
Vrijloopstal met onderafzuiging
 

Wim Lubbersen uit Holten (Ov) heeft een nieuwe vrijloopstal gebouwd die plaats biedt aan 60 melkkoeien. Het unieke aan
deze stal is dat het biobed waarop de koeien liggen van onderen afgezogen wordt via buizen die onder een betonvloer
liggen.

Groot voordeel van deze nieuwe techniek is dat er
minder ammoniak, methaan en lachgas vrijkomt dan bij
het systeem waarbij er van onderuit lucht door het
biobed geblazen wordt. Bij onderafzuiging bindt de
stikstof zich beter aan het plantaardig materiaal in het
biobed. “Het bed schoont als het ware de lucht waardoor
de ammoniak uitstoot verlaagt”, zegt Marco Noordman
van ID Agro die het systeem als BioBodem op de markt
brengt. Daarnaast voelt de toplaag van een systeem met
onderafzuiging koeler aan zodat de koeien bij warm weer
een aangenamer ligbed hebben.

Extra ventilatiecapaciteit

De stal van Lubbersen is vanaf eind december in gebruik.
In de vrijloopstal lopen de oudere koeien en de koeien
die wat extra aandacht nodig hebben. De rest van de 145 melkkoeien staat in de bestaande ligboxenstal. Lubbersen heeft de
nieuwe stal tegen de oude stal aangebouwd. Hiervoor is eerst de zijgevel van de oude stal verwijderd. De nieuwe stal heeft een
goothoogte die 2 m hoger is dan de oude stal. De open ruimte tussen beide daken dient voor extra ventilatiecapaciteit om het
biobed droog te houden.

Buizen met pijpjes

De vrijloopstal meet 56 bij 18 m. Het ligbed is 14 m breed. Het
bodempakket is 0,7 m diep en voorzien van bermgras, blad en
houtsnippers. Via dikke kunststof buizen - die onder de ter plaatse
gestorte betonvloer van 150 mm zijn gelegd - wordt de lucht door
het bed gezogen. Deze buizen liggen om de 1,5 m over de hele
lengte van de stal. Op de buizen zijn kunststofpijpjes gelast die door
de betonvloer steken. Bovenop de pijpjes zit een speciale goot,
gelijk met bovenkant beton, waardoor de lucht vanuit het biobed
naar de buis kan stromen.

De buizen en pijpjes zijn van een speciaal type kunststof. Dit heeft
te maken met de uitzetting. Aangezien de lucht in de buizen 40 graden Celsius of warmer is, kan uitzetting van het materiaal er
voor zorgen dat de lasverbindingen los raken.

Uitblazen of uitspoelen

Het systeem is ontwikkeld in een samenwerking tussen ID Agro, de Christiaens Groep en een procestechnoloog. Noordman van
ID Agro is niet bang dat de buizen dicht gaan zitten. Het biobed is volgens hem zo opgebouwd dat het grof materiaal onderin het
bed zit en het fijnere materiaal bovenin. Zelfs al zakt het fijnere materiaal naar beneden dan kan dit de aanzuigopeningen niet
afsluiten. “En mocht het zijn dat de gaatjes toch nog verstopt raken, dan kunnen we nog altijd het systeem kortstondig omzetten

op blazen of de desbetreffende buis uitspoelen.”
Een computer regelt de hoeveelheid lucht die er door het biobed wordt gezogen om een optimale compostering en een droog en
aangenaam ligbed te krijgen. Hoeveel de ammoniakemissie daalt met dit systeem is niet bekend. Noordman zegt dat
onderzoekers van Wageningen UR de emissie van de stal gaan meten.
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Lees ook: Alleen actief composteren werkt
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