
Binnen het thema Circulair Veevoer voeren we pilots uit met als doel zo weinig 
mogelijk grondstoffen in het diervoer te gebruiken die ook direct geschikt zijn voor 
menselijke voeding. Deze manier van werken draagt daarnaast bij aan toename van 
biodiversiteit en daling van de productie van broeikasgassen. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan een pilot? Op onze website vindt u uitgebreide 
informatie over deze proeven. Kijk op https://boeraanhetroer.nl/circulair-veevoer. 
U kunt ook mailen: info@boeraanhetroer.nl of bel naar Agroloket Regio Foodvalley: 
088 888 6633

INNOVATIEVE  PLUIMVEEHOUDERS IN 
FOODVALLEY REGIO GEZOCHT!

BOER
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ROER

Wat:  
 Een pilot met het voeren van insectenlarven (Black Soldier Fly) aan legpluimvee op industriëleschaal. 
Kleinschaliger onderzoek toont aan dat insecten een positief effect hebben op de gezondheid van leg-
pluimvee en op de eierschaaldikte. RavenFeed wil met de Raven SmartHatch industriële insectenpro-
ductie op locatie laagdrempelig maken. Met deze geautomatiseerde opkweekmodule op zijn erf heeft 
de legpluimveehouder beschikking over grote hoeveelheden insecten.

Doel:  
Testen of voereiwit in legpluimveevoer voor een groot deel vervangen kan worden door eiwit uit insecten 
die op reststromen (die niet direct aan pluimvee gevoerd kunnen worden) gekweekt zijn. Insecteneiwit 
wordt gewonnen uit larven van de Black Soldier Fly (BSF) oftewel de zwarte soldaatvlieg.

Voordelen:  
 Verwachte resultaten van het product zijn lagere voerkosten, betere opname, minder fijnstof, minder 
selectie, meer flexibiliteit met voeren, lagere CO2 waarde rantsoen

Betrokken partijen: 
 LTO Noord (coördinatie), Wageningen University (WUR) (onderzoek), Aeres (ondersteuning door stu-
denten), RavenFeed (productleverancier).

Opzet:  
Na selectie van bedrijven wordt een proefplan gemaakt. De start en de duur van de proef zijn in overleg. 
Tijdens het onderzoek kunt u desgewenst praktisch ondersteund worden studenten van Aeres.  

Wat: 
Testen of tarwe- en soja bronnen vervangen kunnen worden door natte co-producten van Duynie, 
afkomstig uit voormalige levensmiddelen. Aandachtspunten zijn de voetzool gezondheid, maag- en 
darmgezondheid en welzijn van het pluimvee die natte co-producten krijgen. De te testen producten zijn 
een tarwezetmeel product of een tarwe gist concentraat. Deze grondstoffen kunnen respectievelijk een 
deel van het tarwe en soja in het mengvoer vervangen.

Doel: 
Effecten meten van het voeren van natte co-producten op productie en diergezondheid.
Voordelen: Lagere voerkosten, betere opname, minder fijnstof, minder selectie, meer flexibiliteit met 
voeren, lagere CO2 waarde rantsoen

Betrokken partijen: 
LTO Noord (coördinatie), Wageningen UR (onderzoek), Duynie (productleverancier)

Opzet: 
Na selectie van bedrijven wordt een proefplan gemaakt. De start en de duur van de proef zijn in overleg.

We zoeken vleeskuikenbedrijven: 
-  Die het voer- en waterverbruik, gezondheid en uitval goed registreren en deze data willen delen 

ten behoeve van het onderzoek;
-  Die een aantal identieke afdelingen/stallen hebben met aparte voerregistratie;
-  Die toestaan dat we een nader aantal af te spreken ronden kuikens vanaf uitkomst tot transport 

mogen volgen.

Stappenplan pilots:
- Selectie bedrijven;
- Opzetten proefplan met mogelijkheid per bedrijf en afspraken;
- (Wetenschappelijk) monitoren gezondheidskenmerken en productiegegevens;
- Verzamelen resultaten en bespreken voortgang;
- Eindrapportage met conclusie.

PILOT: VOEREN INSECTEN-LARVEN AAN LEGPLUIMVEE

PILOT: NATTE CO-PRODUCTENVOOR VLEESKUIKENS

We zoeken pluimveebedrijven:
- Met ruimte voor de Raven SmartHatch, ter grootte van een 12 meter zeecontainer;
-  Met 9 m2 binnenruimte (liefst in stal) voor de Harvester: de oogstinstallatie om de insecten van  

de compost te scheiden na de kweek;
- Die het voer- en waterverbruik, gezondheid en uitval goed registreren en deze data willen delen;
- Met twee of meerdere identieke afdelingen/stallen met aparte voerregistratie (min. 2).

Wat betekent deelname aan een pilot? 
-  Je krijgt de kans om een innovatie te testen op je eigen bedrijf en krijgt direct inzicht in de (weten-

schappelijke) resultaten van de proef en het effect daarvan op je eigen bedrijfsresultaten;
-  Kosten: Voor het openstellen van het bedrijf, voor de kosten van beperkte werkzaamheden en 

voor de ontvangst van de onderzoeker(s) is een vergoeding beschikbaar;
-  Vogelgriep maatregelen: Uiteraard houden we ons aan de vogelgriepmaatregelen en houden we 

rekening met bedrijfsregels die de veehouder hanteert.
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Rav-code Rooster/strooisel-
verhouding

Mestbandbeluchting Afdraaifrequentie Emissiefactoren

E 2.11.1 ≥50% leefruimte is 
rooster

Geen Minimaal één keer 
per wk

90 g NH3/dpl/jr 
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.2.1 45-55% leefruimte is 
rooster

0,2 m3/uur/dier Minimaal twee keer 
per wk

55 g NH3/dpl/jr 
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.2.2 45-55% leefruimte is 
rooster

0,5 m3/uur/dier Minimaal twee keer 
per wk

42 g NH3/dpl/jr 
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.3 30-35% leefruimte is 
rooster

0,7 m3/uur/dier Minimaal één keer 
per wk

25 g NH3/dpl/jr 
65 g PM10/dpl/jr

E 2.11.4 55-60% leefruimte is 
rooster

0,7 m3/uur/dier Minimaal één keer 
per wk

37 g NH3/dpl/jr 
65 g PM10/dpl/jr

LEGHENNEN (8 BEDRIJVEN)

•   Alleen de typen volièrehuisvesting met mestbandbeluchting (E 2.11.2.1, E 2.11.2.2, E 2.11.3, E 2.11.4)
zijn toegestaan zodat er een redelijk homogene groep bedrijven ontstaat.

•  Geen nageschakelde droogtunnel. Deze-
stallen hebben een complexe ventilatie + 
afmestpatroon waarbij de droogtunnel 
dwingend/sturend is;

•   Nageschakelde emissiereducerende  
technieken zijn toegestaan: luchtwasser, 
biobed, waterwasser, droogfilterwand, enz.;

•   Bij voorkeur lengteventilatie, eventueel 
dakkokers. Geen combinatie van lengte- 
ventilatie en dakkokers;

•    De klimaatcomputer is in staat het  
ventilatiedebiet te loggen;

•   Een relatief kleine stal (< 10.000 dieren  
per ruimte) is wenselijk, maar geen hard 
criterium;

•   Geen overdekte of vrije uitloop. Deze  
stallen zijn niet goed bemeetbaar.

LIJST CRITERIA

GEZOCHTE BEDRIJVEN
Voor het bedrijvenmeetnetwerk "Meten van Luchtkwaliteit en Emissies in de Stal" zijn we op zoek 
naar  6 leghennenhouders. Het doel is om samen met onderzoekers te gaan proefdraaien met de zo-
genaamde doelvoorschriftensystematiek: het met sensoren meten van de luchtkwaliteit en emissies 
op uw bedrijf en het sturen op emissies via eigen vakmanschap. Dit in plaats van vergunningverlening 
op basis van standaard emissiefactoren, emissiearme staltechnieken en modellen. U krijgt dan inzicht 
in de werkelijke luchtkwaliteit op uw bedrijf en hebt zelf invloed op de uitstoot van onder meer am-
moniak en fijnstof. Naast pluimveehouders doen ook varkenshouders en kalverhouders mee. 

Interesse? Uitgebreide informatie over dit onderzoek vindt u op onze website. U kunt ook mailen  
naar info@boeraanhetroer.nl  of bel met Agroloket Regio Foodvalley: 088 888 6633. Kijk op  
www.boeraanhetroer.nl/emissiereducerende-maatregelen.

Een voordeel van deelname aan het bedrijven meetnetwerk is, dat u als veehouder inzicht krijgt in uw 
werkelijke emissie en daarop kunt u sturen door voer- en managementmaatregelen. Daarnaast krijgt u 
als veehouder inzicht in de luchtkwaliteit in de stal. Door daarop te sturen verbeteren de omstandig- 
heden voor de dieren en de werkenden in de stallen. 

Hoe werkt het?
Op het bedrijf wordt in overleg met u één stal of afdeling uitgekozen. Daarin wordt twee jaar lang de 
luchtkwaliteit in de stal, waaronder concentraties van ammoniak en/ of fijnstof, gemeten met sensoren. 
Deze worden aangebracht op de plek waar de ventilatielucht de stal verlaat. Alle resultaten worden 
zodanig verwerkt dat deze niet terug te voeren zijn naar een individueel bedrijf.

Jaar 1
In het eerste ‘basisjaar’ monitoren we de emissies bij het normale bedrijfsmanagement. U houdt 
gedurende deze meetperiode een logboek bij over bijzondere gebeurtenissen en u kunt de gegevens 
van de sensoren realtime volgen op smartphone, tablet of computer. De meetgegevens worden naast 
het logboek gelegd en regelmatig besproken onder begeleiding van Praktijkcentrum Emissiereductie 
Veehouderij (PEV). Daarnaast zijn Wageningen Livestock Research en LTO Noord betrokken. Met deze 
werkwijze verwachten we “pieken en dalen” in de emissies te kunnen koppelen aan bedrijfsactiviteiten 
die perspectiefvol lijken om emissies te reduceren . 

Jaar 2
In het tweede jaar, het ‘interventiejaar’, kunt u een keuze maken uit een menukaart van geselecteerde 
voer- en managementmaatregelen om de luchtkwaliteit in de stal te verbeteren en de emissies uit de 
stal zoveel mogelijk te reduceren. Een adviseur helpt u om de gekozen maatregelen te implementeren 
en monitoren.  

Over Boer aan het Roer
Boer aan het Roer is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Binnen Boer aan het Roer wordt 
een Proeftuin ingericht op het gebied van Emissiereducerende Maatregelen, Circulair Veevoer, 
Bodem- en Waterkwaliteit en Nieuwe Verdienmodellen. In de Proeftuin worden pilots uitgevoerd, 
proeven en onderzoek gedaan en cursussen georganiseerd. Kijk op www.boeraanhetroer.nl 

Wat levert het u op? 
- Inzicht in luchtkwaliteit en emissies van uw stal; 
- U leert te sturen op luchtkwaliteit met voer- en managementmaatregelen;
- Daarmee verbeteren omstandigheden voor dieren en de werknemers in de stallen;
-  Deelname aan het bedrijvennetwerk zal u voornamelijk tijd kosten voor het bijhouden van het logboek 

en overleg met de adviseur. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar voor materialen zoals overalls, 
koffie et cetera.

PROEF: BEDRIJVENMEETNETWERK LUCHTKWALITEIT EN EMISSIES                                                                                                   
Thema Emissiereducerende maatregelen
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