
Het beste alternatief is Stalveen! 

Input beeld:

Hetzelfde als van Egmond Potgrond met 
beeld veen (zoals cover)
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Van Egmond Potgrond B.V.
Ankerweg 4

1041 AT Amsterdam

Postbus 24
2230 AA Rijnsburg

Nederland

06-46703415
020-4110386

stalveen@gmail.com

www.stalveen.nl

Stalveen, 
het beste strooisel 

voor in elke stal 

Stalveen is zeer geschikt als 
stalbodemmateriaal en is 
een uitstekende vervanger 
voor compost, houtkrullen, 
houtsnippers, stro, zaagsel en 
andere stalbodemmaterialen. 
Dankzij de samenstelling heeft 
Stalveen een aantal unieke 
eigenschappen. Het is schoon, 
makkelijk en comfortabel!

‘Ik ben erg te spreken over Stalveen; het is zeer arbeidsvriendelijk 
en de koeien liggen er goed en schoon in. Elke ochtend als ik ga 
kijken liggen ze er tevreden bij.’

Melkveehouderijbedrijf de Haan uit Ossenzijl (65 melkkoeien, diepstrooiselboxen)

‘Voorheen gebruikten wij gemalen koolzaadstrooisel maar dat was niet 
prettig in gebruik. Stalveen is lekker om mee te werken, je hebt namelijk 
geen last van stof. Verder blijft het goed liggen in de boxen, plakt het 
niet aan de koeien en neemt het een hoop vocht op. En het is heel zacht 
spul. Je moet het eens voelen!’

Melkveehouder Niels Ruiter uit Wieringen (100 melkkoeien, rubberen matten)



Stalveen is maagdelijk schoon… …zeer gemakkelijk in gebruik… …en extreem comfortabel! 
 Stalveen is vrij van TAS en XTAS, 
maar ook van andere schadelijke 
bacteriën.

Dit is goed te verklaren aan de hand van de unieke 
eigenschappen van veen. Veen is namelijk ontstaan in 
een zuurstofarm (anaëroob) milieu en heeft een lage 
zuurgraad (pH 3,5-4,5).

 Tijdens de opslag van Stalveen 
worden geen TAS- of XTAS-sporen 
gevormd.

Dit is uit grondig onderzoek gebleken. Het volledige 
rapport van dit onderzoek is op onze website Stalveen.nl 
te bekijken.

 Stalveen is maagdelijk en is nooit 
gebruikt voor andere doeleinden.

Stalveen is afkomstig van speciaal geselecteerde 
veenvelden. Bij de selectie van deze velden wordt er 
uitvoerig onderzoek gedaan naar de eigenschappen 
van het materiaal zodat er gegarandeerd kan worden 
dat er in het verleden geen verontreiniging heeft 
plaatsgevonden.

 PH-waarde (zuurgraad) van 
Stalveen is laag waardoor bacteriën 
niet goed kunnen groeien.

Veen heeft een lage zuurgraad (pH 3,5-4,5). Bacteriën 
groeien doorgaans het beste bij een neutrale pH van 7,0 
en kunnen over het algemeen een pH-bereik van 5,0 tot 
8,0 tolereren. 

Onderzoeksresultaten unaniem 
positief

Op onze website Stalveen.nl kunt u alle 
onderzoeks resultaten inzien. Er is ook veel 
algemene informatie beschikbaar over de unieke 
eigenschappen van Stalveen. 

 Stalveen is licht in gewicht, 
makkelijk verwerkbaar en hoeft 
niet ingekuild te worden.

Stalveen heeft een laag bulkgewicht en kan tot wel tien 
keer het eigen gewicht aan vocht opnemen. De grofheid 
van het product kan aan uw wensen worden aangepast. 
Verder is de opslag van Stalveen erg makkelijk aangezien 
het niet hoeft te worden ingekuild.

 De mestkwaliteit wordt verhoogd 
omdat er geen stikstofbinding (N) 
plaatsvindt.

Veen wordt als sinds jaar en dag als grondstof voor 
potgrond gebruikt. Het voordeel van veen is namelijk 
dat het geen plantvoedende stoffen bindt waardoor deze 
beschikbaar blijven voor de planten. 

 Stalveen is leverbaar in: Bulk, Big 
Bales, Big Bags en zakken.

Wij kunnen Stalveen op verschillende manieren bij u 
afleveren. Hierdoor is het voor elke stal geschikt en kan 
het op verschillende manieren worden ingezet. 

 Het bestaande materieel hoeft niet 
aan Stalveen aangepast te worden.

Het product is qua samenstelling en grofheid goed te 
vergelijken met bestaande strooiselmaterialen. Hierdoor 
zult u geen of nauwelijks aanpassingen aan uw materieel 
hoeven door te voeren wanneer u Stalveen gaat 
gebruiken. U kunt dus direct beginnen!

 Stalveen is een zacht materiaal 
en vermindert de kans op 
voetzoollaesies bij pluimvee.

Het is een zeer fijn ligbed voor melkvee en bevordert 
het welzijn van koeien. Daarnaast heeft Stalveen een 
positief effect op de gezondheid van pluimvee. Stalveen 
vermindert namelijk, in vergelijking met houtkrullen en/of 
stro, de kans op voetzoollaesies.

 De vochtigheid en grofheid van 
Stalveen kan naar eigen wensen 
worden aangepast.

Stalveen is voor elke stal geschikt omdat het in zowel 
grofheid als vochtigheid naar uw wensen kan worden 
aangepast.

 Stalveen blijft goed in de stal liggen 
maar blijft niet plakken aan vloer 
of dier.

In Stalveen zijn geen zogenoemde ‘kitstoffen’ aanwezig. 
Dit wil zeggen dat het materiaal niet zal plakken aan de 
vloer of aan de dieren. 

 Vochtopname en vochtverdeling 
is zeer goed, tot wel 10x het eigen 
gewicht!

Stalveen kan zeer goed vocht opnemen, verdeelt dit 
gelijkmatig en kan dit vocht weer snel laten verdampen. 
Dankzij deze eigenschap blijft het materiaal altijd fris en 
kan het langdurig gebruikt worden. 

 Het gebruik van Stalveen is 
bevorderlijk voor de spijsvertering 
van varkens.

Stalveen kan ook worden gebruikt voor varkensstallen. 
Het bodemmateriaal heeft een zeer gunstig effect op de  
darmen van de varkens.


