De lammerenafdeling. Achterin grote deuren, wat het uitmesten makkelijk maakt.

De lammeren staan op verhoogde roosters
tijdens het drinken.

De bakken waarin de lammeren worden
opgevangen en kunstbiest krijgen.

Familie Langevoort bouwde nieuw

‘Mijn ideale opfokstal’
Tekst en foto’s: Wilma Wolters

Profiel

Toen Gert Langevoort uit Epe besloot een nieuwe opfokstal te
bouwen, keek hij niet naar punten waarop hij kon besparen. Hij
keek alleen maar naar wat hij goed achtte voor de jonge dieren.
Zo zette hij een zeer luxe opfokstal neer.

Naam: Gert en Welmoed Langevoort
Woonplaats: Epe
Bedrijf: De 900 geiten geven jaarrond
gemiddeld 1.308 kg melk met 4,06 procent
vet en 3,30 procent eiwit. Het totale krachtvoerverbruik ligt op 58,7 kg per 100 kg
meetmelk.
De familie Langevoort heeft naast het geitenbedrijf een ijs- en speelboerderij. Middels een
skybox en borden met tekst en uitleg over
het bedrijf, doet de familie veel aan educatie
en promotie van de geitensector.

In de oude situatie beschikten Gert en Welmoed Langevoort over een opfokstal met
drie afdelingen. Die konden ze niet verwarmen, het was er benauwd en de lammetjes
vertoonden vaak longproblemen en soms
diarree. “Alle plussen van een opfokstal die
ik van andere boeren hoorde, heb ik op een
bult gegooid, samen met wat eigen inzichten,
zoals vloerverwarming. Daar heb ik mijn
ideale opfokstal uit bedacht. Dan volgt nog
de vraag of je het geld ervoor overhebt om
die ideale stal te zetten. Nou, ik wel!”

Volledig tochtdicht
De stal is gebouwd voor 400 lammeren. Overal is dikke isolatie van 8 cm gebruikt. In de
hokken van de lammeren ligt vloerverwarming
en er hangen radiatoren om bij te verwarmen
als de temperatuur te laag wordt. De lucht
wordt eerst in de voorste ruimte voorverwarmd,
tot 15 graden Celsius. Wat ook opvalt, is de
inhoud van de stal. De stal is in de nok 11
meter hoog en bevat dus veel kuubs lucht.
“Daarmee creëer je een buffer, waardoor

minder snel schommelingen in de temperatuur ontstaan”, legt Langevoort uit. Henk van
der Horst van Denkavit heeft geholpen met
het afstellen van de klimaatcomputer. “Die
stuurt alles aan. Hij is erop ingesteld dat de
relatieve luchtvochtigheid niet boven 60%
komt.”
Langevoort heeft al een jaar met de stal
gedraaid, met 330 lammeren erin. De lammeren worden opgevangen in bakken en
krijgen daar kunstbiest. Als ze na een aantal
dagen zelf kunnen drinken, schuiven ze een
deur op naar de echte opfokstal. “Tot 2 tot
2,5 maand houd ik ze in deze stal. Als ze hooi
en brok goed opnemen, gaan ze naar de potstal voor het jongvee in hetzelfde gebouw.”
De eerste ronde verliep tot volle tevredenheid. “Ik liep echt met plezier door de stal. Ik
zag lammetjes languit in het stro liggen. Dat
is zo’n mooi gezicht.” Geitenspecialist Ruud
Donderwinkel van Gebrs. Fuite begeleidt
Langevoort, en ook hij zag de goede resultaten in de stal. “Er was weinig uitval. De stal
heeft zich in de praktijk bewezen.”
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