
Secretariaat Stichting Groen Label
Groen Labelnummer: BB 99.06.071

Toegekend op: 17 juni 1999 [G^£

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

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

Naam van het systeem: Batterijsyteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel 41447110

Diercategorie: Legkippen en opfokdieren fax 070 4144702

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de verse mest op de mestbanden, die zich onder elke etage
bevinden, te drogen met stallucht en deze mest naar de bovenliggende droogtunnels te transporteren,
alwaar verdere droging plaatsvindt. De mest in de droogtunnels wordt gedroogd met stallucht.

Eisen aan de uitvoering:
1) Staluitvoering

a. Onder iedere etage loopt een mestband, waarop alle mest van de dieren wordt opgevangen.
b. De mest die op de mestbanden onder de kooien valt, wordt gedroogd met stallucht.

2) Droogtunnels
a. Boven iedere batterijstelling is een droogtunnel geplaatst, geïntegreerd in de stal.
b. De mest van de etages wordt per batterijstelling naar de droogtunnel boven de batterijen

getransporteerd. Dit gebeurt aan het achtereinde van iedere batterijstelling.
c. De droogtunnels van de seperate batterijstellingen staan via een pijp met elkaar in verbinding.

3) Ventilatie
a. De ventilatie moet van 1,0 tot 3,2 m3/uur/hen via de droogtunnel lopen.
b. De mest moet bij het verlaten van de droogtunnels 50 tot 60% droge stof bevatten.

Eisen aan het gebruik:
1) De mest op de mestbanden onder de etages wordt in maximaal 6 uur naar de bovenliggende

droogtunnels getransporteerd.
2) De mest in de droogtunnel wordt in maximaal 18 uur gedroogd met stallucht.
3) Bij het verlaten van de droogtunnels heeft de mest een droge stofgehalte van minimaal 50 tot maximaal

60%.

Nadere bijzonderheden:
1) De staleigenaar dient per stal eens per kwartaal een mestmonster te laten analyseren op droge stof

gehalte van de mest die uit de stal (droogtunnels) wordt verwijderd. Monstername van de afgedraaide
mest en analyse dienen uitgevoerd te worden volgens de daarvoor geldende protocollen.

2) Controle op het goed functioneren van het systeem is mogelijk doordat een bedrijfscomputer aanwezig
is, waarin de volgende gegevens worden vastgelegd, die door de veehouder niet kunnen worden
veranderd:
a. de verblijftijd van de mest op de mestbanden in de stal en de verblijftijd van de mest in de

droogtunnel;
b. de ventilatiecapaciteit van de droogtunnel: deze is ingesteld op minimaal 1 m3/uur/hen.
Daarnaast dient een verplaatsingsmeter op de mestbanden te worden geïnstalleerd, waarmee de
draaisnelheid van de mestbanden wordt aangegeven.

3) De aanvrager noemt dit stalsysteem Type Euro'.
4) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde meetgegevens

welke een gemeten emissie voor legkippen van 0,015 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven.
Voor opfokdieren is deze waarde 0,010 kg NH3 per dierplaats per jaar.

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

Aangevraagd door:
Farmer Automatic Nederland B.V. te Hattem, tel. 038 4448101.

Noot InfoMil
...van 0,015 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven...In de huidige RAV is dit vervangen door:...van 0,018 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven...



voedervijzel mestvijzel voor droge mest droogtunnel
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Omschrijving:
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Aangevraagd door:
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