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De nieuwe stal met links en
rechts voerpaden van 4,5 meter
breed. Daar kan Simon Koopman
met de Bobcat het ruwvoer voor
de voerhekken uitrijden en stro
naartoe brengen. In het midden
de smallere werkgang tussen de
twee afdelingen, waar kraamhokken worden opgesteld.

Nieuwe stal ademt
ruimte
Afgelopen winter namen Simon en Trudie Koopman
in het Noord-Hollandse Nibbixwoud hun nieuwe
schapenstal in gebruik. Tijdens de lammerperiode
werd al duidelijk: in deze stal is het prettig werken.
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SIMON EN TRUDIE
KOOPMAN
WOONPLAATS: NIBBIXWOUD N.H.
BEDRIJF: 450 OOIEN, SWIFTERS EN KRUISING
SUFFOLK/SWIFTER. BEDRIJF BREIDT UIT NAAR
600 OOIEN
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e houden van ruimte en overzicht en werken graag zo efficiënt
mogelijk. Over de inrichting van hun nieuwe schapenstal hebben
Simon en Trudie Koopman daarom goed nagedacht, samen met stalinrichter Veno en stalbouwer Verloon. Een simpel voorbeeld: het middenpad is veel smaller dan de beide andere voerpaden. Er kan geen trekker
rijden, maar dat hoeft ook niet. “Op het middenpad lopen we alleen
maar”, zegt Simon. “We controleren de schapen in de kraamhokken,
geven er voer en water met de hand en zien de ooien aan de andere kant
vreten. We zien of ze al gaan aﬂammeren en hebben prima overzicht zo.”
De stal meet 32 bij 40 meter. Hij is opvallend hoog. De zijwanden zijn vier
meter hoog en van daar lopen de dakplaten naar de hoge open nok. Strozolders ontbreken, waterleidingen zijn in de grond weggewerkt. De stal
ademt ruimte en overzicht.
De eerste ooien lammerden in december in de nieuwe stal af. Ze lopen
met hun kroost begin april al in de wei. De laatste ooien lammeren in mei.
De aﬂamperiode is lang, maar daardoor wordt de stal wel optimaal benut,
kan Koopman lammeren leveren als het marktaanbod nog niet groot is en
spreidt hij de arbeidspiek. De gewenste bedrijfsomvang is zeshonderd
ooien. Die kunnen niet allemaal tegelijk binnen. Dat is ook niet de bedoeling. Gelijkmatig werken en overzicht, dat is precies wat deze schapenhouders in Nibbixwoud willen.

12-14_fotoreportage_12-13-14 11-04-12 15:34 Pagina 13

FOTO’S: HENK RISWICK, TEKST: JACQUES ENGELEN

De voergang is 25 cm hoger dan
de pot. Zolang het strooisel in de
pot laag is, kunnen de ooien lekker ver met hun kop op de voergang komen om te vreten.
Daardoor is het niet nodig steeds
kuilgras tegen de voerhekken
aan te vegen. En opvallend: geen
kantelbare krachtvoergoten. De
reden is arbeidbesparing; de
circa zeventig goten zouden
twee keer per dag stuk voor stuk
moeten worden gekanteld. Veel
makkelijker is het krachtvoer
voor het voerhek uit te strooien.
Dat doet de familie Koopman
met de hand.

Het aantal lichtdoorlatende dakplaten is beperkt. Ze zitten
alleen tegen de nok aan. Van de zijkant komt genoeg licht
naar binnen. Minder lichtplaten betekent dat het met zonnig weer niet gauw te warm wordt in de stal.
Trudie Koopman geeft water aan een ooi in een kraamhokje. Gesjouw met emmers water is niet nodig.

Simon en Trudie Koopman kozen voor wit windbreekgaas
in de open zijwanden. Groen gaas laat minder licht door.
Het gaas kan over de volle hoogte worden opgetrokken.
Achter het windbreekgaas zit vogelgaas met grote mazen.

Onder aan het voerhek zit een houten plank. Daardoor kunnen lammetjes niet
door het hek en kan het ruwvoer niet worden vervuild met mest en urine.
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De stal is hoog, wat goed is voor de ventilatie.
Door de vier meter hoge deuren kan het uitmesten met machines worden gedaan. De zijwanden zijn daarom ook hoog.

De vijftien maanden oude dochter Sanne
heeft haar eigen domein in de nieuwe stal.

Waterleidingen gaan de grond in. Het voordeel: geen leidingen vol stof in de stalruimte.

Het voerhek van de groepshokken is in
hoogte verstelbaar.

In de smallere middengang vindt het meeste werk plaats. Links en
rechts ervan staan de ooien die gaan aflammeren. Vanuit die gang is
goed te zien of het zover is, want de ooien staan met de kont naar de
centrale gang toe als ze vreten. Zodra er eentje begint te lammeren,
wordt er een kraamhokje neergezet. Ooi erin en daar aflammeren. Na
enkele dagen keren ooi en lammeren terug in de groep. Deze werkwijze bespaart gesjouw met de dieren.
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Achterin ligt deze gang dwars in de stal. Het omzetten van schapen
van de middelste groepshokken naar de afdelingen aan de zijkanten
gaat hierdoor makkelijk en snel. Ook de Bobcat kan erdoor.

