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Samenvatting
Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot
vermindering van de emissie van ammoniak, moeten
vleeskuikenstallen worden voorzien van emissiearme
technieken. Als een systeem ook verbetering van de
technische resultaten geeft, worden de kosten van
de investering en eventuele extra energiekosten
gecompenseerd door extra opbrengsten.
Trefwoorden: ammoniak, emissiereductie,
exploitatiekosten, bedrijfsresultaat.
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Voorwoord
Het terugdringen van de ammoniakemissie uit stallen is al enige jaren onderwerp van wetgeving. De regels
waaraan bedrijven moeten voldoen veranderen (verscherpen) regelmatig. Daardoor is het moeilijk voor bedrijven
om een keuze te maken welk systeem het beste past op hun bedrijf. Daarbij komt dat de beschikbare systemen
veelal een extra investering en jaarlijks extra kosten met zich meebrengen. Niet alle systemen geven een
verbetering van de technische resultaten om deze extra kosten te compenseren.
Op verzoek van de vleeskuikensector en met financiering van het PPE heeft ASG business unit Veehouderij een
inventarisatie gedaan naar de (extra) kosten, de gebruikerservaringen en de eventuele verbetering van het
technisch resultaat van een aantal in de Rav opgenomen emissiearme stalsystemen voor vleeskuikens.
Op basis van deze inventarisatie zijn exploitatiekosten en kostprijzen berekend van deze emissiearme
stalsystemen voor vleeskuikens. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit verslag.
We hopen dat het verslag de pluimveehouders helpt bij het kiezen van een systeem om de emissie te reduceren.
Ing. H.H. Ellen
Projectleider

Samenvatting
Door de doelstellingen van de Europese en Nederlandse wetgeving om de ammoniakemissie uit de veehouderij
terug te dringen, moeten de komende jaren in vleeskuikenstallen emissiearme technieken ingezet worden. Daarbij
kunnen de bedrijven kiezen uit systemen die zijn opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Bij de
keuze speelt niet alleen de emissiefactor van een systeem een rol. Ook de kosten en de praktische werkbaarheid
van een systeem bepalen mede voor welk systeem een pluimveehouder kiest.
Op verzoek van de vleeskuikensector en met financiering van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft ASG
business unit Veehouderij een inventariserende studie uitgevoerd naar de (extra) kosten, de gebruikerservaringen
en de eventuele verbetering van het technisch resultaat van een aantal in de Rav opgenomen emissiearme
stalsystemen voor vleeskuikens.
Op basis van door leveranciers verstrekte informatie over de investeringen en door gebruikers gegeven
gebruikservaringen zijn exploitatiekosten en de kostprijs berekend van een aantal systemen. Daarbij is niet alleen
gekeken naar de extra investeringen en kosten. Ook de mogelijkheden om de technische resultaten te verbeteren
of te besparen op een kostenpost zijn meegenomen in de berekeningen. De systemen zijn vergeleken op basis
van een bedrijf met 90.000 dierplaatsen met als uitgangspunt de berekeningen zoals in KWIN-Veehouderij.
Zonder verbetering van de technische resultaten neemt het berekende netto bedrijfsresultaat (saldo minus
huisvestingskosten) bij alle systemen af ten opzichte van de standaardstal. Het varieert van bijna -€ 8.000,- per
jaar voor het VBS tot bijna -€ 61.000,- per jaar voor de chemische luchtwasser. Voor het Kombidek-, het VBS en
het TerraSea-systeem wordt verwacht dat er een verbetering van de technische resultaten mogelijk is.
De berekende waarde voor saldo minus huisvestingskosten wordt voor deze systemen daarmee aanzienlijk
verbeterd. Voor het Kombidek tot bijna € 5.000,- en voor het VBS tot iets meer dan € 10.000,- per jaar. Voor
het TerraSea-systeem neemt dit bedrag toe tot ongeveer € 38.000,-.
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1 Inleiding
Aanleiding
Nederland moet voldoen aan de NEC-richtlijn van de EU waarin staat dat in 2010 maximaal 128 kton ammoniak
(NH3) mag worden geëmitteerd. Via het Besluit huisvesting waarin grenswaarden worden gesteld aan de maximale
emissie uit stallen, wordt hier onder andere aan voldaan. Daarnaast moeten pluimveebedrijven met meer dan
40.000 dierplaatsen voldoen aan de IPPC-richtlijn. Deze bedrijven moeten per 30 oktober 2007 de stallen hebben
voorzien van een emissiearm systeem. Voor vleeskuikenbedrijven geldt dat traditionele huisvesting voldoet aan
deze richtlijn. Per 2010 moeten deze bedrijven wel een emissiearm systeem hebben geïnstalleerd.
De systemen die pluimveehouders kunnen toepassen staan voor de Nederlandse situatie in de Regeling
ammoniak en veehouderij (Rav). Hoewel in de Rav al een aantal systemen zijn opgenomen voor de
vleeskuikenhouderij, is het aantal dat werkelijk wordt toegepast slechts beperkt. De belangrijkste oorzaak hiervan
zijn de (hoge) kosten van deze systemen. Hoe hoog de exacte kosten zijn van de wel toegepaste systemen is niet
bekend. Tot nu toe zijn hier schattingen van gemaakt op basis van offertes, informatie van leveranciers en
berekeningen door de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Informatie over hoe de pluimveehouder het
systeem moet gebruiken voor een optimaal technisch resultaat, is vaak niet of beperkt beschikbaar. Hoe de
systemen optimaal ingezet kunnen worden om zowel de emissie te reduceren en ook de exploitatiekosten zo laag
mogelijk te houden, moeten de pluimveehouders op basis van eigen ervaringen uitzoeken (trial and error). De
komende jaren zullen meerdere vleeskuikenhouders moeten investeren in een emissiearm systeem. Voor deze
bedrijven is het moeilijk om op basis van de huidige beschikbare informatie een keuze te maken tussen de
verschillende emissiearme systemen.
Leveranciers van de systemen claimen dat de systemen de technische resultaten verbeteren of, door gebruik te
maken van alternatieve energiebronnen, een besparing geven op de energiekosten. Voor beide beweringen zijn
geen onafhankelijke gegevens beschikbaar. Dit maakt de keuze tussen de systemen niet eenvoudiger.
Om meer betrouwbare gegevens te krijgen over de exploitatiekosten van de emissiereducerende systemen is in
dit onderzoek de gebruikers van NH3-emissiereducerende systemen gevraagd om gegevens beschikbaar te
stellen. Gegevens met betrekking tot de investeringen, energieverbruik, technische resultaten, gebruik van het
systeem (management) en andere relevante informatie. Deze informatie is gebruikt in rekenmodellen om de
exploitatiekosten van de systemen te berekenen.
Doelstelling
Doelstelling van dit project was inzicht te krijgen in de exploitatiekosten van de in de Rav beschikbare
emissiereducerende systemen voor de vleeskuikenhouderij. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijke voordelen
van de systemen met betrekking tot verbetering van de technische resultaten. Uiteindelijk resultaat is betere
informatie voor vleeskuikenhouders op basis waarvan zij een keuze kunnen maken voor een NH3emissiereducerend systeem.
Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Puimvee en Eieren op verzoek van de vleeskuikensector.
Opbouw verslag
De aanleiding voor het toepassen van een ammoniakreducerend systeem in de stal is de wetgeving op dit gebied.
De huidige regelgeving, met een blik naar de toekomst, beschrijven we in hoofdstuk 2. Om systemen die voldoen
aan de wet- en regelgeving te kunnen vergelijken, moet worden gewerkt met dezelfde uitgangspunten voor de
financiële berekeningen. De keuzes waarop de berekeningen zijn gebaseerd staan in hoofdstuk 3. De systemen
die zijn meegenomen in het onderzoek, de gebruikerservaringen van de pluimveehouders met deze systemen en
de (kostprijs)berekeningen staan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 geven we de conclusies.
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2 Milieuwetgeving in Nederland
Wat betreft de regelgeving met betrekking tot het milieu zijn drie emissies belangrijk: ammoniak, geur en fijn stof.
De wetgeving over deze drie emissies lichten we in de volgende paragrafen toe.

2.1 Ammoniak
Voor de emissie van ammoniak uit stallen zijn er diverse wetten die hierbij een rol spelen. Dit zijn o.a.:
• Wet ammoniak en veehouderij (Wav), met daarbij de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
• Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit Huisvesting, nog in concept, in werking in de loop
van 2008)
• Vogel- en Habitatrichtlijn
• Natuurbeschermingswet
• Natura 2000
Daarnaast speelt ook Europese wetgeving een belangrijke rol: de IPPC-richtlijn (IPPC = Integrated Pollution
Prevention and Control, 96/61/EC) en de NEC-richtlijn (National Emission Ceilings, 2001/81/EC). De eerste
schrijft onder andere voor dat bedrijven boven een bepaalde omvang de Best Beschikbare Techniek (BBT)
moeten toepassen en in de tweede heeft Nederland afgesproken om in 2010 niet meer dan 128 kton ammoniak
te emitteren.
In de Wav is vastgelegd dat van bedrijven die liggen in een kwetsbaar gebied of binnen een zone van 250 meter
daar omheen, de ammoniakemissie niet mag toenemen. Uitzondering hierop is biologische houderij. Voor
bepaling van de maximale ammoniakemissie van het bedrijf geldt het huidige aantal dieren x de maximale emissie
volgens het Besluit huisvesting. Uitbreiding van het aantal dieren is alleen mogelijk door een huisvestingssysteem
te kiezen uit de Rav (=lijst met stalsystemen en bijbehorende emissiefactoren) met een lagere emissie dan de
grenswaarde uit het Besluit huisvesting. Voor vleeskuikens is de grenswaarde 0,045 kg NH3/dierplaats/jaar.
In bijlage 1 staan de systemen die zijn opgenomen in de Rav voor vleeskuikens met de emissiefactoren.
Volgens de IPPC-richtlijn mag de depositie van potentieel zuur op een voor verzuring gevoelig gebied niet
significant toenemen. Uitspraken van de Raad van State wijzen in de richting dat elke toename in die zin als
significant is aan te merken. Daarmee is uitbreiding met een systeem met een hoge ammoniakemissie per
dierplaats niet mogelijk. Niet alleen voor bedrijven rond de kwetsbare gebieden, maar ook voor bedrijven die
liggen in de omgeving van een aangewezen gebied. Hiervoor is wetgeving in ontwikkeling: Natura 2000.
Natura 2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn
(1992). Beide Europese richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet. Op dit moment
wijst Nederland de Natura 2000-gebieden officieel aan. In de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn staan ook
maatregelen voor soortenbescherming. Deze staan in de Flora- en faunawet.
Tot nu toe werd de depositie van potentieel zuur van een bedrijf op een gebied berekend met behulp van een
tabel waarmee de ammoniakemissie werd omgerekend. De tabel hield rekening met afstanden tot maximaal
3.000 meter. Voor bedrijven die verder van een gevoelig gebied afliggen, werd de depositie niet berekend. Er is
inmiddels een computermodel voor het berekenen van de verspreiding van de ammoniak, waarbij ook wordt
gekeken naar de effecten van de ammoniakemissie op gebieden die verder weg liggen dan de genoemde 3
kilometer. Het gebruik van een dergelijk model is analoog aan de berekeningsmethoden die worden toegepast bij
de verspreiding van geur en fijn stof (zie de paragrafen 2.2 en 2.3).
Het Besluit huisvesting is niet alleen van toepassing op bedrijven in de buurt van natuurgebieden. Ook andere
bedrijven hebben er mee te maken. Het besluit schrijft voor dat alle bedrijven met meer dan 25.000 vleeskuikens
met ingang van 1 januari 2010 een huisvestingssysteem moeten toepassen met een emissie die gelijk of lager is
dan de grenswaarde (45 gram/dpl/jr).
Om de uitstoot van ammoniak, en daarmee de depositie op natuurgebieden in Nederland verder terug te dringen,
is onlangs de IPPC-beleidslijn opgesteld door VROM. Als de emissie van het bedrijf na uitbreiding meer dan 5.000
kg is op basis van de grenswaarde van het Besluit huisvesting, moet over het meerdere een extra reductie
worden gerealiseerd. Voor vleeskuikens is de extra reductie 54% ten opzichte van traditionele huisvesting. Is de
emissie meer dan 10.000 kg, dan geldt over het meerdere een reductie van 85%.
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2.2 Geur
Met ingang van 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van kracht geworden. Bij deze
wet hoort een Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) waarin de emissiefactoren voor geur staan. Vergelijkbaar
dus met de Rav. Voor vleeskuikens gelden slechts twee geuremissiefactoren: 0,17 OUE/sec/dier voor chemische
luchtwassers en 0,24 OUE/sec/dier voor alle andere huisvestingssystemen.
Verschil ten opzichte van oude geurwetgeving is dat nu wordt gerekend met Odour Units. Dit is een Europese
standaardeenheid voor geur. Voorheen werd de geuremissie uitgedrukt in mestvarkeneenheden (mve), waarbij
voor elke diercategorie en huisvestingssysteem een omrekenfactor was vastgesteld. Een ander verschil is dat er
geen categorie-indeling meer is wat betreft de geurgevoelige objecten.
Om de geurbelasting te berekenen op de omgeving, moet men het programma V-Stacks-Vergunning gebruiken.
Naast gegevens van het bedrijf als de geuremissie en emissiepunten (plaats, hoogte en luchtsnelheid) worden
ook gegevens van omwonenden ingevoerd en de norm die geldt voor de omwonenden. In tabel 1 staan de
normen die zijn opgenomen in de Wgv voor de maximale geurbelasting. De cursieve waarden zijn de
standaardwaarden. De andere waarden zijn die waarbinnen een gemeente moet blijven als ze de waarden voor
een gebied wil aanpassen.
Normen maximale geurbelasting
Maximale geurbelasting (OUE/m3)*
Concentratiegebied
Niet concentratiegebied
Binnen bebouwde kom
0,1 ≤ 3,0 ≤ 14,0
0,1 ≤ 2,0 ≤ 8,0
Buiten bebouwde kom
3,0 ≤ 14,0 ≤ 35,0
2,0 ≤ 8,0 ≤ 20,0

Tabel 1

Minimale afstand (m)
100
50

* De cursieve waarden zijn de standaardwaarden uit de wet. De andere waarden zijn die waarbinnen een gemeente moet blijven als ze
de waarden voor een gebied wil aanpassen.

Als de huidige geurbelasting al boven de grenswaarde ligt, kan een vergunning wel worden verstrekt:
• als de geurbelasting niet toeneemt en het aantal dieren niet toeneemt
• bij toepassing van een reducerende maatregel; dan mag maximaal de helft van de verlaging door
reducerende maatregel op oude vergunning weer worden opgevuld door een uitbreiding van het aantal dieren.
Hoewel de nieuwe wet van kracht is geworden, geldt dat aanvragen voor een milieuvergunning die zijn ingediend
voor 1 januari 2007 nog beoordeeld moeten worden op de oude geurwetgeving. Voor bedrijven die liggen in een
goedgekeurd reconstructieplan is dat de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden (Wsv) en voor overige bedrijven de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Deze beide
wetten rekenen nog met mve's en een categorie-indeling. Daarbij zijn de omrekenfactoren en de categorieindeling per wet verschillend.

2.3 Stof
Voor de emissie van stof is de ‘Wet luchtkwaliteit’ van belang. Dit is de implementatie in de Wet milieubeheer van
Europese regelgeving op het gebied van concentraties van onder andere fijn stof 1 in de buitenlucht; de eerste
dochterrichtlijn luchtkwaliteit (1999/30/EG). Per 1 januari 2005 gelden de volgende grenswaarden voor alle EUlidstaten:
• jaargemiddeld: max. 40 μg/m3
• daggemiddeld: max. 50 μg/m3 met 35 overschrijdingen
Uit gegevens en berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) blijkt dat in 2005 de grenswaarden
vooral in delen van West en Zuid Nederland werden overschreden. In de toekomst zal de grenswaarde voor het
jaargemiddelde naar beneden gaan (in 2010 op max. 20 μg/m3) en de verwachting is dat naar PM2,5 wordt
gekeken in plaats van PM10.

1

Fijn stof is stof dat voor het merendeel bestaat uit deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 μm. Dit
stof wordt aangeduid als PM10. De aërodynamische diameter van een deeltje is de diameter van een bolvormig
deeltje met een dichtheid van 1 kg/m3 dat dezelfde valsnelheid heeft als het betreffende deeltje. Kleinere fracties,
zoals PM2,5 (deeltjes kleiner dan 2,5 μm) zijn ook onderdeel van het fijne stof.
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Voor de diverse huisvestingssystemen in de veehouderij zijn geen officiële gemeten emissiefactoren. Voor het
berekenen van de totale emissie van fijn stof wordt gebruik gemaakt van berekende waarden (Chardon en Van
der Hoek, 2002). Deze zijn gebaseerd op een Europees onderzoek. De omgerekende waarde voor de emissie
van PM10 voor vleeskuikens is 65 gram/dierplaats/jaar.
Bij het aanvragen van een nieuwe milieuvergunning moet een berekening worden uitgevoerd met een model dat is
gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). Uit de berekeningen blijkt of aan de grenswaarden (zowel
jaargemiddelde als het aantal overschrijdingen van het daggemiddelde) kan worden voldaan in de nieuwe situatie.
Voor de berekeningen wordt vooralsnog gewerkt met een emissie van 65 gram/dierplaats/jaar.
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3 Uitgangspunten
Om systemen te kunnen vergelijken zijn uitgangspunten nodig. In dit hoofdstuk bespreken we deze
uitgangspunten. Basis daarbij is een standaard bedrijf met 90.000 vleeskuikens en een standaardstal.
Dit is een vleeskuikenstal zoals die ten tijde van het project gebouwd zou worden, zonder voorzieningen om de
ammoniakemissie te reduceren. Voor deze stal zijn, naast een beschrijving, de investeringen en de daarbij
behorende jaarkosten gegeven. Een belangrijk gegeven voor een vergelijking zijn de technische resultaten.
Daarnaast zijn de uitgangspunten weergegeven voor het berekenen van de exploitatiekosten, zoals percentages
voor rente, afschrijving en onderhoud.

3.1 Standaard bedrijf en standaardstal
Het standaard bedrijf telt 90.000 vleeskuikens. Deze kuikens worden gehuisvest in drie standaardstallen, elk met
een dierruimte van 18 x 72,5 m binnenwerks. Hieronder beschrijven we de standaardstal nader. Bij deze
beschrijving is uitgegaan van de beschrijving die ook is gebruikt in PraktijkBoek 43 (Ellen en Vermeij, 2005). De
investering per dierplaats in de standaardstal is ook gelijk gehouden aan de in deze publicatie genoemde waarde.
Voor de volledigheid is tabel 2 overgenomen uit deze publicatie. Hierbij geldt de opmerking dat in die publicatie
nog is gerekend met een bedrijf met 60.000 dierplaatsen in twee stallen.
Huisvestingskosten vleeskuikens (60.000 dierplaatsen in twee stallen)
Investering (€)
Jaarkosten
Jaarkosten (€)
Excl. BTW
Incl. BTW
(%)
Excl. BTW
Incl. BTW
Stal
411.500
489.685
6,5
26.748
31.830
Inventaris
125.000
148.750
10,5
13.125
15.619
Centraal
45.000
53.550
10,5
4.725
5.623
Onvoorzien
29.075
34.599
8,5
2.471
2.941
Totaal
610.575
726.584
47.069
56.012
Totaal pdp1
10,18
12,11
0,78
0,93
Tabel 2

1

pdp: per dierplaats

Bron: PraktijkBoek 43

Bouwkundige voorzieningen
De stallen zijn uitgevoerd met een gemetselde spouwmuur: binnenblad kalkzandsteen, buitenblad rode baksteen
en als isolatiemateriaal mineraalwolplaten. In de praktijk past men ook betonpanelen toe. Het blijkt echter dat er
niet veel verschil in investering is ten opzichte van gemetselde muren. De spanten zijn opgenomen in het
binnenblad, de fundering is 'op staal' uitgevoerd. Het dak is voorzien van (asbestvrije) vezelcement golfplaten en
aan de binnenzijde geïsoleerd met een vlamdovend isolatiemateriaal (k-waarde afhankelijk van de diergroep). Het
isolatiemateriaal is aangebracht met behulp van de 'lat-op-lat-methode'. De stallen zijn voorzien van goten. De
zijwandhoogte is 3 m. In de eindgevels zijn de benodigde deuren gemaakt. In de centrale ruimtes zijn ook ramen
aanwezig. In alle stallen zijn de vloeren monoliet uitgevoerd, betonkwaliteit B25 en milieuklasse 5b, met
dilatatievoegen. In de vloeren zijn langs de zijwanden waterafvoeren aangebracht, die uitkomen in een opslagput
voor het reinigingswater. Buiten de stallen ligt een betonplaat, waarop de voersilo’s staan. De binnenmuren,
bijvoorbeeld muur tussen dier- en werkruimte, zijn van kalkzandsteen.
De muren zijn tot een hoogte van 0,60 m voorzien van een glad afgewerkte pleisterlaag. Om de muren van de
centrale ruimtes (hygiënesluis, voerlokaal) goed te kunnen reinigen is daar een pleisterlaag of betegeling
aangebracht. Deze centrale ruimten zijn gesitueerd tussen de stallen als een soort verbindingsgang.
Inrichting
De algemene voorzieningen voor voer, drinkwater, verlichting en ventilatie zijn in alle pluimveesectoren nagenoeg
gelijk. Het voer wordt opgeslagen in twee voersilo's, gewogen in een doorstroomweger en met vijzels
getransporteerd naar het voersysteem in de stal. In de stal zijn per voerlijn (pannen) twee drinkwaterlijnen (nippels
of cups) aanwezig. In het drinkwatersysteem zijn in het centrale aanvoergedeelte een watermeter, een
voorraadtank voor een halve dag en een medicijndoseerder opgenomen. Voor de verlichting zijn HFTL-buizen
tegen het dak gemonteerd.
Er is gekozen voor een combinatie van dak- en lengteventilatie. Dit houdt in dat circa 30% van de maximum
ventilatiecapaciteit in het dak is geplaatst (naast de nok) en de rest in de eindgevel. In de zijgevel zijn
inlaatventielen toegepast als luchtinlaat. Bij de luchtinlaatventielen is aan de buitenzijde van de stal over de volle
lengte een windbreekplaat van damwandprofiel aangebracht. Twee heteluchtkanonnen per stal zorgen voor de
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verwarming. Het gehele klimaat wordt geregeld door een klimaatcomputer, waarbij de luchtinlaat per zijde van de
stal in tweeën is gesplitst. Voor de alarmering is, naast de voorzieningen in de klimaatcomputer, fasebewaking
aanwezig. De storingen worden gemeld door geluid en telefoon.

3.2 Rente, afschrijving en onderhoud
In de tabellen bij de diverse systemen worden steeds de gehanteerde percentages voor rente, afschrijving en
onderhoud genoemd. Bij berekende rentekosten mag men uitgaan van de rentekosten over de helft van het
investeringsbedrag. Aan het eind van de gebruiksperiode heeft de investering een boekwaarde van € 0,00,
daarom is gemiddeld het halve bedrag geïnvesteerd. Het totaal bedrag aan kosten hangt af van het totaal
geïnvesteerde bedrag en van de verdeling van de investering over gebouw en inrichting.
In de praktijk hanteert men soms hogere percentages voor de berekende afschrijvingskosten. Reden hiervoor is
dat door de technische ontwikkelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving de inrichting en/of installaties
sneller zijn verouderd dan volgens de technische levensduur. Vroegtijdige vervanging van de systemen vraagt dat
men hiervoor moet reserveren.

3.3 Technische resultaten
Voor de vergelijking van de systemen is in eerste instantie uitgegaan van gelijke technische resultaten. Hierbij zijn
de resultaten gehanteerd zoals bij de kostprijsberekeningen worden gehanteerd. In tabel 3 zijn deze
weergegeven.
Tabel 3
Uitgangspunten berekeningen (bedragen zijn incl. BTW)
Omschrijving
Waarde
Dieren/m²
22
Aflevergewicht
2.150 gram
Groei
51 gram/die/dag
VC-netto
1,73
Uitval
3,5%
Aantal rondes/jaar
6,8
Voerprijs
€ 23,30 per 100 kg
Opbrengstprijs
€ 0,695 per kg
Bron: KWIN Veehouderij 2006-2007

3.4 Kosten energie
Om de ammoniakemissie in de pluimveehouderij uit de stal te verlagen, past men vaak geforceerde
mest/strooiseldroging toe. Een vastgestelde hoeveelheid lucht met een bepaalde minimum temperatuur wordt
over of door de strooiselmest geblazen. Deze manier van drogen kost energie. Voor het berekenen van de
kosten zijn de volgende prijzen aangehouden:
• Elektriciteit: gemiddelde van dag- en nachttarief van € 0,12 per kWh. Er is geen rekening gehouden met
kosten van vastrecht en piekafnames.
• Aardgas: € 0,50 per m3.
In de bedragen is rekening gehouden met de Ecotax, de toeslag bij hogere energieverbruiken.

3.5 Subsidieregelingen
Een aantal van de huisvestingssystemen met een lagere ammoniakemissie komen in aanmerking voor financiële
regelingen. Dit zijn onder andere Vervroegde Afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL), Milieu-Investerings Aftrek
(MIA) en Energie-Investerings Aftrek (EIA). Of een bedrijf gebruik kan maken van deze regelingen is vaak
afhankelijk of een bedrijf winst maakt of niet. Om geen verkeerd beeld te creëren, is bij de investeringen en de
berekening van de kosten geen rekening gehouden met deze subsidiemogelijkheden. Afhankelijk van de
bedrijfssituatie kunnen de kosten voor de ammoniakreducerende systemen dus lager zijn dan berekend in dit
rapport.
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4 Systemen met een lagere ammoniakemissie
In dit hoofdstuk behandelen we de systemen die in Nederland worden toegepast in vleeskuikenstallen als het gaat
om de ammoniakemissie te reduceren. Bij elk systeem is eerst een korte toelichting op de toegepaste
techniek(en) wat betreft de reductie van ammoniakemissie. Aansluitend volgen de ervaringen van
pluimveehouders die het systeem gebruiken (indien van toepassing). Daarbij is aangegeven of met een dergelijk
systeem een verbetering van de technische resultaten mogelijk is. Tot slot worden de investeringen en de
exploitatiekosten belicht. Daarnaast is bij alle systemen, met uitzondering van de chemische luchtwasser, een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Een gevoeligheidsanalyse geeft aan hoeveel de technische resultaten (groei,
voerconversie en uitval) moeten verbeteren om de hogere exploitatiekosten te compenseren.

4.1 Grondhuisvesting met vloerverwarming en -koeling

4.1.1 Beschrijving
Dit systeem is in de praktijk beter bekend als het Kombidek®-systeem. Het wordt geleverd door de firma R&RSystems. In de stalvloer zijn op een isolatielaag vloerelementen aangebracht voor de verwarming en koeling van
de vloer en het strooisel (zie figuur 1). De vloerverwarming levert een belangrijke bijdrage aan de opvang van de
kuikens tijdens de eerste week van de mestperiode. De koeling remt de vorming van ammoniak en reduceert
daarmee de ammoniakemissie.
Figuur 1

Kombidek®-systeem met grondwarmtewisselaar

Voor het verwarmen van de vloer kan men gebruik maken van conventionele cv-ketels. Het systeem wordt echter
aangeboden met de mogelijkheid gebruik te maken van grondwarmte. Hiertoe wordt grondwater opgepompt
(puls) en de warmte hieruit wordt via een warmtepomp afgegeven aan het water in de vloerelementen. De
warmtepomp brengt de warmte van het water in de elementen op een hogere temperatuur dan die van het
grondwater. Bij de eerste systemen is niet gewerkt met grondwater, maar met een grondwarmtewisselaar. Hierbij
zijn tyleenslangen in de grond gelegd op een diepte van ongeveer 4 meter, waardoor water wordt gepompt vanuit
de warmtepomp. Het toepassen van een grondwarmtewisselaar is alleen mogelijk als er op het bedrijf voldoende
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ruimte aanwezig is. Eventueel kan men bij nieuwbouw het pakket onder de stal (laten) leggen. Hiermee zijn echter
nog geen ervaringen opgedaan.
Tijdens het verwarmen van de vloer wordt bij het hiervoor genoemde systeem warmte onttrokken aan de grond.
Tijdens het koelen van de vloer kan de warmte die wordt afgevoerd worden afgegeven aan de grond. Deze
warmte kan men dan bij de volgende ronde weer gebruiken om de vloer op te warmen. Dit geeft een besparing
op de verwarmingskosten. De warmtepompen gebruiken echter veel elektriciteit, waardoor er een toename is in
stroomkosten.
Nadeel van het systeem is de zwaarte van de vloer. Bij een ondergrond waar verzakking kan optreden stuit de
toepassing op mogelijke bezwaren: slangen kunnen scheuren of breken door verplaatsing van de bodem. Bij
bestaande stallen kan men het systeem toepassen. Men dient dan echter wel een nieuwe dekvloer met hierin de
lamellen aan te brengen. Als de stal niet voldoende hoog is om de nieuwe vloer over de oude te storten, moet
men de oude verwijderden, wat extra kosten geeft.

4.1.2 Praktijkervaringen
De gebruikers van het systeem geven aan dat er tijd nodig is voordat het gehele proces van warmteopslag en afgifte met de bodem is geoptimaliseerd en in balans is. Het op de juiste manier gebruiken van het systeem
vraagt de nodige ervaring. De hoeveelheid besparing op de verwarmingskosten is daar ook sterk van afhankelijk.
Door een vrij lage vloertemperatuur te vragen kan veel warmte uit de vloer in de grond worden opgeslagen. Bij
een lage vloertemperatuur treedt er echter condensvorming op aan de bovenkant van de vloer. Het condenswater
trekt in het strooisel en dit wordt daardoor nat. Nat strooisel geeft bij vleeskuikens allerlei problemen. Het (te)
snel koelen en/of een lage temperatuur aanhouden geeft dus wel gevaren.
Een ander belangrijk aspect van het Kombidek®-systeem is dat het hergebruiken van grondwarmte eigenlijk
alleen interessant is bij het zwaarder afleveren van vleeskuikens. Bij het afleveren op een leeftijd van circa 35
dagen komt er te weinig warmte uit de stal om de ronde daarna de vloer weer op te warmen. Juist tijdens de
periode van 35 tot 42 à 45 dagen is er veel warmteproductie in het strooisel. Bij lichter afleveren kan men beter
een andere vorm van verwarming kiezen dan de veel elektriciteit vragende warmtepompen. Een conventionele cvketel of mogelijk houtkachels zijn dan een goed alternatief. De investering in het systeem neemt hiermee ook af.
Wat betreft de technische resultaten zijn er wel verschillen tussen de bedrijven die het systeem gebruiken. Het
ene bedrijf geeft aan duidelijke verbetering te zien. Een ander bedrijf heeft geen verschil met de op het bedrijf
aanwezige traditionele stal. Wel geven alle gebruikers aan dat het klimaat tijdens de eerste week optimaal kan
worden afgesteld op de kwaliteit van de eendagskuikens, dankzij de vloerverwarming. Ook is er over het
algemeen minder uitval tijdens een periode met hoge buitentemperaturen. Dit is toe te schrijven aan de
mogelijkheid de vloer in die perioden te koelen en daarmee de warmteproductie van de dieren af te voeren. Ook
wordt de stal niet opgewarmd door broei in het strooisel. In de berekening van de exploitatiekosten is gerekend
met een lichte verbetering van de technische resultaten.
Een groep van gebruikers heeft geïnventariseerd wat het verschil is in energiekosten van het systeem. Daarvoor
is het verbruik van het bedrijf voordat het werkte met het Kombidek®-systeem vergeleken met verbruik inclusief
het systeem. De verschillen tussen de bedrijven waren erg groot. Er waren bedrijven met een duidelijke besparing
op de energiekosten, maar ook bedrijven die een verhoging hadden. Reden van deze verschillen is hoe bedrijven
omgaan met het systeem en met de instellingen van het klimaat. Voor de bedrijven met een besparing was,
uitgaande van het prijspeil voor elektriciteit en gas van 2004, de besparing op de kosten minder hoog dan
aangegeven door de leverancier. Gemiddeld kwam er een besparing uit van 25-30%. Als echter de prijs voor
aardgas stijgt, neemt de besparing op de energiekosten toe. Reden is dat het systeem in principe geen
gasverbruik kent. Een bedrijf met 100% Kombidek®-systeem verbruikt alleen elektriciteit. Om een stal alleen met
vloerverwarming op de juiste temperatuur te krijgen, leek de eerste gebruikers van het systeem echter niet goed
haalbaar. Daarom is er ook nog ruimteverwarming in de stallen aanwezig die op gas wordt gestookt.

4.1.3 Exploitatiekosten
Uitgangspunten (incl. BTW)
De uitgangspunten staan in tabel 4. Bij het Kombidek®-systeem kan men besparen op de vloerisolatie. Hierdoor
zijn de investeringskosten per m2 voor de stal € 4,- lager. Bij het Kombidek®-systeem zijn er extra investeringen
van € 50,- tot € 60,- per m2 (€ 2,40 - € 2,70 per dierplaats) voor de inventaris. Voor een bedrijf met 90.000
vleeskuikens (22 kuikens/m2) betekent dit een extra investering van € 215.000,- tot € 245.000,-. De afschrijving
op het Kombidek®-systeem is met 0,5% verhoogd, omdat het een nieuw systeem is, waarvan de levensduur in
de praktijk nog niet bewezen is. In het Kombidek®-systeem wordt (gebaseerd op cijfers van de hiervoor
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genoemde praktijkbedrijven) 25% bespaard op de energiekosten. Weliswaar stijgen de kosten voor elektriciteit
van 2,2 naar 3,0 eurocent/opgehokt kuiken, maar de verwarmingskosten nemen met 50% af van 5,0 naar 2,5
eurocent/opgehokt kuiken.
In deze berekeningen is niet meegenomen de mogelijkheid om EIA aan te vragen voor het Kombidek®-systeem.
Reden hiervoor is dat dit erg afhankelijk is van de bedrijfssituatie.
Op basis van bedrijfsbezoeken is gebleken dat met het Kombidek®-systeem betere resultaten kunnen worden
behaald in vergelijking met traditioneel. Maar dit is niet altijd het geval.
Om deze reden is bij de (kostprijs)berekeningen bij het Kombidek®-systeem uitgegaan van twee scenario’s: één
waarbij de resultaten vergelijkbaar zijn en één waarbij ze beter zijn dan traditioneel. De aflevergewichten zijn voor
alle scenario’s gelijk. In het scenario’s ‘+’ bij Kombidek®-systeem is de voederconversie 5 punten beter dan in
een standaardsituatie. Door een 3 gram hogere groeisnelheid wordt er jaarlijks bijna een halve ronde extra
gedraaid.
Uitgangspunten berekeningen Kombidek®-systeem (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Kombidek®
Aantal vleeskuikens
90.000
90.000
Bezettingsdichtheid (kuikens/m²)
22
22
Investeringskosten (€/m²)
Gebouw
185,00
181,00
90,00
145,00
Inventaris
Jaarkosten (afschrijving, onderhoud,
rente) (%)
6,1
6,1
Gebouw
Inventaris
10,6
11,1
Scenario
Gemiddeld Nederland
Gemiddeld Nederland
Kombidek+

Tabel 4

Productietechnische kengetallen
Aflevergewicht (g/dier)
Groeisnelheid (g/d/dag)
# rondes/jaar
Netto voederconversie
Uitval (%)

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
54
7,23
1,68
3,0

Resultaat
In tabel 5 staan de resultaten van de berekening gegeven. Het Kombidek®-systeem heeft een hoger saldo van
1,7 eurocent/opgehokt kuiken (€ 10.400,- per bedrijf) door besparing op de energiekosten. Doordat de
huisvestingskosten nog meer toenemen, namelijk met ruim € 29.000,-, geeft het Kombidek®-systeem bij gelijke
technische resultaten een negatief bedrijfsresultaat ten opzichte van standaard van bijna € 19.000,-. De kostprijs
exclusief arbeid (tabel 5) is 1,5 eurocent per kg hoger.
Het scenario ‘Kombidek+’ heeft een hoger saldo van 4,4 eurocent/opgehokt kuiken (€ 34.200,- per bedrijf),
omdat nu ook de voerkosten lager zijn en opbrengsten licht gestegen (minder uitval). Het netto bedrijfsresultaat
(= saldo minus huisvestingskosten) is uiteindelijk bijna € 5.000,- hoger dan standaard. De kostprijs exclusief
arbeid is 0,5 eurocent per kg lager.
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Tabel 5

Resultaten scenario’s Kombidek®-systeem (bedragen incl. BTW)

Scenario

Standaardstal/KWIN-V
Kombidek®
Gemiddeld Nederland Gemiddeld Nederland
Kombidek+

Resultaten per 100 opgezette kuikens
Opbrengsten vlees (a)
Toegerekende kosten (eendagskuikens,
voer) (b)
Overige toegerekende kosten (c)
wv: - Elektriciteit
- Verwarming
Saldo (a-b-c)

€ 144,22

€ 144,22

€ 144,97

€ 110,67
€ 18,21
€ 2,20
€ 5,00
€ 15,34

€ 110,67
€ 16,52
€ 3,00
€ 2,50
€ 17,04

€ 108,75
€ 16,49
€ 3,00
€ 2,50
€ 19,74

Resultaten per bedrijf
Saldo per bedrijf op jaarbasis
- Afschrijvingen
- Onderhoud
- Berekende rente
Saldo minus huisvestingskosten
Voordeel t.o.v. standaard
Kostprijs (eurocent/kg, excl. arbeid)

€ 94.190
€ 48.155
€ 16.445
€ 25.553
€ 4.037
€0
71,6

€ 104.628
€ 64.580
€ 24.109
€ 30.778
-€ 14.839
-€ 18.876
73,1

€ 128.398
€ 64.580
€ 24.109
€ 30.778
€ 8.931
€ 4.894
71,1

Gevoeligheid
Om een gelijke kostprijs en bedrijfsresultaat te realiseren dient in het Kombidek®-systeem bij een gelijkblijvend
eindgewicht de voederconversie 4,0 punten te verbeteren, de groei 2,5 gram per dag, de uitval 0,5% omlaag en
op de verwarmingskosten 50% bespaard te worden (tabel 6).
Gevoeligheidsanalyse Kombidek®-systeem (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Aflevergewicht (gram)
2150
Groeisnelheid (g/dier/dag)
51
# rondes/jaar
6,82
Uitval (%)
3,5
Netto voederconversie
1,73
Elektriciteit (eurocent/opgehokt kuiken)
2,20
Verwarming (eurocent/opgehokt kuiken)
5,00

Tabel 6

Kombidek®
2150
53,5
7,23
3,0
1,69
3,00
2,50

4.2 Mixluchtventilatie

4.2.1 Beschrijving
Bij mixluchtventilatie worden kokers voorzien van een ventilator verticaal opgehangen in de stal (zie figuur 2).
Onderaan de koker zit een spreidplaat die zorgt dat de lucht horizontaal wordt verdeeld over het strooisel.
Afhankelijk van de grootte van de opening tussen koker en plaat gaat de lucht meer of minder horizontaal. Door
continu (stal)lucht te blazen over het strooisel droogt de geproduceerde mest en vermindert ammoniakvorming.
De onderkant van de spreidplaat mag maximaal 1,2 meter boven de vloer komen. De ventilator is toerengeregeld
met behulp van een frequentieregelaar. Het debiet van de koker is daarmee instelbaar van 0 tot 100%, afhankelijk
van de leeftijd van de vleeskuikens. Er is één koker per maximaal 150 m² nodig. Per vleeskuikenplaats moet de
ventilator minimaal 1,8 m3/uur kunnen verplaatsen bij een tegendruk van 0 Pa. Door de tegendruk van de
spreidplaat bedraagt het werkelijke debiet ongeveer 0,6 m3/uur per dier. De hoogte waarop de kokers hangen
kan men eenvoudig veranderen. De kokers worden in de lengterichting van de stal in één lijn opgehangen en in de
dwarsrichting om en om. Hiermee is beïnvloeding van de luchtstromen van de lucht uit de kokers onderling zoveel
mogelijk voorkomen. Om het energieverbruik te beperken is op de plaat een conus aangebracht en is de koker
voorzien van in- en uitstroomranden.
Het mixluchtventilatiesysteem kan men ook eenvoudig in bestaande stallen toepassen, mits de dakconstructie
voldoende sterk is om het extra gewicht te kunnen dragen. De bediening van het systeem is eenvoudig, omdat er
een lineaire toename is van het debiet met de leeftijd van de dieren.
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Een mogelijk nadeel kan zijn dat de continue luchtbeweging stof steeds opnieuw in beweging brengt, met
daardoor mogelijk een hogere stofconcentratie. Hiervan zijn echter nog geen metingen beschikbaar. Verder geeft
het systeem een toename van het energieverbruik doordat de ventilatoren tijdens de hele ronde aan staan.
Figuur 2

Mixluchtventilatiesysteem in een vleeskuikenstal

4.2.2 Praktijkervaringen
Op moment van uitvoering van het project was het mixluchtventilatiesysteem nog niet op veel bedrijven
toegepast. Van vijf bedrijven zijn de ervaringen meegenomen in dit onderzoek. De belangrijkste opmerking is dat
door het circuleren van de stallucht het klimaat in de stal met name in de winter aanzienlijk verbetert. Over een
mogelijke reductie van de uitval tijdens perioden met hoge buitentemperaturen door het circuleren, waren geen
eensluidende meningen. Mogelijk omdat er nog niet veel ervaringen zijn met deze situatie op de bedrijven.
Voor technische resultaten werd aangegeven dat er gemiddeld geen verbeteringen waren ten opzichte van de op
de bedrijven aanwezige stallen zonder het systeem. De indruk van lagere verwarmingskosten was wel aanwezig,
maar kon niet worden onderbouwd met cijfers. De lagere verwarmingskosten komen doordat de warmte boven
uit de stal weer wordt gebruikt. Tegenover de lagere verwarmingskosten staat echter een hoger
elektriciteitsverbruik doordat de ventilatoren continu aan staan.

4.2.3 Exploitatiekosten
Uitgangspunten (incl. BTW)
De uitgangspunten staan in tabel 7. Bij het mixluchtventilatiesysteem zijn extra investeringen van € 25,40 per m2
voor de inventaris. Voor een bedrijf met 90.000 vleeskuikens (22 kuikens/m2) betekent dit een extra investering
van € 104.000,- voor het mixluchtventilatiesysteem.
Het mixluchtventilatiesysteem kost extra energie. De elektriciteitskosten stijgen met 2,0 eurocent per opgehokt
kuiken, wat men deels kan compenseren door een mogelijke besparing op de verwarmingskosten van 0,5
eurocent per opgehokt kuiken.
Op basis van bedrijfsbezoeken is gebleken dat het bij het mixluchtventilatiesysteem niet aannemelijk is dat er
betere resultaten kunnen worden behaald in vergelijking met traditioneel. Om deze reden is bij de
(kostprijs)berekeningen voor het mixluchtventilatiesysteem alleen gerekend met een vergelijkbaar resultaat als in
de standaardstal. De resultaten van de berekeningen staan in tabel 8.
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Uitgangspunten berekeningen mixluchtventilatiesysteem (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Mixluchtventilatie
Aantal vleeskuikens
90.000
90.000
Bezettingsdichtheid
22
22
(kuikens/m²)
Investeringskosten (€/m²)
Gebouw
185,00
185,00
Inventaris
90,00
115,40
Jaarkosten (afschrijving,
onderhoud, rente) (%)
6,1
6,1
Gebouw
10,6
10,6
Inventaris
Scenario
Gemiddeld Nederland
Gemiddeld Nederland

Tabel 7

Productietechnische
kengetallen
Aflevergewicht (g/dier)
Groeisnelheid (g/d/dag)
# rondes/jaar
Netto voederconversie
Uitval (%)

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
51
6,82
1,73
3,5

Resultaat
In tabel 8 staan de resultaten van de berekening. Het mixluchtventilatiesysteem heeft een lager saldo van 1,4
eurocent per opgehokt kuiken (€ 8.750,- per bedrijf) vanwege hogere elektriciteitskosten. Doordat ook de
huisvestingskosten met bijna € 11.400,- toenemen is in vergelijking met standaard het bedrijfsresultaat ruim
€ 20.000,- lager. De kostprijs exclusief arbeid is 1,6 eurocent per kg hoger.
Tabel 8
Scenario

Resultaten berekeningen mixluchtventilatiesysteem (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Mixluchtventilatie
Gemiddeld Nederland
Gemiddeld Nederland

Resultaten per 100 opgezette kuikens
Opbrengsten vlees (a)
Toegerekende kosten (eendagskuikens,
voer) (b)
Overige toegerekende kosten (c)
wv: - Elektriciteit
- Verwarming
Saldo (a-b-c)

€ 144,22

€ 144,22

€ 110,67
€ 18,21
€ 2,20
€ 5,00
€ 15,34

€ 110,67
€ 19,64
€ 4,20
€ 4,50
€ 13,91

Resultaten per bedrijf
Saldo per bedrijf op jaarbasis
- Afschrijvingen
- Onderhoud
- Berekende rente
Saldo minus huisvestingskosten
Voordeel t.o.v. standaard
Kostprijs (€cent/kg, excl. arbeid)

€ 94.190
€ 48.155
€ 16.445
€ 25.553
€ 4.037
€0
71,6

€ 85.436
€ 55.714
€ 17.750
€ 28.062
-€ 16.090
-€ 20.127
73,2

Gevoeligheid
Om een gelijke kostprijs en bedrijfsresultaat te realiseren moet in het mixluchtventilatiesysteem de
voederconversie 5 punten verbeteren, de groei 3 gram per dag toenemen en op de verwarmingskosten 10%
bespaard worden (tabel 9).
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Gevoeligheidsanalyse mixluchtventilatiesysteem (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Aflevergewicht (gram)
2150
Groeisnelheid (g/dier/dag)
51
# rondes/jaar
6,82
Uitval (%)
3,5
Netto voederconversie
1,73
Elektriciteit (eurocent/opgehokt kuiken)
2,20
Verwarming (eurocent/opgehokt kuiken)
5,00
Tabel 9

Mixluchtventilatie
2150
54
7,23
3,5
1,68
4,20
4,50

4.3 Etagehuisvesting met strooiseldroging

4.3.1 Beschrijving
Dit huisvestingssysteem is een heel ander concept dan het traditionele houden van vleeskuikens op strooisel op
een betonvloer. Het systeem is ontwikkeld door de firma Vencomatic en bekend onder de naam Vencomatic
Broiler System (VBS). Om 90.000 dieren te huisvesten is maar één stal nodig. De dieren worden gehouden in
etages op banden met daarop een laag strooisel (figuur 3). Elke etage kunnen we zien als een aparte stal. Aan
het eind van de ronde worden de kuikens en de mest automatisch geladen door het afdraaien van de banden (met
daarop de kuikens en de mest). Het systeem is gebaseerd op het Poultry BEST Systeem, maar het
ventilatieprincipe is aangepast. De lucht gaat nu door de etages in plaats van door de mest. De luchtbeweging
draagt wel bij aan de droging van de mest, waardoor de ammoniakemissie afneemt. De lucht wordt voordat deze
in de stal komt opgewarmd of afgekoeld.
De stal wordt op een andere manier gebouwd dan een traditionele stal. Door het toepassen van etages is meer
hoogte nodig. Verder is er een aparte ruimte nodig voor het automatisch laden van de kuikens. Het automatisch
laden levert een besparing op in vangkosten. Ook is de leegstand korter door het sneller schoon kunnen maken
van de stal (geen mest uitrijden).
Figuur 3

Vencomatic Broiler System

4.3.2 Praktijkervaringen
Volgens de leverancier (er is maar één bedrijf in Nederland met dit systeem, zonder vergelijking met traditionele
stallen) geeft het systeem minder medicijnkosten, een lager gasverbruik en is het stroomverbruik gelijk aan een
traditionele stal. Men verwacht een kleine verbetering in technische resultaten: een toename van de groei en een
verlaging van de voederconversie en de uitval. Of dit werkelijk zo zal uitpakken, moet blijken uit de resultaten van
meerdere praktijkbedrijven.
Door de andere manier van huisvesten verwacht men dat er minder arbeid nodig is dan in een traditionele stal.
Verder is er geen vangploeg nodig.
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4.3.3 Exploitatiekosten
Uitgangspunten (incl. BTW)
De voor de berekeningen gebruikte uitgangspunten staan in tabel 10. Voor 90. 000 dieren in het VBS-systeem is
slechts één stal nodig. De investeringskosten hiervan zijn per m2 fors hoger dan voor de gewone stal, € 300,- in
plaats van € 185,-. Voor het etagesysteem is echter beduidend minder staloppervlakte nodig, slechts 1.188 m2.
De investeringskosten voor de inventaris zijn per m2 ook hoog: € 460,- voor de etages, € 240,- voor verwarming,
voerinstallatie, ventilatie e.d. Verder is er ook een laadmachine nodig. Investering hiervoor is € 80.000,- en voor
transport en montage komt daar nog € 70.000,- bij. De totale investeringen voor de inventaris bedragen circa
€ 982.000,- en zijn daarmee veel hoger dan voor andere systemen. Voordeel van het VBS-systeem is dat men nu
kan rekenen met 90.000 i.p.v. 75.000 vleeskuikens per volwaardige arbeidskracht (VAK).
In het VBS-systeem wordt volgens de fabrikant 50% bespaard op de verwarmingskosten. Deze bedragen
2,5 eurocent per kuiken. Ook op kosten voor gezondheidszorg kan 2,0 eurocent per kuiken bespaard worden en
op de vang- en laadkosten 3,0 eurocent per kuiken. Hierdoor zijn de variabele kosten 7,5 eurocent per kuiken
lager dan bij de standaardstal.
Uitgangspunten berekeningen Vencomatic Broiler System (VBS) (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Vencomatic Broiler System
Aantal vleeskuikens*
90.000
90.000
Bezettingsdichtheid (kuikens/m²)
22
22
Investeringskosten (€/m²)
Gebouw
185,00
300,00
Inventaris
90,00
825,00
Jaarkosten (afschrijving, onderhoud,
rente) (%)
Gebouw
6,1
6,1
Inventaris
10,6
11,1
Scenario
Gemiddeld Nederland Gemiddeld Nederland
VBS+

Tabel 10

Productietechnische kengetallen
Aflevergewicht (g/dier)
Groeisnelheid (g/d/dag)
# rondes/jaar
Netto voederconversie
Uitval (%)
*

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
53
7,45
1,71
2,0

Bij het VBS is hiervoor met 1 VAK gerekend, bij traditioneel met 1,2 VAK

Op basis van gegevens van één bedrijf, opgegeven door de fabrikant, zou men met het VBS-systeem betere
resultaten kunnen behalen in vergelijking met de uitgangssituatie van KWIN-V. Bij de (kostprijs)berekeningen van
het VBS-systeem wordt uitgegaan van twee scenario’s: één waarbij de resultaten beter zijn en één waarbij ze
vergelijkbaar zijn met de uitgangssituatie (KWIN-V). Daarnaast is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, ofwel:
welke verbetering van de technische resultaten moeten er minimaal worden gerealiseerd om een vergelijkbare
kostprijs te realiseren?
De aflevergewichten zijn voor alle scenario’s gelijk. In het scenario’s VBS+ is de voederconversie 2 punten beter
dan in een standaardsituatie. Door een 2,0 gram hogere groeisnelheid en een kortere leegstand tussen ronden (7
dagen in plaats van 9,5), wordt er jaarlijks een halve ronde extra gedraaid. De uitval is 1,5% lager dan KWIN-V.
Resultaat
In tabel 11 staan de resultaten van de berekening weergegeven. Bij gelijke technische resultaten is het saldo per
bedrijf € 52.700,- hoger. De huisvestingskosten nemen echter toe met € 64.700,-, zodat er een financieel
nadeel is van € 12.000,- ten opzichte van de uitgangssituatie. De besparing op verwarming en
gezondheidskosten is onvoldoende om de extra huisvestingskosten te compenseren.
Het VBS+ heeft een hoger saldo van ruim 9 eurocent per opgehokt kuiken (€ 71.000,- per bedrijf) vanwege iets
hogere opbrengsten, lagere voerkosten en besparing op de verwarmingskosten en gezondheidskosten. De extra
opbrengsten compenseren de hogere huisvestingskosten en zo heeft het VBS-systeem op basis van de gebruikte
uitgangspunten met € 6.400,- een beter bedrijfsresultaat.
Omdat er minder arbeid nodig is, is er nog een voordeel van ongeveer € 9.800,- voor het VBS in beide
scenario’s. De kostprijs inclusief arbeid is daardoor bij gelijke technische resultaten 0,5 eurocent per kg lager
dan in de uitgangssituatie. Exclusief arbeid zijn de kosten juist 0,8 eurocent per kg hoger. Op basis van de
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uitgangspunten bij VBS+ is de kostprijs inclusief arbeid dan 1,7 eurocent per kg lager en exclusief arbeid
ongeveer gelijk aan de kostprijs in de standaardstal.
Tabel 11
Scenario

Resultaten berekeningen Vencomatic Broiler System (VBS) (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Vencomatic Broiler System
Gemiddeld Nederland Gemiddeld Nederland
VBS+

Resultaten per 100 opgezette kuikens
Opbrengsten vlees (a)
Toegerekende kosten (eendagskuikens,
voer) (b)
Overige toegerekende kosten (c)
wv: - Elektriciteit
- Verwarming
- Vang- en laadkosten
- Gezondheidszorg
Saldo (a-b-c)

€ 144,22

€ 144,22

€ 146,46

€ 110,67
€ 18,21
€ 2,20
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 15,34

€ 110,67
€ 10,75
€ 2,20
€ 2,50
€ 1,00
€ 2,50
€ 22,80

€ 111,07
€ 10,73
€ 2,20
€ 2,50
€ 1,00
€ 2,50
€ 24,66

Resultaten per bedrijf
Saldo per bedrijf op jaarbasis
- Afschrijvingen
- Onderhoud
- Berekende rente
Saldo minus huisvestingskosten
Voordeel t.o.v. standaard
Voordeel arbeidskosten
Voordeel inclusief arbeid
Kostprijs (€cent/kg, excl. arbeid)
Kostprijs (€cent/kg, incl. arbeid)

€ 94.190
€ 48.155
€ 16.445
€ 25.553
€ 4.037
€0

71,6
76,0

€ 146.880
€ 96.502
€ 25.993
€ 32.340
-€ 7.955
-€ 11.992
€ 9.840
-€ 2.512
72,4
75,5

€ 165.304
€ 96.502
€ 25.993
€ 32.340
€ 10.469
€ 6.432
€ 9.840
€ 16.272
71,0
74,3

Gevoeligheid
Om een gelijke kostprijs (exclusief arbeid) en arbeidsopbrengst te realiseren, hoeven in het VBS-systeem de
technische resultaten slechts weinig te verbeteren. Een extra groei van 1 gram per dag, lagere voederconversie
van 1,5 punt en lagere uitval van 1,0% is genoeg (tabel 12). Wel moeten dan de verwarmingskosten 2,5 eurocent
per opgehokt kuiken (besparing van 50%) en de kosten gezondheidszorg 2,0 eurocent per opgehokt kuiken lager
zijn.
Gevoeligheidsanalyse Vencomatic Broiler System (VBS) (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Vencomatic Broiler System
Aflevergewicht (gram)
2150
2150
Groeisnelheid (g/dier/dag)
51
52
# rondes/jaar
6,82
7,30
Uitval (%)
3,5
2,5
Netto voederconversie
1,73
1,715
Elektriciteit (€cent/opgehokt kuiken)
2,20
2,20
Verwarming (€cent/opgehokt kuiken)
5,00
2,50
Gezondheidszorg (€cent/opgehokt kuiken)
4,50
2,50

Tabel 12
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4.4 Chemische luchtwasser

4.4.1 Beschrijving
Bij een (chemische) luchtwasser wordt de uitgaande lucht uit een stal door een pakket geleid wat continu wordt
nat gehouden. Aan het water voor de bevochtiging van het pakket is zuur toegevoegd, meestal zwavelzuur. Dit
zuur reageert met de ammoniak in de lucht en vormt ammoniumsulfaat. De hoeveelheid zuur in het water bepaalt
hoeveel ammoniak wordt afgevangen. Door een pH-meting wordt de hoeveelheid zuur in het water op peil
gehouden. Als de concentratie aan ammoniumsulfaat te hoog is, wordt een hoeveelheid van het waswater
ververst. Dit spuiwater moet apart worden opgevangen.
Figuur 4

Chemische luchtwasser bij een vleeskuikenstal

Een chemische luchtwasser heeft een hoge reductie van de ammoniakemissie. Voor de pluimveehouderij is een
luchtwasser opgenomen in de Rav met een reductie van 90%. In sommige situaties kan dit een oplossing bieden
om het bedrijf voort te kunnen zetten. Een nadeel van de luchtwassers is dat ze erg gevoelig zijn voor stof. Een
goede stofafvang is dan ook erg belangrijk voordat de lucht door het wasserpakket gaat. Verder moet de wasser
zo groot zijn dat alle ventilatielucht door de wasser kan. Een groot deel van het jaar is deze capaciteit echter niet
nodig. Deze twee factoren zijn de oorzaak van de hoge investering. De jaarlijkse kosten worden daarnaast
bepaald door extra energieverbruik vanwege een hogere tegendruk, aankoop van zuur en afzet van spuiwater.

4.4.2 Praktijkervaringen
Van een chemische luchtwasser is zeker geen effect te verwachten op de technische resultaten. We hebben
daarom ook geen berekeningen gedaan naar wat de technische resultaten moeten verbeteren om de extra
jaarkosten goed te maken. Bekend is dat luchtwassers extra aandacht vragen met betrekking tot vervuiling door
stof. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik toe en zijn er kosten voor de afzet van spuiwater.

4.4.3 Exploitatiekosten
Uitgangspunten (incl. BTW)
Het enige verschil in uitgangspunten zijn de extra investeringen in de luchtwasser (zie tabel 13). Bij een bedrag
van € 3,20 per plaats zijn deze ongeveer € 290.000,- voor een bedrijf met 90.000 kuikens.
Zoals al aangegeven zijn bij het gebruik van een chemische luchtwasser geen verschillen in technische resultaten
te verwachten. Bij de exploitatiekosten is verder gerekend met een toename van het elektriciteitsverbruik en extra
kosten voor aankoop van water en zuur en voor de afzet van het spuiwater.

16

Rapport 108

Uitgangspunten berekeningen chemische luchtwasser (bedragen incl. BTW)
Chemische luchtwasser
Standaardstal/KWIN-V
Aantal vleeskuikens
90.000
90.000
Bezettingsdichtheid
22
22
(kuikens/m²)
Investeringskosten (€/m²)
Gebouw
185,00
185,00
Inventaris
90,00
90,00
Luchtwasser (€/dierpl)
3,20
Jaarkosten (afschrijving,
onderhoud, rente) (%)
6,1
6,1
Gebouw
Inventaris
10,6
10,6
Scenario
Gemiddeld Nederland
Gemiddeld Nederland

Tabel 13

Productietechnische kengetallen
Aflevergewicht (g/dier)
Groeisnelheid (g/d/dag)
# rondes/jaar
Netto voederconversie
Uitval (%)

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
51
6,82
1,73
3,5

Resultaat
Er is dus geen verbetering van de technische resultaten bij toepassing van een chemische luchtwasser. Wel zijn
er het extra energieverbruik, aankoop zuur en de afzet van het spuiwater. Al deze kosten samen hebben tot
gevolg dat het saldo afneemt met 4 eurocent per opgehokt kuiken (tabel 14). Voor het standaardbedrijf geeft dit
een verlaging van het saldo met bijna € 25.000,-. Doordat ook de huisvestingskosten hoger zijn, daalt het netto
bedrijfsresultaat (saldo minus huisvestingskosten) naar ruim -€ 60.000,-. De kostprijs per kg neemt toe met bijna
5 eurocent ten opzichte van de uitgangssituatie.
Tabel 14
Scenario

Resultaten berekeningen chemische luchtwasser (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Chemische luchtwasser
Gemiddeld Nederland
Gemiddeld Nederland

Resultaten per 100 opgezette kuikens
Opbrengsten vlees (a)
Toegerekende kosten (eendagskuikens,
voer) (b)
Overige toegerekende kosten (c)
wv: - Elektriciteit
- Verwarming
- Water, zuur, spuiafzet
Saldo (a-b-c)

€ 144,22

€ 144,22

€ 110,67
€ 18,21
€ 2,20
€ 5,00

€ 110,67
€ 22,21
€ 4,20
€ 5,00
€ 2,00
€ 11,34

€ 15,34

Resultaten per bedrijf
Saldo per bedrijf op jaarbasis
- Afschrijvingen
- Onderhoud
- Berekende rente
Saldo minus huisvestingskosten
Voordeel t.o.v. standaard
Kostprijs (€cent/kg, excl. arbeid)

€ 94.190
€ 48.155
€ 16.445
€ 25.553
€ 4.037
€0
71,6
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4.5 TerraSea

4.5.1 Beschrijving
Een systeem dat (nog) niet in de Rav staat is het TerraSea. Het is ontwikkeld op het pluimveebedrijf van de familie
Van Zeeland, in samenwerking met het bedrijf Inno+. Ook dit systeem maakt gebruik van warmteopslag in de
grond in een warmtebed naast de stal. De warmte wordt gebruikt voor vloerverwarming en om de lucht die de
stal binnenkomt op te warmen. Hiervoor is een extra gang aan de stal gebouwd. In deze gang is een
warmtewisselaar geplaatst die is aangesloten op een warmtepomp (figuur 5).
De lucht kan ook gekoeld worden door middel van de warmtewisselaar in de gang. De afgevoerde warmte wordt
opgeslagen in het warmtebed in de grond. Door het koelen is de kans op hitteschade beduidend minder.
Door het opwarmen of afkoelen is de temperatuur in de stal op een constant niveau te houden. Gevolg hiervan is
dat er ook minder ventilatiecapaciteit nodig is. In de stal is dan ook maar 30% van de normale ventilatiecapaciteit
geïnstalleerd.
De lucht wordt afgevoerd via een extra gang langs de andere zijde van de stal. In deze gang is een
nevelinstallatie aangebracht om stof uit de lucht te halen. Na het afzuigen uit de gang gaat de lucht door een
biologische luchtwasser. In de voorraadbak van de luchtwasser zit ook een warmtewisselaar. Hiermee wordt de
warmte uit de ventilatielucht afgevoerd en direct gebruikt om de binnenkomende lucht op te warmen, of
opgeslagen in de grond via het warmtebed. Om de hoeveelheid spuiwater te beperken is de luchtwasser
uitgevoerd met een zogenaamde denitrificatiestap.
De verschillende onderdelen dragen bij aan de reductie van de ammoniakemissie. Wat de emissiefactor wordt van
dit huisvestingssysteem is nog niet bekend. Men moet dit nog meten.
Het systeem is toepasbaar bij een bestaande stal, maar dan moet er wel ruimte zijn voor het bouwen van beide
gangen aan weerskanten van de stal. ook moet er vloerverwarming worden aangebracht. Dit zal bij bestaande
stallen in totaal een behoorlijke extra investering vragen. Bij nieuwbouw kan men met al deze aspecten rekening
houden. In de toekomst kunnen de bouwkosten van het systeem nog lager worden als er meer ervaringen zijn
met hoe het een en ander moet worden uitgevoerd.
Figuur 5

Gang met warmtewisselaar bij het TerraSea-systeem

4.5.2 Praktijkervaringen
Op basis van de ervaringen op het bedrijf van Van Zeeland is de schatting dat er een duidelijke besparing is op
het gasverbruik, maar een kleine toename van het stroomverbruik. Een andere extra kostenpost is de afzet van
het spuiwater. Op het bedrijf van de Van Zeelands is een vergelijking mogelijk met traditioneel gehuisveste dieren.
Op basis van zes koppels is er een lagere voederconversie van 8 punten, een hogere groei van 2,5
gram/dier/dag en een 1% lagere uitval.
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4.5.3 Exploitatiekosten
Uitgangspunten (incl. BTW)
De uitgangspunten staan in tabel 15. Voor het TerraSea-systeem zijn in elk van de drie stallen twee extra gangen
van 1,50 breed nodig. Inclusief extra muur wordt de stal dan 3,20 m breder. De investeringskosten van deze
gangen zijn lager dan voor de gewone stal, zodat de gemiddelde bouwkosten € 20,- per m2 lager zijn.
Door de extra oppervlakte (771 m2) zijn de stallen bij TerraSea toch € 42.000,- duurder. Bij het TerraSeasysteem zijn er extra investeringen van circa € 67,- per m2 voor het warmte/koeling systeem en € 14,- per m2
voor de luchtwasser. Daarentegen kan men zo’n € 7,50 per m2 besparen op ventilatieapparatuur, omdat slechts
1/3 van de ventilatiecapaciteit nodig is. De extra investeringen bedragen € 321.000,- voor de installaties
(€ 3,55 per dierplaats).
In het TerraSea-systeem wordt bespaard op de verwarmingskosten, omdat geen bijverwarming nodig is. Deze
bedragen 1,5 eurocent per kuiken (besparing 3,5 eurocent per opgehokt kuiken), berekend uit opgave van de
leverancier. Wel zijn er kosten voor koeling van 0,5 eurocent per opgehokt kuiken en voor de luchtwasser
(spuiwater) van 1,0 eurocent per opgehokt kuiken.
Uitgangspunten berekeningen TerraSea (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
TerraSea
Aantal vleeskuikens
90.000
90.000
Bezettingsdichtheid (kuikens/m²)
22
22
Investeringskosten (€/m²)
Gebouw
185,00
165,00
Inventaris
90,00
140,00
Jaarkosten (afschrijving, onderhoud,
rente) (%)
Gebouw
6,1
6,1
Inventaris
10,6
11,1
Scenario
Gemiddeld Nederland Gemiddeld Nederland
TerraSea+

Tabel 15

Productietechnische kengetallen
Aflevergewicht (g/dier)
Groeisnelheid (g/d/dag)
# rondes/jaar
Netto voederconversie
Uitval (%)

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
51
6,82
1,73
3,5

2150
53,5
7,09
1,65
2,5

Op basis van gegevens van één bedrijf, aangeleverd door de fabrikant, zou men met het TerraSea-systeem
betere resultaten kunnen behalen in vergelijking met traditioneel. Bij de (kostprijs)berekeningen van het TerraSeasysteem wordt uitgegaan van twee scenario’s: één waarbij de resultaten beter zijn en één waarbij ze vergelijkbaar
zijn met de uitgangssituatie (KWIN-V). De aflevergewichten zijn voor alle scenario’s gelijk. In het scenario’s
TerraSea+ is de voederconversie 8 punten beter dan in een standaardsituatie. Door een 2,5 gram hogere
groeisnelheid, wordt er jaarlijks een kwart ronde extra gedraaid. De uitval is 1% lager dan KWIN-V.
Resultaten
In tabel 16 staan de resultaten van de berekening. Bij gelijke technische resultaten is het saldo ten opzicht van
KWIN-V ruim € 24.000,- hoger, maar de huisvestingskosten zijn € 34.000,- hoger, zodat er een financieel nadeel
is van bijna € 10.000,- ten opzichte van de uitgangssituatie. De besparing op verwarmingskosten is onvoldoende
om de extra huisvestingskosten te compenseren. De kostprijs is 0,8 eurocent per kg hoger dan in de
uitgangssituatie.
Het scenario TerraSea+ heeft een hoger saldo van ruim 10 eurocent per opgehokt kuiken (€ 68.000,- per
bedrijf) door lagere voerkosten en besparing op de verwarmingskosten. Doordat de huisvestingskosten
toenemen, namelijk met € 34.000,-, geeft het TerraSea-systeem op basis van de gebruikte uitgangspunten een
€ 34.000,- beter bedrijfsresultaat. De kostprijs is 2,7 eurocent per kg lager. Of men deze verbetering ook op
andere bedrijven kan halen, is niet zeker; dit is mede afhankelijk van het huidige niveau van de technische
resultaten op een bedrijf.
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Tabel 16
Scenario

Resultaten berekeningen TerraSea (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
TerraSea
Gemiddeld Nederland Gemiddeld Nederland
TerraSea+

Resultaten per 100 opgezette kuikens
Opbrengsten vlees (a)
Toegerekende kosten (eendagskuikens,
voer) (b)
Overige toegerekende kosten (c)
wv: - Elektriciteit
- Verwarming
- Koeling + water wasser
Saldo (a-b-c)

€ 144,22

€ 144,22

€ 145,72

€ 110,67
€ 18,21
€ 2,20
€ 5,00

€ 110,67
€ 14,25
€ 2,20
€ 1,50
€ 1,50
€ 19,29

€ 106,03
€ 14,25
€ 2,20
€ 1,50
€ 1,50
€ 25,46

€ 15,34

Resultaten per bedrijf
Saldo per bedrijf op jaarbasis
- Afschrijvingen
- Onderhoud
- Berekende rente
Saldo minus huisvestingskosten
Voordeel t.o.v. standaard
Kostprijs (€cent/kg, excl. arbeid)

€ 94.190
€ 48.155
€ 16.445
€ 25.553
€ 4.037
€0
71,6

€ 118.469
€ 67.830
€ 23.174
€ 33.289
-€ 8.824
-€ 9.861
72,4

€ 162.384
€ 67.830
€ 23.174
€ 33.289
€ 38.091
€ 34.054
68,9

Gevoeligheid
Om een gelijke kostprijs en bedrijfsresultaat te realiseren, hoeven in het TerraSea-systeem de technische
resultaten niet veel te veranderen (tabel 17). Een toename van de groei met 1 gram per dag en een 2 punten
lagere voerconversie is al voldoende om eenzelfde bedrijfsresultaat te realiseren. Wel moeten dan de
verwarmingskosten 3,5 eurocent per opgehokt kuiken lager zijn (besparing van 70%).
Gevoeligheidsanalyse TerraSea (bedragen incl. BTW)
Standaardstal/KWIN-V
Aflevergewicht (gram)
2150
Groeisnelheid (g/dier/dag)
51
# rondes/jaar
6,82
Uitval (%)
3,5
Netto voederconversie
1,73
Elektriciteit (€cent/opgehokt kuiken)
2,20
Verwarming (€cent/opgehokt kuiken)
5,00

Tabel 17
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TerraSea
2150
52
6,95
3,5
1,71
2,20
1,50
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5 Conclusies
Op basis van de praktijkervaringen en de berekeningen kunnen we de volgende conclusies over de emissiearme
huisvestingssystemen voor vleeskuikens trekken:
•

Als de technische resultaten door toepassing van het emissiearm systeem verbeteren, is het mogelijk dat de
extra kosten geheel of gedeeltelijk worden goedgemaakt (lagere voerkosten, extra opbrengsten door extra
groei en/of minder uitval). Verbetering van het technisch resultaat lijkt vooral mogelijk bij het Kombidek- en het
TerraSea-systeem.

•

Naast verbetering van de technische resultaten geven het Kombidek- , VBS- en het TerraSea-systeem ook
besparingen op met name de verwarmingskosten. De besparingen ten opzichte van een standaardbedrijf
worden hoger bij toenemende gasprijzen, mits de elektrakosten gelijk blijven.

•

Chemische luchtwassers geven een forse verhoging van de kostprijs. Deze verhoging kan op geen enkele
manier worden terugverdiend.

•

Het mixluchtventilatiesysteem geeft ook een verhoging van de kostprijs, maar mogelijk kan een deel hiervan
worden gecompenseerd door een beter technisch resultaat. Meer informatie van gebruikers van het
mixluchtventilatiesysteem moet inzicht geven in hoeverre verbetering van de technische resultaten mogelijk is.
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Bijlagen
Bijlage 1

Overzicht systemen voor vleeskuikens in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) met
bijbehorende emissiefactoren voor ammoniak

E5

diercategorie vleeskuikens

E 5.1

zwevende vloer met strooiseldroging
(Groen Label BB 93.03.002; BB 93.03.002/A 94.04.017V1; BB 93.03.002/B
96.04.034; BB 93.03.002/C 96.10.048)
geperforeerde vloer met strooiseldroging
(Groen Label BB 94.04.016; BB 94.04.016/A 96.10.047)
etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting
(Groen Label BB 97.07.057)
chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie, grondhuisvesting
(Groen Label BB 00.02.083; BB 00.06.089/C 00.06.092)
grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling
(BWL 2001.11)
vleeskuikenstal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10)
biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie, nietbatterijhuisvesting
(BWL 2006.03)
etagesysteem met mestband en strooiseldroging
(BWL 2006.13)
overige huisvestingssystemen

E 5.2
E 5.3
E 5.4
E 5.5
E 5.6
E 5.7
E 5.8
E 5.9
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Emissie in kg NH3
per dierplaats per
jaar
0,005

0,014
0,005
0,008
0,045
0,037
0,024
0,020
0,080

