
Om de uitstoot van melkveestallen te verminderen wordt de regelgeving steeds verder aangescherpt. 
Hierbij wordt ingezet op een brongerichte aanpak door mestscheiding en dagvers verwerken van 
mest. Deze verandering vraagt om een type stalvloer die hier op inspeelt. De G6 vloer biedt deze 
flexibiliteit, waardoor het de juiste keuze is voor vandaag en voor de toekomst.

De G6 vloer is op twee manieren te leggen; tegen elkaar aan, voorzien 

van urinegaten, óf uit elkaar met een mestspleet en emissiereductie

klep. Bij de eerste variant loopt de urine door de gaatjes naar beneden 

en wordt de vaste mest afgeschoven. Variant twee zorgt ervoor dat 

zowel de dikke als dunne fractie naar de ondergelegen kelder loopt. 

Weet u nog niet welke variant het beste bij u past en wilt u wel al de 

vergunningsaanvraag doen? Beide varianten vallen onder hetzelfde 

RAV nummer, dus kunt u na de vergunningverlening nog kiezen voor 

welke variant u gaat. Kiest u voor de variant met drijfmest, en wilt u 

later toch nog overstappen naar mestscheiding? Ook dat is mogelijk! 

Dat maakt de G6 de stalvloer van de toekomst.

Door middel van een speciaal ontwikkelde inlegstrip kan de mestspleet in 

een later stadium worden voorzien van urinegaten, waardoor ook bij de 

drijfmest variant het scheiden van mest in de toekomst mogelijk wordt.

Toekomstbestendige Stalvloer

G6
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Variant 1 Variant 2



De G6 vloer heeft zich de afgelopen jaren uitstekend bewezen in 

beloopbaarheid, betrouwbaarheid, en zuiverheid. Dit is terug te zien 

bij de dieren; schone koeien met weinig klauwproblemen.

De voordelen van gescheiden mest gaan verder dan het beperken 

van emissies, namelijk:

•  Het zorgt voor een gezonder en veiliger stalklimaat voor zowel de koe 

als de boer.

•  Gescheiden mest zorgt voor een beter bodemleven en de 

 mogelijkheid om gerichter gewas en grond te bemesten.

•  Hoger rendement uit mestvergisting door een hoger droge stof 

gehalte uit de dikke fractie.

•  Voordeligere afzet van mest.

Voordelen G6 vloer 
• Lage emissiefactor.

• Loopbalk in beton of combinatie van rubber en beton zijn mogelijk.

• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

• Bewezen profiel voor goede grip.

• Geschikt voor mestscheiding en drijfmest.

• Toekomstbestendig door tussentijds wisselen van mestsysteem.

• Gunstig in aanschaf.

Specificaties
RAVnummer:  BWL 2013.04

RAV Code:  A1.23

Emissiefactor:  6 Kg/NH3 per dierplaats per jaar

Lengtemaat:  150 t/m 400cm en alle renovatiematen

Breedtemaat:  85,5 cm (+ evt 4cm mestspleet)

Hoogtemaat:  19 of 14 cm

Aslast:  4 ton standaard, hogere aslast mogelijk

Kettingsparing:  op verzoek mogelijk

Dat de G6 goed zijn werk doet bewijzen de mestmonsters uit erkende 

laboratia. De resultaten van de gier die door de gaatjes loopt, en de af

geschoven dikke fractie in vergelijking met drijfmest staan hieronder 

schematisch weergegeven.
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Toekomstbestendig!
De G6 vloer is ontworpen 

voor een brongerichte aanpak

Mestonderzoek Eurofins 
(september 2020)

Stikstof (N) 
Kg/ton

% Stikstof Fosfaat (P2O5) 
Kg/ton

% Fosfaat Kalium (K2) 
Kg/ton

% Kalium Droge stof
gehalte (DS%)

G6 gier 6,18 59,9 % 0,37 14,0 % 10,20 78,5 % 2,4 %

G6 dikke fractie 4,13 40,1 % 2,27 86,0 % 2,80 21,5 % 13,7 %

Standaardwaarden drijfmest 4,00 1,50 5,50 7,5 %


