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“Een warmtewisselaar zorgt
voor een energiebesparing tot
50% op jaarbasis.”

© JAn VAn BAVEL

Bo

Johan had toen 3000 l stookolie nodig om
de stal te verwarmen. na de ingebruikname van de warmtewisselaar liep dat
terug tot 2000 l. De bedoeling is dat er een
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technisch warmterendement van 70%
wordt gehaald. De eerste resultaten zijn
positief. “Het kuikengewicht verhoogde in
dezelfde periode (tussen aankomst en
vertrek van de kuikens op het bedrijf) met
70 g/dier”, vertelt Johan. De afzet van de
kippen verloopt volledig via Voeders Depré
naar diverse Vlaamse slachthuizen. Johan
heeft een gemengd bedrijf: naast kippen
heeft hij ook nog 1,5 ha herfst- en winterprei, 300 vleesvarkens en 25 zoogkoeien.
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werd nog afgewerkt uitsluitend met
branders, dus zonder de warmtewisselaar.
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sinds mei 2011 moeten alle pluimveestallen ammoniakemissiearm gebouwd
worden. Een van de eenvoudigste systemen
om dat te bereiken, is het gebruik van een
warmtewisselaar. Bovendien komt het in
aanmerking voor VLIF-steun. Ook Johan
Ameye besloot na rijp beraad om bij zijn
nieuwe braadkippenstal een warmtewisselaar te installeren.
In 1993 nam hij het bedrijf over van zijn
vader, die actief was in akkerbouw en
veeteelt. Een jaar later werd de eerste stal
voor 24.000 braadkippen gebouwd. Eind
augustus vorig jaar nam hij dan zijn nieuwe
stal van 100 x 18 m voor 36.000 braadkippen in gebruik. De eerste ronde in deze stal
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johan Ameye baat sinds 1994 een pluimveebedrijf uit in Ardooie. Om te besparen op
de energiekosten, besliste hij om een warmtewisselaar te koppelen aan zijn nieuwe
stal voor 36.000 braadkippen. – Jan Van Bavel

cBGroep
De warmtewisselaar van Johan werd
gebouwd door CBGroep uit Staden. De
hoofdactiviteit van dit bedrijf is de reductie

De warmtewisselaar zorgt ervoor dat warme, afgezogen
ventilatielucht uit de loods de verse lucht opwarmt. De
opgewarmde, verse ventilatielucht wordt daarna weer
binnengebracht in de loods.
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Leeftijd: 49 jaar
Gemeente: Ardooie
specialisatie: braadkippen (60.000 stuks), 1,5 ha herfst- en
winterprei en 300 vleesvarkens

johan Ameye werkt sinds september met
een warmtewisselaar voor zijn grootste
braadkippenstal. De eerste ervaringen zijn positief.
zo verhoogde het kuikengewicht in deze stal met
70 g/dier ten opzichte van de andere stal.
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van de ammoniak-, stof- en geuremissie in
de industrie en de intensieve veehouderij in
het bijzonder. CBGroep levert sinds 2007
energie- en milieu-advies en produceert
hoogwaardige koelingen, luchtwassers,
warmtepompen en – sinds dit jaar – warmtewisselaars. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in het bouwen, installeren en
onderhouden van luchtwassers voor de
varkenssector. Het heeft zowel een
service- als een onderhoudsafdeling.
Zaakvoerder Stijn Crombez was een van de
pioniers in de regio voor de productie van
warmtewisselaars. “Enkele pluimveehouders uit de streek hadden een warmte
wisselaar nodig en spraken me hierover
aan. Warmtewisselaars zijn vaak moeilijk te
reinigen en niet duurzaam gebouwd. We
besloten daar iets aan te doen door een
toegankelijk en onderhoudsvriendelijk
systeem te bouwen.”
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een kanalensysteem de stal inblazen.
Circulatieventilatoren verdelen de lucht
gelijkmatig over de hele stal, waardoor het
stalklimaat verbetert. De bestaande
ventilatiesystemen ondervinden bij de
opstart van elke ronde vaak problemen met
de instellingen voor minimumventilatie.
Vaak komt te koude lucht de stal binnen,
wat de groei van de kuikens vertraagt. De
warmtewisselaar zal instaan voor de
minimumventilatie, wat problemen met
instroming van te koude buitenlucht
vermijdt.”
Om VLIF-steun te krijgen, moet de stal
minstens tijdens de eerste 12 dagen van de
ronde volledig via de warmtewisselaar
geventileerd worden. “Bovendien moesten
we in deze stal met 40.000 kippen minimaal
14.000 m³ of 0,35 m³ per dierplaats
ventileren via de warmtewisselaar”, aldus
Stijn Crombez. “Hierdoor is de overheid
zeker dat er een kwaliteitsvolle warmte
wisselaar geplaatst wordt. Daarnaast
registreert een computer de temperatuur,
het ventilatiedebiet en het aantal werkingsuren van het systeem. Er zijn 2 mogelijk
heden om de warmtewisselaar aan te
sluiten op een stal. Ofwel wordt de stal
opgebouwd in een nieuwbouwproject
– meestal in samenspraak met de ventilatie-installateur – ofwel kan er bij een
bestaande kippenstal een volledig stand
alone-systeem (apart) met een onafhankelijke regelaar geplaatst worden.”
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de stal over deze lamellen gezogen. Zo
wordt de aangezogen buitenlucht tussen 5
en 20 °C opgewarmd. De luchtstromen
bewegen in tegenstroom met elkaar, wat
een maximale warmte-uitwisseling creëert.
Zo zorgt het systeem voor een energie
besparing tot 50% op jaarbasis.” De
kunststof eenheid is luchtdicht, duurzaam,
water- en chemicaliënbestendig. “De
‘omkadering’ is opgebouwd uit polypropyleenpanelen met wafelstructuur”, verduidelijkt Stijn Crombez. “Dankzij deze kunststofpanelen wordt de condensatie, die optreedt
door de grote verschillen in temperatuur
tussen binnen- en buitenlucht, in de hand
gehouden. De lucht die opgesloten zit
binnenin de panelen zorgt voor een goede
warmte-isolatie. Dat beperkt het warmteverlies in de wisselaar. Door de specifieke
opbouw is er geen rechtstreeks contact
tussen de warme, afgezogen binnenlucht
en de verse buitenlucht. Hierdoor wordt
vervuilde warme binnenlucht optimaal
benut, zonder die van de verse luchtstroom
te verontreinigen. Een groot voordeel is dat
de warmtewisselaar zeer onderhouds
vriendelijk is. De lamellen zijn langs de
boven- zowel als de zij- en onderkant
toegankelijk, waardoor de boer ze met een
hogedrukspuit goed kan reinigen.”
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“De warmtewisselaar werkt volgens een
lucht-lucht warmte-uitwisseling”, verklaart
Stijn Bossin, innovatieconsulent Milieutechnologie bij het Innovatiesteunpunt. “In deze
unit bevinden zich kunststof stofafstotende
lamellen. Verse (koude) buitenlucht wordt
met behulp van een ventilator binnenin de
lamellen gezogen. Aan de buitenzijde van
de lamellen wordt warme (vuile) lucht uit
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De warmtewisselaar is erg onderhoudsvriendelijk. Met een hogedrukspuit kan je de vuile lamellen
prima reinigen.

Werking

Een beter stalklimaat
“Deze warmtewisselaar is geen verwarmingssysteem, maar een warmterecuperatiesysteem”, vervolgt Stijn Bossin. “Met een
klassieke verwarmingsinstallatie moet de
stal bij het begin van elke ronde voorverwarmd worden tot een temperatuur van 35
à 36 °C. De warmtewisselaar zal de
geproduceerde warmte recupereren en via
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Ammoniak reduceren
Nog een voordeel van de warmtewisselaar
is dat het een ammoniakreducerend
systeem is. “Doordat de vochtige buitenlucht voorverwarmd wordt voor hij in de stal
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terechtkomt, creëer je een beter
klimaat in de stal”, vertelt Stijn
Crombez. “Hierdoor blijft de
strooisellaag langer droog en kan
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het nieuwe rijke ras

De nieuwe generatie rhizomanienematoden dubbeltolerante rassen
Uw dubbel voordeel!
1. Uitstekend in besmette gronden
2. Bijna zo goed als klassieke
rhizomanierassen in gezonde grond
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• Suikergehalte(%) ‘10-’11 : 103 ,7 %
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Dé referentie tegen nematoDen
• N°1 ‘09-’10-’11 : Fin. Opbr. : 103 ,4 %
(besmette grond)

bengaL

Agronomische kenmerken:
• Goede opkomstsnelheid met
Start’Up
• Productiviteit en industriële kwaliteit
• Suikergehalte
• Schieterstolerant
• Bestand tegen bladziekten

Voor meer Flexibiliteit
in uw rassenkeuze

het perfecte evenwicht
tussen bescherming en opbrengst
• Suiker (kg/Ha) : 18 447 (besmette grond)
www.sesvanderhave.com
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