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PAS combinatietabel  

Diercategorie P-4 Niet kooisystemen voor legkippen incl. (groot)ouderdieren van legrassen 

 

PAS maatregel    

Reductie van de eiwitopname (PAS P-4.2)  

Code(s)1 Omschrijving 6,40 kg 6,15 kg  

GEEN  Traditionele stal 7% 12% 

AEA P-4.1 Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk 
verhoogde roosters (perfosysteem) 

68% 69% 

AEA P-4.2 Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de 
roosters 

63% 65% 

AEA P-4.3 Volièrehuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal 
eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee 
etages 

73% 75% 

AEA P-4.4 Volièrehuisvesting, minimaal 30-35 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier 
per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week 
afdraaien, roosters minstens in twee etages; bij directe 
afvoer van de mest of opslag gedurende maximaal twee 
weken in een afgedekte container 

93% 93% 

                                                           
1 Aan de AEA stalsystemen is geen vast reductiepercentage toegekend. Dit kan een invloed hebben op de hierboven beschreven combinaties.  
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AEA P-4.4 Volièrehuisvesting, minimaal 30-35 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier 
per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week 
afdraaien, roosters minstens in twee etages; bij 
nabehandeling van de voorgedroogde mest in een 
droogtunnel met geperforeerde banden of platen 

92% 92% 

AEA P-4.4 Volièrehuisvesting, minimaal 30-35 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier 
per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week 
afdraaien, roosters minstens in twee etages; bij 
nabehandeling van de voorgedroogde mest in een 
droogtunnel met dichte banden  

88% 89% 

AEA P-4.5 Volièrehuisvesting, minimaal 45-55 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m3 
per dier per uur beluchting, mestbanden minstens tweemaal 
per week afdraaien; bij directe afvoer van de mest of opslag 
gedurende maximaal twee weken in een afgedekte container 

84% 85% 

AEA P-4.5 Volièrehuisvesting, minimaal 45-55 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m3 
per dier per uur beluchting, mestbanden minstens tweemaal 
per week afdraaien; bij nabehandeling van de 
voorgedroogde mest in een droogtunnel met geperforeerde 
banden of platen 

83% 84% 

AEA P-4.5 Volièrehuisvesting, minimaal 45-55 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m3 
per dier per uur beluchting, mestbanden minstens tweemaal 
per week afdraaien; bij nabehandeling van de 
voorgedroogde mest in een droogtunnel met dichte banden 

79% 80% 
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AEA P-4.6 Volièrehuisvesting, minimaal 55-60 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier 
per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal in twee etages; bij directe 
afvoer van de mest of opslag gedurende maximaal twee 
weken in een afgedekte container 

89% 90% 

AEA P-4.6 Volièrehuisvesting, minimaal 55-60 % van de leefruimte is 

rooster met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier 

per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week 

afdraaien, roosters minimaal in twee etages; bij 

nabehandeling van de voorgedroogde mest in een 

droogtunnel met geperforeerde banden of platen 

88% 89% 

AEA P-4.6 Volièrehuisvesting, minimaal 55-60 % van de leefruimte is 
rooster met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier 
per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week 
afdraaien, roosters minimaal in twee etages; bij 
nabehandeling van de voorgedroogde mest in een 
droogtunnel met dichte banden 

85% 85% 

AEA P-4.7 Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering door 
middel van een mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde 
roosters 

69% 70% 

 


