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RUNDVEE

De laatste jaren neemt het gebruik van ventilatoren in melkveestallen steeds

Aandachtspunten

meer toe. De axiaalventilatoren zijn al langer populair en ook de Hoog-Volume-

– Hang axiaal ventilatoren verticaal op om kelderventilatie en gladde vloeren te voorkomen.
– Axiaal ventilatoren worden door gebruik vies.
Maak ze regelmatig schoon. Dat vergroot het
werkingsbereik.
– Hang HVLS op voldoende hoogte om het werkingsbereik te vergroten. Boven de voergang
is een goede plek.
– HVLS zijn duurder in aanschaf maar goedkoper in gebruik.

Lage-Snelheid-ventilator (HVLS) staat steeds meer in de belangstelling. Maar is
het in alle gevallen wel zinvol om ventilatoren aan te schaffen of aan te zetten?

De zin en onzin van

ventilatoren

GEEN

in melkveestallen

VENTIL ATIE

De axiaal- (boven) en HVLS-ventilatoren
(onder) zorgen alleen voor luctverplaatsing.
Foto’s: ASG

Door ir. Hendrik Jan
van Dooren en
ing. Gelein Biewenga

Steeds meer melkveehouders
houden hun koeien ook in de
zomer binnen, vanwege milieu,
kostprijs of arbeidsproductiviteit. Als koeien op stal gehouden
worden, moeten daar omstandigheden heersen die optimaal zijn. Koeien produceren naast melk en mest namelijk ook warmte, kooldioxide, waterdamp en methaan. Verder
ontstaan in de stal gassen als ammoniak en zwavelwaterstof, die schadelijk kunnen zijn voor
mens en dier. De belangrijkste reden voor ventilatie is het afvoeren van deze stoffen om te voorkomen dat een slecht binnenklimaat ontstaat.

S

Natuurlijke ventilatie
Melkveestallen worden traditioneel natuurlijk
geventileerd. Als het waait, ontstaat door de
luchtstromingen rond de nok, een onderdruk.
Hierdoor wordt de lucht als het ware door de nok

Thermoneutrale zone van een koe
De thermoneutrale zone van een melkkoe is het temperatuurstraject waarbinnen de warmteproductie van een koe onafhankelijk is van de omgevingstemperatuur. Globaal ligt de thermoneutrale zone
tussen –20 en 25 oC. De ligging van de onder- en bovenwaarde van deze zone hangt onder andere af
van het productieniveau (en daarmee het voerniveau). Een hoger voerniveau zal leiden tot een hogere warmteproductie en daarmee een lagere onderwaarde maar ook een lagere bovenwaarde. Bij
temperaturen onder de onderwaarde (ca. -20 oC) gaat het dier een groter aandeel van de stofwisselingsenergie inzetten voor het op peil houden van de lichaamstemperatuur, met als gevolg dat er
minder energie besteed wordt aan productie van melk. Bij temperaturen boven de bovenwaarde (ca.
25 oC) gaat er ook minder energie naar de melkproductie, omdat meer energie moet worden besteed
aan het kwijtraken van warmte, onder meer via ademhalingsfrequentie (hijgen) of hartslag.
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de stal uitgezogen en komt er verse buitenlucht
door de ventilatieopeningen in de zijmuren de
stal binnen. Maar ook bij windstil weer moet er
voldoende luchtverversing zijn. Dat is mogelijk
doordat warme, vochtige lucht lichter is dan droge, koele lucht en vanzelf opstijgt. De lucht verlaat de stal via de nok en verse buitenlucht komt
via de zijopeningen binnen. Dit wordt het
schoorsteeneffect genoemd. De dakhelling speelt
daarbij een belangrijke rol. Als de ventilatieopeningen in de zijmuren voldoende groot zijn en
er voldoende wind staat, waait het ook gewoon
door de stal heen, de lucht komt bij de ene zijkant binnen en verlaat de stal via de andere zijopening. Dit wordt dwarsventilatie genoemd.
Stal met te weinig warmteafvoer
Met name in de zomer kunnen zich problemen
voordoen met de afvoer van warmte uit de stal.
De warmteproductie van de dieren en de zoninstraling door het dak zijn op dan hoger dan de
afvoer van de warme lucht door ventilatie. Dit
komt vooral voor bij oude ligboxenstallen met te
kleine ventilatieopeningen in de zijmuren (kleppen), een lichtkoepelnok met te weinig luchtuitlaat en een te lage dakhelling. Hierdoor ontstaat
een te groot temperatuurverschil tussen binnenen buitenlucht waardoor hittestress kan optreden. De beste, structurele, oplossing is de in- en
uitlaatopeningen vergroten. Maar als gekozen
wordt voor mechanische ventilatie zou die in dit
geval moeten zorgen voor extra afvoer van stallucht en daardoor aanvoer van buitenlucht. De
axiaal- en HVLS-ventilatoren zorgen alleen voor
interne luchtcirculatie en zijn voor deze stallen
niet de oplossing. Het toepassen van een ventila-

tor in de kopgevel, zoals in de VS veel gebeurt,
zou wel een oplossing kunnen zijn.
Stallucht op dierniveau
Ook in een stal waar de natuurlijke ventilatie voldoende is om alle warmte af te voeren, kan het
zijn dat het stalklimaat op dierniveau niet optimaal is. Theoretisch is een binnenluchttemperatuur haalbaar die gelijk is aan de buitenluchttemperatuur (of zelfs iets lager door het koelende
effect van de mestopslag), maar een paar graden
verschil is acceptabel. Op stalniveau is er dan
sprake van een goede situatie, maar dat betekent
nog niet dat op dierniveau ook alles voor elkaar is.
Een koe is een warmbloedig dier dat streeft naar
een constante lichaamstemperatuur van 38,5 0C.
Het dier zal dus een deel van de geproduceerde
warmte moeten afvoeren. Voor de afvoer van
deze warmte zijn vier mechanismen beschikbaar.
Twee daarvan, geleiding en straling, zijn alleen
afhankelijk van het temperatuurverschil tussen

(de huid van) het dier en de omgeving. De derde,
convectie, hangt daarnaast ook af van de luchtbeweging (verversing) rond het dier en de vierde
(verlies van latente warmte door verdamping van
water) is afhankelijk van de relatieve vochtigheid
in de omgeving en de luchtbeweging. Een maximaal temperatuurverschil tussen dier en omgeving is dus belangrijk voor drie van de vier
mechanismen en luchtbeweging is voor twee van
de vier. Hoe groter het temperatuurverschil tussen dier en omgeving hoe beter het dier de warmte kwijt kan. Als het temperatuurverschil kleiner
wordt, wordt luchtbeweging belangrijker voor
warmteoverdracht van dier naar omgeving. In
deze situatie kan extra luchtbeweging door ventilatoren bijdragen aan het welzijn van melkvee. Zo
kunnen meer warmte en vocht worden afgevoerd.
Voorwaarde is wel dat een goede natuurlijke ventilatie zorgt voor een verdere afvoer naar buiten.
Hou wel in gaten dat de luchtbeweging rond de
dieren niet hoger wordt dan 0,25 m/s.
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Conclusie

Het ophangen van een axiaal- of HVLS-ventilator voor recirculatie van stallucht is bij
onvoldoende natuurlijke ventilatie in feite
een doekje voor het bloeden. Het is een
snellere en op korte termijn goedkopere
oplossing dan het renoveren van de stal,
maar draagt niet bij aan structurele verbetering van het binnenklimaat. De eigenlijke
oorzaak ligt bij de uitvoering van de natuurlijke ventilatie.
In geval van voldoende natuurlijke ventilatie
kan het bij windstil weer en hoge buitenluchttemperaturen effectief zijn om meer
luchtbeweging in de stal te creëren met
extra ventilatoren. Ook kunnen ventilatoren
worden ingezet om koeien richting automatisch melksysteem of voerhek te sturen.
Luchtsnelheden hoger dan 0,25 m/s rond
het dier moeten worden voorkomen.
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