
Secretariaat Stichting Groen Label
Groen Labelnummer: BB 93.03.001 VI

Toegekend op: 29 oktober 1998 f(j R O E N

Vervangt nummer: BB 93.03.001 Toegekend op: 12 maart 1993

Geldigheid voor het systeem: Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label Postbus 70

Naam van het systeem: Haglando mestschuif op gecoate keldervloer 22SO AB R|Jswl'k
tel. 070 4144700

Diercategorie: Gespeende biggen fax 070 4144702

Korte omschrijving van het stalsysteem:

De ammoniakuitstoüt wordt beperkt door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de biggenopfokstal met
behulp van een mestschuif.

Eisen aan de uitvoering:
1} Hokuitvoering en roostervloer

a) zowel een volledig als een gedeeltelijk mostervloer is toegestaan. Bij een gedeeltelijk roostervloer moet van
het beschikbare vloeroppervlak in het hok tenminste 0,12 m2 per dierplaats zijn uitgevoerd als dichte vloer;

b) de roosters moeten van metafen driekant of van kunststof zijn.
2] Haglanda mestschuif

a( op de vloer van het mestkanaal dient een Haglando mestschuif te warden geplaatst;
b) de Haglando mestschuif is vervaardigd van verzinkt en roestvast staal met aan de onderkant een kunststof

strip;
c| per mestkanaal worden minimaal twee schuiven aangebracht welke met elkaar zijn verbanden door een

speciaal gevormde verzinkte tandheugel.
3) Mestkanaal

a) de lengte, breedte en diepte van het mestkanaal zijn variabel;
b) de vloer van het mestkanaal moet horizontaal liggen om alle urine en faeces af te kunnen voeren;
c) de vloer van het mestkanaal dient zeer vlak te zijn afgewerkt om aankoeken en versmeren van mest op de

vloer te voorkomen. Voorts is een vlakke vloer nodig om de Haglando mestschuif ongestoord te laten
functioneren;

d) op de vloer van het mestkanaal moet een waterafstotende epoxyhars coating worden aangebracht.
Deze coating zorgt ervoor dat geen vocht inde vloer trekt en dat de mestdelen zich niet of zo weinig moge-
lijk aan de vloer vasthechten;

e) de vloer wordt voorzien van verzamelbakken ten behoeve van het afvoeren van de mest. In de meeste
gevallen kan worden volstaan met drie verzamelhakken per mestkanaal, één aan beide uiteinden van het
kanaal en één in het midden;

4) Mestafvoer
a| via een mestafvoersysteem wordt de mest uit de verzametbakken frequent afgevoerd naar een afgesloten

opslagput;
b| de doorsnede van de atvoeropening dient minimaal 150 mm te zijn. De afvoerbuisdiameter is minimaal

200 mm;
c| de stankafsluitende werking van het mestafvoersysteem moet zijn gewaarborgd. Lucht transport via de

mestafvoerleiding tussen mestopslag en afdeling en tussen afdelingen mag ntet voorkomen. Voorts moet
een continue afvoer van mest mogelijk zijn. Daarom is het niet toegestaan om afsluiters in de mestafvoerlei-
ding aan te brengen. Wel kan door het aanbrengen van een sifon ervoor worden gezorgd dat de afvoerlei-
ding vol mest blijft staan;

d) Als richtlijn voor het mestafvoersysteem geldt:
de buizen van het mestafvoersysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en te voldoen aan KOMQ,
BRL 2001 (NEN 7045}. De hulpstukken dienen geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. Buizen en hulpstukken
dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ringen voor het koppelen van de buizen en de
hulpstukken dienen van het type SBRte zijn en te voldoen aan BRL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen
voor verbindingen in drinkwater en afvalwaterleidingen". Alle verbindingen voor het koppelen van buizen en
hulpstukken dienen met manchetten te gebeuren. Controle op vloeistofdichtheid dient te gebeuren voor het
betonstorten d.m.v. het vullen van de mestafvoerleiding met water.

f isen aan het gebruik:
1) De mest dient minimaal vier maal per dag uit de biggenapfakstal verwijderd te worden;
2) Er dient een onderhoudscontract voor de coating en voor de mestschuif aanwezig te zijn;
3) Het besturingssysteem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal schuifbewegingen gedurende

de afgelopen zeven dagen.

Nadere bijzonderheden:
De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van:

a) door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie aangeven van 0,18 kg NH3 per
dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m2 leefruimte per dierplaats;

b) door de Werkgroep emissiefactoren uit de voornoemde meetgegevens, door berekening, herleide emissie
van 0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 leefruimte per dierplaats.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een overzichtstekening van de stal en een detailtekening van de mestschuif.

Aangevraagd door:
Dofra B.V. te Horst, tel. 077 3999888.

De emissiefactor van ammoniak is gewijzigd. De correcte emissiefactor vindt u in de geldende Rav.
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Omschrijving:

Haglando mestschuif op gecoate
keldervioer voor gespeende biggen.

Aangevraagd door:
Dolfra bv
te Horst

Datum Groen Label:

29-10-1998

Behorende bij aanvraag:

BB 93.03.001 V1




