De grote stal van DLV

Flexibele inrichting en geen weidegang
De ‘grote stal’ moet plaats bieden aan 300 melkkoeien. Jaap Sloff houdt er in zijn ontwerp
rekening mee dat uitbreiden in de toekomst goed mogelijk moet zijn. De ruime opzet van
de dierverblijven moet de gezondheid van de dieren ten goede komen. Om af te wijken
van de meer traditionele bouw, kiest Sloff voor ‘de boog’ als overkapping.
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Opstart-, afkalf- en ziekenstal

Sloff kiest voor hetzelfde ontwerp als
voor het familiebedrijf (zie pagina 30).
Wel zorgt hij ervoor dat deze afdelingen
naast de melkstal komen te liggen. De
behandelruimte ligt naast de terugloop
gang van de melkstal, de koeien lopen
er dan bijna automatisch in.
Behandelruimten in een afgelegen hoek
plaatsen is vragen om moeilijkheden:
koeien laten zich er niet gemakkelijk
naartoe trekken.
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Silotank

Om te besparen op de bouwkosten wordt
een silotank geplaatst (zie familiestal,
pagina 30).
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Emmissiearm bouwen

Het bedrijf is te groot geworden voor
weidegang. De dieren blijven dus
jaarrond binnen. Dit betekent dat er
emissiearm gebouwd moet worden.
Helaas staat er nog geen systeem op
de WAV-lijst van toegestane technieken
waarmee Sloff in deze stal uit de voeten
kan. “Mijn voorkeur gaat hier uit naar
een V-vormige geprofileerde vloer
waardoor gier vlot wordt afgevoerd
(staat nog niet op de WAV-lijst).”
De stal wordt niet onderkelderd, wat
scheelt in de kosten. De mest wordt
met een mestschuif naar de opslag
achter de stal getransporteerd. De stal
krijgt diepstrooiselboxen voor een hoog
diercomfort.
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6

het enige wat er moet gebeuren. De
installatie maakt gemakkelijk rantsoenen
aan voor de vier verschillende productie
groepen op het bedrijf: hoog- en laag
productieve groep, opstartgroep en
droge koeien. Bovendien kunnen vaker
over de dag verse porties worden gevoerd.
Daarnaast wordt iets bespaard op de
bouwkosten van de stal doordat er
geen breed voerpad hoeft te worden
ingetekend.<

Automatisch voeren

Met een automatische voerinstallatie
wordt fors bespaard op arbeid. En de
kans op fouten in het rantsoen is klein.
Elke medewerker ‘kan de was doen’.
De voorraadbunkers vullen is eigenlijk

Kostenplaatje*)
Bouwkosten stal
Melkapparatuur en
voermachine
Externe mestopslag
Kosten per koe

€ 1.200.000
€ 400.000
€ 200.000
€ 6.100

*) De prijzen zijn sterk afhankelijk van de uitvoering van
de stal, de aanpassingen aan de infrastructuur en het te
doorlopen vergunningentraject (de gemiddelde kosten
hiervoor zijn in de genoemde bedragen verwerkt).
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silotank

voerkeuken
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Bovenbouw en zijkanten

Verrassend is de keuze voor de folie
boog als overspanning. Voordelen zijn
de grote natuurlijke lichtinval, geen
directe zonne-instraling en het stabiele
stalklimaat. De bouwkosten van een
dergelijke overkapping liggen 20 procent
lager dan van een traditionele kap, maar
de levensduur is daarentegen met circa
vijftien jaar weer korter. Financieel maakt
het volgens Sloff uiteindelijk niet zoveel
uit. De veehouder die voor een boogstal
kiest is echter wel erg flexibel in zijn
inrichting van de stal. Sloff: “Er zijn geen
vaste kolommen, waardoor de indeling
na verloop van tijd gemakkelijk kan
worden veranderd in iets totaal anders.”
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koppels. Hiermee is het voor één melker
mogelijk om voldoende capaciteit te
halen en het melken in een acceptabele
tijd af te ronden.

Legenda
K-kantoor
W-wc-douche
KR-kleedruimte VA-vee-administratie
KA-kantine
Z-ziekenboeg

voergang

separatie
K W KR

VA KA

Z
1

11 ligboxen
2x 20 ligboxen
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rotormelkstal
wachtruimte
2x 20 ligboxen

strostal

afkalfstal

opstartstal

1

1

1

2x 20 ligboxen
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Melksysteem

Voor de veehouder die zelf graag wil
blijven melken is een rotormelkstal
de meest geschikte optie voor grote
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