
Eerste proefstalvloer officieel erkend
De geprofileerde sleufvloer in combinatie met de Groene Vlag roostervloer van Den Boer Beton is officieel erkend als
emissiearm.

Het is daarmee het eerste systeem van de nieuw gebouwde proefstallen na 2008 dat deze officiële status heeft. Met een waarde
van 8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar voldoet de vloer aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

Vier proefstallen
Nieuwe stallen moeten voldoen aan de normen voor emissiearm
bouwen. Dat betekent dat de uitstoot van ammoniak beperkt moet
zijn en dat er onder meer eisen worden gesteld aan de vloer. Op de
RAV-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) van het ministerie van
Infrastructuur & Milieu staan systemen die een voorlopige status
hebben als emissiearm. Om een definitieve erkenning te krijgen,
moeten ammoniakmetingen in vier proefstallen worden uitgevoerd.
Den Boer Beton is de eerste leverancier die deze metingen heeft
afgerond. Ruim een jaar na deze afronding is nu ook de officiële
status toegekend. 
De definitieve status is toegekend aan de geprofileerde sleufvloer in
combinatie met de Groene Vlag roostervloer van deze producent.
Het gecombineerde systeem is onder meer getest en doorgemeten
in de Vrijekeuzestal van Anton Stokman uit Koudum en in de stallen

van de melkveehouders Zonderland, Van der Streek en Mensonides. Het systeem is samen met Monteny Milieu Advies ontwikkeld
en doorgemeten door onderzoekers van Wageningen UR.

 

Mondjesmaat metingen
Vorig jaar werden de resultaten van deze metingen bekend. Naar aanleiding van
deze resultaten heeft de commissie TAC-RAV een positief advies gegeven. Het
ministerie heeft vervolgens de officiële status toegekend. Door discussie over
meetsystemen, interpretatie van de gegevens en de hoge kosten van de
metingen, worden er nog maar mondjesmaat metingen verricht. In 2014 moeten
de metingen zijn afgerond, om voor een definitieve status in aanmerking te
komen.
Harm van der Ploeg, manager Business Groep Agro bij Den Boer Beton, is
verheugd over de definitieve status:  “Hiermee kunnen we de melkveehouderij
eindelijk zekerheid bieden op het gebied van duurzame stalvloeren”, zegt hij.
Ook het feit dat de vloer voldoet aan de eisen van de MDV vindt hij positief.
“Veel melkveehouders willen immers een Maatlatstal bouwen.”
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