
attelands 
D 

december 2015 nr, 10 os vakblad voor de agr i -sector 

Terugblik 
op 2015 

EISMA Online 
fair trade 

Windstreekstal 
gerealiseerd 

Serieus 
met bodem 



h o u d e r i j c o n c e p t 

aantjesgedrag 
n Windstreeksta 

Robert Nijkamp met Pepijn en zijn v r ouw RenaCe, Sanne en Thijs voor de n ieuwe Windstreekscal, waar in d ierwelz i jn en verminder ing van de mil ieubelast ing 

hand in hand gaan. 

Enthous ias t deed Rober t N i j kamp t w e e jaar ge leden in P l a t t e l a n d s p o s t zi jn 

p lannen voor een un ieke v leeskuikenscal u i t de doeken . M e t s l imme innovat ies 

zorgen voor m in ima le m i l i e u b e l a s t i n g en max imaa l d ie rwe lz i j n was zi jn doel , 

Dat is ges laagd, M e t een vo ldaan gevoel b l ik t de p l u i m v e e h o u d e r te rug 

op de real isat ie van zi jn p ro jec t ; de W i n d s t r e e k s t a l , 

et plan van pluimveehouder 
Robert Nijkamp voor een 
nieuw houderijconcept voor 
vleeskuikens is werkelijkheid 
geworden, Dierwelzijn, duur

zaamheid en landschappelijke inpassing 
staan centraal. De Windstreekstal met 
zijn opvallende gebogen dak op de teke
ning, staat nu daadwerkelijk op de pLek 

waarnaar de pluimveehouder twee jaar 
geleden wees. "Eigenlijk is het precies zo 
geworden zoals we hadden bedacht", 
vertelt hij trots. 
Voorbijgangers kijken nieuwsgierig om 
als ze langsrijden, of komen zelfs even 
langs om te vragen of ze een kijkje 
mogen nemen. "De Windstreekstal is 
geen zichtstal, omdat bezoekers eerst 

langs onze bestaande scharrelstallen 
moeten lopen. Maar we hebben wel een 
bezoekersruimte met een glazen wand 
om in de stal te kijken", toont Nijkamp. 
Af en toe wordt de tijd genomen om te 
laten zien hoe de stal er van binnen uit
ziet. "We hebben gemerkt dat sommige 
mensen geen flauw idee hebben wat we 
doen als boer Daarom vinden we het 
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belangrijk dat mensen zelf ervaren wat 
de veehouderij inhoudt," 

MOEDERKLOEK 
Op het bedrijf worden in totaal 70.000 
scharrelvleeskuikens, van het Hubbard-
ras, en circa ^0 Red-Holstein-
melkkoeien gehouden, In de nieuwe stal 
is plaats voor 26.000 kuikens. Inmiddels 
is de eerste ronde vleeskuikens in de 
nieuwe stal gedraaid. Een ronde later 
dan gepland, omdat het prototype van de 
broedkap nog op een paar punten moest 
worden aangepast. "De broedkappen bie
den warmte en beschutting aan de kui
kens, net als een moederkloek", legt 
Nijkamp uit. De broedkappen zijn in 
hoogte verstelbaar Bij de pasgeboren 
kuikens staan de broedkappen heel laag, 
zodat ze een beschutte plek hebben en 
het energieverbruik beperkt blijft. Bij het 
laden van de kuikens en schoonmaken, 
kunnen de broedkappen omhoog worden 
gelierd. In totaal hangen er twee over de 
hele lengte van in de stal. De kappen 
hebben infraroodpanelen die warmte uit
stralen. Ook zijn ze voorzien van verlich
ting en hangt er een, eveneens oplier-
bare, voer- en waterlijn onder 
"Met de infraroodpanelen kunnen we 
comfortabel verwarmen zonder emissies 
en besparen we veel energie. Ze verbrui
ken slechts 15 procent energie ten 
opzichte van reguliere verwarmingssys
temen." De energie wordt opgewekt via 
zonnepanelen. Die liggen op de twee 
bestaande vleeskuikenstallen. 

STOFBADEN 
Kijken naar de rondscharrelende dieren is 
echt genieten voor de pluimveehouders. 
"De dieren kunnen hun natuurlijke gedrag 
uitvoeren. Ze scharrelen en rusten en we 
zien ze zelfs stofbaden en haantjesgedrag 
vertonen. Dat is best bijzonder" 
De strobalen die in de stal staan, geven 
de dieren afleiding. In de stal hangen 
plateaus waarop ze kunnen rusten, "Die 
worden naar beneden gelierd zodra de 
kuikens ouder worden. De plateaus zor
gen voor extra ruimte en een rustplek die 
past bij het natuurlijke kippengedrag," 

Opvallend is de rust in de stal. De kippen 
scharrelen op hun gemak rond, "Er zijn 
geen ventilatoren", vertelt Nijkamp. "We 
maken gebruik van natuurlijke ventilatie. 
De lucht komt aan de lage zijde binnen 
en gaat er aan de hoge zijde weer uit. De 
luchtin- en uitlaatkleppen gaan automa
tisch verder open of dicht en zo wordt er 
een goede luchtverversing en luchtsa-
menstelling bereikt. De dakvorm en 
hoogte van de stal zorgen hierbij voor 

een gewenste luchtcirculatie door de 
stal," De open zijkanten zorgen voor veel 
daglicht in de stal, In de scharrelruimte 
hangt ook nog een rij ledlampen, "We 
willen de kippen het gevoel geven alsof 
ze buiten zijn", zegt Nijkamp, Gezonde, 
frisse lucht kan continu binnenstromen. 
"Je ruikt bijna niets in de stal", zegt 
Nijkamp. 

ANDERS WERKEN 
Nijkamp is erg tevreden over de eerste 
ervaringen. "Het is wel anders werken", 
ervaart hij, "De dieren zitten met netjes 
verdeeld- Normaal loopje een rondje 
door de stal. Nu controleer ik de eerste 
veertien dagen vrijwel alleen onder de 
kappen. De eerste paar avonden waren 
er enkele verdwaalde kuikens. Maar dat 
is te voorkomen door eerst het licht in 
het scharrelgedeelte uit te doen." 
Aandachtspunt was de overgang van 
dons naar bevedering, wat een negatief 

'We wi l len kippen 
het gevoel geven 
dat ze bu i ten zijn' 

effect zou kunnen hebben op de voeder
conversie. Maar dat lijkt erg mee te val
len. De kuikens passen nog wel tot ruim 
drie weken onder de kappen, waar ze 
zelf beschutting zoeken." 

SCEPTISCH 
Nijkamp merkt dat collega-pluimveehou
ders vooral vragen hebben over het voer-
verbruik- "Dat is ook mijn grootste vraag
stuk. 70 procent van de bedrijfskosten 

echnische 
resul taten 
De resultaten van de eerste 
ronde vleeskuikens in de nieuwe 
Windstreekstal: 
Aflevergewicht: 2352 gram 
Groei: ^1,2 gram per dag 
Antibiotica: geen 

zijn voerkosten. Hoe de voerkosten uit
pakken, moet nog blijken. Maar ik heb er 
wel vertrouwen in. En als het misgaat, 
kan ik de stal eenvoudig ombouwen naar 
een traditioneel scharrelsysteem." 
Nijkamp investeerde in vloerverwarming 
en dakisolatie, waarop hij kan terugval
len als het stalconcept niet werkt. De 
investering in de duurzame stal heeft hij 
mede mogelijk kunnen maken met sub
sidie in het kader van de regeling 
Integraal Duurzame Stallen. 

"Ik moest wel een bepaalde zekerheid 
inbouwen; dat was mijn voorwaarde. Wij 
krijgen immers ook gewoon uitbetaald 
volgens de scharrelnotering van Plukon. 
Extra kosten komen bij ons op het bord." 
De pluimveefamilie is trots op het resul
taat. "Gezondheidtechnisch en groeitech-
nisch doen de vleeskuikens het zeker niet 
slechter dan in een traditionele scharrel
stal. De Windstreekstal is energie- en CÜ2 
neutraal- Daarmee hopen wij 80 procent 
van de energiekosten te tackelen en de 
meerkosten te compenseren-" w 

Meer foto's bij deze reportage kunt u 

\ vinden op: www.placcelandspost.nl/foCos 

Durkje HJeckamp 

.. j ^ j . r u n n e n plateaus naai beneaen woraen gelierd die zo fyen vuu- extra ru imte en 

De Doogvormige spanten zijn van hout. Dat geeft een natuurliike uitstraling. 
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