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Vleeskuikenhouder Ad Jansen heeft een betonnen omheining aan de achterkant van zijn stal gemaakt.
Hierin  vangt  hij  het  stalstof  op  en  wordt  de  lucht  met  flinke  snelheid  recht  naar  boven  geblazen,
waardoor hijzelf en zijn omgeving minder last hebben van stallucht.

In Luyksgestel (NBr) heeft Ad Jansen een nieuwe
stal gebouwd voor 46.000 vleeskuikens.  De stal
is  20  meter  breed  en 96  meter  lang.  Jansen
verdubbelt hiermee de grootte van zijn bedrijf. De
nieuwe  stal  heeft  geïsoleerde  betonnen prefab
zijwanden  en  in  de  stal  ligt  een  monolithisch
afgewerkte betonvloer.  De gestorte vloer is 100
millimeter  dik  en  is  van  betonsterkteklasse
C20/25 en heeft de milieuklasse XC3.
Meest  bijzondere  onderdeel  van de stal  is  een
betonnen omheining  aan de  achterzijde  van de
stal. Hiermee wil Janssen de lucht die uit de stal
komt  ontdoen  van  stof.  De  meeste
pluimveehouders - die het stalstof willen afvangen
-  kiezen voor  een afdak van damwand aan de
achterzijde van de stal.  De stalventilators blazen
de stallucht onder het afdak naar de grond. Het
stof  blijft  daar liggen en de afgewerkte stallucht
verdwijnt in de atmosfeer.

De lucht in
Jansen was geen voorstander van deze oplossing. Hij wil dat de
stallucht  niet  rond zijn boerderij blijft  hangen.  Daarom koos hij
voor  een betonnen omheining  (3  bij  15  meter)  waarvan de
bovenkant volledig open is. De ventilators blazen de stallucht nu
met  flinke snelheid de omheining in waarna de lucht  tientallen
meter  omhoog  schiet.  Daar  wordt  de  stallucht  meegenomen
door de wind.  Jansen zelf,  maar ook zijn buurman die aan de
achterkant  van de stal  woont,  hebben zo minder  last  van de
stallucht.
Om het  stof  uit  de lucht  te halen,  zet  Jansen een laag van 5
centimeter  water  op  de  betonvloer  binnen de  omheining.  De
ventilators blazen de stallucht over het water. Het merendeel van
het  stof  blijft  zo in het  waterlaagje achter.  Omdat  de warme
stallucht  veel  water  laat  verdampen,  moet  het  waterlaagje
regelmatig  aangevuld  worden.  Aan het  einde  van  de  ronde
maakt Jansen de vloer van de omheining schoon.

Water lekt weg
Het  systeem werkt  volgens  de  pluimveehouder
prima.  Alleen  verdwijnt  het  waterlaagje  binnen
een dag. De reden hiervoor is dat Jansen eerst
de wanden heeft gezet en daarna de vloer binnen
de  omheining  heeft  gestort.  De  vloer  is  iets
gekrompen en daardoor zit er een spleet van een
paar millimeter tussen de omheining en de vloer.
Komende week wil hij de spleet met kit dichten en
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weer water op de vloer zetten.
Om  de  omheining  netjes  af  te  werken  –  de
wanden staan tussen gegalvaniseerde H-profielen

– heeft Jansen roestvrijstalen strippen over de spantuiteinden gezet.

Lees ook: Tweede Terra Sea stal voor pluimveehouders
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