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In deze beschrijving staan aanvullende adviezen indien er gebruik gemaakt wordt van een stal met meerdere
verdiepingen. Voor de basisadviezen wordt verwezen naar de beschrijving(en) voor de volièrestal met leghennen. Bij
punt 4 staat een ontwerpadvies voor een nieuw te bouwen stal.

Nr.
1

Omschrijving/waarden
Zijn de verdiepingen klimaat gescheiden?*
 Nee, ga naar 2
 Ja, ga naar 3
 Voor advies over een nieuwbouw, ga naar 4.
* In stallen waarbij op de verschillende verdiepingen apart gestuurde ventilatoren zijn geïnstalleerd, is sprake van
klimaat scheiding en dient u deze vraag met “Ja” te beantwoorden.

2.

Beschouw de stal als één ruimte, de onderstaande adviezen gelden:
er heerst één onderdruk in de stal, dus geen drukverschil tussen boven de onder
om te voorkomen dat de bovenverdieping warmer wordt dan de onderverdieping neemt u de volgende
maatregelen:
o de inlaatventielen van de bovenverdieping lopen iets voor op de onderverdieping, bijvoorbeeld
omdat ze een andere temperatuurinstellingen hebben (dwz dat ze bij dezelfde temperatuur
verder op staan als op de benedenverdieping)
o de eerste groep van de ventilatie zit in de onderverdieping, de minimum ventilatie wordt dus
onder afgezogen
o daarnaast zijn de adviezen van de richtlijn “Leghennen volière” van toepassing

3.

Voor dit staltype wordt onderscheid gemaakt tussen de bovenverdieping en de onderverdieping. Beschouw de
bovenste verdieping als een standaard leghennen volière stal, de leaflet “Leghennen volière” is hierop van
toepassing. De onderste verdieping heeft een vlak plafond, waardoor er hier andere adviezen gelden.
streef naar een zo groot mogelijk volume in de onderste verdieping, idealiter zou de onderste verdieping
qua inhoud per dier gelijk zijn aan de bovenste verdieping
streef naar minimaal 1 m vrije ruimte boven de kippen, hierdoor kan verse lucht van de ventielen goed
over de dieren heen stromen
gebruik bij voorkeur ventielen waarbij de uitstroomrichting onafhankelijk is van de grootte van de
opening
bij brede stallen waarbij beperkte hoogte beschikbaar is kan ook gebruik gemaakt worden van
luchtinlaatkokers tussen de draagbalken van de tussenvloer (indien deze dwars op de lengterichting van
de stal liggen), en waarbij aan het eind van deze kokers (op +/- ¼ van de stalbreedte) voorzien zijn van
plafondinlaten
Indien er openingen zijn waardoor lucht vrij kan uitwisselen tussen de verdiepingen (bv. bij de
mestbanden), werk dan met één onderdruk op zowel boven als onderverdieping
daarnaast zijn de adviezen van de richtlijn “Leghennen volière” van toepassing

4.

Bij nieuwbouw is het advies van het klimaatplatform om de verdiepingen gescheiden te houden qua klimaat. Op
de onderste verdieping moet u gebruik maken van ventielen waarbij de uitstroomrichting onafhankelijk is van de
grootte van de opening, waardoor er nooit lucht tegen de tussenvloer zal botsen. Daarnaast moet de onderste
verdieping dezelfde inhoud per dier hebben als de bovenverdieping, en dient er minimaal 1 m vrije ruimte boven
de kippen aangehouden te worden.
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