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DOORSNEDE GEBOUW 2

OPPERVLAKTE BEBOUWING
OMSCHRIJVING OPPERVLAKTE

bestaand dakoppervlakte 

toename/afname dakoppervlakte

3356 m2
n.v.t. m2 4-

dakoppervlakte totaal 3356 m2

OPPERVLAKTE ERFVERHARDING
OMSCHRIJVING OPPERVLAKTE

bestaande erfverharding 

toename/afname erfverharding

3134 m2

n.v.t. m2
erfverharding totaal 3134 m2

MOTOREN EN DERGELIJKE
NR. AANTAL CAPACITEIT OMSCHRIJVING

1 60,00 kw tractor
2 4,50 kw lasapparaat

3 10,00 kw electrisch handgereedschap

4 2,20 kw compressor

5 1200,00 Itr dieseltank

6 60,00 Itr smeerolie (in lekbak)

7 60,00 Itr afgewerkte olie (in lekbak)

8 5,00 kw hogedrukreiniger

9 50,00 kg/ltr reinigingsmiddelen (in kast)

10 25,00 kg/ltr bestrijdingsmiddelen (in kast)

11 25,00 kg/ltr diergeneesmiddelen

12 0,37 kw kadaverkoeling

13 250,00 Itr afvalcontainer

14 50,00 kg opslag oud ijzer

15 100,0 kw tractor

16 20,0 ton voersilo

17 0,25 kw transportband

18 45,0 kw cv-ketel

19 2x 0,25 kw vijzel

20 14,0 ton voersilo

21 4x 0,12 kw uitdrijfmotor

22 6x 0,35 kw transportband mest

0,64 kw ventilator 0 800 mm

1
0 symbool voor motor

erfverharding

l'v luchtinlaatventiel

poederblusser voor
Tf? brandklasse A,B en C met

vermelding van Ínhoud in kg

BEDRIJFSOVERZICHTI AANTAL DIERPLAATSEN

DOORSNEDE GEBOUW 1 DOORSNEDE GEBOUW 2
OMSCHRIJVING GEBOUW-l GEBOUW-2 TOTAAL

leghennen \ooàs^ 18.108 stuks 18.108 stuks
droge mest 300 m3 300 m3

Systeemnummer: BWL 2004.09V1
Behorende bij stal: 2
naam systeem
Volièrehuisvesting, minimaal SCP/o van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband.
Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

diercategorie
Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

systeembeschrijving van
juni 2010 (ter vervanging van beschrijving BWL 2004.09 (E 2.11.1) van 15 april 2004)

korte omschrijving van het stalsysteem
Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het opvangen van de mest op 
mestbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest uit de stal.

eisen aan de uitvoering
1) Huisvestingsvorm

alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen)

2) Vloeruitvoering
a: minimaal 50 “/o van het leefoppervlak is uitgevoerd als etages met roostervloer 
b: minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer

3) Voer- en drinkwater
voorzieningen aangebracht boven de roostervloer

4) Mestopvangvoorziening 
mestbanden onder de roosters

5) Registratieapparatuur
apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden dient aanwezig te zijn

6) Mestopslag
kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag (*)

(*) Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. 
De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het 
bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,090 kg ammoniak per dierplaats per jaar is 
van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest 
van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij 
langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt bovenop deze emissiefactor nog 
een toeslag (Rav-categorie E6).

het gebruik van het systeem
a) Leefoppervlak

minimaal 1.111 cm2 per dier bij opzet (9 dieren per m2)

b) Afdraaifrequentie mestbanden
minimaal éénmaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte container 
voor kortdurende opslag of andere vorm van opslag; bij nadroging van de mest in 
een nageschakelde techniek moeten de mestbanden minimaal tweemaal per week worden afgedraaid

c) Registratie
ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de 
mestbanden moet de afdraaifrequentie van de mestbanden automatisch worden 
geregistreerd; van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een 
uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn.

nadere bijzonderheden
Emissiefactor 0,090 kg NH3 per dierplaats per jaar

Verwijzing meetrapport Diverse meetrapporten (www.stalemissies.nl en www.pv.wur.nl)
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Situatie:
Gemeente: Steenbergen
Sectie: Z nummer(s): 82 - 83 - 84 - 85 - 86
Schaal: 1:2500
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