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Werkingsprincipe

Op een luchtdoorlatend doek wordt een laag van ongeveer 20 cm
voorgedroogde mest aangebracht. Het doek is aangebracht op kantelbare
elementen of op roosters. Door het doek en de mest wordt lucht, afkomstig
uit de stal, geperst.
Afhankelijk van de droging wordt de mest gemengd. Bij het systeem met
kantelbare elementen wordt de mest opgeslagen in de ruimte er onder. Bij
het doek op de roosters wordt het afgevoerd naar een andere opslag.
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Uitvoeringseis

Geen bijzonderheden
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Uitvoeringseis
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Droogvloer

Roosters (al of niet kantelbaar) met daarop een luchtdoorlatend doek.

2

Oppervlak

Het oppervlak aan luchtdoorlatend doek (bij een laagdikte van 20 cm) minimaal:
- 1,0 m² per 600 opfokhennen
- 1,0 m² per 400 leghennen vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren.
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Drooglucht

Het systeem moet zo zijn uitgevoerd dat alle drooglucht door de mest gaat. De
hoeveelheid lucht is minimaal:
- 1,0 m³/uur/opfokhen
- 1,5 m³/uur/leghen vleeskuiken en vleeskuikenouderdier.
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3b

De minimaal geïnstalleerde capaciteit voor het beluchten is 2 m /dier/uur.

4

Doek

Minimaal 10% van het doek moet luchtdoorlatend zijn.

5

Registratieapparatuur

De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn:
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller,
kWh-meter, toerenteller of meetventilator);
- apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten in de
aanvoer naar de droogvloer met een meetwaaier
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Gebruikseis

a

Mest

De ingaande mest moet minimaal een drogestofgehalte hebben van 55%. De
mest dient binnen 72 uur nadrogen een drogestofgehalte te bereiken van
minimaal 80%.

b

Controle ds%

Iedere 3 maanden dient een bepaling uitgevoerd te worden van het ds% van de
mest die de droogtunnel ingaat. Als deze minder dan 55% bedraagt, dient binnen
3 maanden een nieuwe monstername plaats te vinden.
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c

Registratie

Emissiefactor

Ten behoeve van een controle op de werking van het droogsysteem moeten de
volgende gegevens automatisch worden geregistreerd:
- het aanstaan van de beluchting;
- de capaciteit van de beluchting
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de
huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn.
Daarnaast moeten de resultaten van de 3-maandelijkse ds-bepalingen van de
huidige en vorige productieperiode aanwezig zijn.

Ammoniak
Opfokleghennen en vleeskuikens; 0,010 kg NH3 per dierplaats per jaar
leghennen en vleeskuikenouderdieren; 0,015 kg NH3 per dierplaats per jaar
Fijnstof
55% reductie op stalniveau

Verwijzing meetrapport
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Aanvoer mest
Verdeelsysteem mest

Menginstallatie

Luchtaanvoer

Kantelbare elementen met geperforeerd doek

Opslag gedroogde mest

Variant 1: Met de opslag van de gedroogde mest
onder kantelbare elementen (HELI-systeem).

Aanvoer mest

Oprolbaar doek op
roosters

Verdeelsysteem mest

Roterende menger

Luchtaanvoer
Afvoer mest

Variant 2: Met afvoer van de gedroogde mest
m.b.v. banden.
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