Beschrijving van de alternatieve vloeren in fase 2 van het vleeskalverenproject
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Bolle roostermat met luchtkamers (ICE / Groene Vlag)
a. Blankvleesbedrijven:

Beschrijving roostermat:
Bol uitgevoerde, zachte en indrukbare roostermat van thermoplastisch rubber en voorzien van
luchtkamers. De mat heeft een werkende breedte van ca 128 mm en een effectieve spleetbreedte van
ca 29 mm. De mat wordt aangebracht op een speciale roostervloer van hout of beton met een
nominale balkbreedte van 120 mm en een spleetbreedte van 37 mm. De roostermat wordt middels
stugge zijwangen aan de roosterbalk vastgeklemd.
Beschrijving roostervloer:
De roostervloer waar de roosterafdekking op wordt aangebracht, kan gemaakt zijn van hout of beton.
De houten roostervloer heeft balken van ca 120 x 45 mm (b x h) en een spleetbreedte van 37
mm. Deze vloer heeft de beperking dat daarop geen matten kunnen worden gemonteerd
waar (later) alsnog emissiereducerende afsluitklepjes kunnen worden bevestigd.
De betonroostervloer heeft balken van ca 120 x tenminste 120 mm (b x h) en een
spleetbreedte van 37 mm. De zijkanten van de balk moeten over een lengte van tenminste 70
mm onder een hoek van 11 – 16 graden naar binnen lopen. Het bovenste gedeelte van de
zijkanten mag over een lengte van maximaal 20 mm verticaal zijn. Op deze roostervloer
worden roostermatten aangebracht die voorbereid zijn op het aanbrengen van afsluitklepjes.

b. Rosé bedrijven:
Beschrijving roostermat:
Bol uitgevoerde, zachte en indrukbare roostermat van thermoplastisch rubber en voorzien van
luchtkamers. De mat heeft een werkende breedte (afgestemd op een ondervloer) van 127 – 138 mm
en een effectieve spleetbreedte van ca 30 mm. De roostermat wordt aangebracht op een bestaande
of nieuwe roostervloer van beton met een vaste spleetbreedte van 38 mm en een variabele
balkbreedte van 119 tot 130 mm. De roostermat wordt middels stugge zijwangen aan de
betonroosterbalk vastgeklemd.
Beschrijving roostervloer:
De betonroostervloer heeft balken met een minimum breedte van 119 mm en een maximum
breedte van 130 mm. De spleetbreedte bedraagt 38 mm. De zijkanten van de balk moeten
over een lengte van tenminste 70 mm onder een hoek van 11 – 16 graden naar binnen lopen.
Het bovenste gedeelte van de zijkanten mag over een lengte van maximaal 20 mm verticaal
zijn. Op deze roostervloer worden roostermatten aangebracht die voorbereid zijn op het
kunnen aanbrengen van afsluitklepjes.
Voor bestaande betonroosters met een spleetbreedte van minder dan 38 mm is er de
mogelijkheid om deze mechanisch op te frezen naar 38 mm. Of het rooster hiervoor geschikt
is wordt door de leverancier van de matten beoordeeld.

2.

Bolle, massief rubberen duo-roostermat (Easyfix / Gold Standard)
a. Blankvleesbedrijven:

Beschrijving roostermat:
Roostermat van natuurlijk rubber met een werkende effectieve (balk)breedte van 120 mm en een
spleetbreedte van 30 mm. De roostermat worden geproduceerd als duo-mat waarmee twee
roosterbalken worden afgedekt. Deze zijn in het midden door middel van bruggen met elkaar
verbonden, De bruggen zijn aan de onderzijde voorzien van rubber pluggen waarmee de mat in de
roosterspeet wordt vastgeklemd. Het oppervlak van de mat is in het midden van de roosterbalk bol en
zonder profilering. Langs de beide zijden licht aflopend en voorzien van een hamerslagprofiel. Haaks
op de lengterichting is om de 40 cm een 3 mm hoge rubber strip op de mat aangebracht om extra grip
te realiseren. Aan de zijkanten zorgt een overhangende rubber slab van 15 mm voor een afscherming
van de overgang van de mat op het onderliggende rooster. De onderzijde van de mat is voorzien van
een zaagtand-profiel om de indrukbaarheid te vergroten.
Beschrijving roostervloer:
De roostervloer waar de duo-mat op wordt gemonteerd kan gemaakt zijn van hout of beton.
De houten roostervloer heeft balken van ca 110 x 45 mm (b x h) en een spleetbreedte van 40
mm. In deze vloer kunnen voorzieningen zijn aangebracht waarmee het mogelijk is om
emissie-reducerende flappen te plaatsen
De betonroostervloer heeft balken van ca 110 mm breed en een spleetbreedte van 40 mm. In
de roosterbalken kunnen voorzieningen zijn aangebracht waarmee het mogelijk is om
emissie-reducerende flappen te plaatsen.

b. Rosé bedrijven:
Beschrijving roostermat:
Roostermat van natuurlijk rubber met een werkende (balk)breedte van minimaal 129 mm en maximaal
140 mm en een vaste spleetbreedte van 28 mm. De matten worden geproduceerd als duo-mat
waarmee twee roosterbalken worden afgedekt. Deze zijn in het midden door middel van bruggen met
elkaar verbonden, De bruggen zijn aan de onderzijde voorzien van rubber pluggen waarmee de mat in
de roosterspeet wordt vastgeklemd. Het oppervlak van de mat is in het midden van de roosterbalk bol
en zonder profilering. Langs de beide zijden licht aflopend en voorzien van een hamerslagprofiel.
Haaks op de lengterichting is om de 40 cm een 3 mm hoge rubber strip op de mat aangebracht om
extra grip te realiseren. Aan de zijkanten zorgt een overhangende rubber slab van 15 mm voor een
afscherming van de overgang van de mat op het onderliggende rooster. De onderzijde van de mat is
voorzien van een zaagtand-profiel om de indrukbaarheid te vergroten.
Beschrijving roostervloer:
De roostervloer waar de mat voor rosékalveren op wordt gemonteerd kan een bestaand gangbaar
betonrooster of een nieuw betonrooster zijn:
Bestaande betonroosters moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: een vaste
spleetbreedte van 38 mm en een balkbreedte van 119 tot maximaal 130 mm. Het is bij
bestaande roosters niet mogelijk om later alsnog emissiereducerende flappen aan te brengen.
De leverancier beoordeelt of voor de bestaande roostervloer een bijpassende mat kan worden
geleverd.
Voor bestaande betonroosters met een spleetbreedte van minder dan 38 mm is er de
mogelijkheid om deze mechanisch op te frezen naar 38 mm. Of het rooster hiervoor geschikt
is wordt door de leverancier van de matten beoordeeld.
Er is ook een speciaal betonrooster beschikbaar dat voorbereid is op het aanbrengen van
emissiereducerende flappen. De maatvoering hiervan bedraagt tenminste 119 en maximaal

130 mm balkbreedte en 38 mm spleetbreedte. Met de mat er op aangebracht bedraagt de
effectieve balkbreedte 129 - 140 mm en de spleetbreedte 28 mm

