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VOORWOORD
ublieatie omvat
uitgave van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) en van Landbouw, ~ a t ~ u r b e h een
e ~Visserij (LSJV), die ik
u mede namens de directeur-generaal voor de Landbouw en Voedselvoorziening
kan aanbieden.
Deze Bouwtechnische Richtlijnen strekken tot invulling van de in het Besluit Mestbassins Hinderwet gestelde regels met betrekking tot de aanleg,
materiaalkeuze, constructie en referentieperiode van de onder het Besluit
vallende mestopslagsystemen.

de directeur-generaal Milieubeheer,

ir. M.E.E. Enthoven

1990

INLEIDING
Met de publicatie in het Staatsblad van het Besluit Mestbassins Hinderwet
en de vaststelling van de herziene Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins
1990 (BRM 1990) is de beoogde algemene regelgeving ten behoeve van de aanleg van nieuwe mestopslagsystemen op grond van artikel 2a van de Hinderwet
compleet.
De BRM 1990 is tot stand gekomen onder auspicign van de Begsleidingscommissie Mestbassins onder voorzitterschap van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtefijke Ordening en Milieubeheer. Be inhoud van de richtlijnen is
voorbereid door de CUR/IMAG-voorschriftencouunissie nr . 29 "MestbassinstS.
Deze commissie was breed samengesteld en bestond uit vertegenwoordigers
van :
- de Ministeries van LNV en VROM;
- adviserende, keurende en controlerende instanties;
- vertegenwoordigers van het (agrarisch) bouwbedrijfsleven.
Voor de mes~bassin§die onder het Besluit Mestbassins Hinderwet vallen, is
voor het oprichten, uitbreiden en in werking hebben, de vergunningsplicht
opgeheven. Dit wordt bepaald door de werkingssfeer van dit Besluit. Kort
weergegeven komt dit op het volgende neer. Allereerst moet het gaan om
mestopslagsystem~n,die niet onder een stal zijn gelegen, de aangegeven
ops~a~capa~iteit
niet overschrijden, op voldoende afstand van woningen e . d .
zijn gelegen en vsrvolgens na 1 juni 1987 tot stand komen of zijn gekomen.
Voor deze bassins geldt de meldingsplicht in plaats van de vergunnlngsplicht. Hiertoe is een meldingsformulier ontworpen.
Door een directe verwijzing in het Besluit Mestbassins Hinderwet naar de

BRM 1990 zijn de bepalingen in deze richtlijnen de wettelijke eisen waaraan
de betreffende bassins voor wat betreft aanleg, materiaalkeuze, constructie
en referentieperiode rnoeten voldoen. Voor de mestbassins, die niet onder de
werkingssfeer van de AMvB vallen en derhalve vergunningsplichtig blijven,
kan de BRM 1990 als basis dienen voor de a m de vergunning ts verbinden
voorschriften,
Voor de mestbassins, die zijn gebouwd tussen 1 juni 1987 en het tijdstip
~ i n d e r w e(de
~ eerste dag
van inwerkingtreding van het Besluit ~estb~ssins

De Handleiding Bouwte~hnischeRichtlijnen Mestbassin ( H B M ) zoals die in
1988 op basis van de BRM 1987 is uit ekomen, zal binnenkort worden herzien
op grond van de BRM 1990. Deze handleiding heeft een richtinggevend karakter en geeft ondermeer aan met welke constructies en materialen voldaan kan
worden aan de BRM 1990.
De BRM 1990 vormt tevens de basis voor een geschiktheidsverklaringsregeling. Een verklaring bij het meldingsformulier die inhoudt dat voor het te
bouwen mestbassin een geschiktheidsverklaring is afgegeven door een door de
Raad voor de Certificatie erkende instelling, geeft dan tevens aan dat aan
de bepalingen van de BRM 1990 is voldaan.
Naast de verplichtingen die voortkomen uit de toepassing van de Hinderwet,
geldt voor een mestbassin tevens de verplichting een bouwvergunning aan te
vragen. Om tot een bouwkundig verantwoorde constructie te komen, hoeven de
bouwvoorschriften op overeenkomende punten niet strenger te zijn dan deze
richtlijnen.
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1. In deze publicatie wordt verstaan onder:
: drijvende const~uctieof niet-drijvende constructie
die is aangebracht in of op het mestbassin aanslui-

tend tegen de rand van het mestbassin en boven de
mestvloeistof, met als doe1 het verminderen van de
uitstoot van ammoniak en geur uit het mestbassin;
beloopbaar

: materiaal of construetie(-deel) met een voldoende

veilige draagkracht bij betreding door Ben of meer
personen ;
DIN

: een door Deutsches Institut fur Normung ( D I N ) uitge-

geven norm of ontwerp norm;
folie

: folie of doek dat is vervaardigd van a1 dan niet ver-

sterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen;

foliebassin

: mestbassin uitgevoerd als een met folie beklede grondput met of zonder omdijking;

gemiddeld hoogste grondwaterstand
: de gemiddelde waarde van de hoogste grondwaterstanden
zoa1s die wordt vastgelegd door het bevoegd gezag met
behulp van de ~rondwater-trappenkaarten van de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen;
mestbassin

mestkelder

een reservoir voor de opslag van dunne mest dat niet
onder een gebouw bestemd voor de stalling van vee is
gelegen, doch waarvan de aanwezige afdekking eventueel
de functie van dragende vloer kan vervullen;
: mestbassin geheel of grotendeels gelegen onder maai-

veld en voorzien van een afdekking die als vloer moet
kunnen fungeren;
mestsi l o

: mestbassin, niet zijnde een foliebassin, mestzak o f

of grotendeels gelegen boven het

3

NPR

: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI)

uitgegeven praktijk richtlijn;
referentieper bode

: tijdsbestek waarbinnen een mestbassin of foliecon-

tie gestelde eisen.
2.

Voor zover een NEN- of DIN-norm, waarnaar in een bepaling en in de Bijlagen A en B verwezen wordt, betrekking heeft op het ontwerp en de uitvoering van constructies en constructiematerialen wordt bedoeld de vo6r
de datum, waarop het Besluit Mestbassins Hinderwet in het Staatsblad is
geplaatst;
- laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen of;
- voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies en
toegepaste constructiematerialen betreft, de v6or de datum van aanleg
of bouw van het bassin laatst uitgegeven norm met de daarop uitgegeven aanvullingen of correctiebladen.
eze Bouwtechn~scheR~c~tlijnen
M e s t ~ a ~1990
~ ~kan
~ s worden verwezen met de verkorte aanduiding BRM 1990.

f
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1,

1.

Kestsilo's en mestkelders

___-_--_

1.1.1

Indien niet anders vermeld, zijn de bepalingen 1.1.2 t/m 1.8.9van
overeenkomstige toepassing op zowel een mestsilo als een mestkelder.

1.1.2

De constructie van een mestbassin moet in haar geheel en in alle
delen afzonderlijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van mest
op kan treden.

1.1.3

Voor de berekening van de constructie zijn NEN 6700 en NEN 6702 van
toepassing en voor namen en symbolen geldt NEN 6701.

1.1.4

De constructie of delen ervan moeten blijven voldoen aan de bij of
krachtens deze publicatie gestelde eisen, gedurende een van te voren
vastgestelde referentieperiode, die ten minste bedraagt:
a. 20 jaar voor betonnen, stalen, houten of gemetselde constructies ;
b. 10 jaar voor folieconstructies voor b i n n e ~ a f ~ i c ~ t i n g s f o l i e s ;
c . 10 jaar voor overige constructies.

1.1.5

Eouwconstructies moeten zo zijn ontworpen dat het plaatselijk beschadigd raken of bezwijken van &én of enkele onderdelen, niet kan leiden
tot het bezwijken van een g r o o t deel of het geheel van de constructie
en daarmee een onevenredig grote schade veroorzaakt.
Constructies waarvan de samenhang afhangt van een enkel onderdeel
zijn derhalve niet toegestaan.

1.1.6

Ter plaatse van de vul-aftapleiding moet een mestdichte morsput van
ten minste 125 1 aanwezig zijn. Leidingen en afsluiters die niet op
vorstvrije diepte zijn aangelegd, moeten tegen bevriezen zijn beschermd,
In een vul-aftapleiding, die onder druk staat van de inhoud van het
bassin, moeten ten minste twee afsluiters aanwezig zijn. De buitenste
afsluiter moet met een veiligheidsslot kunnen worden geborgd. In
leidingen waarin h~velwerkingkan optreden, moeten afsluiters of o n t lu~htingsvoorzieningenzijn aangebracht.

1.1.7

5
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1.1.8

De te gebruiken materialen voor leidingen, afsluiters en andere
appendages moeten voldoende bestand zijn tegen corrosieve invloeden
van het mestmilieu, Uv-licht en lage temperaturen. De leidingen moeten plaatsvast zijn gemonteerd tot aan de hoofdafsluiter.

1.1.9

Indien de samenste~lingvan de dunne mest wordt gewijzigd door extra
toevoegingen dan dienen de constructie en alle andere met mest in
aanraking komende delen voldoende bestand te zijn tegen de aantastende werking van het veranderde mestmilieu of daartegen voldoende
bestand gemaakt te worden.

1.2

Funderingen

1.2.1

Funderingsconstructies moeten zijn ontworpen en uitgevoerd volgens de
Richtlijnen voor Funderingen van Gebouwen (RFG 1985, met aanvu1lingc:u
1988) en NEN 6 7 4 0 .

1.2.2

Het ontwerp van de funderingsconstructie van de mestsilo of mestkelder moet zijn gebaseerd op een oelmatig grondonderzoek. H e t grondanderzoek moet zodanig zijn itgevoerd dat inzicht is verkregen in de
van de grond.
te verwachten draagkracht n de ze~ting§g~vQelighe~d

1.2.3

Bij het grondonderzoek moet steeds een deskundig advies worden gevoegd ten aanzien van de toe te passen funderingsconstructie.

1.2.4

Uit het grondonderzoek genoemd in bepaling 1 . 2 . 2 moet steeds duidelijk blijken welk deel van de grondslag bestaat uit teelaarde. De
aanlegdiepte van de fundering dan wel het basisniveau van een Eventuele grondverbetering, moet steeds zodanig zijn gekozen dat de gehele
laag teelaarde is Verwijderd.

l.2.5

Ten behoeve van een vorstvrije aanlegdiepte van de
structie moet een gronddekking van ten minste 0,50
lige vaste zandgrond zijn aangebracht. Bij leem of
zandgronden, veen en klei moet de gronddekking ten
bedragen.

1.2.5

Be onderkant van de eventueel aanwezige binnenafdichtingsfoli~van
een mestsilo moet blijvend ten minste 0,20 m boven de gemiddeld
hoogste grondwaters~andter plaatse zijn gelegen. Bepaling 2.1.7 is
van ûv~reenko~stige
toe~a~sing*

I,3
.3.
'3.2

-----------

funderingsconm bij grofkorrekleihoudende
minste 0 , 7 5 m

1.3.3

Voor de te stellen eisen in verband met de duurzaamheid van constructies van gewapend en/of voorgespannen beton, moeten de volgende
milieuklassen overeenkomstig NEN 5950 zijn aangehouden:
- milieuklasse 5d voor delen die gelegen zijn of gelegen kunnen zijn
in afgesloten ruimten boven de mestvloeistof;
5
staan of kunnen staan met de mestvloeistof en voor delen die gelegen
zijn in niet-afgesloten ruimten boven de mestvloeistof;
- milieuklasse 2 voor delen gelegen aan de buitenzijde van het mestbassin al of niet in aanraking komend met grond of grondwater tenzij
uit het gestelde in bepaling 1 . 3 . 4 een ongunstiger milieuklasse
volgt.

1.3.4

moet de daarmee in overeenstemming zijnde milieuklasse voor de buitenzijde zijn aangehouden. De mate van agressiviteit van het grondwater moet zijn bepaald
volgens NEN 5996.
B i j aanweztgheid van agressief gron&ater

1.3.5

Verbindingen en aansluitingen tussen onderdelen van de constructie
moeten zodanig zijn uitgevoerd dat op plaatsen, waar bij normaal
gebruik druk van de mestvloeistof op de verbinding kan optreden,
e ~verzeker
~
steeds de ~ e s t ~ i c h t his

1.3.6

Aansluitingen tussen en detailleringen van onderdelen van betonconstructies moeten zodanig zijn uitgevoerd dat deze niet tot beschadiging van enig onderdeel kunnen leiden.

1.4

Staalconstructies

1.4.1

Staalconstructies moeten zijn ontworpen en uitgevoerd volgens NEN
6770, HEN 6771 en NEN 6 7 7 2 .
Voor constructies uitgevoerd in geprofileerde staalplaat zijn, voor
zover van belang bij mestsilo's, de Richtlijnen voor de berekening
van Stalen Dakplaten (RSD 1974) met aanvulling november 1 9 7 9 , de
Richtlijnen voor toepassing van Geprofileerde Stalen Platen a l s
Schijfconstructie (RSPS 1 9 8 0 ) , en de Reken- en beproevingsmethoden
ter bepaling van de sterkte en de stijfheid van t K a ~ ~ z i ~ v o r ~ i ~
Geprofileerde Stalen Platen (RGSP 1985) van toepassing.

1.4.2

Voor de bescherming tegen corrosie moet, a~ankelijkvan de geogra-

- - - - ______- - - - - - -
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1.4.4

~ e r ~ ~ n d i n gen
e naansluitingen tussen onderdelen van de constructie
moeten zodanig zijn uitgevoerd dat op plaatsen, waar bij normaal gebruik druk van de mestvloeistof op de verbinding kan optreden, steeds
de mestdichtheid verzekerd is.

gevoerd dat:
a. de krachten uit de silowand op de silobodem kunnen worden overgedragen, zonder dat dit tot beschadiging van de bodemplaat of de
wandelementen kan leiden;
b. de mestdichtheid van de aansluiting is verzekerd;
c. voor de onder het maaiveld liggende delen van de constructie de
bestendigheid tegen corrosie gedurende de referentiegeriode voldoende is verzekerd.

1.5

Houtconstructies

1.5.1

Houtconstructles moeten zijn ontworpen en uitgevoerd volgens NEN
6 7 6 0 , N P R 6 7 6 1 en NEN 6 7 6 2 . In verband met de vochtige toepassing
moet voor het hout worden uitgegaan van klimaatklasse IIIa volgens
NEN 6 7 6 0 . In verband hiermee moet het toegepaste hout ten minste zijn
van duurzaamheidsklasse I1 of zijn verduurzaamd tot een vergelijkbaar niveau (zie NEN 5 4 6 1 , NEN 5466 t/m 5 4 7 1 , NEN 5476 t,” 5 4 8 4 ) .

1.5.2

Voor de toe te passen verbindingsmiddelen geldt dat hiervoor een
referentieperiode moet zijn aangehouden die ten minste gelijk is aan
die van de overige delen van de constructie.

1.5.3

Verbindingen en aansluitingen tussen onderdelen moeten zodanig zijn
uitgevoerd dat op plaatsen, waar bij normaal gebruik druk van de
mestvloeistof op de verbinding kan optreden, steeds de mestdichtheid
verzekerd is. Hiertoe moeten verbindingen tussen hout en andere
materialen steeds zijn uitgevoerd met daarvoor geschikte elastisch
blijvende afdichtingsprofielen of -constructies met een referentieperiode ten minste gelijk aan die van de overige delen van de constructie.

1.5.4

Aansluitingen tussen houten silowanden en de funderingsconstructie
respectievelijk de bodemplaat van de silo moeten zodanig zijn uitevoerd dat:

----------------

8

1.6
1.6.1

etselwerk
- - - _- . . * _* De bepalingen 1.6.2 t/m 1 . 6 . 5 zijn van toepassing op constructies in
betonsteen, kalkzandsteen en gebakken steen. Voor constructies van
met wapeni
ton te
de
steen dat
verlor
bij
gelden voor de te gebruiken wapening en de betonvulling de bepalingen
1.3.1 t/m 1.3.6.

1.6.2

Steenconstructies moeten zijn ontworpen en uitgevoerd volgens NEN
2489, NEN 3836, NEN 3837, NEN 6790, NEN 7027 en NPR 6791.
De morteldruksterkte moet voldoen aan het gestelde in NEN 3 8 3 5 voor
waterkerend werk (morteltype I, mortelkwaliteit M10).
De karakteristieke hechtsterkte tussen enerzijds de mortel of lijm en
anderzijds de steen of bodemplaat moet ten minste 0,3 N/mm 2 bedragen
bepaald conform NEN 3835.

1.6.3

De minimaal gemiddelde druksterkte van stenen en blokken mag niet lager zijn dan de volgende waarden:
20,O N/mm2 (druksterkteklasse 20) ;
a. betonsteen
b. kalkzandsteen 15,O N/m2 (kwaliteit gewoon) ;
c. gebakken steen 17,5 N/mm2 (gebruiksklasse B a ) .

1.6.4

Verlijming van blokken en elementen moet geschieden aan de hand van
de door de fabrikant van de steen gegeven verwerkingsvoorschriften.
Indien door de fabrikant geen verwerkingsvoorschriften zijn gegeven
is verlijming niet toegestaan.

1.6.5

In verband met de vereiste mestdichtheid moeten voegen tussen de stenen of blokken onderling en de aansluitingen tussen de stenen of
blokken en andere delen van de constructies steeds vol en zat zijn
vermetseld of verlijmd. Bij toepassing van te verlijmen kalkzandsteen kan op een voldoende vlakke ondergrond rechtstreeks worden
gelijmd .

1.7

Folieconstructies

5'7.1

Ket foliemateriaal V Q O ~de toepassing van de ~ i ~ ~ e ~ ~ ~ van
d i een
~ ~ t i n g
mestsilo moet zijn voorzien van een certificaat van een door de Raad
- ~ J O Y de Certificatie erkende instelling. Aan de van toepassing z i j n d e
alingen in de bij deze B
1990 behorende Bijlage A moet tevens
zijn voldaan,

s

1'7.2

1,

I'
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-
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-
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-

_

-
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1.8.2

Een bordes of brug voor het verrichten van werkzaamheden, geplaatst
aan de rand van of boven een mestsilo, moet voldoen aan de volgende
vier voorwaarden:
- deugdelijke uitvoering en bevestiging;
- afmetingen van de vloer ten minste 0,70 m x 1 , O O m;
- voorzien van ~ e ~ met
~ iregel
n ~
s voorzien van voetstootlijst van ten minste 50 mm boven de vloer.
De vloer van een aan de silowand gemonteerd bordes moet zich ten
minste 1,10 m beneden de bovenrand van de silowand bevinden.

1.8.3

Vaste klimvoorzieningen mogen niet lager dan 2 m boven de begane
grond aanvangen.

1.8.4

Op de rand van een mestsilo moet een afrastering zsjn aangebracht,
tenzij :
- de rand zich meer dan 2,50 m boven de direct omliggende betreedbare grond bevindt of;
- de mestsilo is voorzien van een afdekking die tot over de buitenrand doorloopt of op de buitenrand aansluit.
De totale hoogte van silowand en afrastering moet ten minste 1 , 8 0 m
zijn, gemeten vanaf de direct omliggende betreedbare grond. De afrastering moet bestaan uit ten minste drie (punt-)draden.
De onderlinge aEstand tussen de (punt-)draden mag ten hoogste 250 mm
bedragen. De onderste draad mag niet hoger dan 100 mm boven de silowand zijn geplaatst en mag zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de wand niet meer dan 100 mm oversteken.

1-8.5

In een mestsilo en in een mestkelder i s een vaste ladder niet toegestaan.

1.8.6

Een mestkelder of mestsilo moet zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met het wisselend mestniveau, er geen ruimten boven de
mest kunnen ontstaan die van de buitenlucht volledig zíjn afgesloten.

1.8.7

Een niet-drijvende vaste afdekking moet zijn voorzien van ten minste
twee mangaten. Een mangat moet ten minste 600 mm x 600 mm groot zijn
en zijn voorzien van een voldoend draagkrachtig en duurzaam deksel,
dat tegen verschuiven is geborgd. De mangaten dienen enerzijds z o
dicht mogelijk te zijn aangebracht bij een plaats waar reparatiewerkzaamheden te verwachten zijn en anderzijds zo functioneel mogelijk te
zijn gesitueerd, om ventilatie vóór betreding mogelijk te maken.
Openingen van meer dan 200 mm x 200 mm en mangaten moeten van een

1.
in

1.

1

2.
2.

Algemee

2.1.1

Indien niet anders vermeld zijn de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen van toepassing voor zowel een foliebassin als een mestzak. Folies
en de daarin aange~rachteg as verbindingen moeten voldoen aan de van
toepassing zijnde bepalingen van de bij deze BRM 1990 behorende
Bijlage A .

2.1.2

De constructie van een foliebassin en van een mestzak moet in haar
geheel en in alle delen afzonderlijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen
verlies van mest optreedt,

2.1.3

De constructie van een foliebassin en van een mestzak, of delen
ervan, moet blijven voldoen aan de bij of krachtens deze publicatie
gestelde eisen gedurende een referentieperiode, die ten minsteJ0
jaar bedraagt. De bepalingen 1-1.3,1.1.5 en 1.1.7 zijn van overeenkomstige toepassing.

2.1.4

fwijking op het gestelde in b paling 2.1.3 geldt voor een kruinslab een referentieperiode van ten minste 5 jaar.

2.1.5

Ter plaatse van de vul-aftapleiding moet een mestdichte morsput van
ten minste 125 1 aanwezig zijn. Leidingen en afsluiters die niet op
vorstvrije diepte zijn aangelegd moeten tegen bevriezen zijn beschermd. In een vul-aftapleiding die onder druk staat van de inhoud
van het foliebassin moeten ten minste twee afsluiters aanwezig zijn.
De buitenste afsluiter moet met een veiligheidsslot geborgd k ~ n n ~ n
worden. In leidingen waarin hevelwerking kan optreden, moeten afsluiters of ontluchtingsvoorzieningen zijn aangebracht.

2.1.6

De te gebruiken materialen voor leidingen, afsluiters en andere
appendages moeten voldoende bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van het mestmilieu, UV-licht en lage temperaturen. De leidingen
moeten plaatsvast zijn gemonteerd tot aan de hoofdafsluiter.

2.1.7

De vul-aftapleiding van een foliebassin en van een mestzak mag niet
indien tijdens de referentiein de ondergrond worcien aangebra~~t
periode :
- de gemiddeld hoogste grondwaterstand ter plaatse zich minder dan
200 mm onder de bodem van het mestbassin kan bevinden en/of;

- - - - - _* -

et
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2.2

Aanleg

2.2.1

De aanleg van een foliebassin en van een mestzak moet zijn aangepast
aan de aard van de ondergrond, eventuele zettingsverschillen en de

- - - - - *

eventuele vorming van bodemgas, Aan de bepalin
op overeenkomstige wijze zijn voldaan.

et

2.2.2

De helling van het talud van een dijklichaam mag ten hoogste 45'
bedragen.

2.2.3

De kruinbreedte van een dijklichaam moet ten minste 1,00 m bedragen
tijdens de referentieperiode.

2.2.4

De bodem van een foliebassin moet ten minste 200 mm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand ter plaatse zijn gelegen gedurende de
referentieperiode.
De bodem van een mestzak moet ten minste 200 mm boven de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ter plaatse zijn gelegen bij aanleg.

2.2.5

Voordat de foliebekleding wordt aangebracht moeten de bodem en de
binnentaluds ontdaan zijn van zoden, puin, wortelresten en andere
stoffen of voorwerpen die de folie kunnen aantasten of beschadigen.

2.2.6

De los aangebrachte grond voor de dijken moet mechanisch zijn verdicht of anderszins gestabiliseerd en zuiver onder het gewenste
profPeP worden gebracht. De toplaag van de bodem en van de binnentaluds moet vlak en glad zijn afgewerkt, eventueel met behulp van los
uitmlzand, vrij van b o ~ ~ e n .

2.2.7

Indien zich onder het foliebassin of de mestzak bodemgas kan ophopen,
moeten voor de afvoer van bodemgas 100 mm onder de bodem van het
mestbassin drainagebuizen met een díameter van 50 mm op een onderlinge afstand van 2,5 m zijn aangebracht in zandsleuven.
Het aangebrachte zand moet voldoende zijn verdicht.

2.2.8

Ten behoeve van de mechanische stabiliteit van dijklichamen moet het
regenwater van het buitentalud en het aangrenzende maaiveld afdoende
kunnen worden afgevoerd. Het buitentalud moet op doeltreffende wijze
tegen erosie zijn beschermd.

2.2.9

Bepl~~ting
rondom het foliebassin of de mestzak ma
v~roorzaken.
geen beschad~gingaan

door ~ O K t e l g ~ o ~ i
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2.3

Folies

2.3.1

Folie moet zowel bij voorconfectionering als bij het ter plaatse lassen in vorm gelast zijn of worden en zo vlak mogelijk en spanningsl o o s worden aangebracht. Het laswerk moet geschieden overeenkomstig

------

aakt PVC foliematetoepassing op w
riaal). Voor PE-HD foliemateriaal zijn van toepassing de conceptKIWA Criteria nr. 69 en voor andere kunststoffolies de KIWA Criteria
nr. 75.
Een andere lasmethode is toegestaan, mits ten genoegen van het bevoegd gezag is aangetoond dat met deze lasmethode eveneens goede lasverbindingen kunnen worden gemaakt, die hun sterkte en dichtheid gedurende de referentieperiode blijven behouden.
2.3.2

Het leggen van een folie mag alleen geschieden bij omgevingstemperaturen boven 5 OC. De temperatuur van de folie mag bij het leggen niet
hoger zijn dan 40 "C.

2.3.3

Folie van een foliebassin moet aan de bovenzijde afdoende ingegraven
zijn in de kruin van het dijklichaam, over een lengte van ten minste

2.3.4

Vanaf de kruin tot op 1/3 van de hoogte vanaf de bodem van een foliebassin moet een W-bestendige beschermfolie als kruinslab zijn aangebracht. De kruinslab moet tegen opwaaien geborgd zijn. Bij een UVbestendige folie is geen kruinslab vereist.

2.3.5

Een kruinslab van een foliebassin moet voldoen aan de bepalingen 1.1
t/m 1.4 en 3.1 t/m 3 . 6 van de bij deze BRM 1990 behorende Bijlage A .

2.4

Mengen van b a s ~ i n - ~ n h o u ~

2.4.1

Bij het mengen van de b a s § i n - ~ ~ ~
met
o ~een
d rondpompsysteem moeten de
reactiekrachten, die bij de uitstroming van de dunne mest vrijkomen,
zodanig worden afgeleid, dat noch de folie, noch het binnentalud beschadigd wordt.

2.4.2

Indien de ba~sin-inhoudwordt gemengd met een mixer, moet de folie
ter plaatse van de mixeropstell~ngtegen beschadigd raken beschermd

- _ _- " - __ - - __ - ___- - - - - - ~ -

t
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2.5

Vei1ighei

2.5.1

De constructie van een foliebassin en van een mestzak moet zodanig
zijn uitgevoerd dat risico's voor de bedienende personen en derden,
met name kinderen, worden vermeden.

2.5.2

Rondom een foliebassin moet een afdoende afrastering aanwezig zijn,
waarvan de hoogte ten minste 1,80 m bedraagt, gemeten vanaf de buiten
de afrastering direct omliggende betreedbare grond. De afrastering
moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten gedurende de tijd dat
geen onmiddellijk toezicht wordt uitgeoefend door een verantwoordelijk persoon.

2.5.3

De oprit voor een trekker voor de aandrijving van een mixer moet
langs de bassinrand eindigen met een hekwerk voorzien van twee leuningen met een hoogte van 1,lO m en 0 , 5 0 m . Voor het aandrijven van
de mixer mag het hekwerk ~nderbrokenzijn. Tevens moet op 1 m van de
bassinrand een stootrand van 0,30 m hoog zijn aangebracht.

2,5,4

~
e
~ rondom
~
~
een ~n ~ t ~ ~~ moet
e~ bzodanig
~ ~ s zijn
~ i
of worden
~
gesitueerd dat geen mogelijkheid bestaat dat overhangende begroeiing (of
ta~ken)aan kinderen de gelegenheid biedt (bieden) om op de afdekking
of over de rand van het foliebassin te klimmen.

2.5.5

De bepalingen 1.8.6 en 1.8.7 zijn van overeenkomstige toepassing op
een foliebassin met een niet-drijvende afdekking.

_- _- - - - - _-
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3.

3.1

Algemeen

3.1.1

Indien niet anders vermeld moet voor de afdekking van een mestbassin
eenkomstige wijze zi n voldaan aan de bepalingen 1.1.3, 1 . 1 . 4 ,
1.8.7,2 . 3 . 1 , 2.3.2, 2 . 5 . 5 en aan de van toepassing zijnde bepalingen
van Bijlage A .

3.1.2

Een afdekking of delen ervan, inclusief verbindingsmiddelen en bevestiging aan of op het mestbassin, moet blijven voldoen aan de bij of
krachtens deze publicatie gestelde eisen, gedurende een van te voren
vastgestelde referentieperiode, die ten minste bedraagt:
a. 20 jaar voor een betonnen, metalen en houten afdekking;
b. 10 jaar voor een folieconstructie;
c . 10 jaar voor een afdekking met vlakke of gegolfde platen van
vezelcement of van kunststof;
d. 10 jaar voor overige typen afdekking.

3.1.3

Een niet-drijvende afdekking moet bestand zijn tegen het agressieve
milieu onder de afdekking.

3.1.4

In een niet-drijvende afdekking moet een breekbuik of een hieraan gelijkwaardige voorziening zijn aangebracht, teneinde bij een explosie
de belasting op de constructiedelen van een mestbassin te beperken.

3.1.5

De afdracht van de belastingen van een afdekking en de afvoer van
regenwater mogen de bekleding van een foliebassin niet beschadigen.

3.1.6

Alvorens en tijdens het betreden van besloten ruimten van een mestbassin, dient te zijn voldaan aan de van toepassing zijnde bouwtechnische maatregelen zoals vermeld in Publicatie P69 “Veilig werken in
besloten ruimten”

3.2

Dichtheid

3.2.1

Een afdekking moet volledig op of tegen de randen van de onderbouw
van het mestbassin aansluiten. Openingen in de afdekking moeten tot
een m i n i m ~zijn beperkt met inachtneming van de bepalingen 1 . 8 . 6 ,
1 . 8 . 7 , 2 . 5 . 5 , 3 . 2 . 4 en 3 . 2 . 5 .

------..-

-____-_--

.2
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3.2.5

De ruimte boven de mest in een mestbassin met niet-drijvende afdekking moet in open verbinding staan met de buítenlucht~ zowel op het
hoogste punt van de afdekking als op één of meer plaatsen boven de
rand van het mestbassin. De opening op het hoogste punt moet ten
minste 10.000 mm2 en ten hoogste 20.000 mm' groot zijn. De totale
van de opening op het hoogste punt.

3.2.6

Indien de afdekking uit meerdere afsluitende delen is opgebouwd, is
een folie onder de afdekking vereist, tenzij dichtheid en duurzaamheid van de verbindingen tussen die delen voldoende zijn verzekerd
gedurende de referentieperiode van de afdekking.

3.2.7

Hangaten van een niet-drijvende afdekkdng mogen fungeren als openingen zoals bedoeld in bepaling 3 . 2 . 5 .

In de bepalingen 1.1 t/m 3 . 6 en 4 , 5 van deze Bijla
unctionele eisen opgenomen VOOK folies die w
bij :
- b i n n e n a ~ d ~ ~van
h ~een
~n~
mestsilo en;
- foliemateriaal van een foliebassin en van een mestzak,
De bepalingen 4 . 1 t/m 4 . 5 van Bijlage A zijn van toepassing op folies
ten behoeve van een drijvende en een niet-drijvende afdekking,
1.

Uiterlijk en geometrie

1.1

Uiterlijk.
De folie mag geen blazen, gaten, scheuren o€ holten bevatten. De beproeving geschiedt overeenkomstig DIN 1 6 7 2 6 , artikel 5 . 1 .

1.2

Lengte en breedte.
Op de door de producent opgegeven nominale lengte en breedte zijn
geen negatieve afwijkingen toelaatbaar. De bepaling van de lengte en
breedte geschiedt overeenkomstig NEN 3 0 5 6 , artikel 3 en 4 .
Om het aantal veldlassen te beperken moeten aangeleverde folies ten
minste 5 m breed zijn en ten hoogste 10 m. De vereiste breedte mag
samenstellen door middel van
worden verkregen door het fab~ieks~atig
lassen uit smalle banen. Dwarslassen dienen zoveel mogelijk te worden
voorkomen.

1.3

Dikte.
De díkte van een folie moet ten minste bedragen:
a. 1,O mm voor een onversterkte kunststoffolie;
b . 0,8 mm VOOK een versterkte kunststoffolie;
c . 4 , O mm voor versterkte bitumen;
d. 0,s mm VOOK een kruinslab.

1.4

Rechtheid van de kanten en vlakhei van de folie.
k~nt~
van
n de folie mag niet
De a f w ~ j k ~ nvan
g de rechtheid van
groter zijn dan 50 mm en de afwijking van de vlakheid niet groter dan
O mm. De beproeving wordt uít~evoer~
overeen~o~§tig
DIN 1 6 7 2 6 , artiel. 5 . 2 .
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echanische sterkte

2.

Doorsche~rweerstand.
B i j een beproeving overeenkomstig DIN 53363 moet de doorscheur-

e bepaling van de scheurweerstand ten minst
EN 3056 van toepassing,
weerstand van f
onder de aanvullende voorwaarden:
- beproeving met gekerfd monster en;
doorscheurweerstand ten minste 100 N per mm dikte.

-

2.2

Spleetdruk.
B i j een beproeving Overeenkomstig DIN 16726, par 5 . 1 1 mag bij een
proefdruk van 6 bar binnen 7 2 uur in de folie geen lekkage optreden.

2.3

Weerstand tegen vouwen.
Na een beproeving overeenkomstig DIN 53361 b i j - 20
geen scheuren vertonen.

OC

mag de folie

2.4

Doorslagsterkte.
Na een beproeving overeenkomstig DIN 16726, par. 5.12 mag de folia
geen lekkage vertonen bij een massa van het vallichaam van 500 gram
uinslab wordt
en een valhoogte van 300 m m e Wanne~Kde f o l i
toegepast moet de valhoogte 750 mm bedragen.

2.5

Treksterkte en rek bij breuk.
Tijdens het leggen c.q. aanbrengen van de folie en tijdens de referentieperiode kunnen extra krachten worden uitgeoefend op het foliemateriaal van een mestbassin. Deze krachten en de bijbehorende de~ o r ~ a ~
moeten
i e ~ toelaatbaar zijn. Voor zover van toepassing moet het
foliemateriaal voldoen aan een beproeving overeenkomstig NEN-IS0
20527: de treksterkte dient ten minste 4 N/mm te bedragen.

2.6

Sterkte en dichtheid van de lasverbinding.
In de folie moeten goede lasverbinding~nkunnen worden gemaakt, die
hun sterkte en dichtheid gedurende de daarvoor geldende referentieper iode blijven behouden.

rende de daarvoo ge1dende referentieperiode
bestand zijn tegen oxydatieve afbraa
3.2

oet voor de beoogde toepassing voldoend

bestand zijn

Materialen die met een kruinslab worden toegepast, moeten worden onderworpen aan een expositie overeenkomstig KIWA Criteria nr. 57 tot
een totale energlie van 1 , 7 5 GJ/m 2 v overeenkomend met een half jaar
buitenexpositie) .
Materialen die zonder kruinslab worden toegepast, moeten worden onderworpen aan deze expositie tot een totale energie van 3 5 , O GJ/m 2
(overeenkomend met 10 jaar buitenexpositie).
Materialen die als kruinslab worden toegepast, moeten worden onderworpen aan deze expositie tot een totale energie van 1 7 , 5 CJ/m 2
(overeenkomend met 5 jaar buitenexpositie),
3.3

3.4

Chemische bestandheid.
De materialen moeten bestand zijn tegen mest,
overeenko~~tig
volgens een bep~oe~ingsmethode
DIN 5 3 4 9 5 , met de volgende voorwaarden:
1. methode: 3 .
2. tijdsduur: 2 maanden.
3 . temperatuur: 30 2 0 , 5 OC.
4 . in plaats van water het volgende medium:
Een oplossing in water van elk 10 gram van de ammoniumzouten van
azijnzuur, propionzuur, isovaleriaanzuur en valeriaanzuur in 1
liter water. Deze oplossing kan worden verkregen door het mengsel
van bovengenoe~dezuren met a ~ o n i a kte neutra lis ere^^ De pH van
e oplossing moet 7 - 8 zijn.
5 . aantal proefstukken: 5.
Voor folies die in direct contact kunnen staan met het agressieve
milieu boven de mestvloeistof, is bepaling 4.5 van Bijlage A van
overeenkomstige toepassing.

s
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4.1

Algemeen.
De bepalingen 1.1, 2.1, 2 . 3 , 2,5, 2 . 6 , 3 - 1 en 3 . 3 t/m 3 . 6 van bijlage A zijn van overeenkomstige toepassing op folies ten behoeve van
rijv
rijvende a ~ d e ~ ~ i n g ,

4.2

Dikte.
De dikte van een onversterkte of versterkte kunststoffolie moet ten
minste 0 , s mm bedragen.

4.3

Doorslagsterkte.
Na een beproeving overeenkomstig DIN 16726, par. 5.12 mag de folie
geen lekkage vertonen bij een massa van het vallichaam van 5 0 0 gram
en een valhoogte van 3 0 0 mm.

4.4

W-resistentie.
Materialen die in contact kunnen staan met UV-licht, moeten worden
onderworpen aan een expositie overeenkomstig KIWA Criteria 57, tot
een totale energie van 3 5 , ~G J / ~(overee o~ftendmet 10 jaar buitenexpositie).
Materialen die n i e t in contact ~ ~ n n estaan
n
met
-licht, moeten ware ndeze expositie tot een totale energie van 1,75
den ~ n d e ~ ~ r paan
GJ/m2 (overeenkomend met een half jaar buitenexpositie).

4.5

Chemische bestandheid.
Folies voor een niet-drijvende afdekking die in cantact kunnen staan
met het milieu boven de mestvloeistof, moeten voldoende ~~~t~~~ z i j n
tegen de corrosieve werking van dat milieu.

0

20

Bodembe scherming
nr. 3

len voor het toepassen van afdíchtingsfolies en behoeve van bodembescherming in het bijzonder bij stortplaatsen.

D I N 53361

-

D I N 53363

-

D I N 16726

D I N 53495

~

-~achbahnen. nsts~off-Dichtungsbahnen.Prufüngen.
Prüfumg von Kunstleder und ähnlíchen ~~ächengebilden.
Bestimmung des Verhaltens beim Falten in der Kälte.
Priifung von Kunststoff-Folien.Weiterreissversueh an
trapezförmigen Proben mit Einschnítt.
Prüfung von Kunststoffen. Bestimmung der Wasseraufnahme.

KIWA Criteria nr. 5 7

-

Criteria voor niet-versterkte gekalanderde afdichtingsfolie
van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P) zonder cachering.

KIWA Criteria nr. 69

-

Criteria voor afdichtingsfolies van hoge dichtheid
polyetheen (PE-HD) zonder versterking (concept 1989).

KIWA Crite-

-

Folies ten behoeve van mestbassins.

ria nr. 75
NEN 2489

Metselbaksteen.

NEN 3056

van gekalanderde folies.
Kunststoffen. Beproe~7i~gsmeth~den

NEN 3835

Metselmortels voor metselwerk van stenen of blokken van
baksteen, kalkzandsteen, beton en gasbeton (met ontwerp
aan~lling1 9 9 0 ) .

NEN 3836

Kalkzandsteen en kalkzands~eenblokken.

NEN 3837

Kalkzandsteenelementen.

NEN 5461, 5466 t/m 5471, 5476 t/m 5484:

-

~E~ 5950

Kwaliteitseisen Voor Hout (KVH 2980)
(NEN 5469 ontwer norm 1986 en NEN 5484 ontwer~norm 1988).
s c h ~ í ~ t ebeton.
n
~
en

~

~

~

n

o

~

o

~erva~rdí-

2

990
~E~ 6721

NEN 6722

oors~hriftenbeton. Constr
ontwerp norm 1 9 9 0 ) .

tieve eisen e

Voorschriften beton uitvoering (VBU 1988).

1

ontwerp norm

NEN 6760

TGB 1990 - ~o~tc~nstructies
- Basiseisen
methoden (ontwerp norm 1 9 9 0 ) .

NEN 6762

TGB 1990 - Houtconstructies - Stalen stiftvormige verbindingsmiddelen voor houtconstructies (ontwerp norm 1990).

NEN 6770

TGB 1990 - Staalconstructies
(ontwerp norm 1 9 9 0 ) .

NEN 6771

TGB 1990

NEN 6772

TGB 1990
1990).

NEN 6790

TGB 1990 - ~ t ~ e n c ~ n s t K u c t-i e ~as is eisen en epa1~ngsmet~oden
(ontwerp norm 1 9 9 0 ) .

NEN 7027

Bouwblokken en -stenen van beton.

NEN 20176

Kunststoffen. Bepaling van het verlies aan weekmakers
e aktieve kool.
volgens de ~ e ~ h o dmet

NEN- I S 0
20527

Kunststoffen. Bepalingen van de trekeigenschappen.

NPR 6761

NPR 1990

NPR 6791

Eenvoudige rekenregels, gebaseerd op NEN
NPR 1990 - Steen
6790 (ontwerp norm 1 9 9 0 ) .

Pub1icatieblad P69
RFC 1985

-

Eisen en bepalings-

-

Basiseisen en Basisrekenregels

-

Staalconstructies

-

Stabiliteit (ontwerp norm 1 9 9 0 ) .

-

Staalconstructies

-

Verbindingen (ontwerp norm

- r rekening

van h o ~ t c o n s t r u ~ t iontwerp
~~
norm 1 9 9 0 ) .

~

Veilig werken in besloten ruimten, uitgave ~rbeidsinspe~tie.
ngen van Gebo
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Postbus 482, 6710 BL Ede, t e l e f o o n Og3gO-71400.
De BRM 1990 is v e r k r i j g b a a r b i j :
- C e n t r a l e D i r e c t i e Voorlichting en Externe Betrekkingen van V K ~ ~ *
Bureau Persoonlijke Voorlichting, t e l e f o o n 070-3262'221;
- I n f o t i e k van h e t M i n i s t e r i e van Landbouw, Natuurbeheer en V i s s e r i j ,
telefoon 070-~792O~2.

