
Optimaal geïsoleerde vleeskuikenstal
 

In Luyksgestel (NBr) hebben Wilgard en Lian Vosters hun bedrijf met 66.000 vleeskuikens uitgebreid met een nieuwe stal
voor 35.000 kuikens. De stal is optimaal geïsoleerd en de krimpvoegen in de betonvloer zijn schuin over de vloer
aangebracht om beschadiging door de shovel te voorkomen.

De familie Vosters heeft een gemengd bedrijf met vleeskuikens
en melkkoeien. Omdat de zoon het bedrijf wil voortzetten,
breiden Wilgard en Lian hun bedrijf uit met vleeskuikens. In de
nieuwe stal (80 x 20 m, 6,75 m nokhoogte) zorgt een
warmtewisselaar voor een efficiënt energieverbruik. De
wisselaar warmt koude buitenlucht op met afgewerkte
stallucht zodat er weinig verwarmd hoeft te worden. Vanuit de
warmtewisselaar wordt de verse lucht in de nok van de stal
gebracht waarna ventilatoren de lucht verdelen over de hele
ruimte.

Warmtewisselaar

De betonvloer in de stal is 120 mm dik met een
betonsterkteklasse C20-25 en een milieuklasse XA3. Omdat de
veehouder gebruik maakt van de warmtewisselaar - en dus minder energie verbruikt - heeft hij geen extra vloerverwarming in de
betonvloer aangebracht. Ook ligt er geen isolatie onder de vloer. Geïsoleerde vloeren geven op warme dagen meer kans op
borstvliesontsteking bij vleeskuikens. De vloer neemt dan zoveel warmte op, dat de kuikens er last van krijgen en ziek worden.

In het midden van de vloer - over de volledige lengte van de
stal - is een krimpvoeg aangebracht. Daarnaast zijn er zeven
krimpvoegen gezaagd van de ene naar de andere zijgevel.
Deze dwarsvoegen zijn schuin aangebracht om de vloer niet te
beschadigen bij het verwijderen van de vaste stalmest. Met
schuine voegen stoot de bak van de shovel nooit volledig
tegen de rand van de dwarsvoeg aan maar zal er soepel
overheen glijden. De krimpvoegen zijn om de 10 m
aangebracht waardoor vakken ontstaan van 100 m².

 

 

Afschot

Om het spoelwater na het schoonspuiten van de stal op te vangen, ligt de vloer van de linker- naar de rechtzijgevel onder een
afschot van 10 cm (5 mm per m). Het spoelwater loopt via een rioleringsbuis naar een prefab betonnen septictank van 20 m³. De
veehouder kan het spoelwater van hieruit over het land uitrijden. Een goede vleeskuikenstal is te herkennen aan een vloer die
voldoet aan de hoogste vlakheidseisen zodat er geen plassen op de vloer achterblijven na het schoonmaken.
Ook bezit een goede vleeskuikenstal een perfect uitgevoerde nokisolatie. Door de grote temperatuurverschillen binnen en buiten
de stal gaat de nok in veel oude – maar ook nieuwe kuikenstallen – een beetje open staan waardoor er veel warmte verdwijnt.
Aannemer Hendrix uit Hapert (NBr) besteedt veel aandacht aan de nok. Allereerst worden de nokgordingen met koppelbuizen aan
het spant bevestigd. Daarna wordt de isolatie goed aangesloten gelegd en tot slot wordt er een stalen plaat in de nok tegen de
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binnenkant van isolatie gemonteerd.

Polystyreen

De zijwanden zijn van dubbelwandige geïsoleerde
betonpanelen. De 80 mm isolatie is van polystyreen. De
wanden zijn aan de binnenkant van de stalen spantbenen
gezet zodat er – na het afkitten – geen koudebruggen
optreden. Een vernevelingsinstallatie zorgt ervoor dat de
stallucht op warme dagen gekoeld wordt. Deze installatie kan
ook ingezet worden om de mest los te weken van de
betonvloer als de kuikens zijn afgevoerd naar het slachthuis.
Vosters heeft nog plannen de bestaande vleeskuikenstallen uit
te breiden. Hiermee komt het totaal aantal kuikenplaatsen dan
uit op 125.000.

 

 

Lees ook: Goede hygiëne start met goede vloer
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