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Rubberen sleufvloer (Melkvee)  
 
Status maatregel in officiële Nederlandse procedures (bijvoorbeeld Rav) dat wil zeggen ingediend, 
voorfase indienen (proefstatus), afgewezen (inclusief argumenten/reden): 

De betonnen sleufvloer is in verschillende varianten opgenomen in de Regeling ammoniak 
en veehouderij (Rav) onder nummer BWL 2010.14.v3 en BWL 2010.24.v4. De beschrijving 
van vloervariant A in BWL 2010.14.v3 is uitgangspunt voor de voorgestelde maatregel met 
dit verschil dat in deze beschrijving wordt uitgegaan van betonnen vloerelementen terwijl in 
de voorgestelde maatregel rubber gebruikt wordt dat over een bestaande roostervloer of 
dichte vloer wordt gelegd zodanig dat een sleufvloer ontstaat. 
 
Reden voor PN2000 om maatregel voor te dragen: 

Het werkingsprincipe van de sleufvloer is beperking van de hoeveelheid aanwezig urine op 
de loopvloer door concentratie in de sleuven en snelle afvoer van de urine naar de 
onderliggende kelder. Dit werkingsprincipe is solide, getoetst middels emissiemetingen en 
kan ook herhaald worden met een ander materiaal. In dit geval is dat rubber. Uit ervaringen 
in de praktijk bleek dat de beloopbaarheid van het betonnen sleufvloer soms onvoldoende is. 
Door toepassing van rubber wordt een positief effect op beloopbaarheid en klauwgezondheid 
beoogd. Dit is een maatregel waarbij niet vervanging van de bestaande loopvloer nodig is. 
Uitgangspunt is een betonnen roostervloer. Door het afdekken van de roostervloer met 
rubber dat voorzien is van een profiel gelijk aan de sleufvloer wordt zowel de emissie vanaf 
de vloer als vanuit de mestkelder gereduceerd. De rubberen sleufvloer is goed aan te 
brengen in een bestaande stal. 
 
Werkingsprincipe maatregel / technische tekeningen, inclusief referenties:  

Een sleufvloer is een vlakke, dichte loopvloer voorzien van lange evenwijdige sleuven in de 
lengterichting. De urine wordt opgevangen in deze sleuven en vervolgens via openingen 
afgevoerd naar de onderliggende mestkelder. Over de vloer loopt een vingerschuif die de 
vaste mest van de vloer en vanuit de sleuven naar een verzamelpunt in de stal brengt. De 
sleufvloer is in verschillende varianten opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij 
(Rav) onder nummer BWL 2010.14.v3 en BWL 2010.24.v4. Voor een betere beloopbaarheid 
van de vloer en om klauwgezondheid van het melkvee te verbeteren, is de sleufvloer ook uit 
te voeren in rubber. Bij deze prefab rubberen sleufvloer is nog steeds sprake van een geheel 
nieuwe vloer (dus inclusief de onderliggende betonnen vloer die voor voldoende draagkracht 
en constructieve stevigheid moet zorgen) Hetzelfde effect kan ook bereikt worden door een 
bestaande roostervloer af te dekken met een rubbermat met groeven en openingen boven 
de roosterspleten waardoor de urine afgevoerd wordt naar de kelder (=after market rubberen 
sleufvloer). De mest wordt om de twee uur van de vloer verwijderd met een (vinger)schuif, 
die ook de sleuven en openingen vrij houdt. De verwachting is dat de werking van de schuif 
beter is dan op een betonnen ondergrond.  
 
Effectiviteit maatregel, inclusief referenties (overzicht beschikbare kennis plus onderliggende data cq 
experimenten/computermodel): 

Een gangbare sleufvloer is van beton. Rubber heeft een andere structuur dan beton. 
Daardoor hecht de mest zich minder snel aan de vloer en blijft het vloeroppervlak schoner. 
Voorwaarde is wel dat er goed geschoven wordt. Uit metingen bij een rubber vloer (Kasper 
et al, 2010) blijkt een reductie van de ureaseactiviteit ten opzichte een betonnen oppervlak 
van bijna 90%. Uit modelberekening met het Ammoniakemissiemodel komt dat overeen met 
een emissiereductie van 14%. Rekening houdend met een onzekerheidsmarge stellen we 
een reductie van 10% voor. Voor de sleufvloer is in de Rav een emissiereductie van 16% (bij 
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permanent opstallen) tot 19% (bij beweiding) opgenomen. Door de toepassing van rubber 
wordt een extra emissiereductie van 10% gerealiseerd. We gaan uit van een reductie van de 
ammoniakemissie t.o.v. reguliere stallen van 25% bij permanent opstallen en 30% bij 
beweiding. 
 
Borging en handhaving maatregel: (on)mogelijkheden, certificering): 

Voor het gebruikte rubber kan worden verwezen naar de beschrijving van de eisen van 
rubber als loopvloer zoals opgenomen in de MDV maatlat voor melkvee1. Voor verdere eisen 
ten aanzien van uitvoering en borging en handhaving kan verwezen worden naar de 
systeembeschrijving van de oorspronkelijke betonnen sleufvloer (BWL2010.24.v4). Zoals 
bijvoorbeeld de controle op maatvoering, aanwezigheid en uitvoering van de schuif en het 
vastleggen van de schuiffrequentie in een elektronisch logboek. Deze beschrijving is niet 
openbaar maar voor vergunningverleners en –handhavers in te zien of op te vragen. 
Veehouder moet een aankoopcontract kunnen overleggen met daarop een vermelding van 
de hoeveelheid en soort geleverd rubber. Leverancier levert via veehouder certificaat van het 
rubber waaruit af te leiden is dat rubber een 90% lagere urease activiteit heeft als beton. Zie 
bijlage 2 voor het protocol voor de meting van de urease activiteit (SMK, 2008).  
In electronisch logboek voor 5 jaar vastleggen: 

- de bedrijfsurenteller;  
- het aantal schuifbewegingen (met tijdklok);  
- wanneer en door wie de controle en het onderhoud van de mestschuif heeft 

plaatsgevonden. 
 
Praktijk informatie:  

Tabel: Totale beoordeling van emissie reducerende maatregel 

Effect op Beoordeling  

Milieu +  Reductie ammoniakemissie t.o.v. reguliere stal: 
25% (bij permanent opstallen)  
30% (bij beweiding).  

Productie 0   

Welzijn +  Minder klauwaandoeningen  

Diergezondheid +  Het melkvee heeft meer grip op de vloer en krijgt minder 
last van klauwaandoeningen  

Arbeid 0/-  Onderhoud schuif 
 

Kosten -  Extra investeringen voor rubber (€30-50/m2) en schuif 
en kosten onderhoud mestschuif  

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief 
 
Referenties/Opmerking: 

G.J. Kasper, K. Blanken, S. Bokma (2010) De urease-activiteit van Comfort Slat Mats in 
vergelijking met betonrooster in rundveestallen. Rapport 390, Wageningen UR Livestock 
Research 
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belasting 2000 N/ 75cm
2
 (DLG-testrapport). 
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BIJLAGE 1: Beschrijving van BWL2010.24v4   
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BIJLAGE 2: Protocol meting urease activiteit   

 

 
 

 


