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Met de ingebruikname van een nieuwe berenstal realiseert KI Clincke te Ruiselede een heuse gezondheids-upgrade. Nadat de 
tweede vestiging van Bart en Veerle Clincke-Depreitere in Olsene vorig jaar tot de lijst toegevoegd werd van PRRSV-gecontroleerde 
KI-centra door DGZ, is ook Ruiselede er nu klaar voor.

Op vlaslemen
De nieuwe stal, een vierkante constructie van 54 bij 54 meter, is berekend 
op 196 berenplaatsen. Die zijn verdeeld over zeven compartimenten: 
vijf stuks met 32 plaatsen, één met 22 plaatsen en nog een ander met 
14 plaatsen. Stuk voor stuk krijgen de beren 8,5 m2 vloeroppervlakte; 
2,5 extra dan vandaag wettelijk vereist. “Dat is enerzijds uit oogpunt 
van dierenwelzijn; anderzijds in het vooruitzicht van nog scherpere huis
vestingsnormen”, zegt Bart Clincke. Bovendien komen de beren op 20 cm 
strooisel van vlaslemen te zitten. “Daar hebben we sinds 13 jaar alleen 
maar positieve ervaringen mee”, getuigt de zaakvoerder nog.

“De nieuwe stal is gebaseerd op een combinatie van de eigen ervaringen 
op de site alhier zowel als in Olsene”, valt Wim Van Hoecke in. De beslissing 
om te compartimenteren in kleinere afdelingen is één van die ervaringen. 
“In Olsene hebben we twee stallen van 100 beren. Daar maakten we 4 jaar 
terug een gezondheidsupgrade. Welnu, het was een huzarenstukje om 
één stal leeg te maken. Hier is daarom voorzien in compartimenten van 
maximaal 32 beren. Eenmaal de stal volop in productie kunnen we zo een 
quarantaine achterhouden zodat één compartiment volledig leeg kan 
komen.”

Strikt hygiëneprotocol
Het gebouw biedt verder onderdak aan: een technisch lokaal, een uit
gebreid sanitair sluis, refter, wasruimte, cooldownruimte en showruimte 
annex kijkgang. Die laatste ruimte heeft, net als het technisch lokaal en de 
cooldownruimte, een aparte ingang zodat ze volledig van de toegang tot 
de stal gescheiden blijft. “Ons protocol voorziet hier tevens een volledige 
reiniging en ontsmetting, na ontvangst van gasten die beren willen komen 
bezichtigen”, maakt Veerle Depreitere al meteen de strikte hygiëne
maatregelen duidelijk. Niet toevallig is tevens voorzien in een uitgebreide 
coating van de vloeren. In de cooldownruimte wordt hoofdzakelijk het 
benodigde vlaslemen tot 4 weken voor gebruik opgeslagen.

Wie toch absoluut in de stal moet zijn – enkel het personeel en de dieren
arts (48 uur varkensvrij) – ontsnapt niet aan een fikse douche. “Die wordt 
namelijk automatisch bestuurd. Bij het openen van de ene deur wordt de 
andere meteen vergrendeld en begint het water direct te lopen,” zegt 
Veerle, die nog beklemtoont dat er behalve aan het comfort van de dieren 
ook aan dat van de mensen werd gedacht. “Er is zelfs vloerverwarming 
voorzien.”

Indeling in compartimenten
Ter voorbereiding van het plan werden diverse KIstations in het buiten
land bezocht. “De meeste werken met een centrale dekput”, vertelt Wim. 
In Ruiselede werd voor de inrichting van een dekruimte per com partiment 
gekozen. “Dat is uiteraard niet de goedkoopste oplossing”, weet Wim 
nog. “Maar mochten we alsnog met een calamiteit geconfronteerd 
worden, dan kunnen wij dat compartiment volledig afsluiten, reinigen 
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De nieuwe stal is berekend op 196 berenplaatsen.

De beren krijgen 8,5 m2 vloeroppervlakte; 2,5 extra dan wettelijk vereist. Er werd voor de inrichting van een dekruimte per compartiment gekozen.
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en  ontsmetten.” Bart vult aan: “Een dekput in iedere dekruimte biedt naar 
arbeid toe het nodige comfort. Bovendien kan de dekruimte na productie 
telkens volledig gereinigd worden.”

Nog opvallend: er is geen laboruimte onder het nieuwe dak. Elke dek
ruimte is voorzien van een buispostsysteem. Zodra de beer is afgetapt 
gaat het sperma via dat systeem onder de grond naar het bestaande labo 
op de oorspronkelijke site. Dat de nieuwe stal op een aanpalend terrein 
werd opgetrokken, liet dit makkelijk toe. Een afsluiting tussen beide 
 terreinen maakt elke doorgang onmogelijk, zodat ook hier volledige 
sanitaire veiligheid geboden is.

Altijd overdruk
De ventilatie werkt geheel op overdruk. Nadat de lucht langs de kopgevel 
de stal binnen is getrokken, gaat hij eerst door een padkoeling die de 
luchttemperatuur 5 tot 6 graden kan drukken. Daarna gaat de lucht door 
drie filterlagen. Vanuit het centraal luchtkanaal in de dakconstructie 
wordt hij ten slotte door de plafondventilatie in de compartimenten 
geduwd.

Zeer vernieuwend aan deze stal is dat de overdruk ook gedurende het 
 periodiek uitmesten van de compartimenten gegarandeerd kan blijven. 
Hier dus geen open staldeuren en voortdurend weg en weer rijdende wiel

laders allerhande, vaak gedurende een hele dag. “De wiellader en heftruck 
blijven altijd in de stal. De mest wordt in een bak gestort en via een vijzel 
doorheen de muur rechtstreeks naar buiten in een container gedraaid 
zodat die onmiddellijk kan worden afgevoerd”, legt Wim uit. Voor de 
 realisatie van dit sluitend bioveiligheidsconcept werd VLIFinnovatiesteun 
ingediend en geselecteerd.

PRRSV-negatief zijn en blijven
TopGen KIOlsene kwam vorig jaar op de lijst van PRRSVgecontroleerde 
KIcentra na het doorlopen van het DGZprogramma ter zake. Het was 
Caroline Bonckaert die daartoe al in 2018 een eerste contact had met 
Bart en Veerle. Toen bij een eerste checkup bleek dat hier al heel wat 
bio veiligheidsmaatregelen van kracht waren en een ruim aanbod van 
PRRSVnegatieve beren was, is versneld beslist tot een gezondheids
upgrade van de vestiging in Olsene. Voor de site in Ruiselede werd gekozen 
voor de bouw van beschreven nieuwe stal.

Caroline is verheugd over de aanpak van Veerle, Bart en Wim. Die beseffen 
uiteraard dat hun Europese erkenning als KIstation op termijn staat of 
valt met het behalen en behouden van een PRRSVnegatieve status. Het 
bevolken van de nieuwe stal moet daarom behoedzaam gebeuren. “Proto
collen voor beren in quarantaine moeten gevolgd worden en bij gunstige 
testresultaten kunnen ze overgeplaatst worden naar de compartimenten. 
Daarna komen ze terecht op de lijst van de PRRSVgecontroleerde KIcentra 
op de DGZwebsite”, vertelt Caroline. “Vanaf dan moet er maandelijks 
gecontroleerd worden op de afwezigheid van PRRSVantistoffen.”

Het bevolken kan eind oktober beginnen. “We starten met 60 beren 
die nu al in quarantaine zitten. Als hun bloedanalyse oké is worden ze 
 verhuisd naar de transitieafdeling waar binnen de 7 dagen nog eens bloed 
 afgenomen wordt”, stelt Bart. “Pas nadat ook die uitslag goed is krijgen de 
beren een plaats in de nieuwe KIstal toegewezen.”

Absolute bioveiligheid over de hele lijn dus. <

Bedrijfsprofiel
Bart Clincke (42) en Veerle Depreitere (35) 
baten twee KIsites uit: KI Clincke in 
Ruiselede en TopGen KI in Olsene. Op 
de twee locaties samen huisvesten ze 
momenteel 350 beren. Met de nieuwe 
KIstal in Ruiselede zal er capaciteit zijn voor 
450 beren. <

Bart en Veerle met hun beide kinderen: Alexander en Elena.

De mest wordt in een bak gestort en via een vijzel doorheen de 
muur rechtstreeks naar buiten in een container gedraaid zodat die 
onmiddellijk kan worden afgevoerd.
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