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Ontwerp en bouw van 
de klimatisatie en een luchtwasser 
voor een energieflexibele en 
klimaatneutrale pluimveestal



Ontwerpen en bouwen van de klimatisatie en een 
luchtwasser voor een klimaatneutrale en energieflexibele 
pluimveestal 

- Klimaatneutraal
- Geen CO2-productie
- Consumptie over 1 jaar periode netto 0 of negatief

- Energieflexibiliteit
- Afstemming vraag- en aanbod binnen het stal-

ecosysteem
- Beperking belastingspieken
- Minimaal primaire energieverbruik
- Inspelen op dynamische energieprijzen

DOEL PROJECT
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De beoogde installatie omvat minstens
• De klimatisatie voor de dieren: 

• warmte- en koude afgifte en productie; 
• ventilatie;
• RV-behandeling;

• Buffer- of opslagvermogen voor energieflexibiliteit (elektrisch 
en/of thermisch);

• Luchtwasser (eventueel incl. warmterecuperatie);
• Beheersysteem voor alle technieken;
• Energiemetingen per component.

Niet in scope:
• Constructie van de stal;
• Operationele neutraliteit.

DOEL PROJECT
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Aanpassing aan het stalconcept 
mogelijk i.f.v. een optimale 
uitvoering



Vormen van consortiums faciliteren

Focus op bedrijven met achtergrond:

- Duurzame energiesystemen in industriële en/of 
agrarische omgevingen;

- Klassieke &hernieuwbare klimatisatietechnieken;
- Staltechnieken;
- Beheersystemen.

DOEL EVENT
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ONDERSTEUNING DOOR PIO
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Programma Innovatieve overheidsopdrachten

MISSIE
overheidsorganisaties aanzetten om hun 
aankoopbudget als strategisch instrument in te zetten 
voor innovatie

FOCUS
het ontwikkelen en valideren van innovatieve 
oplossingen aansluitend op reële noden en 
uitdagingen bij de overheid en haar klanten

https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/



ONDERZOEKSDOEL Pluimveecomplex
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ONDERZOEKSDOEL Pluimveecomplex

ilvo.vlaanderen.beILVO

Functie van duurzaamheid: Klimaateisen 

• Nieuwste technieken: streven naar klimaat- en 
energieneutraal
• Energie efficiënt, isolatie, emissiearm, …

Functie van landbouwers: inspireren, draagvlak 
creëren 

• Divers praktijkrelevant onderzoek/ Dynamisch 
gegeven: 

• Precisielandbouw (PLF) 
• Automatisering & verzamelen big data

• Innovaties toepassen/uittesten 

‘PROOF OF CONCEPT’



ONDERZOEKSDOEL Pluimveecomplex
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Dierprestaties 
Dierenwelzijn 

Dierengezondheid

Productkwaliteit
Rendabiliteit
Aanvaardbaarheid

FORK  

Milieu
Landschap

FARM 



PROEFSTAL geen praktijkstal
ONDERZOEKERS geen landbouwers 

Lage bezetting + beperkt aantal rondes  

Streven naar klimaat- en energieneutraal 
• Geen stookolie

• Extra isolatie

• Warmterecuperatie (warmtepomp, warmtewisselaars, 

geothermie) 

• Emissie arme systemen: AEA systeem 

• Luchtwasser

• Zonne-energie 

• Voorconditionering

Omgeving
• Integratie in het landschap

• Opvang en recuperatie water 



TRAJECT



VOORTRAJECT 2020
- Behoefteanalyse i.s.m. Gebruikersgroep
- Marktconsultatie 

SELECTIEFASE
- 23/12/21: matchmaking event 
- 23/12/21: publicatie Selectieleidraad
- 28/01/22: deadline indiening selectieprocedure

GUNNINGSFASE
CONCEPT DESIGN
- Eind februari: publicatie technisch bestek 
- Eind maart: deadline indiening concept design
- Half april: pitch gesprek over concept design
DETAIL DESIGN
- Eind mei: deadline indiening detail design en dynamische 

simulatie (€6.000 vergoeding)
- Eind juni: indienen BAFO

…UITVOERINGSFASE
- indiening Omgevingsvergunning
- Publicatie van constructie stal
- Bouw voorzien midden 2023
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TIJDSLIJN



SELECTIEFASE
- Relevantie van de eisen inzake referenties
- Expertise van de kandidaat/het consortium

GUNNINGSFASE
CONCEPT & DETAIL DESIGN
- TCO
- Netto primair energieverbruik
- Garanties
- Stuurbaarheid en beheer 
- Flexibiliteit
- Onderhoudscontract 
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GUNNINGSCRITERIA



PROJECT



CIJFERS en INFO

Dieren
- Max. 14 000 vleeskuikens 

- kippen met en zonder vrije uitloop: afzonderlijke units)
- 6480 vleeskuikens 

- in hok 
- verdeeld over 9 compartimenten

Groeicyclus
0-42 dagen groei gevolgd met 2 weken leegstand
- Dag 0: >33°C 
- Dag 42: 20°C

Luchtbehandeling en regeling
Temperatuur: 17-36°C op dierniveau
Vocht: 50% bij 33°C tot <75% bij 22°C

CO2: max 3000 ppm

Ventilatie
Max. 4 m³/kg/h -> 168 000 m³/h  (1/9 per compartiment)
Min. 0,7 m³/kg/h -> 100 m³/h

95% van de tijd

Opgelet, 
grootste 

warmtevraag 
is niet bij 

dag 0 (36°C)!



DIMENSIONERING

HITTESTRESS 
- Niet tijdens winterperiodes

KOELING
- Max. van 14 000 vleeskuikens niet in zomerperiode

BELANGRIJK
- Bestelde kippen kunnen niet zomaar uitgesteld worden!!
-> Kippen komen er aan ongeacht de weersomstandigheden



STALONTWERP



INPLANTING



STALONTWERP

Afdeling

Compartiment

Hok

Functionele ruimtes



STALONTWERP

ZONDER 
UITLOOP

MET
UITLOOP



STALONTWERP AANPASBAAR

VASTE STALDELEN
VAST

VENTILATIE
- Luchttoevoer via inlaatventielen
- Verwarmingsbuizen zijwand
- Voorbehandeling van de lucht

- Koeling en verwarming 
(per afdeling)

VARIABEL
ISOLATIE
- 10 cm muurisolatie

NIET
Vloerverwarming 

te traag systeem



VENTILATIESYSTEEM

AEA-techniek P6.10
- Stal met warmwaterbuizenverwarming
- Onderdruk met mechanische afvoer in eindgevel
- Toevoer via ventielen in plafond

HOMOGENE luchttoevoer is belangrijk!



VENTILATIESYSTEEM

STALDEEL MET UITLOOP
UITLOOP
- 1/3 per dag opening van ± [0,5 x 0,5] m
- dicht bij koude weersomstandigheden

VENTILATIE en VERWARMING
- Te bekijken met aannemer
- Voorkeur voor AEA-techniek P6.10

KOELING
- Niet te voorzien
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LUCHTWASSER

Chemische 
luchtwasser

Warmterecuperatie?



BEHEERSYSTEEM

ALGEMEEN
- Flexibel en open platform
- Flexibel rechtenbeheersysteem
- Overkoepelend dashboard
- Alarmen…

DATA
- Ruwe en verwerkte data zijn toegankelijk via API of 

via automatische exports
- Gemakkelijk installeren/verplaatsen van sensoren
- Datasets gemakkelijk bij elkaar brengen
- Benchmarking

ONDERZOEK
- Software van de componenten moeten triggers 

toelaten
- Sturing toelaten uit ander platform

- Belangrijk om bepaalde parameters te kunnen 
triggeren



Contacteer 

Gerlinde De Vogeleer
Gerlinde.devogeleer@ilvo.vlaanderen.be
0491 92 51 45

ilvo.vlaanderen.beILVO

VRAGEN?

mailto:Gerlinde.devogeleer@ilvo.vlaanderen.be

