
Mestrecyclen met eendenkroosvijver op
kalverstal
In Uddel (Gld.) heeft kalverhouder Evert Kroes een nieuwe stal gebouwd voor 1.600 rosévleeskalveren. In een paar weken
tijd recyclet hij mestmineralen tot veevoer via de teelt van eendenkroos en algen.

De nieuwe stal is 110 m lang en 58 m breed. Op de
begane grond worden de kalveren gehouden. De etage
daarboven is ingericht als kas voor de teelt van
eendenkroos en algen. Om deze teelt mogelijk te maken
liggen er lichtdoorlatende, geïsoleerde dakpanelen van
polycarbonaat op de stal.

Mineralen hergebruiken
Doel van het stalconcept is zoveel mogelijk mestmineralen
hergebruiken als veevoer. Het stalconcept begint bij de
scheiding van dunne en dikke fractie. De mestkelders zijn
hiervoor speciaal ontworpen. Onder de voergang is een
diepe mestut gemaakt voor de urine. De keldervloer onder
de roosters loopt 2,5 procent af naar deze mestput. Via
gaten met een diameter van 125 mm stroomt de

geproduceerde urine direct naar deze ruimte. De vaste mest wordt met mestschuiven over de keldervloer naar een centrale put
getrokken en gaat daarna naar een vergistingsinstallatie.
Om de sterke urinegeur niet uit de put te laten ontsnappen kan er in de urineput
onderdruk gecreëerd worden. Deze lucht verdwijnt – evenals de afgewerkte
stallucht - in een biologische luchtwasser met houtsnippers. Na zuivering komt
deze warme en C02-rijke lucht in de kas terecht en stimuleert daar de teelt van
eendenkroos. Het scheiden van dik en dun is niet alleen nodig om de
ammoniakemissie in de stal tegen te gaan. Het heeft ook een functie voor de
vergisting. Urine bevat veel stikstof en zwavel. Deze stoffen bevorderen de
vergisting niet.

 

 

 

 

 

  

Jaarrond telen
Na het vergisten wordt de mest opnieuw gescheiden. Alle dunne mest gaat naar de eendenkroosvijver boven de nieuwe stal. De
dikke mest (het digestaat) wordt verzameld en op het land uitgereden. Op de zolder van de stal kan 70 cm dunne mest gezet
worden waar  het eendenkroos op groeit. Buiten de stal ligt ook nog een eendenkroosvijver gemaakt van vijverfolie. Dat moeten
uiteindelijk zeven vijvers worden. De buitenvijvers zijn geschikt voor de kweek in voorjaar, zomer en herfst. In de winter is de
kweek alleen mogelijk in de kas boven de stal.
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Zoals gezegd wordt de kas verwarmd met de afgewerkte stallucht. Het houdt de
kweek van eendenkroos op gang. Omdat de kweek nog niet helemaal onder
controle is, groeit er op het ogenblik weinig. Indien er wel kroos groeit, wordt deze
dagelijks geoogst en toegevoegd aan het voerrantsoen. Het water dat overblijft
gaat in een nog te bouwen algeninstallatie. De doorzichtige buizen voor deze teelt
zijn op het bedrijf aanwezig en worden later tegen het dak van de kas gemonteerd.
Het hooggeconcentreerde deel van de algen verdwijnt dan ook in het
voerrantsoen. Het water dat overblijft wordt toegevoegd aan het drinkwater van de
dieren. Dit is alleen mogelijk als uit analyses blijkt dat het veilig is.

Elektriciteit en warmte
Het opgewekte gas dat vrijkomt
bij de vergisting, wordt verbrand
en omgezet in elektriciteit. De
warmte die daarbij vrijkomt –
ongeveer twee derde van de
totale energie in het gas – wordt
via een warmtewisselaar
overgebracht naar water. Dit
warme water wordt, naast eigen
gebruik, voornamelijk geleverd

aan de buurman die 1.300 vleeskalveren houdt.
De vleeskalverenstal heeft acht afdelingen. Elke afdeling heeft prefab betonnen
tussenwanden die reiken tot aan het plafond. Bovenop deze zijwanden rust een
vlakke betonnen vloer van 30 cm, die (aan de bovenkant) dienst doet al teeltbak
voor de productie van eendenkroos. Het plafond wordt verder ondersteund door
twee betonnen draagbalken per afdeling. De balken liggen over de gehele lengte
en zijn 500 bij 500 mm dik. Het dierenverblijf doet hierdoor Oost-Europees en
donker aan.

 

 

 

Kansrijk concept
Het uitgangspunt van alle aan elkaar geschakelde systemen is mineralen van
mest zo snel mogelijk omzetten naar voer. Als de kalverhouder over drie jaar geen
drijfmest meer afvoert, is het project geslaagd, vindt hij. Het project is onder
andere mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling. Met steun van InnovatieNetwerk wordt het bedrijf de
komende tijd uitgebouwd tot landelijk voorbeeld en expertisecentrum. Ook voor
de varkenshouderij is het concept zeer kansrijk.

Lees ook: Welzijnsvloeren kans voor betonbranche
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