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Calf Clean System

Een brongerichte 
aanpak voor 
ammoniakreductie 
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Over ons
Het familiebedrijf G. van Beek en Zn. is 
opgericht in 1977. Samen met kalverhouders 
bedenken wij oplossingen voor de dagelijkse 

praktijk, wat alleen kan als je dagelijks met kalveren 
werkt. In onze eigen proefstal Beekzicht en bij 
klanten doen wij ervaringen op en ontwikkelen wij 
innovatieve producten en totaaloplossingen die in 
stallen over de hele wereld te vinden zijn. De kracht 
van ons bedrijf ligt in het samenvoegen van 
meerdere concepten, wat een synergie geeft die 
nodig is voor onze productielocatie in Barneveld.

G. van Beek en Zn. is een ontwikkelaar en leverancier 
in innovatieve maatwerkproducten, zoals prefab 
betonelementen voor agrarische en utiliteitsbouw, 
optimale huisvesting voor jonge kalveren, rubberen 
vloeren voor een gezonde en comfortabele stal 
en een innovatief mestscheidingssysteem voor 
ammoniakreductie. Wij ontzorgen de klant met een 
uniek maatwerk totaalconcept, wat is afgestemd 
op de wensen en behoefte van de klant en vooraf 
volledig in 3D is uitgewerkt. Daarnaast zijn wij een 
betrouwbare partner voor de handel en begeleiding 
van kalveren. 

Als bedrijf zetten we in op onderzoek en advies. Dit 
alles is gericht op duurzame, innovatieve en circulaire 
oplossingen voor een gezonde toekomst van mens en 
dier. 

Waarom kiezen klanten voor 
Calf Clean System:

Bevordert dierenwelzijn en diergezondheid

Verbetering voor mens, dier en natuur

Betere werkomstandigheden

Reductie van ammoniak, methaan en geur

Inzicht in reductiecijfers
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Calf Clean
Premium

Calf Clean
Gold

Calf Clean
Excellent

Hellende betonvloer

Gekoelde betonvloer

Gecoate betonvloer

Rubberen roosters

Mestschuif

Afvoersysteem

Sproeisysteem

Calf Clean System
Het Calf Clean System is een emissie reducerend 
stalsysteem waarbij wordt ingezet op het afvangen van 
emissies en mestafvoer. Het systeem bestaat 
standaard uit een betonvloer met emissie 
reducerende TopFloors en een mestschuifsysteem. 
Het is een brongerichte aanpak voor het reduceren 
van ammoniak, methaan en geur. Het effect van het 
systeem wordt gemeten door middel van continue 
metingen met behulp van sensoren. De data van de 
sensoren worden verwerkt in een management tool, 
gekoppeld aan datum, tijd en locatie. De kalverhouder 
kan met het systeem steeds beter presteren en 
reductiecijfers verlagen. Hiermee sluit het systeem 
naadloos aan bij de doelvoorschriften, die in de 
toekomst de standaard worden.   

Drie varianten
Wij bieden het Calf Clean System aan in drie varianten. 
Er zijn relatief grote verschillen in de aanschaf van 
de verschillende systemen. Naast de economische 
verschillen, heeft niet iedere kalverhouder alle opties 
van het Calf Clean System nodig. Dit is afhankelijk van 
leeftijd van de bestaande stal, financieringsruimte en 
ambitie bij de kalverhouder en milieuruimte op de 
betreffende locatie. Door het toepassen van maatwerk 
wordt per stal- en bedrijfssituatie gekeken welke variant 
het beste aansluit.
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Calf Clean System is een merk van:
Adres
G. van Beek en Zn.
Koopmansgoed 8
3771 MK Barneveld

Telefoon
+31 (0) 342 41 6583
E-mail
info@gvanbeekenzn.nl

Informeer naar de mogelijkheden

G. van Beek en Zn. 
produceert, levert en monteert. 

Innovatie en kennisontwikkeling 
staat bij ons centraal, dit willen 
wij graag met u als partner delen. 


