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Focus op innovaties
in de veehouderij
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Landbouwbedrijven worden vandaag met
verschillende duurzaamheidseisen geconfronteerd. Het brengt heel wat kosten met
zich mee om hieraan te voldoen. Innovatie in nieuwe technieken kunnen aan
deze duurzaamheidseisen een antwoord
bieden. Maar dan moeten ze natuurlijk
een meerwaarde kunnen creëren. In deze
‘Focus op’ bekijken we de efficiëntie en
de rentabiliteit van boerderijvergisters.
Het mestprobleem is bijzonder actueel
en blijft 1 van de grootste kosten op een
landbouwbedrijf. Met een boerderijvergister kan je het mestprobleem niet oplossen,
maar kan je wel de energiekosten op je
bedrijf verlagen. We brachten een bezoek
aan het bedrijf van Mathieu Hendrickx.
De installatie van lt Pekri tracht dan weer
van mest een commercialiseerbaar product te maken. Daarnaast belichten we
nog 2 innovaties in Nederland. De Rondeelstal, een duurzaam stalconcept voor
leghennen, werd intussen al in de praktijk
gerealiseerd; het Varkenspension groeide
uit het project Varkansen en is nog volop
in ontwikkeling.
Wil je nog meer te weten komen over
innovaties in de veehouderij, schrijf dan
zeker in voor de Infodag Innovatieve Veehouderij op 8 juni in Torhout.
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Dialoog over innovatie

Na de gesmaakte EnergieWaterInfodag van 8 maart, blaast het Innovatiesteunpunt

en

voor land- en tuinbouw op 8 juni opnieuw verzamelen voor een groot opgezette vormingsdag. Met de Infodag Innovatieve Veehouderij richt men zich tot de pluimveetoekomst’.
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houders, varkenshouders en melkveehouders onder het motto ‘Op naar de stal van de
– Freddy Robberecht, Communicatie & Stijn Bossin, Innovatiesteunpunt –

Meer koelte, minder ammoniak

op

focusCop...

yr

ig

ht

Lieven Vandeputte plaatst eerst het thema ‘duurzame innovatie’
in een ruimere context: “Het gaat over de dieren in de stal die hun
weg vinden in de keten, over de stal die in een buurt staat zodat
er ook maatschappelijke vragen in het verhaal betrokken worden
en over de stalinrichting die ten goede moet komen aan boer en
dier.”
Qua innovatie inzake stalconcepten maakt Georges een onderscheid tussen melkveehouderij en varkenshouderij. In de varkenshouderij is er al een lange weg afgelegd als gevolg van de
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vaststelling dat dieren zich beter voelen, en dus een hogere productie leveren, in een betere stal. “De slinger is misschien zelfs te
ver doorgeslagen waardoor de economische voordelen van stallen
met een hightechuitrusting in vraag kunnen gesteld worden.” Een
grote uitdaging in de varkenshouderij is het geur- en fijnstofprobleem. “Vanuit milieukundig en maatschappelijk standpunt is
het goed dat dit opgelost zou raken. Ook vanuit economisch en
ergonomisch oogpunt. Het is niet goed dat een varken en de boer
voortdurend in een ammoniakgeur zitten. Een luchtwasser bijvoorbeeld is een bijkomende kost, maar zulke maatregelen zijn
belangrijk om onze license to produce niet te verliezen.” In de rundveehouderij moet de innovatie zich richten op meer koelte in de
stal. Met koeien die sowieso al veel warmte produceren tijdens de
omzetting van het ruwvoeder – en hoe hoger hun productie, hoe
meer lichaamswarmte – en met de warmer wordende zomers,
zal de stal van de toekomst een goede ventilatie moeten hebben.
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Landbouw&Techniek bracht Georges Van Keerberghen (rechts op de
foto), lid van het Hoofdbestuur en verantwoordelijk voor de vakgroepwerking, en Lieven Vandeputte (links), diensthoofd Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw, samen voor een gesprek over
het hoe en waarom van duurzame innovatie in de veehouderij.

Meedenken over de toekomst
De Infodag Innovatieve Veehouderij richt zich tot alle veehouders. De dag opent met een discussiepanel rond de vraag hoe duurzaamheid kan vertaald worden in een meerwaarde voor de
veehouderij. Tijdens een ontwerpsessie kan de veehouder zelf de stal van de toekomst bedenken. Bouwadviseurs zorgen voor begeleiding en een tekenaar geeft ideeën vorm. Tijdens de hele
dag zijn er zeer diverse infosessies rond innovatie in de veehouderij. De deelnemers kunnen zelf
hun dagprogramma samenstellen in functie van hun interessegebieden en informatiebehoeften.
Tussen de sessies en tijdens de middagpauze kan iedereen naar een infomarkt met toeleveringsbedrijven van verschillende technologieën en dienstenorganisaties. Hier kan men terecht voor
concrete informatie, hier kan men de eerste afspraken voor verdere contacten maken.
Je vindt het hele programma van de infodag op www.innovatiesteunpunt.be. Je kan er ook
rechtstreeks inschrijven.
Info Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw, Stijn Bossin, 016 28 61 37 of 0476 93 21 71

Het Innovatiesteunpunt is
een initiatief van de Boerenbond
in partnerschap met Cera
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Op naar de stal van
de toekomst…
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Een andere vorm van innovatie waarvoor Georges een pleidooi
houdt, heeft te maken met de langleefbaarheid van de koeien.
“Uit de boekhouding van Boerenbond leren we dat het vervangingspercentage op veel bedrijven te hoog ligt. Het gaat soms
tot 40%. Dat moet lager. Koeien moeten langer in productie
gehouden kunnen worden dan nu veelal het geval is. De langleefbaarheid van de koeien doen stijgen, in combinatie met het
aanhouden van minder jongvee – wat ook in het kader van het
map interessant is – is de grootste innovatie die men op vlak van
duurzaamheid kan realiseren.” Op maatschappelijk vlak ziet Lieven een grote uitdaging in het integraal duurzaam vlees produceren. “De mensen zullen blijven vlees eten, maar de veehouderij
zal in toenemende mate een antwoord moeten bieden op vragen
naar vlees dat minder milieubelastend is, dat minder uitstoot
geeft, een lagere waterfootprint heeft… Er worden ook veel emotionele claims gelegd op de vleesproductie en -consumptie en we
beschikken nog over te weinig cijfers om weerwerk te bieden. We
moeten de discussie objectiveren en tegelijkertijd met heel de
keten nog beter scoren op duurzaamheidcriteria zoals CO2- en
methaanuitstoot, water- en energiegebruik enzovoort. We moeten
steeds beter, steeds efficiënter worden en waarschijnlijk zal dat
alleen maar kunnen door nog intensiever vee te houden.”
Van Keerberghen sluit hier bij aan en breekt een lans voor
meer gras en minder maïs. In graszoden worden immers, anders
dan in maïs, tonnen CO2 opgeslagen. Verder bevat gras eiwit en
een eigen eiwitproductie is duurzaam en goedkoper dan eiwit uit
krachtvoeders. “Alles wat je zelf kan produceren, met eigen mest
in een gesloten kringloop is economische en ecologische winst.”
Hij vreest verder dat op termijn de maïsteelt met de vinger zal
gewezen worden door een vermindering van de biodiversiteit.

Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw
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Langleefbaarheid
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“Vergeet niet, het optimum waarbij een zwartbonte koe het meest
melk geeft, is 0 °C. Koelte en schaduw zijn goed voor het welzijn
van de koeien en dus ook voor hun economisch rendement.”

Zes goede redenen
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Tot slot vragen we aan onze gesprekspartners of ze ieder 3 goede
redenen kunnen opgeven waarom een varkens-, pluimvee- of
rundveehouder op 8 juni naar de Infodag Innovatieve Veehouderij zou komen. Georges Van Keerberghen: “Het melkquotum
gaat verdwijnen. Dat zorgt voor een aantal vragen. De melkveehouder vraagt zich af of hij voor groei moet gaan of een andere
richting uit moet. Binnen een gesloten quotumsysteem moet je
niet creatief zijn, want je kan toch geen kant op. Dat verandert
nu. Maar de productie verdubbelen is geen optie, daarvoor zijn
er te veel beperkingen: map, ruimtelijke ordening, … Ten tweede
is er het nieuwe Mestactieplan. Dat geeft beperkingen, maar er
zijn economische en technische oplossingen. Veehouders – en
vooral varkenshouders – zullen willen weten hoe ze daarop kunnen inpikken. Ik zie bijvoorbeeld een uitdaging om mengmest,
via scheiding en indikking, om te zetten tot stalmest. Naast het
vergisten. Een derde thema waarover een grote informatienood
bestaat zijn de stalsystemen, met het oog op alles wat er beweegt
inzake dierenwelzijn: bewegingsruimte, koeien binnen of buiten?
We worden met een aantal factoren geconfronteerd die de veehouder aanzetten om zich af te vragen waar hij met zijn bedrijf
naar toe wil.” Lieven Vandeputte bevestigt dat de Vlaamse veehouderij op een belangrijk kruispunt staat. “Dus, al wie vragen
heeft over de toekomst van zijn bedrijf moet zeker naar Torhout
komen. De Infodag is ook gewoon een praktijkgerichte infobeurs
met stands van toeleveringsbedrijven en dienstenorganisaties.
Mensen die direct bruikbare oplossingen zoeken of eerste contacten willen leggen komen er zeker aan hun trekken. En tenslotte is
het een dag die de veehouder die dat wenst, wil meenemen in een
creatief proces. Mensen die zelf wel eens luidop willen nadenken
over de vragen voor de toekomst kunnen op woensdag 8 juni bij
ons terecht.” r

infodaginnovatieve
Woensdag 8 juni 2011
10–18 uur veehouderij
Diocesaan Centrum Groenhove, Torhout
Op deze infodag kom je alles te weten over duur
zame stalconcepten. Er zijn een dertigtal infosessies
rond vijf thema’s: energie, water, mest, emissies en
meerwaardecreatie. De recentste stand van zaken
op technisch vlak verneem je op de technologie
markt. Je wordt ook zelf aan het werk gezet in work
shops en discussiesessies. Een ruim en innovatief
aanbod, waarmee je zeker aan de slag kan!
Programma en hoe inschrijven? Bel 016 28 61 02,
mail diana.goris@boerenbond.be of surf eens naar
www.innovatiesteunpunt.be.
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De vraag is dus of er vergistingconcepten
mogelijk zijn op een melkvee-, varkens- of
pluimveebedrijf, waarbij op basis van op
het bedrijf beschikbare biomassastromen
energie wordt geproduceerd voor het
eigen bedrijf. Deze installaties moeten
performant zijn, maar toch eenvoudig,
betaalbaar zijn en weinig arbeid vragen,
zodat ze maximaal kunnen geïntegreerd
worden binnen het productieproces.
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Pocketvergisting,
mestvergisting op
boerderijschaal

In Vlaanderen werd op 2 melkveebedrijven een mestvergistingsinstallatie
op boederijniveau van de firma Biolectric geïnstalleerd (zie p. 38). Het Nederlandse proefbedrijf Varkens Innovatie
Centrum in Sterksel zet sinds 2010 in op
het onderzoek naar de haalbaarheid van
pocketvergisting op landbouwbedrijven.
In oktober 2010 werd de Microfermpocketvergister op het bedrijf geïnstalleerd.
Dit voorjaar wordt een tweede type, namelijk de udr-vastbedhoogrendementsvergister, geplaatst. De pocketvergisters
moeten gevoed worden met verse mest
vermits dit garant staat voor de hoogste
biogasopbrengst. Wanneer de installatie
bij bestaande stallen ingepast wordt, zijn
er bijgevolg aanpassingen nodig om de
mest direct naar de vergister te brengen.
In Sterksel zullen de vergisters uitsluitend
met varkensmengmest worden gevoed.
Beide types pocketvergisters vertrekken
vanuit het idee dat compacte vergistingsreactoren op landbouwbedrijven mogelijk
zijn wanneer het vergistingsproces wordt
geoptimaliseerd waardoor de verblijftijd
van de biomassa in de reactor kan worden
teruggeschroefd tot een tiental dagen.
De Microferm is een compact systeem
waarbij een reactor geïnstalleerd wordt
waarin de vergisting plaatsvindt. Daarnaast wordt een digestaatopslag voorzien die eveneens dient als buffer voor
het geproduceerde biogas. Na enkele
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Technieken van kleinschalige
vergisting

Bij vergisting denken we meestal spontaan aan megainstallaties. Nochtans biedt vergisting op kleinschalig
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niveau heel wat potentieel. Energie uit mest is immers
op elk veeteeltbedrijf potentieel aanwezig en kan een
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antwoord bieden in de zoektocht naar een onafhankelijke energievoorziening.

– Inge Goessens, Innovatiesteunpunt;
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Joris Pante, Biogas-e vzw & Greet Ghekiere, povlt –
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Mestraffinage
Mestraffinage (Agri MoDEM) is een mestvergistingsproces dat sneller en compacter
is en meer uit de mest haalt dan een tradionele vergister. In dit systeem wordt er
100% mest vergist. De eindproducten zijn
een stikstoffosfaat-, een stikstof-kaliumoplossing en compost. De verblijftijd van de
mest wordt teruggebracht van 40 naar 1 à
2 dagen. Een eerste installatie werd vorig
jaar opgestart in het Nederlandse NoordSleen.
De werking van dit systeem kan opgedeeld worden in 5 fasen. Eerst wordt de

Rentabiliteit
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mest in een bioreactor in vloeibare fase
gebracht. De zwavel wordt tijdens deze
eerste stap al verwijderd uit de mest, een
deel kan worden hergebruikt bij de verdere bewerking van de mest. In een tweede
bioreactor worden opgeloste delen van de
onopgeloste delen gescheiden. De onopgeloste delen (lignine) worden in een derde
reactor verder gecomposteerd. In de vierde
reactor wordt het methaangas uit de mest
gehaald. Omdat dit gas geen zwavel bevat,
heeft het een betere kwaliteit dan het gas in
een traditionele vergister. De vloeistof die
overblijft, wordt vervolgens verder omgezet in een stikstoffosfaat- en een stikstof-
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Omdat een vergistingsinstallatie op verschillende manieren en in verschillende
vermogens kan gebouwd worden, is het
moeilijk om een algemeen idee te geven
van de rentabiliteit. Ruw benaderd hebben
vergisters van 10 tot 60 kWe een investe-

een microfermvergister met een capaciteit van 4000 ton mest per jaar wordt
uitgerust met een wkk van 40 kW. Voor
een investering van 320.000 euro en een
onderhoudskost van 12.000 euro per jaar
wordt er met de gasmotor 250.000 kWh
elektriciteit en ongeveer 324.000 kWh
warmte geproduceerd. Als er 40% van
deze groene stroom zelf verbruikt wordt,
levert de besparing op stroomkosten en
de inkomsten uit groenestroomcertificaten ongeveer 45.000 euro op of 11,25 euro
per ton mest. Wanneer we aannemen dat
de helft van de geproduceerde warmte
effectief benut kan worden buiten de vergister, levert dat voor ongeveer 5000 euro
warmtekrachtcertificaten op. Wanneer we
eenzelfde hoeveelheid warmte met een
verwarmingsketel zouden produceren,
hebben we 16.000 l stookolie nodig, wat
een kostprijs betekent van 8000 euro.
Afhankelijk van de financiering en mogelijke ondersteuningsvormen wordt de
installatie in dit voorbeeld terugverdiend
op 8 à 10 jaar. Berekening op maat is
steeds nodig.
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ringskost van 6 tot 10.000 euro per kWe
(geïnstalleerd elektrisch vermogen). Niet
alleen de capaciteit en het geïnstalleerde
vermogen, maar ook de gebruikte technieken van ‘hightech’ tot ‘simpel en goed’
spelen daarbij een rol. Een bijhorende
onderhoudskost kan daarbij variëren van
200 tot 600 euro per kWe per jaar. De
onderhoudskost varieert dus van 2 tot
meer dan 10% van de investering per jaar.
Door het biogas in een kleinschalige
warmtekrachtkoppeling te verbranden,
produceer je zowel warmte als elektriciteit. Aangezien je de installatie bijna het
hele jaar (ongeveer 8000 uren) kan laten
draaien, is de geproduceerde hoeveelheid warmte en elektriciteit groot. Het is
belangrijk zoveel mogelijk warmte zinvol
aan te wenden op het bedrijf. Voor nuttig
gebruik van de warmte krijg je warmtecertificaten. De vergister zelf verbruikt hoogstens tot 40% van de warmte. De rest van
de warmte kan bijvoorbeeld voor de verwarming van stallen en woonhuis en de
aanmaak van warm water voor het spoelen
van melkinstallaties gebruikt worden. De
stroom die geproduceerd wordt met biogas wordt als groene stroom beschouwd
en geef bijgevolg recht op groenestroomcertificaten. Deze certificaten hebben
een waarde van 100 euro/1000 kWh.
De stroom zelf kan je zelf verbruiken (±
15 cent/kWh) of aan het net terugleveren
(± 3,5 cent/kWh). Hoe meer stroom je zelf
kan verbruiken voor de klimaatregeling
van varkensstallen of het elektriciteitsverbruik van een melkrobot, hoe groter de
totale besparing zal zijn. Een uitzondering
hierop geldt wanneer de motor een vermogen heeft kleiner dan 10 kW, dan kan
je gebruik maken van een terugdraaiende
teller en ontvang je voor de teruggeleverde
stroom eenzelfde vergoeding als voor de
rechtstreeks zelf verbruikte stroom.
Voor verse rundvee- en varkensmengmest mag je tussen de 25 à 35 Nm³ biogas per ton verwachten. Een voorbeeld:
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maanden gebruik bedraagt de gemiddelde verblijftijd van de mest in de reactor 20 dagen. De bedoeling is om het
vergistingsproces verder te optimaliseren
zodat de verblijftijd tot de helft kan worden gereduceerd zonder aan vergistingrendement in te boeten. De ervaring leert
dat de vergisting van rundermengmest
vlotter verloopt dan de vergisting van varkensmengmest. Varkensmengmest bevat
minder vergistingsbacteriën en het hogere stikstofgehalte kan sneller problemen
opleveren met ammoniumintoxicatie in
de reactor.
De udr-vastbedhoogrendementsvergister wordt in Duitsland gepromoot als
zelfstandige kleinschalige vergistingsinstallatie of als aanvulling op een bestaande grootschalige vergister. Het systeem
bestaat uit 2 tot 3 gecoate rechtopstaande
tanks waarin rechtopstaande buizen zorgen voor een groot hechtingsoppervlak
van de bacteriën. Dit in tegenstelling tot
de Microferm waarbij geen dragermateriaal aanwezig is waarop de vergistingsbacteriën zich vasthechten. Het hechtingmateriaal vermijdt dat de bacteriën bij de
korte verblijftijden te snel afgevoerd worden met het digestaat.
Het geproduceerde biogas kan gebruikt
worden als brandstof in een verwarmingsketel. In de meeste gevallen zal het biogas
echter verbrand worden in een kleinschalige micro-wkk (gasmotor, stirling, …) met
productie van zowel elektriciteit als warmte. Het elektrische rendement van een dergelijke installatie ligt meestal rond de 30%
aangevuld met een thermisch rendement
van iets meer dan 50%.

Waar grote biogasprojecten meestal
stuiten op negatieve reacties van omwonenden, lijken de bedrijfsgebonden
pocketvergisters een beter maatschappelijk draagvlak te hebben. Zolang enkel
bedrijfse igen mest en biomassa in de
installatie gebruikt wordt, volstaat een
klasse 3-vergunning. Een melding tot
wijziging van de bestaande milieuvergunning is voldoende. Een kleine vergister
kan immers als opslag voor dierlijke mest
in combinatie (rubriek 28) met een installatie voor de productie of omzetting van
gassen van 1 tot 10 Nm³/uur of ongeveer
20 kWe (rubriek 16.1.b) vergund worden.
Indien in de installatie materiaal van buitenaf vergist wordt dat als afvalstof ingedeeld is, is een klasse 1-vergunning vereist
(rubriek 2.2.3.). r

kaliumoplossing. Deze moeten wel apart
opgeslagen worden. Met deze eindproducten kan men gerichter kalium op het veld
brengen. Het groene gas dat in deze mestraffinage-installatie geproduceerd wordt,
is van aardgaskwaliteit. Vermits er meer
geproduceerd wordt dan nodig is op het
bedrijf, kan dit gas voor andere doeleinden
gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor
voertuigen op biogas of het kan geïnjecteerd worden op het net. – Stijn Bossin,
Innovatiesteunpunt –
Info www.get-technologies.com
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Gas uit stalmest verlaagt
energiefactuur
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Mathieu Hendrickx (rechts) legt de werking
van de stirlingmotor uit aan Stijn Bossin van
het Innovatiesteunpunt.

Op het bedrijf werd de voorbije jaren
veel gebouwd en gerenoveerd. “In 2005
verbouwden we de oude stal, met onder
andere een melkrobot”, vertelt Mathieu.
“Twee jaar later startten we met onze
b&b ‘De Bronne’. We beschikken over 4
ruime gastenkamers (www.debronne.be).
Dat is voornamelijk Inge haar domein.
En in november hebben we onze nieuwe
melkveestal in gebruik genomen. Bij deze
nieuwbouw werkten we nauw samen met
de firma Delaval. We kozen opnieuw voor
een melkrobot. Deze is geschikt voor een
quotum van 750.000 l. Het koeverkeer
verloopt nu gestuurd en dat scheelt heel
wat in arbeid!” Tijdens deze projecten en
de verbouwing van het woongedeelte van
de vierkantshoeve stelden Mathieu en
Inge zich alsmaar meer vragen over hun
groeiende energiefactuur. Hier wilden ze
absoluut iets aan doen.
Inge: “Bij de verbouwingen van ons
huis hebben we principes van een passieve woning toegepast. Dit is niet alleen
gunstiger voor onze energiefactuur, maar
ook voor het milieu. In de stal hebben we
eveneens voor energievriendelijkere technieken gekozen. Zo zit er een platenkoeler
op de melktank en doen we aan warmterecuperatie. Elk op zich betekenen deze
beslissingen misschien niet zoveel, maar
samen helpen ze die factuur verlagen.”
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Foto: Anne Vandenbosch

aandacht voor energie

Mathieu en Inge Hendrickx hebben een melkveebedrijf
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met b&b in het mooie, glooiende landschap van Steen-

huize-Wijnhuize. Dit sympathieke koppel leeft erg energiebewust. Begin april gingen we een kijkje nemen naar
energie uit mest.
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hun pocketvergister. Dit nieuwe systeem recupereert
– Anne Vandenbosch –

daarnaast zijn er ook nog 70 stuks jongvee. Het bedrijf telt bovendien 70 ha weiden en akkerland. Een zoon en een dochter, Jolan (6) en Ella (4), maakten dit leuke
gezin compleet.

op

focusCop...

yr

ig

Mathieu Hendrickx en Inge Lapage namen
in 2001 het melkveebedrijf van Mathieus
ouders over. Ze breidden intussen het
quotum uit van 395.000 naar 560.000 l.
Dit melken ze vol met 65 melkkoeien,

1

2

figuur 1 Lucht in warmtebron maximaal in volume (stap 1),
lucht in warmtebron minimaal (stap 2).
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Kleinschalige mestvergister
Mathieu en Inge bleven dus nieuwe mogelijkheden om energie te besparen of te
produceren bekijken. “We plaatsten in
2008 trouwens ook al zonnepanelen op de
loods”, gaat Mathieu verder. “Maar het vernieuwde melkveebedrijf heeft het verbruik
verhoogd naar ongeveer 45.000 kW. We
dachten er ook aan om een mestvergister te
plaatsen. Een grootschalige installatie zou
hier vermoedelijk vergunningsproblemen
opleveren en je hebt er ook behoorlijk wat
plaats voor nodig. We zochten dus verder.

De Stirlingmotor, een oude
technologie heropgevist
In het begin van de negentiende eeuw ging Robert
Stirling, een Schotse dominee, op zoek naar een alternatief voor de stoommachine. Al in 1816 vroeg hij
een patent aan voor deze externe verbrandingsmotor.
Door de ontwikkeling van interne verbrandingsmotoren zoals de dieselmotor en benzinemotor en de
elektromotor raakte de Stirlingmotor in onbruik. Deze
oude technologie biedt nochtans heel wat potentieel.
Hoe werkt de Stirlingmotor? De motor werkt op het
principe van het uitzetten en het inkrimpen van een
gas (meestal helium) door afwisselend verwarmen

op

en koelen. Door het gas in een door een zuiger afgesloten cilinder
te verwarmen, wordt de zuiger door uitzetting verplaatst (stap 1,
figuur 1A). Vervolgens wordt het gas afgekoeld waardoor het opnieuw
inkrimpt (stap 2, figuur 1B). De arbeid die geleverd wordt door dit
systeem wordt via een generator omgezet in elektriciteit. Een groot
voordeel is dat de aandrijving van het systeem door een externe
warmtebron gebeurt waardoor zowat elke warmtebron (een gasvlam, een oliebrander, hout, zon, …) kan gebruikt worden. Wanneer
biogas de brandstof is, komt dit gas niet in contact met de motor
waardoor het gas niet ontzwaveld moet worden. Daarnaast werken
de motoren zeer stil en hebben ze weinig bewegende delen. Hierdoor hebben ze een lange levensduur en een lage onderhoudskost.
– Inge Goessens, Innovatiesteunpunt –
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Van op het verhoog in de nieuwe melkveestal
heb je zicht op de met gas gevulde ‘ballon’ van
de pocketvergister.

Foto: Anne Vandenbosch

Op het bedrijf Hendrickx werd intussen
de eerste praktijkinstallatie gebouwd. De
graafwerkzaamheden startten in februari.
De eigenlijke opstart van het vergistingsproces gebeurde begin maart. “Onze vergister heeft een capaciteit van 300 m3”,
legt Mathieu verder uit. “Een mengsel van
mest en stro vormt de basis van het proces.
Dat wordt automatisch via een leiding vanuit de mestkelder onder de naastliggende
stal naar de vergister gepompt. Om te
vergisten zijn ook methaanvormende bacteriën nodig. Voor onze opstart verkregen

staat aflaten in de mestzak naast de ballon.
Dit digestaat is vloeibaar en pikzwart, het
wordt als mest op het land gebracht.
Het methaan uit de ballon wordt via
een gasleiding naar de stirlingmotor (zie
banden) gestuurd en vervolgens verbrand.
Deze motor heeft een productie van
9,5 kWh elektrisch en 26 kWh warmte.
De elektriciteit wordt op het net gezet,
met een terugdraaiende teller. De warmte
houdt onder meer de biomassa op temperatuur zodat het vergistingproces vlot
verloopt. Onder de motor ligt er trouwens
een warmtewisselaar waarmee de leiding
met mest opgewarmd wordt. Maar met de
warmte produceren we vooral warm water.
We kunnen het leidingwater opwarmen
tot een temperatuur van 60 °C. We gebruiken dit voor het sanitair in de b&b en in
onze woning, maar ook voor de melkrobot. Deze verbruikt dagelijks 250 à 300 l
warm water.”
Mathieu en Inge hebben geen omzien
naar de werking van de pocketvergister.
“Dit is een eenvoudige installatie. Bovendien kan Philippe de sturing ervan gemakkelijk van op afstand volgen.”

100% zelfvoorzienend

er

In de praktijk

we die uit het digestaat van een vergister
van een collega. Wij zijn hier gestart met
een basis van 120 m3. Dat was een goede
hoeveelheid om het vergistingproces snel
op kruissnelheid te krijgen. Om de temperatuur van de biomassa – het stalmengsel
heeft een temperatuur van 10 °C – op te
drijven tot 38 °C, gebruikten we in begin
een bijkomende stookoliebrander.
Eens het vergistingsproces start, wordt
het gevormde methaangas opgevangen
in een ‘ballon’ of zak. Dat is eigenlijk het
meest zichtbare gedeelte van de pocketvergister, ten minste als hij gevuld is met
gas. Deze vergister beneemt eigenlijk
niet zoveel plaats, namelijk 30 x 10 m.
Een gedeelte zit immers ondergronds. De
ondergrondse zijwanden zijn hellend uitgevoerd met isolatieplaten waardoor de
bodem slechts 2,5 m breed is. Maar als
de ballon gevuld is met gas, bolt hij op
tot ongeveer 4 m hoogte. Dat is best wel
indrukwekkend. Het geheel is vacuüm
afgesloten zodat er geen gas kan ontsnappen. De ballon zelf bestaat uit 3 lagen: binnenin een gelaste kunststoflaag, vervolgens
een isolatielaag en aan de buitenzijde nog
een beschermfolie. Het is de bedoeling dat
we er in de toekomst dagelijks 5 à 6 m 3
nieuwe mest inbrengen en evenveel dige-
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Via Biogas-E kwamen we in contact met
ingenieur Philippe Jans van het bedrijf
Biolectric. Hij is een expert in energietechnieken. Alhoewel hij niet zo vertrouwd was met de landbouwsector dokterde hij een vergistingsysteem uit waarbij
energie gerecupereerd kan worden uit
mest. Bovendien bleek deze kleinschalige biogasinstallatie – ook pocketvergister genoemd – eenvoudig in gebruik en
zorgt het systeem niet voor een complexe
opvolging. Eind vorig jaar plaatste hij
een pilootopstelling bij een collega-melkveehouder. We gingen kijken en waren
gewonnen voor dit systeem.”

Mathieu en Inge kregen voorlopig nog geen
vlif-tussenkomst voor hun investering.
“Nochtans kan je voor energieproductie
steun krijgen”, zeggen ze ietwat verontwaardigd. “Je krijgt geen steun voor mestverwerking wanneer geen wezenlijk deel
eigen grondstoffen worden verwerkt. Maar
wij kozen voor onze koeien bewust voor
een diepstrooiselstal waardoor we jaarlijks
enkele tientallen ton stro in de vergister
zullen brengen. Dit stro is toch een eigen
grondstof? Straffer is dat we in Wallonië
met dit systeem zelfs 32,5% subsidie zouden verkrijgen… We hopen dat we dit alsnog rechtgezet krijgen! Het was immers
ook niet evident om voor zo’n nieuw systeem een lening van de bank los te krijgen!”
Jaarlijks wordt een productie van
64.000 kWh groene stroom uit 2000 ton
mest verwacht. De energieproductie levert
het koppel gelukkig wel groenestroomen warmtecertificaten op, respectievelijk
120 en 80 euro of in totaal 200 euro per
1000 kWh dat geproduceerd wordt. “Dit
speelt een belangrijke rol in de terugverdientijd. We investeerden immers zo’n
95.000 euro. Mét vlif-steun zouden we
deze investering op 5 jaar kunnen terugverdienen. Maar ons eerste doel was
de energiefactuur te doen zakken door
volledig zelfvoorzienend te worden op
vlak van energie en daarin zijn we alvast
geslaagd!” r
Het Innovatiesteunpunt organiseert op 23
juni van 13 tot 16 u een demodag op het
bedrijf Hendrickx. Inschrijven kan bij Diane Goris 016 28 61 02 of via www.innovatiesteunpunt.be
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Nieuwe droogtechniek
valoriseert mest maximaal
van Linea Trovata stelden ze een innovatief mestverwerkingssysteem voor. Intussen wordt dit project realiteit.
In juli wordt de installatie opgestart.
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Foto: Naten Van Hemelr ijck

“We kregen op onze thuislocatie geen
vergunning voor een Trevi, een biologische zuivering van de dunne fractie van
mest”, legt Peter uit. “In 2003 konden we
een leegstaand bedrijf voor 900 zeugen
en 1500 vleesvarkens kopen in Merksplas.
Hier stond een behoorlijk grote Treviinstallatie die nooit was opgestart.
Die aankoop was dus een
opportuniteit voor
onze bedrijven in

er

Zoeken naar geschikt systeem

Loenhout. In 2005 zijn we gestart met
de mestverwerking. Deze installatie was
vergund voor 17.000 ton varkensmest.
Dat was ruim voldoende voor onze bedrijven, we konden zelfs nog mest verwerken
van andere bedrijven. Toch voelden we
ons niet gelukkig bij deze situatie. Deze
vorm van mestverwerking is immers geen
totaaloplossing voor het mestprobleem. Je
splitst het in een probleem van de dikke
fractie én een probleem van de dunne
fractie.” “Het scheiden van de dikke en
dunne fractie door een mestscheider is
een duur proces”, vult Kris aan. “En ook
de afzet van de dikke fractie
is een blijvende kost.
B o v e n d i e n v e rloopt de afzet van
het effluent niet
altijd vlekke-
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De broers Peter en Kris Vermeiren zijn
allebei varkenshouders in Loenhout, hun
bedrijven liggen er naast elkaar. Ze werken erg veel samen, onder meer onder de
vorm van de bvba Pekri.

– Anne Vandenbosch –
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Innovatieprijs 2010. Samen met Naten Van Hemelrijck

loos, denk bijvoorbeeld maar aan uitrijproblemen tijdens natte seizoenen. Ook dit is
trouwens duur ‘water’transport.”
De broers waren dus op zoek naar
alternatieven. Tijdens die zoektocht lazen
ze een artikel over een droogtechniek
die gebruik maakte van de warmte uit
de stal. Een interessante techniek maar
gezien er per stal zo’n systeem zou moeten gebouwd worden, kwam dit relatief
duur uit. Op Agriflanders 2009 hadden
ze voor het eerst een ontmoeting met
Naten Van Hemelrijck, managing director
van Linea Trovata Eco. Linea Tovata is een
ondernemersgroep actief in duurzame
energie- en milieutechniek. Linea Trovata
Eco staat hierbij in voor de milieutechniek en is vandaag voornamelijk actief in
de landbouw. Het werd de prille start van
een nieuwe samenwerking die in februari 2010 werd vastgelegd onder de vorm
van lt Pekri. Naten kon Peter en Kris
immers een grootschalige drooginstallatie
voorstellen, waarbij met eenzelfde hoeveelheid warmte meer mest zou kunnen
gedroogd worden. Het naastgelegen serrebedrijf bleek bovendien geschikt te zijn
voor de levering van de nodige warmte
voor het systeem.
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Peter en Kris Vermeiren hoorden bij de laureaten van de

Eén van de eindpro
ducten van het droog
proces is een exportwaar
dige droge mestkorrel.

Doordachte techniek
“Deze techniek is niet nieuw”, legt Naten
uit. “Er wordt gebruik gemaakt van de
Leudaldroogtechniek. De ontwikkeling is
zo’n 12 jaar geleden gestart in een varkenshouderij in Nederland. Bart Docters van
Leeuwen startte hier als varkenshouder
een zoektocht naar een mestverwerkings-

opstart gepland in juli
Intussen zijn de bouwwerkzaamheden van de eerste industriedroger in België gestart. “In
tegenstelling tot de Nederlandse droger wordt hier een aparte drooginstallatie gebouwd
die gebruik maakt van externe warmte”, legt Naten Van Hemelrijck uit. “Tegenover andere
drooginstallaties is hier slechts de helft aan warmte nodig en is ook het elektriciteitsverbruik beperkt. De installatie wordt ruim opgebouwd zodat ze goed toegankelijk wordt. Ze
bestaat enkel uit eenvoudige componenten met weinig energievergende stappen in het
proces.” De installatie in Merksplas is vergund voor 30.000 ton mest. In februari startten
de sloopwerken van enkele varkensstallen en de lagune voor de opslag van het effluent van
de biologie. De loods die momenteel opgetrokken wordt, zal het volledige systeem omhullen. Ze zal 74 op 20 m meten. In het dak ervan worden ook zonnepanelen geïntegreerd.
Vanuit de serre wordt een leiding van 400 m aangelegd waardoor de warmte wordt aangebracht. Vanaf mei wordt de drooginstallatie in de loods geplaatst. De partners hopen in juli
het systeem te kunnen opstarten. Dat wordt alvast een spannend moment!
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“Het gebouw bestaat uit een voorscheiding
en behandeling in 2 ‘straten’, de droge
straat en de natte straat. Het scheiden van
de mest in een dunne en dikke fractie is
een processtap. Beide fracties worden volledig gedroogd, maar via een gedeeltelijk
verschillend traject. Grove delen, samen
met vezels en haren, vormen de dikke
fractie met circa 30% droge stof. Deze
fractie wordt gemengd met de geconcentreerde dunne fractie. Deze combinatie
heeft een drogestofgehalte van 25%. Een
vulsysteem brengt dit mengsel naar een
rijdende bak met een capaciteit van 2 ton.
Die beweegt zich meerdere malen per dag
automatisch over het droogbed (33 x 6 m)
(zie foto). De mest wordt in de rijdende

ht

techniek die past op een landbouwbedrijf.
Het moest een volledige én duurzame
oplossing worden. Het moest dus – ook op
lange termijn – zowel een economisch als
ecologisch haalbaar systeem zijn.” Pas in
2007 kwam Linea Trovata in contact met
Bart, die toen het concept inbouwde in
een vleesvarkensstal. In 2008 werd deze
eerste boerderijdrooginstallatie, die werkt
met warmte uit de varkensstal en zonneenergie, operationeel in Nederland. Peter
en Kris gingen er met Naten naar kijken,
ze waren wel gewonnen voor het systeem.
Ze startten gezamenlijk aan de uitwerking
op maat voor de locatie in Merksplas.
We kregen van Naten een uitgebreide
uitleg over de werking van het systeem:
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Foto: Anne Vandenbosch

Naten Van Hemelrijck van Linea Trovata
Eco en varkenshouders Peter en Kris Vermei
ren (v.l.n.r.) op de werf van de loods.

bak door matrijzen geperst. Door de constante snelheid (10 m/minuut) worden de
sliertjes mest egaal over de droogbak verspreidt. Zo ontstaat een ‘lasagnestructuur’
van laagjes mest van in totaal zo’n 30 cm
dik. Aan de onderkant van de droogbak
liggen roosters waar warme lucht doorheen gaat. De voldoende gedroogde mest
(85% ds) wordt afgevoerd langs onder,
doorheen het rooster vanwaar het naar
containers wordt afgevoerd.
In de industriële droger wordt de lucht
gebruikt om met teruggewonnen energie
de dunne fractie in te drogen. Vervolgens
wordt een deel van de luchtcirculatie verder gebruikt in de drooginstallatie. Hierbij wordt de externe warmte afkomstig
van de serre gebruikt. Belangrijk is dat
steeds lucht met een hoge luchtvochtigheid wordt nagestreefd. Aangezien warme
lucht veel meer vocht kan bevatten dan
koude lucht zijn hogere temperaturen
belangrijk voor een optimale werking.
De voldoende ingedroogde dunne fractie wordt toegevoegd aan de dikke fractie
afkomstig van de scheider.
In het circuit van de luchtbehandeling
– de natte straat – zijn een chemische
wasser en filterpakketten aangebracht die
de lucht ontdoen van fijn stof en ammoniak. In de centrale koeltoren komen
beide luchtstromen samen en wordt de
verzadigde lucht gekoeld waarbij condenswater ontstaat. Via een warmtewisselaar
wordt de hierbij vrijgekomen condens
energie teruggebracht in het proces. Dit
proces herhaalt zich continu zodat met
beperkte externe warmte de mest wordt
ingedroogd. De externe warmtebron
gebruiken we eigenlijk alleen om de energieverliezen te compenseren.”
In de industriedrogers, dus drooginstallaties met constante aanvoer van warmte
op hogere temperatuur, is de doorlooptijd in de droger zelf circa 2 dagen. In
vergelijking met een banddroger (circa
1 uur) is dit zeer lang. Dit heeft een aantal voordelen: een rustig proces betekent
minder stofproductie, geen nodeloos
energieverbruik, een grote robuustheid
en de zekerheid dat het product ook binnenin de korrels droog is. De eindproducten van het volledige proces bestaan uit
een hoogwaardig stikstofconcentraat, een
exportwaardige droge mestkorrel en condenswater dat teruggaat naar de serre. De
mest wordt met andere woorden volledig
gevaloriseerd! r

Zicht op de bak die meerdere malen per dag
automatisch over het droogbed beweegt. De
mest in de bak wordt door matrijzen geperst
en zo over de droogbak verspreid.
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Het Rondeel, uniek stalsysteem
voor leghennen
De kippen worden er met veel zorg voor dierenwelzijn
en milieu gehouden. Wij gingen kijken naar de tweede
– Jan Van Bavel –
gend jaar geopend. In Wintelre spraken
we met Ruud Zanders, directeur van Rondeel bv, en uitbaters Paul en Els van den
Berk. Het Rondeelverhaal begon in 2003,
toen er door de uitbraak van de vogelgriep
miljoenen kippen werden gedood. “Toen-
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Momenteel zijn er in Nederland al 2 Rondeelstallen in gebruik. Op 8 april vorig
jaar werd in de Veluwestreek de eerste
stal geopend in Barneveld; de tweede is
sinds 11 februari actief in het Brabantse
Wintelre. Een derde stal wordt begin vol-
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Rondeelstal in Wintelre.

nd

hennen, kreeg in Nederland al veel positieve reacties.

malig Nederlands minister van Landbouw
Cees Veerman gaf daarop Wageningen ur
de opdracht om op zoek te gaan naar
nieuwe vormen van hennenhouderij”, vertelt Ruud Zanders. “Het onderzoeksteam
ging daarbij de spanningsverhoudingen
na tussen maatschappelijk verantwoord
ondernemen, de behoeften van de leghen en een ideale werkomgeving voor de
pluimveehouder. Dit ‘Houden van hennen’-project leidde in 2004 tot een rapport
waarin 2 alternatieve houderijsystemen
voor leghennen werden voorgesteld: de
Plantage en het Rondeel. Met de oprichting van de besloten vennootschap Rondeel ging Cor van de Ven, eigenaar van de
Venco Groep (zie bandartikel), eind 2006
de uitdaging aan om het Rondeelconcept
technisch te ontwikkelen. Het moest
werkbaar zijn voor de kippen én voor de
boer.” Rondeel bv is eigenaar van het concept en verkoopt zowel de stallen als de
eieren. Pluimveehouders kopen het stalconcept en sluiten een franchiseovereenkomst met de besloten vennootschap voor
de afzet van de eieren, het gebruik van de
naam Rondeel, …
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Het Rondeel, een nieuw huisvestingsconcept voor leg-
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Uitbaters Els en Paul van den Berk hebben
alle vertrouwen in het Rondeelconcept.

Het stalconcept
De Rondeelstal is rond, heeft een totale
oppervlakte van 3400 m², een doorsnede
van 75 m (plus 10 m bosrand) en biedt
plaats aan 30.000 Lohmann Brownleghennen, die een jaarlijkse productie
van 8 miljoen eieren realiseren. “In Wintelre zijn er momenteel nog maar 27.000
hennen”, vervolgt Zanders zijn verhaal.
“Bedoeling is dat een pluimveehouder

De Venco Groep
Rondeel is een onderdeel van de Nederlandse Venco Groep, een familiebedrijf met innovatieve merken in de pluimveesector. Cor van de Ven en zijn vrouw Han legden het fundament voor de groep in 1983, toen ze het bedrijf Vencomatic oprichtten (bekend van de
ontwikkeling, productie en verkoop van systemen in de pluimveehouderij). Vencomatic
ontwikkelde een innovatief nestsysteem voor de automatisering van broedeierenproductie.
Gaandeweg voegden ook Prinzen (specialist in eierverwerkings- en trayverwerkingsapparatuur) en Agro Supply (specialist in droging van pluimveemest en klimaatoplossingen) zich
bij de groep. Verder maakt Vencosteel stalen onderdelen (plaatwerk en licht constructiewerk) voor de groep. De Venco Groep is lid van het Dutch Poultry Center en speelt met
het eigen onderzoekscentrum KempenKip een actieve rol in het faciliteren van pluimveeonderzoek in Nederland. Naast het wereldwijde dealernetwerk, heeft de Venco Groep ook
eigen faciliteiten in de ‘sleutelgebieden’ Brazilië, China en Spanje. Hiermee houdt ze nauw
contact met de markt en kan ze haar producten aanpassen aan lokale behoeften.
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Rondeeldirecteur Ruud Zanders voor de
ingang van de stal in Wintelre.
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Rondeellocaties zijn onbeperkt toegankelijk voor het publiek. Bezoekers krijgen er
via infoborden uitleg, kunnen via de glazen bezoekerstunnel naar de kippen kijken, langs de bosrand wandelen, er is een
speelruimte voor kinderen en je kan ook
dagverse eieren kopen. Op de tweede verdieping staan 2 warmtewisselaars voor de
klimaatsturing en de voor- en nadroging
van de mest.

Ken- en keurmerken
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pen in de stal optimaal en beloonde het
met het maximum van 3 sterren in haar
‘Beter Leven Kenmerk’. “Een unicum,
want eerder kregen enkel biologische systemen zo’n bekroning”, legt Zanders uit.
“We hebben overigens de snavels van de
hennen niet behandeld. Verder hebben
onze eieren als enige in Nederland het
‘Milieukeur Ei’ van de Stichting Milieukeur, wegens de bijzondere aandacht die
wordt besteed aan het milieu en de effecten op de omgeving. Zo zijn het energieverbruik, de ammoniakuitstoot, fosfaaten stikstofexcretie en mineralenverliezen
in de Rondeelstal bijna 20% beter dan
in de gemiddelde gangbare leghouderij.
In de stallen werken we met natuurlijke
ventilatie; met de 2 warmtewisselaars
wordt enkel opgewarmde buitenlucht in
de nachtverblijven geblazen. Voor de uitstoot gebruiken we geen ventilatoren. De
lucht komt onderaan in de dagverblijven
binnen, stroomt door naar de nachtverblijven en bovenaan in de toren zorgen
een schoorsteeneffect en de windsnelheid
ervoor dat er stallucht naar buiten wordt
gezogen. Verder draaien we de mest op
een mestcarrousel, die zich in de mestput
onder de centrale middenkern bevindt.
Van onderuit trekken we daar warme stallucht doorheen via geperforeerde platen.
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Foto: Jan Van Bavel

Vanuit de bezoekerstunnel kan je een blik in
de stal werpen.
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hiermee net zoveel kan verdienen als een
gangbaar Nederlands scharrelkippenbedrijf met 60.000 hennen. Rondeeleieren
kosten in de winkel immers ongeveer
10 eurocent meer dan scharreleieren.” De
stal bestaat uit 4 grote delen (zie figuur 1).
Er werden 5 kleine stallen (nachtverblijven) voor telkens 6000 hennen in een
cirkel gebouwd, waarbij de tussenliggende ruimtes (dagverblijven) benut worden
als overdekte uitloop. De nachtverblijven
(1) zijn bedoeld voor de eerste levensbehoeften van de kip: eten, drinken, rusten
en eieren leggen. Hier werden bestaande
technieken in de pluimveesector gebruikt
zoals legnesten, volièresysteem en voerpannen. De stallen zijn uitgerust met het
Bolegg Terracevolièresysteem van Vencomatic. In de dagverblijven (2) kan de kip
voldoen aan haar natuurlijke behoeften,
zoals scharrelen en stofbaden. Via een
geheel oprolbare geïsoleerde zijwand
wordt er 1 klimaat gecreëerd tussen het
dag- en nachtverblijf. Hierdoor ligt de
drempel voor de kippen om naar buiten
te gaan gevoelig lager dan in gangbare
systemen. De verblijven werden uitgerust met kunstgras, drinktorens en een
zandbak. Volgens Zanders zal de kunststof grasmat regelmatig worden schoongemaakt met een reinigingsmachine. In
de bosrand (3) kan de kip scharrelen, verkennen en beschutting zoeken. Een groot
voordeel is dat de bosrand in periodes van
ophokplicht kan worden afgesloten en de
kippen hun natuurlijke behoeften toch
kunnen bevredigen in het dagverblijf.
De dieren kunnen op en naast de grote
boomstronken schuilen en springen.
De centrale middenkern (4) bestaat uit 3
delen. Op de begane grond bevindt zich
de werkruimte voor de pluimveehouder.
Op de eerste verdieping werd de marketingruimte voor bezoekers, scholen ...
ondergebracht. In deze ruimte kunnen
ook maximum 50 personen vergaderen
‘tussen de kippen’. Alle (ook toekomstige)

Bij de realisatie van het project werd
samengewerkt met diverse belangengroepen, zoals de Nederlandse Dierenbescherming. Die vond het welzijn van de legkip-
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Figuut 1 Indeling van de Rondeelstal.
1

2

1 nachtverblijven
2 dagverblijven
3 bosrand
4 centrale middenkern

3
Bron: Rondeel
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De eerste evaluaties van de Rondeelstallen zijn positief. De vrieskoude tijdens de

Naast de derde stal is Rondeel in Nederland bezig met de inplanting van stallen
op 2 andere locaties. Tegen eind 2012
wil ze 5 Rondeelstallen gerealiseerd hebben, zodat een continue ‘eierstroom’ kan
worden gegarandeerd. Ook in België en
Duitsland zijn er al contacten gelegd met
distributieketens, maatschappelijke organisaties én pluimveehouders. “Alle Belgische supermarkten zijn geïnteresseerd;
onze afzet lijkt dus verzekerd. Tegen 2014
willen we in het buitenland een project
afgerond hebben”, aldus Zanders. Door
de op dit moment beperkte marktpotentie – het ei is duurder dan een traditioneel
scharrelei – is het concept zeker niet voor
elke legpluimveehouder weggelegd, maar
misschien kan het systeem wel interessant
zijn voor opfokhennen of vleeskuikens.
Ook hiervoor worden de mogelijkheden
onderzocht. Wordt vervolgd … r
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yr

op

focusCop...

Foto: Jan Van Bavel

Vooraan de bosrand met boomstronken. In
het midden het dagverblijf (scharrelruimte)
en achter het rolluik het nachtverblijf met de
Bolegg Terrace.

Toekomstplannen

en

Rondeel integreerde de organisatie rond
productie en handel in 1 concept. “We
brengen de eieren van hier naar de retailer en zijn zelfeierpakstation”, zegt Zanders. Met zusterbedrijf Prinzen werd de
afspraak gemaakt om, naast de geautomatiseerde sortering in trays van 30 eieren, ook een rechtstreekse sortering in
kleinverpakking te voorzien. Uitbaters
Paul en Els van den Berk zijn pluimveehouder en eierpakstation tegelijk, waarbij
ze volledig verantwoordelijk zijn voor de
regionale afzet van eieren. Ze verkopen
aan particulieren, plaatselijke bakkers

voorbije winter zorgde bij de stal in Barneveld niet voor grote problemen. “Door de
sneeuw en het smeltwater zakte het zeil
boven de dagverblijven wel iets door, maar
met de dieren gaat het heel erg goed”, zegt
Zanders. “Als het vriest, is het in het dagverblijf iets boven het vriespunt en in het
nachtverblijf 5 à 10 °C warmer. De kippen
eten dan wel iets meer voeder. Kostprijstechnisch was dit dus niet gunstig, maar
de eierproductie bleef gewoon op peil.
Verder worden alle kippen ook hier al in
hun eerste levensfase ingeënt tegen salmonella, daarna worden ze minimaal driemaandelijks gecontroleerd. We hebben
nog geen problemen gehad met salmonella. De kippen worden niet behandeld
met antibiotica, bijgevolg zijn er ook geen
residuen terug te vinden in de eieren. Tot
slot blijft brandveiligheid een continu aandachtspunt.”
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Geïntegreerde afzet

en boerderijwinkels. Paul is verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren,
terwijl Els actief is in het pakstation en de
administratie regelt. Bedoeling van elke
Rondeelstal is dat 1 gezin het bedrijf kan
uitbaten. “De start in het eierlokaal was
moeizaam, maar nu loopt het goed”, vertelt Els. “De psp 30-inpakmachine kan tot
10.000 eieren per uur in doosjes verpakken.” Rondeel verzorgt de landelijke afzet
van eieren, zonder tussenkomst van een
eierhandel. Ze sloot hiervoor een deal met
de bekende Nederlandse distributieketen Albert Heijn. Die neemt een bepaald
percentage van de eieren af onder exclusiviteit en betaalt een eierprijs die gekoppeld is aan de voederprijs. Elk kwartaal
wordt de prijs aangepast in functie van
een voederstijging of -daling. Met bakker van Strien uit Oud-Beijerland werd
ook een deal gesloten voor de afzet van
1.000.000 eieren per jaar.
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Daarmee drogen we de mest na tot 85%
drogestof. We proberen nu de mest, die tot
nog toe wordt afgevoerd, zelf te korrelen
om ze te verkopen. We streven ernaar om
bij al onze producten een meerwaarde te
creëren, zowel bij de verkoop van eieren,
mest als slachtkippen. Op de daken van
de stal wekken zonnepanelen ongeveer
130.000 kWh/jaar op. Daarmee is Rondeel meer dan zelfvoorzienend.”

Foto: Jan Van Bavel

Eierdoosje uit restkokosvezels
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Rondeel besteedde ook veel aandacht aan het eierdoosje. Uit onderzoek van het Nederlands Landbouw Economisch Instituut (lei) blijkt dat consumenten er in de winkel gemiddeld 8 seconden over doen om eieren te kopen. Daarvan hebben ze 6 seconden nodig om
het doosje uit het rek te nemen, de eieren te keuren en ze daarna in het winkelwagentje
te leggen. “Je hebt dus maar 2 seconden om op te vallen”, aldus Rondeeldirecteur Ruud
Zanders. Eieren van hennen die op diverse manieren worden gehouden (scharrel, vrije
uitloop, bio, …) komen uiteindelijk in ongeveer hetzelfde doosje terecht. Rondeel koos
voor een opvallend rond doosje, waarin 7 verse eieren passen (1 voor elke dag). Een ronde
verpakking in het gebruikelijke kartonpulp bleek bijzonder duur om te maken. Na proeven
met gras, stro, hennep, sisal en vlas werd uiteindelijk gekozen voor restkokosvezels, een
biologisch afbreekbaar materiaal. Hiermee is de Rondeelverpakking iets duurzamer dan
een doosje van gerecycled karton. Zusterbedrijf Prinzen zorgde ervoor dat de eieren geautomatiseerd in het doosje kunnen worden verpakt. In de winkel kost het doosje 1,89 euro.

Foto: Anne Vandenbosch

Het varkensbedrijf waar we afspraak hebben, ligt er redelijk stil bij… de stallen zijn
al ongeveer een jaar leeg. De ouders van
Michiel hielden hier nochtans al sinds
de jaren 70 varkens. Michiel en Marijke
Nooijen namen het bedrijf 6 jaar geleden
over, toen telde het 400 zeugen. Het koppel heeft intussen 4 kinderen: Isa (8), Ries
(6), Peer (5) en Liene (3).

Ongunstige locatie

een nieuwe locatie. Hun varkensbedrijf in het Neder-

Een jaar zonder zeugen
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Marijke en Michiel Nooijen, met hun kleinste
dochtertje Liene, op hun bedrijf in Aarle-Rix
tel. Binnen 2 maanden verhuizen ze naar de
nieuwe locatie, waar ze binnen enkele jaren
met het Varkenspension starten.

nd

Marijke en Michiel Nooijen verhuizen binnenkort naar

“Ons bedrijf ligt op loopafstand van het
dorpscentrum”, legt Marijke uit. “We leefden hier steeds mooi in harmonie met de
buren. We kregen nooit klachten. Maar
onze bedrijfslocatie zette ons de voorbije
jaren wel aan het denken. In Nederland
loopt immers al een hele tijd een discussie
over de intensieve veehouderij. In NoordBrabant, de provincie waarin we wonen, is
men volop bezig met ‘reconstructie’. Men
pakt de volledige ruimtelijke ordening aan
en dus is men ook de landbouw aan het
herschikken. Zo zal men bijvoorbeeld varkensvrije zones creëren. Daardoor komen
er heel wat veebedrijven op ‘verkeerde’
locaties te liggen. Heel deze situatie wees
er op dat ook ons bedrijf vandaag niet
meer gunstig gelegen is. Bovendien zorgt
de Nederlandse geurregelgeving ervoor
dat we hier heel wat beperkingen opgelegd krijgen indien we het bedrijf zouden
renoveren. Na het nodige huishoudelijke
overleg kozen we ervoor om hier vrijwillig
weg te gaan. We zagen het als een kans
om elders in schoonheid te herstarten.”
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Varkenspension is
nieuwe uitdaging

Na hun beslissing hadden Marijke en
Michiel gesprekken met de gemeente over
hun bedrijfsverplaatsing. Michiel: “Onze
gemeente kocht 5 jaar geleden grond voor
een landbouwontwikkelingsgebied, een
zogenaamde log (zie band). In tussentijd
ontstond in Nederland echter een publiek
debat over megastallen. Dat is een burgerinitiatief tegen de bouw van grote stallen
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landse Aarle-Rixtel verdwijnt van de kaart. Met het
Varkenspension, een duurzaam innovatief varkensbe– Anne Vandenbosch –
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drijf, willen ze met een schone lei de draad weer oppik-

In een landbouwontwikkelingsgebied (log)
krijgt de intensieve veehouderij alle kansen
om te ontwikkelen.

Foto: Marcel Bekken

C

Reconstructie in Nederland
Reconstructie is een grootschalige operatie in 5 Nederlandse provincies – delen van
Utrecht, Gelderland, Overijssel, NoordBrabant en Limburg (Nederland) – om
het platteland economisch vitaal, groen
en leefbaar te houden. De aanleiding voor
de reconstructie van de zandgronden was
het uitbreken van de varkenspest in 1997.
Een jaar later lanceerde voormalig minister
van Landbouw van Aartsen een plan om
in de toekomst de kans op een dergelijke
ziekte te verkleinen. De intensieve varkensgebieden zouden opgedeeld t p. 46
Landbouw&Techniek 09 – 6 mei 2011 •

45

op

focusCop...

yr

p. 45 t moeten worden in clusters met daartussenin varkensvrije
zones. Dit plan kreeg de naam
reconstructie. In eerste instantie was
dit bedoeld voor de intensieve veehouderij, uiteindelijk is het een allesomvattend plan geworden om het
buitengebied opnieuw in te richten.
Niet alleen op het gebied van landbouw, maar ook voor natuur, recreatie, water en leefbaarheid van de
kleine plattelandsdorpen. Door de
mogelijkheid om varkens tegen varkenspest te enten, zijn de varkens-
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houdend dat we met deze concepten de
komende jaren verder moeten. We zijn er
intussen van overtuigd dat we duurzame
varkensbedrijven met 4 P’s – People, Planet, Profit & Pigs – kunnen ontwerpen.
Uit de vele bijeenkomsten binnen het project Varkansen ontstonden 3 ontwerpen.
Met eentje ervan, de pagode, werkten we
concreet verder en noemden het Varkenspension. Binnen Varkenspension werken
we nu de systeeminnovaties verder uit en
gaan deze testen op het Varkens Innovatie
Centrum (vic) Sterksel.”
Het ontwerp werd ingediend bij het
programma Small Business Innovation and
Research (sbir) voor integraal duurzame
stal- en houderijsystemen. Deze stallen
moeten het dierenwelzijn sterk verbeteren
en daarnaast beter zijn voor diergezondheid, milieu, energie, arbeidsomstandigheden en beter passen in het landschap.
“Ons project werden geselecteerd voor
de eerste fase (50.000 euro)”, vertelt
Marijke trots. “Met deze prijs konden we
onderzoek naar de haalbaarheid van het
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“We hadden de voorbije jaren regelmatig
een ongemakkelijk gevoel over de sector”,
vervolgt Marijke. “Wij doen als varkenshouders ons uiterste best om biggen van
goede kwaliteit te leveren, maar we hebben geen invloed op de prijs, noch op
het verdere traject van ons eindproduct.
Bovendien krijgen we weinig waardering
van de consument. In een project over het
gebruik van ginseng dat ik in het verleden
deed, leerde ik heel wat over kwaliteitsystemen, maar ook over marketing. Met die
kennis ervaarde ik de realiteit thuis en in
de sector als confronterend.” Het koppel
durft erg kritisch naar de sector te kijken.

Vragen als ‘Zijn we wel goed bezig?’ of
‘Heeft de varkenshouderij gefaald?’ worden regelmatig op tafel gelegd en uitvoerig besproken.
Om de horizonten te verruimen en
mee te denken over de toekomst van de
sector werkte Marijke de voorbije jaren
ook mee in het netwerk ‘Wat liggen ze
er mooi bij’ van Varkensnet (zie band p.
47). In dat project werkten 14 varkenshouders aan de ontwikkeling van een nieuw
kraamhok. Meer dan 300 mensen gaven
via een test op de website hun mening
over de voorstellen. Hieruit groeide uiteindelijk het kraamhokconcept ProDromi
(zie Landbouw&Techniek 19, 2010). Zo
raakte Marijke ook nauw betrokken bij
het project Varkansen van wur Livestock
Research. “In Varkansen kijken we samen
met diverse partijen in de Nederlandse
varkenshouderij hoe systeeminnovaties
tot een integraal duurzame varkenshouderij kunnen leiden. We trachten op een
andere, innovatieve manier te denken
over de varkenshouderij, er rekening mee
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varkansen leidde tot
varkenspension

figuur 1 Inplanting van het woonhuis en het Varkenspension (a) en luchtaanzicht van het Varkenspension (b)
- Bron: zlto, de Beer & Overboom Architecten, WdBruyn
ontwerpburo
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dat ondertussen veel weerklank kreeg in
de media en dat natuurlijk ondersteund
wordt door dierenrechtenorganisaties
zoals bijvoorbeeld Wakker Dier. Een concrete definitie van een megastal bestaat
er echter niet.” Zelf had dit enthousiaste
koppel toen nog geen concrete plannen
voor hun nieuwe bedrijf. Ze dachten
aan een stapel van ongeveer 550 zeugen.
“Hiermee bleek de gemeente akkoord.
Onze huidige locatie zouden bouwkavels
worden. En toen dook er plots de fameuze
bankencrisis op. De bank spoorde ons aan
om te opteren voor een stapel van dubbele
omvang. Maar daar konden wij niet achterstaan, we dachten immers eerder in de
richting van een duurzaam concept. We
liepen die financiering dus mis.”
Het bedrijf Nooijen is ondertussen al
anderhalf jaar verkocht aan de provincie.
Ook de zeugenstapel werd een jaar geleden van de hand gedaan. Michiel: “Onze
stallen waren erg gedateerd en niet meer
aangepast aan de werkzaamheden en
noden van vandaag. Het vertrek van de
zeugen was wel een grote stap, het bedrijf
kwam immers ineens leeg te staan. Sindsdien zijn er enkel nog wat activiteiten op
de 7 ha land.”

vrije zones overigens in de uiteindelijke
plannen geschrapt.
In een landbouwontwikkelingsgebied
(log) krijgt de intensieve veehouderij alle
kansen om te ontwikkelen. Er zijn grote
bouwblokken en er zijn mogelijkheden
om redelijk gemakkelijk nieuwe bedrijven
te stichten. De tegenhanger hiervan is het
extensiveringsgebied. Een verwevingsgebied is een mengeling van kansen voor
de landbouw en voor de natuur. Op sommige plekken zijn er groeimogelijkheden,
op andere plekken niet. Op zogenoemde
duurzame locaties is onder bepaalde voor-

waarden een vergroting van het bouwblok mogelijk. De meeste oppervlakte is
benoemd als verwevingsgebied. Daarnaast
kent elk reconstructiegebied een aantal
landbouwontwikkelingsgebieden. Varkensen pluimveebedrijven kunnen met behulp
van een provinciale regeling (Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij of
viv) hun oude locatie nabij de natuur saneren en een nieuw bedrijf beginnen in een
landbouwontwikkelingsgebied.

nd

maat. Daardoor hoeft enkel in de zone van
het toilet de lucht gezuiverd te worden,
wat zorgt voor energiebesparing. Ook het
dierenwelzijn verhoogt dankzij een hoger
aandeel dichte vloer. Er wordt in deze stal
maximaal gebruik gemaakt van automatisering. De dieren krijgen de mogelijkheid
om naar een buitenverblijf, douche of
strooiselruimte te gaan. Er wordt gestreefd
naar een zero-emissiestal door maximaal
gebruik te maken van energiebesparing,
warmteterugwinning, waterbesparing en
hergebruik van regenwater.

Nieuwe uitdaging op
nieuwe locatie
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rijsysteem dat zich onderscheid door een
hoge graad van dierenwelzijn en diergezondheid in een emissieneutrale stal met
hoge maatschappelijke en landschappelijke inpasbaarheid. Uitgangspunten zijn
een bedrijfssysteem ontwerpen waarbij de
dieren minimaal worden verplaatst (liever
verplaatsen van techniek, dan verplaatsen
van het dier), emissies aan de bron worden aangepakt, waar energie en mineralen
optimaal worden hergebruikt en waar een
hechte relatie met de omgeving en maatschappij bestaat.
Zeven dagen na het werpen krijgen
zowel zeugen als biggen meer bewegingsruimte dankzij een verplaatsbaar kraamhok, ze krijgen nadien toegang tot de
(ingestrooide) familieruimte. De stallen
worden ook uitgerust met een varkenstoilet. Varkens hebben immers een aangeboren neiging tot zindelijkheid. De varkens
leren op een bepaalde locatie hun behoefte
te doen. Omdat mest en urine aan de bron
worden gescheiden, vermindert de ammoniakemissie. Dit geeft een gezonder kli-

ig

ht

Varkenspension bekostigen. Er werd een
volledig ontwerp gemaakt (zie figuur 1).
Bovendien willen we met het eindproduct
van het Varkenspension ook een meerwaarde binnen de markt creëren. Midden
april werden we, samen met 2 andere projecten, ook geselecteerd voor de tweede
fase (550.000 euro). De eigenlijke technieken van het Varkenspension kunnen
nu verder uitgewerkt worden, waarbij het
de bedoeling is dat deze ook individueel
– bijvoorbeeld enkel het kraamhok – inzetbaar zijn op andere bedrijven. Daarnaast
werken we een marketingstrategie uit. We
willen een eigen ‘vleesmerk’ in de markt
zetten dat dierenwelzijn en milieuvriendelijkheid uitstraalt. Er is duidelijk nog ruimte tussen het gangbare en het biologische
circuit. We willen, als varkenshouders,
zoveel mogelijk in eigen handen houden.”

Het dier staat centraal
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In het Varkenspension wordt de behoefte
van het dier als uitgangspunt genomen.
Het wordt een (gesloten) varkenshoude-

bo

B

Marijke en Michiel gaan samen met zlto,
de firma’s Nedap, Vereijken-Hooijer en
Inno+ en varkenshouder Henst het Varkenspension in de praktijk realiseren.
Marijke: “Het ontwerp werd voorlopig
uitgetekend voor een gesloten bedrijf met
300 zeugen. We willen de gebouwen niet
onttrekken aan het zicht. Ik hoorde tijdens
een voordracht eens dat onze maatschappij evolueert van een mannelijke naar
een vrouwelijke omgeving en dat heb ik
onthouden voor de uitwerking van ons
project. We zullen dus zeker werken met
ronde vormen. We moeten een ‘goed’ product uitstralen, tot in het winkelrek. Als
zichtstal zal het bedrijf openstaan voor
het publiek en ook firma’s of verenigingen
zullen bij ons terecht kunnen. We integreren immers ook vergaderruimtes in het
ontwerp.”
Michiel en Marijke kochten voor het
Varkenspension een bedrijf in Erp, zo’n
10 km van Aarle-Rixtel. Ze verhuizen
begin juli hiernaartoe. Op het bestaande pluimveebedrijf zal Michiel nog een
ronde kippen houden. “Dan zijn we weer
een jaartje verder en kunnen we met onze
nieuwe uitdaging starten. Bedoeling is dat
we ongeveer in 2014 met het Varkenspension aan de slag kunnen”, besluit het koppel enthousiast ons gesprek. r

Kennis delen in varkensNET
In Nederland bestaan enkele mooie initiatieven om innovatie binnen de varkenshouderij
te stimuleren. Varkensnet (www.varkensnet.nl) is een samenwerking tussen lto Noord,
Wageningen ur Livestock Research, Stichting Privon en aoc Oost.
De website www.varkensnet.nl is de digitale ontmoetingsplek voor collega’s-varkenshouders en andere specialisten. Je vindt er informatie, je kan er discussiëren via het forum en
zelf oproepen plaatsen. Binnen Varkensnet kan je dus samen werken aan een gemeenschappelijke vraag of idee. Binnen een netwerk staat telkens een specifieke praktijkvraag
of idee centraal. Maar je kan ook zelf het initiatief nemen voor een netwerk door je vraag
of idee via Varkensnet te communiceren. Varkensnet brengt je nadien in contact met
collega’s. Met jouw netwerk kan je deskundigen inzetten om informatie te krijgen en de
benodigde kennis te ontwikkelen. Met dit netwerk kan je vervolgens kennis uitwisselen in
een beveiligde digitale omgeving. Varkensnet ontwikkelt zich met andere woorden tot een
groot netwerk van, voor en door varkenshouders.
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