De familie Bevelander
heeft een patiostal:
“Sinds die tijd hebben we
geen antibiotica meer
gebruikt. Helemaal niets.”

In de patiostal van de familie Bevelander leven
de kuikens in vier rijen van 110 meter lang, op
zes etages. De rondes gaan via een automatische
lift, waardoor niemand tussen de kuikens hoeft
te lopen. Dat scheelt met de ziektedruk.
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DE PATIOSTAL:

Huiselijk en
herberg
zaam
“Ik loop voor de muziek uit”, zegt Bram Bevelander. Zijn
nieuwgebouwde, hypermoderne pluimveestal in het Zeeuwse
Sint-Annaland noemen ze een patiostal. Die heeft een klimaatsysteem dat niet alleen een flinke kostenbesparing
betekent: het is ook nog eens duurzamer en constanter dan
een traditioneel systeem. En dus beter voor de kuikens.
Samen met zijn vrouw Corina (54) en zijn zoon Martijn (28)
houdt Bram (53) 150.000 vleeskuikens in de splinternieuwe
stal. Naast de 25.000 vleeskuikens die hij al had bij huis, een
paar honderd meter verderop. De patiostal is een ontwerp van
pluimveehuisvestingsbedrijf Vencomatic Group, maar vader en
zoon hadden ook een flinke vinger in de pap. Twaalf rondes zijn
er geweest, sinds de start in 2016. En de familie is er maar wat
tevreden mee. De kuikens vertoeven er in vier rijen van zes etages, verdeeld in twee compartimenten, over een lengte van 110
meter. En boven, op zolder, wordt hun hele leefklimaat bepaald.
Volledig automatisch.
Radiator
“Het is eigenlijk een omgekeerde radiator”, vertelt Bram als hij
de zolder laat zien. “Hier wordt de warme lucht van de kuikens
vermengd met nieuwe, koudere lucht van buiten.” Er staan twee
rijen ‘pilaren’. “Die staan precies in het midden van de twee cellen beneden en zuigen de lucht van de kuikens naar boven.” Op
zolder wordt de lucht vermengd, en die ‘vernieuwde’ lucht gaat
via de zijkanten weer naar beneden. “Zo komt het op een heel
rustige manier bij de kuikens.”
Hoe dat dan gaat, dat koelen? Hij wijst naar de kleppen aan de
zijkant van de zolder. Tot 14, 15 dagen blijven alle kleppen
dicht. Hoe ouder de kuikens, des te meer warmte ze produceren,
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De twee rijen ‘pilaren’ zuigen de lucht van de kuikens naar op, waar het
wordt ‘vernieuwd’ met koele lucht van boven.

en des te meer de lucht gekoeld moet worden. Nu zijn de kuikens 18 dagen, dus staan de kleppen iets open. “Het systeem
regelt alles zelf. De sensoren meten de temperatuur, en de computer stuurt het verder aan. De binnentemperatuur moet zo’n
26, 27 graden zijn.” Ideaal voor de kuikens, en ook voor het
strooisel, dat zo perfect droog blijft. Bovendien bespaart de
pluimveehouder met het systeem zo’n 40 procent op de energiekosten. En als er een keer iets mis is, bijvoorbeeld een stagnatie in het water of een temperatuurverschil, dan wordt dat geregistreerd door sensoren en gaat er automatisch een belletje
naar het pluimveehoudersgezin. Eerst naar Bram, dan naar zijn
vrouw Corina en als laatste naar zijn zoon Martijn. “En dan is
het de kunst om het zelf op te lossen”, lacht hij.

ten, hoef ik niet het hele koppel nuchter te houden.” Via een
loopband worden de kuikens naar de loods achter de stal
gebracht. Op die manier hoeft er niemand meer de stal in te
komen als dat niet nodig is.

Hygiënesluis
Een nieuwe stal biedt bovendien allerlei innovatiekansen. Zo
kan er geen bezoeker de stal in zonder door de hygiënesluis te
gaan. En worden de kuikens aan de achterkant in een aparte
ruimte opgehaald. Daar is over nagedacht, vertelt de pluimveehouder. “Het voersysteem werkt zo, dat ik de laatste 30 meter
van de stal kan overslaan. Dus als er 10.000 kuikens weg moe-

Efficiënt
Zo’n nieuwe stal vraagt om een andere werkwijze. Niet per se
meer, zegt Bevelander. “Het lijkt groot, een stal met 150.000
kuikens. Maar we hebben het heel efficiënt ingericht. In de
patiostal kunnen we in vergelijking met een traditionele stal
2,8 keer zoveel kuikens houden per vierkante meter. Waar je
normaal vijf stallen naast elkaar hebt, hebben wij nu één grote
stal.” De rondes, één à twee per dag, doet hij met een automatische lift die omhoog, omlaag, naar voren en naar achteren
kan, tussen de etages door. “Dat scheelt ook met de ziektedruk.
We hoeven nu niet meer tussen de kuikens te lopen. In principe
kom je nauwelijks nog in direct contact met de dieren.”

“De truc is om de kans op
ziekten zoals vogelgriep zo
klein mogelijk te maken.”
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Dat betekent niet dat de stal van de Zeeuwen verboden terrein
is. Integendeel. “Iedereen mag hier binnen komen kijken.
Zolang ze maar wel aan de strikte hygiëne-eisen voldoen
natuurlijk. We hebben een tijdje terug een open dag gehouden,
met een tentje buiten. We vertelden over het hoe, wat en
waarom. Daar zaten mensen bij die heel negatief waren over de
stal, en toch positief naar huis gingen met de opmerking ‘dit is
gewoon een kippenhotel’.”

Rillingen
Bram vindt wel dat het qua ziektedruk in Nederland nog wel
beter zou kunnen. “Ik doe er alles aan om ziekten als vogelgriep buiten de deur te houden, maar er is natuurlijk altijd een
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“Iedereen mag hier binnen
komen kijken. Zolang ze maar
wel aan de strikte hygiëneeisen voldoen natuurlijk.”

kans. De truc is die kans zo klein mogelijk te maken. Als ik bij
collega’s de kippen buiten zie lopen krijg ik de rillingen. Dat is
met 120 binnen de bebouwde kom rijden. Ik vind dat we daar
als sector kritisch naar moeten kijken. We doen alles onder druk
van de consument, omdat die denkt dat het beter is voor de kip
om buiten te lopen, maar het tegendeel is waar.”
Dat wil hij ook laten zien met zijn eigen stal, dat de kuikens
het goed hebben. Juist binnen. “Ze hebben hier heel weinig
stress. Als kippen buiten lopen zijn ze constant op hun hoede,
want het gevaar komt altijd van boven. Hier hebben ze dat niet.
Ze zijn veilig.” Dat veilige en herbergzame gevoel begint al
vanaf dat de kuikens uit het ei komen. “De eieren komen drie
dagen voordat ze uitkomen van de broederij hier naartoe. Ze

De kuikens komen direct vanuit het ei op hun leefplek terecht en
hebben meteen en altijd toegang tot voedsel en water.

Bram Bevelander op de zolder van de stal, bij
de kleppen waardoorheen koele lucht naar binnen kan worden gezogen.

worden hier per pallet in de stal naar binnen geschoven.” De
kuikens komen dus direct vanuit het ei op hun leefplek terecht,
waar ook direct voedsel en water ter beschikking staat. En ook
hun dag- en nachtritme wordt er automatisch geregeld.
Goede rapportcijfers
Het uiteindelijke doel van al die innovaties is natuurlijk een
beter en gezonder kuiken. En dat doel wordt ruimschoots
behaald. “We hebben sinds we hiermee zijn begonnen geen
antibiotica meer gebruikt. Helemaal niets.” De uitvalcijfers?
Slechts 1 tot 1,5 procent. Met het droge strooisel haalt het
bedrijf consequent lage voetzoollaesiescores en ook met de
voerconversie gaat het goed: een score van 1,08 tot 1,18. Maar
Bram merkt het vooral aan de kuikens zelf. “Ze zitten lekker in
hun vel. Ze zijn actiever, nieuwsgierig. Ze hebben meer glans in
de oogjes.”
Stal erbij
Bram zou nog wel zo’n stal bij willen bouwen. En dat gaat misschien ook gebeuren. Want dat het werkt, daar is hij wel over
uit. “We hebben er ontzettend veel lol in.” Al is het niet voor
iedereen weggelegd, zegt de pluimveehouder. “Niet alles kan. In
Nederland zijn voornamelijk bestaande bedrijven, je bouwt niet
zomaar een nieuwe stal. Maar ik geloof wel dat er kansen liggen.
Het is voortschrijdend inzicht. Wat we doen levert winst op.”
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