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Een
nieuwe
optimale
start

Een prettige omgeving voor mens en dier staat centraal op
het innovatieve SPF-bedrijf van Kees en Wilma van der
Meijden. Zo zijn er op het ruim opgezette bedrijf in Oirschot
niet alleen veilige en gezonde stallen voor de duizend zeugen gerealiseerd, ook het personeel krijgt de aandacht die
het verdient.
Na een enorme brand in 2013 gooiden ze het roer om. “Dit
nooit meer”, vertelt Kees. “Bij de opbouw van de stallen stonden brandpreventie en hoge diergezondheid dan ook bovenaan
ons lijstje.” Nu, bijna vijf jaar later, zie je dit overal in de stallen terug. Niet alleen zijn de varkens gezond, ook wordt er
gebruiktgemaakt van allerlei nieuwe snufjes ter preventie van
brand en voor een gezonde leefomgeving.

Varken, maart 2018 - 23

Prettige en brandveilige leefomgeving
Zo wordt mest opgevangen en gekoeld tot onder de vijftien
graden. Hierdoor komt er minder ammoniak, geur en fijnstof vrij.
“Aan het klimaat in de stal kunnen we zien dat het voor mens en
dier veel beter is. Ook de technische resultaten en het antibioticumgebruik laten dit zien”, aldus Kees. De warmte die vrijkomt
bij het koelen van de mest wordt elders in het bedrijf ingezet
om de publieke ruimtes te verwarmen. “Misschien een gek idee
als iemand bij ons een lekker broodje zit te eten in het restaurant met uitzicht op de zichtstal, maar wel erg duurzaam.”

Om de luchtkwaliteit optimaal te houden is er een innovatief
ventilatiesysteem aangebracht in alle stallen. Op die manier
worden de varkens bij een stijging van temperatuur constant
voorzien van frisse en zuurstofrijke lucht. Stijgt de temperatuur
binnen korte tijd fors? Dan wordt de vernevelingsinstallatie
automatisch ingeschakeld. “Slechts één van de vele snufjes ter
preventie van brand in deze stal”, vertelt Kees trots.
Tijdens de bouw zijn de beste brandwerende materialen gebruikt.
Ook kom je, tijdens een ronde over de afdelingen, geen stopcon-

Alles voor een gezonde en veilige stal
• Ammoniak reduceren door het opvangen van mest
• Altijd een goede luchtkwaliteit door innovatief ventilatiesysteem
• Stroom aangesloten op netwerk buiten stal
Brandveiligheid
• Afdelingen gescheiden door betonnen wanden
• Beste brandwerende materialen
• Geen stopcontacten op afdelingen
• Elektra hangt vrij van brandvertragend plafond
• Vernevelingsinstallatie bij snelle stijging temperatuur
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tacten tegen en hangt elektra vrij van het brandvertragende
plafond. Er zijn vijf kraamafdelingen binnen het bedrijf en elke
afdeling wordt gescheiden door betonnen wanden en de vloerroosters zijn voorzien van een brandwerende coating. “Dit geeft
de pasgeboren biggen op dat gebied een goede start.”
Alles voor vitale biggen
Een goede start voor biggen en bigvitaliteit zijn sowieso dingen
die op elk vlak belangrijk zijn op het bedrijf van Van der
Meijden. “We zorgen dat de biggen krijgen wat ze nodig hebben. Is de conditie van een zeug niet optimaal? Dan leggen we
er minder biggen bij. Je merkt dan dat de vitaliteit van de biggen steeds beter wordt”, legt hij uit. “Daarnaast proberen we,
in samenwerking met GD, het biestmanagement zo goed mogelijk te houden. We verleggen de biggen pas na 24 uur en biggen
die al biest hebben gehad, maken plaats voor biggen die iets
extra’s nodig hebben. Dit is onderdeel van het overlegbeleid.”

“Er zijn vele snufjes
ter preventie van
brand terug te vinden
in onze stallen”

Blijven ontwikkelen
Hoewel het biestmanagement en het overlegbeleid op orde zijn,
is dit nog niet voldoende voor Kees van der Meijden. Volgens
hem moet je verder gaan. “Zeugen zijn net sportvrouwen en
moeten beschermd worden. Ze moeten kunnen blijven eten en
ontwikkelen. Ook de gezondheid van de biggen moet goed zijn
en we doen er alles aan om dit te realiseren.” Daarom heeft hij
samen met een biggenmelkproducent nieuwe melk geproduceerd, zodat de darmen op orde blijven. Het resultaat? “We zien
de biggenuitval teruglopen. Door de constante ontwikkeling
zien we steeds nieuwe positieve resultaten. Alles kan beter en
als ondernemer moet je nooit tevreden zijn. De kwaliteit en
de gezondheid van mens en dier moeten altijd gewaarborgd
blijven.”

De mestkoeling
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