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Diercategorie:  

R-4 Vleeskalveren tot 8 maanden 

 

PAS-code:  

PAS R-4.1 

 

Naam van het systeem:  

Chemisch luchtwassysteem zoals beschreven in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen S-

2, voorzien van elektronische logging en toegepast op een mechanisch geventileerde 

vleeskalverstal uitgerust met ventielen 

Emissiereductie:  

70% 

 

1. Het chemisch luchtwassysteem moet voldoen aan de bepalingen die zijn beschreven onder 

Hoofdstuk 5 punt 5.2 ‘Systeem S-2 Chemisch luchtwassysteem’ in de bijlage bij het ministerieel 

besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende 

vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en 

artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene 

en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 

 

2. Om te kunnen garanderen dat alle stallucht doorheen de luchtwasser gaat, moet de stal voorzien 

zijn van ventielen en moet worden aangetoond dat een permanente onderdruk in de kalverstal 

aanwezig is met behulp van automatische (binnen/buiten) drukverschilmetingen (met een 

meetfrequentie 1x per 15 minuten) ter hoogte van de luchtinlaatsystemen van de stal en dit aan 

de linker- en rechterzijde van de stal telkens op 3 punten, gelijkmatig verdeeld over de 

lengterichting van de stal.  

 

3. Het luchtwassysteem moet voorzien zijn van elektronische monitoring van parameters die relevant 

zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem. Dit betekent dat een aantal relevante 

parameters continu en automatisch moeten worden geregistreerd. Deze parameters zijn 

minimaal:  

a. de zuurtegraad van het waswater;  

b. de geleidbaarheid van het waswater;  

c. de spuiwaterproductie;  

d. de drukval over het filterpakket;  

e. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp. 

Om deze parameters continu te kunnen meten, moeten doelmatige meetvoorzieningen aanwezig 

zijn, zoals een pH-sensor, een geleidbaarheidssensor, een elektriciteitsmeter en een 

drukverschilmeter. Voor het meten van de spuiwaterproductie moet een elektromagnetische 

flowmeter zijn geïnstalleerd. 
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De geregistreerde waarden van de parameters moeten minimaal 1x per uur geregistreerd en 

elektronisch opgeslagen worden. 

 

De geregistreerde waarden van de parameters moeten 5 jaar ter plaatse elektronisch bewaard 

worden. De geregistreerde waarden moeten op elk moment ter plaatse door een deskundige partij 

of door de controlerende overheid kunnen geraadpleegd worden. 

 

Emissiereductie 

Aan dit stalsysteem wordt een ammoniakemissiereductie toegekend van 70 %. 

 


