STUDIEGROEP TIELERWAARD

Begrotingen
voor de inrichting van
weidebedrijven van
verschillende grootte op komgrond

^ MTV*»*« g

" l u SEPM961

Publikatie N r . 23 - juli 1964

PROEFSTATION VOOR DE AKKER- EN WEIDEBOUW - WAGENINGEN

Woord vooraf

In 1960 werd door de Werkgroep Onderzoek Komgronden aan enkele onderzoeksinstituten het verzoek gericht een rapport samen te stellen over de opzet van
nieuw te stichten bedrijven in de ruilverkaveling Tielerwaard. Door onvoorziene
omstandigheden werd het gereedkomen van dit rapport vertraagd. Inmiddels is
met de ruilverkaveling voortgang gemaakt en zijn reeds verschillende boerderijen
gebouwd. Hoewel dit rapport voor de Tielerwaard zelf daardoor van minder belang
is geworden, zijn de gegevens van voldoende algemene betekenis om ze alsnog in
wijdere kring te verspreiden. De uitgangspunten hebben weliswaar betrekking op
de komgronden, doch voor de opzet van weidebedrijven op andere grondsoorten
kunnen verschillende aanknopingspunten met dit rapport worden gevondenDe financiële begrotingen zijn bijgewerkt en gebaseerd op het prijzenniveau van
1962/1963. Ook de mechanisatie van de begrote bedrijven en de erbij behorende
arbeidsbehoefte werden aan de situatie op dat tijdstip aangepast.
Dit rapport kwam tot stand door de samenwerking van vier instituten, waarvan
de volgende medewerkers een bijdrage leverden:
Ir. H.

BERGHOEF

— Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen

M. H. DOUNA

— Landbouw-Economisch Instituut

J. A.

GELS

— Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen

E. C.

VAN KRAAIKAMP

— Proefstation voor de Akker- en Weidebouw

G.

POSTMA

— Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie

Drs. G. J. H. RUKENBARG — Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
Ir. G. J.

WISSELINK

— Proefstation voor de Akker- en Weidebouw

I. Inleiding

In het kader van de ruilverkaveling Tielerwaard worden in het ruilverkavelingsgebied een aantal boerderijen verplaatst naar de ontsloten en ontwaterde komgronden.
Bij het stichten van deze bedrijven is het noodzakelijk zich een oordeel te vormen over de meest gewenste bedrijfsvorm (weide-, akkerbouw- of gemengd bedrijf),
bedrijfsgrootte, bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering.
Omtrent de bedrijfsvorm werd op grond van voorafgaande studies en ervaringen
met reeds gestichte bedrijven vastgesteld, dat het melkveehouderijbedrijf in de
eerste plaats in aanmerking komt. Het gemengde bedrijf en het akkerbouwbedrijf
bieden minder gunstige vooruitzichten, omdat de zware komgrond zich vooral op
de lange duur slecht voor akkerbouw leent, terwijl het vetweiderijbedrijf een naar
verhouding grote oppervlakte vraagt om tot een voldoende hoog arbeidsinkomen
per man te komen.
Ten aanzien van de bedrijfsgrootte van de te stichten weidebedrijven werd
bepaald, dat de kadastrale oppervlakte minimaal 19 ha (dit komt overeen met 18
ha gemeten maat) zal bedragen. De grondslag voor deze beslissing werd mede
gevormd door een studie van het Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag 1).
De nieuwe bedrijven zullen overwegend bestaan uit melkveehouderijbedrijven,
met een kadastrale oppervlakte van 19 ha. Toch zullen er ook grotere bedrijven
voorkomen. In dit verband is besloten na te gaan, hoe de kosten en opbrengsten
liggen op graslandbedrijven van resp. 18 ha, 22,50 ha en 36 ha gemeten maat.
Nu kan men zich afvragen hoe de bedrijfsuitrusting en de bedrijfsvoering,
gezien de technische mogelijkheden, moeten zijn om tot een rationele produktie
te komen. Een rationele produktie wordt verkregen, indien de produktiefactoren
kapitaal en arbeid op een melkveehouderijbedrijf zodanig worden gecombineerd,
dat het verschil tussen de opbrengsten en de kosten zo groot mogelijk is. In dat
geval is het rendement van de aangewende produktiefactoren het hoogst, hetgeen
het doel van de onderneming is.
Bij een melkveehouderijbedrijf zijn de mogelijkheden om kapitaal en arbeid
onderling te variëren in principe groot, terwijl ook ten aanzien van de onderdelen
van de kapitaalsaanwending variaties mogelijk zijn. Kapitaal is nodig om vee,
werktuigen en bedrijfsmiddelen aan te schaffen en om gebouwen te stichten. De
dichtheid van de veebezetting en de mate waarin ruwvoer wordt gewonnen, kunnen
verschillend zijn. Ten aanzien van de gebouwen geldt, dat deze moeten voldoen
aan de eisen, die de veestapel en de ruwvoederwinning stellen (wat betreft stalling,
opslagruimte enz.) en er zijn verschillende oplossingen mogelijk met betrekking tot
de duurzaamheid van de bouw en de doelmatigheid in verband met de arbeid.
>) Beschouwingen over weidebedrijven van beperkte omvang op komgrond. Rapport nr. 311.
Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage.

Naast het zuiver bouwkundige aspect hebben de te stichten gebouwen een belangrijke betekenis voor de toekomstige bedrijfsorganisatie. We denken hierbij speciaal
aan de keuze tussen de verschillende staltypen met de verschillen in bedrijfsvoering
die hiermede samenhangen. Verder geldt, dat bij een bepaald staltype de indeling
van de ruimten en de uitrusting met mechanische hulpmiddelen, zoals bij voorbeeld
de mechanische mestafvoer en de uiteenlopende mogelijkheden bij het machinale
melken, zeer verschillend kunnen zijn. Ten slotte moet men bij de plannen voor
een nieuw bedrijf beoordelen in hoeverre de werkzaamheden die niet beïnvloed
worden door de aard van de gebouwen, zullen worden gemechaniseerd. Daar de
stijging van de lonen de laatste jaren relatief groter is dan van de meeste andere
kosten, is een verdergaande mechanisatie te verwachten. Hierbij komt men ook
voor de vraag te staan in welke mate men zelf zal mechaniseren of loonwerkers in
zal schakelen.
Uit het voorgaande blijkt, dat bij de opzet van een melkveehouderijbedrijf zeer
veel factoren te variëren zijn, terwijl ze elkaar onderling beïnvloeden. In het ideale
geval zou men die combinatie van al deze factoren moeten kunnen aangeven, die
leidt tot het beste financiële resultaat.
In het navolgende willen we trachten om door het vergelijken van enkele naar
ons inzicht belangrijke combinaties, een aanwijzing te krijgen voor de uitrusting
en de bedrijfsvoering van de nieuw te stichten bedrijven. Hierbij wordt uitgegaan
van de gedachte, dat van de verschillende factoren die bij de opzet van nieuwe
bedrijven te variëren zijn, de gebouwen een bijzondere plaats innemen. De betekenis van een juiste keuze is speciaal bij de bedrijfsgebouwen groot, omdat eventuele
latere wijzigingen meestal slechts met zeer hoge kosten kunnen worden aangebracht. Veranderingen in de bedrijfsvoering zijn dan slechts mogelijk voor zover
de bestaande gebouwen dit toelaten, terwijl juist de aard van de gebouwen de
bedrijfsvoering sterk kan beïnvloeden. Het ligt daarom voor de hand, dat men
bij de plannen voor nieuwe bedrijven in de eerste plaats geïnformeerd wil zijn
omtrent de betekenis van de gebouwen voor de bedrijfsvoering. Het aantal mogelijke variaties in de stallenbouw is groot. Bij onze studie zijn echter speciaal die
variaties van belang, die in sterke mate doorwerken in de bedrijfsvoering. Dit is
vooral het geval bij de overgang van de grupstal naar de open of gesloten loopstal
en daar het ons slechts gaat om het aangeven van de hoofdlijnen, beperken we ons
tot de vergelijking van deze beide staltypen. Een begroting van de opbrengsten
en kosten kan ons leren, in welke mate de verschillende bedrijfsvoeringen doorwerken in het financiële resultaat.
We kunnen de te volgen werkwijze als volgt nader toelichten. In de eerste plaats
zal een produktieplan worden opgesteld, waaronder wordt verstaan de dichtheid
en de opbouw van de veestapel en het voederwinningsplan. Hierbij zullen we ons
afvragen of er bij de beide staltypen een verschil is in de behoefte aan ruwvoer.
Op basis van de produktieplannen en eventuele aankoop van ruwvoeder zullen
ontwerpen worden gemaakt voor de bouw van enkele grupstaltypen en enkele
loopstaltypen. Ten aanzien van de werkmethoden zal worden getracht die mate van
mechanisatie en uitbesteding in loonwerk in te voeren, die voor de verschillende

bedrijven rendabel wordt geacht, als verondersteld wordt dat de hierdoor bespaarde uren direct in geld realiseerbaar zijn, door besparing op lonen of door het verrichten van andere produktieve arbeid. Het doel hiervan is, om onafhankelijk van
het eventuele arbeidsaanbod, te bepalen hoe groot de arbeidsbehoefte bij de verschillende bedrijfsvoeringen is. Hierna kunnen we nagaan in hoeverre deze arbeidsbehoefte in overeenstemming is met het arbeidsaanbod uit het gezinsbedrijf.
Het is denkbaar dat een wijziging in de arbeidsmethode of een aanpassing van
het produktieplan wenselijk is, hetzij door inkrimping van het oorspronkelijke
produktieplan, hetzij door uitbreiding van dit plan met produktietakken die niet
aan de produktie van de grond gebonden zijn. Deze vraag zal in de beschouwing
worden betrokken. De begroting van de opbrengsten en kosten van de verschillende bedrijven kan ons daarna leren of aan een bepaald staltype met de daarbij
behorende bedrijfsvoering de voorkeur moet worden gegeven.
We merken hierbij nog op, dat er bij de plannen naar gestreefd is om zowel met
betrekking tot de bouwtechnische, de arbeidstechnische als de landbouwtechnische
aspecten alleen die technieken toe te passen, die door de praktijk aanvaardbaar
worden geacht. Verder geldt, dat bij de vergelijking van de open loopstal met de
grupstal verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in de open loopstal nog
onvoldoende kwantitatief kunnen worden aangegeven, zoals de invloed op de
lengte van de stalperiode, de melkproduktie, het voederverbruik enz. Het op gang
komende onderzoek zal pas in de toekomst een scherpere vergelijking mogelijk
maken. Voor nieuwe bedrijven in ruilverkavelingsgebieden moeten echter op korte
termijn beslissingen worden genomen. Deze studie kan mogelijk een bijdrage tot
de oordeelsvorming leveren.

IL De

produktieplannen

1. De oppervlakte cultuurgrond, de veedichtheid en de opbouw van de rundveestapel
De kadastrale oppervlakte vande bedrijven is 19 ha, 24 ha en 38 ha. Brengen
we de oppervlakte van erf, wegen en sloten in rekening, dan kunnen we uitgaan
van een oppervlakte cultuurgrond van rond resp. 18ha, 22,50 ha en 36ha.
Tabel 1 geeft een indruk van de veebezetting, zoals die thans op de rivierklei
voorkomt. De tabel geeft de veebezetting in omgerekende dieren per ha grasland
en voedergewassen op de L.E.I.-bedrijven in de rivierkleigebieden ] )- In verband
met een betere vergelijkbaarheid met vorige jaren is de toen geldende norm gebruikt voor het omrekenen van het aanwezige vee tot G.V.E.
TABEL 1. Veebezetting in G.V.E. per ha grasland en voedergewassen op de L.E.I.-bedrijven
in de rivierkleigebieden van 195S/'56 tot en met 1960/'61
Stocking rate in cattle units per ha of grassland and fodder crops on the L.E.I.farms in the river-clay areas from 1955/'56 up to and including 1960/'61

Utrecht
Maas en Waal,
Bommelerwaard
West-Betuwe
(Tielerwaard)
Brab. Maaskant

'55/56

'56/57

'57/58

'58/59

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,9

1,9

—

—

1,8

1,7

1,9

1,9

1,8

1,5
1,8

1,5
1,7

1,6
1,7

1,5
1,7

1,5
1,8

1,5
1,8

1,5
1,7

'59/60

'60/61

Gemiddeld

Het blijkt, dat de gemiddelde veebezetting per gebied enigszins verschilt. Het
Utrechtse rivierkleigebied heeft de hoogste veebezetting met 1,9 en de WestBetuwe de laagste met 1,5 G.V.E. perha voederoppervlakte. Gemiddeld over alle
gebieden en alle jaren bedraagt de veebezetting 1,72. De verschillen tussen de
individuele bedrijven zijn nog belangrijk groter dan die tussen de gebieden. De
veebezetting kanuiteenlopen vanca. 1,3 tot ca.2,5.Er zijn verschillende factoren
die hierop van invloed kunnen zijn, zoals bedrijfsgrootte, bedrijfstype, het percentage maaien, grondsoort en arbeidsomstandigheden. Het is moeilijk aan te geven
in hoeverre de cijfers van de gebieden over te dragen zijn op een zuiver weidebedrijf opuitsluitend komklei. Welgeldt echter datin alle gebieden de oppervlakte
grasland sterk overweegt, terwijl het grasland merendeels op komgrond gelegen is.
Een percentage maaien van 100% wordt tot nu toe gemiddeld nergens bereikt,
') Deze cijfers zijn ontleend aan gegevens van M.
P.A.W. te Wageningen.

H. DOUNA, L.E.I.-gedetacheerde bij het

maar ligt de laatste jaren voor de verschillende gebieden tussen 45 en 8 0 % .
Wij zijn geneigd om het gemiddelde cijfer van 1,7 G.V.E. per ha voederoppervlakte als richtlijn aan te nemen en het percentage maaien te stellen op 100, hetgeen hoger is dan het gemiddelde. Bij de bepaling van de bovengrens van de
veebezetting op komgrond speelt naast de droogtegevoeligheid in de zomer de
draagkracht van de zode een duidelijke rol. Het is bekend dat bij een dichte
veebezetting, speciaal tijdens natte perioden in het najaar, vertrapping van de zode
kan voorkomen.
Naar de mening van dr. ir. MNDERHOUD van het P.A.W. kan men globaal stellen
dat in dit opzicht een veebezetting van 1,7 G.V.E. als een maximum geldt bij een
onvoldoende ontwatering. Bij een goede ontwatering kan de veebezetting dichter
zijn en is het mogelijk om tot ca. 2 G.V.E. te gaan. Hoewel dus op de te ontwateren komgronden in de Tielerwaard een dichtere veebezetting dan 1,7 G.V.E.
uit dit oogpunt mogelijk wordt geacht, geven wij er voor ons type bedrijf de voorkeur aan dit cijfer aan te houden. Deze dichtheid sluit goed aan bij de praktijk,
terwijl niet bekend is of een dichtere veebezetting in het algemeen bedrijfseconomische voordelen biedt. Bij het vaststellen van de veedichtheid moet de ruwvoederwinning voor de winterperiode mede in aanmerking genomen worden. Wanneer
ervan uitgegaan wordt, dat 100 % van het grasland gemaaid kan worden voor
wintervoer, dan is het grondrantsoen van het eigen gewonnen ruwvoer bij een
veedichtheid 1,7 G.V.E., voldoende voor melkkoeien met een melkgift van ca.
6 kg. Bij een dichtere veebezetting dan de voorgestelde zal behalve het weiden van
meer vee per ha meer dan 100 % gemaaid moeten worden, ten einde het bovengenoemde matige grondrantsoen te kunnen verstrekken.
Bij de opbouw van de veestapel wordt ervan uitgegaan dat de aan te houden
jongveestapel niet groter is dan nodig is ter vervanging van de melkveestapel.
Hierbij is eveneens aangenomen dat een melkkoe 4 produktiejaren meegaat en
dat de vaarzen afkalven op een leeftijd van 2 jaar en 3 maanden.
2. De ruwvoederwinning
Voor de stalperiode is gerekend op een betrekkelijk geringe hoeveelheid ruwvoer. Aangenomen is, dat dit ruwvoer op het eigen bedrijf wordt gewonnen. Voor
een juiste vergelijking tussen een grupstal en een loopstal dienen we ons af te
vragen of de ruwvoederbehoefte in beide staltypen gelijk zal zijn. Het is nl. bekend,
dat er bij de open loopstal een invloed is op de lengte van de stalperiode, doordat
de koeien in het najaar en het vroege voorjaar overdag meer naar buiten gaan.
Dit kan van invloed zijn op de totale behoefte aan wintervoer. In „Ervaringen met
open loopstallen voor melkvee in ZO-Friesland" wordt geschreven, dat in het
voorjaar de weideperiode bij de loopstal verlengd kan worden met 4—6 weken x ).
Op de dagen dat de koeien buiten waren, werd bijgevoerd met het normale rantsoen hooi, doch de krachtvoergift kon achterwege worden gelaten. Het overdag
naar buiten laten van de koeien is in principe in de Hollandse stal ook mogelijk.
') I andbouwverslag ZO-Friesland, 1953.

De dieren zijn echter niet ingesteld op de lage buitentemperatuur, doordat ze in
een warme stal staan en in het najaar bij het opstallen worden geschoren. De kans
op kouvatten is hierdoor groter, zodat het toepassen van deze methode riskanter
wordt. Bovendien is het bezwaarlijk om met een geringe arbeidsbezetting koeien
die dit niet gewend zijn, dagelijks op de grupstal vast te moeten zetten ] ). Er van
uitgaande dat de mogelijkheid tot weidegang door de loopstal wezenlijk wordt
vergroot, kunnen we ons afvragen in hoeverre dit op de komgrondbedrijven van
betekenis zal zijn.
PETERS-RIT zegt in een beschrijving van het graslandproefbedrijf ,,De Vree"
op komgrond te Rosmalen, dat de overgang van stal- naar weideperiode zeer
gemakkelijk verloopt. Door de koeien alleen 's nachts op stal te houden, kon
TABEL 2. Produktieplaniten voor de uit te werken bedrijfsmodellen van weidebedrijven in de
ruilverkaveling Tielerwaard
Production plans for the designs of grassland farms to be established in the
Tielerwaard reallotment area
I
Oppervlakte
Kadastraal ha
Cultuurgrond ha
Staltype
Veebezetting
Aantal G.V.E.
G.V.E./ha
Melkkoeien
Vaarzen > 2 j . gedurende
3 maanden per jaar
Pinken 1—2 jaar
Kalveren < 1 jaar
Voederwinning
Percentage maaien
Opp. te maaien voor:
Kuilvoer
Hooi
Hoeveelheid eigen kuilvoer
Hoeveelheid eigen hooi
Lengte stalperiode in dagen
Ruwvoederrantsoen
Kg kuilvoer/G.V.E./dag
Kg hooi/G.V.E./dag
Kg ligstro
Stalmest- en gierproduktie
Totaal stalmest
Totaal gier
Tractie

III

II

19
18
Holl. stal

IV

V

VI

19
24
24
38
38
18
22,5
22,5
36
36
open loopstal Holl. stal open loopstal Holl. stal open loopstal

30,4
1,7
24

30,4
1,7
24

38
1,7
30

38
1,7
30

61
1,7
48

61
1,7
48

6
6
8

6
6
8

7
7
10

7
7
10

12
12
16

12
12
16

100

95

100

95

100

95

12
6
144 000
30 00^
180
26.5
5,5
9 000
144 000
120 000
paard
of trekker

11
6
132 000
30 000
160 +
20 nachten

15
7,5
180 000
37 500
180

13,5
7,5
162 000
37 500
160 +
20 nachten

26,5
5,5
23 000

26,5
5,5
11 000

26,5
5,5
28 500

162 000

—
paard
of trekker

182 000
152 000
trekker

205 000

—
trekker

24
12
288 000
60 000
180
26,5
5,5
22 000
288 000
240 000
trekker

') Nieuwe vindingen op het gebied van de grupstallen, zoals het gebruik van roosters, kunnen
dit bezwaar in de toekomst waarschijnlijk verminderen.

10

22
12
264 000
60 000
160 +
20 nachten
26,5
5,5
46 000
324 000

—
trekker

zowel in de herfst alsinhet voorjaar de staltijd belangrijk worden verkort. Tevens
zegt hij, dat tijdens een natte periode in de herfst van 1960 de koeien zonder
bezwaar werden binnengehouden. Dit laatste is ook een belangrijk punt. Op deze
wijze kan men gemakkelijker in natte perioden schade aan de zode door vertrapping voorkomen ')•
We zien, dat de loopstal de mogelijkheid geeft om gras dat anders niet wordt
benut nu welte benutten, terwijl tevens schade aan de zode gemakkelijker wordt
voorkomen. Het is moeilijk om het voordeel hiervan kwantitatief aan te geven.
We achten dit aspect echter wel van zodanige betekenis, dat we willen trachten
het in onze vergelijking te betrekken. Voor de Hollandse stal gaan we daartoe uit
van een normale stalperiode van 180dagen, terwijl wevoor de loopstal het aantal
dagen dat de koeien in deze periode overdag buiten lopen op 20 schatten.
Er wordt naar verhouding meer kuilvoer gewonnen dan op de bedrijven opde
rivierklei gebruikelijk is. In verband met de arbeidsorganisatie is rekening gehouden methet feit, dat er, vergeleken op basis van droge stof, voor de winning van
hooi belangrijk meer arbeidsuren nodig zijn dan voor de winning van kuilvoer.
Een verschuiving in de richting van kuilvoerwinning kan daarom arbeidstechnisch
van grote betekenis zijn, temeer omdat de ruwvoerwinning op de weidebedrijven
de belangrijkste arbeidstop veroorzaakt. De gedachten gaan in dit verband in de
laatste tijd ook uit naar uitsluitend kuilvoerwinning. Behalve het voordeel vande
arbeidsbesparing heeft dit ook het voordeel dat men zich met de werktuigeninventaris uitsluitend hierop behoeft in te richten. Bij de verschillende plannen
die hier zijn uitgewerkt, hebben we ons echter nogop het standpunt gesteld, dat
de voedertechnische consequenties van het uitsluitend voeren van kuilvoer nog
onvoldoende kunnen worden overzien, zodat gezorgd is voor een basishoeveelheid
hooi van 1000kgper G.V.E. per stalperiode.
Voor de op te stellen arbeidsbegroting is als uitgangspunt genomen, dat de
winning van hooi en kuilvoer voor een belangrijk deel met de eerste snede moet
plaatsvinden. Getracht zal worden circa 70% vanhet ruwvoer in het voorjaar te
winnen. Hoewel het voor de arbeidsverdeling gunstiger is een grotere spreiding
toe te passen, is het noodzakelijk er zich op in te stellen, dat de grasgroei inde
nazomer in bepaalde jaren sterk kan tegenvallen. De groeicurven op grasland op
rivierklei, zoals dieblijken uit onderzoek vanD E BOER en JAGTENBERG 2 ), BREEM4
HAAR 3) en MINDERHOUD ), laten zien dat de nazomergroei in de verschillende
jaren sterk uiteen loopt. Bij het maaischema wordt ervan uitgegaan dat door een
vroege N-bemesting, met de kuilvoerwinning zo vroeg mogelijk wordt begonnen,
terwijl hethooi in hoofdzaak in juni wordt gewonnen. De gemiddelde opbrengsten
van hooi en kuilgras zijn hierop gebaseerd.
!) PETERS-RIT, C : Het graslandproefbedrijf „De Vree" te Rosmalen. Boer en Tuinder, jg. 14,
nr. 702,1960.
-) D E BOER, Th. A. en W. D. JAGTENBERG. De grasopbrengsten in 1955. Verslag van het

C.I.L.O. over 1955.
) Naar niet-gepubliceerde gegevens van fosfaatproefvelden op grasland in 1951 t / m 1955
van de R.L.V.D. te Tiel.
') MINDERHOUD, J. W., Grasgroei en grondwaterstand. Proefschrift 1960.

3

11

We kunnen nu trachten te benaderen, in hoeverre het voederwinningsplan van
open loopstal II van dat van de Hollandse stal 1 zal afwijken. Het aantal dagen
dat de dieren in de open loopstal overdag extra in de weide lopen, werd op 20
geschat. Op grond van de ervaringen in ZO-Friesland wordt aangenomen, dat de
koeien dan 's nachts op stal uitsluitend worden bijgevoerd met het normale rantsoen hooi. Gedurende deze 20 dagen behoeft dan geen krachtvoer en geen kuilvoer
te worden gegeven. Als het kuilvoerrantsoen tijdens de 160 staldagen gelijk is aan
dat in de grupstal betekent dit, dat de behoefte aan kuilvoer in totaal 20 X 24 X
26,5 = 12 700 kg lager is. Dit is ongeveer de opbrengst van 1 ha. De te maaien
oppervlakte kuilgras wordt dan 11 ha, terwijl die op de grupstal 12 ha was.
Indien de hoeveelheid gras die de koeien in de bewuste 20 dagen in de weide
kunnen krijgen, uitsluitend zou bestaan uit gras dat anders niet benut zou worden,
dan zou de besparing bestaan uit 20 dagen krachtvoer en 20 dagen kuilvoer ( =
de opbrengst van 1ha).
Wij zijn echter geneigd om aan te nemen dat de extra weidedagen in het vroege
voorjaar consequenties hebben voor de hoeveelheid ruwvoer die men kan winnen.
Het is denkbaar dat men bij een gelijke bemesting als bij de grupstal, minder kan
inkuilen. Stellen wij dit nadeel eenvoudigheidshalve gelijk aan de besparing van
1 ha kuilvoer die tijdens de stalperiode wordt verkregen, dan bestaat het voordeel
van de 20 extra weidedagen uit de besparing van 20 dagen krachtvoer en de kosten
van het winnen van 1 ha kuilvoer. Dit zal bij de financiële begroting in rekening
worden gebracht.
Een ander aspect bij de vergelijking van de open loopstal met de grupstal is de
eventuele invloed op de voederbehoefte, doordat de dieren bij verschillende temperaturen verkeren. Bij een proef op „De Vlierd" ] ) met ossen van ongeveer 1 jaar
oud is gedurende de winter 1960/61 geen verschil in groei gevonden tussen de
groep in de grupstal en die in de loopstal. Elke groep bestond uit 12 dieren en
het rantsoen was gedurende de proef gelijk. Ook ABELL 2 ) neemt op grond van
literatuurgegevens van grotendeels buitenlandse auteurs aan, dat lagere temperaturen in de loopstal de melkproduktie, het voederverbruik en de gewichtstoename
niet beïnvloeden. Er worden echter weinig kwantitatieve gegevens verstrekt, terwijl
de conclusies van de verschillende onderzoekers uiteenlopend zijn, zodat aan de
hand van de literatuur voor Nederlandse omstandigheden hierover geen duidelijke
uitspraak kan worden gedaan.
In verband met de gegevens van een nog lopend onderzoek op het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek te Zeist verwacht BRANDSMA 3 ), dat vooral herfstkalvende koeien in een open loopstal minder melk met een lager vetgehalte geven
dan in een grupstal. Daar staat tegenover dat verwacht wordt, dat de kosten voor
gezondheidszorg in een loopstal lager zijn dan een grupstal. Ten slotte is besloten

') Jaarverslag 1961 Proefboerderij „De Vlierd".
-) ABELL, L. F. en V. H. HAAG. Een literatuuronderzoek naar de voor- en nadelen van de open
loopstal voor melkvee. Centrum voor Landbouwdocumentatie; literatuurlijst nr. 14, 1955.
3
) Mondelinge mededeling
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de melkopbrengst van beide staltypen gelijk te houden, evenals de kosten voor
gezondheidszorg.
3. Stalmest en gier
Tussen de beide staltypen is er verschil in de hoeveelheden stalmest en gier die
geproduceerd worden. Naar een berekening van DE LA LANDE CREMER en KOLENBRANDER van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen !)> kan de
produktie aan stalmest en gier per G.V.E. per stalperiode voor de beide staltypen
als volgt worden geraamd.
Grupstal:
Stalmest 4800 kg (1,5 kg ligstro per dier per dag en 6 maanden bewaren).
Gier
4000 kg (inclusief mestwater).
Open loopstal:
Stalmest ligruimte 4400 kg (4 kg stro per dier per dag).
Stalmest uitloop 1000 kg.
De gier bij een loopstal wordt ten dele in de mest in de ligruimte opgevangen,
terwijl het gedeelte dat op de uitloop valt tezamen met het regenwater wordt afgevoerd en geen waarde heeft als bemesting.
Bij de financiële begroting is de bemestingswaarde van de stalmest uit de verschillende staltypen gelijk gehouden. Verwacht wordt dat dit de praktijk het meest
benadert.

') Mondelinge mededeling.
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III. De Gebouwen

Bij het ontwerpen van de gebouwen voor de verschillende bedrijfsgrootten, is
uitgegaan van de reeds eerder vermelde produktieplannen. De meeste aandacht
is geschonken aan het 19 ha-bedrijf, omdat wordt aangenomen dat deze grootteklasse het meest zal voorkomen in de Tielerwaard. Voor die bedrijfsgrootte zijn
een zestal ontwerpen gemaakt, nl. drie met een grupstal, twee met een open loopstal en één met een gesloten loopstal.
Voor het 24 ha- en 38 ha-bedrijt' is volstaan met één grupstaltype en een loopstaltype. De gebouwen voor het 24 ha-bedrijf zijn als het ware een vergrote uitvoering van de gebouwen van het 19 ha-bedrijf.
1. Uitgangspunten
Het aantal standen voor de grupstal is niet gebaseerd op de gemiddelde, maar
op een iets hogere veebezetting. Dit geldt ook voor de benodigde lig- en loopruimte
in de loopstal. In de praktijk blijkt de gemiddelde veebezetting niet het gehele jaar
door gehandhaafd te worden. In de herfst heeft men dikwijls door aanwas een
groter aantal dieren dan het gemiddelde, terwijl de marktsituatie in die tijd van het
jaar meestal minder gunstig is om het overtollige vee af te zetten. Het is daarom
wenselijk dat de stalruimte iets groter wordt genomen dan de gemiddelde veebezetting.
Bij de ontwerpen is ervan uitgegaan dat het hooi los wordt opgeslagen, terwijl
het bovendien moet kunnen worden geventileerd. Gaat men over tot opslag in
pakjes, dan heeft men enige ruimte over.
Zowel bij de grup- als de loopstallen is voldoende tasruimte voor het opslaan
van het ligstro. Daar de studiegroep van mening is dat de grondtas in verband met
veranderingen in de bedrijfsvoering voordelen biedt, is deze in alle ontwerpen
toegepast en zijn dragende zolders zoveel mogelijk achterwege gelaten.
Het inkuilen geschiedt overwegend in sleufsilo's. Er zijn echter enkele lage ronde
silo's in het plan opgenomen, ten einde de mogelijkheid tot het inkuilen van kleine
hoeveelheden te vergemakkelijken. Desgewenst kan hiervoor een grondkuil worden
gebruikt.
De ruimte voor werktuigenberging is zo groot, dat alle werktuigen en gereedschappen onder dak kunnen worden geplaatst. Verder is in de gebouwen o.a. ruimte
opgenomen voor een melklokaal, een krachtvoerberging en een isolatiebox. Op
die bedrijven waar is uitgegaan van het gebruik van een paard als trekkracht, zijn
er in de paardestal grote deuren aangebracht, zodat deze stal zonodig omgebouwd
kan worden als trekkerbox.
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De voergangen in alle grupstallen zijn toegankelijk voor een landbouwwagen,
o.a. in verband met de voedering van kuilvoer en gras. Ook is er rekening mee
gehouden, dat in de grup een mechanische mestafvoer kan worden gemaakt. Bij
de ontwerpen zijn de algemeen gebruikelijke normen ten aanzien van ventilatie,
verlichting, drinkwatervoorziening enz. toegepast.
Alle grupstallen zijn uitgerust met een ventilator voor de luchtverversing.
Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn bij de afzonderlijke ontwerpen de
gierkelder, de mestplaat en de lage ronde silo's van ter plaatse gestort gewapend
beton. De sleufsilo's zijn uitgevoerd in gewapend betonelementen. De dakbedekkingen van alle gebouwen bestaan uit asbestcement golfplaten en de erfverharding
bestaat uit klinkers.
In het navolgende zijn een aantal afbeeldingen van de ontwerpen opgenomen,
alsmede een beknopte beschrijving. Tot slot wordt dan een overzicht gegeven van
de begrote bouwkosten.

2. Gebouwen voor het weidebedrijf van 19 ha
Zoals reeds vermeld, zijn ten behoeve van deze bedrijfsgrootte een zestal ontwerpen gemaakt, nl. drie ontwerpen waarin een grupstal voorkomt en drie met
een loopstal. In de gebouwen is stalruimte aanwezig voor 26 koeien en vaarzen,
9 pinken en 12 kalveren. De twee sleufsilo's bij deze ontwerpen hebben een afmeting van 5 X 11 m en de twee lage ronde silo's voor het inkuilen van kleine
partijen gras hebben een afmeting van 4 m doorsnede en 1,60 hoog. Bij de grupstallen is een gierkelder geprojecteerd met een inhoud van 60 m 3 en een mestplaat
met een oppervlakte van 100 m 2 . Bij deze 100 m 2 is het dak van de gierkelder
inbegrepen.
Plan A: 19 ha-bedrijf, grupstal
Alle ruimten zijn ondergebracht in één gebouw. Het gebouw bestaat uit twee
delen, nl. een laagbouw rundveestal en een hoog gedeelte waarin de tasruimte, de
werktuigenberging en de overige ruimten zijn ondergebracht. De gevels van het
gebouw zijn ten dele uitgevoerd in steen en ten dele in hout. In de stal is een
plafond aangebracht van asbestboard, met daarop een isolatie van steenwol.
Er is een variantdoorsnede van de stal gegeven. Hierbij is geen plafond aanwezig, maar is de isolatie langs het dak aangebracht. De wanden bestaan niet uit
een spouwmuur, maar uit een halfsteensmuur met klampsteen. De begrote bouwkosten hiervan zijn ƒ 4000,— lager dan is vermeld in het overzicht van tabel 3.
In de ruimte naast de tas en grenzende aan de rundveestal, is boven de melkstal,
kalverstal enz. een houten zolder gedacht, die boven de kalver- en paardestal op
dezelfde wijze is geïsoleerd als boven de koestal.
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FIG. 1. Plan A:

plattegrond

1 grupstal voor melk- en jongvee, 2 melkkamer, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 7 voederberging -doorrit, 8 tasruimte voor hooi en stro, 10 deel - werktuigenberging,
22 voergang.
Plan of farm A
7 stanchion stall for dairy cattle and young stock, 2 dairy, 4 calf pens, 5 horsebox/tractor box,
6 concentrate store, 7 fodder storage /passage, 8 storage for hay and straw, 10 passage/implement shed, 22 feeding passage.

FIG. 2. Plan A: gevels en doorsneden.

Cross-section of farm A.

Plan B: 19 ha-bedrijf, grupstal
Bij dit ontwerp is uitgegaan van een laagbouw stal met bijbehorende ruimten
en een veldschuur voor werktuigenberging en tasruimte. De gevels van de stal
bestaan uit metselwerk, die van de veldschuur uit hout. Tussen tasruimte en werktuigenberging is geen wand aangebracht, terwijl de voorzijde van de tasruimte is
opengelaten.
De rundveestal kan worden uitgevoerd met een plafond van asbestboard en geïsoleerd met steenwol of, zoals de variantdoorsnede aangeeft, met een isolatie langs
het dak. De grup van de rundveestal is doorgetrokken in de ruimte voor ziekenbox
en kalverstal. Eventueel kunnen deze ruimten dienen voor uitbreiding van de
rundveestal zonder dat een ingrijpende verbouwing nodig is.
Plan C: 19 ha-bedrijf, grupstal
Alle ruimten zijn in één gebouw samengebracht. De stal is gedeeltelijk uitgebouwd. Het melkvee is op één rij geplaatst, waarbij de brede voergang is gehandhaafd. De werktuigenberging en de deel zijn gecombineerd. De gevels van het
gebouw zijn uitgevoerd in metselwerk en de topgevels in hout.
In de stal is de zolder, voor zover deze onder het grote dak van de schuur valt,
uitgevoerd in een gewapende holle bouwsteenconstructie. Het uitgebouwde gedeelte
van de stal heeft een geïsoleerd plafond, bestaande uit asbestboard met daarop
steenwol.
Plan D: 19 ha-bedrijf, open loopstal
Een lange zijde van deze loopstal is geheel opengelaten. Langs deze open zijde
is de met beton verharde uitloop gelegen. De dieren kunnen naar verkiezing binnen
of buiten verkeren. Een deel van de uitloop die onder het overstek van het dak ligt,
wordt gebruikt als wachtruimte voor de doorloopmelkstal. De doorloopmelkstal is
een driestandsmelkstal. Vanzelfsprekend kan een doorloopmelkstal worden aangebracht zoals is gegeven bij plan H (blz. 28).
Langs de andere lange zijde is in de stal de stro-opslag geprojecteerd. De wanden
van dit gebouw zijn uitgevoerd in hout, behalve het gedeelte waarin doorloopmelkstal, melkkamer, kalverstal enz. zijn gelegen. Dit gedeelte is uitgevoerd in
metselwerk. Voor het melkvee heeft men de mogelijkheid voorraad- of zelfvoedering in de sleufsilo's toe te passen. Bij het jongvee kan dit in deze situatie niet:
daar móet het kuilvoer worden gebracht.
FIG. 3. Plan A: erf indeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's,
C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat-gierkelder,
G woning.

ao<a

Yard layout of farm A
A main building with cowhouse, B greenfodder silos,
C storage for hay and straw, D implement shed, E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.
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Fie. 4. Plan B: plattegrond
1 grupstal voor melk- en
jongvee, 2 melkkamer, 3
isolatiestal, 4 kalverstal,
5 paardestal / trekkerbox,
6 krachtvoeder, 7 voederberging -doorrit,
8 tasruimte voor hooi en stro,
9 werktuigenberging, 22
voergang.
Plan of farm B
/ stanchion stall for dairy
cattle and young stock, 2
dairy, 3 isolation box, 4
calf pens, 5 horse box/
tractor, box, 6 concentrate
store, 7 fodder storage/
passage, 8 storage for hay
and straw,
9 implement
shed, 22 feeding passage.
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FIG. 5. Plan B: gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging,
E mestplaat -gierkelder, G woning.
Cross-section and yard layout of farm B
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw, D implement shed, E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.
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1
FIG. 6. Plan C: plattegrond
1 Grupstal voor melk- en jongvee,
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox,
6 krachtvoeder, 8 tasruimte voor
hooi en stro, 10 deel - werktuigenberging, 22 voergang.
Plan of farm C
/ stanchion stall for dairy cattle and
young stock, 2 dairy, 3 isolation box,
4 calf pens, 5 horse box/tractor box,
6 concentrate store, 8 storage for
/rai and \tia» 10 passage/implement
sited 22 feeding pussaçe
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FIG. 7. Plan C: gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging,
E mestplaat -gierkelder, G woning.
Cross-section and yard layout of farm C
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw, D implement
shed, E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.

FIG. 8. Plan D: plattegrond
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardenstal/trekkerbox,
6 krachtvoeder, 11 ligruimte voor
melkvee, 12 ligruimte voor jongvee, 13 loopruimte (verhard) 14
verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stro-opslag, 17
sleufsilo's (met voederhek), 18
hooiberg (met overdekte hooiruif),
19 hooiruif - voederbak.
Plan of farm D
2 dairy, 3 isolation box, 4 calf
pens, 5 horse box/tractor
box,
6 concentrate store, 11 bedded
area for dairy cattle, 12 bedded
area for young stock, 13 exercise
area, 14 collecting urea for dairy
cattle, 15 milking parlour, 16
straw storage, 17 trench silos
(with feeding fence), 18 haystack
with covered hayrack, 19 hayrack-foodliopper.
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FIG. 9. Plan D: gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, D werktuigenberging, E mestplaat,
G woning, H hooiberg.
Cross-section and yard layout of farm D
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, D implement shed, E shallow
pit, G farmhouse, H haystack.

manure

Naast de kapberg zijn op de uitloop overdekte hooiruiven geplaatst, die direct
vanuit de kapberg kunnen worden gevuld.
De variantdoorsnede geeft een spanconstructie met vrije overspanning weer.
Hieraan moet uit landbouwkundig oogpunt bezien de voorkeur worden gegeven,
mede in verband met het uitmesten van de stal met behulp van een voorlader,
kraan of grijper. Deze voorkeur geldt vooral als de stro-opslagruimte in de loop
van het seizoen bij de ligruimte wordt gevoegd of als in verband met een uitbreiding
van de veestapel de stro-opslagruimte voor ligruimte wordt bestemd. De aanpassing
aan een veranderde bestemming van het gebouw is bij een gebouw met vrije overspanning gemakkelijker uit te voeren.
In de uitloop is een verdiept gedeelte aangebracht. Door deze goot kan mechanisch een mestschuif worden getrokken om de mest te verwijderen. De mest van
de uitloop naast de goot schuift men met een handschuif eerst in de goot. Desgewenst kan de uitloop ook vlak worden gehouden en worden gereinigd met behulp
van een trekker met schuif. Aan het eind van de uitloop is een opvoergoot met
een ommuurde mestplaat met een oppervlakte van 100 m 2 geprojecteerd.
Plan E: 19 ha-bedrijf, open loopstal
Deze loopstal heeft één open zijde. Langs de uitloop is een overdekte voergoot
geprojecteerd voor het voeren van kuilvoer, pulp enz. Het stro wordt achter in de
ligruimte getast. De variantdoorsnede van de ligruimte met vrije overspanning, zoals

Fio. 10. Plan D: doorsnede
van een ligruimte met een
vrije overspanning.
Cross-section
of bedded
area with clear span (farm
D).

400
FIG. 11. Plan D: werktuigenberging, plattegrond, gevels en
doorsnede.
Farm D: implement shed, plan
and cross-section.
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gegeven bij plan D, kan hier desgewenst ook worden toegepast. Rechthoekig op de
open loopstal is een tweede gebouw geplaatst waarin de werktuigenberging, de
tasruimte en de gecombineerde voer- en wachtruimte zijn ondergebracht. Dit
gebouw heeft eveneens één open zijde en wel aan de kant van de wacht- en voerruimte. Langs de tas, in de voerruimte staan enkele ruiven opgesteld voor de
voedering van hooi, in voorraad. De vloer van de voer- en wachtruimte bestaat uit
betonroosters. Onder deze roosters is een mengmestkelder gelegen met een inhoud
van 90 m 3 . De voerruimte behoeft dus niet te worden gereinigd, daar de mest door
het vee via de rooster in de kelder wordt getrapt. Deze vrij dure mengmestkelder
kan worden weggelaten, wanneer voor de mestbewaring een soortgelijke voorziening wordt getroffen als bij plan D. Ten behoeve van de hooivoedering van het
jongvee kan in de ligruimte een hooitas worden gezet. Onder het overstek op de
uitloop wordt dan een ruif geplaatst. De mest die op de uitloop valt, kan via de
mestgoot mechanisch in de mengmestkelder of naar de andere zijde worden afge3650
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FIG. 12. Plan E: plattegrond
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte
voor hooi, 10 deel-werktuigenberging, 11 ligruimte voor melkvee, 12 ligruimte voor jongvee,
13 loopruimte (verhard), 14 verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stro-opslag,
19 hooiruif-voederbak, 23 voederhek, 24 roostervloer boven mengmestkelder.
Plan of farm E
2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box/tractor box, 6 concentrate store, 8 storage
for hay, 10 passage/implement
shed, II bedded area dairy cattle, 12 bedded area youngstock, 13 exercise area, 14 collecting area dairy cattle, 15 milking parlour, 16 straw storage,
19 hayrack, 23 feeding fence, 24 slatted floor over mixed manure pit.
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voerd. In het eerste geval moet de kelder vrij groot zijn en in het laatste geval moet
een mestplaat worden gemaakt. Desgewenst is het ook mogelijk geen verdiept
gedeelte aan te brengen en de uitloop te reinigen met behulp van een trekker,
voorzien van schuif.
Van beide gebouwen zijn de wanden in hout uitgevoerd, behalve het gedeelte
van de loopstal waarin melkkamer, doorloopmelkstal, kalverstal enz. zijn ondergebracht. Van dit gedeelte zijn de wanden opgetrokken van steen. De doorloopmelkstal is hier een gesloten dubbele tweestandsmelkstal.
Plan F: 10 ha-bedrijf, gesloten loopstal
De loopstal bestaat uit een ligruimte en een verhard gedeelte. Dit verharde
gedeelte doet dienst als loop- en voederraimte, terwijl een gedeelte bij de melkstal
bestemd is als wachtruimte. De doorloopmelkstal is hier eveneens van het gesloten
dubbele tweestandstype. In de zomer wordt het genoemde verharde gedeelte

FIG. 13. Plan E: gevels, doorsneden, erf indeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging,
E mengmestkelder, G woning.
Cross-section and yard layout of farm E
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay, D implement
E mixed manure pit, G farmhouse.

shed,
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gebruikt als doorrit. Langs het verharde gedeelte zijn een voerhek en een voergang
geprojecteerd, zodat men de dieren individueel kan voederen.
Wil men voorraadvoedering toepassen, dan kan de voergang met het voerhek
vervallen. De hooiruiven kunnen dan bij de hooitas worden geplaatst, terwijl het
kuilvoer op het verharde gedeelte op wagens kan worden verstrekt.
Het verharde gedeelte kan worden gereinigd met behulp van een mechanische
mestschuif, die door een verdiept gedeelte wordt getrokken. Ook kan men deze
ruimte reinigen met behulp van een schuifbord op de trekker. Voor de opslag van
mest is een mestplaat geprojecteerd van 100 m 2 .
Het hooi is opgeslagen in de tas op de begane grond, terwijl het stro op een
houten zolder is gedacht. Deze zolder is aangebracht boven de werktuigenberging
en de paardestal en loopt door tot aan de ligruimte. Het gedeelte vóór de hooi3100
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Fig. 14. Plan F: plattegrond
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte
voor hooi, 9 werktuigenberging, 11 ligruimte voor melkvee, 12 ligruimte voor jongvee, 13
loopruimte (onder dak verhard), 14 verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stroopslag (zie fig. 15), 22 voergang, 23 voederhek.
Plan of farm F
2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box/'tractor box, 6 concentrate store, 8 storage
for hay, 9 implement shed, 11 bedded area dairy cattle, 12 bedded area young stock, 13 exercise area, 14 collecting area dairy cattle, 15 milking parlour, 16 straw storage (see fig. 15),
22 feeding passage, 23 feeding fence.
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vakken is dus niet voorzien van een zolder. De werktuigenberging is bij dit ontwerp
wat kleiner uitgevallen dan bij de overige plannen. De gevels van het gebouw zijn
gedeeltelijk uitgevoerd in metselwerk en gedeeltelijk in hout.
3. Gebouwen voor het weidebedrijf van 24 ha
Ook voor deze bedrijfsgrootte zouden een aantal verschillende gebouwen kunnen
worden ontworpen.
Om het geheel overzichtelijk te houden, werd volstaan met twee typen, nl. één
met een grupstal en één met een loopstal. Hiertoe werden twee typen van het 19 habedrijf, ni. A en D, vergroot. Er is uitgegaan van een stalruimte voor 33 koeien
en vaarzen, 10 pinken en 15 kalveren.
Ook op dit bedrijf werden sleufsilo's van 6 X H m geprojecteerd voor het
inkuilen van grote partijen gras en twee lage ronde silo's van 4 m doorsnede en
1,60 hoog voor eventuele kleine partijen.

FIG. 15. Plan F: gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging,
E mestplaat, G woning.
Cross-section and yard layout of farm F
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay, D implement shed,
E shallow manure pit, G farmhouse.
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Plan G: 24 ha-bedrijf, grupstal
De indeling, de inrichting, de bouwwijze enz. komen geheel overeen met type A
(19 ha-bedrijf). Het gebouw is echter groter, de stal is langer om het groter aantal
stuks vee te kunnen plaatsen, terwijl de veldschuur een spant groter is genomen
om voldoende ruimte te verkrijgen voor het hooi, de kalveren enz.
De gierkelder heeft hier een inhoud van 80 m 3 en de mestplaat een oppervlakte
van 85 m-. Het kelderdak heeft een oppervlakte van 40 m 2 , zodat de totale oppervlakte die voor de mestplaat kan worden bestemd, 125 m- is.
Plan H: 24 ha-bedrijf, open loopstal
Dit gebouw komt wat de indeling, de inrichting en de bouwwijze betreft, vrijwel
geheel overeen met plan D (19 ha-bedrijf). De doorloopmelkstal is iets gewijzigd
en is hier uitgevoerd als een gesloten dubbele tweestands. Ligruimte, uitloop, sleufsilo's enz. zijn groter in verband met het grotere aantal stuks vee. De mestplaat is
125 m2.
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Fio. 16. Plan G: plattegrond
1 grupstal voor melk- en jongvee, 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/
trekkerbox, 6 krachtvoeder, 7 voederberging -doorrit, 8 tasruimte voor hooi en stro, 10 dee!werktuigenberging, 22 voergang.
Plan of farm G
/ stanchion stall for dairy cattle and young stock, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse
box /tractor box, 6 concentrate store, 7 fodder storage/passage, 8 storage for hay and straw,
10 passage/implement shed, 22 feeding passage.
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FIG. 17. Plan G: erfindeling van een situatie
met een vrijstaande woning
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat -gierkelder, G woning.
Yard layout farm G (in the case of a builtdetached dwelling)
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw,
D implement sited, E shallow
manure/
liquid manure pit, G farmhouse.

FIG. 18. Plan G: erfindeling van een situatie
met een woning verbonden aan het bedrijfsgebouw
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat -gierkelder, G woning.
Yard layout of farm G (in the case of a
on dweiling)
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw,
D implement shed, E shallow
manure/
liquid manure pit, G farmhouse.

4. Gebouwen voor het weidebedrijf van 38 ha
Voor deze bedrijfsgrootte werden eveneens twee ontwerpen gemaakt, nl. één met
een grupstal, één met een ioopstal. Er is uitgegaan van een stalruimte voor 53
koeien en vaarzen, 17 pinken en 24 kalveren. De vier sleufsilo's op dit bedrijfstype
hebben een afmeting van 5 X H m , terwijl eveneens enkele lage ronde silo's van
4 m doorsnede en 1,60 m hoog aanwezig zijn.
Plan I: 38 ha-bedrijf, grupstal
Bij dit ontwerp zijn de melkkoeien en de vaarzen geplaatst in een dubbelrijïge
grupstal. Het jongvee wordt gehouden in een gesloten loopstal.
Bij het jongvee kan voorraadvoedering worden toegepast. Het hooi wordt dan
verstrekt in een ruif, zoals op de tekening is aangegeven. Desgewenst kan ook een
voergoot met repelhek worden aangebracht. Zoals uit de tekening blijkt, zijn in de
kalverstal twee afdelingen gemaakt. De pasgeboren kalveren worden — eventueel
in aparte boxen — ondergebracht in de ruimte die tegenover het melklokaal is
gelegen. Naderhand kan een deel van de kalveren verhuizen naar de andere afdeling.
Ten behoeve van het melken in de zomer is in de werktuigenberging een wegneembare achtstands visgraatmelkstal geprojecteerd. In de winter doet deze ruimte
weer dienst als berging van werktuigen enz. De wanden van het gehele gebouw zijn
uitgevoerd in metselwerk en de topgevels in hout. De gierkelder heeft een inhoud
van 100 m;! en de mestplaat een oppervlakte van 100 m 2 . Samen met het kelderdak
wordt de oppervlakte van de plaat 150 m 2 .
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FIG. 19. Plan H: plattegrond
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 11 ligruimte voor melkvee, 12 ligruimte voor jongvee, 13 loopruimte (verhard), 14 verzamelruimte
melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stro-opslag, 17 sleufsilo's (met voederhek), 18 hooiberg
(met overdekte hooiruif), 19 hooiruif-voederbak.
Plan of farm H
2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box/tractor box, 6 concentrate store, 11 bedded
area dairy cattle, 12 bedded area young stock, 13 exercise area, 14 collecting area dairy cattle,
15 milking parlour, 16 straw storage, 17 trench silos with feeding fence, 18 haystack with
covered hayrack, 19 food hopper for silatje.

FIG. 20. Plan H: erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, D werktuigenberging, E mestplaat,
G woning, H hooiberg.
Yard layout farm H
A main building with cowhouse, B greenfodder
silos, D implement shed, E shallow manure pit,
G farmhouse, H haystack.
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Plan K: 38 ha-bedrijf, open loopstal
Eén langszijde is open; daarnaast ligt de verharde uitloop. Langs de andere zijde
is de stro-opslagruimte geprojecteerd. Tegen de ene eindgevel is de ligruimte voor
het jongvee gemaakt, terwijl de doorloopmelkstal, het melklokaal enz. zich langs
de andere eindgevel bevinden. Dit laatste gedeelte is uitgevoerd in metselwerk.
Overigens zijn de wanden opgetrokken in hout.
Tegenover de doorloopmelkstal, een achtstands visgraatmelkstal, is een tweede
gebouw gelegen, waarin zijn ondergebracht de werktuigenberging, de tasruimte voor
hooi en de wacht- en voerruimte. De omwanding van dit gebouw bestaat geheel
uit hout.
De gecombineerde wacht- en voerruimte ligt in het verlengde van de verharde
uitloop. In deze gecombineerde ruimte zijn naast de tas ruiven opgesteld voor het
in voorraad voeren van hooi aan het melkvee.
Het jongvee heeft, in de voor haar bestemde ligruimte, een afzonderlijke hooitas
en ruif. De bodem van de eerder genoemde voer- en wachtruimte bestaat uit betonnen roosters, waaronder zich een mengmestkelder bevindt ter grootte van 180 m 3 .
De dieren trappen de mest door de roosters in de kelder. Desgewenst kan ook de
mest van de uitloop in deze mengmestkelder worden geschoven. Het is evenwel ook
mogelijk haar naar een mestplaat te schuiven aan het andere eind van de uitloop.
Wordt in plaats van een mengmestkelder een ommuurde mestplaat gebouwd, dan
bedraagt de investering voor de mestbewaring geen ƒ 1 8 000,—, maar ca.
ƒ 9 000,—. Zelf- of voorraadvoedering van kuilvoer in de sleufsilo's is in dit geval
mogelijk. Ook kan het kuilvoer langs de uitloop worden verstrekt.
5. De bouwkosten
In tabel 3 zijn de begrote bouwkosten, begroot medio 1962, weergegeven van de
in het voorgaande besproken ontwerpen. De bouwkosten van de woning en de
architectenhonororia zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De begrote bouwkosten omvatten de complete bouw en inrichting van de bedrijfsgebouwen, met
uitzondering van de technische installatie voor de mechanische mestafvoer en het
machinaal melken. Deze zijn bij de bewerkingskosten ingecalculeerd.
Er is verder uitgegaan van een gewapend betonfundering op staal voor de
gebouwen. De bedragen voor de mest- en gierbewaring, de groenvoedersilo's en de
erfverharding zijn apart vermeld. Volgens de gegeven bedrijfsplannen is de kuilvoerbehoefte door het geringere aantal staldagen bij de loopstallen iets kleiner
dan bij de grupstallen. Bij de berekening van de bouwkosten voor de groenvoedersilo's is hiermede rekening gehouden. In de oppervlakte erfverharding komt nogal
enige variatie voor, afhankelijk van het type gebouw en de situatie. Op de situatieschetsen bij de verschillende ontwerpen is aangegeven, welke delen van het erf
zijn verhard.
Vergelijken we de boerderijen met grupstal op het 19 ha-bedrijf, dan blijkt type
A het voordeligst uit de bus te komen. Type B en C zijn respectievelijk 7% en
18% duurder dan type A (zie kolom 3 van tabel 3). Beschouwen we deze drie
grupstallen mede in verband met de arbeid verbonden aan het voeren, uitmesten
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en melken, dan kunnen we opmerken dat de situatie bij al deze ontwerpen vrij
gunstig is. Een uitzondering moet worden gemaakt wat de hooivoedering betreft;
deze zal het gunstigst zijn bij type A.
Wil men een boerderij met grupstal bouwen op deze bedrijfsgrootte, dan zal
zowel uit landbouwkundig oogpunt als bezien van de zijde van de bouwkosten
een boerderij als type A de voorkeur verdienen.
Maken we een vergelijking tussen de verschillende typen loopstallen op het
19 ha-bedrijf, dan valt het op dat er in dit geval vrijwel geen verschil is in bouwkosten tussen de open en de gesloten loopstal. Beide zijn ca. 6% goedkoper dan
de goedkoopste grupstalboerderij. Wel is bij de gesloten loopstal de werktuigenberging iets kleiner uitgevallen dan bij de overige typen op het 19 ha-bedrijf, doch
hierdoor wordt de vergelijkbaarheid slechts weinig beinvloed.
Type E is duurder dan D en F en ligt in dezelfde orde van bouwkosten als het
duurste grupstaltype op deze bedrijfsgrootte.
De grote variatie in de bouwkosten bij de loopstaltypen verklaart wellicht de
uiteenlopende meningen die er bestaan omtrent de hoogte van de bouwkosten van
loopstallen ten opzichte van grupstallen.
De algemeen geldende mening is dat het houden van vee in loopstallen vergeleken met grupstallen een arbeidsbesparing geeft.
Daarnaast blijkt een besparing mogelijk op de bouwkosten; in onze vergelijking ca. 6%. Bekend is ook dat veel boeren, vooral in een vlak onbeschut landschap, bezwaren hebben tegen een open loopstal in verband met het open zijn.
Dit bezwaar geldt niet voor een gesloten loopstal. Gaan we er van uit dat ook
een gesloten loopstal arbeidsbesparing geeft en dat deze goedkoper is dan een
grupstal, dan verdient o.i. de gesloten loopstal de speciale aandacht. Wel moeten
wij hierbij opmerken dat er met dit type stal nog slechts weinig ervaringen zijn
opgedaan. Dit geldt vooral ten aanzien van het stalklimaat in de ongeïsoleerde
gesloten loopstal.
Uit de begroting blijkt dat de gekozen ontwerpen voor de loopstal op het 24 ha
en het 38 ha-bedrijf respectievelijk 6% en 13% goedkoper zijn dan de grupstaltypen.
Naarmate de veestapel groter is, dalen de bouwkosten per vee-eenheid. In tabel
4 wordt dit nog eens weergegeven.
Uit tabel 3 blijkt verder dat er nogal variatie voorkomt in de bouwprijs per m 3 ,
zowel bij de grupstallen als bij de loopstallen. Over het geheel genomen zijn de
bouwkosten per m 3 bij de loopstaltypen lager dan bij de boerderijen met grupstal.
Enerzijds is dit het gevolg van de eenvoudiger inrichting, anderzijds van de wat
grotere inhoud bij de loopstalboerderijen. De bouwkosten per m 2 zijn bij de loopstallen aanzienlijk lager dan bij de grupstallen. De inrichting is bij loopstallen
namelijk eenvoudiger dan bij grupstallen. Daarentegen is het benodigde vloeroppervlak voor het houden van vee in een loopstal nogal wat groter dan bij een
grupstal. Hierdoor komt het ook dat de aanzienlijk lagere prijs per m2 vloeroppervlak niet resulteert in een grote bouwkostenbesparing bij de loopstallen.
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11. Plan I: plattegrond
1 grupstal voor melkvee, 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte
voor hooi en stro, 9 werktuigenberging, 12 loopstal voor jongvee, 14 verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 19 hooiruif-voederbak, 20 trekkerbox, 21 deel, 22 voergang.
FIG.

Plan of farm I
/ stanchion stall for dairy cattle, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 6 concentrate store,
8 storage for hay and straw, 9 implement shed, 12 yard for young stock, 14 collecting area
for dairy cattle, 15 milking parlour, 19 hayrack/food hopper, 20 tractor box, 21 passage, 22
feeding passage.
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FIG. 22. Plan I: gevels, doorsnede, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging
E mestplaat-gierkelder, G woning.
Cross-section and yard layout of farm I
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw, D implement shed, E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.

