special

stallen Jasper Spierings

Groen Label-stal

Bedrijfsgegevens
Naam: Jasper Spierings
Woonplaats: Oss
Huidig aantal melkkoeien: 65
Quotum: 480.000 kg
Hectare grond in gebruik: 35
Type stal: 4+0
Bouwjaar stal: 2003
Aantal ligplaatsen: 85
Melkstal: 2x9-zij-aan-zij, side exit
Website: www.versemelk.nl

Jasper Spierings: ‘We wilden een compacte stal bouwen’
Na een lange strijd voor een vergunning bouwde de familie Spierings
een emissiearme stal op de groei. De dubbel-negen-zij-aan-zijmelkput, de sleuvenvloer en de comfortabele ligboxen zijn prachtig
vanuit de in de stal gebouwde skybox te bekijken.

‘.H

et duurde meer dan twee jaar
voordat we de vergunning hadden
voor de stal. De oude stal was aan alle kanten versleten, zat vol met koeien en de
maatvoering was achterhaald. We mochten uiteindelijk bouwen, maar dat moest
wel volgens het Groen Label-principe.’
‘Daarom hebben we voor de sleuvenvloer
gekozen. Toen we eenmaal de vergunning hadden, bleek Groen Label afgeschaft. Toch kozen we voor deze vloer
omdat daardoor de hele stal in aanmer-

king kwam voor de milieu-investeringsaftrek.’
‘Melkvee is onze neventak, we hebben een
sierviskwekerij en -vijver en een aquariumspeciaalzaak. Nu willen we weer investeren in de rundveetak. We wilden compact bouwen, vandaar het 4+0-principe.
Het is geen goedkope stal geworden, we
hebben geïnvesteerd in koecomfort en de
stal voldoet uiteindelijk helemaal aan
onze wensen. Dat is belangrijk, een stal
bouw je voor dertig jaar.’

De terugloopgang is 145 cm breed. Het ruitproﬁel in de vloer zorgt
voor een goede begaanbaarheid en eenvoud bij het schoonmaken.
Via een pneumatisch hek kunnen koeien gesepareerd worden.

Het framewerk van de dubbel-negenzij-aan-zij-melkput werd gebouwd
door Francis van Looveren uit
Vlaanderen. Het is een gemoderniseerd
Hudonk-systeem. Door de ongelijke
vloer gaan de achterbenen breed staan
en kantelt de uier dusdanig dat deze
beter toegankelijk is.

De compacte bouw van de 4+0-stal is goed zichtbaar vanuit de
skybox. De stal is 41 meter lang, 24 meter breed en heeft een
nokhoogte van 9 meter.

De vloer bevat sleuven van 3 cm diep en 3,5 cm breed, die op een
afstand van 12,5 cm van elkaar liggen. Elke twee uur maakt de schuif
de vloer schoon, waarbij de dunne fractie door de gaatjes in de
sleuven verdwijnt. De vaste mest wordt naar de afstortgoot geschoven.
De boxbodem bevindt zich met 25 cm extra hoog van
de loopvloer. De schuif voor een sleufvloer is hoger dan
gangbaar en kan nu de koeien die in de boxen liggen
niet raken. De zwevende boxbeugel, het boxmatras, de
knieboom en de band voor de schoftboom zorgen voor
maximaal koecomfort.
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Er zijn 72 vreetplaatsen, waarbij voor
tweederde deel een buis wordt gebruikt. De
koeien blijken het liefst vanachter de buis te
vreten. Het vastzetvoerhek zit in het deel
van de stal dat als separatieruimte kan
dienen.

De skybox wordt gebruikt als vergaderruimte, kantoor
en kantine. Regelmatig nemen bezoekers van de
sierviskwekerij een kijkje in de stal en vinden er
excursies plaats.

De stal is niet geïsoleerd en heeft
zijwanden van 4,5 meter hoog.
Daarvan is 2,5 meter open en
handmatig afsluitbaar met een gordijn.
De stal is vogeldicht gemaakt met
vogelgaas in zijgevels en de open nok.
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