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Werkingsprincipe

Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op beperken van putemissie
door opvang van mest in water in combinatie met een regelmatige
mestafvoer (na afloop van elke ronde).

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG
Onderdeel

Uitvoeringseis

1

Vloeruitvoering

- gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende
dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, of;
- gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met zowel aan de
voorzijde als aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, het
roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het
roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer, of
- volledig roostervloer

2a

Mestkanaal

voorzien van metalen of kunststof roosters

2b

De diepte van het mestkanaal moet zodanig zijn dat de inhoud voldoende is om
deze met een vloeistofniveau van 12 tot 15 cm aan het begin van de ronde
samen met de geproduceerde mest van één ronde op te kunnen slaan

2c

1 schuine wand mag worden aangebracht

2d

bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer of onder de
voorzijde van het hok zijn aangebracht

2e

helling t.o.v. putvloer minimaal 45°

2f

uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine
wanden in stallen voor varkens’

3a

Aflaat
mestkanalen

3b

in elk mestkanaal tenminste één afvoeropening met een diameter van 20 cm
afvoersysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk
rioolsysteem of hoofdstuk andere mestafvoersystemen uit technisch
informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN

4

Onderdeel

Uitvoeringseis

Voersysteem

plaatsing boven de dichte vloer indien sprake is van een gedeeltelijk
roostervloer, bij toepassing van een dichte bolle vloer moet het voersysteem
aan de voorzijde van het hok boven het mestkanaal en / of dichte vloer zijn
aangebracht

5a

Watervulsysteem

vlottersysteem of waterdoseercomputer

5b

vlottersysteem:
bij toepassing van All In – All Out per afdeling, naar elke afdeling voorzien
van een:
- geijkte waterpulsmeter in de wateraanvoerleiding;
- aansluiting voor de hogedrukreiniger na de watermeter;
- aftap naar het mestkanaal voorzien van kunststof vlotter met een
doorlaatcapaciteit van circa 2 à 3 liter per minuut;
- boven de vlotter een voorziening, gemaakt van niet mest aanhechtend
materiaal, ter voorkoming van ophoping van mest op de vlotter; tevens
mag geen mest op deze voorziening blijven liggen.
Bij meerdere mestkanalen per afdeling en geen All In – All Out per afdeling
moet per mestkana(a)l(en) per rij hokken een geijkte waterpulsmeter worden
gemonteerd.

5c

waterdoseercomputer:
- centraal opgestelde geijkte waterpulsmeter aangesloten op een
waterdoseercomputer;
- na waterpulsmeter wateraanvoerleiding naar de afdelingen;
- per mestkanaal aftakking van de wateraanvoerleiding
- aftakking achtereenvolgens voorzien van een afsluiter (aangestuurd door
de waterdoseercomputer), aansluiting voor de hogedrukreiniger en een
aftap naar het mestkanaal voorzien van een sensor of niveauschakelaar.
Bij de aanwezigheid van meerdere mestkanalen per afdeling en de
toepassing van All In – All Out per afdeling kan per afdeling worden volstaan
met één aansluiting voor de hogedrukreiniger.

5d

instelling vloeistofniveau minimaal 12 cm en maximaal 15 cm boven de
putvloer

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
Onderdeel

Gebruikseis

a

Aflaat mestkanaal

na afloop van elke productieronde, maar voor het reinigen van de afdeling

b1

Watervulsysteem

na aflaten van de mest uit het mestkanaal moet dit kanaal volautomatisch
met water worden gevuld tot het vereiste vloeistofniveau

1

b2

het water in het mestkanaal bestaat uit reinigingswater, eventueel aangevuld
met schoon water

b3

vloeistofniveau minimaal 12 en maximaal 15 cm na reiniging van het kanaal
en voor aanvang van elke nieuwe productieronde

c

Reiniging schuine
wand in het
mestkanaal (indien
aanwezig)

na afloop van elke productieronde

d

Registratie

ten behoeve van een controle op het watervulsysteem en het aflaten van de
mest moeten de volgende gegevens worden geregistreerd:
- oplegdata van de gespeende biggen per afdeling;
- afleverdata van de gespeende biggen per afdeling;
- tijdstip aflaten mest per afdeling;
- totaal waterverbruik (inclusief reinigingswater) per afdeling
van deze gegevens moet op het bedrijf een overzicht van de huidige en
2
vorige productieronde aanwezig zijn

1
2

Tijdens een productieronde is het niet toegestaan om de mest uit het mestkanaal af te laten en vervolgens dit kanaal weer te vullen
met water.
Voor het registreren van deze gegevens kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de registratiemogelijkheid van de
waterdoseercomputer of van een logboek. Met behulp van deze gegevens, in samenhang met de inhoud van de mestkanalen bij
het vereiste vloeistofniveau, is na te gaan of voldoende water is gebruikt voor het vullen van de mestkanalen. De inhoud van de

Emissiefactor

0,15 kg NH3 per dierplaats per jaar

Verwijzing meetrapport

Rapport 95-1005 van IMAG (www.wageningenur.nl)

mestkanalen behoeft daarbij éénmalig te worden vastgesteld. Het gaat hier om de inhoud bij een vloeistofniveau binnen de range
van 120 mm – 150 mm boven de putvloer. Deze is afhankelijk van de maatvoering van het mestkanaal, eventueel met een schuine
wand, in de betreffende praktijksituatie.
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