
R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 

 
Fiche Naam maatregel Reductie 

(%) 
Versie Indiener 

PAS R-1.1 

Beweiden in groep 5-27 Juli 2020  

PAS R-1.2 
 

Loopvloer reinigen met mestschuif of mestrobot 10-15 juli 2019 Cobefa, HCI Beton, 
Swaans Beton 

PAS R-1.3 
 

Loopvloer reinigen met mestschuif of mestrobot en water 15-20 juni 2016 Snel Hout- en 
Rubberhandel B.V. 

PAS R-1.4 
 

Scheiden van vaste mest en urine onder de rooster gecombineerd met het reinigen van de 
roostervloer door middel van een mestrobot of mestschuif en sproeisysteem 

20 juni 2016 Detricon 

PAS R-1.5  
 

Combi profiel- en roostervloer voorzien van mestschuif en sproeisysteem 25 juni 2016 Detricon 

PAS R-1.6  
 

Roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en reinigen met mestschuif of 
mestrobot 

25 januari 2020 Anders Beton 

PAS R-1.7  
 
 

Chemische luchtwasser in een natuurlijke geventileerde stal  

OPGELET! Deze techniek is nog in ontwikkeling en mag slechts worden toegepast, onder de strikte voorwaarden die in 
de fiche staan 

45 juli 2020 AAC Synthetics BV 

PAS R-1.8 
 
 

Biologische luchtwasser in een mechanisch geventileerde stal 

OPGELET! Deze techniek is nog in ontwikkeling en mag slechts worden toegepast, onder de strikte voorwaarden die in 
de fiche staan 

45 maart 2017 CBgroep BVBA  

PAS R-1.9 
 

Hellende V-vormige vloer met centrale giergoot en voorzien van geprofileerde rubber matten 
en mestschuif 

25 november 2017 Animat Nederland 
BV 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R11_Beweiden_in_groep_mei20.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_12_Loopvloer_reinigen_met_mestschuif_of_mestrobot.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_13_Loopvloer_reinigen_met_mestschuif_of_mestrobot_en_water.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_14_Scheiden_van_vaste_mest_en_urine_onder_de_rooster.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_15_Combi_profiel_en_roostervloer.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_16_Roostervloer_voorzien_van_cassettes.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_17_Chemisch_luchtwassysteem_natuurlijk_geventileerde_stal.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_18_Biologisch_luchtwassysteem_in_een_mechanisch_geventileerde_stal.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_19_Hellende_Vvormige_vloer_met_centrale_giergoot.pdf


PAS R-1.10 
 

Roostervloer voorzien van een bolle thermoplastische rubber toplaag en met mestschuif of 
mestrobot 

25 november 2017 Beerepoot 
Stalinrichtingen BV; 
Altez NV 

PAS R-1.12 
 

Vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif 25 november 2017 HCI Beton, Cobefa 

PAS R-1.13 
 

Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
hangende afdichtflappen met mestschuif of mestrobot 

25 november 2017 HCI Beton, Berkel 
Beton, Cobefa 

PAS R-1.14 
 

V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en 
met mestschuif 

25 november 2017 HCI Beton, Cobefa 

PAS R-1.15 
 

Roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd voorzien van afdichtkleppen in de 
roosterspleten met mestschuif of mestrobot en water 

30 november 2017 Swaans Beton 

PAS R-1.16 
 

Geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langsgleuven met urineafvoergat en hellende 
dwarsgroeven aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van 
emissiereductiekleppen met mestschuif 

25 juli 2019 Swaans Beton 

PAS R-1.17 
 

Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, 
kunststofcassettes in de roosterspleten met mestschuif of mestrobot 

25 november 2017 Proflex 
betonproducten 

PAS R-1.18 
 

Geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van 
emissiereductiekleppen en een mestschuif of mestrobot 

25 november 2017 Swaans Beton 

PAS R-1.19 
 

Geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en gierafvoer aan de zijkant met 
mestschuif 

25 november 2017 Berkel Beton 

PAS R-1.20  
 

Chemisch luchtwassysteem in een mechanisch geventileerde stal 

OPGELET! Deze techniek is nog in ontwikkeling en mag slechts worden toegepast, onder de strikte voorwaarden die in 
de fiche staan 

45 maart 2017 Inno+ BV 

PAS R-1.21 V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en 
met mestschuif 

25 november 2017 Innovatiesteunpunt 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_110_Roostervloer_voorzien_van_een_bolle_rubber_toplaag_met_mestschuif.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_112_Vloer_voorzien_van_perforaties_en_hellende_profilering_en_mestschuif.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_113_Geprofileerde_vlakke_vloer_met_hellende_sleuven_regelmatige_mestafstorten.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_114_Vvormige_vloer_van_geprofileerde_vloerelementen_in_combinatie_met_gierafvoerbuis_en_met_mestschuif.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_115_Roostervloer_voorzien_van_hellende_groeven_of_hellend_gelegd.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_116_Geprofileerde_vloerplaten_met_sterk_hellende_langsgleuven_met_urineafvoergat.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_117_Roostervloer_voorzien_van_rubber_matten_en_composiet_nokken_met_hellend_profiel.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_118_Geprofileerde_vlakke_vloer_met_hellende_sleuven_regelmatige_mestafstorten.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_119_Geprofileerde_hellende_vloer_met_holtes_voor_gieropvang_en_afvoer.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_120_Chemisch_luchtwassysteem_in_een_mechanisch_geventileerde_stal.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_121_Vvormige_vloer_geprofileerdevloerelementen_gierafvoerbuis_mestschuif.pdf


PAS R-1.22 Roostervloer met inleg-roosterbalken met een hellend profiel, voorzien van afsluitflappen in 
de roosterspleten en met mestschuif of mestrobot 

25 november 2017 Van Hessche Beton 

PAS R-1.23 Roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel en 
met mestschuif of mestrobot 

20 november 2017 Proflex 
Betonproducten 

PAS R-1.24 Dichte vloer voorzien van rubber matten en composiet of beton nokken met een hellend 
profiel en met mestschuif 

25 november 2017 Proflex 
Betonproducten 

PAS R-1.25 Roostervloer voorzien van rubber elementen en kleppen in de roosterspleten en reinigen met 
mestschuif of mestrobot 

25 november 2017 Cobefa 

PAS R-1.26 Dichte vloer voorzien van rubbermatten en groeven met een hellend profiel en met 
mestschuif 

25 oktober 2018 V17 Agro BV 

PAS R-1.27 Dichte geprofileerde systeemvloer voorzien van sleuven en rubberpaden met een 
beperkt roosteroppervlak voorzien van bolle kunststofprofielen en met mestschuif 

25 oktober 2018 Altez NV 

 

 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_122_roostervloer-met-inlegbalken.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_123_roostervloer_voorzien_van_rubbermatten_composiet_nokken.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_124_dichte_vloer_rubbermatten_composietnokken.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_125_Roostervloer_voorzien_van_rubber_elementen_en_kleppen.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_126_Dichte_vloer_voorzien_van_rubbermatten_en_hellende_groeven_okt2018.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/PASlijst/PAS_R_127_Dichte_geprofileerde_systeemvloer_met_sleuven_en_rubberpaden_okt2018.pdf

