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Ondergrondse betonnen kadaverkoeling
goed voor imago
MS Schippers in Bladel levert een kant-en-klare ondergrondse betonnen kadaverkoeling die eenvoudig te legen is en
stankoverlast voorkomt.

De kadaverkoeling is een hygiënische en maatschappelijk
verantwoorde manier om dode dieren van het bedrijf te
verwijderen. Deze dieren - die meestal ziek zijn geweest -
kunnen direct vanuit de stal in de kadaverkelder geplaatst
worden vooraan op het erf. De kans dat ziektekiemen zich
verder in de stal verspreiden vermindert en burgers storen zich
niet aan dode dieren op de erfgrens.
De kadaverkoeling bestaat uit een prefab betonnen bak van
2,70 m bij 2,15 m en 1,15 m diep. Leverancier van de bak is
Swaans Beton. De betonnen bak heeft wanden van 120 mm
dik. In de wand zit een wapeningsnet. De betonsterkteklasse is
betonsterkteklasse C35/45 en de milieuklasse is XA1. Om

eventueel indringend water te verwijderen is in de bak een verdieping aangebracht waar een pomp op kan worden aangesloten.

Tot 200 kg karkas
Veehouders die een kadaverkelder aanschaffen worden
verzocht een gat te maken van 3 m bij 2,5 zodat er altijd
voldoende ruimte is om de betonnen bak te plaatsen.
Afhankelijk van de uitvoering hangen er één of twee rvs
containers in de betonnen kelder. Deze containers hebben elk
een inhoud van 950 liter. Karkassen tot 200 kg kunnen in de
koelunit gedeponeerd worden. Kadaverophaaldienst Rendac
kan met standaardtrucks de rvs containers een voor een uit de
kelder tillen en lossen in de vrachtwagen.

Geen stankoverlast
Een elektriciteitsaansluiting van 220 V is nodig om de kelder te
kunnen koelen. De bovengrondse koelunit blaast koude lucht
van 4 graden in de rvs container waarna de lucht via de prefab
kelder circuleert naar de koeling. Hierdoor gaan karkassen niet ontbinden en is er geen stankoverlast. Ook kunnen huisdieren en
ongedierte niet in de afgesloten kelder.
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Voordeel voor de veehouders is ook dat ze kunnen besparen
op de ophaalkosten omdat de wetgeving hierop is aangepast.
Varkenshouders die gebruik maken van deze koelmethode
mogen de karkassen twee weken op hun bedrijf bewaren.
Pluimveehouders mogen hun dieren een maand op deze wijze
bewaren.

Negentig verkocht
MS Schippers levert twee modellen: een kadaverkoeling met 1
rvs bak (€4650, excl koelunit) of een kadaverkoeling met twee
rvs bakken. Deze kost inclusief de koelunit €9800,-. De
ondergrondse betonnen kadaverunits zijn sinds eind 2013 op
de markt. Er zijn ondertussen negentig exemplaren verkocht.

Bekijk het filmpje over de kadaverkoeling
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Overname van Agrabeton-artikelen is toegestaan, mits voorzien van de juiste bronvermelding: www.agrabeton.nl 
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