
Vleeskuikenstal volgens SunBro-concept
Vleeskuikenhouder Dick Schieven wilde de nieuwste technieken op het gebied van klimaatbeheersing toepassen in zijn
nieuwe stal voor vleeskuikens. Hij maakt voor zijn 82.000 kuikens gebruik van het SunBro-systeem.

Het streven van vleeskuikenhouder Schieven in Zieuwent (Gld) is om klimaatneutraal te produceren. Met de SunBro-stal zet hij een
grote stap in die richting. Joost Overbeek, projectleider bij Rombou, noemt de ventilatie van de 105 meter lange en 43 brede stal
bijzonder. Rombou uit Zwolle was verantwoordelijk voor het ontwerp, bouwbegeleiding, vergunningen en aanbesteding.

Ventilatie
De buitenlucht komt aan weerzijden de stal binnen via
luchtinlaatventielen. Over de volledige lengte is de stal in
tweeën gedeeld. Boven de afscheidingsmuur in het midden is
het centrale afzuigkanaal bevestigd. Ook de luchtwasser is
inpandig.
Afhankelijk van de buitentemperatuur en de gewenste
staltemperatuur, koelen of verwarmen de warmtewisselaars en
een warmtepomp de lucht. Hiervoor is in de bodem op 4 m
diepte een horizontaal leidingnet aangelegd. Restwarmte in de
zomer wordt opgeslagen in de bodem, in de winter wordt deze
warmte weer gebruikt als verwarming.
Een luchtwasser reduceert de concentraties ammoniak, fijnstof
en geur en dient tevens als warmtewisselaar. “Normaal heeft
een kuiken 7,5 m3 lucht per uur nodig. Met dit concept is het
teruggebracht naar 2,5 m3. Dat levert een behoorlijke energiebesparing op.” 
Opvallend is dat de spanten in de stal zichtbaar zijn. Het voordeel hiervan is dat er geen koudebruggen ontstaan. Omdat de
luchtsnelheid in de stal laag is, zijn de spanten niet hinderlijk bij de luchtcirculatie in de stal.

Landschap
De stal is ingepast in het landschap en heeft een gemetselde voorgevel met twee aparte kappen. “Het centrale luchtkanaal begint
na het eerste spantvak waardoor de stal niet massief overkomt. En door de antraciet kleur valt het gebouw minder op in het
landschap”, zegt Overbeek. 
De stalvloer is ter plaatse gestort en heeft een betonsterkteklasse van C20/25. De milieuklasse is vanwege het agressieve milieu
XC3/XA2. Omdat de vloer niet zwaar wordt belast, is gekozen voor een vloerdikte van 120 mm. De wapening bestaat uit een
middennet van Ø8 - 150 mm en de EPS-vloerisolatie is 100 mm dik. De vloer is gevlinderd en ingestrooid met een
kwarts/cementmengsel voor een slijtvaste toplaag.
Overbeek merkt op dat er veel aandacht is besteed aan de ondergrond. “Om een draagkrachtige ondergrond te maken, is de
bouwgrond onder water gezet om het in te wassen en in te klinken. Een wals, die normaliter voor de wegenbouw wordt gebruikt,
heeft het zandbed verdicht.”
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Dilatatie 
Vanwege de geïsoleerde vloer en de vloerverwarming, zijn in de
betonvloer dilataties aangebracht. Constructeur JVZ uit Deventer
berekende het benodigde aantal. De vloer is verdeeld in vlakken van 20
bij 30 m. Om krimpscheuren te voorkomen zijn daarnaast nog
zaagsnedes aangebracht in vakken van 10 x 10 m. Deze zijn gemaakt
binnen 24 uur na het storten. “Zo ontstaat een vloer die de
temperatuurverschillen goed op kan vangen en niet scheurt”, zegt John
Mentink. Hij is projectleider bij Rombou.

Lees ook: Optimaal geïsoleerde vleeskuikenstal
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