Stalinrichting

is samen met Welstandscommissie Mergel
land een stal ontworpen die past in het
kleinschalige gebied.
Dankzij de sheddakstal zijn er geen concessies gedaan aan de stalindeling, looplijnen
en bedrijfsvoering. Het grote voordeel van
deze stal is de lage hoogte: 8,50 meter in
plaats van 11,50 meter. Deze hoogte is goed
landschappelijk in te passen. Maar de welstandscommissie is om meerdere redenen
blij met deze nieuwe stal. Door de geledingen in het dak, die herkenbaar zijn in de
kopgevels, krijgt de stal een kleinschaliger
karakter. Daarnaast zorgen de open zij
gevels ervoor dat de functie van het
gebouw zichtbaar is. Tenslotte ziet de stal
er modern uit, wat een passend contrast
geeft tussen dit moderne bedrijfsgebouw en
de bestaande boerderij. Door de lage hoogte
blijven de bestaande gebouwen blikvanger
en als hoofdgebouw herkenbaar.

Een sheddakstal past door zijn lage nokhoogte beter in een kleinschalig landschap.

• Sheddakstal functioneert goed

Sheddakstal: goed alternatief
voor grote stallen
Rundveebedrijven groeien de laatste jaren snel. Stallen worden groter en dus breder en hoger.
Maar past dat wel in kleinschalige landschappen zoals in Zuid-Limburg? Daarom is voor een bedrijf
in het Mergelland gekozen voor een sheddakstal.

Een zesrijige ligboxenstal met twee voergangen aan de buitenkant heeft een mooi
repeterende indeling. Dat maakt dit type
stal zeer geschikt om met een sheddak in
lengterichting uit te voeren. De onderlinge
afstanden van de ondersteuningen kunnen
steeds goed geplaatst worden in de dubbele
rij ligboxen. De ervaring met deze stalvorm
zijn goed. Door de sheddakvorm is er veel
ventilatie mogelijk. Dit heeft juist bij brede
stallen grote voordelen. Ook is er veel lichtinval. Dit is gunstig voor de gezondheid en
vruchtbaarheid van de koeien.
Het is wel belangrijk de stal zo te plaatsen
dat de verticale openingen in het dak tussen
noord en oost gericht zijn. Bij de juiste
bouwrichting moeten de openingen naar
het noorden gericht zijn. Er kan dan nooit
directe zoninstraling of warmte-instraling
binnenkomen. Het dak is ook eenvoudig
geïsoleerd tegen warmte-instraling. Bij deze

plaatsing is ook het inregenen tot een minimum beperkt. Alleen bij extreme stuifsneeuwbuien kan de stal nat worden.
Aangezien dit weinig voorkomt in het
Nederlandse zeeklimaat, is dit maar een
zeer klein nadeel. Met behulp van grof
windbreekgaas zijn de grootste weers
invloeden nog wat te beperken.

• Constructief
Constructief is een stal met een sheddak
in lengterichting ook goed te ontwerpen.
Er zijn wel zeer specifieke statische berekeningen nodig om op deze manier te kunnen bouwen en de meerkosten te beperken.
Doordat de ondersteuningen steeds op een
vaste onderlinge afstand geplaatst kunnen
worden, is een eenvoudige staalconstructie
mogelijk. Aangezien daardoor ook de overspanningen zeer beperkt zijn, kan met een
lichte staalconstructie gebouwd worden.

De plaatsing van de dakbedekking (sandwichpanelen of golfplaten) is vergelijkbaar
met die van traditionele daken, en brengt
dus geen extra kosten met zich mee. Ook is
het systeem modulair, waardoor eventuele
uitbreidingen in de toekomst zonder
problemen in de breedte aangebouwd
kunnen worden.
Kortom, geeft het ontwerp van een zesrijige
ligboxenstal problemen met het bestemmingsplan of met de welstandscommissie,
dan is een stal met een sheddak een alternatief. De stal voldoet aan de modernste
eisen van indeling, looplijnen, licht
en lucht. Juist bij de vooruitstrevende
welstandscommissies wordt het sheddak
als positieve oplossing gezien voor brede
stallen. •
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tallen worden groter en breder.
Steeds vaker bouwen veehouders
een zesrijige stal met twee voergangen aan de buitenkant. Zo komen alle
melkkoeien achter de melkstal of de melkrobots. Praktisch, maar door de grote breedte
van 37 tot 39 meter bedraagt de nokhoogte
van dergelijke stallen al snel 11,50 meter of
meer. Dat kan problemen opleveren. Vooral
in kleinschalige landschappen schrijft het
bestemmingsplan een maximale bouwhoogte voor van 9 of 10 meter. Soms kan
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daar met bijvoorbeeld 10 procent vrijstelling nog wat rek in zitten, maar dan houdt
het op. Uiteraard is door de zijwanden laag
te houden en de dakhelling te verminderen
de hoogte te beperken. De dakhelling mag
echter niet minder dan 20 procent worden.
Dan vermindert de natuurlijke ventilatie
sterk.
Verschillende provinciale welstandsorganisaties beraden zich op de grote, hoge melkveestallen en vragen ook steeds vaker grote
tegemoetkomingen en aanpassingen. Dat
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betreft vooral aanvullende eisen ten aanzien
van de vormgeving van de gevels van de
stal, de plaats ten opzichte van de bestaande
gebouwen en de landschappelijke inpassing.
Dit kan veel kosten met zich mee brengen
of stallen opleveren die niet functioneel
meer zijn. Zo ook in Zuid-Limburg. Om het
specifieke heuvellandschap, met zijn bijzondere bebouwing te behouden kent dit gebied
de hoogst mogelijke welstandsbescherming
in Nederland. Maar ook in deze regio willen
melkveehouders zich ontwikkelen. Daarom

Doorsnede van traditionele zesrijige ligboxenstal (links) en van de sheddakstal in Zuid-Limburg (rechts). De indeling van beide stallen is zo
goed als gelijk.
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