
 
 
 
Voorbeeld handleiding “Afvoer van dierlijke mest” 
 
 
Doelgroepen: 

 Mesttransporteur 
 Verantwoordelijke varkensbedrijf 

 
Doel: 

 Voorkomen dat ziektekiemen van andere bedrijven via de mesttransporteur 
en de inlaatopeningen van de stallen het bedrijf kunnen binnenkomen. 

 
Benodigde materialen: 

 Brievenbus (of iets dergelijks) voor het achterlaten van papieren. 
 Bedrijfseigen mestafzuigslang 
 Eventuele bedrijfskleding voor de chauffeur 

 
Uitvoering: 
 
Aankomst chauffeur dierlijke mest 

 De chauffeur komt bij voorkeur met een schone mesttankwagen (indien 
mogelijk op maandagmorgen) naar het bedrijf. 

 De chauffeur maakt zijn/haar aankomst kenbaar via de telefoon of via e-mail.  
 De chauffeur meldt zich bij de verantwoordelijke via telefoon of intercom bij 

het toegangshek van het bedrijf, zodra hij/zij met de mestwagen het erf 
oprijdt. 

 De chauffeur levert de vervoersbewijzen dierlijke meststoffen af in een 
brievenbus (of iets dergelijks) op de vuile weg. 

 Informeer de chauffeur duidelijk waar de mest gehaald moet worden 
(silonummer) en hoe deze plaats te bereiken is. 

  Zie erop toe dat het vervoermiddel niet op de schone weg komt. 
 
Handelingen chauffeur voertuig voor vervoer van dierlijke mest 

 De chauffeur komt niet op het ‘schone’ bedrijfsgedeelte.  
 Het geven van een tijdelijke ontheffing voor het ‘schone’ bedrijfsgedeelte 

mag, maar dan moet het voertuig wel gereinigd en ontsmet zijn en de 
chauffeur moet dan bedrijfskleding dragen. 

 De chauffeur maakt gebruik van de bedrijfseigen mestafzuigslang. 
 De chauffeur is verantwoordelijk voor juist gebruik van de afsluiters. 

 
Vertrek transporteur dierlijke mest 

 De omgeving van het mestafzuigpunt wordt schoongemaakt door de 
verantwoordelijke van het varkensbedrijf aan het eind van de dag. 

 De chauffeur meldt zich af bij de verantwoordelijke via de telefoon of de 
intercom bij het hek voor vertrek van het erf. 

 De chauffeur geeft dezelfde dag nog het aantal afgevoerde kuubs dierlijke 
mest door aan de verantwoordelijke.  

 Bewaar de mestgegevens 5 jaar. 
 
Uitrijden van dierlijke mest rondom het bedrijf 

 Rond het bedrijf bij voorkeur alleen mest van het eigen bedrijf (laten) uitrijden 
of mest van andere diersoorten. 

 



Achtergrond 
De vrachtauto die mest komt ophalen, wordt beschouwd als risico voor het inslepen 
van ziektekiemen. Mest en urine vormen een hoog risico voor de overdracht van 
oedeemziekte, speendiarree, Streptococcus suis, Salmonella , AR, PRRS, geboorte 
diarree, PIA, Dysenterie en App. 
De vrachtauto mag alleen op het ‘vuile’ bedrijfsgedeelte komen. De 
mestafzuigpunten moeten dus vanaf de vuile weg bereikbaar zijn voor de 
vrachtwagen. 

Opmerking [r1]: Het woord 
‘afzuigopeningen’ heb ik 
gewijzigd in dit woord? Is dat 
akkoord/


