
Groen Labelnummer: BB 97.07.058

Toegekend op: 3 juli 1997

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: Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (mestafdraaien per 5 dagen)

Diercategorie: Legkippen en opfokhennen

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door over de mest, die op mestbanden ligt, continu
voorverwarmde lucht van minimaal 17 °C te blazen. De mest wordt éénmaal per 5 dagen uit de
stal afgevoerd en bevat dan minimaal 55% droge stof. Dit stalsysteem is een verdere
ontwikkeling van BB 93.06.008 en wordt gekenmerkt door een lagere ammoniakuitstoot. Het
aantal etages kan variëren per mestbandbatterij.

Eisen aan de uitvoering:
a. Onder de batterijkooien waarin zich de legkippen c.q. de opfokhennen bevinden, zijn

mestbanden geplaatst. Deze zijn vervaardigd uit polypropyleen of een trevira doek. Op deze
mestbanden wordt de door de dieren geproduceerde mest opgevangen.

b. Tussen of onderde batterijkooien zijn kokers geplaatst waarmee continu lucht van minimaal
17 °C over de mest op de mestbanden wordt geblazen. De mest wordt gedroogd met
voorverwarmde lucht uit b.v. een warmtewisselaar of uit een luchtmeng-kast al dan niet
voorzien van een verwarmingsunit.

c. De luchttoevoer naar de mestbanden en de temperatuur van deze lucht dienen volautomatisch
te worden geregistreerd en gestuurd. Per stal dient in het hoofdtoevoerluchtkanaal een
luchtsnelheidsmeter geplaatst te worden en de temperatuur van de lucht moet afleesbaar zijn,
juist voordat deze lucht de koker boven de mestband ingaat. Verder dient een bedrijfsurenteller
te worden geplaatst die het aantal draaiuren van de ventilator in de luchtmengkast weergeeft.
Ook dient te worden geregistreerd op welke datum de verschillende koppels de hokken ingaan
en uitgaan. Op deze wijze is controle op de vereiste minimale hoeveelheden lucht per dier per
uur mogelijk.

Eisen aan het gebruik:
a. De hoeveelheid lucht die door de kokers over de mestbanden geblazen wordt, dient minimaal

0,7 m3 per legkip per uur en minimaal 0,4 m3 per opfokhen per uur te bedragen en een
temperatuur van minimaal 17 °C te hebben.

b. De mest op de mestband dient in 5 dagen gedroogd te zijn tot minimaal 55% droge stof en
éénmaal per 5 dagen uit de stal te worden afgevoerd. De afdraaifrequentie dient te worden
geregistreerd.

c. Bovenstaande eisen aan het gebruik gelden niet voor de eerste 2 weken van de opfokfase van
opfokhennen omdat de mestproduktie dan te gering is.

Nadere bijzonderheden:
a. Op verzoek van de vergunningverlener kan een monster worden genomen van de mest die uit

de stal wordt verwijderd ten behoeve van een analyse op droge stof gehalte. Monstername van
de afgedraaide mest en analyse dienen uitgevoerd te worden volgens de daarvoor geldende
protocollen van de Landelijke Mestbank/Bureau Heffingen. De mest dient minimaal 55% droge
stof te bevatten.

b. Dit stalsysteem kenmerkt zich door een toename van het energieverbruik per dierplaats.
c. De beslissing van het bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overgelegde

meetgegevens welke voor legkippen een gemeten emissie van 0,010 kg NH3 per dierplaats per
jaar aangeven. Dit getal geldt in gevallen waarin de mest direct van het bedrijf wordt afgevoerd,
en/of gedurende een periode van ten hoogste twee weken op het bedrijfsterrein wordt
opgeslagen in een afgedekte container. In andere gevallen wordt de emissie vermeerderd tot
0,060 kg IMH3 per dierplaats per jaar. Voor opfokhennen zijn deze waarden 0,006 respectievelijk
0,036 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en een schematische detailtekening
van de mestband.

Aangevraagd door:
Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders te Zeist, tel (030) 695 50 05

[QTROEN

Noot InfoMil
In de huidige RAV is dit vervangen door: ...een gemeten emissie van 0,012 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven. 

Noot InfoMil
...In andere gevallen wordt de emissie vermeerderd tot 0.060 kg NH3 per dierplaats per jaar... In de huidige RAV is dit vervangen door:...In andere gevallen wordt de emissie vermeerderd met de emissiefactoren zoals bepaald onder E6 (0,015 / 0,015 / 0,005 / 0,05)......Voor opfokhennen zijn deze waarden 0,006 respectievelijk 0,036 kg NH3 per dierplaats per jaar...In de huidige RAV is dit vervangen door:...Voor opfokhennen zijn deze waarden 0,006 respectievelijk de emissiefactoren zoals bepaald onder E6 (0,010 / 0,010 / 0,003 / 0,030)...
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Omschrijving:

Mestbandbatterij met geforceerde
mestdroging
(mestafdraaien per 5 dagen)
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Aangevraagd door:

Nederlandse Organisatie
van Pluimveehouders
te Zeist

Datum Groen Label:

03.07.1997

Behorende bij aanvraag:

BB 97.07.058


