beperkt en een gunstig effect heeft op het dierenwelzijn.

– Luc Van Dijck –
bekend voor zijn roostervloeren en ventilatieroosters, sleufsilowanden en verhardingsplaten. In beide vestigingen werken
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vdv Beton is marktleider in agrarisch
beton. Het familiebedrijf met 2 productiesites, in Meer en Grobbendonk, is vooral
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We konden de Ecovloer in de praktijk ontdekken in de melkveestal van Jan Francken in
Wuustwezel.
Profielen in het beton zorgen voor extra slipvastheid en een versnelde afvoer van urine.
Het rubberen invoegpatroon vermindert de
belasting op de gewrichten. De flappen onderaan verhinderen dat de ammoniak uit de
mestput vervluchtigt.
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een roostervloer op de markt die de ammoniakemissie

nd

Met de innovatieve Ecovloer brengt het bedrijf vdv Beton

bo

Diervriendelijke en
emissiearme ecovloer

er in totaal ongeveer 100 medewerkers.
Zo’n 40% van de productie is bestemd
voor Nederland. België en het Groothertogdom Luxemburg zijn goed voor 30%.
Het nieuwste product van vdv Beton is de
vdv Ecovloer, een roostervloer die bestaat
uit een combinatie van beton en rubber.
We konden de Ecovloer in de praktijk ontdekken in de melkveestal van Jan
Francken in Wuustwezel. In deze stal
worden 140 melkkoeien tweemaal per
dag gemolken. De melkkoeien worden het
hele jaar binnen gehouden. Eind augustus
vorig jaar werd aan een zijde, tegen het
voederhek, 18 m roosters vervangen door
de nieuwe Ecovloer. De goede beloopbaarheid van de vloer, de mestdoorlaatbaarheid en de klauwvriendelijkheid zijn voor
de bedrijfslijder de sterke punten van deze
vloer.
De Ecovloer is een unieke combinatie
van een betonnen rooster met rubberen
invoegstroken. Hij biedt naast een sterke
emissiereductie ook positieve aspecten
voor het dierenwelzijn. Hij combineert
de voordelen van beton en rubber. Het
roosterelement wordt vervaardigd volgens dezelfde principes als de roostervloeren. De roosterelementen zijn standaard berijdbaar met 4000 kg aslast.
De cementsoort is sulfaatresistent en de
wapeningsnetten worden in eigen huis
gemaakt met kwaliteitsstaal. De elementen zijn beschikbaar in 10 lengtes van 2
tot 4 m; alle roosters zijn 115 cm breed en
18 cm hoog.
De vloer is modulair opgebouwd uit 3
elementen: het betonnen roosterelement,
de rubberen invoegpatronen en de rubberen flappen. De vloer is vlak en slijtvast.
Dat zorgt ervoor dat de mestschuif goed
over het betongedeelte heen en weer kan
gaan, zonder aan de rubberen invoegpatronen slijtage te veroorzaken. In het
beton zijn profielen aangebracht voor
extra slipvastheid en een versnelde afvoer
van urine. Het rubberen invoegpatroon
is elastisch genoeg om de belasting op de
gewrichten te verminderen én stijf genoeg
voor een lange levensduur.
Onderaan het inzetstuk zitten flappen
die verhinderen dat de ammoniak uit de
mestput vervluchtigt; hierdoor krijg je een
aanzienlijke reductie van de ammoniakemissie. De eerste onderzoeken wijzen op
een reductie van 60%. De urine wordt
snel afgevoerd en de flappen sluiten de
put af. Dat leidt tot een beter stalklimaat
met minder geurhinder en minder ammoniak. Dat komt de gezondheid van mens
en dier ten goede. De Ecovloer werd op de
internationale landbouwbeurzen Agribex
in Brussel en Agromek in Denemarken
bekroond met de hoogste onderscheidingen. r

