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Inleiding Deze stalbeschrijving bestaat uit 4 delen. In deel A wordt het werkingsprincipe 
beschreven. In deel B wordt het broed/opfokgedeelte beschreven en in deel C de 
vervolghuisvesting overige huisvestingsystemen voor vleeskuikens (E 5.9). In deel D 
wordt de emissiefactor gegeven en verklaard. 

 

Deel A 
Werkingsprincipe 

Deze stalbeschrijving is gebaseerd op een uitbroed-/opfokfase en een 
vervolghuisvestingfase binnen hetzelfde bedrijf. 
 
Eieren worden ongeveer 3 dagen voor het uitkomen in het opfokgedeelte van de stal 
gebracht. Daar uitgekomen kuikens komen terecht op een strooiselvloer of op een 
mestband voorzien van strooisel. Daar is ook voer en drinkwater aanwezig. 
De kuikens blijven tot een leeftijd van maximaal 19 dagen in dit systeem. Daarna 
worden ze overgeplaatst naar de vervolghuisvesting overige huisvestingsystemen 
voor vleeskuikens (E 5.100). 
Terwijl oudere dieren in het vervolghuisvestinggedeelte worden afgemest, kunnen in 
het uitbroed-/opfokgedeelte weer nieuwe dieren worden opgezet. 
 
Op het bedrijf zijn evenveel uitbroed-/opfokplaatsen als vervolghuisvestingplaatsen 
(het aantal dierplaatsen heeft een verhouding van 1:1). 
 
Het totaal aantal dierplaatsen op het bedrijf is de som van het aantal dierplaatsen in 
beide systemen. De totale emissie op het bedrijf is de vermenigvuldiging van het 
totaal aantal dierplaatsen met de emissiefactor per dierplaats. 

 
Figuur 1: Schema aanwezigheid dieren 
 
 

    A          A         A 
Uitbroed/opfok IV I II IV I II IV I 

            B          B   
                        

Vervolghuisv. III IV III IV III 

         C           C      
 
 
A = Inleggen eieren 
B = Overplaatsen 
C = Afleveren 
I = Uitkomen eieren (ca. 3 dagen) 
II = Opfokperiode (max. 19 dagen) 
III = Groeiperiode 
IV = Schoonmaken en leegstand 
 



 

Deel B  
Beschrijving van het uitbroed-/opfoksysteem 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET UITBROED-/OPFOKSYSTEEM ; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

 De gehele stal moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET UITBROED-/OPFOKSYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1a Huisvestingsvorm grondhuisvesting (strooiselvloer) of etages met mestbanden en daarop strooisel 

1b Zowel bij 
toepassing van 
grondhuisvesting 
als van etages  

het ventilatiesysteem dient overeenkomstig de desbetreffende BWL beschrijving 
van een (emissiearm) huisvestingssysteem voor vleeskuikens (diercategorie E5) 
te worden uitgevoerd. 

2a Vloeruitvoering strooiselvloer of een mestband met strooisel 

2b Mestband (etages) mestband gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal, bijvoorbeeld 
polypropyleen 

3 Drinkwater  antimors drinkwatervoorziening 

4 Mestopslag afvoer van de mest direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container 
voor maximaal 14 dagen  

 

HET GEBRUIK VAN HET UITBROED-/OPFOKSYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Aanvoer kuikens de eieren worden aangeleverd in kartonnen kuikendozen of in uitkomstladen. Na 
het uitkomen is het leefoppervlak de strooiselvloer of een mestband met daarop 
een strooisellaag  

b Bezetting  in het opfokgedeelte maximaal 48 dieren/m
2
  

 maximale bezetting moet voldoen aan het Besluit houders van dieren; 33, 39 
of 42 kg levend gewicht per m

2
 bruikbare oppervlakte

1
, afhankelijk van 

bedrijfssituatie 

c Frequentie 
mestafvoer 

bij het overplaatsen van de dieren naar de vervolghuisvesting, afvoeren van de 
mest naar een afgedekte opslagruimte (container) voor kortdurende opslag, 
nageschakelde techniek of andere vorm van opslag 

 

 
 
  

                                                      
1
  Onder bruikbare oppervlakte wordt bij vleeskuikens verstaan: een van strooisel voorziene 
oppervlakte die te allen tijde voor vleeskuikens toegankelijk is. 



Figuur 2A en 2B: Foto’s van uitbroed/opfoksysteem bij grondhuisvesting op strooiselvloer 
 

 
2A: met kuikenladen (foto courtesy Pluimveeweb.nl) 

 
2B: met kuikendozen (Foto courtesy One2born.com) 
 
 
Figuur 3A en 3B: Tekening uitbroed/opfoksysteem op etages met mestbanden 
 
3A: Detail van etage van het systeem met daarin de broedladen, waterlijn en voerlijn 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwNuz6_jTAhVGExoKHY0sDVgQjRwIBw&url=https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2014/08/fotoreportage-kuikens-die-uitkomen-in-de-stal/&psig=AFQjCNEEVnJAaDGBZrPyYV4Ldoii743_DQ&ust=1495176096300483


3B:  Overzicht van het systeem met 2 rijen van 6 etages. Beide buitenste gangen hebben verse lucht 
en de middelste gang betreft de afzuiglucht. 

 
 

 



 

Deel C 
Beschrijving van het vervolghuisvestingsysteem overige huisvestingsystemen voor vleeskuikens 
(E 5.100) 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN VERVOLGHUISVESTING E 5.100; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

 Er is geen beschrijving van E 5.100 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN VERVOLGHUISVESTING E 5.100; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

 Er is geen beschrijving van E 5.100 

 

HET GEBRUIK VAN VERVOLGHUISVESTING E 5.100 

 Onderdeel Gebruikseis  

 Er is geen beschrijving van E 5.100 

 

 

Deel D 
Emissiefactor  

Uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 
dagen in stal met grondhuisvesting (strooiselvloer) of 
met etages, vervolghuisvesting in overige 
huisvestingsystemen voor vleeskuikens 

0,052 kg NH3 per dierplaats 
per jaar 
 
  

De emissie per dierplaats per jaar is lager dan wanneer 
alleen de vervolghuisvesting aanwezig is: 

 De dieren emitteren met of zonder deze 
broed/opfokvoorziening ongeveer evenveel per dier 
(verschil in huisvesting in de opfokfase is relatief 
onbelangrijk). 

 Door het grotere aantal rondes (mogelijk gemaakt door 
de korte(re) aanwezigheid van de dieren in de 
vervolghuisvesting) vindt meer leegstand plaats per 
dierplaats. 

 Per dierplaats is de emissie lager. 
 
De uiteindelijke emissie per bedrijf zal echter hoger zijn, 
omdat voor dit systeem twee maal zoveel dierplaatsen 
nodig zijn als bij vervolghuisvesting alleen. Het totaal 
aantal dierplaatsen is namelijk gelijk aan som van de 
dierplaatsen in beide systemen. 

 

De emissie per dierplaats per jaar is als volgt opgebouwd: 
 
Uitbroed-/opfokhuisvesting  (per dierplaats per jaar) 
Vervolghuisvesting (per dierplaats per jaar) 
Totaal per 2 dierplaatsen per jaar 
 
Totaal per dierplaats per jaar 

 
 
   0,009 kg NH3 
+ 0,095 kg NH3 
   0,104 kg NH3 
 
   0,052 kg NH3  

Onderbouwing 
emissiefactor 

 Afleiding emissiefactor Patio-systeem (Mosquera en Hol, 2007) 

 Afleiding emissiefactor voor vervolghuisvesting (Mosquera en Hol, 2007) 

 Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor aanpassing van 
ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij 
(Rav). Wageningen Livestock Research, Rapport 1015. 
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