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Reportage

Minder stof, geur en ammoniak dankzij sproeimiddel

“Dit had anders allemaal in de lucht ge

Harde cijfers ontbreken nog, maar Egbert (r.) en Welmer van der Veen hebben hoge verwachtingen van het sproeisysteem in de stal.
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Kippen lijken gezonder
Alternatief voor luchtwasser

De investering in het systeem voor deze

Naast de voordelen van minder stof en

stal bedroeg ongeveer 12.000 euro.

ammoniak in de stal, hoopt Egbert dat
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De kosten voor het middel Spray+, zo’n

wasser te plaatsen. “Dat systeem is
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Van der Veen. Maar die uitgaven staan

investeringen op het bedrijf. Zeker als hij

De stofoogst van het gaas bij de ventilatoren.

daar de voordelen in meeneemt, zoals
de verwachting dat de kippen gezonder

Bedrijfsprofiel
De familie Van der Veen heeft in Bergentheim (Ov.) een pluimveebedrijf met circa
50.000 vrije-uitloopkippen en 22.000 scharrelhennen. Ze hebben bruine kippen
van het ras Bovans en witte kippen van het ras Dekalb. Rondom het bedrijf ligt
ongeveer 20 hectare grond die deels wordt gebruikt als uitloop voor de hennen.
Het bedrijf is sinds 2014 een erkend eierpakstation. Naast de hennen lopen op het
bedrijf nog zo’n 80 vleesveedieren van het ras Blonde d’Aquitaine.

zijn. “We zien in ieder geval minder coli’s
dan in de andere stal en de longen zijn
schoner.” Ook lijkt de doorbloeding van
de dieren beter.
De komende tijd gaat Van der Veen
bekijken of ook de andere stallen
worden voorzien van het systeem.
Gezien de positieve ervaringen acht hij
de kans daarop groot.

