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Met de welwillende medewerking van 

Voor de optimalisatie van de omgevingslucht van de dieren heeft 

Vencomatic een onderzoeksprogramma opgestart, om de 

verschillende mogelijkheden om de luchtbeweging op gang te 

brengen te bestuderen. Het is noodzakelijk dat de snelheid van 

de lucht zo constant mogelijk is, omdat pluimvee extreem 

gevoelig is voor variaties in luchtsnelheid en temperatuur.

CFD = Chicken Fluid Dynamics
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Na de oprichting in 1983, onderscheidde Vencomatic zich  binnen 

de pluimveesector al snel als innovatief bedrijf. Vencomatic is een 

mondiale aanbieder van innovatieve en welzijnsvriendelijke 

huisvestingsoplossingen in de pluimveesector. Naast de bekende 

producten voor de productie van broedeieren en consumptie-

eieren bevat het assortiment ook volieresystemen zoals Red-L en 

Bolegg, en het Veranda Breeder en het VBS mestkuikensysteem.

VBS staat voor het Vencomatic Broiler System. Het behelst een 

meerdagensysteem waarin de kuikens in een stal verblijven. De 

dieren leven op een transportband, die met papier en stro 

afgedekt is. Aan het einde van de groeiperiode worden de dieren 

en de mest naar het einde van de stal vervoerd, waarbij 

automatisch de mest bij de dieren wordt weggehaald. In dit 

systeem wordt nadrukkelijk gekeken naar het juiste klimaat ter 

hoogte van de dieren.

Etage met 

kuikens

In de Vencomatic vestiging te Eersel is een 

testopstelling van 1 etage gebouwd om 

experimenteel onderzoek te kunnen uitvoeren. De 

luchtbeweging op de hoogte van de dieren wordt 

bepaald met behulp van vele snelheidssensoren. 

Om de invloed van geometrische veranderingen op 

de snelheidsverdeling te kunnen bepalen heeft 

FlowMotion stromingssimulaties (CFD 

Computational Fluid Dynamics) uitgevoerd. Uit 

analyse van de resultaten bleek dat het 

stromingsveld sterk afhankelijk is van de grootte 

van de dieren en van de toestand van de 

omgeving.

Testopstelling 

in Eersel

Meerdagen-
systeem

Uit CFD berekeningen voor een groot aantal variabelen kon deze afhankijkheid van het stromingsveld worden 

vastgesteld. Hiermee kunnen nieuwe geometrische varianten worden ontwikkeld die ook op systemen met 

meerdere etages overdraagbaar zijn. In een volgende ontwikkelingsstap zullen ook dan weer 

stromingssimulaties worden uitgevoerd, om wederom het meest optimale klimaat voor de dieren te bereiken.

Snelheidsverdeling 

binnen een etage


