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In deze bachelorscriptie wordt er gekeken naar CoBuS, een programma om een tekening van een stal te maken
en hier de kosten van uit te rekenen. Ik ben met deze opdracht begonnen, omdat ik geïnteresseerd ben in de
veehouderij en in het tekenen van stallen. Bij het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen heb ik zelf ook
met het CoBuS gewerkt en ik vond het een zeer leuk en interessant programma.
De opdracht heb ik uitgevoerd onder begeleiding van Mw. J.C.A.M. Pompe, MPS en Ing. S.K. Blaauw. Langs
deze weg wil ik hun bedanken voor de goede begeleiding. Verder wil Prof. dr. ir. P.W.G. Groot Koerkamp
bedankten voor de supervisie over de gehele bachelorscriptie.
Fedde Sijbrandij
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CoBuS (Costs for Buildings Systems) is een programma waarmee stalontwerpen getekend kunnen worden. Aan
de hand van de tekening kan CoBuS de bouwkosten en de jaarlijkse kosten van het stalontwerp berekenen. Het
tekenen en het uitrekenen van de kosten wordt bij het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen gebruikt
om een keuze tussen verschillende stalontwerpen te maken.
Met de huidige versie van CoBuS is tijd die nodig is voor het tekenen van een stal langer dan gewenst. Om het
tekenen van stallen sneller te laten verlopen is het noodzakelijk dat het programma gebruiksvriendelijk wordt.
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe kan CoBuS gebruiksvriendelijker worden gemaakt?
De betrokken programma’s bij CoBuS en de datastromen zijn in kaart gebracht. Om te kijken welke ontwerpen
de laatste jaren met CoBuS zijn getekend en wat bij de nieuwbouw van een stalontwerp de grootste kostenpost
is, zijn de verslagen en bijbehorende stalontwerpen bekeken die van 2007 tot en met 2009 bij het vak
Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen met CoBuS zijn gemaakt. CoBuS moet ook geschikt zijn voor
innovatieve stalontwerpen, op internet is naar innovatie stalontwerpen gezocht. Voor de gebruikerservaringen
is er een enquête gehouden onder de studenten die van 2007 en 2009 met CoBuS hebben gewerkt. Aan de
hand van de enquête, de analyse van stallen, de kosten van de stallen en de leerdoelen van het vak Ontwerpen
Agrarische Bedrijfssystemen is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld aan een programma voor het tekenen
en het maken van een kostenindicatie van stalontwerp. CoBuS is aan dit PvE getoetst. Op basis hiervan is
duidelijk geworden op welke vlakken CoBuS verbeterd moet worden. Er is daarnaast in de literatuur gekeken
welke gereedschappen er elders in of buiten de veehouderij worden gebruikt voor het bereken van de kosten
voor een stalontwerp.
Het tekenen van het stalontwerp met CoBuS gebeurt in MS Visio. Er zijn in MS Visio ‘templates’ beschikbaar om
verschillende tekeningen van een stal te maken. De beschikbare templates zijn: een plattegrond, een
dwarsdoorsnede, het vooraanzicht en het achteraanzicht van de stal en een template voor de plattegrond van
de mestkelder. De hoofdstructuur achter het programma CoBuS is geprogrammeerd met Visual Basic. CoBuS
werkt met de volgende programma’s: MS Visio, MS Excel en MS Access. Met CoBuS zijn de laatste jaren de
volgende stalontwerpen getekend: ligboxstallen met en zonder onderkeldering, potstallen en een ronde stal.
Bij de bedrijven die de stal hebben onderkelderd liggen de kosten voor de stal binnen 10% van elkaar. De
kosten per koeplaats zijn gemiddeld €3504. De innovatieve ontwerpen die de laatste jaren zijn bedacht zijn op
de “familie kudde rond” na, rechthoekig van vorm. Ronde stallen kunnen niet met de huidige versie van CoBuS
worden getekend. De gemiddelde tijd die één student nodig heeft voor het tekenen van een stalontwerp is 3.8
dagdelen. Uit de enquête komt naar voren dat het plaatsen van de inrichting in de stal veel tijd kost, het
berekenen van de oppervlakte van de gevel omslachtig is en het plaatsen van de spanten bij de buitenmuur
veel tijd kost.
Bij dit onderzoek is het lastig om tot een eenduidig antwoordt te komen over welke stalonderdelen het meeste
kosten bij nieuwbouw. Dit komt voornamelijk doordat van de negen stalontwerpen die van 2007 tot 2009 zijn
getekend, er maar van 5 een kostenuitdraai van CoBuS in het verslag zat bijgesloten. De enquête geeft een
goed beeld over het programma. Om de innovatieve stallen die vanaf 2000 zijn bedacht te kunnen tekenen zijn
enkele uitbreidingen van de elementendatabase van CoBuS nodig. Uit de dataset die in dit onderzoek is
gebruikt komt naar voren dat bij het toepassen van mestkelders onder de gehele stal de kosten voor de
onderbouw met zo’n 42% het grootst zijn. Worden er geen mestkelders toegepast, dan zijn de kosten voor de
bovenbouw met zo’n 40% het grootst. Aan vier van de eisen voldoet de huidige versie van CoBuS niet. Het
programma kan wel aangepast worden zodat het hier wel aan gaat voldoen.
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1.
1.1 Achtergrond
Het programma CoBuS (Costs for Buildings Sysyems) is een programma waarmee stalontwerpen getekend
worden. Ook een indicatie van de bouwkosten en de jaarlijkse kosten van de stal wordt hiermee gemaakt. Dit
programma wordt gebruikt bij het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen (FTE-20806). Dit vak kan door
studenten van onder anderen de studie Agrotechnologie gekozen worden. Bij het vak krijgen de studenten de
opdracht om in groepen een bedrijf te ontwerpen, die aan verschillende eisen moet voldoen. De leerdoelen
van dit vak zijn:
In staat zijn om de arbeidsvraag voor een bepaald element, taak of bedrijfssysteem te bepalen.
In staat zijn om mechanisatiekosten te bepalen.
In staat zijn om de optimale machine capaciteit te bepalen.
Weten hoe de lay-out van faciliteiten ontworpen moeten worden.
Het kunnen ontwerpen van de lay-out van faciliteiten.
Weten hoe agrarische gebouwen gevisualiseerd kunnen worden en de investeringskosten en jaarlijkse
kosten bepaald kunnen worden.
In staat zijn om de lay-out van een melkveefaciliteit te creëren.
In staat zijn om de lay-out van een melkveefaciliteit te ontwerpen.
Weten hoe CoBuS gebruikt wordt voor het tekenen van een standaard stal.
In staat zijn om het ontwerp van stal te visualiseren en de investeringskosten en jaarlijkse kosten te
berekenen.
In staat zijn om de lay-out van faciliteiten te herontwerpen.
De opdracht voor het vak verschilt van jaar tot jaar. De grootte en de samenstelling van het bedrijf, de manier
van boeren en de manier van melken verschilt elk jaar in de opdracht. De studenten moeten verschillende
aspecten, zoals het machinepark, de veestapel en het rantsoen van het bedrijf ontwerpen en doorrekenen. Eén
van de aspecten daarvan is om een stal te ontwerpen, deze vervolgens te tekenen met CoBuS en de kosten van
de stal berekenen. Het programma CoBuS is voor dit doeleinde ontwikkeld door medewerkers van de
leerstoelgroep Agrarische Bedrijfstechnologie van de Wageningen Universiteit. Hiermee kan een stalontwerp
worden getekend en vervolgens kan een indicatie van de kosten gemaakt worden. Het programma richt zich op
jongvee-, melkvee-, een mestveestallen. Ook de ruwvoeropslag wordt hierbij meegenomen.
Als een groep twijfelt tussen verschillende ontwerpen, kan het helpen om van beide stallen een tekening te
maken en van beide stallen de kosten uit te rekenen. Zo kan er gegrond een afweging tussen de ontwerpen
gemaakt worden.
Het is de bedoeling van het vak Ontwerpen van Agrarische Bedrijfssystemen dat één student Agrotechnologie
met CoBuS in twee dagdelen een stal kan tekenen. Als het tekenen van een stalontwerp vlot gaat, kunnen
groepen makkelijk verschillende ontwerpen met elkaar vergelijken binnen de beschikbare tijd die er bij het vak
voor het tekenen van stalontwerpen staat. Het programma moet ook geschikt zijn voor innovatieve ontwerpen
en niet alleen voor de gangbare stallen. Hierdoor kunnen veel verschillende ontwerpen met elkaar vergeleken
worden en worden studenten niet in hun creativiteit beperkt.
Voordat studenten met CoBuS hun eigen stalontwerp gaan tekenen krijgen ze eerst een introductie in het
programma. In het kennismakingstraject worden de verschillende onderdelen van het programma uitgelegd.
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1.2 Probleemstelling
In de huidige situatie gaat er meer dan de twee dagdelen in het tekenen van een stalontwerp zitten, die er bij
het vak voor gereserveerd zijn. Wanneer het tekenen van een stalontwerp vlot gaat, kunnen er meerdere
ontwerpen worden getekend en met elkaar worden vergeleken. De tijd die nodig is voor het tekenen van een
stal is met de huidige versie van CoBus langer dan gewenst. Veel onderdelen moeten er handmatig ingezet
worden, wat een tijdrovend proces is. De procedure om de kosten te berekenen voldoet goed, van een
stalontwerp kan een kostenindicatie worden gemaakt.
Wanneer groepen niet toekomen aan het tekenen van meer dan één ontwerp, moet er al voordat er met het
tekenen van een ontwerp wordt begonnen een keuze tussen de ontwerpen gemaakt worden. Deze keuze
wordt dan gemaakt zonder de kostenaspecten van de verschillende ontwerpen mee te nemen. Hierdoor is de
keuze meer een gevoelskwestie, en worden er aannames gemaakt om tot een keuze te komen. Voor een
doordachte afweging is het van belang ook het kostenaspect van een stal in de overweging mee te nemen.

1.3 Doel
Het doel van deze bachelorafsluiting is om de problemen van de huidige versie van CoBuS in kaart te brengen
en CoBuS daarna aan te passen, zodat het programma gebruiksvriendelijker wordt. Bij het vak Ontwerpen
Agrarische Bedrijfssystemen moeten de groepen gemakkelijker en snel een stalontwerpen kunnen tekenen en
van dit ontwerp vervolgens de bouwkosten en jaarlijkse kosten berekenen. Met CoBuS moeten niet alleen
gangbare stalontwerpen getekend kunnen worden, maar ook innovatieve stalontwerpen moeten er mee
getekend kunnen worden.

1.4 Onderzoeksvragen
Om het tekenen van stallen sneller te laten verlopen is het noodzakelijk dat het programma gebruiksvriendelijk
wordt, zodat de studenten er snel een stalontwerp mee kunnen tekenen. De hoofdvraag van dit onderzoek is:
Hoe kan CoBuS gebruiksvriendelijker worden gemaakt?
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er verschillende deelvragen opgesteld. Met het beantwoorden van de
afzonderlijke deelvragen moet de hoofdvraag worden beantwoord. De deelvragen zijn:
1. Hoe is de hoofdstructuur achter het programma CoBuS opgebouwd?
2. Welke ontwerpen zijn de laatste jaren met CoBuS getekend en geanalyseerd?
3. Welke innovatieve stalontwerpen zijn er de laatste jaren bedacht?
4. Welke stalonderdelen zijn de grootste kostenposten bij nieuwbouw?
5. Hoeveel tijd kost het tekenen van een stalontwerp?
6. Wat vinden studenten van het werken met CoBuS?
7. Welke gereedschappen worden er elders in of buiten de veehouderij gebruikt voor het berekenen van de
kosten van een stalontwerp?
8. Aan welke eisen moet een programma voor het tekenen en het maken van een kostenindicatie van
stalontwerp voldoen?
9. Voldoet CoBuS aan het Programma van Eisen?
10. Wat moet er aan CoBuS aangepast worden zodat het aan het PvE voldoet?
11. Hoe moeten de beoogde veranderingen aan het programma doorgevoerd worden?
12. Kan CoBuS worden omgezet naar MS Office 2007?
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2.
Per (deel)vraag wordt behandeld hoe deze vraag beantwoordt is. Met de huidige versie van het programma
CoBuS kan een stalontwerp worden getekend en CoBuS kan van dit stalontwerp de bouwkosten en de jaarlijkse
kosten uitrekenen. Dit onderzoek richtte zich op de bouwkosten van de stal. Wanneer verder in dit verslag
kosten worden genoemd, wordt hiermee bouwkosten bedoeld, tenzij anders vermeld.
De hoofdstructuur achter het programma CoBuS zijn de programma’s die betrokken zijn bij het proces van een
stalontwerp tekenen en het bereken van de kosten van dit ontwerp. Van de huidige versie van CoBuS is een
beschrijving gegeven over het programma hoe hiermee een stalontwerp getekend kan worden. Hoe CoBuS
vervolgens van dit stalontwerp de kosten en de jaarlijkse kosten kan uitrekenen is ook beschreven Er is
gekeken welke programma’s er bij CoBuS betrokken zijn en welke datastromen hiermee gemoeid zijn. Hierbij is
gebruik gemaakt van de programmacode en van de CoBuS manual (Bruin, J. et al., 2003). De datastromen en de
betrokken programma’s zijn in een diagram weergegeven. Er is een tabel met toelichting bij het data flow
diagram van de huidige versie van CoBuS.
De stalontwerpen zijn bekeken die van 2007 tot en met 2009 met CoBuS zijn gemaakt en geanalyseerd bij het
vak Ontwerpen van Agrarische Bedrijfssystemen. Zo is er een beeld verkregen van welke ontwerpen er mee te
tekenen zijn, dit om het programma van eisen aan CoBuS zo volledig mogelijk te maken. Van de verschillende
staltekeningen is kort toegelicht hoe de lay-out, de inrichting en de mestopslag van de stal eruit ziet en voor
hoeveel koeien het ontwerp bedoeld is. Van de stalontwerpen is een plattegrond en een dwarsdoorsnede in dit
verslag opgenomen.
De studenten die een innovatief stalontwerp bedenken moeten dit ook kunnen tekenen met CoBuS. Om te
kijken welke innovatieve stalontwerpen er vanaf 2000 zijn ontworpen is er op internet gezocht naar
innovatieve stalontwerpen. Het ging hierbij om innovatieve ontwerpen in Nederland. Er is op de website
www.boerderij.nl en op www.google.nl gezocht worden. De zoektermen die gebruikt zijn: nieuw type stal,
familiekudde, koeientuin, vrijloopstal, koe en ondernemer in balans en emissie arme vloer.
Om te kijken wat bij nieuwbouw van stalontwerpen de grootste kostenpost is zijn de verslagen en
bijbehorende stalontwerpen bekeken die van 2007 tot en met 2009 zijn gemaakt bij het vak Ontwerpen
Agrarische Bedrijfssystemen. Bij dit vak zijn stalontwerpen bedacht, getekend en de kosten en jaarlijkse kosten
berekend met behulp van CoBuS. De kosten en jaarlijkse kosten van een stalontwerp worden door CoBuS
gepresenteerd als de totaal kosten voor de stal en de kosten worden opgesplitst naar verschillende
stalonderdelen. Deze verschillende onderdelen van de stal zijn: de onderbouw, de bovenbouw, de inrichting,
de constructies en de installaties. Door opsplitsing van de kosten van de stal in verschillende onderdelen kan
worden gekeken naar welke onderdeel van de stal de grootste kostenpost is. De kosten van de stal zijn ook per
koeplaats berekend. Door de kosten per koeplaats te berekenen kunnen stalontwerpen van verschillende
grootte met elkaar worden vergeleken.
Bij twee ontwerpen hebben de groepen de kosten onderverdeeld in: melkvee, droge koeien, jongste jongvee,
oudste jongvee en melkstal, machines. Deze groepen hebben voor de verschillende leeftijdsgroepen van de
koeien verschillende stallen getekend. Per stal zijn alleen de totale kosten per stalontwerp in het verslag
opgenomen.
Om erachter te komen hoeveel tijd het tekenen van een stalontwerp kost is er bij de studenten die in de
periode van 2007 tot en met 2009 met CoBuS hebben gewerkt een enquête afgenomen. Bij de enquête onder
de gebruikers is gevraagd welke onderdelen het meeste tijd kosten bij het tekenen van een stalontwerp en
welke onderdelen bij het tekenen door de studenten belangrijk worden geacht. De problemen waar studenten
tegen aan liepen hebben de grootste pijnpunten van het programma naar voren gehaald, zodat deze verbeterd
3

kunnen worden. De vragen uit de enquête staan in de bijlage. De tijd die de studenten besteed hebben aan het
tekenen van een stalontwerp zijn in een diagram gezet. De antwoorden op de vragen zijn samengevat in het
hoofdstuk resultaten. Alle antwoorden per vraag staan in de bijlage. Om privacy redenen zijn de antwoorden
per vraag op een hoop gegooid en niet per geïnterviewde student in het verslag opgenomen.
Er is in de literatuur vanaf 1990 gekeken naar welke gereedschappen er elders in of buiten de veehouderij
gebruikt wordt voor het berekenen van de kosten van een stalontwerp. In de literatuur is gezocht naar ideeën
die ook bij CoBuS toegepast kunnen worden. De gebruikte zoektermen zijn ‘prediction of construction costs’
en ‘construction costs dairy housing’ op Scholar.google.com, Scopus en Web of Sceince.
Aan de hand van de enquête, de analyse van stallen, de kosten van de stallen en de leerdoelen van het vak
Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen is een Programma van Eisen (Kroonenberg, H.H. van den en Siers, F.J.,
1998) opgesteld aan CoBuS. De eisen waaraan CoBuS moet voldoen zijn in een tabel gezet. Er is per eis
aangegeven op welk aspect van het programma de eis betrekking heeft en er is aangegeven of de het een vaste
eis, een variabele eis of een wens betreft.
De huidige versie van CoBuS is aan het Programma van Eisen (PvE) getoetst om te zien of het hieraan voldoet.
Er is per eis gekeken of CoBuS hieraan voldoet en toegelicht waarom er wel of niet aan wordt voldaan.
Aan de hand van de eisen van het PvE waaraan CoBuS niet voldoet is duidelijk op welke vlakken CoBuS
verbeterd moet worden. Er is gekeken waarom CoBuS niet aan de eis voldoet en waar dat aan lag. Aan de hand
van waarom CoBuS niet aan de eis voldoet is er beredeneerd wat er aan CoBuS aangepast moet worden om
het wel aan de eis te laten voldoen.
De punten die aan CoBuS aangepast moeten worden, moeten ook doorgevoerd worden. Er is toegelicht hoe de
beoogde veranderingen doorgevoerd kunnen worden in CoBuS.
De huidige versie van CoBuS werkt met MS Office 2003. Wageningen University gaat overstappen op MS Office
2007, daarom zal CoBuS ook hieronder moeten werken. Er is een eerste verkenning uitgevoerd om te kijken of
CoBuS werkt met MS Visio 2007. Hiervoor is er met ICT-beheerder Sam Blaauw van de Farm Technology Group
overlegd. Er is met een stalontwerp gekeken of de kostenberekening werkt. Er is 1 dagdeel gekeken of dit
opgelost kan worden.
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3.
3.1 Opbouw van CoBuS
3.1.1 Werking CoBuS
De stalontwerpen worden getekend met CoBuS. Wanner er een stalontwerp wordt getekend door de gebruiker
werkt CoBuS met verschillende programma’s. Om de kosten te berekenen werkt CoBuS ook met verschillende
programma’s. Voordat een student kan beginnen met het tekenen van een stalontwerp moet als eerste het
programma CoBuS worden geopend. Hiermee wordt CoBuS geactiveerd. CoBuS is geprogrammeerd in Visual
Basic en werkt samen met verschillende andere programma’s. Nadat CoBuS is opgestart kan met het tekenen
worden begonnen. CoBuS draait dan ‘op de achtergrond’ mee.
Het tekenen van het stalontwerp door de gebruiker gebeurt in MS Visio. Er zijn in MS Visio ‘templates’
beschikbaar voor de verschillende tekeningen van een stal te maken. Er zijn met CoBuS templates beschikbaar
voor de plattegrond, een dwarsdoorsnede, het vooraanzicht, het achteraanzicht van de stal en een voor de
plattegrond van de mestkelder.
Er zijn verschillende bouwelementen beschikbaar voor het tekenen van een stal. Met CoBuS zijn er in MS Visio
‘shapes’ van de elementen beschikbaar. Deze shapes zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, de
stencils. De stencils zijn: “wanden, deuren en ruimtes” (walls, doorsandspaces), “ligboxen en hekken” (cubicles,
fences), “vloeren” (floors), “melkmachines” (milking parlours) en “spanten” (pilasters). Van de shapes zijn
bovenaanzichten en zijaanzichten beschikbaar. Met al deze elementen kan de stal getekend worden. Er zijn in
MS Visio “bladzijden” beschikbaar. Op elke bladzijde kan een ander aangezicht van de stal worden getekend. Er
zijn bladzijden voor: een plattegrond, een dwarsdoorsnede, een vooraanzicht, een achteraanzicht en een
plattegrond van de mestkelders. De elementen die bij het tekenen van de stal in MS Visio te gebruiken zijn, zijn
voorgevormd. De afmetingen van elk onderdeel kan in MS Visio worden aangepast, evenals het aantal dat er
van nodig is. Deze onderdelen moeten vervolgens in de tekening op de goede plek worden gezet, zodat het
geheel van de onderdelen ook daadwerkelijk een staltekening wordt. Wanneer een onderdeel in een tekening
in MS Visio wordt geplaatst wordt het onderdeel in de tekening opgeslagen. Ook veranderingen in de
afmetingen van het onderdeel en het aantal onderdelen wordt in de tekening opgeslagen.
Alle onderdelen die via de shapes beschikbaar zijn in MS Visio, zijn gekoppeld aan een database. Deze database
is gemaakt in MS Access. In deze database staan van de onderdelen de eigenschappen: de (unieke) code van
het onderdeel, een beschrijving van het onderdeel, de eenheid waarin het onderdeel wordt gemeten, de prijs
van het onderdeel en de hoogte van het onderdeel.
Wanneer de tekening van de stal klaar is, kan er een kostenindicatie gemaakt worden. Voor het berekenen van
de kosten moet er een macro gestart worden in MS Visio. Deze macro maakt een lijst van alle onderdelen die in
de tekening geplaatst zijn, samen met het aantal keer dat dit onderdeel in de tekening voorkomt. Deze macro
2
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haalt vervolgens voor elk onderdeel in de tekening de prijs per eenheid, per m, per m of per m uit de
database. Voor het maken van de kostenberekening voor de jaarlijkse kosten moet de gebruiker ook de
hoogte van de rente invoeren en de afschrijvingstermijn van de stal.
Voor het maken van de kostenindicatie wordt door CoBuS MS Excel gebruikt. Hiervoor wordt een lijst met al de
toegepaste elementen in de stal en hun prijs gebruikt. Samen met de vaste kosten, de elektriciteits- en
wateraansluiting, wordt door CoBuS de kostenindicatie van de stal gemaakt. Bij het berekenen van de kosten
wordt er van uitgegaan dat de som van de kosten van alle gebruikte elementen hetzelfde is als de kosten voor
de stal. Daarnaast moet er een prijsindex worden ingevoerd, om de prijzen voor de onderdelen om te rekenen
5

naar de huidige maatstaven. Bij deze kostenindex is de index 100 voor 1980. De kosten en de jaarlijkse kosten
van de stal worden in een scherm aan de student getoond.
De kosten zijn opgesplitst in vijf onderdelen: onderbouw, bovenbouw, inrichting, constructies en installaties.
Deze onderdelen bestaan uit verschillende sub-posten (Wolf, H.J. de, 1988; Bruin, J. et al., 2003).
De onderbouw omvat de fundering, de vloeren en de kelderwanden. De bovenbouw omvat de binnen- en
buitenwanden, de draagconstructie, het dak, de deuren en de ramen. De inrichting omvat de boxafscheidingen,
de afscheidingshekken en eenlingboxen. De constructies omvat de koematrassen en de voerhekken. De
installaties omvat de elektrische voorzieningen, de watervoorziening de riolering en het grondwerk.
3.1.2 Datastromen CoBuS
Voor een goed beeld van de datastromen die zich bij het tekenen van een stal met CoBuS zijn deze
datastromen in Figuur 1 weergegeven. Een toelichting van figuur 1 bevindt zich in Tabel 1, In deze tabel
worden de verschillende onderdelen uit de tabel beschreven.
CoBuS

MS Access
Elementen database

Idee/
ontwerp

Ordenen van de
elementen

Elementenparameters

Elementen

Aanzicht
selecteren

Tekening
van de stal

Elementen
Elementen
selecteren

Elementen

Elementen in
tekening
plaatsen

Ordening van
de elementen

Visuele
weergave
Bouw- en
jaarlijkse
kosten stal

Elementen

Aangepaste
elementen

Elementen
aanpassen

MS Visio

Tekeningen

Data-opslag in
tekening

Lijst met
elementen

Kostenbereken
stal

Elementen

MS Excel

Elementenparameters
Legenda:
Externe
interactie

Data-stroom

Data-opslag

Proces

Figuur 1: Data flow diagram CoBuS met de externe interactie, de datastromen, de dataopslag en de
processen.
In Figuur 1 zijn de in het data flow diagram van CoBuS de betrokken programma’s weergegeven. Er is
aangegeven welke processen in welk programma plaatsvindt. Bij het opstarten van CoBuS wordt het
hoofdprogramma opgestart. Hierna komt er in MS Visio een macro beschikbaar. Met deze macro kan, nadat de
gebruiker hem activeert, door MS Visio een lijst worden gemaakt van de in de tekening gebruikte onderdelen
en hun aantal. CoBuS gebruikt deze lijst, samen met enkele vaste kosten vervolgens in MS Excel om de kosten
en de jaarlijkse kosten van het stalontwerp te berekenen. Deze kosten zijn onderverdeeld in de kosten voor de
bovenbouw, de onderbouw, de inrichting, de constructies en de installaties. Aan de hand van een
referentiejaar en een basisniveau kunnen de kosten voor een bepaald jaar worden aangepast aan inflatie.
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Tabel 1: Toelichting van het data flow diagram van CoBuS.
Type
Naam
Beschrijving
Externe
interactie

Idee/ ontwerp
Tekeningen van stal

Bouw- en jaarlijkse
kosten stal
Proces

Elementen selecteren

Aanzicht selecteren

Ordening van de
elementen
Elementen in tekening
plaatsen
Elementen aanpassen
Visuele weergave

Kostenberekening stal

Dataopslag

Elementen database

Data-opslag tekening

Ordenen van de
elementen
Datastroom

Elementen parameters
Elementen
Lijst met elementen
Tekeningen

Het tekenen van de stal begint allemaal met een idee/ stalontwerp. Aan de
hand van dit ontwerp wordt door de gebruiker de staltekening gemaakt.
Aan het eind van de tekenproces zijn er door de gebruiker vijf verschillende
tekeningen van de stal gemaakt: het bovenaanzicht, een dwarsdoorsnede
van de stal, een vooraanzicht van de stal, het achteraanzicht van de stal en
het bovenaanzicht van de mestkelder.
CoBuS geeft van een stalontwerp de kosten en de jaarlijkse kosten. Deze
kosten zijn opgesplitst in vijf onderdelen: de bovenbouw, de onderbouw, de
inrichting, de constructies en de installaties.
Uit de lijst met elementen wordt door de gebruiker een element
geselecteerd, die vervolgens in de tekening geplaatst kan worden. Nadat een
lijst met alle elementen is gemaakt voor de kostenberekening, is er over de
gebruikte elementen extra informatie nodig, zoals de prijs.
In MS Visio zijn er verschillende bladzijden. Op elke bladzijde kan door de
gebruiker een ander aanzicht van de stal getekend kan worden. Door één van
de bladzijdes te selecteren, wordt een aanzicht geselecteerd.
Nadat de elementen in de tekening geplaatst worden, moeten deze door de
gebruiker geordend worden. Door de elementen te ordenen ontstaat de
tekening van de stal.
Shapes kunnen door de gebruiker in de tekening geplaatst worden. Dit zijn
voorgedefinieerde tekeningen van o.a. de muren, dak, ligboxen en voerhek.
Deze shapes zijn gekoppeld aan een element uit de elementendatabase.
De elementen die in de tekening geplaatst zijn kunnen door de gebruiker
aangepast worden. De breedte, hoogte en het aantal kan aangepast worden
Als de tekening af is, dat is wanneer alle elementen erin zijn geplaatst en
geordend zijn, heeft de gebruiker een tekening van de stal. De geselecteerde
bladzijde in MS Visio bepaalt welk aanzicht van de stal te zien is.
Voor de kostenberekening van de stal wordt een lijst gemaakt van alle
aanwezige elementen in de tekening. Van de elementen wordt uit de
2
3
database de prijs gehaald. Deze is per m, m , m of per element. De vaste
kosten, zoals water en elektriciteit worden door CoBuS ook meegenomen in
de kostenberekening.
Dit is een database met beschikbare elementen die in CoBuS geplaatst zijn. In
de database staat een beschrijving van het element, de eenheid van het
element en de prijs van het element. De afmetingen van het element komen
uit de ‘shape’ en deze kan in de tekening aangepast worden.
Wanneer elementen in de tekening zijn geplaatst worden ze in MS Visio
opgeslagen. De aanpassingen van de elementen worden ook in Visio
opgeslagen.
Nadat de elementen in de tekening zijn geplaatst, moeten de elementen
door de gebruiker worden geordend. Door de ordening van de elementen
ontstaat er de tekening van de stal.
Vanuit de database worden de parameters van de elementen doorgegeven
aan MS Visio
Elementen die in de tekening is geplaatst.
Een lijst van elementen wordt door CoBuS vanuit MS Visio gegenereerd en
gebruikt voor de kostenberekening
Alle elementen zoals die in de tekening zijn geplaatst en geordend vormen de
tekening van de stal. Het geselecteerde aanzicht bepaald welke tekening van
de stal te zien is.
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3.2 Stalontwerpen, getekend met CoBuS
“ Duurzaam veehouderijsysteem”, ontwerp voor 65 koeien (Aker et al., 2007).
Het ontwerp bestaat uit een 3+1 rijige ligboxenstal, zie Figuur 2 en Figuur 3. De mest wordt opgeslagen in een
mestsilo naast de stal. De koeien worden gemolken met een automatisch melk systeem (AMS). Voor in de stal
zijn afkalfboxen en ziekenboxen geplaatst. Deze steken aan de voorkant iets uit de stal, waardoor de stal niet
geheel vierkant is.

Figuur 2: Bovenaanzicht van het stalontwerp “duurzaam veehouderijsysteem”.

Figuur 3: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “duurzaam veehouderijsysteem”.
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“No Time Dairy”, ontwerp voor 67 koeien (Hoogterp et al., 2007).
Het ontwerp bestaat uit een 3+2 rijige ligboxenstal met een centraal geplaatste voergang, zie Figuur 4 en Figuur
5. De stal is, op het voerpad na, onderkelderd. De noordzijde van de stal is bedoeld voor jongvee. Een gedeelte
van deze zijde is voorzien van ligboxen en een roostervloer. Een ander gedeelte van deze zijde is voorzien van
een dichte vloer, waar de kleinste kalven zijn geplaatst. De zuidzijde van de stal is bedoeld voor melkkoeien.
Deze is voorzien van ligboxen en een roostervloer. Aan deze zijde zijn ook het AMS, de machinekamer en de
melkkamer gepositioneerd.

Figuur 4: Bovenaanzicht van het stalontwerp “No time dairy”.

Figuur 5: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “No time dairy”.
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“Melkstal en Weidegang”, ontwerp voor 1000 koeien (Hoog et al., 2008).
Het ontwerp voor de stal bestaat uit 4 afzonderlijke stallen voor melkkoeien. De melkkoeien zijn in 4 groepen
opgedeeld, die elk in een eigen stal gehuisvest zijn. De stallen zijn 3+3 rijige ligboxstallen, zie Figuur 6 en Figuur
7. De urine van de koeien wordt in een goot onder de vloer opgevangen. Een roosterschuif verwijdert de mest
van de vloer. Deze wordt in de mestkelder geschoven die zich onder de stal bevindt. De koeien worden
gemolken met een 80 stands carrousel die centraal gelegen is, zodat deze uit alle melkveestallen goed te
bereiken is.

Figuur 6: bovenaanzicht van het ontwerp “melkveestal Melkstal en Weidegang”.

Figuur 7: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “melkveestal Melkstal en Weidegang”.
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“CO2-arm bedrijf”, ontwerp voor 1000 koeien (Manten et al., 2008).
Het ontwerp bestaat uit twee 3+3 rijige ligboxenstallen met daartussenin een loods met daarin een
melkcarrousel en een wachtruimte, zie Figuur 8 en Figuur 9. Ook is in deze loods ruimte voor jongvee en
machineberging. De stallen zijn voorzien van een centraal geplaatste voergang over de lengte van de stal. De
voergang loopt aan een kant niet helemaal door tot het eind, omdat daar een overgang voor koeien is. Ook
tegen de muur aan de westzijde van de stal, waar de overgang voor koeien is, zijn ligboxen geplaatst. De twee
ligboxenstallen zijn volledig onderkelderd.

Figuur 8: Bovenaanzicht van het stalontwerp “CO2-arm bedrijf.”.

Figuur 9: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “CO2-arm bedrijf.”.
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“Robotmelken en weidegang”, ontwerp voor 1000 koeien (Blok et al., 2008).
Het ontwerp bestaat uit een stal van 75 bij 130 meter, zie Figuur 10 en Figuur 11. De stal is op een kwart en op
driekwart van de breedte van stal over de gehele lengte voorzien van een voergang. Aan weerszijde van de
voergang bevinden zich roostervloer. Onder de roostervloer bevind zich een mestkelder. De rest van de stal,
het liggedeelte voor de koeien, is als potstal ingericht. In de stal zijn 6 melkrobots geplaatst.

Figuur 10: Bovenaanzicht van het stalontwerp “Robotmelken en weidegang”.

Figuur 11: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “Robotmelken en weidegang”.
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“De toekomst in met 1000 koeien”,ontwerp voor 1000 koeien (Ruizendaal et al, 2008).
Het ontwerp bestaat uit een drie naast elkaar, tegen elkaar aan geplaatste ligboxstallen, zie Figuur 12 en Figuur
13. Elk van de stallen bestaat uit een centraal geplaatste voergang over de lengte van de stal. Aan een kant van
de stal, aan de oost zijde van de stal, loopt de voergang niet door tot het eind. Daar is de mogelijkheid voor
koeien om van de ene kant naar de andere kant van de stal te lopen. De stallen zijn, op de voergang en de
buitenste rij ligboxen na, onderkelderd. In de middelste stal is een gang naar een separaat geplaatste
wachtruimte en melkcarrousel. De tekening is door de studenten niet voltooid, hierdoor is er geen
kostenindicatie in CoBuS gemaakt.

Figuur 12: Bovenaanzicht van het stalontwerp “De toekomst in met 1000 koeien”.

Figuur 13: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “De toekomst in met 1000 koeien”.
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“Dairy innovations”, ontwerp voor 1000 koeien (Beveren et al., 2009).
Het ontwerp bestaat uit een loopstal met een centraal geplaatste voergang over de lengte van de stal, met aan
beide kanten twee rijen ligboxen, zie Figuur 14 en Figuur 15. Er wordt gebruik gemaakt van 4 stallen om alle
melkkoeien te huisvesten. De gehele stal is onderkelderd. Aan een van de korte zijden van de stal zijn aan
weerszijden van de voergang twee robots geplaatst.

Figuur 14: Bovenaanzicht van het stalontwerp “Dairy innovations”.

Figuur 15: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “Dairy innovations”.
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“Kalf en Koe”, ontwerp voor 65 koeien (Vroegindeweij et al., 2007).
Het ontwerp bestaat uit een potstal. Aan een lange zijde van de stal is een voergang gepositioneerd, met
daarvoor een roostervloer, zie Figuur 16 en Figuur 17. De roostervloer en de voergang zijn onderkelderd.
Vanuit de potstal naar de roostervloer zijn verschillende opstapjes gemaakt. Deze zijn nodig in het geval de stal
net uitgemest is en de vloer van potstal dus veel lager is dan de roostervloer en de gang naar buiten toe. De
koeien worden met behulp van selectiepoortjes naar de melkrobot of naar buiten gelaten. De kalveren lopen
tot 3 maanden bij de melkkoeien. Daarna staan zij in een apart hok in de potstal. Een gedeelte van de stal is
ingericht als accommodatie om groepen mensen te ontvangen. Er is van dit ontwerp geen kostenindicatie in
CoBuS gemaakt.

Figuur 16: Bovenaanzicht van het stalontwerp “Kalf en koe”.

Figuur 17: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “Kalf en Koe”.
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“Ontwerp melkveehouderij voor 1000 melkkoeien”, ontwerp voor 1000 koeien (Booij et al.,
2009).
Het ontwerp bestaat uit een centraal geplaatste, 80-stands, melkcarrousel met daaromheen de stal, zie Figuur
18 en Figuur 19. De stal is rond en aan de buitenkant van de stal bevind zich het voerhek. Achter het voerhek
bevindt zich 3,5 meter roostervloer met onderkeldering. Tussen de roostervloer en de carrousel bevindt zich
het ligbed voor de koeien, wat uit een compostvloer bestaat. Tussen de roostervloer en de compostvloer staat
een betonnen muur met doorgangen.

Figuur 18: Bovenaanzicht van het stalontwerp “Ontwerp melkveehouderij voor 1000 koeien”.

Figuur 19: Dwarsdoorsnede van het stalontwerp “Ontwerp melkveehouderij voor 1000 koeien”.

3.3 Innovatieve stalontwerpen
Het project “kracht van koeien” (Bos et al.,2009) is gericht op de verduurzaming van de landbouw. Dit project
gaat uit van verschillende belangengroepen. Het kijkt wat de vooruitstrevende boer en wat de burger wil en
wat goed is voor het milieu. Het project heeft vier innovatieve stalontwerpen opgeleverd, namelijk De Meent,
De Meent XL, De Bronck en Amstelmelk.
Het project “Animal in Balance” (Rotgers, 2005) is een samenwerking van de WUR, veehouders en bedrijven.
Dit leverde drie ideeën op over hoe een melkveebedrijf er in 2020 uit moet zien. De ontwerpen zijn Natural
Dairy’s Adventure, SpeciallyDairy en Community Dairy.
Het project “Familiekudde” (Beekman, 2009) is een samenwerking tussen Wageningen UR, melkveehouders en
het Louis Bolk instituut. Bij de familiekudde worden de kalveren, jongvee, melkgevende koeien en droge koeien
in één kudde gehouden. Er wordt veel weidegang en een eenvoudig stalsysteem toegepast. De uitgangspunten
voor deze ontwerpen zijn: rust, ruimte en comfort, natuurlijk gedrag, kalveren bij de koe, voer- en
drinkwatervoorzieningen en management. Met deze uitgangspunten zijn drie stalsystemen voor 60 melkkoeien
en bijbehorend jongvee ontworpen: Familiekudde Rechthoek, Familiekudde Rond en Familiekudde Basaal.
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Het project “Koeientuin” (Stevens en Beek, 2009) is een project waarbij geprobeerd wordt van de stal een
zoveel mogelijk natuurlijke omgeving voor de koe te maken.
Verder zijn de laatste jaren de emissiearme vloeren in opkomst. Dit wordt komt mede doordat er steeds
strengere eisen worden gesteld aan uitstoot van NH3 van stallen (Anoniem, 2005).
- De Meent
Het stalontwerp De Meent is bedoeld voor 50 koeien. Deze koeien worden gemolken met een AMS. De koeien
hebben hierbij de beschikking over drie gebieden, namelijk het buitenverblijf, de beschutting en zandbedden.
Het buitenverblijf bestaat uit grasland, dat heel intensief is gedraineerd. Op deze manier wordt de urine
opgevangen. De mest kan van de grond opgeraapt worden. Deze meststoffen gaan zo niet verloren, maar
kunnen weer ingezet worden als bemesting.
Naast het buitenverblijf is er de beschutting. Hier kunnen de koeien schuilen tegen regen. De koeien kunnen er
ook gebruik van maken wanneer het buitenverblijf erg nat is. Het dak van de beschutting is naar het zuiden toe
bedekt met zonnepanelen en naar het noorden met doorzichtig zeil. De vloer bestaat uit zand, waarop de
2
koeien kunnen liggen. Per koe is er 20 m beschikbaar.
- De Meent XL
De Meent XL is in de basis het zelfde als het ontwerp De Meent. De Meent XL is bedoeld voor grotere
bedrijven. Het ontwerp bestaat uit 3 zelfstandige eenheden van elk 50 koeien. Deze groepen leven gescheiden,
zodat er zo min mogelijk conflict optreed over de rangorde. De zelfstandige eenheden zijn hetzelfde ontwerp
als De Meent.
- De Bronck
Bij het ontwerp De Bronck is beweging het uitgangspunt. Dit ontwerp is erop gericht om de koeien veel te laten
bewegen. Door het vele bewegen moeten de koeien gezonder blijven. De belangrijkste functies, voeren, rusten
en melken, zijn op enkelen honderden meters van elkaar geplaatst. De verschillende onderdelen van het bedrijf
zijn door middel van koepaden met elkaar verbonden. Het koepad is intensief gedraineerd om de urine op te
vangen. De mest kan van het pad verzameld worden. De meststoffen gaan zo niet verloren, maar kunnen weer
ingezet worden als bemesting.
- Amstelmelk
Bij dit ontwerp staat de beweging van de koeien centraal. Het is een netwerk van bedrijven. Ze werken samen
op het gebied van voerproductie, voeren, melken en het benutten van machines en installaties. Zo kunnen ze
arbeidsbesparende modernisering doorvoeren zonder dat de bedrijven apart elk hoeven te groeien. In dit
concept werken 6 boeren samen met elk gemiddeld 50 koeien. De koeien zijn in 6 aparte stallen gehuisvest. De
koeien lopen 2 keer per dag via een centraal pad naar de melkstal. De stallen zijn ovaalrond, open aan alle
kanten en hebben een centrale voergang met beweegbaar voerhek. Bij het voerhek bevindt zich eerst een
vloer waar mest en urine worden gescheiden. De rest van de stal bestaat uit een groot zandbed, waar ook de
urine en mest wordt gescheiden.
- Natural Dairy’s Adventure
Het thema van dit ontwerp is ‘natuur en milieu voorop’. Dit ontwerp gaat ervan uit dat de koeien bijna het hele
jaar buiten lopen. Het bedrijf is zeer extensief en is feitelijk een groot park, waarbij de bomen de koeien
beschutting moeten geven. Voor extreme weersomstandigheden is er een simpel afdak boven een strobed.

17

- SpeciallyDairy
Het thema van dit ontwerp is ‘met techniek sturen op melksamenstelling’. Dit ontwerp gaat uit van
hoogproductieve koeien die intensief gemonitord worden. De stal waarin zij gehuisvest zijn bestaat uit een
traditionele bovenbouw, waarin zich een zandbed bevindt. Er worden geen roosters of boxafscheidingen
toegepast. Wel worden er veel sensoren toegepast om de koe goed in de gaten te houden en zo optimaal te
kunnen sturen.
- Community Dairy
Het thema van dit ontwerp is ‘intensief samenwerken in de regio’. Dit ontwerp richt zich op de splitsing van
taken. Verschillende bedrijven in een regio nemen elk een specifieke taak op zich. Zo is er een melkveebedrijf
die de melk produceert, een jongveeopfokbedrijf die het jongvee opfokt en een akkerbouwbedrijf die het voer
verbouwd. De mest gaat naar een mestvergisting. Het vernieuwende hierbij is dat er getracht wordt zoveel
mogelijk in de regio te houden. Er wordt regionaal samengewerkt aan de productie. Elk bedrijf specialiseert
zich in een specifieke taak.
- Familiekudde Rechthoek
Deze stal is rechthoekig en voorzien van een v-vormig dak. Het regenwater wordt centraal opgevangen en
gebruikt voor drinkwater. Alle servicehokken liggen aan één lange zijde van de stal, voor een goed overzicht
van de koeien. Het grootste gedeelte van de stal is een groot hok voor alle koeien. Aan de lange buitenzijden
van de stal bevinden zich de voerpaden.
- Familiekudde Rond
Dit is een ronde stal. Door deze vorm heeft de windrichting minder invloed op het stalklimaat en een ronde stal
geeft een goed overzicht. Het binnenste gedeelte van de cirkel is een groot hok voor alle koeien. Aan de
buitenzijde bevinden zicht de service hokken over een lengte van ongeveer een halve cirkel. De rest van de
buitenzijde van de cirkel is bestemd als voergang.
- Familiekudde Basaal
Dit ontwerp gaat uit van dag en nacht beweiding. De koeien worden door een mobiel melksysteem. De koeien
staan drie maanden per jaar op stal. Deze stal is groot genoeg om de koeien een schuilplek te bieden bij slecht
weer.
- Koeientuin
In het ontwerp van de koeientuin wordt geprobeerd de wei na te bootsen. Bij dit ontwerp wordt er uitgegaan
van veel ruimte in de stal. Bomen en graswanden geven de koeien beschutting en geven de stal een natuurlijke
uitstraling. Klimplanten zorgen voor natuurlijke afscheidingen. De stal verschilt vooral op gebied van de
inrichting van de traditionele stallen.
- Emissiearme vloeren
Een andere ontwikkeling is de emissiearme vloer. Dit omdat in de veehouderij de maximale uitstoot van
ammoniak (NH3) 9.5 kg per dierplaats per jaar wordt. Eén van de mogelijkheden om de emissie van ammoniak
terug te dringen is het toepassen van emissiearme vloeren. Dit vloertype past gewoon in de traditionele stal.
Qua lay-out en kosten verschilt dit type vloer met de gewone roostervloer.

3.4 Kosten stalonderdelen bij nieuwbouw
Bij het bekijken van de ontwerpen die de afgelopen jaren met CoBuS zijn gemaakt, is ook naar de kosten van de
stallen gekeken. Bij vijf van deze ontwerpen zijn de kosten opgesplitst in vijf onderdelen: onderbouw,
bovenbouw, inrichting, constructies en installaties. Dit is de uitvoer die CoBuS levert, op basis van de
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staltekeningen die in MS Visio zijn gemaakt. De vijf ontwerpen waarbij de kosten in vijf onderdelen zijn
opgesplitst worden eerst behandeld. Deze kosten zijn duidelijk en op dezelfde wijze opgesplitst. Eerst worden
drie bedrijven behandeld die zijn ontworpen voor 1000 koeien of meer. Daarna komen twee bedrijven aan bod
die zijn ontworpen voor zo’n 65 koeien.
Tabel 2: De bouwkosten van het stalontwerp “CO2-arm bedrijf”, opgesplitst in de kosten voor de onderbouw,
bovenbouw, inrichting, constructies en installaties. Van de kosten zijn de absolute kosten, de relatieve
kosten en de totale kosten per koeplaats opgenomen.
Onderdeel
Investering+
Percentage+
Onderbouw
€
2.091.400+
43%+
Bovenbouw
€
1.095.000+
22%+
Inrichting
€
1.042.600+
21%+
Constructies
€
572.900+
12%+
Installaties
€
91.200+
2%+
Totaal
€
4.893.000+
100%+
Kosten per koe
€
3.262+
Het ontwerp voor het CO2-arm bedrijf (Manten et al., 2008) bestaat uit 2 ligboxstallen met elk ruimte voor 750
koeien, met daartussenin een stal met een melkcarrousel en een wachtruimte. De beide ligboxstallen zijn
voorzien van een mestkelder. In de stal waar zich de wachtruimte en melkstal bevindt ook de afkalfstallen
geplaatst. De kosten van dit ontwerp staan in Tabel 2. De onderbouw is de grootste kostenpost bij de bouw,
met 43% van de totale kosten. De kosten voor de bovenbouw en de inrichting zijn beide ongeveer even groot.
Samen is hun aandeel in de kosten ongeveer net zo groot als die van de mestkelders.
Tabel 3: De bouwkosten van het stalontwerp “Ontwerp melkveehouderij voor 1000 melkkoeien”, opgesplitst
in de kosten voor de onderbouw, bovenbouw, inrichting, constructies en installaties. Van de kosten zijn de
absolute kosten, de relatieve kosten en de totale kosten per koeplaats opgenomen.
Onderdeel
Investering+
Percentage+
Onderbouw
€
1.124.600+
22%+
Bovenbouw
€
1.137.000+
23%+
Inrichting
€
2.770.900+
55%+
Constructies
€
5.900+
0,1%+
Installaties
€
5.600+
0,1%+
Totaal
€
5.044.000+
100%+
Kosten per koe
€
5.044+
Bij het ontwerp voor melkveehouderij voor 1000 melkkoeien (Booij et al., 2009) bestaat uit een ronde stal met
daarin een centraal geplaatste melkcarrousel. De stal is aan de buitenkant rondom voorzien van een voergang.
De stal is uitgevoerd als een compoststal. Voor de voergang zijn 3.5 meter met mestroosters geplaatst.
Daaronder bevindt zich een mestkelder. Net als bij de melkstal, waaromheen zich een mestkelder bevindt.
Tussen de voergang met roostervloer en de potstal is een betonnen muur geplaatst. De kosten van deze stal
staan in Tabel 3.
De stal is rondom de melkcarrousel en voor het voerhek onderkelderd, dit is 24% van de oppervlakte de stal.
De kosten voor de onderbouw relatief laag. Deze zijn 22% van de totale kosten. De kosten voor de bovenbouw
beslaan 23% van de kosten. De kosten voor de inrichting zijn veruit het grootst en beslaan 55% van de kosten.
Dit komt waarschijnlijk ook omdat er in CoBuS uitgegaan wordt van rechthoekige gebouwen. De ronde stal
moest getekend worden met heel veel kleine, rechte muren. Elke muur maakt een kleine hoek ten opzichte van
de vorige muur, en op deze manier is het mogelijk om een ronde stal te tekenen. Dit probleem treed ook op bij
de binnenbouw van de stal.
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Tabel 4: De bouwkosten van het stalontwerp “Robotmelken en weigegang”, opgesplitst in de kosten voor de
onderbouw, bovenbouw, inrichting, constructies en installaties. Van de kosten zijn de absolute kosten, de
relatieve kosten en de totale kosten per koeplaats opgenomen.
Onderdeel
Investering+
Percentage+
Onderbouw
€
542.000+
41.8%+
Bovenbouw
€
490.400+
37.9%+
Inrichting
€
175.500+
13.5%+
Constructies
€
82.500+
6.4%+
Installaties
€
5.300+
0.4%+
Totaal
€
1.295.600+
100%+
Kosten per koe
€
1.296+
Het ontwerp Robotmelken en weidegang (Blok et al., 2008) gaat uit van 1000 melkkoeien. Het ontwerp is een
potstal met 2 voergangen. Aan weerszijde van de voergang bevindt zich een roostervloer met mestkelder. De
kosten van dit ontwerp staan in Tabel 4. De kosten van de onder- en de bovenbouw zijn verre weg het hoogst.
Beide zijn rond de 40% van de totale kosten. Er zijn hier weinig kosten voor de inrichting, dit komt doordat er in
de stal alleen melkrobots en voerhek staan. De kosten voor de onderbouw zijn relatief hoog, mede door de
onderkeldering en doordat de vloer van de potstal uitgegraven is. Deze bevindt zich op 1 meter onder het
maaiveld, zodat er voldoende ruimte is voor een laag vaste mest.
Tabel 5: De bouwkosten van het stalontwerp “Duurzaam veehouderijsysteem”, opgesplitst in de kosten voor
de onderbouw, bovenbouw, inrichting, constructies en installaties. Van de kosten zijn de absolute kosten, de
relatieve kosten en de totale kosten per koeplaats opgenomen.
Onderdeel
Investering+
Percentage+
Onderbouw
€
80.853+
29%+
Bovenbouw
€
132.337+
47%+
Inrichting
€
26.016+
9%+
Constructies
€
17.804+
6%+
Installaties
€
24.865+
9%+
Totaal
€
281.876+
100%+
Kosten per koe
€
4.337+
Het ontwerp Duurzaam veehouderijsysteem (Aker et al., 2007) bestaat uit een ligboxstal met een voergang in
de stal. Aan een kant van de voergang zijn 3 rijen met ligboxen en aan de andere kant van de voergang is 1 rij
met ligboxen. De koeien worden met een AMS gemolken, de mest wordt met een schuif verwijderd en
opgeslagen in een externe mestsilo. De kosten staan in Tabel 5. De kosten voor de bovenbouw zijn bij dit
ontwerp verre weg het hoogst, bijna 50% van de totale kosten. Dat de kosten voor de onderbouw relatief laag
zijn komt doordat bij dit ontwerp de mest niet in kelders onder de stal wordt opgeslagen, maar in mestsilo’s.
Tabel 6: De bouwkosten van het stalontwerp “No Time Dairy”, opgesplitst in de kosten voor de onderbouw,
bovenbouw, inrichting, constructies en installaties. Van de kosten zijn de absolute kosten, de relatieve
kosten en de totale kosten per koeplaats opgenomen.
Onderdeel
Investering+
Percentage+
Onderbouw
€
102.518+
43%+
Bovenbouw
€
82.171+
34%+
Inrichting
€
29.202+
12%+
Constructies
€
17.269+
7%+
Installaties
€
8.757+
4%+
Totaal
€
239.917+
100%+
Kosten per koe
€
3.581+
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Het ontwerp No Time Dairy (Hoogterp et al., 2007) bestaat uit een ligboxstal met een voergang in de stal. Aan
een kant van de voergang zijn 3 rijen met ligboxen en aan de andere kant van de voergang is 2 rijen met
ligboxen. De stal is, op de voergang na, onderkelderd. De kosten van dit ontwerp staan in Tabel 6. Bij dit
ontwerp zijn de kosten voor de onderbouw het hoogst, 43% van het totaal bedrag, daarnaast zijn de kosten
voor de bovenbouw ook hoog, deze bedragen 34% van het totaal bedrag.

Tabel 7: De bouwkosten van het stalontwerp “Dairy innovations”, opgesplitst naar de kosten voor: melkvee,
droge koeien, jongste jongvee, oudste jongvee, melkstal en machines en de totale kosten. Van de kosten zijn
de absolute kosten, de relatieve kosten en de totale kosten per koeplaats opgenomen.
Onderdeel
Investering+
Percentage
€
Melkvee (4 stallen)
1.979.200+
41%+
€
Droge koeien
377.800+
8%+
€
Jongste jongvee
817.400+
17%+
€
Oudste jongvee
928.700+
19%+
€
melkstal, machines
675.610+
14%+
€
Totaalgebouwen
4.778.710+
100%+
€
Kosten per koeplaats
4.778+
Tabel 8: De bouwkosten van het stalontwerp “Melkstal en Weidegang”, opgesplitst naar de kosten voor:
melkvee, droge koeien, jongste jongvee, oudste jongvee, melkstal en machines en de totale kosten. Van de
kosten zijn de absolute kosten, de relatieve kosten en de totale kosten per koeplaats opgenomen.
Onderdeel
Investering+
Percentage+
€
Melkvee (4 stallen)
1.564.431+
52%+
€
Droge koeien
456.438+
15%+
€
Jongste jongvee
233.501+
8%+
€
Oudste jongvee
649.419+
22%+
€
melkstal, machines
89.000+
3%+
€
Totaalgebouwen
2.992.789+
100%+
€
Kosten per koeplaats
2.990+
Er zijn twee groepen die de kosten niet uitgesplitst hebben in de vijf categorieën onderbouw, bovenbouw,
inrichting, constructies en installaties. Dat zijn de ontwerpen Dairy innovations (Beveren et al., 2009) en
Melkstal en Weidegang (Hoog et al., 2008). Beide bedrijven gaan uit van 1000 melkkoeien. Bij deze bedrijven
zijn bij de kosten per koeplaats ook de huisvesting van het jongvee meegenomen. Het ontwerp Dairy
innovations heeft 4 stallen voor melkkoeien. Elke stal is voorzien van een centraal gelegen voergang, met een
beide zijden van de voergang 2 rijen met ligboxen. Aan een korte kant van de stal bevinden zich 4 robots om de
koeien te melken. De stallen zijn voorzien van een mestkelder. De kosten van deze stal staan in Tabel 7. Het
ontwerp Melkstal en Weidegang heeft ook 4 stallen voor de melkkoeien met een centraal gelegen voergang.
Aan beide zijden van de voergang bevinden zich 3 rijen met ligboxen. De stallen zijn voorzien van een
mestkelder. De kosten van deze stal staan in Tabel 8. Voor beide groepen zijn de kosten voor de melkvee
stallen het grootst. Dit zijn ook de grootste groepen op deze bedrijven. Omdat deze groepen de kosten niet
naar stalonderdelen hebben ingedeeld, is een verder per stalonderdeel niet veel over te zeggen.
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Tabel 9: Overzicht van de bouwkosten van de stalonderdelen onderbouw, bovenbouw en inrichting en de
relatieve kosten per stalonderdeel.
onderbouw
bovenbouw
inrichting
€
€
€
A
1.124.600
22.3%
1.137.000
22.5%
2.770.900
54.9%
€
€
€
B
2.091.400
42.7%
1.095.000
22.4%
1.042.600
21.3%
€
€
€
C
542.000
41.8%
490.400
37.9%
175.500
13.5%
€
€
€
D
80.853
28.7%
132.337
46.9%
26.016
9.2%
€
€
€
E
102.518
42.7%
82.171
34.2%
29.202
12.2%
A = Ontwerp melkveehouderij voor 1000 melkkoeien
1000 koeien, ronde potstal
B = CO2-arm bedrijf
1500 koeien, Onderkeldering
C = Robotmelken en weidegang
1000 koeien, Potstal
D = Duurzaam veehouderijsysteem
65 koeien, externe mestsilo
E = No Time Dairy
67 koeien, onderkeldering
Tabel 10: Overzicht van de bouwkosten van de stalonderdelen constructies en installaties,
kosten per stalonderdeel en de totale kosten.
constructies
installaties
A
€
€
5.900
0.1%
€ 5.600
0.1%
B
€
€
572.900
11.7%
€ 91.200
1.9%
C
€
€
82.500
6.4%
€ 5.300
0.4%
D
€
€
17.804
6.3%
€ 24.865
8.8%
E
€
€
17.269
7.2%
€ 8.757
3.7%
A = Ontwerp melkveehouderij voor 1000 melkkoeien
1000 koeien, ronde potstal
B = CO2-arm bedrijf
1500 koeien, Onderkeldering
C = Robotmelken en weidegang
1000 koeien, Potstal
D = Duurzaam veehouderijsysteem
65 koeien, externe mestsilo
E = No Time Dairy
67 koeien, onderkeldering

de relatieve

€
€
€
€
€

totaal
5.044.000
4.893.000
1.295.600
281.876
239.917

In Tabel 9 en Tabel 10 staat een overzicht van de absolute en de relatieve kosten voor de verschillende
stalontwerpen. Hier valt op dat bij de bedrijven die de stal hebben onderkelderd, de kosten voor de
onderbouw dezelfde orde van grootte hebben. Dit komt waarschijnlijk doordat de kosten voor de stallen
berekend worden uit de som van alle benodigde onderdelen die er voor de bouw nodig zijn. Schaalvoordeel is
dus maar heel beperkt aanwezig. Kwantumkorting wordt niet meegenomen in de berekening.
Welke onderdelen van de stal de grootste kostenposten bij nieuwbouw zijn hangt dus duidelijk af van het type
stal. Wel kan geconcludeerd worden dat bij ontwerpen met een mestkelder onder de stal de kosten voor de
onderbouw het grootste gedeelte van de totale kosten uitmaakt. Wordt er geen mestkelder onder de stal
toegepast, dan zijn de kosten voor de bovenbouw het grootst. Deze zijn vele malen groter dan de kosten voor
constructies en installaties.
Alleen bij een heel innovatief ontwerp, zoals de ronde stal kan de kostenverdeling wel eens uit de maat
springen. Dit omdat bij de ronde stal bij gebrek aan een ronde muur, gebruik moest worden gemaakt van heel
veel kleine muren, die ten opzichte van elkaar iets versprongen zijn. Dit resulteerde in heel veel aparte, kleine
muur segmenten die samen voor een ronde muur zorgden.
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Tabel 11: Overzicht van de bouwkosten per stalonderdeel per koeplaats en de totale kosten per koeplaats.
onderbouw
bovenbouw
inrichting
constructies
installaties
totaal
A
€ 1.125
€ 1.137
€ 2.771
€ 5,90
€ 5,60
€ 5.044
B
€ 1.394
€ 730
€ 695
€ 382
€ 61
€ 3.262
C
€ 542
€ 490
€ 176
€ 83
€ 5,30
€ 1.296
D
€ 1.244
€ 2.036
€ 400
€ 274
€ 383
€ 4.337
E
€ 1.530
€ 1.226
€ 436
€ 258
€ 131
€ 3.581
F
€ 1.167
€ 1.124
€ 896
€ 200
€ 117
€ 3.504
G
€ 341
€ 529
€ 952
€ 137
€ 141
€ 1.265
A = Ontwerp melkveehouderij voor 1000 melkkoeien
1000 koeien, ronde potstal
B = CO2-arm bedrijf
1500 koeien, onderkeldering
C = Robotmelken en weidegang
1000 koeien, Potstal
D = Duurzaam veehouderijsysteem
65 koeien, externe mestsilo
E = No Time Dairy
67 koeien, onderkeldering
F = Gemiddelde
G = Standaarddeviatie
In Tabel 11 zijn voor vijf stalontwerpen de kosten per koeplaats weergegeven Deze kosten zijn opgesplitst naar
stalonderdeel, maar ook de totale kosten per koeplaats staan in de tabel. Met deze tabel zijn stalontwerpen
van verschillende groottes met elkaar te vergelijken.
De kosten voor de onderbouw zijn gemiddeld €1167 per koeplaats. De potstal voor 1000 koeien valt op door de
lage kosten voor de onderbouw. Dit is te verklaren omdat het ontwerp geen mestkelders heeft. Het andere
bedrijf met een potstal, de ronde stal, past wel mestkelders toe voor het voerhek. Dit past het bedrijf met een
potstal voor 1000 koeien ook toe, maar die hebben een rechthoekige stal. De kosten voor de onderbouw bij de
ronde stal zijn waarschijnlijk hoger, door de ronde vorm. Doordat de kosten per koeplaats voor de potstal veel
lager is dan de andere ontwerpen, is de standaarddeviatie €341.
De kosten voor de bovenbouw zijn gemiddeld €1124 per koeplaats. De kosten voor het bedrijf “Duurzaam
veehouderijsysteem” ligt een stuk hoger, namelijk op meer dan 2000 euro per koeplaats terwijl de kosten voor
de potstal van het bedrijf “Robotmelken en weidegang” met 490 euro juist een stuk lager ligt. De kosten voor
de bovenbouw bestaan uit de kosten voor de binnen- en buitenwanden, de draagconstructie, het dak, de
deurenen de ramen. Het bedrijf “Duurzaam veehouderijsysteem” heeft veel afkalf- en ziekenboxen en andere
aparte ruimtes. Hierdoor zijn er veel muren en deuren in de stal. Dit zorgt voor hoge kosten voor de
bovenbouw. Doordat het bedrijf “Robotmelken en weidegang” naast de buitenmuren alleen vier voerhekken in
de stal toepast, zijn bij dit bedrijf de kosten voor de bovenbouw erg laag. Bij de kosten voor de bovenbouw is
de standaarddeviatie €529.
De kosten voor de inrichting bestaat uit de kosten voor de boxafscheidingen, de afscheidingshekken en
eenlingboxen. De gemiddelde kosten voor de inrichting van de stallen per koeplaats is €896. Deze kosten zijn
bij de ronde stal vele malen hoger en bedraagt €2771 per koeplaats. De kosten voor het bedrijf met de
standaard potstal zijn erg laag. Dit komt door het ontbreken van ligboxen in deze stal. De ronde stal is ook een
potstal, maar de kosten voor de inrichting van deze stal zijn erg hoog. Dit komt doordat rondom de stal
afscheidingshekken zijn geplaatst. Door de ronde vorm zijn dit erg veel korte rechte afscheidingshekken.
Doordat de kosten van de ronde stal veel hoger zijn dan de gemiddelde waarde, is de standaarddeviatie €952.
De kosten voor de constructies omvat de koematrassen en de voerhekken. De gemiddelde kosten hiervoor per
koeplaats zijn € 200. Hierbij vallen de kosten voor de ronde stal op, die met €5.90 uitermate laag zijn. Deze stal
past geen koematrassen toe. De kosten voor voerhek zijn zo laag, omdat er een buis als voerhek wordt
toegepast. De andere potstal maakt ook geen gebruik van koematrassen. In die stal wordt wel een voerhek
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toegepast. De kosten bij deze stal komen uit op €83. Er is bij het toepassen van koematrassen keuze uit
verschillende soorten. Hierdoor komt de grootste variatie in de kosten per koeplaats voor de constructies. De
standaarddeviatie hierbij is €137.
De kostenpost installaties omvat de elektrische voorzieningen, de watervoorziening de riolering en het
grondwerk. De gemiddelde kosten hiervoor zijn €117. Wat opvalt is dat bij de hoge standaarddeviatie van €141.
Dit komt doordat de kosten bij de twee ontwerpen die gebruik maken van een potstal de kosten voor de
installaties slechts €5.60 en €5.30 zijn. Bij deze kostenpost zijn de kosten voor het bedrijf “Duurzaam
veehouderijsysteem” erg hoog.
De kosten per koeplaats zijn gemiddeld €3504. De kosten voor “ontwerp melkveehouderij voor 1000
melkkoeien” is met €5044 per koeplaats een stuk hoger. Bij dit ontwerp zijn vooral de kosten voor de inrichting
hoger dan bij de andere bedrijven. Het bedrijf “No time dairy” is met €4337 per koeplaats duurder dan het
gemiddelde. Bij dit ontwerp zijn de kosten voor de bovenbouw hoger dan bij de andere bedrijven. De kosten
voor het bedrijf “robotmelken en weidegang” zijn laag, met €1296. Bij dit ontwerp zijn de kosten voor alle
onderdeel lager dan dat van de andere bedrijven. De standaarddeviatie bij de totale kosten per koeplaats
bedraagt €1265. Bij bedrijven die onderkeldering toepassen liggen de kosten per koeplaats voor de totale stal
binnen 10% van elkaar.

3.5 Benodigde tijd voor tekenen stalontwerp
Uit de enquête onder de studenten die in 2007 of in 2008 met CoBuS hebben gewerkt is naar voren gekomen
dat er over het algemeen meer tijd nodig is voor het tekenen van een stalontwerp, dan de 2 dagdelen die er bij
het vak voor staan. In Figuur 20staat het aantal dagdelen die de studenten nodig had. De hoogte van de lijn is
het aantal studenten dat het desbetreffende aantal dagdelen nodig had. Hier is te zien dat de meeste
studenten 3 dagdelen nodig hadden voor het tekenen van een stal. De overige studenten hadden meer tijd
nodig. De gemiddelde tijd die één student nodig heeft voor het tekenen van een stalontwerp is 3.8 dagdelen.
Dit is beduidend meer dan de 2 dagdelen die er bij het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen voor staat.

Freguentieverdeling naar tijd
4.5

Frequentie [aantal studenten]

4
3.5
3
2.5
2
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1
0.5
0
2.5

3

3.5
4
Bestede tijd tekenen [aantal dagdelen]

4.5
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Figuur 20: Frequentieverdeling van de bestede tijd aan het tekenen van een stalontwerp met CoBuS. *nvt
(niet van toepassing) is ingevuld wanneer de student niet meer weet hoelang er aan het ontwerp getekend
is.
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3.6 Gebruikerservaringen CoBuS
Uit de enquête onder de studenten die in 2007, 2008 of in 2009 met CoBuS hebben gewerkt kwam naar voren
dat het plaatsen van de spanten veel tijd kost. Het plaatsen van de inrichting in de stal komt ook als een
grootte tijdspost naar voren.
Wat ook veel tijd kost is het berekenen van de oppervlakte van de gevel. Dit is niet geautomatiseerd, maar
moet met de hand worden uitgerekend. Het plaatsen van de vloeren kost veel tijd, niet het groter maken van
de vloeren zelf, maar om het netjes op de andere onderdelen van de stal aan te laten sluiten. Ook het niet
hebben van een ‘ongedaan maken’ knop kost veel tijd. Als er iets niet goed getekend is moet het weer
verwijderd en opnieuw getekend worden.
Het tekenen van de putten bij de ronde stal kost veel tijd, dit ligt aan het feit dat CoBuS gericht is op
vierhoekige stallen. Het niet gebruiken van de standaard elementen neemt extra tijd in beslag.Verder komt bij
de enquête naar voren dat studenten het handig vinden om standaard blokken met boxen te gebruiken. Dit
scheelt tijd omdat er de boxen dan niet een voor een in de stal getekend hoeven te worden.
Het hebben van kant en klare stalsjablonen van stallen wordt bij de enquête als handig beschouwd. Dit scheelt
een hoop tekenwerk. En het verder automatiseren van het tekenen van de inrichting is handig. De studenten
vinden het handig wanneer het tekenen van de muren en de spanten geautomatiseerd zou worden. Dit is nu te
ingewikkeld, de spanten moeten allemaal apart in de tekening worden gezet. Het plaatsen van ramen en
deuren wordt ook als lastig beschouwd.
Er zijn geen selectiepoorten opgenomen in de database van CoBuS. Het plaatsen van deuren en ramen is lastig.
Andere type boxen dan de standaardligboxen, zoals fiberglas boxafscheidingen, zijn niet in het programma
opgenomen. Het tekenen van het dak werkt omslachtig, eerst moeten de draagbalken worden getekend, en
daarna moet hier een dak overheen worden getekend.
Wat het vaakst naar voren komt bij deze enquête is dat het plaatsen van de spanten veel tijd kost en dat het
berekenen van de oppervlakte van de gevel veel tijd kost en omslachtig is, dit moet met de hand gebeuren. Het
plaatsen van ramen en deuren is ook lastig. Dat vloeren en boxen sluiten niet goed aan, maar dat ligt aan het
programma MS Visio. Het plaatsen van boxen kost ook veel tijd, het zou handig zijn als er groepen boxen zijn.
Bij ligboxen moet er om de 15 boxen een doorgang komen (Biewenga, G., Meijering, A., 2003).

3.7 Kosten berekenen van gebouwen
Prediction of Dairy Housing Construction Costs.
Tussen 1997 en 2000 zijn er in Galica, Spanje, zeer veel verschillende stallen gebouwd. Om eenvoudig de
kosten voor een nieuwe stal te kunnen berekenen is het project “predicting dairy housing costs” opgericht
(pereira et al., 2003). Hierbij wordt uitgegaan van zes basisontwerpen met gedeelde specificaties voor locatie,
materialen en basisuitrusting.
Bij dit onderzoek worden 6 typen ligboxstallen met elkaar vergeleken. De ontwerpen verschillen van elkaar in
het aantal rijen boxen, en dus in de breedte van de stal. De opzet van de stallen is dus anders, maar in de basis
gaat het om hetzelfde type, namelijk een ligboxenstal. Aan de hand van de lengte van de stal wordt er
berekend hoeveel spanten er nodig zijn. Hierbij wordt er uitgegaan van een afstand van 6 tot 7 meter tussen de
spanten. De afmetingen van de ligboxen, de breedte van de voergang en de looppaden zijn vastgelegd.
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De 6 verschillende typen stallen zijn:
T1
Ontwerp met een dubbele rij ligboxen met aan een kant een voergang. De ligboxen bevinden zich
tegen elkaar aan.
T2
Ontwerp met een centraal geplaatste voergang met aan beide zeiden een dubbele rij ligboxen. De
ligboxen bevinden zich tegen elkaar aan net als bij T1.
T3
Zelfde opzet als T1, maar hierbij zijn er twee enkele rijen ligboxen met aan een kant van de stal een
voergang.
T4
Ontwerp met een centraal geplaatste voergang met aan beide zeiden twee enkele rijen ligboxen net
als bij T3
T5
Ontwerp met drie rijen ligboxen waarvan er twee zich tegen elkaar aan bevinden. Er is aan een kant
van de stal een voergang.
T6
Ontwerp met drie stallen die elk een rij boxen en een voergang bevatten.
T6
Ontwerp met drie stallen die elk een rij boxen en een voergang bevatten.
De afbeelding van de 6 typen ligboxen staan in bijlage B.
De kosten worden berekend met dezelfde basisgegevens voor materialen en basisuitrusting. Ook de
afmetingen van de voergang, de ligboxen en de looppaden zijn voor alle stallen identiek. Aan de hand van het
gekozen stal type worden het aantal rijen ligboxen bepaald. Wanneer het aantal rijen ligboxen en het aantal
koeien bekend is, kunnen de afmetingen van de stal berekend worden. Wanneer de afmetingen van de stal
bekend zijn, worden de kosten voor de stal berekend. Zoals de kosten voor de fundering, de kosten van de stal
per vierkant meter en de totale kosten voor de stal.
Bij dit onderzoek worden de kosten per stal en de kosten per vierkante meter berekend. Het onderzoek heeft
van de verschillende stalontwerpen de kosten berekend voor een capaciteit van 20 tot 200 koeien. Voor
bedrijven met 60 tot 200 koeien zijn de ontwerpen T2 en T4 het voordeligst. Voor bedrijven tot 60 koeien is
ontwerp T3 het voordeligst. Bij de berekening van de kosten zijn de melkstal en de mestopslag niet
meegenomen.
Een voordeel van deze methode is dat de kosten zeer snel berekend kunnen worden. Deze methode kan ook
gemakkelijk worden toegepast op ligboxstallen die in Nederland gebruikt worden. Daarvoor moet het model
echter wel aangepast worden aan de stalontwerpen die in Nederland worden toegepast. Nadeel is dat dit allen
bij standaard stalontwerpen kan. Wanneer een ontwerp afwijkt van de standaard stallen kunnen de kosten er
niet meer mee berekend worden.

3.8 Programma van Eisen
De eisen waaraan een programma voor het tekenen en het maken van een kostenindicatie van een
stalontwerp aan moet voldoen staan in Tabel 12. Deze eisen zijn gesorteerd per aspect. Per eis is aangegeven
of het een vaste eis, variabele eis of een wens betreft.
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Tabel 12: Programma van Eisen (PvE) aan CoBuS. De eisen zijn gesorteerd naar het aspect van het
programma waarop ze betrekking hebben. Per eis is aangegeven of het een vaste eis, een variabele eis of
een wens betreft. I = vaste eis, II = variabele eis, III = wens.
Index Aspect
Eis
I II
III
1
Algemeen
Een gebruiker kan met het programma een ontwerp van een stal voor x
koeien en/of jongvee tekenen.
2
Algemeen
De transportlijnen van mens, dier en werktuigen kunnen in de
x
tekening aangegeven worden door de gebruiker.
3
Algemeen
Met CoBuS moeten ronde stallen getekend kunnen worden, door
x
middel van ronde elementen voor de buiten- en binnenmuren en het
dak.
4
Tekenen
De tekening van de stal moet minimaal een plattegrond, een
x
dwarsdoorsnede, een vooraanzicht, een achteraanzicht en een
plattegrond van de mestkelder (voor zover aanwezig) bevatten.
5
Tekenen
De tekening van de stal moet op schaal zijn, zodat de afmetingen van
x
de stal ervan afgeleid kunnen worden.
6
Tekenen
De bovenbouw van een stal kan worden getekend, waarbij de
x
verschillende functionele gebieden in de stal te onderscheiden zijn.
7
Tekenen
De onderbouw van een stal kan worden getekend, waarbij de
x
verschillende functionele aspecten te onderscheiden zijn. drijfmest.
8
Tekenen
De inrichting en de constructies van een stal kan worden getekend,
x
waarbij de functies van de gebruikte elementen te onderscheiden zijn.
9
Tekenen
De meststromen tijdens het mixen van de drijfmest in de kelders
x
kunnen door de gebruiker in de tekening worden aangegeven.
10
Tekenen
De afmetingen van een elementen in de tekening, breedte, diepte en
x
hoogte en het aantal kunnen door de gebruiker van het programma
worden aangepast.
11
Kosten
CoBuS kan aan de hand van een staltekening de bouwkosten en
x
jaarlijkse kosten voor dit ontwerp berekenen.
12
Kosten
De presentatie van de kosten moet opgesplitst zijn in de volgende
x
categorieën: onderbouw, bovenbouw, inrichting, constructies en
installaties.
13
Kosten
De totale kosten en de kosten per categorie moeten door CoBuS
x
precies, tot op de cent nauwkeurig berekend worden.
14
Kosten
De presentatie van de kosten per categorie moet afgerond worden op x
honderden euro's.
15
Kosten
De materiaal soort waarvan een element is gemaakt is door de
x
gebruiker te onderscheiden.
16
Kosten
De kosten van een element is tijdens het tekenen van een stal te
onderscheiden.
17
Gebruiksvrien- De elementendatabase moet uitgebreid kunnen worden naar voor
x
delijkheid
andere agrarische gebouwen voor vlees kalveren, schapen, geiten,
varkens, vleeskippen en legkippen.
18
Gebruiksvrien- Eén BSc student Agrotechnologie uit het tweede jaar moet na het
x
delijkheid
lezen van de instructies een stalontwerp voor 75 koeien in maximaal 2
dagdelen kunnen tekenen en van dit ontwerp een kostenindicatie
krijgen van het programma.
19
Onderhoud
De gekozen programmeertaal moet door Wageningen University voor
x
ten minste 5 jaar ondersteund worden.
20
Onderhoud
Het programma heeft minder dan 8 uur onderhoud per jaar nodig.
x
21
Docenten
Wanneer hetzelfde stalontwerp door verschillende gebruikers wordt
x
getekend moeten de bouwkosten van de stal binnen 10% van elkaar
liggen.
* De gemiddelde bedrijfsgrootte in 2009 van een melkveebedrijf in Nederland was 73,5 melk- en kalfkoeien (LEI,
2009).
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3.9 Toetsen CoBuS aan het Programma van Eisen
1. Een gebruiker kan met het programma een stalontwerp voor koeien en/of jongvee tekenen.
Een gebruiker kan met de huidige versie van CoBuS verschillende stalontwerpen tekenen.
2. De transportlijnen van mens, dier en werktuigen kunnen in de tekening aangegeven worden door de
gebruiker.
De transportlijnen kunnen worden nagegaan op de tekening die met de huidige versie van CoBuS wordt
gemaakt. Of transsportlijnen duidelijk zijn hangt af van de gedetailleerdheid van de tekening. Doordat de
verschillende delen zoals voerpad, muren en ligboxen/ koeplaatsen in de tekening staan, zijn de transportlijnen
na te gaan. Mocht het detailleringsniveau minder worden, dan bestaat de kans dat ook de transportlijnen een
stuk minder goed na te gaan zijn. De transportlijnen van mens, dier en werktuigen kunnen worden getekend in
het ontwerp, dit kan met de in MS Visio beschikbare lijnen.
3. Met CoBuS moeten ronde stallen getekend kunnen worden, met behulp van ronde elementen voor de
buiten- en binnenmuren en het dak.
Dit kan op het moment wel, maar dit werkt niet praktisch. De huidige versie van CoBuS is op dit moment
uitsluitend bedoel om er recht muren mee te tekenen. Een ronde muur moet nu met behulp van heel veel
kleine rechte muren worden getekend. Door deze ten opzichte van elkaar steeds onder een hoek te plaatsen is
er een ronde muur mee te tekenen. Dit resulteert dit ook min of meer in een ronde vorm, maar is erg
onpraktisch om te tekenen. Het intensief gedraineerde land bij het project ‘kracht van koeien’ is niet in de
elementendatabase opgenomen, en kan ook niet met het programma getekend worden. Om dit te kunnen
tekenen moet dit element aan de elementendatabase worden toegevoegd. Een enkel element kan eenvoudig
aan de database worden toegevoegd, zeker als het niet veel verschilt van de al bestaande elementen..
4. De tekening van de stal moet minimaal een plattegrond, een dwarsdoorsnede, een vooraanzicht, een
achteraanzicht en een plattegrond van de mestkelder (voor zover aanwezig) bevatten.
De tekening is een visualisatie van het stalontwerp. In MS Visio zijn er met CoBuS templates beschikbaar
voorde plattegrond, een dwarsdoorsnede, het vooraanzicht, het achteraanzicht van de stal en een voor de
plattegrond van de mestkelder.
5. De tekening van de stal moet op schaal zijn, zodat de afmetingen van de stal ervan afgeleid kunnen
worden.
De tekeningen van het stalontwerp die met CoBuS worden gemaakt zijn op schaal. De afmetingen van de stal
kunnen van de tekening worden afgeleid.
6. De bovenbouw van een stal kan worden getekend, waarbij de verschillende functionele gebieden in de stal
te onderscheiden zijn.
De bovenbouw van een stal kan met CoBuS worden getekend. In de tekening zijn de verschillende functionele
gebieden in de stal te onderscheiden.
7. De onderbouw van een stal kan worden getekend, waarbij de verschillende functionele aspecten te
onderscheiden zijn.
De onderbouw van een stal kan met CoBuS worden getekend. De verschillende functionele aspecten van de
onderbouw zijn in de tekening te onderscheiden.
8. De inrichting met de constructies van een stal kan worden getekend, waarbij de functies van de gebruikte
elementen te onderscheiden zijn.
De inrichting met de constructies van een stal kan met CoBuS worden getekend. De verschillende functies van
de elementen zijn in de tekening te onderscheiden.
9. De meststromen tijdens het mixen van de drijfmest in de kelders kunnen door de gebruiker in de tekening
worden aangegeven.
Op de tekening is te zien hoe de kelders met elkaar in verband staan. Met de beschikbare pijlen in MS Visio
kunnen eenvoudig de meststromen in de putten worden aangegeven.
10. De afmetingen van een elementen in de tekening, breedte, diepte en hoogte en het aantal van de
elementen kunnen door de gebruiker van het programma worden aangepast.
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De gebruiker van CoBuS kan de breedte, diepte en/of hoogte en het aantal van een element aanpassen.
11. CoBuS kan aan de hand van een staltekening de bouwkosten en de jaarlijkse kosten van dit ontwerp
berekenen.
Aan de hand van de staltekening kan er door CoBuS een kostenindicatie van het de bouwkosten en van de
jaarlijkse kosten van het stalontwerp worden gemaakt.
12. De presentatie van de kosten moet opgesplitst zijn in de volgende categorieën: onderbouw, bovenbouw,
inrichting, constructies en installaties.
Bij de kostenindicatie van de bouwkosten en de jaarlijkse kosten die door de huidige versie van CoBuS wordt
gemaakt worden de kosten inderdaad onderverdeeld in de vijf categorieën: onderbouw, bovenbouw, inrichting,
constructies en installaties. Hierdoor kunnen de verschillende ontwerpen op verschillende onderdelen met
elkaar worden vergeleken. Op deze manier komen de sterke en zwakke punten per ontwerp naar voren. Dit is
dus zeer geschikt om verschillende ontwerpen met elkaar te vergelijken.
13. De totale kosten en de kosten per categorie moeten door CoBuS precies, tot op de cent nauwkeurig
berekend worden.
De totale kosten en de kosten per categorie, van de bouw- en de jaarlijkse kosten, worden door CoBuS tot op
de cent nauwkeurig berekend. De prijs van de elementen is tot op de cent nauwkeurig gegeven in de database
in MS Access. Doordat CoBuS de kosten van de stal berekend aan de hand van de gebruikte elementen in de
staltekening, worden de kosten van de stal door CoBuS tot op de cent nauwkeurig berekend.
14. De presentatie van de bouwkosten per categorie moet afgerond worden op honderden euro's.
De presentatie van de kosten wordt door CoBuS tot op de cent nauwkeurig gedaan. Dit is niet nodig, omdat het
hier om een indicatie van de kosten gaat. Voor het presenteren van de kosten voor de stal is het nauwkeurig
genoeg om de kosten tot op honderd euro af te ronden.
15. De materiaal soort waarvan een element is gemaakt is door de gebruiker te onderscheiden.
De verschillende elementen zijn in de tekening goed van elkaar te onderscheiden. De verschillende elementen
worden met verschillende kleuren en motieven weergegeven.
16. De kosten van een element is tijdens het tekenen van een stal te onderscheiden.
Dit is het geval. De kosten van een element staan in de eigenschappen van het element. Deze zijn te zien zodra
een element in de tekening is geplaatst.
17. De elementendatabase moet uitgebreid kunnen worden naar voor andere agrarische gebouwen voor vlees
kalveren, schapen, geiten, varkens, vleeskippen en legkippen.
De elementen database van CoBuS kan uitgebreid worden voor het tekenen van gebouwen voor andere
agrarische sectoren. Dit is op dit moment nog niet het geval.
18. Eén BSc student Agrotechnologie uit het tweede jaar moet na het lezen van de instructies een stalontwerp
voor 75 koeien in maximaal 2 dagdelen kunnen tekenen en van dit ontwerp een kostenindicatie krijgen van
het programma..
Hieraan wordt niet voldaan. Het tekenen van de stal neemt meer tijd in beslag dan 2 dagdelen. Dit komt bij de
enquête onder de gebruikers van het programma naar voren. Het programma kan de kosten voor het ontwerp
na het tekenen wel worden berekend.
19. De gekozen programmeertaal moet door Wageningen University voor ten minste 5 jaar ondersteund
worden.
Ja, dit is waarschijnlijk het geval. MS Office is een algemeen softwarepakket met onder andere
tekstverwerkings- en rekenprogramma’s. Wageningen UR maakt op dit moment gebruik van MS Office. Dit zal
waarschijnlijk de komende vijf jaar ook nog door Wageningen UR gebruikt worden.
20. Het programma heeft minder dan 8 uur onderhoud per jaar nodig.
Hoeveel uur onderhoud CoBuS nodig heeft hangt er van af. Wanneer Ms Visio en Ms Office overgaan op een
nieuwe versie kost het enige tijd om dit aan te passen aan de nieuwe versies van deze programma’s. Ook is per
nieuwe versie verschillend hoeveel tijd dit kost, omdat de ene keer een nieuwe versie van dit programma meer
van het oude programma verschilt dan de andere keer. Ook worden Ms Visio en Ms office niet elk jaar
vernieuwd. Sam Blaauw, ICT beheerder zegt over het onderhoud van CoBuS: “In de jaren dat er geen
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verandering in de versie van office is doe ik niets aan onderhoud. CoBuS gebruik ik alleen voor het onderwijs,
ter voorbereiding daarop loop ik vluchtig de stappen van CoBuS door. Bij overgang naar een nieuwe versie van
office, ongeveer om de 4 jaar, moet ik alle stappen in CoBuS grondig doorlopen en daarna o.a. de handleiding
aanpassen, dat kost toch zeker een dag. Soms vinden studenten ook bugs, het oplossen daarvan kost
gemiddeld niet meer dan 2 uur per jaar. Als de database van de materialen zou moeten worden ge-update, dan
zou dat veel tijd kosten, omdat je van alles de prijzen moet gaan opvragen.”.
21. Wanneer hetzelfde stalontwerp door verschillende gebruikers wordt getekend moeten de bouwkosten van
de stal dezelfde orde van grootte hebben. De bouwkosten moeten binnen 10% van elkaar liggen.
Dit is het geval. De kosten voor een stalontwerp worden berekend aan de hand van de verschillende kosten
voor alle verschillende deel elementen die in een stal gebruikt worden, bij elkaar op te tellen. Zolang de kosten
voor de elementen niet veranderen, zullen de kosten voor een stalontwerp ook niet veranderen.

3.10 Beoogde veranderingen CoBuS
Aan de hand van de eisen waaraan CoBuS niet voldoet zal het programma aangepast worden. De eisen
waaraan CoBuS niet voldoet zijn de eisen 3,14, 17 en 18.
3.
14.
17.
18.

Met CoBuS moeten ronde stallen getekend kunnen worden, door middel van ronde elementen voor
de buiten- en binnenmuren en het dak.
De presentatie van de bouwkosten per categorie moet afgerond worden op honderden euro's.
De elementendatabase moet uitgebreid kunnen worden naar voor andere agrarische gebouwen voor
vleeskalveren, schapen, geiten, varkens, vleeskippen en legkippen.
Eén BSc student Agrotechnologie uit het tweede jaar moet na het lezen van de instructies een
stalontwerp voor 75 koeien in maximaal 2 dagdelen kunnen tekenen.

Aan eis 3 van het PvE voldoet de huidige versie van CoBuS niet. Het probleem met het tekenen van ronde
stallen is dat de huidige versie van CoBuS gericht is op het tekenen van rechthoekige stallen. Het programma
moet aangepast worden, zodat ook ronde stalontwerpen getekend kunnen worden, zonder gebruik te hoeven
maken van allemaal kleine recht elementen.
Omdat de huidige versie van CoBuS de kostenindicatie op de cent nauwkeurig presenteert aan de gebruiker,
voldoet CoBuS niet aan eis 14 van het PvE. Dit komt doordat de kosten worden berekend uit de afzonderlijke
kosten van alle gebruikte elementen. De kosten zoals die aan de gebruiker worden gepresenteerd moeten op
honderden euro’s zijn afgerond.
CoBuS moet uitgebreid kunnen worden voor het tekenen van gebouwen voor andere agrarische sectoren, zoals
er in eis 17 van het PvE staat. Door extra element voor stallen voor andere agrarische sectoren beschikbaar te
maken in MS Visio kunnen hiermee ook gebouwen voor deze sectoren worden getekend. Op dit moment
kunnen er nog geen gebouwen voor andere agrarische sectoren worden getekend. De elementendatabase kan
echter wel uitgebreid worden voor het tekenen van gebouwen voor andere agrarische sectoren.
Het tekenen van een stalontwerp kost met de huidige versie van CoBuS meer dan 2 dagdelen, hierdoor voldoet
CoBuS niet aan eis 18 van het PvE. Dit komt onder meer doordat de tekening heel gedetailleerd is. Voor een
kostenindicatie zijn veel details niet nodig. Voor de transportlijnen is het wel nodig om te weten welke
functionele gebieden zich waar bevinden. Een ander probleem van de detaillering, die bij de enquêtes naar
voren kwam, is dat het precies tekenen van de boxen en inrichting veel tijd in beslag nam. Een ander probleem
die bij de enquêtes naar voren kwam is dat het plaatsen van de spanten veel tijd kost. Door de aparte spanten
weg te laten uit de tekening zelf, maar wel mee te nemen met de kostenberekening kan tijd met het tekenen
worden bespaard.
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3.11 Implementatie beoogde veranderingen CoBuS
Om het probleem van het tekenen van ronde stallen op te lossen, kan de database uitgebreid worden met
ronde muren. Dit heeft tot gevolg dat er ook ronde rooster en ronde betonvloeren moeten worden ingevoerd.
De inrichting in de stal moet ook aan kunnen sluiten op de muren, net als het dak. Er moeten elementen
toegevoegd worden voor “ronde buitenmuur”, “ronde binnenmuur”, “ronde mestkeldermuur”, “ronde
afscheidingshekken“, “ronde vloer” en “rond dak”. Door ronde elementen in te voeren, waarvan de ronding
door de gebruiker is in te stellen, kunnen ook ronde stallen van verschillende groottes getekend worden. De
shapes van MS Visio bevat bij categorie “walls doors and shapes” een ronde muur, de “curved wall”. Van deze
muur is de lengte, de dikte de hoogte en de radius in te stellen.
Door de kosten wel nauwkeurig te berekenen, maar de eindbedragen voordat ze aan de gebruiker worden
gepresenteerd af te ronden op honderden euro’s zijn de kosten wel afgerond, maar worden grote
afrondingsfouten voorkomen.
De elementendatabase van CoBuS moet uitgebreid worden met elementen waarmee agrarische gebouwen
voor een andere sector getekend kan worden. Daarnaast moeten er in MS Visio de bijbehorende shapes
worden toegevoegd. Met het toepassen van extra categorieën aan de shapes, kunnen de elementen voor de
verschillende sectoren overzichtelijk, en van elkaar gescheiden, worden weergegeven in MS Visio.
De benodigde tijd voor het tekenen van een stalontwerp met CoBuS kan korter gemaakt worden door grotere
groepen boxen in de templates op te nemen, zodat het plaatsen van boxen sneller gaat. Wanneer het plaatsen
van spanten achterwege wordt gelaten, wordt de benodigde tijd voor het tekenen ook korter. Door bij het
plaatsen van buitenmuren aan te geven of het een buitenmuur met spanten is, maar ze niet in de tekening te
plaatsen scheelt veel tijd bij het tekenen van de stal. Om dit door te voeren kan er een minimum en een
maximum afstand worden opgegeven door de gebruiker. De kosten voor de spanten moeten wel met de
kostenberekening worden meegenomen. Dit kan op de manier zoals beschreven wordt bij hoofdstuk 3.7. Met
deze gegevens, samen met die van de lengte van de stal, kan dan het benodigde aantal spanten worden
berekend. Een voorbeeld van deze formule uit MS Excel staat in bijlage D.

3.12 CoBuS en MS Visio 2007
Omdat Wageningen Universiteit overschakelt naar MS Visio 2007 moet CoBuS ook hieronder werken. Dit
onderzoek valt buiten mijn bachelor afsluiting. Echter heb ik wel een eerste verkennende stap gemaakt of dit
werkt. Met het uitrekenen van kosten voor een stalontwerp in MS Visio 2007 kwam er telkens dezelfde lage
waarde uit. Dit komt doordat de macro GenQuetityList niet werkt.
De macro werkt (nog) niet in MS Visio 2007
In MS Visio 2007 is de macro GenQuatityList niet te vinden.
MS Visio 2007 vraagt geen toestemming voor het enteren van de OCDC database. Niet bij melkstal en bij
vloeren. Bij een koestand wordt er wel om deze toestemming gevraagd. In MS Visio zijn er wel gegeven
over de shapes.
Bij de ”whole brick wall” komt er de foutmelding: ‘cannot read the link information stored in the shape.
Run the database wizard and re-link the shape to correct the problem.’ Dit melding wordt niet bij alle
shapes gegeven.
Wanneer CoBuS wordt opgestart vraagt Excel om macro's toe te staan. MS Visio vraagt dit echter niet, en in MS
Visio is de macro GenQuatityList niet te vinden. Dit probleem is voorgelegd aan Sam Blaauw, docent bij o.a. het
vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen. Hij antwoordt: ‘de GenQuantityList–macro zit in de Visio tekening.
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Waarschijnlijk moet je eerst in de opties van Visio de security verlagen voordat je het bestand opent.’ Ook met
de security op laag gezet, werkt de macro niet.
Omdat de macro GenQuantityList niet werkt, kan er geen opsomming worden gemaakt van de gebruikte
elementen in de stal. Zonder deze lijst met gebruikte elementen kan er ook geen kostenindicatie van de stal
worden gemaakt.
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4.
Voor de structuur en de werking van CoBuS is er gebruikt gemaakt van de beschikbare handleiding bij het
programma en is er in de programmacode gekeken. Hierdoor is er helder beeld van de huidige versie van
CoBuS gecreëerd. De hoofdstructuur achter het programma CoBuS is geprogrammeerd met Visual Basic en
CoBuS werkt verder met de programma’s: MS Visio, MS Excel en MS Access.
Het programma CoBuS is ontwikkeld voor het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen. Tussen 2007 en
2009 zijn er bij dit vak negen stalontwerpen gemaakt. Omdat het programma voornamelijk gebruikt wordt bij
het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen, geven de verslagen die laatste jaren bij dit vak zijn gemaakt
een representatief beeld van de stalontwerpen die de afgelopen jaren met CoBuS zijn gemaakt. De
stalontwerpen die de tussen 2007 en 2009 getekend zijn met CoBuS zijn: ligboxstallen met en zonder
onderkeldering, potstallen en een ronde stal.
Voor het vinden van de innovatieve ontwerpen die de laatste jaren zijn ontwikkeld is er gezocht op het
internet. Wanneer een innovatief stalontwerp wordt ontwikkeld, wordt dit meestal gepubliceerd. Door in de
literatuur te zoeken, kunnen de innovatieve stalontwerpen van de laatste jaren worden gevonden. De
innovatieve stalontwerpen verschillen voornamelijk op de inrichting van conventionele stallen. De bovenbouw
bestaat bij de meeste innovatieve ontwerpen uit een rechthoekige ‘stal’. Zolang een innovatief stalontwerp
gebruikt maakt van een rechthoekige bovenbouw levert dit weinig tot geen problemen met het tekenen in
CoBuS. Een probleem kan zich voordoen wanneer er gebruikt wordt gemaakt van niet standaard materialen of
elementen. Wanneer het bij een innovatief ontwerp slechts om een enkel element gaat, kan de elementen
database snel worden uitgebreid. Bij de ronde stal gaat het echter om meerdere elementen die niet in de
elementendatabase staan. Om de innovatieve stallen die vanaf 2000 zijn bedacht te kunnen tekenen zijn
enkele uitbreidingen van de elementendatabase van CoBuS nodig.
CoBuS splitst de kostenuitdraai naast de totale kosten op in: onderbouw, bovenbouw, inrichting, constructies
en installaties. Hierdoor kan er gekeken worden naar welk onderdeel van de stal de grootste kostenpost vormt
bij nieuwbouw. Bij dit onderzoek is het lastig om tot een eenduidig antwoordt te komen. Dit komt voornamelijk
doordat van de negen stalontwerpen die van 2007 tot 2009 zijn getekend, er maar 5 een kostenuitdraai van
CoBuS in hun verslag hadden bijgesloten. Doordat sommige ontwerpen niet voltooid waren, was er van die
ontwerpen geen kostenuitdraai in hun verslag meegenomen. Er waren ook groepen die van hun stalontwerp
alleen de totale kosten hadden opgenomen in hun verslag. Hierdoor is het vergelijken van de kosten voor
stalonderdelen niet mogelijk. De groepen hebben de afgelopen jaren heel verschillende stallen getekend,
hierdoor zijn de kosten van de stallen erg verschillend en is de standaarddeviatie bij de gemiddelde kosten voor
de verschillende stalonderdelen erg hoog. Wanneer de kosten van meer stallen mee waren genomen, konden
de verschillende typen stallen gegroepeerd worden en die vervolgens met elkaar worden vergeleken. De
verwachting is dat de standaarddeviatie bij zelfde type stalontwerpen lager is dan die bij verschillende type
stalontwerpen. Bij een grotere dataset wordt het gemiddelde minder beïnvloed wanneer de kosten van één
stalontwerp erg verschilt van die van de andere stalontwerpen. Uit de dataset die in dit onderzoek is gebruikt
komt naar voren dat bij het toepassen van mestkelders onder de gehele stal de kosten voor de onderbouw het
grootst zijn. Worden er geen mestkelders toegepast, dan zijn de kosten voor de bovenbouw het grootst.
Er is een enquête gehouden onder de studenten die het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen hebben
gevolgd in de periode van 2007 tot en met 2009. Van de 9 studenten zijn er 8 die de enquête hebben ingevuld.
Dit geeft een goed beeld over de gebruikerservaringen met CoBuS. Voor een completer beeld hadden er bij
meer studenten een enquête afgenomen moeten worden. Hiervoor hadden er studenten gevraagd moeten
worden die minstens 3 jaar niet meer met het programma gewerkt hebben. Hierbij is de kans aanwezig dat de
gebruikerservaringen niet meer accuraat zijn. Van de studenten die 2 jaar niet meer met het programma
33

gewerkt hebben, merkten op dat het wel erg lang geleden was sinds ze met het programma gewerkt hadden.
Uit de enquête blijkt dat het tekenen van een stalontwerp met CoBuS gemiddeld 3,8 dagdeel in beslag neemt.
Uit dezelfde enquête kwam naar voren dat het plaatsen van de inrichting in de stal veel tijd kost, dat het
berekenen van de oppervlakte van de gevel omslachtig is en dat het plaatsen van de spanten bij de buitenmuur
veel tijd kost. Bij de enquête is gewerkt met een drietal vragen. De opzet van de vragen is van invloed op het
resultaat. De tweede vraag van de enquête: “Wat zou handig zijn om bij het tekenen te automatiseren?”
impliceert dat het handig is om het een of ander te automatiseren bij het tekenen van een stalontwerp.
De basis voor het programma van eisen zijn: de enquête, de analyse van stallen die met CoBuS zijn getekend,
de kosten van de stallen die met CoBuS zijn getekend, innovatieve stalontwerpen en de leerdoelen van het vak
Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen. Deze eisen zijn door de docent van het vak Ontwerpen Agrarische
Bedrijfssystemen bekeken en becommentarieerd. Hierdoor moeten de eisen zo volledig mogelijk zijn.
Om te kijken of CoBuS aan het programma van eisen voldoet is er per eis gekeken of CoBuS er aan voldoet of
niet. Wanneer CoBuS aan elke eis zou voldoen, voldoet het aan het programma van eisen en hoeft het niet
aangepast te worden. CoBuS voldoet niet aan alle eisen die aan een programma voor het tekenen en het
maken van een kostenindicatie worden gesteld. Dit komt doordat het tekenen van een stal te veel tijd in beslag
neemt, de kosten niet worden afgerond bij het presenteren aan de gebruiker en er geen ronde stallen mee
getekend kunnen worden. De huidige versie van CoBuS voldoet niet aan het programma van eisen.
Om CoBuS aan het programma van eisen te laten voldoen moet het tekenen van de stalontwerpen sneller
gaan. Door het hoge detailleringniveau kost het tekenen meer tijd, dan dat er bij het vak Ontwerpen Agrarische
Bedrijfssystemen voor staat. Dit kan aangepast worden door het plaatsen van de spanten en de buitenmuur
eenvoudiger te maken. Het toepassen van grotere groepen met ligboxen bespaart ook tijd met het tekenen.
Door ronde elementen in te voegen, waarvan de ronding ingesteld kan worden, wordt het mogelijk om ook
ronde stallen te tekenen en van dit ontwerp een kostenindicatie te maken. Wanneer de spanten niet meer in
de tekening worden opgenomen, maar alleen bij de kostenberekening wordt meegenomen, gaat het tekenen
van een stalontwerp sneller. Het berekenen van de oppervlakte van de gevel moet verbeterd worden.
De methode voor het berekenen van het aantal spanten dat nodig is, zoals die in het artikel “Prediction of
dairyhousing Construction costs” wordt beschreven kan gebruikt worden om aantal spanten te berekenen. Met
zo’n berekening in het programma opgenomen, is het niet meer nodig om alle spanten er handmatig in te
zetten.
Een probleem met MS Visio 2007 is dat de macro GenQuantityList niet werkt. Dit kan aangepast worden, maar
doordat dit buiten het onderzoek valt is dit niet opgelost. Zolang dit niet werkt kan er van de tekening geen
kostenindicatie worden gemaakt. Maar het is mogelijk om CoBuS aan te passen zodat het werkt met MS Visio
2007.
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5.
De hoofdstructuur achter het programma CoBuS is geprogrammeerd met Visual Basic en CoBuS werkt met de
programma’s MS Visio, MS Excel en MS Access. Met CoBuS zijn de laatste jaren de volgende typen
stalontwerpen getekend: ligboxstallen met en zonder onderkeldering, potstallen en een ronde stal.
Voor het tekenen van de innovatieve stallen die vanaf 2000 zijn bedacht is het nodig dat de
elementendatabase van CoBuS uitgebreid wordt met het element “intensief gedraineerd land”
Bij dit onderzoek komt naar voren dat bij het toepassen van mestkelders onder de gehele stal de kosten voor
de onderbouw met zo’n 42% van de totale kosten het grootst zijn. Worden er geen mestkelders toegepast, dan
zijn de kosten voor de bovenbouw met zo’n 40% het grootst.
Het tekenen van een stalontwerp met CoBuS neemt gemiddeld 3,8 dagdeel in beslag neemt. Om CoBuS
gebruiksvriendelijker te maken is het nodig dat het plaatsen van de inrichting in de stal sneller gaat, het
berekenen van de oppervlakte van de gevel wordt geautomatiseerd en het plaatsen van de spanten niet meer
nodig is. Verder is het noodzakelijk om CoBuS aan het PvE te laten voldoen. De huidige versie van CoBuS
voldoet niet aan de volgende eisen van het PvE:
- Met CoBuS moeten ronde stallen getekend kunnen worden, door middel van ronde elementen voor de
buiten- en binnenmuren en het dak.
Om ronde stallen te tekenen moet CoBuS uitgebreid worden met elementen voor het tekenen van ronde
stallen: “ronde buitenmuur”, “ronde binnenmuur”, “ronde mestkeldermuur”, “ronde afscheidingshekken“,
“ronde vloer” en “rond dak”. Van deze ronde elementen is het nodig om de ronding ervan in te kunnen stellen,
zodat ronde stallen van verschillende groottes getekend kunnen worden
- De presentatie van de bouwkosten per categorie moet afgerond worden op honderden euro's.
Dit kan opgelost worden in de programmatuur van het programma.
- De elementendatabase moet uitgebreid kunnen worden naar voor andere agrarische gebouwen voor
vleeskalveren, schapen, geiten, varkens, vleeskippen en legkippen.
Dit kan, dan moeten de elementendatabase uitgebreid worden met de sectorspecifieke elementen.
- Eén BSc student Agrotechnologie uit het tweede jaar moet na het lezen van de instructies een stalontwerp
voor 75 koeien in maximaal 2 dagdelen kunnen tekenen.
Dit kan opgelost worden. Een verandering die tijd scheelt is de methode die in het artikel “Prediction of Dairy
Housing Construction Costs” wordt beschreven kan gebruikt worden om aantal spanten dat nodig is te
berekenen, zodat het niet meer nodig is om de spanten in de tekening te plaatsen.Een andere oplossing is het
toepassen van grotere standaardgroepen van boxelementen.
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6.
Voor een betere overzicht van welk stalonderdeel de grootste kostenpost is, moet er data van meer
stalontwerpen verzameld worden. Hiermee kan een duidelijker beeld worden verkregen van welke
stalonderdelen de grootste kostenpost zijn bij nieuwbouw.
De elementendatabase moet uitgebreid worden voor het tekenen van innovatieve stalontwerpen. De
bijbehorende shapes voor MS Visio moeten getekend worden.
Er moeten buitenmuren met geïntegreerde spanten aan de elementendatabase worden toegevoegd. Hiervan
moet een bijbehorende shape worden ontwikkeld en het berekenen van het benodigde aantal spanten moet in
de programmacode van CoBuS worden geïmplementeerd.
Het berekenen van het oppervlakte van de gevel moet nu handmatig gebeuren, wanneer dit geautomatiseerd
wordt, scheelt dat veel tijd.
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Enquête gehouden onder studenten die het vak Ontwerpen Agrarische Bedrijfssystemen de laatste jaren
hebben gevolgd. De vragen zijn:
Hoeveel tijd kost het tekenen van een stalontwerp?
Aantal dagdelen
1
2
3
4
5
6
7
8
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
-

Welke stalonderdelen kosten het meeste tijd?
Wat zou handig zijn om bij het tekenen te automatiseren?
Tegen welke problemen liep je aan? Lag dat aan het ontwerp dat je probeerde te tekenen of lag het
aan Visio?

De enquête wordt behandeld in het hoofdstuk resultaten. Een lijst met alle antwoorden op de enquête per
vraag staat hieronder.
Welke onderdelen kosten de meeste tijd?
-

-

-

Het plaatsten van de spanten kost veel tijd. Het zou een stuk makkelijker zijn als je de maat van de stal die
je wilt tekenen kunt opgeven en CoBuS dan automatisch de spanten tekent.
Daarnaast kostte het plaatsen van de muur en de spanten veel tijd.
De muren kloppend maken kostte ook veel tijd. Alle spanten moesten goed gezet worden. Dit zou ook wel
automatisch moeten kunnen.
Het tekenen van de putten kostte veel tijd. Dit komt mede doordat wij een ronde stal hebben getekend.
Het programma is volledig gericht op het tekenen van vierkante stallen. Alles moest dus opgedeeld worden
in kleine vierkantjes. Omdat het een potstal betrof hoefden wij geen inrichting te tekenen, dat scheelde
wel veel.
Het plaatsen van de inrichting en het pas maken van de roosters met de boxen kostte veel tijd.
Vooral het bovenaanzicht van de stal kost veel tijd. Hierin moet de stalinrichting worden getekend. Dit is
veel werk.
Ik heb veel niet standaard elementen gebruikt, dit kostte veel extra tijd. Ook het opstapje van de potstal
naar de roostervloer voor het voerhek heb ik zelf gemaakt. Dit kostte veel tijd.
Welke onderdelen het meeste tijd kosten weet ik niet meer, wat ik nog wel weet is dat we meer tijd kwijt
waren aan het bedenken wat we wouden dan met het tekenen zelf.
Het berekenen van de oppervlakte van gevel was omslachtig. Dit moet met de hand gebeuren.
Het is vooral lastig dat er een geen 'ongedaan maken' (control z) functie is die werkt. Hierdoor moet je
vaak iets overnieuw tekenen en eerst verwijderen. Het werken met de verschillende programma's werkt
niet altijd vlekkeloos.
Het laten aansluiten van de vloeren op de muren en de boxen was lastig.
De ligboxen kon je wel makkelijk groter maken, maar de lijntjes eromheen kostte veel tijd.

Wat zou handig zijn om te automatiseren
-

Doordat wij een potstal hadden hoefden wij geen ligboxen te tekenen. Maar standaardblokken met boxen
zou veel tijd kunnen besparen.
De inrichting van de boxen kostte veel tijd, terwijl er een standaard maatvoering is wanneer er een
doorgang moet komen tussen de boxen naar het voerhek. Deze moet eigenlijk om de 15 boxen zijn. Dit
volgens praktijkgids 34 van de WUR, uit 2003

A

-

-

-

Het is eerst vooral een kwestie van handigheid met Visio krijgen. Het programma is op zich wel goed.
Alleen de financiële gedeelte moet wel kloppen.
Het zou veel tijd schelen als er kant en klare templates van stallen in werden gezet, die je vervolgens kunt
aanpassen. Enig nadeel is dat dit de creativiteit wel wordt beperkt.
Het meeste was al goed te gebruiken, dus weinig te automatiseren. Je zou misschien kunnen denken aan
het invoegen van standaard stallen, zoals ligboxen, potstal groenlabel. Waarbij je de afmetingen opgeeft
en dat hij dan automatisch een hele stal met alles erop en eraan tekent.
De meeste tijdsbesparing zou bereikt kunnen worden als het tekenen van de inrichting makkelijker gaat.
Een idee voor automatiseren is om als je de plattegrond hebt getekend er in de tekening voor de muren
(volgens mij?) alvast een sjabloon staat met de afmetingen uit de andere tekeningen. Hierdoor hoef je niet
eerst alle maten over te nemen uit de vorige tekening.
De muren en de spanten. Het is flauwekul om dit allemaal uit te zoeken.
Ook gaat het plaatsen van deuren en ramen onhandig. Dit zou ook makkelijker moeten kunnen. Je kunt het
ook niet overslaan omdat je ze wel in de kostenberekening mee wilt nemen.

Tegen welke problemen liep je aan? Lag dat aan Visio of aan het tekenen zelf.
-

De oppervlakte berekening van de gevel moet nu handmatig worden gedaan. Dit werkt nogal omslachtig.
Het tekenen van de voorgevel is omslachtig, daar gaat veel tijd inzitten. Je moet dat voornamelijk met de
hand berekenen.
Er zijn geen selectiepoorten in CoBuS opgenomen, terwijl deze wel veel worden toegepast. Het zou een
goede aanvulling zijn als er selectiepoorten met afmetingen en kosten in CoBuS werden opgenomen.
De deuren waren ook lastig te plaatsen en vooral het plaatsen van de ramen voor de groepsaccommodatie
nam veel tijd in beslag.
Het uitrekenen van de kosten was lastig. De vloeren waren heel duur, dit werkte niet echt. De koppeling
tussen de tekening en de kosten klopte niet echt goed.
Daarnaast worden tegenwoordig ook wel fiberglas en kunststof boxafscheidingen gebruikt. Dit zou
misschien een keuze bij de boxen kunnen worden.
Bij het proefbedrijf Zegveld is nu een proef met 10 boxen in een rondje, dit zou ook toegepast kunnen
worden.
De boxen en de roosters sloten niet lekker op elkaar aan. Dit is volgens mij een probleem van Visio.
Het tekenen van het dak werkt omslachtig. Er moeten nu verschillende onderdelen met de hand worden
getekend.
Afmetingen klopten niet helemaal, lag aan het tekenen zelf.

B

Figuur 21: Stalontwerpen T1-T6 uit het artikel Prediction of dairy housing Construction costs.

C

De ontwerpen die bij de projecten: “Kracht van koeien”, “ Animal in Balance”, “Familiekudde” en “Koeientuin”
zijn gemaakt.

Figuur 22: Stalontwerp “De Meent” van het project “Kracht van koeien”.

Figuur 23: Stalontwerp “De Meent XL” van het project “Kracht van koeien”.

D

Figuur 24: Stalontwerp“De Bronck” van het project “Kracht van koeien”.

Figuur 25: Stalontwerp “Amstelmelk” van het project “Kracht van koeien”.

E

Figuur 26: Stalontwerp “Natural Dairy's Adventure” van het project “Animal in balance”.

Figuur 27: Stalontwerp “SpeciallyDairy” van het project “Animal in balance”.

F

Figuur 28: Stalontwerp “Community Dairy” van het project “Animal in balance”.

Figuur 29: Stalontwerp “Familiekudde Rechthoek” van het project “Familiekudde”.

Figuur 30: Stalontwerp “Familiekudde Rond” van het project “Familiekudde”.

G

Figuur 31: Stalontwerp “Familiekudde Basaal” van het project “Familiekudde”.

Figuur 32: Stal "Koeientuin" van Jacob Noord. De basis van de stal is een serrestal.

Figuur 33: Stal "Koeientuin" van Jacob Noord. De bomen moeten een natuurlijk afscheiding vormen voor de
koeien en ze bij zonnig weer van schaduw voorzien.

H

Programmatuur voor het berekenen van het aantal spanten in een stal. Figuur 34 is een screenshot uit MS
Excel. De gebruikte formule in figuur 34 voor het aantal spanten is: “=IF((B5/ROUND(AVERAGE((B5/B2),
(B5/B3)),0))>B3,ROUND(AVERAGE((B5/B2),(B5/B3)),0)+1,ROUND(AVERAGE((B5/B2),(B5/B3)),0))”. Met deze
formule wordt het benodigde aantal spanten berekend. Wanneer de maximum lengte tussen de spanten
groter is dan de maximum afstand tussen de spanten, wordt er een spant toegevoegd.

Figuur 34: Screenshot van MS Excel . Formule voor het
berekenen van het benodigde aantal spanten voor een
stalontwerp.
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