieu en omwonenden tot gevolg2. 

Het aspect luchtemissies vormt daarom ook een belangrijk beoordelingspunt in 

vergunningsaanvragen van veeteeltbedrijven.  

2.1.1 Geuremissies en hinder 

Eén van de meest voorkomende klachten over veeteeltbedrijven gaat over geurhinder3. Deze geur 

ontstaat als gevolg van microbiële afbraakprocessen in het dier zelf, in het diervoeder en 

voornamelijk in de mest1,2.  

De emissiefactor voor geur op stalniveau wordt meestal uitgedrukt in hoeveelheid geureenheden 

(Odour Units [OU]) per dier en per seconde (Figuur 1)5. Bij de beoordeling van 

vergunningsaanvragen wordt met behulp van een modela de verspreiding van de geurpluim 

voorspeld en wordt een inschatting gemaakt van de geurconcentraties in de omgeving van het 

bedrijf. Deze concentraties worden uitgedrukt in OU per m3. Geurhinder is echter niet eenduidig 

in cijfers uit te drukken omdat de mate van hinder mee bepaald wordt door de frequentie, duur 

en intensiteit van de blootstelling, de aard van de geur, en sociaal-psychologische factoren3,5. 

Gezien de complexe samenstelling van stalgeur, is het beheersen en behandelen ervan een 

technische uitdaging3.  

Figuur 1. Potentiele geurhinder van een veeteeltbedrijf voor omwonenden 

 

 

                                                           
a https://www.lne.be/impact 

https://www.lne.be/impact
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Figuur 2. Mate van geurhinder afkomstig van verschillende bronnen voor het Vlaamse Gewest4. Onderaan in 

de balk is het aandeel ‘helemaal niet’ weergegeven, helemaal bovenaan ‘extreem’. 

Op basis van het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek in 2013 in Vlaanderen bleek dat 21% van de 

respondenten zich ‘een beetje gehinderd’ voelt door geuremissies van landbouwpraktijken, en 6% 

‘tamelijk tot extreem gehinderd’ (Figuur 2)4. Geurhinder leidt tot verminderde sociale aanvaarding 

van landbouwpraktijken, maatschappelijke kosten ten gevolge van klachtenbehandeling, 

waardevermindering van getroffen woningen en indirecte gezondheidsklachten. 

2.1.2 Ammoniakemissies 

In 2014 werd in Vlaanderen door de veeteelt 37.129 ton ammoniak (NH3) geëmitteerd, goed voor 

84% van de totale NH3-emissie7. Hiervan nemen varkens 49% voor hun rekening, gevolgd door 

runderen met 41% en pluimvee met 9% (Figuur 3)8. Ammoniak wordt gevormd bij afbraak van 

ureum, aanwezig in de urine, door microbieel urease, aanwezig in de mest6. De voornaamste bron 

is dan ook de stal, waar 61% van de ammoniakemissies plaatsvinden in de hokken en bij opslag in 

de mestkelder. Daarnaast kunnen emissies uit mest ook optreden bij toediening op het land (32%), 

weiden/grazen (7%) en bij externe opslag (0,2%) (Figuur 4)7,8. Door de invoering van wetgeving 

omtrent emissiearm aanwenden van mest en ammoniakemissiearme stalsystemen is er sinds 2001 

een daling van de ammoniakemissies uit de landbouw, maar nog steeds komt een aanzienlijke 

hoeveelheid NH3 terecht in het milieu. Dit kan leiden tot eutrofiëring van nabij gelegen waterwegen 

en verzuring en vermesting van de bodem met vegetatieschade tot gevolg. 

Ammoniak speelt ook een belangrijke rol bij de vorming van zgn. secundair fijn stof in de 

atmosfeer. Dit zijn o.a. ammoniumzouten die ontstaan door chemische reacties van NH3 met 

gasvormige verbindingen zoals zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) die hoofdzakelijk 

uitgestoten worden door niet-landbouw bronnen7,8. 
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Figuur 3. Aandeel (%) van de verschillende diersoorten in de totale NH3-emissie in Vlaanderen (2015)8. Te 

starten bovenaan en met de klok mee, zie je het aandeel van pluimvee, overig vee, rundvee, en varkens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Aandeel (%) van de verschillende emissiestadia in de totale NH3-emissie in Vlaanderen (2015)8. Te 

starten bovenaan en met de klok mee, zie je het aandeel van weide (grazen), stal en interne opslag, 

toediening op het land, en (onzichtbaar wegens te klein) externe opslag.  

2.1.3 Fijn stof emissies 

Fijn stof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes met uiteenlopende afmetingen en samenstelling 

die in de lucht aanwezig zijn. Afhankelijk van hun grootte (diameter ø) worden ze in verschillende 

fracties ingedeeld zoals PM10 (Particulate Matter met ø < 10 µm), PM2,5 (ø < 2,5 µm) en PM1,0 (ø < 1,0 

µm)6,8. Omdat fijn stofdeeltjes diep in de luchtwegen kunnen binnendringen, vormen ze een 

gezondheidsrisico voor mens en dier. Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker in principe.  

Fijn stof wordt ook in 2 categorieën opgesplitst op basis van de oorsprong. Primaire stofdeeltjes 

worden direct vanuit een bron (natuurlijk of door mensen teweeggebracht) in de atmosfeer 

geëmitteerd en ondergaan daar weinig tot geen veranderingen. In de veeteelt zijn deze stofdeeltjes 

hoofdzakelijk organisch van aard en afkomstig van resten van diervoeders, uitwerpselen, stro, 

huid- en haardeeltjes en insecten. Secundair fijn stof ontstaat in de atmosfeer door chemische 

reacties van gasvormige componenten. De eerder vermelde ammoniumzouten (zie 2.1.2) behoren 

tot deze categorie8.  

9%
2%

41%

49%

NH3-aandeel per diersoort

Pluimvee Overig vee Rundvee Varkens

0,2% 7%

61%

32%

NH3-aandeel per emissiestadium

Weide (grazen) Stal/interne opslag Toediening op het land



10|33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Bijdrage (%) aan de PM10 fijn stofemissies per sector voor Vlaanderen (2007)9,10. Te starten bovenaan 

en met de klok mee, zie je het aandeel van handel en diensten (erg klein), huishoudens, industrie, energie, 

landbouw (ruim 50%) en transport. 

Het grootste deel van de totale fijn stof emissies in Vlaanderen ten gevolge van menselijke 

activiteiten wordt toegeschreven aan de landbouwsector (PM10 54% en PM2,5 49%), met als koploper 

de akkerbouw, gevolgd door veeteelt (Figuur 5)10. Deze emissies bestaan voor het merendeel uit 

secundair fijn stof en de exacte hoeveelheid varieert naargelang de meteorologische 

omstandigheden en locatie. Aangezien secundair fijn stof ontstaat uit reacties van stoffen 

afkomstig van diverse bronnen, kunnen ook andere bronnen (zoals industrie) hierbij een 

belangrijke rol spelen en kan de effectieve bijdrage van de veeteelt mogelijks lager liggen. Een 

recenter rapport over luchtkwaliteit van de VMM (2015) meldde een bijdrage van 15% van de land- 

en tuinbouw aan de fijn stof emissies9. Hier werd echter alleen primair fijn stof in rekening 

gebracht. 

2.2 Emissiereducerende maatregelen 

Technieken en strategieën om emissies (of effecten ervan) te reduceren in de veeteelt kunnen 

opgedeeld worden in drie categorieën2,7. Ten eerste heb je de preventieve of brongerichte 

maatregelen die de vorming van NH3, geur en fijn stof tegengaan. Onder de brongerichte 

maatregelen rekenen we voedingsstrategieën, managementpraktijken (zoals beheersen stalklimaat 

en mestbeheer) en staltechnieken (zoals emissiearme stalsystemen). Daarnaast zijn er de end-of-

pipe technieken die aan de ventilatie-uitlaat geplaatst worden om de stallucht te zuiveren. Tot deze 

categorie behoren onder meer de luchtwassers en biobedden. Een derde categorie vormen de 

luchtgeleidingstechnieken (LGT). Deze technieken beïnvloeden  de luchtbeweging en verspreiding 

van emissies buiten de stal zodat menging met hogere luchtlagen (dispersie) optreedt en eventueel 

afzetting op de grond (depositie) door een afname in windsnelheid. Voorbeelden van 

luchtgeleidingstechnieken zijn schouwen als verhoogde ventilatie-uitlaten (Figuur 5), 

windbreekmuren en windsingels (Figuur 6)2.    
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Windbrekende elementen zoals houtkanten, houtwallen, heggen en bomenrijen maakten historisch 

integraal deel uit van het agrarisch landschap. Zij dienden als erfafscheiding, voorkwamen 

verstuiving van de teeltlaag en voorzagen in de houtbehoefte7. Mede door de intensivering van de 

landbouw is het merendeel van de aanplant verloren gegaan, maar de voorbije jaren is er een 

tendens naar (her)introductie van deze landschapselementen1. Ze hebben een temperende werking 

op de wind en zorgen plaatselijk voor een stabieler microklimaat dat windluwer is en met mildere 

temperatuuruitersten. Ook de bodemtemperatuur is gematigder, bodemvocht wordt beter 

vastgehouden en erosie wordt tegengegaan3. Voornamelijk in Noord-Amerika worden ze vaak 

toegepast als beschutting rond gewassen om gewasopbrengsten te verhogen, en rond (grazende) 

dieren om stress te verlagen. Het matigende effect van windbrekende elementen zou ook 

energiekosten voor de opwarming/afkoeling van stallen en woningen kunnen verlagen.  

Landschapselementen zorgen ook voor meer biodiversiteit doordat er een natuurlijk ecosysteem 

wordt nagebootst met verschillende vegetatielagen die als noodzakelijk habitat dienen voor tal 

van wilde dieren7. Vooral in een landbouwomgeving met open landschappen spelen ze een 

belangrijke rol als schuilplaats en verbindingsweg. Doordat de landschapselementen zorgen voor 

een betere integratie van het veeteeltbedrijf, hebben ze een esthetische functie met sociaal-

psychologische gevolgen7. Bij het aanzien van een aantrekkelijk landschap zullen omwonenden het 

bedrijf minder snel als hinderlijk ervaren, en dit verbetert de relatie tussen landbouwer en 

omgeving3.  

De belangrijkste toepassing van windbrekende elementen in het kader van deze praktische gids is 

hun potentieel om in te grijpen op de verspreiding van polluenten naar de omgeving toe. 

Windafwaarts van stallen is de lucht drager van fijn stof, geurcomponenten en ammoniak. Door 

de windpatronen rond veeteeltbedrijven te beïnvloeden, kan de verspreiding van verontreiniging 

tot op zekere hoogte beheerst worden7.  

 

 

 
Figuur 6. Windsingels rond landbouwbedrijvenb  

  

                                                           
b Bronnen: http://www.emmeloord.info & http://www.omroepgelderland.nl 

http://www.emmeloord.info/
http://www.omroepgelderland.nl/
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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3 Werkingsprincipe van een luchtgeleidingstechniek 

Een luchtgeleidingstechniek werkt in op de heersende luchtstromingen door de richting en/of de 

snelheid ervan te wijzigen met als doel de eventuele hinder van meegevoerde gassen (geur) en 

deeltjes (fijn stof) te verminderen. De lucht kan worden weggeleid van omwonenden of kan 

vertraagd en gefilterd worden door plantaardige structuren. We onderscheiden twee technieken: 

een verhoogde ventilatie-uitlaat en windbrekende elementen.  

 

3.1 Verhogen van de ventilatie-uitlaat 

Door de stallucht rechtstreeks vrij te stellen in hogere luchtlagen (met hogere windsnelheden) 

treedt menging op van de verontreiniging met zuivere lucht en wordt de emissie over langere 

afstand verspreid (dispersie). Dit wordt het mengeffect van een LGT genoemd (Figuur 7)2. De 

verontreiniging wordt zodoende niet uit de lucht verwijderd maar verdund over grotere afstand. 

Het verhogen van de ventilatie-uitlaat door het plaatsen van een schouw zorgt er bovendien voor 

dat de luchtstroom losgekoppeld wordt van het dakoppervlak. Hierdoor wordt vermeden dat de 

verontreiniging naar de grond wordt geleid en zich zou verplaatsen in laminaire luchtstromen die 

meanderen over het landschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Afbeelding (boven) en werkingsprincipe (onder) van een verhoogde ventilatie-uitlaat (schouw) aan 

een varkensstal11. 
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3.2 Windbrekende elementen 

Windbreekmuren en windsingelsc vormen fysische obstakels in het landschap en beïnvloeden zo 

de luchtstromingen. De toestromende lucht zal (al dan niet gedeeltelijk) over de barrière heen 

worden geduwd met verticale menging tot gevolg. Net zoals bij de verhoogde schouw treedt zo 

een mengeffect op in de zone boven het windbrekend element (Figuren 8 en 9). Vóór en na het 

windbrekend element ontstaan er ook turbulenties en circulatiestromingen die de luchtsnelheid 

lokaal afremmen. Hierdoor kunnen deeltjes in deze windluwe zones onder invloed van de 

zwaartekracht sedimenteren en de grond bereiken (Figuren 8 en 9)1,6. De verontreiniging wordt 

(tijdelijk) zo dichter bij de bron gehouden en meer vertraagd vrijgesteld3.  

Een bijkomende werking van windbrekende elementen is het vangeffect waarbij verontreiniging 

uit de lucht wordt verwijderd door droge depositie. Met andere woorden: de stof slaat neer op het 

windbrekend element. Samen met de sedimentatie van de deeltjes in de windluwe zones, krijg je 

zo een lokale opconcentratie van de verontreiniging net vóór en na de LGT2,3. Hiermee moet dan 

ook rekening gehouden worden bij de plaatsing van een windbrekend element (zie Hoofdstukken 

5 en 6).  

 

Figuur 8. Werkingsprincipe van een windbreekmuur2. De verticale neerwaartse pijlen duiden sedimentatie 

van de meegevoerde verontreiniging aan in de windluwe zone vóór en na de muur. 

Figuur 9. Werkingsprincipe van een windsingel2,3. De stippellijn duidt de windluwe zone aan vóór en na de 

windsingel waar sedimentatie van de meegevoerde verontreiniging optreedt.  

                                                           
c Windsingel = lineair element dat opgebouwd is uit één of meerdere lagen vegetatie en een soort haag 
vormt in het landschap 



14|33 

Binnen de windbrekende elementen vormen de windsingels een aparte categorie. Windsingels zijn 

opgebouwd uit levende materie (vegetatie) en de interactie met de luchtstroom en deeltjes is apart 

en variabel. De dichtheid (of omgekeerd: de luchtdoorlaatbaarheid of porositeit) van een 

windsingel hangt af van de dichtheid van de begroeiing en van het bladerdek. Het eerste wordt 

onder andere bepaald door de plantafstand, de breedte van de aanplant en het type vegetatie; 

het tweede hangt samen met de seizoenen. Windsingels en vegetatie in het algemeen zijn de meest 

efficiënte natuurlijke filters in het landschap. Omdat windsingels poreus zijn zal een deel van de 

luchtstroom er doorheen passeren. Deze luchtstroom is laminair, d.w.z. dat de luchtlagen 

nagenoeg over elkaar schuiven. Binnenin windsingels vormen takken en bladeren een obstructie 

voor de luchtstroom, die abrupt onderbroken wordt. Hierdoor vormen zich turbulenties rond de 

oppervlakten. Door de wervelingen in de luchtlaag rond de bladeren en takken, zullen de 

meegevoerde deeltjes  tegen de oppervlakken aanvliegen, waarna ze eraan kunnen vasthechten of 

opgenomen kunnen worden3. Dit mechanisme heet impactie (Figuur 10)6. Het vergt energie om 

deze deeltjes weer los te krijgen en verder mee te voeren in de luchtstroom. Dit proces van 

afvangen van deeltjes door de bladeren en takken gebeurt vooral bij kleine deeltjes van 0,1 µm tot 

10 µm groot, d.i. de PM10 fractie. De fijne haartjes op bladoppervlakten en gelijkaardige structuren 

op de schors of stam hebben het grootste vangeffect voor de kleinste (en meest schadelijke) 

deeltjes van 0,1 µm tot 5 µm groot.  

Een andere methode van afvangen door de vegetatie is diffusie. Dit proces is vooral van belang 

voor gasmoleculen of deeltjes < 1 µm die zich als een gas gedragen. Dergelijk kleine deeltjes kunnen 

door de laminaire grenslaag rond de vegetatie treden6. Vervolgens kunnen bepaalde componenten 

via passieve diffusie door open huidmondjes passeren en zo door de plant opgenomen worden 

(Figuur 10)3. Omgekeerd kan ook, indien de concentratie in de omringende luchtstroom lager is, 

dan in de vegetatie kunnen deeltjes vanuit het blad naar de atmosfeer diffunderen. 

 

 

Figuur 10. Impactie en diffusie6. Bij impactie vliegen de deeltjes tegen de vegetatie aan en hechten ze zich 

vast aan het oppervlak. Bij diffusie bewegen kleine deeltjes als gevolg van een concentratieverschil. Soms 

worden ze ook opgenomen door het oppervlak.  
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4 Potentieel om polluentconcentraties te verlagen 

De capaciteit van een LGT om polluentconcentraties te reduceren hangt af van tal van factoren, 

inclusief de soort emissie, karakteristieken van de LGT, bedrijfskenmerken, omgevingsfactoren en 

weersomstandigheden (zie Hoofdstuk 6). Hierdoor zijn heel uiteenlopende reductiewaarden terug 

te vinden in de literatuur en moet er voorzichtig omgegaan worden met de interpretatie ervan. 

Vaak ontbreken belangrijke meetwaarden en zijn geen controle-experimenten uitgevoerd. Ook 

resultaten van modelsimulaties zijn specifiek voor het gebruikte model, de onderliggende 

vergelijkingen en de gemaakte veronderstellingen. De bekomen resultaten kunnen zodus niet 

veralgemeend worden.  

We beschrijven achtereenvolgens reductiewaarden van LGT zoals die terug te vinden zijn in de 

literatuur en eigen studieresultaten die bekomen werden door de gevoerde modelsimulatie van 

LGT.  

4.1 Literatuuronderzoek  

Schouw 

Over de invloed van een verhoogde ventilatie-uitlaat op de verspreiding van emissies is beperkt 

voorgaand onderzoek te vinden. Eén studie onderzocht de effectiviteit van een 5 m hoge schouw 

op nachtelijke geuremissies uit een kippenstal. Door het creëren van turbulenties zorgde de 

schouw ervoor dat de zone waarin potentieel geurhinder kon optreden verkleind werd. Door het 

verdunningseffect nam de afstand tot waarop 5 geureenheden gedetecteerd werden (op 

mensenhoogte) af van 300 m tot 170 m 2. Het reducerend effect van een schouw zou wel lager zijn 

bij sterke winden en onstabiele weersomstandigheden. Een andere studie onderzocht de invloed 

van drie schouwhoogtes (0,6 m, 3 m en 6 m) op geurverspreiding11. Een 3 m hoge schouw 

reduceerde de geurconcentratie op 50 m afstand van de bron. De hoogste schouw was het meest 

effectief maar geurconcentraties fluctueerden op 150 m afstand, hetgeen potentieel voor hinder 

kon zorgen. Ook de invloed van de opwaartse luchtsnelheid in een schouw werd nagegaan. Hogere 

snelheden zouden voor een betere verticale menging zorgen en extra dispersie of verdunning11,12. 

Dezelfde auteurs simuleerden ook emissies uit een varkensstal met een CFD-model. De resultaten 

toonden aan dat bij een 4 m verhoging van de uitlaat de piekconcentraties op 2 m hoogte en 50 

m afstand met 60-76% werden verlaagd, en op 100 m afstand met 47-63%13. Andere 

modelberekeningen met V-STACKS toonden aan dat de geurbelasting gevoelig afneemt tot op 125 

m afstand indien de uitlaat 5 m verhoogd wordt. Door dezelfde uitlaat 8 m te verhogen zou de 

geurbelasting tot op 250 m afstand verlagen2. Hoe hoger de schouw, hoe verder het reducerende 

effect reikt. 

Windbreekmuur 

Over de potentiële reductie van deze LGT is beperkte en weinig onderbouwde informatie terug te 

vinden in de literatuur. Verkennende studies toonden aan dat een reductie van geurconcentraties 

kan verwacht worden door de aanwezigheid van een windbreekmuur onder onstabiele 

omstandigheden, maar dat verticale menging niet bevorderd wordt in stabiele, kalme 

weersomstandigheden2. Een simulatie-oefening voorspelde ook dat een verhoogde ventilatie-

uitlaat efficiënter zou zijn dan een windbreekmuur. Extra modelberekeningen en veldmetingen 

moeten echter uitgevoerd worden om dit onderzoek te bevestigen2. 
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Windsingel 

Er werden verschillende studies uitgevoerd waarbij de effecten van een windsingel op ammoniak-, 

geur-, en fijn stofverspreiding werden onderzocht. Deze studies worden hier kort besproken. 

 

De universiteit van Wageningen voerde in 2003 een meetcampagne uit om de invloed van 

windsingels op de verspreiding van ammoniak na te gaan1,14. Als case werd een vleesvarkensstal 

gekozen met een windsingel bestaande uit loofbomen en struiken op 20 m afstand van de stal. De 

situering was zo dat de overheersende wind loodrecht stond op de windsingel. Uit 

concentratiemetingen bleek dat zowel het concentratieniveau als de richting waarin NH3 verspreid 

werd door de aanwezigheid van de windsingel werd beïnvloed. Het totaalgebied met een 

concentratie hoger dan de achtergrondconcentratie werd verkleind14. Ook werden tot 6 maal 

hogere NH3-concentraties aangetroffen op korte afstand van de stal, voor de windsingel. Naarmate 

de windrichting meer afweek van de loodrechte positie op de windsingel, bleek dat de emissiepluim 

meer werd afgebogen. De vegetatie in de windsingel vertoonde hogere N-gehaltes in de bladeren 

als gevolg van de verhoogde N-blootstelling1. Andere studies beschreven erg variabele resultaten 

met NH3-reducties tussen 2-48%15-18.  

 

In 2003 werden in Canada metingen uitgevoerd om het effect van een windsingel op de grootte 

en intensiteit van geurpluimen in het veld na te gaan19. Vier verschillende windsingels werden 

onderzocht, elk opgebouwd uit twee bomenrijen maar met verschillende samenstelling 

(loofbomen versus coniferen) en doorlaatbaarheid. Er werd gekozen voor een mobiele 

geurgenerator (varkensmest) om een invloed van omliggende gebouwen te vermijden, en deze 

werd op 15, 30 en 60 m afstand wind opwaarts van de windsingel geplaatst. Rond de geurpluim 

werd op basis van geurcontourlijnen een rechthoek gedefinieerd waarin mogelijk hinder kon 

optreden. De aanwezigheid van een windsingel leidde tot een significante reductie van de lengte 

van deze rechthoek met 22% (wind afwaarts van de windsingel). Dit effect was vooral merkbaar 

voor windsingels met lage doorlaatbaarheid. De lengte nam echter wel toe bij hogere 

windsnelheden en temperaturen. Hoe kleiner de hoek van de wind met de windsingel, hoe kleiner 

de invloed op de lengte. Er was geen significant effect van de afstand tussen de bron en LGT, maar 

de auteurs vermoedden op basis van de resultaten wel dat geur beter afgevangen en verdund kan 

worden door bomen die dichterbij staan. De geadviseerde afstand bedroeg 15 m. De breedte van 

de rechthoek ondervond weinig invloed van de windsingel19. Overige studies waren meestal 

kwalitatief en vermeldden ook een afname van de lengte van de geurhinderzone, alsook een 

concentratie-verlagend effect in de verticale richting door aanwezigheid van een windsingel. 

Bepaalde studies rapporteerden geurreductiewaarden van 6-66%20-25. 

 

Veldexperimenten met vernevelaars werden uitgevoerd om de afname van de concentratie fijn 

stof door een bomenrij vast te stellen bij verschillende deeltjesgrootte en vegetatietypes26. De 

vernevelaars genereerden druppels (2-4 µm, 3-7 µm en 4-10 µm) met een gekende hoeveelheid 

kleurstof op 30 m afstand van de bomen. Op het moment dat de druppels de vegetatie bereikten 

was al het water verdampt en bleven alleen droge fijn stofdeeltjes over. Uit de resultaten bleek 

dat naaldbomen een hogere afvangcapaciteit hadden dan loofbomen, en dat kleinere stofdeeltjes 

minder efficiënt werden afgevangen dan grotere stofdeeltjes. Bij naaldbomen werd tussen 9 en 

30% afgevangen van de deeltjes in de luchtstroom die de windsingel bereikte. Voor loofbomen 

was dit gemiddeld 12%26. De meeste kwantitatieve studies rond fijn stofreductie waren toegepast 

op verkeersemissies. Enkele studies op veeteeltbedrijven (meestal pluimvee) rapporteerden 

reductiewaarden tussen 0-53%22,27-28. 
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4.2 Resultaten modellering  

CFD-model 

Als onderdeel van het BLES PIGS IWT-LA project werd een model ontwikkeld op basis van 

Computational Fluid Dynamics (CFD) en massatransport. Met dit rekenmodel werd de 

luchtbeweging en polluentenverspreiding rond varkensstallen in kaart gebracht met en zonder 

LGT. Hierbij werd ammoniak gebruikt om transport van materie te berekenen omdat deze stof 

goed gekarakteriseerd is en een belangrijke component van emissies uit de veeteelt voorstelt. De 

beschouwde technieken waren schouwen en windsingels.  

 

Het rekenmodel is gebaseerd op de ILVO/UGent praktijkstal voor vleesvarkens. Het is belangrijk te 

vermelden dat de modelresultaten nog niet werden gevalideerd in de praktijk. De resultaten moeten 

dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, zijn louter indicatief en zijn uitsluitend 

geldig onder de voorwaarden opgelegd aan het model (o.a. staleigenschappen en kenmerken van 

de LGT).  

Vleesvarkensstal 

Het rekenmodel simuleert een vleesvarkensstal met 769 dierplaatsen met een veronderstelde 

emissie van 3,5 kg NH3 jaar-1 dier-1 (Figuur 11). De windrichting werd loodrecht op de nok gesimuleerd 

en het windprofiel was functie van de windsnelheid en oppervlakteruwheid. De windsnelheid 

bedroeg aanvankelijk 3,39 m s-1 (referentiehoogte 10 m), hetgeen overeenkomt met de gemiddelde 

windsnelheid gemeten door het KMI te Ukkel. De oppervlakteruwheid bedroeg 0,03 m, wat de 

vastgelegde waarde is voor agrarisch landschap. De droge depositiesnelheid van NH3 werd 

verondersteld 1,5 m s-1 te zijn. 

 

Figuur 11. Stalafmetingen (links, eenheid m) en schets van het rekenkundig domein rond de stal met 

windsingel zoals gebruikt in het CFD-model (rechts). Het rekenkundig domein is 1138 m lang, 204 m breed en 

100 m hoog. De windsingel bevindt zich standaard op 15 m van de stal. Het rekenkundig domein strekt zich 

1000 m uit voorbij de windsingel. 

Schouw 

De invloed van een verhoogde ventilatie-uitlaat op de luchtstroom en de verspreiding van 

ammoniak werd onderzocht. Drie schouwhoogtes werden geselecteerd (Figuur 12): 

- Case 1: bestaande schouw (CH1 = 1 m); reikt niet boven de nok 

- Case 2: hoogte aangeraden in de geurregelgeving8 (CH2 = 4,3 m); reikt 1,5 m boven de nok 



18|33 

- Case 3: hoogte gekozen uit aerodynamische overwegingen (CH3 = 6,3 m); reikt 3,5 m boven 

de nok en reikt boven het imaginaire verlengde van de dakhelling 

Figuur 12. Schematisch overzicht van de stal met verschillende schouwhoogtes CH1 (oranje), CH2 (groen) en 

CH3 (blauw) van respectievelijk 1 m, 4,3 m, en 6,3 m hoog. De nokhoogte bedraagt 8,25m. CH2 en CH3 reiken 

1,5 m en 3,5 m boven de nok. 

De simulaties gaven grote verschillen tussen de drie testscenario’s voor wat betreft luchtsnelheid 

en NH3-verspreiding. De stal zelf en de schouwhoogte hadden een groot effect op de afname van 

de luchtsnelheid achter de stal. Hogere schouwen zorgden voor turbulenties waardoor de 

luchtstroom werd losgekoppeld van het dak en circulatiestromen ontstonden achter de stal. In die 

zones beweegt de lucht in allerlei richtingen (ook tegenstroom) en daardoor is de luchtsnelheid er 

lager. Hoe hoger de schouwhoogte, hoe omvangrijker de zone met verlaagde luchtsnelheid (Figuur 

13). Bij lage schouwen (CH1, case 1) werd NH3 langs het dak naar de grond geleid en daarlangs 

verder verspreid. Om de verschillende casussen te vergelijken werden de NH3-concentraties op 1,7 

m hoogte bekeken. Dit is de gemiddelde menshoogte of de hoogte waarop geurwaarneming 

gebeurt. Piekconcentraties op deze hoogte werden voor CH1 teruggevonden op 35 m afstand van 

de stal en concentraties waren er 2 keer hoger dan in de andere gevallen. Hogere schouwen stelden 

NH3 vrij in hogere luchtlagen waardoor deze verdund en verder verspreid werd (Figuur 13). 

Piekconcentraties kwamen dan ook voor op 69 m en 22 0m afstand van de stal voor CH2 en CH3, 

respectievelijk. In deze twee gevallen werd 85-91% van de emissie gedispergeerd op > 500 m afstand 

en het meeste NH3 werd aangetroffen op in de luchtlagen boven 2 m hoogte.  

 

Figuur 13. Verdeling van de luchtsnelheid (links) en NH3-verspreiding (rechts) voor een dwarsdoorsnede ter 

hoogte van het midden van de stal bij de drie testscenario’s met toenemende schouwhoogte. CH1, CH2 en 

CH3 zijn respectievelijk 1 m, 4,3 m, en 6,3 m hoog.  
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Windsingel 

Twee scenario’s werden onderzocht telkens met en zonder windsingel. De twee referentiescenario’s 

zijn CH1 en CH2 (zie beschrijving onder ‘schouw’), De twee scenario’s met windsingel vertrekken 

van dezelfde basis maar zijn uitgebreid met een windsingel op 15 m afstand van de stal. De 

windsingel staat dwars op de stal, is 15 m hoog en 3,5 m breed, en wordt als oneindig lang 

beschouwd (Figuur 14). Zo wordt gegarandeerd dat alle lucht ofwel doorheen ofwel overheen de 

windsingel zou passeren. De oriëntatie is zo dat de wind loodrecht op de windsingel valt (= 

optimale situatie). De doorlaatbaarheid van de windsingel werd bepaald op basis van vegetatie-

specifieke parameters die in dit model correspondeerden met waarden voor dennenbomen. 

Bijkomstige simulaties werden uitgevoerd om de invloed van de doorlaatbaarheid of porositeit 

van de vegetatie op het concentratie-verlagend effect na te gaan. 

Figuur 14. Schematisch overzicht van de stal en windsingel. De twee schouwhoogtes zijn aangegeven in 

oranje (CH1) en groen (CH2). De windsingel of ‘shelterbelt’ staat 15 m wind afwaarts van de stal, is 15 m hoog 

en 3,5 m breed. 

Windsingels creëren grote zones met verlaagde luchtsnelheden net voor en na het element. Ze 

vertragen de lucht die er doorheen passeert en versnellen deels de lucht die er overheen passeert 

(Figuur 15). Deze twee luchtstromen creëren een beschermde, windluwere zone na de windsingel 

met een verhoogde afzetting van NH3. De NH3-concentratie neemt omgekeerd evenredig toe met 

de luchtsnelheid. Dit is logisch want naarmate de dragende lucht vertraagt, gaan de deeltjes 

‘uitzakken’. Voor beide schouwhoogtes werden de hoogste ammoniakconcentraties gevonden 

tussen de stal en windsingel, en in de windluwe zone achter de windsingel (Figuur 15). Windsingels 

droegen bij tot de verwijdering van ammoniak door een toename van de depositie, namelijk van 

22,9% naar 25,2% voor CH1 en van 10,4 naar 17,2% voor CH2. Indien een windsingel aanwezig was, 

werd de luchtstroom ook actief omhoog gestuwd waardoor de emissiepluim in hogere luchtlagen 

terecht kwam en verticale menging gestimuleerd werd. Hierdoor kwamen piekconcentraties voor 

op hogere hoogte (met minder kans op geurhinder), en werd de verontreiniging over een langere 

afstand en verdund verspreid. Dit effect was prominenter voor hogere schouwen. 
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Figuur 15. Luchtsnelheidsdistributie (links) en NH3-verspreiding (rechts) voor een dwarsdoorsnede ter hoogte 

van het midden van de stal, telkens bij aan- en afwezigheid van een windsingel en bij twee verschillende 

schouwhoogtes. Verlaagde luchtsnelheden zijn (links) te zien als (donker)blauwe zones. Piekconcentraties 

voor ammoniak zijn (rechts) te zien als een rode pluim. 
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5 Locatie en oriëntatie van een luchtgeleidingstechniek 

Schouw 

Schouwen worden gemonteerd op de aanwezige ventilatie-uitlaten van de stal. Ze dienen de 

ventilatoren volledig in te sluiten en mogen niet voorzien zijn van een pet. Bestaande schouwen 

kunnen eventueel verlengd worden. Volgens de nieuwe geurregelgeving is het verhogen van de 

ventilatie-uitlaat alleen voordelig als er potentieel gehinderden aanwezig zijn op < 200 m afstand 

van de stal29. Uit de CFD-simulatie uitgevoerd in dit project bleek inderdaad dat op 250 m afstand 

de NH3-concentraties zodanig laag waren dat de verschillen tussen schouwhoogtes 

verwaarloosbaar waren.  

Windbreekmuur 

Deze LGT wordt alleen gebruikt bij stallen met lengteventilatie en moet op 4 tot 5 m wind afwaarts 

van de ventilatoren geplaatst worden2,29.  

Windsingel 

Een windsingel is het meest effectief bij een luchtstroom die er loodrecht op invalt2. Hoe verder 

de invalshoek afwijkt van 90°, hoe meer de luchtstroom wordt afgebogen. Omwille van deze reden 

wordt getracht windsingels te plaatsen wind afwaarts van de stal en loodrecht op de 

overheersende windrichting. In Vlaanderen treft men overwegend zuid-zuidwestenwind aan. Indien 

sprake is van lengteventilatie mag de windsingel niet te dicht bij de stal geplaatst worden om 

tegendruk en verhoogde energiekosten te vermijden3. Een minimale afstand van 10 keer de 

diameter van de ventilatoren en maximaal 15 m wordt hiervoor aangeraden. Bij nokventilatie 

treedt dit probleem niet op. De afstand tot de stal zal dan eerder afhangen van de schouwhoogte 

en perceelseigen karakteristieken3. Volgens Pronk et al. (2013) bedraagt de minimale afstand 10 m 

om vlotte doorgang van landbouwwerktuigen te kunnen garanderen, en de optimale afstand 25-

30 m bij een schouwhoogte van 6-7 m. Uit het rekenmodel bleek dat een 10 m hoge windsingel op 

een afstand van 15 m de beste reductie leverde bij lage schouwen (0.5 m), terwijl een 15 m hoge 

windsingel op een afstand van 30 m effectiever was bij hogere schouwen (Figuur 16). In de praktijk 

wordt vaak een gemiddelde afstand van 6-10 m gehanteerd.  

 

Let op. Wanneer er zich potentieel gehinderden bevinden op <100 m afstand van de windsingel 

mag deze maatregel niet toegepast worden. De windsingel veroorzaakt immers sterk verhoogde 

concentraties van de verontreiniging net vóór en net na de windsingel.  
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Figuur 16. NH3-verspreidingspatroon bij verschillende schouwhoogten (CH1 en CH2), hoogte van de windsingel 

(10 en 15 m), en afstand tussen windsingel en stal (15 en 30 m). 

Aangezien een windsingel sterk het zicht kan beperken, moet ook rekening gehouden worden met 

de aanwezigheid van toegangswegen en werkzaamheden op naburige landbouwgrond. Zo is het 

aangeraden om een windsingel zodanig in te planten dat er geen wegen doorheen passeren omdat 

anders preferentiële luchtstromen zouden ontstaan. Windsingels worden meestal voorgesteld als 

een rechte lijn, maar kunnen ook andere vormen aannemen zoals een trechter-, L- of U-vorm, of 

ze kunnen stalomringend zijn indien de situatie het toelaat. Hierbij kan op meerdere 

windrichtingen geanticipeerd worden. Een voorbeeld waarbij stalomringende windsingels een 

voordeel kunnen bieden is bij het optreden van geurhinder bij erg lage luchtsnelheden. Onder 

dergelijke omstandigheden wordt de verontreiniging eerder in een cirkel rond de bron verspreid2. 

De optimale locatie en oriëntatie van een windsingel zal verschillen voor ieder veeteeltbedrijf, 

afhankelijk van typische weersfactoren, beschikbare ruimte, oriëntatie van de stal, type ventilatie, 

en locatie van de te beschermen zone.  
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6 Opbouw van een luchtgeleidingstechniek en factoren die de werking 

beïnvloeden  

6.1 Schouwen 

6.1.1 Afmetingen 

De hoogte van een schouw beïnvloedt de mate waarin de emissie zich in een groter luchtvolume 

kan mengen en kan verspreid worden alvorens de grond te bereiken2. Volgens het rekenmodel zal 

de emissiepluim bij een schouw die niet boven het dak uitsteekt (hier 1 m hoogte) geneigd zijn om 

dicht bij het dakoppervlak te blijven. Hierdoor beweegt de verontreiniging langs de wanden naar 

de grond, wat gepaard gaat met hoge concentraties van de emissies die verder langs het 

grondoppervlak getransporteerd worden. Bij hogere schouwen (hier minimaal 4,3 m hetgeen 

overeenkomt met 1,5 m boven de nok) wordt de emissie verder getransporteerd met als gevolg 

lagere concentraties op afstanden < 200 m van de stal. Vanaf een bepaalde schouwhoogte zal 

geen noemenswaardige extra concentratieverlaging van de emissies meer optreden. Er kan dus 

een optimale schouwhoogte bepaald worden die rekening houdt met de soort verontreiniging, de 

gewenste emissiereductie, de afstand van potentiële gehinderden tot de bron, de 

constructieveiligheid en de kostprijs. De nieuwe geurregelgeving stelt een minimale schouwhoogte 

van 1,5 m boven de nok voor29.  

6.1.2 Windsnelheid 

Uit het rekenmodel bleek dat voor alle bestudeerde schouwhoogtes, lagere NH3-concentraties 

werden gemeten wind afwaarts bij hogere windsnelheden (Figuur 17). Opvallend was dat bij de 

laagste schouw (0,5 m) heel hoge concentraties aan ammoniak gevonden werden net na de stal. 

Dit kwam omdat de hoge snelheden er turbulenties creëren en er circulatiestromen ontstaan. 

Algemeen werd gevonden dat op afstanden < 200 m de schouwhoogte grotendeels de NH3-

concentratie bepaalt, en dat dit op afstanden > 200 m hoofdzakelijk beïnvloed wordt door de 

windsnelheid. Er is ook een potentieel nadelig effect van hoge schouwen bij erg lage 

windsnelheden aangezien onder deze omstandigheden verhoogde NH3-concentraties voorspeld 

werden op afstanden > 300 m.  

 

Figuur 17.  Windpatronen rond de stal en stroomlijnen van de emissiepluim bij een hogere windsnelheid (7 

m s-1) en drie schouwhoogtes (CH1-1,5 m, CH2-4,3 m, en CH3-6,3 m). 



24|33 

6.2 Windbreekmuur 

6.2.1 Afmetingen 

Windbreekmuren kunnen alleen geplaatst worden bij stallen met lengte-ventilatie. De minimale 

hoogte bedraagt 3 m of minstens even hoog als de bovenkant van de uitlaat2. Indien de 

windbreekmuur voorzien is van terugkerende wanden moet deze breed genoeg zijn zodat alle 

ventilatoren ingesloten zijn. In andere gevallen dient de muur aan weerskanten met 3 m verlengd 

te worden29. 

Een speciale toepassing van windbreekmuren zijn ‘stofbakken’. Deze worden voornamelijk 

geplaatst bij pluimveestallen en worden tegenaan de stal gebouwd rondom de ventilatie-uitlaat. 

Het doel is ook hier depositie van deeltjes in de stofbak door impactie en sedimentatie, en 

verdunning van de verontreiniging door de stallucht opwaarts te stuwen. Afmetingen van een 

stofbak zijn afhankelijk van de afmetingen van de stal en ventilatoren en dienen voldoende hoog 

te zijn zodat de emissiepluim in hogere luchtlagen terechtkomt. 

6.2.2 Samenstelling 

Windbreekmuren zijn doorsnee opgebouwd uit ondoorlatend materiaal dat ongevoelig is voor 

NH3 zoals dekzeilen, MDPE zakken, hooibalen en golfplaten2.  

6.3 Windsingel 

6.3.1 Afmetingen 

De afmetingen van een windsingel bepalen in welke mate de emissiepluim onderschept zal 

worden7. Hierbij is de hoogte (H) de belangrijkste parameter. Deze wordt bepaald door de hoogte 

van de hoogste (rij) bomen in de windsingel en moet minstens even hoog zijn als de ventilatie-

uitlaat3. Als richtlijn wordt 10 m gegeven. Bij een te hoge windsingel ten opzichte van de 

emissiebron zal de opstuwende kracht, en zo ook het mengeffect, verloren gaan. Indien de 

windsingel lager is dan de emissiebron zal slechts een deel van de luchtstroom er invloed van 

ondervinden en de rest zal er onverstoord overheen passeren. De optimale situatie doet zich voor 

wanneer de emissiepluim grotendeels doorheen de windsingel passeert en deels omhoog wordt 

gestuwd om verticale menging te bekomen. Voor de omstandigheden getest in het rekenmodel 

bleek de optimale hoogte 3,5-5,3 m boven de ventilatie-uitlaat de bedragen. De hoogte van een 

windsingel bepaalt ook de omvang van de ‘beschermde’ zone, d.i. de zone waarin de luchtstroom 

door aanwezigheid van een windsingel gewijzigd wordt. Wind opwaarts van de windsingel wordt 

de lucht omhoog gestuwd vanop een afstand die 2 tot 5 keer de hoogte H van de windsingel 

bedraagt (2-5 H). Deze beschermde zone waarin een afname van de luchtsnelheid, meer 

turbulenties en verticale menging optreden, strekt zich verder uit vanaf de top van de windsingel 

tot 1,5-1,7 H erboven en 10-30 H wind afwaarts. De sterkste reductie in luchtsnelheid vindt plaats 

op een afstand van 2-10 H wind afwaarts2,30-31. Dit is ook de reden waarom verhoogde concentraties 

van de emissie teruggevonden worden juist na de windsingel. Uit het rekenmodel bleek dat de 

windsnelheid terug hersteld was (90% van zijn originele waarde) op een afstand van 300 m, 

hetgeen hier overeen kwam met 18 H.  
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De lengte van de windsingel moet beschouwd worden ten opzichte van de breedte van de 

emissiepluim3. Indien de windsingel te kort is en de pluim niet volledig omvat, zullen aan 

weerskanten preferentiële luchtstromen optreden waarlangs de emissie zich zal verspreiden. 

Zodoende dient de windsingel bij voorkeur langer te zijn dan de stalbreedte en als 

ontwerpparameter wordt 10 H voorgesteld30-31. De windsingel is dus 10 keer langer dan hoog. 

 

De breedte van de windsingel of de (dwarse) afstand waardoor de lucht passeert, beïnvloedt op 

haar beurt de mate waarin contact optreedt tussen de emissiepluim en de vegetatie. De breedte 

bepaalt mee de dichtheid van de windsingel en zo ook de hoeveelheid verontreiniging die erdoor 

afgevangen wordt (zie 6.1.2). Algemeen kan gesteld worden dat hoe groter de kruindiameter 

(breedte), hoe langer de contacttijd en hoe groter de afvangcapaciteit1,7. In het rekenmodel werd 

het effect nagegaan van een verdubbeling van de windsingelbreedte en het plaatsen van een 

tweede windsingel op 10 m afstand (Figuur 18). Hieruit bleek dat een windsingel met dubbele 

breedte (7 m in plaats van 3,5 m) in staat was tot 26% extra NH3-reductie te bewerkstelligen (afstand 

< 200 m). Het plaatsen van een tweede rij bomen had geen markante invloed op de concentraties. 

De invloed van de breedte werd wel alleen gesimuleerd bij de laagste schouwhoogte en zou andere 

resultaten kunnen opleveren bij een verhoogde ventilatie-uitlaat. 

 

Figuur 18. NH3-verspreidingspatroon bij het plaatsen van een windsingel met dubbele breedte (links; 7 m) en 

bij het plaatsen van een tweede rij bomen op 10 m afstand (rechts; 2 keer 3,5 m). 

6.3.2 Porositeit 

De porositeitd van een windsingel is één van de belangrijkste factoren die de aerodynamische 

eigenschappen ervan bepaalt en zo ook de luchtstroom die er doorheen passeert1,3. Het is de 

verhouding open ruimte ten opzichte van de totale oppervlakte en wordt bepaald door soort 

specifieke eigenschappen, de manier van beplanting (o.a. het aantal rijen, de afstand tussen de 

rijen, het plantverband) en het beheer.  

 

Uitwisseling tussen de vegetatie en de luchtstroom kan alleen wanneer er in de windsingel 

luchtwervelingen plaatsvinden en contact optreedt tussen de oppervlakten en de aanwezige 

deeltjes1. Bij te lage porositeit zal de luchtstroom in de beplanting tot stilstand gebracht worden, 

zal er geen uitwisseling meer plaatsvinden en zal de luchtstroom hoofdzakelijk over de vegetatie 

heen geleid worden7. Bij te hoge porositeit zal de lucht eenvoudigweg doorheen de windsingel 

passeren zonder contact te maken; bijgevolg daalt de efficiëntie van de windsingel6. De porositeit 

is dynamisch en zal variëren naargelang het groeistadium en het seizoen. Voor loofhout is de 

porositeit in de winter het grootst. Voor naaldhout varieert de porositeit niet met de seizoenen. 

Een optimale waarde is afhankelijk van de deeltjesgrootte van de verontreiniging en schommelt 

in de literatuur tussen 30-50%3,7. Een lagere waarde van 20% wordt voorgesteld voor het afvangen 

van deeltjes > 30 µm1. Het is ook belangrijk dat de porositeit homogeen verdeeld is binnen de 

                                                           
d Porositeit = doorlaatbaarheid; in deze context meestal weergegeven als optische porositeit = percentage 
open plaatsen bij het vooraanzicht in een 2-dimensionale projectie 
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windsingel om preferentiële luchtstromen te vermijden en een zo hoog mogelijk rendement voor 

de afvangst te bekomen6.  

Bijkomstige simulaties met het rekenmodel toonden aan dat de windsnelheid afnam naarmate de 

weerstand of dichtheid van de windsingel toenam (of dus de doorlaatbaarheid ervan afnam). Hoe 

denser de bomenrij en het bladerdek, hoe meer deze optrad als een (windbreek)muur met meer 

turbulenties achter de windsingel tot gevolg. Hierdoor accumuleerde NH3 dichter bij de windsingel 

in plaats van over langere afstand verspreid te worden. Er trad wel meer verticale menging op met 

dispersie naar hogere luchtlagen. Daarentegen, bij een meer open structuur van de windsingel  

kon de lucht gemakkelijker doorheen de windsingel passeren (Figuur 19) en werd NH3 vooral op < 

15 m hoogte verspreid. 

 

Figuur 19. Voorbeeld van een erg poreuze windsingel (boven), waar de lucht grotendeels doorheen kan 

stromen en een windbreekmuur (onder), waar de lucht overheen geduwd wordt. 

6.3.3 Bladeren/naalden 

De afvangstcapaciteit van een windsingel hangt af van de hoeveelheid bladoppervlak. Hoe meer 

blad, hoe meer verontreiniging opgenomen kan worden3. Een maat voor de hoeveelheid 

bladoppervlak is de ‘Leaf Area Index’ (LAI) of de hoeveelheid éénzijdig bladoppervlak geprojecteerd 

per eenheid grondoppervlak1. De LAI is functie van de plantensoort, het ontwikkelingsstadium en 

het seizoen. Doorsnee hebben coniferen vanwege hun naaldvormige bladeren een hogere LAI dan 

loofbomen en vertoont deze nauwelijks variatie gedurende het jaar6. Loofbomen verliezen hun 

bladeren tijdens de winter maar vanwege de aanwezigheid van takken en twijgen zal er toch een 

minimale obstructie van de wind optreden (Figuur 20). Het grote, brede bladoppervlak van 

loofbomen is dan weer beter geschikt om gasvormige componenten zoals NH3 op te nemen via de 

huidmondjes7 (zie 6.1.4).  
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Figuur 20. Bladdichtheid van een loofboom doorheen de vier seizoenene. 

De morfologie van het blad speelt een belangrijke rol bij het afvangen van deeltjes. Ruwere 

bladeren zijn effectiever dan gladde bladeren doordat de oppervlaktestructuur wervelingen 

bevordert met snellere depositie van deeltjes tot gevolg1,3. Ook behaarde en kleinere bladeren, of 

bladeren met een complexe vorm zijn efficiënter2,6. Het wasachtig lipofiele bladoppervlak speelt 

een rol bij de opname van vluchtige organische componenten. Dit kan van belang zijn voor de 

reductie van geuremissies. 

6.3.4 Samenstelling en NH3-gevoeligheid 

De standplaats heeft veel invloed op de levensduur van een plant. Daarom wordt aanbevolen om 

streekeigen, inheemse en autochtone planten te gebruiken. Ook snelgroeiende en sterke 

plantensoorten die weinig gevoelig zijn voor ziekten en plagen worden aanbevolen32. Om een 

optimale dekking te bekomen wordt best gekozen voor plantensoorten met verschillende hoogtes, 

bijvoorbeeld een rij struiken, gevolgd door een rij middelgrote bomen (4-6 m) en daarna een rij 

grote bomen (> 10 m). Op die manier wordt ook diversiteit geïntroduceerd, hetgeen voordelen 

biedt naar het voorkomen van plagen, en een optimaal habitat vormt voor tal van diersoorten33. 

Er moet ook rekening gehouden worden met de groeisnelheid van planten onder normale 

omstandigheden en bij verhoogde N-opname. Indien bepaalde planten sneller groeien dan andere, 

kunnen deze laatste overschaduwd worden en kunnen belangrijke functionele types verdwijnen1.  

De soortensamenstelling bepaalt de porositeit en afvangcapaciteit van de windsingel (zie 6.1.2 en 

6.1.3). Ook de NH3-omzettingscapaciteit en –gevoeligheid speelt een belangrijke rol. Planten zijn in 

staat gasvormige componenten zoals NH3 uit de lucht op te nemen door diffusie via de 

huidmondjes. Dit proces wordt gestuurd door het concentratieverschil aan ammoniak in de plant 

en in de buitenlucht1,3. Opgenomen NH3 wordt door de plant omgezet in organische N-houdende 

componenten zoals proteïnen. De efficiëntie waarmee deze omzetting gebeurt, is soortafhankelijk 

en wordt bovendien beïnvloed door het ontwikkelingsstadium van de plant en omgevingsfactoren. 

Zo wordt de hoogste omzetting bereikt in fysiologisch actief weefsel van loofbomen bij voldoende 

zonlicht, watervoorziening en hoge temperaturen. Coniferen zijn gevoeliger aan NH3 en dit is 

                                                           
e http://www.verticalresponse.com/blog/new-changes-coming-to-google-adwords/ 

http://www.verticalresponse.com/blog/new-changes-coming-to-google-adwords/
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vooral opvallend bij oude naalden tijdens de wintermaanden1. Indien de omzettingscapaciteit 

onvoldoende is en er verzadiging optreedt, kan dit leiden tot een verlies van effectief bladoppervlak 

door afsterving van bladweefsel. Een verhoogd N-aanbod kan ook resulteren in vorstschade en 

hogere gevoeligheid voor abiotische stress, ziekten en plagen7. Bij de keuze van landbouwgewassen 

die onderdeel uitmaken van de windsingel (agroforestry) of wind afwaarts van de windsingel 

geteeld worden, dient rekening gehouden te worden met (plaatselijk) verhoogde NH3-concentraties 

en -gevoeligheid.  

6.3.5 Aanplant en beheer 

De afstand tussen planten en rijen is afhankelijk van de soortensamenstelling en het effect dat je 

wil bekomen. Bomen en struiken in een windsingel worden vaak in dichter verband geplant dan 

hetgeen aangewezen is bij aanplant van eenzelfde soort in de open ruimte. Op die manier vormen 

de takken en bladeren een dichte laag waar de wind moeilijk doorheen kan. Indien nodig kan 

nadien nog uitgedund worden34. Er moet wel voldoende ruimte voorzien zijn zodat de planten 

kunnen uitgroeien tot sterk exemplaren. Meestal wordt gestreefd naar 3 - 5 rijen, ongeveer 1 - 1,5 

m van elkaar met minimaal 1,5 m afstand tussen de planten (grotere afstand tussen bomen i.v.m. 

struiken), en in een opbouw van laag (het dichtste bij de stal) naar hoog (Figuur 21)33,34. Om grote 

openingen in de windsingel te vermijden, worden de planten best kruiselings geplaatst29. Enkele 

rijen onderbeplanting (die eventueel gekapt kan worden volgens het hakhoutbeheer) kunnen 

aangevuld worden met hoogstambomen zoals essen die hoger kunnen uitgroeien en verder uit 

elkaar geplant worden. Voor de aanplanting wordt best bosplantsoen gebruikt. Dit zijn jonge 

planten van één tot enkele jaren oud met naakte wortels. Bosplantsoen heeft als voordeel dat het 

goedkoop, gemakkelijk hanteerbaar en vlot aan te planten is, en bovendien snel aanslaat34.  

 

Figuur 21: Schematisch overzicht van een windsingel bestaande uit 5 rijen met verschillende vegetatietypes 

en –hoogtes. 
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Alvorens de windsingel aan te planten kan het zijn dat de site voorbereid moet worden. Dit kan 

onder meer diepploegen, draineren en mulchen33. Een windsingel is een langetermijninvestering 

en dient na aanplanting goed beheerd te worden. Hierbij is het in toom houden van onkruid door 

te maaien van cruciaal belang, vooral in de eerste jaren34. Eventueel moet extra water voorzien 

worden om de overlevingskansen van de jonge plantjes te verhogen. Als planten uitvallen, moeten 

ze verwijderd en vervangen worden. Na een 3-tal jaar (afhankelijk van de soortensamenstelling) is 

de voornaamste beheersvorm snoeien, dunnen en verwijderen van dood hout om een optimale 

porositeit te behouden33,34. 

6.3.6 Niet-controleerbare factoren 

De simulatieresultaten toonden aan dat bij hoge luchtsnelheden een betere reductie bekomen 

wordt met hogere windsingels en bij grotere afstand tot de stal. Het plaatsen van een bredere 

windsingel of een tweede rij op 10 m afstand zou ook voornamelijk voordeel bieden bij hogere 

luchtsnelheden. Om hierover uitsluitsel te kunnen geven is een validatie van het model echter 

noodzakelijk. Een windsingel is een levende structuur en dus zal de efficiëntie ervan ook beïnvloed 

worden door andere niet-controleerbare factoren zoals het ontwikkelingsstadium, het 

microklimaat (temperatuur, zonlicht, lucht- en bodemvochtigheid), extreme 

klimaatomstandigheden, het seizoen, en ziekten en plagen. In sectie 6.1 werd besproken op welke 

manier deze factoren een invloed hebben op het emissiereducerend vermogen van de windsingel. 

De emissiereducerende werking van een windsingel zal hierdoor altijd een momentopname zijn 

en kan moeilijk veralgemeend worden.  

 

7 Kosten, subsidies en andere steunmaatregelen 

Met het plaatsen en onderhouden van LGT gaan kosten gepaard. Voor een windsingel werden deze 

geschat op € 200-250/100 m voor de aanleg en jaarlijks € 30-100/100 m onderhoudskosten1. 

Tegenover de kosten kunnen ook inkomsten staan zoals houtopbrengst, agroforestry gewassen en 

andere producten. Daarnaast kunnen ook subsidies aangevraagd worden. Op Vlaams niveau kan 

men hiervoor terecht bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM Beheersovereenkomsten 

voorzien subsidies voor agromilieu-klimaatmaatregelen met als doelstellingen botanisch beheer, 

erosiebestrijding, herstel en ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE), 

perceelrandenbeheer, soortenbescherming en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte- en 

grondwater. Andere mogelijke subsidies vallen onder de ‘Vergroeningspremie’ van het 

Departement Landbouw & Visserij of de ‘Investeringssteun voor niet-productieve investeringen’ 

van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. In alle gevallen moet eerst nagegaan worden of aan 

de specifieke eisen van de vergunning voldaan is. Op provinciaal niveau bestaan er ook een reeks 

steunmaatregelen zoals in Oost-Vlaanderen waar een ‘Premie voor KLE’ aangevraagd kan worden. 

Dit is een vast bedrag per boom en bedraagt maximaal € 500. In West-Vlaanderen voorzien heel 

wat gemeenten subsidies voor streekeigen beplanting. Overigens kan in iedere provincie gratis (of 

aan lage kostprijs) advies verkregen worden omtrent agrarische architectuur, erfbeplanting en de 

opmaak van bedrijfsplannen. Ook verschijnen er vaak publicaties zoals ‘Landbouw en landschap, 

hand in hand!’ en ‘Erven in het landschap’. Daarnaast worden regelmatig projecten opgestart zoals 

‘Bloeiend Erf’ in Vlaams-Brabant en ‘Boeren planten bij boeren’ in Limburg, met bijhorende 

promotie en verdeling van brochures. Tot slot zijn er ook ‘Behaagacties’, een samenwerking tussen 

Natuurpunt en Regionale Landschappen, gemeenten en andere verenigingen. Deze acties bieden 

de mogelijkheid om op vele plaatsen in Vlaanderen goedkoop streekeigen bomen en struiken aan 

te kopen.  
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8 Nuttige links 

 Vlaams infocentrum land- en tuinbouw – Landschapsarchitectes Kathleen Storme en Leen 

Dierckx 

http://www.vilt.be/Kathleen_Storme_en_Leen_Dierckx_landschapsarchitectes_in_West_Vlaa

nderen_en_Antwerpen_Elk_landbouwbedrijf_is_in_te_passen_in_het_landschap 

 Provincie Antwerpen – Publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het 

landschap ‘Erven in het landschap’ 

http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/ErvenInHetLandschap_voo

rweb_tcm7-117905.pdf 

 Provincie Oost-Vlaanderen – Publicatie ‘Landbouw en Landschap, hand in hand!’ 

http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/t9/11355lb&landschap-lr.pdf 

 Provincie Limburg – Project ‘Boeren planten bij boeren’ 

http://www.limburg.be/producten#31902 

 Provincie Vlaams-Brabant – Project ‘Een bloeiend erf – een b(l)oeiende lijn tussen 

landschap en boerderij’ 

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/bloeiend-erf-lijn-tussen-landschap-boerderij-

2011_tcm5-66486.pdf 

 Vlaamse Overheid Leefmilieu, Natuur en Energie  - Omzendbrief: Milderende maatregelen 

voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in 

Vlaanderen 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/Refmil/Omzendbrief_BSB

_160812.pdf 

 ILVO & Boerenbond – Nieuwe geurreducerende maatregelen 

http://edepot.wur.nl/278117 

 VLM – Beheersovereenkomsten: 

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vlm-beheerovereenkomsten-de-

verzamelaanvraag 

 Departement Landbouw & Visserij – Vergroeningspremie: 

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vergroeningspremie 

 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds – Investeringssteun voor niet-productieve 

investeringen: 

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun 

 Provincie Oost-Vlaanderen – Premie voor KLE: http://www.hetportaal.be/premies/oost-

vlaanderen/Subsidie-voor-kleine-landschapselementen.html 

 Provincie Oost-Vlaanderen – Subsidiëring van onderhoud en (her)aanleg van knotwilgen 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/milieu/subsidies/860.cfm 

 Provincie West-Vlaanderen – Gemeentelijke subsidies 

https://leden.inagro.be/Agro-Infopunt/Gemeentelijke-subsidies 

 Provincie Noord-Brabant – Herstel en aanleg van KLE: 

http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-

subsidie/subsidiemogelijkheden/subsidieregeling-verbindingen-en-landschap-noord-

brabant/ 

 Stad Brugge – KLE toelage: 

https://www.brugge.be/kleine-landschapselementen-kle-toelage 

 Gemeente Willebroek – Behaagactie 

http://www.willebroek.be/nl/237/content/1622/behaagactie.html 

 

http://www.vilt.be/Kathleen_Storme_en_Leen_Dierckx_landschapsarchitectes_in_West_Vlaanderen_en_Antwerpen_Elk_landbouwbedrijf_is_in_te_passen_in_het_landschap
http://www.vilt.be/Kathleen_Storme_en_Leen_Dierckx_landschapsarchitectes_in_West_Vlaanderen_en_Antwerpen_Elk_landbouwbedrijf_is_in_te_passen_in_het_landschap
http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/ErvenInHetLandschap_voorweb_tcm7-117905.pdf
http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/ErvenInHetLandschap_voorweb_tcm7-117905.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/t9/11355lb&landschap-lr.pdf
http://www.limburg.be/producten#31902
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/bloeiend-erf-lijn-tussen-landschap-boerderij-2011_tcm5-66486.pdf
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/bloeiend-erf-lijn-tussen-landschap-boerderij-2011_tcm5-66486.pdf
http://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/Refmil/Omzendbrief_BSB_160812.pdf
http://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/Refmil/Omzendbrief_BSB_160812.pdf
http://edepot.wur.nl/278117
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vlm-beheerovereenkomsten-de-verzamelaanvraag
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vlm-beheerovereenkomsten-de-verzamelaanvraag
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vergroeningspremie
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun
http://www.hetportaal.be/premies/oost-vlaanderen/Subsidie-voor-kleine-landschapselementen.html
http://www.hetportaal.be/premies/oost-vlaanderen/Subsidie-voor-kleine-landschapselementen.html
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/milieu/subsidies/860.cfm
https://leden.inagro.be/Agro-Infopunt/Gemeentelijke-subsidies
http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/subsidieregeling-verbindingen-en-landschap-noord-brabant/
http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/subsidieregeling-verbindingen-en-landschap-noord-brabant/
http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/subsidieregeling-verbindingen-en-landschap-noord-brabant/
https://www.brugge.be/kleine-landschapselementen-kle-toelage
http://www.willebroek.be/nl/237/content/1622/behaagactie.html
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9 Toekomstig onderzoek 

Accurate kennis omtrent de reducerende werking van LGT is momenteel nog zeer beperkt; en de 

grote variabiliteit in reductiewaarden in de literatuur toont de noodzaak aan van extra 

reproduceerbaar onderzoek. Dit zowel in praktijksituaties als aan de hand van gevalideerde 

modellen. Het CFD-model dat in deze studie werd ontwikkeld, dient ook nog gevalideerd te worden 

en kan vervolgens gebruikt worden om betrouwbare inschattingen te doen van verschillende 

configuraties (bv. windrichting en afvangcapaciteit van verschillende vegetatietypes). Een 

gevalideerd model kan ook doorontwikkeld worden tot een tool die eenvoudig aan iedere 

bedrijfssituatie aangepast kan worden en zo een nuttig begeleidend instrument vormt bij de keuze 

en ontwerp van een LGT. Validatie leidt ook tot betrouwbare reductiewaarden die eventueel 

gebruikt kunnen worden in de vergunningverlening van veeteeltbedrijven. Hierbij is wel van belang 

dat het model in staat is om ook de aard van de verontreiniging correct in rekening te brengen, 

hetgeen vooral een uitdaging vormt bij geuremissies omwille van de complexe samenstelling. 
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