
Secretariaat Stichting Groen Label
Groen Labelnummer: BB 96,06.040 VI

Toegekend op: 29 oktober 1998 [(j R Q E

Vervangt nummer 36 96 06.040 Toegekend op: 13 juni 1996

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

Naam van het systeem: Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband
tel. 0704144700

Diercategorie: Gespeende biggen fax 070 4144702

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammaniakuitstoot wordt beperkt door de mest en urine op te vangen op een mestband die zich onder
de roostervloer bevindt. Omdat de mestband zowel in dwarsrichtrng als in lengterichting schuin is opge-
steld, wordt de urine continu uit de stal afgevoerd. De mest wordt uit de stal verwijderd doordat de mest-
band 10 keer per etmaal wordt afgedraaid,

Eisen aan de uitvoering:
1) Het mestkanaal dient voorzien te zijn van een metalen driekant roostervloer.
2) Onder het roosteroppervlak bevindt zich een mestband waarop alle mest en urine terecht dient te

komen.
3) De mestband dient van kunststof te zijn en een afschot te hebben van minimaal 3% in de

dwarsrichting en van 1% in de iengterichting.
4) De mestband kan in lengterichting naar voren dan wel naar achteren aflopend geplaatst worden.
5) De zijkanten van de mestband worden met speciale kunststof platen, die tegen de putmuren zijn

bevestigd, beschermd. Voorts worden voor de ondersteuning van de band platen of rollen onder de
band in het mestkanaal gemonteerd.

6) De mestband wordt regelmatig afgedraaid waarbij de mest door middel van een roestvast stalen- of
kunststofschraper wordt verwijderd. Vanwege het afschot van de mestband wordt de urine continu
afgevoerd.

7) Via een transportsysteem dienen faeces en urine buiten de stal te worden opgeslagen in een
afgesloten mestopslag. Via het transportsysteem mag geen transport van lucht tussen afdelingen en
tussen mestopslag en afdelingen plaatsvinden.

Eisen aan het gebruik:
1) De mestband moet 10 keer per dag worden afgedraaid. Het afdraaien vindt éénmaal per twee uur

plaats in de periode tussen 4.00 en 22.00 uur. In de periode tussen 22.00 en 4.00 uur is het afdraaien
van de band niet nodig omdat in die periode weinig of geen mest wordt geproduceerd.

2) Een automatische tijdklok met terugleesmogelijkheid dient een overzicht te kunnen geven van het
aantal malen afdraaien van de mestband gedurende de afgelopen 7 dagen. Tevens dient de afdraaitijd
te worden geregistreerd.

31 Na afloop van elke biggenopfokronde dient de mestband met water te worden schoongespoten.
4) De eigenaar van de stal dient een onderhoudscontract te hebben waarbij eenmaal per jaar controle

en onderhoud van het systeem plaatsvindt.

Nadere bijzonderheden:
1) De aanvrager noemt dit systeem "non sticking belt".
2) Middels visuele inspectie is vast te stellen of tijdens het afdraaien alle mest van de band wordt

verwijderd.
3) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van:

a. door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie aangeven van 0,20 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 0,25 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 leefruimte
per dierplaats.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van het
mestbandsysteem.

Aangevraagd door:
v.d, Wijngaart's Engineering Services te Prinsenbeek, tel. 076 5415802.

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