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Vervangt nummer BB 93.03.003/D.94.06.020 Toegekend op: 16 juni 1994

Geldigheid voor het systeem: Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label

Naam van het systeem: Ligboxenstal met dichte hellende vloer met snelle gierafvoer en mestschuif

Diercategorie: Melkvee

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammonia kuitstoot wordt beperkt door het frequent verwijderen van de mesten urine
van de vloer en door het beperken van de met mest en urine besmeurde vloeroppervlakte.

Eisen aan de uitvoering:
a. Vloeruitvoering

De vloer is opgebouwd uit zelfdragende prefab-betonplaten die over de mestkelder liggen.
De platen hebben een afschot van 2,5% in de lengterichting van de mestkelder. De

betonplaten liggen om en om omhoog en omlaag. Voor dit z.g. TOP-vloersysteem is een

Europese octrooiaanvraag ingediend onder nummer 94201451.5.
De vloer moet voldoen aan de eisen, zoals deze zijn vermeld in CUR aanbeveling 57
"Betonnen vloeroppervlakken voor ammoniakemissie-arme rundveestallen", oktober 1997.

b. Schuifuiïvoering
De vloer wordt regelmatig schoongeschoven met een schuif. Deze schuif moet zorgen voor
voldoende en goetfe afvoer van de mest naar de mestkelder. De schuif beweegt zich
zelfstandig voort over de vloer en is voorzien van een sproeiïnrichting.

c. Mestafvoer
Waar de betonplaten met de laagste randen bij elkaar liggen, bevindt zich een sleuf van
circa 35 mm breedte, in de dwarsrichting van de mestkelder. De urine wordt door deze
sleuven afgevoerd naar de mestkelder, evenals een deel van de mest. Aan beide einden
van de mestgang is in de vloer een afstort gemaakt voor afvoer van de mest. Deze
afstorten zijn voorzien van rubberen flappen. De mest wordt afgevoerd naar een gesloten
mestopslag (conform HBRM 1991).

d. Verkleinen emitterend oppervlakte
Het met mest besmeurde vloeroppervlak mag maximaal 3 m2 per koe bedragen. Dit
oppervlak omvat de loopgangen, de doorlopen en de wachtruimte. Niet inbegrepen is het
vloeroppervlak van de melkstal en de terugloopgang.

Eisen aan het gebruik:
a. De mest dient minimaal vijf maal per dag van de vloer verwijderd te worden met de

mestschuif.
b. Een spoelsysteem is expliciet vereist, omdat de vloer soms te glad kan worden waardoor

de koeien kunnen uitglijden. Bij het spoelen dient een ammoniak-arme vloeistof gebruikt te
worden, bijvoorbeeld hergebruikt spoelwater uit het melklokaal.

c. Indien de eigenaar van de stal een zogeheten autoschuif gebruikt, dient hij een
onderhoudscontract te hebben voor de schuif.

Nadere bijzonderheden:
a. Het Groen Label geldt alleen voor melkvee, niet voor jongvee.
b. Voor dit stalsysteem geldt een emissiefactor van 4,4 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van
mestschuif en TOP-vloersysteem.

Aangevraagd door:
De Boer Stalinrichtingen BV te Leeuwarden, tel. (058) 283 03 03,
Betonindustrie BV Concrelit te Steenwijk, tel. {0521) 51 49 22 en
Aannemingsbedrijf De Jong Ursem BV te Ursem, tel. (072) 502 12 35

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



™«tsehi«Kmat.mesf besmeurt oppervfa

plattegrond

-stolen rooster

afschot _

rubber flap

detai! A

afschot

rubber flop

detail A (Alternatief)

mestschuif of een alternatieve schuif

mestdoorlaat

O

972.5 17.5

990-1100

bovenaanzicht vioerelement en mestschuif

20

10

zijaanzicht vioerelement

Omschrijving:

Ligboxenstal met dichte hellende
vloer met snelle gierafvoer
en mestschuif

Aangevraagd door:

De Boer Stalinrichtingen BV te Leeuwarden
Betonindustrie BV Concrelit te Steenwijk
Aannemingsbedrijf De Jong BV te Ursem

[ Q R O E N

Datum Groen Label:

15.05.1997
Behorende bij aanvraag:
BB 93.03.OO3/
D.94.06.020 V1




