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Inleiding De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de mest op de mestbanden te drogen 
met voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden eenmaal per week af te 
voeren uit de stal. De mest bevat bij het afdraaien van de mestbanden minimaal 
50% droge stof. Het aantal etages kan variëren per mestbandbatterij. 

 

EISEN AAN DE UITVOERING:  

 Onderdeel Uitvoeringseis 

 Algemeen De vleeskuikens worden gehuisvest in kooien met een volledige roostervloer 
(floranabodem), De mest die op de mestbanden onder de kooien valt, wordt 
gedroogd met voorverwarmde lucht uit b.v. een warmtewisselaar of uit een 
luchtmengkast al dan niet voorzien van een verwarmingsunit. De temperatuur van 
de lucht is in het begin van de mestperiode 33 °C en deze kan dalen tot 19 °C aan 
het eind van de mestperiode. De dimensionering hiervan dient zodanig te zijn dat 
de mest bij afdraaien van de mestbanden minimaal 50% droge stof bevat. 

 

EISEN AAN HET GEBRUIK: 

 Onderdeel Gebruikseis  

  Algemeen Vanaf het moment dat de vleeskuikens 14 dagen oud zijn, dient de mest op de 
mestbanden eenmaal per week uit de stal verwijderd te worden en deze mest 
dient minimaal 50% droge stof te hebben. 

 

 

NADERE BIJZONDERHEDEN: 

a Mestmonster De staleigenaar dient per stal eens per kwartaal een mestmonster te 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/Bureau 
Heffingen. 

b Naamgeving De aanvrager noemt dit stalsysteem 'Broilermatic Systeem'. 

c Beslissing De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van door de aanvrager 
overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie van 0,004 kg IMH3 per 
dierplaats per jaar aangeven. 

 

Emissiefactor Vleeskuikens (Geperforeerde vloer met strooiseldroging): 
0,004 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Aangevraagd door: Coöperatie ABC u.a, te Lochem, tel (0573) 28 88 00 

 
Tekeningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal.



 


