Stal & Schuur

Na de MKZ-crisis besloot maatschap Scholten in Dedemsvaart om de koeien te houden
en afstand te doen van de varkens. De varkensstal bouwde de maatschap om tot een
kalverstal voor 200 rosés en er kwam een nieuwe stal met 600 dieren.
Deze stal heeft twee compartimenten.

Kalverstal met

compartimenten
menteren maakt dat bij eventuele ziektes
bij de kalveren dit niet door de hele stal
heen gaat, maar in een deel van de stal
blijft.
In ieder compartiment bevinden zich
300 kalveren. Na de babyboxen komen
de kalveren in een hok, met ieder
6 stuks kalveren. Iedere deel van de stal
telt 50 hokken.

Onder de gordingen van de kalverstal worden de aluminium plafondplaten bevestigd

Maatschap Scholten in Dedemsvaart
besloot om rosékalveren te houden in
plaats van varkens en de 80 stuks
koeien te behouden. Oorzaak is de
mestwet. Een kalf produceert minder
fosfaat dan een varken en we kunnen
meer kalveren houden dan varkens,
motiveert de kalverhouder zijn keuze.
Bovendien wil de maatschap twee verschillende bedrijfstakken houden,
zodat door spreiding van diertakken
een opvolger meer ondernemerskansen heeft.
De varkensstal werd na de MKZ-crisis
in 2001 omgebouwd tot kalverstal
voor 200 stuks rosékalveren. En er
werd een stal gebouwd voor 600 stuks
rosékalveren.
COMPARTIMENTEN
In het Bouwbesluit worden agrarische
gebouwen gerekend als bedrijfsgebou-

wen. Volgens het Bouwbesluit mogen
compartimenten niet groter zijn dan
1.000 m2. Uitzondering is als er een
brandlastberekening is gemaakt die aantoont dat je niet meer brandlast hebt
dan de aangegeven waarde.
De stal is 80,20 m bij 22,0 m. De zijwanden zijn 2,75 hoog met een nokhoogte van 8,00 m. De stal is op staal
gefundeerd. Deze kalverstal (ruim 1.600
m2) is gecompartimenteerd door een
brandvertragende muur die de schuur in
tweeën deelt. Voor het werk van de kalverhouder maakt dat niet uit. De kalverhouder kan van de ene naar het andere
compartiment gaan door een zelfsluitende, brandvertragende schuifdeur. De
kalverhouder vindt het zelfs een voordeel dat er twee compartimenten zijn.
Omdat de kalveren nooit tegelijkertijd
opgezet kunnen worden is één stal met
600 dieren niet nodig. En het comparti-
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MESTKELDER
De stal heeft een kelder die gedeeltelijk
1,0 m diep is; bij het verdiepte gedeelte
is dat 1,2 m. Het verdiepte gedeelte
bevindt zich aan één zijkant van de stal.
Vanuit het verdiepte gedeelte wordt
ieder jaar één keer de mest opgepompt
en afgevoerd. Tussen de twee kelders,
onder de brandwerende deur, is een
afsluiter aangebracht. De mestkelder van
het verdiepte gedeelte is ongeveer 2 m
breed over de volle lengte van de stal.
Het beton is ter plaatse gestort:
C20/C25. De milieuklasse is voor de
vloer XA2 en voor de wanden XA3. De
keldervloer heeft een dubbel wapeningsnet in de wanden en het verdiepte
gedeelte en het resterende deel heeft een
enkel wapeningsnet.
De voer en - looppaden zijn van beton
met betonsterkteklasse C28/C35 en de
milieuklasse is XA3 en uitgevoerd in
prefab. Aannemer Houtman uit
Dedemsvaart heeft deze zelf op eigen
locatie geprefabriceerd. Het zijn prefab
platen vanwege afwijkende afmetingen
en maatvoering. In de handel zijn geen
platen voorhanden die 2,2 m breed zijn
en een lengte hebben van 2,6 m.
In de afdelingen ligt een roostervloer
van hardhout. Deze vloer is 4 cm dik.
De roosters liggen op betonnen lateien.
De kalverhouder koos RVS-bouten om
roesten tegen te gaan.

WANDEN
De buitenwanden zijn van prefab betonpanelen met een hoogte van 2,8 m. Daar
boven zijn isolerende sandwichpanelen
aangebracht. De damwanden zijn 0,75 m
hoog.
De binnenzijde van de betonpanelen is
glad omdat het de malzijde is. Aan de
buitenzijde van de wandelementen is een
baksteenmotief aangebracht. De panelen
zijn 200 mm dik, waarvan 70 mm
beton, 60 mm isolatie en 70 mm beton.
Met een kraan worden de wandpanelen
tussen de staalconstructie gezet.
De tussenwand is brandwerend uitgevoerd met een ter plaatse gestorte betonwand van ongeveer 2 m hoog en daarboven sandwichpanelen tot aan het dak.
De wand heeft een dubbele staalconstructie aan iedere zijde van de wand
waarbij bij brand een zijde kan wegvallen.
DAKCONSTRUCTIE
De stalen spanten worden met elkaar
verbonden door middel van gordingen
van gelamineerd hout waar de golfplaten
op liggen. Dat is nodig omdat de
opdrachtgever een glad plafond wenste.
Onder de gordingen zijn aluminium plafondplaten bevestigd. De kalverhouder
kan de stal met aluminium dakplaten
beter schoonmaken, motiveert hij zijn
keuze.
De stalen spanten staan 6650 mm hoh.
Door deze overspanning zijn zo forse
grote gordingen nodig. Dat is de reden
dat de gordingen van gelamineerd hout
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De wandpanelen zijn van geprefabriceerd beton en aan de buitenzijde voorzien van een baksteenmotief

zijn toegepast, hetgeen doorbuigen voorkomt. Ook is voor deze houten gordingen is gekozen omdat het niet zo’n grote
koudebrug geeft als stalen gordingen.
De dakhelling bedraagt 24 graden. De
ventilatie vindt onder meer plaats via een
open nok. Een goot onder de nok die
over de volledige lengte van de stal is
geplaatst, voert de binnenkomende regen
af. Ook zijn er rolluiken met lamellen die
zorgen voor natuurlijke ventilatie. De
melkkeuken waar kunstmelk wordt aangemaakt, bevindt zich in de gerenoveerde
stal. Vandaar wordt de melk naar de nieuwe stal gepompt en naar de afdelingen.
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Partijen
Opdrachtgever: Maatschap
Scholten, Dedemsvaart
Aannemer: Bouwbedrijf Houtman,
Dedemsvaart
Prefab wandpanelen: Schelfhout,
Kinrooy (B)
Kalverstalinrichting: G. van Beek,
Barneveld

M. van Seggelen, Imagro
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Plattegrond van kalverstal met compartimenten
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