
Groen Labelnummer: BB 95.12.039

Toegekend op: 10 mei 1996

Vervangt nummer: n.v.t. Toegekend op: n.v.t.

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

Naam van het systeem: Groepskooien met mestbandbeluchting

Diercategorie: Vleeskuikenouderdieren

Korte omschrijving van het stutsysteem:

De ammomakurtstoot wordt beperkt door de mest op de mestbanden te drogen met

voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden éénmaal per week af te voeren uit de

stal.

Eisen aan de uitvoering:

Korte beschrijving van het stalsysteem (ook genoemd Verandasysteem).

De vleeskuikenouderdteren worden gehuisvest in kooien met een volledige roostervloer. De

mest die op de mestbanden onder de kooien valt, wordt gedroogd met voorverwarmde lucht

uit b.v. een luchtmengkast al dan niet voorzien van een verwarmingsunit. De dimensionering

hiervan dient zodanig te zijn dat de mest bij afdraaien van de mestbanden minimaal 50%

droge stof bevat.

Eisen aan het gebruik:

De mest op de mestbanden dient éénmaal per week uit de stal verwijderd te worden en deze

mest dient minima al 50% droge stofte hebben.

Nadere bijzonderheden:

- De staleigenaar dient per stal eens per kwartaal een mestmonsterte laten analyseren op

droge stof gehalte van de mest die uit de stal wordt verwijderd. Monstername van de

afgedraaide mest en analyse dienen uitgevoerd te worden volgens de daarvoor geldende

protocollen van de Landelijke Mestbank. Deze verplichting vervalt als uit andere bronnen

blijkt dat de mest minimaal 50% droge stof bevat, bi jvoorbeeld als de staleigenaar gebruik

maakt van de zogenaamde O-optie.

- De aanvrager noemt dit stalsysteem 'Verandasysteem'

- De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde

meetgegevens welke een gemeten emissie van 0,030 kg NH3 per dierplaats per jaar

aangeven.

Tekeningen:

Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal.

Aangevraagd tloor:

Vencomatic b.v. Ie Eersel, tel. 0497 - 517380
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Omschrijving:

Groepskooien voor vleeskuiken-
ouderdieren met mestband beluchting.

Aangevraagd door;

Vencomatic b.v.
te Eersel

Datum Groen Label:

10-05-1996

Behorende bij aanvraagnr.
BB 95.12.039


