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Vraag:
Hebt u cijfers van de verwarmingskost in kraamstallen? Hoeveel mazout (liter) is gemiddeld
nodig per zeug?
Antwoord:
De verwarmingskost van kraamstallen is afhankelijk van verschillende factoren. Zaken die
een invloed zullen hebben op de verwarmingskost zijn o.a. de mate waarin uw afdelingen
zijn geïsoleerd, de verwarmingsketel en het verwarmingssysteem.
In de brochure ‘Vlaamse bedrijfseconomische standaardwaarden varkenshouderij 2013’
werd voor brandstof die wordt aangewend voor verwarming het richtcijfer 38,51 euro (saldo
per gemiddeld aanwezige zeug) opgenomen. Let hierbij wel op dat de brandstofprijzen de
laatste jaren gestegen zijn. De cijfers die in deze brochure zijn opgenomen zijn berekend op
basis van een gemiddelde van de jaren 2007 t.e.m. 2011.
Daarnaast worden verschillende energiescans uitgevoerd, o.a. door Enerpedia. Bij
Enerpedia zijn echter geen cijfers beschikbaar die uitsluitend de verwarmingskost van de
kraamstal in kaart brengen. Het gemiddelde stookolieverbruik van de tot nu toe geaudite
vermeerderingsbedrijven door Enerpedia bedraagt 60 liter stookolie per zeug per jaar. Hierbij
werd opgemerkt dat het stookolieverbruik bij nieuwere stallen lager ligt, nl. 35 à 45 liter
stookolie per zeug per jaar.

Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering
van dit antwoord:
- Tine Degroote – Inagro

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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