GROEI EN duurzame stall

Overstap naar welzijnsvriendelijke stal

besparing op kosten  door renovatie en aanbouw
De twaalf jaar oude ligboxenstal van Jan van den Hengel uit
Bunschoten (U) is in een volledig ‘nieuwe jas’ gestoken. Alle
binnenwerk werd vernieuwd en
ook werd de stal met 50 meter
verlengd. De oude stal zat met
80 koeien helemaal vol. Ook
waren de stalmaten aan de
krappe kant voor de grote koe
van tegenwoordig.
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Ligcomfort

Brede looppaden (4 meter) en doorgangen zorgen ervoor dat de koeien
zich niet gehinderd voelen door dominante koppelgenoten in hun gang
naar de melkrobot, het voerhek en de waterbak.

De grotere koe van tegenwoordig vraagt ruimere ligboxen.
Een dikke laag zaagsel zorgt voor veel ligcomfort.

separatieruimten staan op de grens van
het oude en nieuwe gedeelte en scheidt
de koeien in twee groepen. “120 koeien
en twee robots is voor mij het ideale
familiebedrijf”, aldus Van den Hengel.
Hij geeft toe dat het even moeite kostte
om niet meer zelf te melken, maar het
flexibeler kunnen indelen van zijn tijd
is hem veel waard.
De stal oogt als één geheel. Ook het
stalklimaat is uitstekend. Het enige
wat herinnert aan de oude stal zijn de
relatief smalle roosters achter het
voerhek in het oude gedeelte en de
daarmee samenhangende verspringing
in het dak en de zijgevel. “Ik had de
roosters achter het voerhek graag een
meter breder gehad, maar sommige
dingen kun je helaas niet veranderen.”

V

an den Hengel wil veel ruimte
voor zijn koeien. Omdat de
onderkeldering en spanten
in prima staat verkeerden en de stal
genoeg hoogte had, was renovatie
mogelijk. De renovatie werd grondig
aangepakt. Het oude en nieuwe gedeelte
zijn voorzien van dezelfde ruime
ligboxen en brede looppaden. Ook
kwam er een volledig nieuw dak en de
2x 7-visgraat melkstal werd verwisseld
tegen twee melkrobots. De robots met

Geen last van dominante koppelgenoten

Lichtstraat in het dak

Goedkoper, mits…

De verspringing in de lichtstraat in het dak is een van de weinige dingen waaraan je ziet dat
een stuk aan de stal is gezet.

Renovatie is alleen een optie bij stallen
met royale maten en die in goede
technische staat verkeren, zegt Henk
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Jan Smit van stalinrichtingsbedrijf Smit
& Van Dronkelaar, dat de renovatie
verrichtte. “Stallen ouder dan 25 jaar
zijn zelden geschikt voor renovatie.”
Bij renovatie blijven de onderbouw en
spanten intact, en eventueel het dak. De
bouwkosten liggen daardoor op circa de
helft van nieuwbouw. Ook zijn er geen
sloopkosten (besparing van circa 70.000
euro). Volledige renovatie van een
bestaande stal (zonder uitbouw) voor 80
koeien kost globaal 100.000 tot 120.000
euro (inclusief nieuw dak en exclusief
melkinstallatie). <
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Ideaalbeeld
Jan van den Hengel: “120 koeien en twee
robots is voor mij het ideale familiebedrijf.
Toegegeven, het kostte even moeite om
niet meer zelf te melken, maar het
flexibeler kunnen indelen van mijn tijd
is me veel waard.”

35

