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Stal & Schuur

In Boxtel bouwden Martin en Carla van der Heijden een nieuwe stal voor 150 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Meest
bijzondere bouwelement: gaten bovenin de putmuren die het mogelijk maken om de kelderlucht – in de toekomst - onder
de roosters af te zuigen en te zuiveren met een luchtwasser.

De stal die de familie Van der Heijden bouwt, voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit betekent
dat aan de zijgevels een computergestuurde luchtinlaat gemaakt is, het dak geïsoleerd is en de veehouder
in de zomer beweiding toepast. “Heel veel meer heb ik niet gedaan”, zegt Martin. “In feite is het een heel
traditionele stal.”

Ronde gaten
Wel een bijzonder aspect zijn de ronde gaten bovenin de putmuren (zie tekening). Tijdens het storten van de 220 mm dikke muren
heeft aannemer Hendrix Stallenbouw pvc-buizen van 220 mm lengte aangebracht dwars in de bovenlaag van de putmuur (de
muur die op de scheiding staat van achterkant boxdek en kelder). De buizen met een diameter van 125 mm zijn om de 3 meter in
het verse beton geplaatst met een bovendekking van 4 cm. 
De zesrijige stal is volledig onderkelderd met een mestput van 2 m diep. Zowel onder de roosters als onder de ligboxen kan mest
komen. Als het in de toekomst nodig is om de ammoniakuitstoot te verminderen, maakt Van der Heijden in elke rij boxen een gat
in een boxdek en verbindt met buizen de mestkelders aan elkaar. Dan is het mogelijk om met één ventilator de kelderlucht door
een luchtwasser te trekken.

Weinig kuubs
De melkveehouder denkt dat deze
oplossing niet zo heel duur is, mocht

het zover komen dat hij de ammoniakuitstoot moet gaan verminderen. “Ik ga niet alle stallucht zuiveren. Alleen de lucht in de
mestkelder. Hierdoor hoef ik weinig kuubs te zuiveren. Een heel klein beetje onderdruk in de kelder is voldoende om de
ammoniaklucht af te zuigen.”
Van der Heijden gelooft meer in deze toepassing dan in de emissie beperken met de milieuvriendelijke roostervloeren. “Om echte
ammoniakwinst te halen, moeten er klepjes in de mestspleet. En juist daarin geloof ik niet. Ik ben bang dat de klepjes snel
dichtzitten en dat de ammoniakuitstoot daardoor alleen maar toeneemt. Ook zie je dat een luchtwasser in andere sectoren de
beste oplossing is.”

Niet meer vol
Ondanks dat de melkveehouder zijn emissiebeperkend systeem nog niet gebruikt, denkt hij dat het er wel ooit van komt. “De
overheid is wispelturig, en later aanbrengen is niet meer mogelijk. Enig nadeel van zijn emissieverlagend systeem is dat de putten
niet meer helemaal vol kunnen staan met mest. “Ik moet minimaal 30 centimeter onder de roosters blijven. Anders lopen de gaten
vol.”

Lees ook: Veel prefab in Maatlatstal
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