
Zo werkt gelijk-druk-ventilatie
De vleeskuikenstal (28 x 73 meter) heeft een verlaagd 
plafond met daarin twee rijen mixluchtkokers; in totaal 
achttien stuks. De ventilator blaast verse lucht vanaf 
de zolder in de stal en voordat het in de stal vrijkomt, 
zuigt het warme stallucht aan waardoor deze zich 
mengen. De klimaatcomputer bepaalt de  verhouding 
stallucht-buitenlucht en stuurt de kleppen aan. 
De buitenlucht komt indirect, via de zolder, in de stal 
en is op die manier op koude dagen al wat voorver-
warmd. Om te zorgen voor voldoende capaciteit  
heeft de stal een ruime oversteek die  
dienst doet als luchtinlaat. 

De gevels voor de zolder zijn voorzien van pad  cooling 
waardoor het mogelijk is de inkomende lucht te 
koelen. De in totaal twaalf ventilatoren trekken via 
kokers stallucht naar buiten. De hoeveelheid lucht die 
naar binnen wordt geblazen is gelijk aan de hoeveel-
heid lucht die via de ventilatiekokers naar buiten gaat.  
Daardoor is er geen onderdruk en evenmin overdruk.  
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We waren daar wat sceptisch over, maar het is wel 
uitgekomen”, vertelt Jack. “De stookkosten (houtsnip-
pers inclusief onderhoud) lagen gemiddeld op 2 cent/
kuiken/ronde en in de nieuwe stal is dat 70 procent 
lager.” De extra ventilatoren zorgen nauwelijks voor 
extra stroomverbruik. Door de gelijkdruk in combinatie 
met frequentieregelaars valt het stroomverbruik van 
de ventilatoren enorm mee. Of het betere stalklimaat 
meteen tot betere resultaten leidt? “De kuikens doen het 
een fractie beter maar de technische resultaten waren 
sowieso al goed. Dat verschil is niet spectaculair. Wel is 
de kans op fouten met dit systeem veel kleiner.”

Een aanrader 
“Een fors lagere energierekening, een beter stalklimaat 
en minder kans op fouten”, vat Jack de voordelen van 
het systeem kort samen. “Enthousiaster als wijzelf is 
misschien wel de vangploeg. Waar in gangbare stallen 
door het openen van de deuren de onderdruk wegvalt 
en daarmee de luchttoevoer, kunnen de laders in deze 
stal in frisse lucht aan het werk.” 

Open dag uitgesteld maar niet afgesteld  
Jack en Mark Renders zijn graag bereid hun ervaringen met het nieuwe ventilatiesysteem met  collega’s 
en andere geïnteresseerden te delen. Het afgelopen voorjaar, toen ze een aantal rondes ervaring 
hadden met het systeem, stond een open dag gepland. Vanwege de aanwezigheid van laag pathogeen 
Aviaire Influenza in België is deze op het laatste moment afgeblazen. Het is zeker de bedoeling om de 
open dag op een later tijdstip, zodra het verantwoord is, alsnog te houden. U kunt daarvoor te zijner tijd 
een  uitnodiging verwachten.  

Stabiele rondes draaien 
De Renders’ houden reguliere kuikens. “We draaien 
technisch goed en hebben geen reden om te switchen”, 
vertelt Jack. De kuikens zitten op een voerschema 
uit de Excellent reeks. Aan het begin van de ronde 
krijgen ze Profitar Plus voer en halverwege de ronde 
schakelen ze over op Select Topvoeders. Het schema 
hebben de broers Renders samen met pluimvee-
specialist Theo Knoops op maat gemaakt voor het 
bedrijf. “Wij willen constante rondes draaien. We letten 
op de kosten, maar de schade van een slechte ronde tikt 
enorm door in het gemiddelde resultaat en dat willen 
we vermijden”, vertelt Jack over de bedrijfsfilosofie. 
De afgelopen jaren pakte dat goed uit. De gemiddelde 
voederconversie (1.500 gram) lag afgelopen jaar over 
het hele bedrijf tussen 1,10 en 1,15 bij een gemiddeld 
aflevergewicht tussen 2.350 en 2.450 gram. De onder-
linge verschillen tussen de rondes zijn minimaal.  
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Pioniers Jack en Mark Renders enthousiast over gelijk-druk-ventilatie 

Beter stalklimaat  
en fors lagere  
stookkosten

Jack en Mark Renders kozen 
in hun nieuwe stal in Son en 
Breugel voor gelijk-druk-
ventilatie. De juiste keuze, 
constateren ze na een paar 
rondes. “Het stalklimaat is 
beter te beheersen en de 
energiekosten zijn fors lager.”

De broers Jack en Mark Renders hebben in het 
Brabantse Son en Breugel een vleeskuikenbedrijf 
waar ze in vijf stallen zo’n 185.000 vleeskuikens 
houden. Het bedrijf ontwikkelde zich in ongeveer 
dertig jaar tijd van een gemengd bedrijf met varkens, 
stieren en vleeskuikens naar de huidige opzet. 
De laatste grote aanpassing was vorig jaar met de 
bouw van een nieuwe stal voor 42.000 dieren. Dit ter 
vervanging van twee verouderde stallen. 

Gelijke druk 
De nieuwe stal is uitgerust met gelijk-druk-venti-
latie. In tegenstelling tot het standaard toegepaste 
systeem met onderdruk en inlaatkleppen, wordt bij 
Renders verse lucht in de stal geblazen en tegelijker-
tijd evenveel ‘vuile’ lucht via kokers op het dak van de 
stal afgezogen. Dit systeem maakt het mogelijk om 
ook bij brede stallen, de stal bij Renders is 28 meter 
breed, voldoende verse lucht bij de kuikens te 
krijgen. Aanvankelijk werd de broers het systeem 
van verschillende kanten afgeraden: ‘onbekend’, 
‘te duur’ of ‘verbruikt veel stroom’. De Renders’ lieten 
zich hier niet door uit het veld slaan. “We hebben elk 

dertig jaar ervaring met vleeskuikens en kunnen wel 
inschatten wat wel of niet werkt. Bovendien wordt 
dit systeem in Scandinavische landen al vrij veel 
toegepast”, vertelt Jack. 

Verlaagd plafond
De broers bezochten enkele vleeskuikenbedrijven in 
Denemarken en Zweden om het systeem met eigen 
ogen te zien. En dat deed ze besluiten voor het DACS 
systeem te kiezen. Dit systeem werkt met speciale 
inblaaskokers die de inkomende lucht mengt met 
warme stallucht bovenin de stal. Het resultaat is fors 
lagere stookkosten en een beter klimaat. Een verschil 
met de voorbeelden die ze zagen, is dat de Renders’ 
kozen voor een verlaagd plafond (3,8 meter hoog). 
Het gelijk-druk-systeem was niet duurder dan een 
gangbaar ventilatiesysteem: “wat extra ventilatoren, 
maar dat is wel te overzien. Het totale systeem 
inclusief de klimaatcomputer was zelfs een fractie 
goedkoper. Het verlaagde plafond maakte de stal wel 
zo’n anderhalve euro per vleeskuikenplaats duurder. 
Dat verdienen we terug met lagere stookkosten 
omdat we minder stalvolume hoeven te verwarmen.” 

Beter stalklimaat
Als je bij onderdruk ventileert komt koude lucht 
direct in de stal wat kan leiden tot koudeval op de 
kuikens. Bij dit systeem wordt koude lucht gemengd 
met warme stallucht wat zorgt voor een gelijk-
matiger stalklimaat. Je ziet het aan de kuikens in de 
stal: ze zijn heel netjes verdeeld over de stalvloer. 
Door de luchtcirculatie is het CO2-gehalte in de stal 
lager dan bij onderdruk-ventilatie. “Het grootste 
voordeel haal je op dagen dat het stalklimaat moeilijk 
te managen is, zoals in het voor- en najaar als er grote 
verschillen tussen dag- en nachttemperatuur zijn”, 
vertelt Jack. 

Heel lage stookkosten
De twee broers hebben er inmiddels vier rondes 
in de nieuwe stal op zitten en zijn alleen maar 
enthousiaster geworden. Bij hun  Scandinavische 
rondgang kregen ze te horen dat gelijk-druk- 
ventilatie in combinatie met het voorverwarmen van 
de binnen komende lucht met stallucht tot fors lagere 
stookkosten zou leiden. “Vergeleken met onderdruk-
ventilatie zou het zo’n 70 procent kunnen schelen. 


