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Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label
Spofilgotensysteem met dunne mest
Guste en dragende zeugen in groepshuisvesting

Postbus 70
iii'lTnn
iax (o/o) 414 47 02

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak. De verse
mest wordt opgevangen in een gotensysteem onder de roosters en deze mest wordt minimaal twee
keer per dag met behulp van de dunne mestfractie uit de stal gespoeld.
Eisen aan de uitvoering:
B. Mestkanaal
Het putoppervlak in het mestkanaal per dierplaats mag maximaal 1,1 m2 bedragen direct onder het
rooster gemeten.
b. Het gotensysteem in het mestkanaal
De spoelgoten dienen:
het gehele putoppervlak te omvatten, zodat er vanuit de mestkelder geen ammoniak naar de stal
ontwijkt.
gemaakt te zijn van een glad, corrosiebestendig en niet-hechtend materiaal (roestvast staal of
kunststof).
een wandhelling te hebben van tenminste 60 graden en een diepte van minimaal 0,20 meter en
maximaal 0,60 meter. De hoek van de bovenzijde moet scherp zijn en de bodem dient gelijkmatig te
zijn afgerond.
aan het ene uiteinde voorzien te zijn van een afsluiter per goot of mestkanaal of van een sifon per
gotensysteem of stal, terwijl aan het andere uiteinde door middel van een spoelpomp de dunne
mestfractie binnenkomt.
c. Spoelen
Het spoelen dient via een geautomatiseerd systeem te worden aangestuurd.
d. Mestafvoer
- De mestafvoer vindt plaats via goten die uitmonden in een verdiepte bak (bouwkundig of
geïntegreerd in het spoelgotensysteem). Vanuit deze verdiepte bak wordt de mest afgevoerd via
een mestafvoersysteem naar een opvangput die zich buiten of onder de stal bevindt.
De buizen van het rioleringssysteem disnen vervaardigd te zijn van PVC en te voldoen aan de
KOMO, BRL 2001 (NEN 7045), De hulpstukken dienen geproduceerd te zijn volgens IMEN 7046.
Buizen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ringen voor het
koppelen van de buizen en hulpstukken dienen van het type SBR te 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
leiding met water.
Het afvoersysteem moet zodanig worden aangebracht, dat de mest frequent en restloos kan
worden afgevoerd.
De doorsnede van de afvoeropening dient minimaal 150 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter
minimaal 200 mm.
Eisen aan iiei gebruik
a. Minimaal twee maal per dag dient de mest in de goten te worden verwijderd door het openen van
de afsluiters en te spoelen met de dunne mestfractie.
b. De dunne mestfractie mag maximaal 5% droge stof bevatten.
Nadere bijzonderheden:
a. Er dient een urenteller op de spoelpomp te zitten om de duur van het spoelen (de draaiuren) te
registreren.
b. Controle op het goed functioneren van het systeem is mogelijk door visuele inspectie v;m ei e goten.
Deze mogen maximaal 5,0 cm mest bevatten.
c. De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie van 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven.
Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal voor groepshuisvesting en een
detailtekenrng van het spoelgotensysteem.
Aangevraagd tloor:
Hendrix UTD te Boxmeer, tel, (0485) 58 94 83,
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Omschrijving:

Spoelgotensysteem met dunne mest
voor guste en dragende zeugen,
in groepshutsvesting
spoei goten sys teem
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