
Systeem P-4.3. Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een 
mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages 
 
1. De dieren worden gehouden in een stal met geheel of gedeeltelijke strooiselvloeren en etages met 
roosters. De mest van de roosters valt op de daaronder gelegen mestband en wordt al of niet gedroogd 
met lucht. 
 
2. Voor de uitvoering van dit systeem gelden de volgende eisen: 
1° Hokuitvoering en roosters: 

a) bij legkippen worden maximaal 9 dier per m² bruikbaar leefoppervlak opgezet, bij 
(groot)ouderdieren worden maximaal 10 dieren per m² bruikbaar leefoppervlak opgezet, 
inclusief de hanen; 

b) minimaal 50% van de bruikbare (leef)oppervlakte bestaat uit roosters met daaronder een 
mestband. De roosters minimaal in twee etages. Van het bruikbare leefoppervlak is 
minimaal 1/3 deel grondoppervlak, bedekt met strooisel. 

2° De voer- en drinkwatervoorzieningen zijn boven een rooster aangebracht. 
3° De afvoer van de op de roosters geproduceerde mest vindt plaats via de mestbanden. 
 
3. Voor het gebruik van dit systeem gelden de volgende eisen: 
1° De mest op de mestbanden moet minimaal een keer per week uit de stal worden verwijderd. Bij 

toepassing van een mestnadroogsysteem moet de mest minimaal twee keer per week uit de stal 
verwijderd worden; 

2° Na verwijderen uit de stal, wordt de mest hetzij direct van het bedrijf afgevoerd, hetzij 
opgeslagen in een gesloten mestopslag of een afgedekte container. De voorgedroogde mest mag 
ook nabehandeld worden in een droogtunnel, hetzij met dichte banden, hetzij met 
geperforeerde banden of platen. 

 
4. De ammoniakemissiefactor bedraagt: 
1° 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij directe afvoer van de mest of bij opslag gedurende maximaal 
twee weken in een gesloten mestopslag of een afgedekte container; 
2° 0,107 kg NH3 per dierplaats per jaar bij opslag in een gesloten mestopslag of een afgedekte container 
gedurende meer dan twee weken; 
3° 0,092 kg NH3 per dierplaats per jaar bij nabehandeling van de voorgedroogde mest in een 
droogtunnel met geperforeerde banden of platen; 
4° 0,105 kg NH3 per dierplaats per jaar bij nabehandeling van de voorgedroogde mest in een 
droogtunnel met dichte banden. 
 
 


