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Dagelijks mestverwijderen voor beter stalklimaat
en lagere emissies
Varkenshouder Martien van Kempen ontwikkelde een nieuw concept van een varkensstal. De basis is een
speciale staalconstructie en het gebruik van V-vormige mestbanden. Door toepassing van V-vormige mestbanden van polyethyleen of polypropyleen, worden de urine en feces direct van elkaar gescheiden en
dagelijks afgevoerd uit de afdeling. De staalconstructie is geschikt voor het bouwen van varkensstallen
met één of twee etages zowel voor vermeerderingsbedrijven als vleesvarkensbedrijven.

dr. Ir. André Aarnink
ing. Jos Huis in ’t Veld
ing. Annemieke Hol
ir. Izak Vermeij
(ASG – Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit
& Researchcentrum, Lelystad)

OMKEERROL
Omkeerrol van de mestband.
Rechts: Vaste mest op de mestband.
Foto: ASG

M

artien van Kempen in Leunen
is zowel varkens- als pluimveehouder. In de pluimveehouderij
worden mestbanden vrij algemeen toegepast en pluimveehouders hebben er goede ervaringen mee. Dit was
één van de redenen waarom Van Kempen begon
aan zijn zoektocht naar mogelijkheden om de
mestband ook in de varkenshouderij toe te
passen. In het verleden zijn verschillende pogingen gedaan om de mestband in de varkenshouderij te introduceren. Deze strandden vooral
omdat varkenshouders niet gecharmeerd zijn van
bewegende delen onder de roostervloer. Van Kempen heeft dit probleem opgelost door de totale
hokinrichting op te hangen aan een stalen frame.
Hierdoor zijn de mestbanden en vooral de
draaiende delen goed bereikbaar voor het
oplossen van eventuele storingen.

Potenties
Mestbanden hebben de potentie om de ammoniak- en geuruitstoot te reduceren en daarmee
de luchtkwaliteit te verbeteren. Een betere luchtkwaliteit in de stal heeft een positief effect op de
diergezondheid en de productie van de varkens;
tevens zijn minder veterinaire behandelingen
nodig. Mestbanden maken bovendien het gebruik
van stro mogelijk, dit in tegenstelling tot reguliere
mengmestsystemen. Stro en een goede luchtkwaliteit verbeteren het welzijn van varkens.
Naast milieu- en welzijnsvoordelen is de
verwachting dat het Kempfarm-concept niet
duurder hoeft te zijn dan een traditionele stal.
Onderzoek
Om de potenties van het Kempfarm-concept te
toetsen zijn door ASG metingen uitgevoerd aan de
milieuemissies en zijn de kosten van het systeem

Figuur 1
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Figuur 3

Ammoniakemissie in kg per vleesvarken per
jaar gemeten voor het Kempfarm-systeem
in vergelijking met de emissiefactoren voor
traditionele vleesvarkensstallen. Tussen
haakjes staat de oppervlakte per vleesvarken vermeld.

Geuremissie in geureenheden per seconde
(ouE/s) voor het Kempfarm-systeem in
vergelijking met traditionele vleesvarkensstallen.

Methaanemissie in kg per vleesvarken per
jaar voor het Kempfarm-systeem in vergelijking met traditionele vleesvarkensstallen.

doorgerekend. De emissies van ammoniak, geur,
broeikasgassen (methaan en lachgas) en fijn stof
zijn bepaald. Daarnaast is de samenstelling van de
dunne en de dikke mestfracties bepaald. De investeringskosten en jaarlijkse kosten voor afschrijving,
onderhoud en rente voor het Kempfarm huisvestingsconcept zijn vergeleken met die van een traditionele stal. Samen met de besparing op energiekosten en mestafzetkosten is berekend of het
concept een financieel voordeel oplevert. Het effect
van het Kempfarm-systeem op het dierenwelzijn en
de diergezondheid is niet onderzocht. Dit zal in een
vervolgonderzoek aandacht moeten krijgen.

van 0,81 m2. Dit betekent, afhankelijk van het
oppervlak per varken waarmee gerekend wordt,
een reductie van 58 of 70%. De geuremissie uit de
Kempfarm-stal was 6,4 geureenheden (ouE) per
seconde. Dit betekent een reductie van 72% ten
opzichte van een traditionele stal, die een geuremissiefactor heeft van 23,0 ouE/s.
De emissie van methaan uit de Kempfarm-stal
was gemiddeld 0,94 kg/jaar per dierplaats.
Dit is beduidend lager dan in de literatuur wordt
aangegeven voor methaanemissies uit vleesvarkensstallen (4,8 kg/jaar). De emissie van lachgas
(0,11 kg/jaar per dierplaats) was zeer laag en vergelijkbaar met traditionele stallen, maar beduidend lager dan voor diepstrooiselstallen. De emissiereducties van ammoniak, geur en methaan
moeten vooral toegeschreven worden aan het
gescheiden en dagelijks afvoeren van urine en
vaste mest met de V-vormige mestband. De fijnstofemissie was gemiddeld 110 g/jaar per dierplaats. Dit is beduidend lager dan de huidige
emissiefactor (305 g/jaar). Het is echter de vraag
of dit toegeschreven kan worden aan het Kempfarm-systeem. De huidige emissiefactoren voor
fijnstof zijn namelijk berekende waardes uit
onderzoek uit begin jaren negentig van de vorige
eeuw. De komende twee en half jaar gaat ASG de
fijnstofemissie uit verschillende stalsystemen
meten.

Resultaten emissies
De verschillende emissies zijn gedurende twee
vleesvarkensronden bepaald. De metingen zijn
gedaan volgens het protocol voor het vaststellen
van een emissiefactor voor ammoniak. De gemiddelde ammoniakemissie uit de Kempfarm-stal
was omgerekend 1,05 kg per vleesvarkensplaats
per jaar. Dit is beduidend lager dan de huidige
emissiefactoren voor traditionele gedeeltelijk roostervloerstallen die in de Rav-lijst zijn opgenomen.
De Rav-lijst maakt onderscheid tussen oppervlakten per dier kleiner of gelijk aan 0,8 m2 per vleesvarken met een emissiefactor van 2,5 kg/jaar en
voor oppervlakten per dier meer dan 0,8 m2 met
een emissiefactor van 3,5 kg/jaar. De varkens in de
Kempfarm-stal hadden een oppervlakte per dier
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Tabel 1
Samenstelling van de urine en de vaste
mest, afkomstig van de mestband van het
Kempfarm-systeem.
Urine Vaste mest
N (g/kg)
7,4
12,8
P (g/kg)
0,3
3,5
K (g/kg)
4,1
5,3
Ammonium-N (g/kg)
6,7
4,9
ds (g/kg)
22,4
248,8
as (g/kg)
11,3
45,4
pH
8,9
6,5
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Gesekst sperma breed beschikbaar
in Nederland en Vlaanderen
Vanaf 1 september brengen CR Delta in Nederland en
VRV in Vlaanderen het product SiryX op de markt. Het
gaat daarbij om gesekst sperma van roodbonte en zwartbonte holsteinstieren. Inseminaties met SiryX zullen in
circa 90 procent van de gevallen leiden tot een vaarskalf.

K E M P FA R M - S TA L
Mestscheiding
De analyses van de urine en de vaste mest van de
mestband laten zien dat er een goede scheiding
wordt bewerkstelligd. Uit eerder onderzoek met
mestbanden is gebleken dat met de vaste mest ca.
44% van de massa, 67% van de stikstof, 93% van
de fosfor, 50% van de kalium, 88% van de drogestof en 70% van de as wordt afgevoerd. Uit dat
onderzoek bleek ook dat de urine slechts weinig
wordt bevuild met feces (ca. 4%). De vaste mest
wordt wel enigszins bevuild met urine (ca. 25%).
Kosten
Naast een milieuvoordeel blijkt het Kempfarm –
systeem ook een financieel voordeel op te leveren.
Het berekende economische voordeel bedroeg
8 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken voor
het gelijkvloers Kempfarm-systeem en 10 euro
per gemiddeld aanwezig vleesvarken voor het
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Kempfarm – systeem met twee verdiepingen, dit
in vergelijking met traditionele stallen.
Het Kempfarm – systeem maakt gebruik van
andere materialen dan de traditionele stal.
Zo wordt er veel staal in de constructie verwerkt.
De staalprijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. In de berekening is uitgegaan van het
prijsniveau van begin 2007. Voor het gelijkvloerse
Kempfarm-concept is het aandeel van staal in de
investeringskosten circa 10%; bij het Kempfarm –
concept met twee verdiepingen is dit 16,5%.
Een verdere stijging van de staalprijzen zal het
economisch voordeel dus verkleinen. Een prijsstijging van bijvoorbeeld 25% voor staal, geeft
voor de gelijkvloerse stal extra jaarkosten van
0,80 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken
en voor het Kempfarm-systeem met twee verdiepingen 1,35 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken.

Figuur 4

Figuur 5

Lachgasemissie in kg per vleesvarken per
jaar voor het Kempfarm-systeem in vergelijking met traditionele vleesvarkensstallen
en in vergelijking met diepstrooiselsystemen.

Fijnstofemissie in gram per vleesvarken per
jaar voor het Kempfarm-systeem in vergelijking met de huidige emissiefactor voor
traditionele vleesvarkensstallen.
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Varkens in de twee verdiepingen Kempfarm-stal. Bovenin de mestband van de
bovenverdieping.
Foto: ASG

Veehouders die hun veestapel willen uitbreiden met eigen
fokmateriaal kunnen dat met gesekst sperma efficiënt
doen. Zij zullen vrijwel altijd voldoende goede vrouwelijke
aanwas van hun veestapel beschikbaar hebben. Veehouders die vaarzen verkopen voor de export profiteren hier
extra van. Een tweede voordeel betreft minder moeilijke
geboorten. De geboorte van vaarskalveren verloopt doorgaans lichter dan de geboorte van stierkalveren. Het inzetten van gesekst sperma op pinken vermindert het aantal
moeilijke geboorten. Hierdoor hebben vaarzen een makkelijkere start van de lactatie en worden ze vlotter opnieuw
drachtig. Verder kan een hogere omzet en aanwas worden
gerealiseerd. Door een deel van de dieren met SiryX te
insemineren, ontstaat ruimte om een groter deel van de
veestapel te insemineren met sperma van vleesstieren.
Veehouders profiteren daarvan door extra inkomen uit de
verkoop van kruislingkalveren. Tot slot is sneller genetisch
vooruitgang te boeken als gesekst sperma wordt ingezet op
de genetisch beste dieren in de veestapel. Bij gebruik van

SiryX op pinken is dit effect theoretisch het hoogst, vanwege de genetische voorsprong die pinken hebben op de
rest van de veestapel.
Aanbod
Hoewel het een uitdaging is om voldoende sperma
beschikbaar te stellen, hebben CR Delta en VRV ervoor
gekozen om SiryX aan te bieden van veelgevraagde
topstieren. Voor zwartbont zijn dat Olympic, Paramount,
Canvas rf, Grandprix, Louson, Nevada, Surprise en
Topaz. Voor roodbont gaat het om Fabian, Puntdroad en
Scooter. Het actuele aanbod en de bijbehorende prijzen
zijn steeds te raadplegen op www.crdelta.nl en vrv.be
Gebruik op pinken
Bij de productie ondergaat het sperma diverse bewerkingen. Als gevolg hiervan moeten veehouders erop
rekenen dat de bevruchtingsresultaten minder goed
zullen zijn dan bij gebruik van conventioneel sperma.
Dit effect zal bij pinken slechts enkele procenten zijn,
maar bij oudere dieren zal het duidelijker merkbaar zijn.
Om die reden adviseren CR Delta en VRV om het
product bij voorkeur te gebruiken op pinken.

Conclusie
Uit deze studie kan geconcludeerd
worden dat het Kempfarm-systeem
vergeleken met traditionele stallen
lagere emissies geeft van ammoniak,
geur, broeikasgassen en fijn stof.
Daarnaast levert het Kempfarmsysteem ook een economisch
voordeel op. Dit maakt het Kempfarmsysteem een milieuvriendelijk en
economisch aantrekkelijk alternatief
voor de huidige huisvesting van vleesvarkens in Nederland.

DE PRODUCTIE
Bij de productie van SiryX maken CR Delta
en VRV gebruik van flowcytometers.
Foto: CR Delta
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