
Prototype kalverstal met skybox
 

Demonstratiestal Beekzicht. Zo heet de nieuwe stal van de firma Van Beek. Het prototype kalverstal bevat verschillende
noviteiten.

De kalverstal van de stalinrichter uit Barneveld (Gld) kan ook als onderzoekslocatie voor de vleeskalverhouderij gebruikt worden.
Het stallencomplex bestaat uit twee zadeldakstallen die met elkaar verbonden zijn via een centrale gang. Dwars door de stal loopt
een enorme skybox.
waar 150 bezoekers naar de dieren kunnen kijken.

Ammoniakuitstoot meten
Het totale vloeroppervlak van beide stallen meet 60 bij 63 m.
Beide nokken zijn 8,55 m hoog en de goothoogte is 2,80 m.
Alle betonnen toepassingen komen uit de eigen betonfabriek
die het bedrijf ook bezit. De stal bestaat uit vijf afdelingen. Eén
daarvan is traditioneel ingericht, een andere heeft onder de
houten roosters een mestband en drie afdelingen zijn uitgerust
met mestschuiven. Door de ammoniakuitstoot in alle
afdelingen te meten kan over enige tijd het verschil worden
bekeken tussen de verschillende technieken.

De afdelingen met de mestschuif hebben ondiepe putten en
een keldervloer die 0,15 m dik is (betonsterkteklasse C20-25, milieuklasse XA3). De betonvloer ligt onder een helling. Hierdoor
stroomt de urine naar de zijkant van de mestput. Via een gleuf van ongeveer 5 cm breed stroomt de urine naar een aparte opslag.
De vaste mest wordt met de mestschuif naar het einde van de kelder geschoven. Een kleinere mestschuif brengt hierna de mest
naar een centrale mestput.

Mestband en mestschuiven
De mestband – die in de kelder van de andere afdeling is
gemonteerd – ligt ook onder helling zodat de urine apart
opgevangen kan worden. De dikke en dunne fractie worden
vervolgens naar dezelfde mestputten afgevoerd als waarin de
mest verzameld wordt van de afdelingen met de
mestschuiven. Door urine en vaste mest te scheiden,
vermindert de uitstoot van ammoniak waardoor een
luchtwasser niet nodig is. Hoeveel ammoniakreductie er
precies behaald kan worden, kan Van Beek nog niet zeggen.
Hij hoopt dat er over een jaar meer duidelijk is.

Daarnaast gaat de mest in de toekomst ook verwerkt worden. Uiteindelijk moet het hele gebouw volledig energieneutraal
verwarmd en verlicht worden door de mest. Om energiekosten te besparen zijn de prefab betonnen wanden van de stal
geïsoleerd, is het hele gebouw voorzien van  led-verlichting en zijn de ramen van getint dubbel glas (HR++). Dit houdt de warmte
in de winter binnen en voorkomt zonne-instraling gedurende de zomer.

Skybox voor 150 personen
De skybox heeft een ruime entree die opgetrokken is van betonnen pilaren en glas. Een betonnen trap leidt de bezoekers naar een

grote ruimte van waaruit de dieren bezichtigd kunnen worden. Aan de wanden komen nog grote posters die het complete
productieproces van kalfsvlees laten zien en ook de noviteiten belichten van deze locatie. Het bedrijf ligt vlak langs de A30 en is
zodoende uitermate geschikt als demonstratie- en zichtstal. Gedurende zes dagen in de week zal de stal open zijn. De
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zodoende uitermate geschikt als demonstratie- en zichtstal. Gedurende zes dagen in de week zal de stal open zijn. De
bedrijfsleiders, die naast de stal wonen, zullen regelmatig beschikbaar zijn voor om vragen van bezoekers te beantwoorden.
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