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Jongvee apart

Open stal niet zo gek
Doorgaans worden nieuwe melkveestallen niet ingericht op het huisvesten
van jongvee. Indien ook voor jongvee nieuw gebouwd moet worden, is de
openfronstal één van de opties, zeker voor de dieren tot zes maanden.
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elkveebedrijven groeien in rap
tempo. Nieuwe stallen worden uit
de grond gestampt. De combinatie groeiende bedrijven en nieuwe stallen
betekent dat de oude ligboxenstal vaak
wordt gebruikt voor het jongvee. Voor wie
nieuw moet bouwen voor het jongvee:
huisvesten in de buitenlucht is niet van
de baan. Dat kan in groepsiglo’s, of in een
luifel- of openfrontstal. Die kenmerken zich
door het vaak asymmetrische dak en de
voergang en luchtinlaat aan de voorkant.

Alles onder één dak
Alle vee onder één dak was een tijd lang
een trend bij nieuwbouw. In ligboxenstallen
kwam ruimte voor alle categorieën jongvee;
van pasgeboren kalveren tot vaarzen. Die
trend lijkt voorbij. “Een enkele keer wordt
het bij nieuwbouwbedrijven toegepast,
vaak gaat het om stallen voor niet meer als
120 melkkoeien”, zegt Eric van den Hengel
van Stalbouw.nl. “Zeker op grotere nieuwbouwbedrijven wordt dikwijls voor een
jongveestal gekozen voor in ieder geval het
vee tot zes maanden.” Bij nieuwbouw gaat
de voorkeur dus uit naar een aparte jongveestal. Jongvee tot 5 à 6 maanden gescheiden huisvesten is al decennialang het
devies. Om de ziektedruk bij het jongvee te
minimaliseren is het van belang jongvee
van put en lucht te scheiden van het melkvee. In nieuwe ligboxenstallen, en ook vrijloopstallen, is het moeilijk om een van
lucht en put gescheiden afdeling te creëren.
In veel gevallen zou zo’n afdeling de ventilatie verstoren. Daarbij komt dat complete
nieuwbouw voor de melkkoeien tegenwoordig vaker aan de orde is dan verlengen of
verbreden van de bestaande ligboxenstal,
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omdat de inzichten qua klimaat en inrichting enorm verschillen ten opzichte van
30 jaar geleden. Wie volledig nieuw bouwt
heeft een lege ligboxenstal over. Die is,
mede vanwege het financiële aspect,
gedoemd jongveestal te worden. Zeker voor
de jongste dieren is de ligboxenstal geen
ideaal onderkomen. De luchtcirculatie in
stallen met open gevels en ventilerende
nok, is namelijk niet bevorderlijk voor het
creëren van een microklimaat. Terwijl een
microkilmaat, in combinatie met voldoende
verse lucht, juist wenselijk is voor kalveren.

Geen ventilatienormen
Handboek Huisvesting Jongvee en Melkvee
verschaft normen voor inlaat- en uitlaat
openingen in jongveestallen. De laatste
druk van het boek stamt uit 1999. Niet erg
actueel dus. Voor mechanisch geventileerde
jongveestallen, wordt over het algemeen
een ventilatiecapaciteit van een kuub per
uur per kg lichaamsgewicht geadviseerd.
Voor natuurlijke ventilatie bestaan geen
actuele normen. Al sinds de jaren tachtig
zijn er goede ervaringen met jongvee in
openfront- en luifelstallen. Lucht kan maar
aan één kant de stal in en uit. Een ventilerende nok ontbreekt. Beide hebben min of
meer de vorm van een veldschuur en een
voergang aan de open voorzijde. De openfrontstal heeft een inpandige voergang en
is aan de voorzijde volledig of deels voorzien van windbreekgaas en is verder opgebouwd uit damwand, metselwerk of prefabelementen. De luifelstal heeft een nietinpandige voergang die wordt overkapt
door de luifel. De luifel moet inregenen en
-sneeuwen voorkomen. Uit praktijkonderzoek in de jaren tachtig bleek dat jongvee

qua gezondheid en groei vooral in de openfrontstal goed af is. “Openfrontstallen
waren vaak te dicht en functioneerden
daardoor niet goed”, stelt Eric Pijnappels,
adviseur stallenbouw bij DLV. Zijn voorkeur
voor jongvee in de buitenlucht, neigt dan
ook naar de luifelstal. Bijkomend voordeel
van zo’n open stal is dat hij goed in afdelingen is te verdelen. De voergang vormt
namelijk geen obstakel bij het plaatsen van
tussenwanden.
Over huisvesting van de jongste kalveren
zijn de meningen verdeeld. Veelal wordt
een mechanisch geventileerde stal geadviseerd, desgewenst met klimaatcomputer
om grote temperatuursverschillen en lage
temperaturen uit te sluiten. Lage temperaturen zijn niet behaaglijk voor jonge kalveren. Een mechanisch geventileerde afdeling
is goed te realiseren in combinatie met een
luifelstal of werktuigenberging. Het combineren van een luifelstal of openfrontstal
met een werktuigenberging is mogelijk,
maar niet optimaal. “Zo’n stal mag namelijk niet te hoog en niet te diep zijn”, stelt
Pijnappels. “De stal heeft een dicht dak en
drie dichte gevels. Doordat er slechts aan
één kant buitenlucht de stal in en uit kan,
vormt zich in de stal een microklimaat en
dat is wat je wilt voor jongvee.” Pijnappels
adviseert een open stal voor jongvee niet
hoger dan vier meter en niet dieper dan
zeven meter te bouwen. “Juist dat gaat te
vaak mis”, concludeert hij. Van den Hengel:
“Gezond jongvee betekent eerder insemineren. Huisvesting is een belangrijk onderdeel
van de opfok. Het verdient meer aandacht,
daar ligt ook een taak voor de advisering bij
de bouw van stallen.”
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