VERSLAG
OVER HET JAAR

1959

PUBLIKATIE -No. S - JUNI 1960
UITGAVE VAN HET INSTITUUT
VOOR LANDBOUWBEDRIJFSGEBOUWEN - WAGENINGEN

INHOUD

Biz.

Voorwoord

3

Inleiding
Bestuur
Personeel
Het onderzoek
Weide- en gemengde bedrijven
Rundveehouderij
Standaardisatie, fabriekmatige vervaardiging enzelfbouwen
Materialen en constructies
Loopstallen, voorraad- en zelfvoedering
Mechanisch en automatisch uitmesten
Mengmestkelder met roerinrichting
Doorloopmelkstallen
Invloed verlichting
Ventilatie
Stalling mestkalveren
Coöperatieve melkveehouderij
Varkenshouderij
Stalklimaat
Drinkwatervoorziening
Uitmesten en voeren
Kippenhouderij
Akkerbouwbedrijven
Relatie tussen bedrijfsplan en gebouwen
Werktuigenberging
Algemeen
Erfverharding
Onderhoudskosten landbouwbedrijfsgebouwen
Contacten
Commissies en werkgroepen
Mededelingen, publikaties en artikelen
Mededelingen
Publikaties
Artikelen
Bedrijven waar proeven zijn genomen waarbij het instituut is betrokken . . .
Summary

5
6
6
7
7
7
8
8
9
12
14
15
15
15
16
16
17
18
19
20
20
20
21
21
21
21
21
22
23
24
24
25
25
27
29

VOORWOORD

Nu het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (I.L.B.) tweejaar heeft gewerkt
en het aantal medewerkers bijna voltallig is geworden, wordt het mogelijk een kort
overzicht te geven van het doel en de betekenis van het onderzoek dat wordt verricht
en in welke richting dit wordt gestuurd.
Het doel van het I.L.B. is het door middel van onderzoek behulpzaam zijn van de
landbouw, om te komen tot landbouwbedrijfsgebouwen, die aan stichtingskosten
niet meer investering van kapitaal vereisen dan in verhouding tot de opbrengstmogelijkheden van het bedrijf verantwoord is, dus niet te zwaar drukken op de produktiekosten. Daarnaast zullen deze gebouwen zodanig moeten worden ingericht, dat de
bedrijfsvoering zo rationeel mogelijk kan plaats hebben, opdat de regelmatige stijging der produktiekosten kan worden opgevangen of zo mogelijk verlaagd.
Vooral bij een stijging der lonen, zoals we die nu weer meemaken, spreekt dit sterk,
in het bijzonder als we bedenken, dat op sommige bedrijven 40 à 50% van de arbeid
in of rond de bedrijfsgebouwen wordt verricht. Voor Nederland, alsbelangrijk exportland van land- en tuinbouwprodukten, is uit een oogpunt van concurrentie op de
buitenlandse markten het in de hand houden van de produktiekosten van het grootste
belang.
Het instituut tracht zijn doel te bereiken door eigen onderzoek en door samenwerking met andere instituten of instellingen van onderzoek in binnen- en buitenland,
met architecten en fabrikanten van bouwmaterialen.
Voor het bouwkundig gedeelte zijn deze laatste contacten zeer noodzakelijk. De
fabrikant van bouwmaterialen zal steeds zoeken naar nieuwe materialen. Er zijn dan
architecten nodig die de materialen willen toepassen en beoordelen op hun mogelijkheden.
Wij denken bij ons onderzoek niet alleen aan nieuwe gebouwen, maar nog meer
aan het verbeteren van de bestaande boerderijen. Vele van de oudere gebouwen
geven door hun indeling te weinig gelegenheid gebruik te maken van de nieuwe
vormen van bedrijfsvoering en desnelvoortschrijdende mechanisatie, die de mogelijkheid scheppen belangrijk op de arbeid te besparen en bovendien het werken in de
landbouw minder zwaar maken. Als zodanig dienen b.v. te worden genoemd de
proeven op het gebied van zelfvoedering en voorraadvoedering van mestvee, die een
gunstig resultaat hebben gegeven en met melkvee zullen worden voortgezet.
Goed geslaagd zijn ook de pogingen het uitmesten te automatiseren. Men kan dit
bemerken door steeds meer toepassing in de praktijk. Verder noem ik het onderzoek
naar de resultaten van de open loopstal, die in de praktijk reeds in grote aantallen
wordt gebouwd, en de oude stallen die tot loopstal zijn omgebouwd.
3

Zo zou ik door kunnen gaan.
Moge dit verslag, dat ik gaarne in de belangstelling aanbeveel, ertoe bijdragen een
inzicht te geven in het werk van dit instituut en tevens de belangstelling wekken van
allen die kunnen meehelpen aan het oplossen van de problemen, die er nog vele zijn,
om te komen tot landbouwbedrijfsgebouwen die niet te duur zijn en een economische
bedrijfsvoering mogelijk maken. Dit is naar mijn overtuiging een landbouwbelang
van grote betekenis, nu en inde toekomst.

Ooltgensplaat, juni 1960

J. A. VAN NIEUWENHUYZEN
Voorzitter Stichting Instituut voor
Landbouwbedrijfsgebouwen

INLEIDING

Schreven wij inhet vorigejaarverslag dat delandbouw in toenemende mate met het
probleem landbouwbedrijfsgebouwen wordt geconfronteerd, ook deze keer zouden
wij dat kunnen doen. Op menig bedrijf wordt 40 à 60% van de bestede arbeid in en
rond de bedrijfsgebouwen verricht. Uiteraard valt een belangrijk deel hiervan in de
winter. Kwam het er dan vroeger misschien niet zozeer op aan, nu is dat niet zelden
anders. Er moet thans ook des winters rationeel kunnen worden gewerkt. Het bedrijfsgebouw dient dat mogelijk te maken. Helaas is dat niet immer het geval.
De mechanisatie en rationalisatie van de landbouw gaan steedsverder. Zij hebben
een belangrijke invloed op de wijze waarop er moet worden gebouwd. Had men vóór
1945 op b.v. een gemengd bedrijf een voldoende aantal stallen en beschikte men over
voldoende kubieke meters, waar die ook zaten, dan kon men het daar voor lange tijd
meedoen. Nu isdat geheel anders.De behoefte aan vierkante metersisveelal gestegen,
die aan kubieke meters gedaald. Bovendien dient er in een gebouw te kunnen worden
gewerkt en gemanoeuvreerd. Daarnaast zijn er dan nog tal van nieuwe ontwikkelingen, zoals b.v. de bewaring van aardappelen met buitenluchtkoeling, deventilatie van
hooi, de opslag en droging van granen en mogelijk voor een niet al te ver verwijderde
toekomst, de voorraadvoedering, de zelfvoedering, het automatisch uitmesten e.d.
Vele ontwikkelingen, die vroeger enkele tientallen van jaren zouden hebben geduurd, voltrekken zichthans in eenluttel aantaljaren. Wellicht zaldat in de toekomst
in nog sterkere mate het geval zijn. Ook dit heeft zijn consequenties ten aanzien van
de landbouwbedrijfsgebouwen en wel in die zin, dat men met een snelle veroudering
rekening zal moeten houden. Het gemakkelijk kunnen aanpassen van de gebouwen
is daardoor van grote betekenis.
Het bouwen is duur, dikwijls te duur. Het landbouwbedrijfsgebouw isin wezen een
produktiemiddel. Wat er in wordt gestoken, zal er ook weer uit moeten komen. Het
uitdrukken van de bouwkosten in guldens per ha heeft daarom in het algemeen weinig
zin. Het geeft geen goede basis voor een vergelijking. Bepalend is, welke waarde het
gebouw voor het bedrijf heeft. Hetgeen niet wegneemt dat het bedrag, dat moet worden geïnvesteerd, dikwijls beslissend is bij het beantwoorden van de vraag of al of
niet tot bouwen of verbouwen zal worden overgegaan.
Het feit dat het bouwen duur is,heeft tot gevolgdat erin het algemeen weinig wordt
gebouwd. De gemiddelde leeftijd van de boerderijen stijgt daardoor nog steeds. Op
zichzelf is dat een benauwend verschijnsel. Van 1953 tot en met 1958 zijn per jaar
717nieuwe boerderijen tot stand gekomen. Het probleem landbouwbedrijfsgebouwen
ligt daarom dan ook veel meer op het terrein van de aanpassing van de bestaande,
vaak nog solide gebouwen, dan op dat van de nieuwbouw.
Dit alles illustreert dat er ten aanzien van de landbouwbedrijfsgebouwen veel te
doen is. Het onderzoek op dit gebied staat zowel hier als elders nog vrijwel in de
kinderschoenen. Op bepaalde terreinen is in het verleden stellig wel iets verricht. Dat
dit tot veelomvattende resultaten heeft geleid, kan echter moeilijk worden gezegd.
Zonder dat tot de kern van de zaak kan worden doorgedrongen, is dit ook niet te
verwachten.
Werd in het voorgaande jaarverslag vermeld, dat halverwege 1958 door het instituut met verschillende werkzaamheden een aanvang kon worden gemaakt, in 1959

kon daaraan enige uitbreiding worden gegeven en konden verschillende nieuwe zaken
ter hand worden genomen. Vele daarvan dragen een meerjarig karakter. Dat is bij
eenobject als gebouwen onvermijdelijk. Daarnaast zijn er echter ook onderzoekingen,
waarbij inbetrekkelijk korte tijd resultaten kunnen worden verkregen. Opbeide wordt
in het hierna volgende ingegaan.
Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen is nog jong. De meeste tot heden
aangepakte vraagstukken hebben betrekking op onderdelen. Het uiteindelijke doel is
natuurlijk complete boerderijen. De komende jaren zal ongetwijfeld steeds meer in
deze richting worden gewerkt.
Bestuur
Het bestuur werd met een zetel uitgebreid. Deze werd bezet door de heer J. Tinssen
te Renkum. De samenstelling van het bestuur was op 31december 1959als volgt:
J. A. van Nieuwenhuyzen, Ooltgensplaat, voorzitter
ir. H. T. Tjallema,
Den Haag, secretaris
H. J. de Boer,
Utrecht
W. M. Broeders,
Den Haag
mr G. v. d. Flier,
Den Haag
ir. S. Herweyer,
Utrecht
Zwolle
ir. A. P. Minderhoud,
Renkum
J. Tinssen,
Leeuwarden
S. de Vries,
A. N. van Donkelaar,
Woerden (adviserend bestuurslid)
ir. G. Pothoven,
Amersfoort (adviserend bestuurslid).
Personeel
Er konden enige nieuwe medewerkers worden aangetrokken. De formatie zag er
aan het einde van hetjaar als volgt uit:
ir. L. H. Huisman,
directeur
drs. G. J. H. Rijkenbarg,
econoom
dr. ir. E. J. van Weerden,
dierphysioloog
ir. P. I. Haartsen,
landbouwkundig ingenieur
ir. P. Koomans,
landbouwkundig ingenieur
J. A. Gels,
landbouwkundige
H. R. Poelma,
landbouwkundige
B. Rienks,
bouwkundige
J. K. Gardenier,
bouwkundige
J. Middendorp,
bouwkundige
L. P. Scharwächter,
tekenaar
tekenaar
B. A. van Zanten,
administrateur
C. L. B. de Rechter,
B. van Druten,
administratief ambtenaar
Mej. N. Zwart,
secretaresse

HET ONDERZOEK

Weide- en gemengde bedrijven
Het grootste deel van onze agrarische bedrijven valt in deze categorie. Het ligt
daarom voor de hand, dat de werkzaamheden van het instituut zich vooral hierop
concentreren. Dit temeer, omdat op deze bedrijven een belangrijk deel van de arbeid
in en rond de gebouwen wordt verricht en de stichtingskosten door de aanwezigheid
van stallen hoog zijn. Op alle weide-en gemengde bedrijven wordt rundvee gehouden.
Aan de huisvesting hiervan is daarom in de eerste plaats aandacht besteed.
Rundveehouderij
Het doel van het onderzoek is te komen tot meer doelmatige bedrijfsgebouwen met
zo laag mogelijke kosten.
De factor arbeid speelt in de rundveehouderij een grote rol. De arbeidskosten vormen een niet gering bestanddeel van de kostprijs van de melk. Of een gebouw of stal
al ofniet doelmatig kan worden gebruikt, is derhalve van grote betekenis.
Gaat men uit van een grupstal, dan wordt de doelmatigheid daarvan in hoge mate
bepaald door de wijze waarop daarin kan worden gewerkt en dan in het bijzonder gemolken, uitgemest en gevoerd. Overigens kan men het ook zoeken in geheel nieuwe
typen stallen, zoals de open of gesloten loopstal. Vanzelfsprekend is het onderzoek
ook hierop gericht. In 1959was dit met name het geval ten aanzien van de doorloopmelkstal en de voorraadvoedering en zelfvoedering.
Tot lagere bouwkosten te komen is stelligeenmoeilijke zaak. Een wegdaartoe is de
verlaging van bepaalde, al te zeer opgeschroefde eisen die men aan het gebouw stelt.
Zolang de bruikbaarheid van het gebouw daar niet onder lijdt, is er weinig tegen in te
brengen. Het is een kwestie van berekening. Uiteindelijk gaat het immers niet om de
bouwkosten, doch om de bijdrage van het gebouw in het bedrijfsresultaat. De jaarlijkse kosten van het gebouw mogen daardoor evenmin uit het oog worden verloren.
Ook de kwestie van bouwen voor langere of kortere tijd zal mede in dit licht moeten
worden bezien. Voorts zal men zich ervan bewust moeten zijn, dat de elkaar steeds
sneller opvolgende ontwikkelingen tot gevolg kunnen hebben, dat het verschil tussen
sommige gebouwen en machines enigermate vervaagt. De mogelijkheid het gebouw
inkorte tijd tekunnen afschrijven, ofdat zonder alteveelkosten tekunnen aanpassen,
speelt dan een belangrijke rol.
Uiteraard kan ook op andere wijze dan door het laten vallen van bepaalde eisen
worden getracht tot verlaging van bouwkosten te komen. Er kan dan worden gedacht
aan de toepassing van andere materialen en constructies, standaardisatie, fabriekmatige vervaardiging van bepaalde zaken, zelf bouwen e.d. Bovendien zal iets kunnen
AFB. 1.Schema van een uit
betonelementen opgebouwde
vloer voor een rundveestal.
Voordegrootveestal,dejongveestalen de varkensstal zijn
zoveelmogelijk dezelfde elementen gebruikt

AFB. 2. Schema van een uit
elementenopgebouwdejongveevarkensstal.Degrupkanworden
afgedekt met tegels

worden bereikt door het kiezen van geheel nieuwe typen stallen of gebouwen, zoals
b.v. de open of gesloten loopstal.
Een stal dient voor de huisvesting van vee. Bij alles wat men doet, is het daarom
goed na te gaan op welke wijze het vee daarop reageert wat betreft produktie, voederverbruik en gezondheid.
S t a n d a a r d i s a t i e , f a b r i e k m a t i g e v e r v a a r d i g i n g en zelf b o u w e n
Reeds in 1958 is door het instituut een aanvang gemaakt met het ontwerpen van
een systeem, waarbij het stalprofiel wordt opgebouwd uit elementen. Hiermede zijn
enkele proeven genomen. Deze hadden een gunstig resultaat. Het gevolg hiervan was,
dat de fabricage op bescheiden schaal door een enkele betonfabrikant ter hand werd
genomen. Het aantal op een dergelijke wijze ingerichte stallen breidde zich daardoor
iets uit. Daarnaast werden bepaalde elementen ook wel afzonderlijk toegepast.
Inmiddels is het systeem wat geperfectioneerd en zijn enkele nieuwe elementen
vervaardigd. Zo zijn de bevestiging van de drinkbak en dehangkettingen verbeterd.
Er behoeft nu ook daarvoor op het werk geen apart strookje beton meer te worden
gestort. Hetgeen met deze elementen werd beoogd, is van drieërlei aard. In de eerste
plaats zat de bedoeling voor te komen tot een stal, die gemakkelijk in iets anders
zou kunnen worden omgezet. Verder werd gestreefd naar iets dat door de boer zelf
zou kunnen worden aangebracht en gewijzigd. Door voor de grootveestal, de jongveestal endevarkensstal zoveelmogelijk dezelfde elementen te gebruiken, zitten hierin
ook inderdaad wel mogelijkheden. Tenslotte werd gehoopt, dat de verplaatsing van
de vervaardiging van de bouwplaats naar de fabriek tengevolge zou hebben, dat iets
van minstens even goede kwaliteit tegen lagere prijs zou kunnen worden verkregen.
Uiteraard ishet niet debedoeling geweest het bij het stalprofiel te laten. Dit vormde
slechts een begin. Het uiteindelijk doel is te komen tot een simpel, gestandaardiseerd
gebouw, opgebouwd uit eenvoudige en niet te zware elementen, dat zonder kostbare
voorzieningen voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en waar mogelijk ook
uit een oogpunt van zelf bouwen of verbouwen door de boer iets in zit. Vandaar dat
reeds wordt gewerkt in de richting van gestandaardiseerde, geprefabriceerde wandelementen.
M a t e r i a l e n en c o n s t r u c t i e s
Handhaaft men de eisen, die men aan een boerderij stelt en zoektmenhet evenmin
in eennieuw type, zoals b.v. dat met een open loopstal, dan kan men - de standaardiAFB. 3.Schema van een uit
elementen opgebouwde
Deense varkensstal
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AFB. 4. Aaneenbestaandeboerderijgebouwdeoverkapping,diedienstdoetalsopenloopstal voor mestvee

AFB. 5.Dezelfde loopstal alsdie van afb. 4.De
eenvoudige door de boer zelf gemaakte voorraadhooiruif is duidelijk zichtbaar

satie, het zelf bouwen, de fabriekmatige vervaardiging e.d. even buiten beschouwing
gekiten - slechts tot een verlaging van de bouwkosten komen door toepassing van
andere materialen en constructies. Ook hieraan zal aandacht moeten worden besteed.
Nieuwe materialen en constructies zullen van tevoren moeten worden beproefd, opdat
men de te verwachten consequenties kent. Omtrent de beproeving van nieuw toe te
passen materialen en constructies werd regelmatig overleg gepleegd met het Centraal
Technisch Instituut T.N.O., afd. Warmtetechniek. Een plan voor de wijze waarop
dezebeproevingzalplaatsvinden, isin voorbereiding.
L o o p s t a l l e n , v o o r r a a d - en zelfvoedering
Zoals gezegd, gaat de factor arbeid opvele weide-en gemengde bedrijven een steeds
grotere rol spelen. Dit is dan ook de reden, dat de loopstal meer in de belangstelling
begint te komen. Een belangrijk voordeel van de open en de gesloten loopstal is het
kunnen melken in een z.g. doorloopmelkstal. Hieromtrent is een en ander vermeld
op pag. 15.
Eenanderaspectvandeloopstalisdemogelijkheid totvoorraadvoederingenzelfvoedering.Dienaangaande werden metmedewerkingvanhet I.B.V.L.verschillende proevenmetmestveeenjongveegenomen. Dezehadden inhetbijzonder betrekking opzelfvoederingvankuilvoervanbietenkoppenen-bladuiteensleufsiloenvoorraadvoedering
van hooi. De resultaten waren gunstig. Zij kunnen alsvolgt worden samengevat:

.
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AFB. 6. Nogeenopenloopstal voor mestvee.
_.
ƒ . , , j . , , ,. • ,
Devroegeregrupstaldoetdienstalsligruimte.
Opdevoorgrondeensleufsilovan spoorbiels

AFB. 7. De dieren aan de zelfvoedering.Een onderschrikstroom staande stang scheidt dedieren van het
,. ., ,• . ,
. , ...
voer(kuilvanbietenkoppenen-blad)
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AFB. 8.Eenvoudige open loopstal bij bestaande
boerderij. Hier wordt langs de uitloop gevoerd

AFB. 9. Open loopstal voor mestveemet
zelfvoedering van kuilvoer (bietenkoppen en-blad) envoorraadvoedering van
hooi. De betonnen sleufsilo is hier afgedekt metstro, bestemd voor strooisel in
de ligruimte

1. Het mesten van mestvee en jongvee op zelfvoedering en voorraadvoedering is
onder de Nederlandse omstandigheden zeer wel mogelijk.
2. De smakelijkheid vanhetvoer speelt eengrote rol.Graskuil isveelal ongelijk van
samenstelling en leent zich daarom meer voor voorraadvoedering dan voor zelfvoedering.
3. Wordt naast graskuil hooi invoorraad verstrekt, danmoet voor vaarzen enpinken
opeensilo-inhoud vanresp. 5en3m3perdierworden gerekend.
4. Kuilvoer van bietenkoppen en -blad kan zonder bezwaar en zonder dat verliezen
optreden in zelfvoedering worden verstrekt. Wel moet hierbij voor het voer een
voederhek ofeen schrikdraad worden geplaatst. Voert mennaast kuilvoer hooi in
voorraadvoedering en bovendien 2-3kg krachtvoer, dan moet opeen silo-inhoud
van ca. 5,5m 3per dier worden gerekend.
5. De sleufsilo leent zich zeer goedvoor zelfvoedering van kuilvoer van bietenkoppen en -blad.
6. Gebruikt menvoor devoorraadvoedering vanhooi eenjuist type ruif, dan kunnen
verliezen praktisch geheel worden vermeden.
7 Blijkens de opgedane ervaringen is de luxe consumptie van voer bij het houden
van mestvee in een loopstal met voorraadvoedering en zelfvoedering niet groter
dan ineengrupstal mettraditionele voedering.
AFB. 10. Twee stiertjes aan de zelfvoedering
van kuil van bietenkoppen en -blad. Silo bestaande uit betonnen keerwanden

AFB. 11.Een degelijke voorraadhooiruif.
Hier worden stieren gemest
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Wsr~ •••Am. 13. Loopstal voor mestvee op de deel van
bestaand gebouw
AFB. 12. Voorraadhooiruif van
bouwstaai

8. Het houden van mestvee op voorraadvoedering en zelfvoedering betekent een aanzienlijke arbeidsbesparing, een betere arbeidsverdeling en een geringere gebondenheid aan het bedrijf.
Uiteraard bestaat onze rundveestapel voor het overgrote deel uit melkvee. Proeven
met voorraad- en zelfvoedering bij melkvee zijn daarom in voorbereiding.
Een belangrijk nadeel van de loopstal is het hoge stroverbruik. Dat dit door de
voedering buiten de ligplaats te houden kan worden verlaagd tot ca. 4 kg per stuks
grootvee is wel gebleken. Voor de zuivere weidebedrijven is ook dit nog te hoog.
Hiervoor zal nog een oplossing moeten worden gevonden.
Ook wat de bouwkosten betreft zit er in de loopstal perspectief. Aan isolatie en
ventilatie worden vrijwel geen eisen gesteld. Het gebouw kan daardoor eenvoudig
worden gehouden. Daartegenover staat, dat er een doorloopmelkstal bij komt. Het
melken keert iedere dag terug. Men zaldaarom verstandig doen aan de doorloopmelkstal bijzondere aandacht te besteden.
Gaat men, teneinde tot eenmaximale besparing aan arbeid tekomen, voorzieningen
treffen ten aanzien van de zelfvoedering, de voorraadvoedering, het gemakkelijk
kunnen reinigen van de uitloop enz., dan zal men zich van de besparing aan bouwkosten geen al te grote voorstelling moeten maken.
Vele bedrijven in Nederland zijn oud en behoeven modernisering. Een eenvoudige
en goedkope oplossing zal dan kunnen zijn de verbouw tot loopstal. Bij te weinig
AFB. 14. Open loopstal voor melkvee (foto
Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw)

AFB. 15. Een trekker met voorlader aan het werk in
de ligruimte van de open loopstal van afb. 14 (foto
Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw)

(BS!? '

f$T«%**i

#

SÉPSIRK

AFB. 17. Doorloopmelkstal met iets verhoogde
stand voor de koeien en iets verdiepte plaats
voor de melker (foto Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw)

AFB. 16. Nog een foto van een open loopstal voor melkvee. Achter het voederhek een verharde voerruimte (foto Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw)

stalruimte zal men voorts kunnen denken aan de bouw van een loopstal voor jongvee.
Hetzelfde geldt voor de mestveehouderij op akkerbouwbedrijven. Zeer dikwijls zal
daar met weinig kosten een loopstal kunnen worden ingericht.
M e c h a n i s c h en a u t o m a t i s c h uitmesten
Het uitmesten is in het algemeen een zwaar, onaangenaam en tijdrovend werk.
Op verschillende bedrijven ismen daarom overgegaan op het met behulp van een mestbak of een mestplank, al of niet in combinatie met een grupkar, uittrekken van de
mest uit de grup. Het verspreiden van de mest op de vaalt blijft dan bestaan. Met deze
eenvoudige hulpmiddelen kan in het algemeen een aanzienlijke arbeidsverlichting en
een arbeidsbesparing van ca. 50% worden bereikt. Een bezwaar is het met de hand
AFB. 19.Automatische mestafvoermeteen mestschuif, die
mechanisch wordt teruggetrokken
AFB. 18. Mestafvoer met behulp van de z.g.
grupkar. De grupkar wordt aan de muur vastgehaakt. De mestplank wordt hier met een lier
op getrokken. Haakt men de kar los, dan begeeft deze zich door de wrijving tussen de mestplank en de bodem van de kar naar de vaalt
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AFB. 20.De op de zolder geplaatste aandrijving van de mestafvoerinstallatie van afb. 19

AFB. 21. Automatische mestruimervanhetz.g.schuifstangsysteem

moeten terugtrekken van de bak of de plank. In samenwerking met de Commissie
Mechanisatie en Rationalisatie van het Provinciaal Onderzoekcentrum in Drenthe
is daarom een proef genomen met een mestschuif welke automatisch in de grup
wordt teruggetrokken. De schuif bestaat hier uit twee ijzeren platen, die langs de
grupkant schuiven en een opklapbaar achterschot. Dit opklapbare achterschot maakt
het mogelijk de schuif mechanisch terug te trekken. Bovendien kan de mest, al naar
gelang de lengte van de grup, in gedeelten worden uitgetrokken. De tot heden met
dezemestschuif opgedane ervaringen zijn gunstig.
Wil men bij een grupstal geheel van het dagelijks uitmesten en het verpreiden van
de mest over devaalt af, dan komt men tot deautomatische mestafvoer.
Wat dit betreft zijn de laatste tweejaren belangrijke vorderingen gemaakt. De door
het instituut genomen proeven hebben bij de praktijk weerklank gevonden. Er zijn
AFB. 22.Opvoergoot met schuifstang en verdeelgoot met rondgaande ketting. De verdeelgoot is
draaibaar

AFB. 23.Mestafvoer met behulp van eenrondgaandeketting met meenemers

thans een achttal firma's, die de vervaardiging van een automatische mestruimer ter
hand hebben genomen. Bij de ontwikkeling van de meeste typen heeft het instituut
een rol gespeeld. Het merendeel der fabrikanten past het z.g. schuifstangsysteem toe.
Hierbij ligt in de grup een U-ijzer, waaraan naar één zijde scharnierende meenemers.
Het U-ijzer wordt in heen en weergaande beweging gebracht. Bij de heengaande slag
schuiven de meenemers de mest op, bij de teruggaande slag leggen zij zich door de
weerstand van de mest en de bodem van de grup tegen het U-ijzer aan. Zij passeren
dan de reeds opgeschoven mest.
De automatische mestafvoer is vrij kostbaar. Dit zit voor een belangrijk deel in de
aandrijving. Aanvankelijk geschiedde deze via een tandwiel en een tandheugel door
een elektromotor. De motor is dan omschakelbaar. Tussendeheengaande en deteruggaande slagligt een korte rustpauze. Hiervoor iseenspeciale schakelaar noodzakelijk.
Deze is nogal kostbaar. Verschillende firma's hebben daarom naar een andere aandrijving gezocht. Met enkelezijn reeds goede ervaringen opgedaan.
Het is met het schuifstangsysteem zeer wel mogelijk de mest op te voeren. Hij kan
aldus op een wagen worden gedeponeerd en naar het land gebracht. Op vele bedrijven
zijn de omstandigheden evenwel van dien aard, dat het laatste niet gaat. Een verdeelmechanisme over de vaalt is dan noodzakelijk. Ook hiervoor kan het schuifstangsysteem worden gebruikt. Dit kan op verschillende manieren geschieden. Zo kent men
een onder de opvoergoot scharnierende goot, die aan het eind van de vaalt over een
rail kan worden verschoven en ook wel eenzelfde op wielen geplaatste goot. In beide
gevallen kan door het op bepaalde plaatsen losmaken van resp.een deelvan de bodem
van de goot of een zijschot, de mest op de gewenste plaats worden gestort. Was in het
verleden voor de aandrijving van de verdeelgoot een afzonderlijke motor nodig, bij
een enkeltypeisdat thans niet meer noodzakelijk.
Naast het schuifstangsysteem isernuookhetkettingsysteem. Het afvoermechanisme
bestaat hier uit een rondgaande ketting met meenemers. Dit systeem isvoor bepaalde
typen stallen goedkoper.
Uiteraard wordt een automatische mestruimer niet voor niets verkregen. De kosten
zijn mede afhankelijk van het type en de ligging van de stal, benevens de plaats van
de mestvaalt. Op meer dan 20 bedrijven is thans reeds een installatie in gebruik. De
aan demestafvoer verbonden arbeid isdaar vrijwel tot nul gereduceerd.
M e n g m e s t k e l d e r met r o e r i n r i c h t i n g
Op verschillende bedrijven, waar weinig stro wordt gestrooid, schuift men de mest
in de mengmestkelder. Men ondervindt dan nogal eens moeilijkheden met het leeg-

igjj AFB. 24. Verdeelgoot met rondgaande
ketting met meenemers
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AFB.25. Schemaplaatsingvleugelroerderinmengmestkeldervan 2 0 x 4 e n l l x 4 m
pompen van de kelder. In het voorgaande jaar werd daarom reeds begonnen met het
nemen van enige proeven met een mengmestkelder met een vaste roerinrichting.
Hiermede werd een goede menging verkregen. De met een vleugelroerder uitgeruste
kelders konden geheel worden leeggepompt.
Doorloopmelkstallen
Geschiedt het machinaal melken in de weide normaal aan een weide-installatie of
een doorloopmelkwagen, op sommige boerderijen met het weiland rond de boerderij
gebeurt dit ook wel op het erf. Er zijn dan nog verschillende mogelijkheden en wel het
melkenin denormale winterstal, in eenspecialezomerstal ofineen doorloopmelkstal.
De laatste verdient stellig aanbeveling uit een oogpunt van arbeidsbesparing. Melkt
men in een grupstal ca. 12 à 14 koeien per man en per uur, in de doorloopmelkstal
bedraagt dit aantal ca. 18à 20. In samenwerking met het I.L.R. werden verschillende
studies van de doorloopmelkstal gemaakt. Dit resulteerde in een aantal typen, waarover een mededeling werd uitgegeven. Voorts werden werktekeningen ter beschikking
gesteld.
Invloed verlichting
Op het bedrijf van de heer R. van Puyenbroek te Goirle deed zich de mogelijkheid
voor een onderzoek in te stellen betreffende de invloed van de verlichting op het
bevruchtingspercentage bij rundvee. De leiding van dit onderzoek berustte bij het
I.V.O. te Zeist. Alhoewel een bepaalde aanwijzing werd verkregen, is het nog te vroeg
om een definitieve conclusie te trekken. Het onderzoek zalworden voortgezet.
Ventilatie
De ventilatie van vele rundveestallen laat te wensen over. De laatste tijd wordt ook
bij nieuwe boerderijen nogal eens tot mechanische ventilatie overgegaan. Hieromtrent
werden verschillende waarnemingen gedaan. Er konden enige normen worden opgesteld. De ventilator zal bij een tegendruk van 3mm W.K. een capaciteit moeten heb15

AFB. 26.Oude stal met mechanische ventilatie

ben van 150m3per uur enper stuks grootvee. Hij zalvoorts eentegendruk van 10mm
W.K. moeten kunnen overwinnen, zuurbestendig moeten zijn en geen grotere vleugeltopsnelheid mogen hebben dan 25 à 30m/sec. Dit laatste met het oog op het lawaai.
De plaatsing dient bij voorkeur in de N.O.-gevel te geschieden. Een jalouzie-afsluiter
is wenselijk, evenals een thermostaat. De luchtinlaat kan geschieden via onderdorpels
onder de ramen. In bepaalde gevallen verdient de plaatsing van meer dan één ventilator de voorkeur.
Stalling m e s t k a l v e r e n
Het mesten van kalveren neemt op menig bedrijf toe. Soms gaat het reeds om vrij
grote aantallen. In een enkel geval houdt men de mestkalveren welin speciale stallen.
Aangaande de wijze waarop deze stallen kunnen worden ingericht, werden enkele
proeven genomen. Er werden enige typen boxen ontworpen. Voorts werden enige
oriënterende waarnemingen gedaan betreffende het meest wenselijke stalklimaat.
C o ö p e r a t i e v e melkveehouderij
Voorhet onderzoek betreffende decoöperatieve melkveehouderij werd destijds door
het Bestuur van het instituut een werkgroep ingesteld. Door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie is een plan gemaakt voor de wijze waarop een coöperatieve melkveehouderij met ca. 90 à 100 stuks melkvee zou moeten werken. Voorts

AFB. 27. Schemavan een
box voor mestkalveren.
De linkerbox isvoorzien
van een voorhek met
reppels

AFB. 28. Box voor mestkalf met open voorhek
met beweegbare reppels

AFB. 29. De reppels van het voorhek van afb. 28
in geopende stand

werd' in samenwerking met een architectengroep voor het gebouw een schetsplan met
een globale begroting opgesteld. Thans wordt gewerkt aan een concept eindrapport.
Er kan stellig reeds worden gesteld, dat de vraag of men al of niet tot coöperatieve
melkveehouderij zal overgaan, niet wordt bepaald door het feit dat de stichtingskosten
van de gebouwen lager kunnen zijn. Andere factoren en overwegingen spelen daarbij
een veel grotere rol.
Varkenshouderij
De varkenshouderij vormt een essentieel onderdeel van vele weide- en gemengde
bedrijven. De kostprijs van de varkens wordt voor een belangrijk deel bepaald door
het voederverbruik. Dit voederverbruik houdt weer verband met het stalklimaat.
Hetzelfde geldt voor de gezondheid der dieren. Het werkprogramma omvat daarom
mede het onderzoek betreffende het stalklimaat. De te verkrijgen resultaten zijn bepalend voor de eisen die men wat isolatie en ventilatie betreft aan de varkensstal zal
moeten stellen. Deze isolatie en ventilatie staan dan weer in nauwe relatie met de
bouwkosten.
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AFB. 30.Voerhek voor een boxvoorkalveren, waarbij dedierenzichzelf vastzetten. Het plankje dat naar
voren wordt geduwd, kannietnaar achteren draaien

Vanzelfsprekend speelt ook de arbeid een rol, zij het in geringere mate dan bij de
rundveehouderij. Het aantal arbeidsuren is vooral afhankelijk van de wijze waarop er
kan worden gevoerd en uitgemest. Ook die aspecten worden in het onderzoek betrokken.
Stalklimaat
Helaas is er omtrent het meest gewenste stalklimaat weinig bekend. De gegevens
uit deliteratuur spreken elkaar inzeer sterkemate tegen. Dit blijkt uit een op verzoek
van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek en dit instituut door de heer L. F.

AFB. 31. Hetvoerhek van afb. 30 in vastgezette toestand
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AFB. 32. Proef met lattenbodem op de
uitloop van een varkensstal (foto Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw)

Abell van de Stichting Landbouwdocumentatie samengesteld literatuuroverzicht
onder de titel „De invloed van het stalklimaat op varkens".
De oorzaak is,dat men bij alleproeven temaken heeft met teveelvarianten. Zonder
een behoorlijke vergelijkingsmogelijkheid, waarbij men de condities in de hand heeft,
komt men er niet uit. Het is daarom aanleiding geweest tot het ondernemen van een
studiereis naar enkele andere landen waar men zich eveneens met dit probleem bezig
houdt. Hieruit enuit destudievandeliteratuur iseenvoorlopigplan vooreenklimaatstal voor varkens voortgevloeid. Voorts is door de Stichting Ratiobouw een rapport
samengesteld omtrent de wijze waarop daarin het klimaat kan worden beheerst. Het
plan wordt thans nader uitgewerkt.
Voor een behoorlijke aanpak van het onderzoek betreffende de huisvesting van
varkens is een dergelijke klimaatstal van grote betekenis.
Uiteraard worden er in de praktijk voortdurend varkensstallen verbeterd, o.m. wat
betreft isolatie en ventilatie. De vraag is of dit altijd wel zin heeft, of het inderdaad
leidt tot een beter rendement van de varkensmesterij. Het onderzoek in de hiervoor
bedoelde klimaatstal zou daarop een antwoord moeten geven. Voorlopig is deze stal
er evenwel niet. Er is daarom overgegaan tot een eenvoudige vergelijking van een
„slechte" en een „goede" stal, door de helft van de „slechte" stal volgens de thans
geldende normen te verbeteren.
Devarkensstal met buitenuitloop vindt delaatstejarenveelingang. Uiteen oogpunt
van bouwkosten biedt deze stal door zijn geringere inhoud en breedte bepaalde voordelen. De vraag is evenwel welke invloed dit type stal heeft op de groei, het voederverbruik en de gezondheid van demestvarkens. Op de Proefboerderij Wogmeer wordt
daarom een proef genomen in vergelijking met de Deense stal. Beide stallen staan
noord-zuid. Het ligt in de bedoeling daaraan nog een proef met een tweetal stallen
die oost-west staan, toe te voegen.
In vele varkensstallen zit men met een slechte ventilatie. De laatste jaren wordt
dikwijls mechanische ventilatie toegepast. Hieromtrent werden in enkele stallen waarnemingen gedaan.
Drinkwatervoorziening
De praktijk gaat nogal eens over tot het aanbrengen van automatische drinkwaterbakjes in varkensstallen. Bij droogvoedering is dit noodzakelijk. Veelal meent men
door de drinkbakjes ook bij brijvoedering een beter mestresultaat te kunnen bereiken.
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In een aantal varkensstallen werden gegevens betreffende waterverbruik, voederverbruik, groei en slachtkwaliteit geregistreerd. Hieruit kan bepaald niet de conclusie
worden getrokken, dat de automatische drinkbakjes bij brijvoedering enige zin hebben.
U i t m e s t e n en voeren
Inverschillendevarkensstallenmetbuitenuitloop ondervindt men bij natte weersomstandigheden moeilijkheden met het schoonhouden van de varkens, indien buiten
geen stro wordt verstrekt. Er werden daarom enige proeven genomen met een z.g.
„lattenrooster" op de uitloop. De mest wordt hier doorheen getrapt en kan dan met
een schuif onder het rooster worden afgevoerd. Voorts werd aandacht geschonken
aan de mechanische mestafvoer in Deense stallen. Een enkele proef hieromtrent is
thans in voorbereiding. Hetzelfde geldt ten aanzien van de automatische voedering.
Kippenhouderij
Ook de kippenhouderij vormt een belangrijk onderdeel van de gemengde bedrijven.
Met de legkippenhouderij is het vrijwel eender als met de varkenshouderij. De produktie per kg voer speelt een grote rol. Vergeleken met de rundveehouderij maakt de
arbeid relatief een belangrijk geringer deel van de kostprijs uit. Er zal hier weer aandacht moeten worden geschonken aan het stalklimaat. Het optimale klimaat bepaalt
welke eisen men ten aanzien van isolatie, ventilatie en verlichting aan het hok zal
moeten stellen.
Wat de arbeid betreft, zijn de inrichting en de daarmede verband houdende mechanisatie van belang.
Zowel omtrent het stalklimaat als de inrichting werden wat oriënterende waarnemingen gedaan.
De praktijk vraagt nogal eens om een stal die zowel voor varkens als voor kippen
kan worden gebruikt. Voorts zit er mogelijk ook iets in het zelf bouwen van een kippenhok. Wil men ten aanzien van het zelf bouwen door de boer iets bereiken, dan is
het verstandig met eenvoudige zaken te beginnen. Het kippenhok komt daarvoor dan
allereerst in aanmerking. Ook hieraan zal worden gewerkt.
Ten aanzien van de slachtkuikens is er in het bijzonder in het buitenland sprake
van zeer revolutionaire ontwikkelingen. Ook in Nederland neemt de slachtkuikenmesterij in omvang toe. In de praktijk worden de kuikens in allerlei hokken en ruimten gehuisvest. Speciale hokken komen hier nog zeer weinig voor. Het staat wel vast,
dat bij de slachtkuikens het stalklimaat van grote betekenis is. Verschillende proeven
hieromtrent werden voorbereid. Terzake werd samengewerkt met het Instituut voor
de Pluimveeteelt te Beekbergen.
Voorts zal ook bij de slachtkuikens, in het bijzonder wanneer het gaat om zeer
grote aantallen, de inrichting van de hokken de aandacht moeten hebben. Dienaangaande werden enige oriënterende waarnemingen gedaan.
Akkerbouwbedrijven
Ongetwijfeld zijn de problemen, voor zover het om de bedrijfsgebouwen gaat, bij
het akkerbouwbedrijf geringer in aantal dan bij de weide- en gemengde bedrijven.
Alle aan de huisvesting van het vee verbonden vragen vervallen hier. Daarvoor komen echter verschillende andere in de plaats. De snelle ontwikkeling van de mechani20

satie heeft in het bijzonder het akkerbouwbedrijf beroerd. Het verband tussen het
bouwplan en de wijze van bedrijfsvoering enerzijds en de gebouwen anderzijds is hier
wel zeer nauw. Men denke slechts aan de maaidorser. Verder zijn er ook ten aanzien
vandebewaringvandeproduktenverschillendeontwikkelingengaande, zoals debewaring van aardappelen met behulp van buitenluchtkoeling en de droging en bewaring
van graan. Uiteraard behoort het onderzoek betreffende de bewaring tot het terrein
van het Instituut voor BewaringenVerwerkingvan Landbouwprodukten. Met de door
dit instituut verkregen resultaten zal echter rekening moeten worden gehouden zodra
het gaat om het samenvoegen van de verschillende onderdelen tot een complete boerderij.
Relatie tussenbedrijfsplanengebouwen
Op Noord-Beveland werd in samenwerking met de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichtingaldaar ende Rijkslandbouwconsulent te Goes eenonderzoek ingesteld naar de
relatie tussen bedrijfsplan en gebouwen. Voorts werden ook elders verschillende gegevens dienaangaande verzameld.
Bij dit onderzoek werden een aantal variaties in de bedrijfsvoering en het tijdstip
van afzet van de produkten aangebracht. De bedoeling was een benadering te geven
van het effect hiervan op de omvang van de benodigde gebouwen en de hoogte van de
totale bedrijfskosten en investeringen.
De resultaten van het onderzoek leidden o.m. tot de conclusie, dat op vele akkerbouwbedrijven de behoefte aan vloeroppervlak in sterke mate is gestegen en die aan
inhoud is gedaald.
Het afstoten van bepaalde elementaire functies, zoals b.v. het opslaan van graan en
stro en de bewaring van aardappelen, bleek kostentechnisch gezien nadelen op te
leveren. De invoering van moderne oogst- en bewaarmethoden in combinatie met
daarbij behorende gebouwen gaf de meest gewenste bedrijfsvorm.
Werktuigenberging
Omtrent de voor verschillende bedrijfstypen en -grootten benodigde werktuigenberging werden verschillende gegevens verzameld. Dezezullen tot een rapport worden
verwerkt.
Algemeen
Er/verharding
Het verharden van een erf is dikwijls een kostbare zaak. In enkele landen past men
wel bodemstabilisatie met behulp van cement toe. Dit geschiedt dan in bepaalde gevallen met werktuigen, waarover de boer beschikt. Met de cementindustrie werd een
proef dienaangaande voorbereid.
Onderhoudskosten landbouwbedrijfsgebouwen
Een destijds door de afdeling Grond- en Pachtzaken van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ingestelde enquête betreffende de onderhoudskosten van landbouwbedrijfsgebouwen werd, voor zover betrekking hebbende op de
Gelderse Achterhoek, uitgewerkt.
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CONTACTEN

Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen werkt op een terrein, dat niet zeer
nauw begrensd is. Er zijn daarnaast verschillende andere instituten en instellingen
die in meerdere of mindere mate met de boerderijbouw of bepaalde aspecten daarvan,
zoals b.v. de bewaring en verwerking van produkten, de huisvesting van vee, de toe
tepassen materialen enconstructies, het werkenindegebouwenenz.,hebbentemaken.
Het logische gevolg hiervan is, dat ten aanzien van vele onderzoekingen met anderen
wordt samengewerkt. Deze samenwerking kwam in dit verslagjaar bepaaldelijk op
gang.
Het doel van het instituut is het verrichten van onderzoek. De resultaten van dit
onderzoek zullen, alnaar gelang hun aard, bij de boeren, dearchitecten, de aannemers
en de industrieën op het gebied van de bouwnijverheid, terecht moeten komen. Het
geven van rechtstreekse voorlichting aan boeren behoort in het algemeen niet tot de
taak van het instituut. Hiermede zijn in het bijzonder de diverse voorlichtingsdiensten
ten behoeve van de landbouw belast. Anders is dit met architecten, aannemers en industrieën. Hiermede worden wel directe contacten onderhouden. Zij breiden zich
in belangrijke mate uit.
Het onderzoek betreffende landbouwbedrijfsgebouwen verkeert nog vrijwel overal
in het beginstadium. Dit neemt niet weg, dat men inenkele andere landen op bepaalde
gebieden toch wel verder is gevorderd dan hier. Het contact met instituten elders is
daarom van grote betekenis. Ook hieraan werd aandacht geschonken. Zo werd b.v.
een bezoek gebracht aan Denemarken teneinde kennis te nemen van de wijze
waarop daar het onderzoek betreffende het stalklimaat voor varkens is aangepakt.
Voorts werd in Vollebekk (Noorwegen) en Lund (Zweden) het onderzoek betreffende
nieuwe materialen en constructies aan een critische beschouwing onderworpen en
werden in Engeland deproblemen betreffende dehuisvestingvan slachtkuikens met de
terzake kundigen besproken. Aldus werd de kijk op verschillende problemen in belangrijke mate verruimd en werden gegevens verkregen, waarvan bij het verdere
onderzoek gebruik kan worden gemaakt.
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Het instituut was o.m. vertegenwoordigd in de navolgende commissies, werkgroepen e.d.:
- Commissie eigenaarslasten van het L.E.I.
- Werkgroep torensiloproject Bavel
- Werkgroep onderzoek huisvesting landbouwhuisdieren
- Subcommissie F 7-m van het Nederlands Normalisatie Instituut (brandveiligheidseisen voor boerderijen)
- Studiecommissie voor maaidorsen, drogen en bewaren van granen in de N.O. Polder
- Werkgroep coöperatieve melkveehouderij
- Commissie inzake het propageren van leidingwateraansluitingen voor het vee
- Commissie ter voorbereiding van de expositie „Ook de boerderij verandert" in het
Bouwcentrum te Rotterdam.
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MEDEDELINGEN, PUBLIKATIES EN ARTIKELEN

De bij het onderzoek verkregen resultaten worden in drieërlei vorm gepubliceerd.
Allereerst wordt door het instituut een serie mededelingen uitgegeven. Deze hebben
in het bijzonder betrekking op zaken die zich lenen voor weergave in beknopte vorm
en zijn o.m. bedoeld voor de bouwwereld en zij diezelf iets willen bouwen. Daarnaast
is er een serie publikaties, die speciaal betrekking hebben op rapporten van meer
uitgebreide aard. Ditjaarverslag isvan deze publikaties een voorbeeld.
Tenslotte zijn er dan nog de artikelen in meer of minder gespecialiseerde bouw-,
landbouw- of andere vakbladen. Zij die alle mededelingen en publikaties wensen te
ontvangen kunnen toetreden alsdonateur van het instituut.Menontvangteenenander
dan automatisch. Bovendien ligt het in de bedoeling in de toekomst voor dezedonateursbepaaldedagenteorganiseren, waarbij verschillendefacettenvandebijhetonderzoek verkregen resultaten of bepaalde ontwikkelingen nader zullen worden toegelicht.
Het donatiegeld bedraagt f 10,—per jaar.
Mededelingen
In 1959werden de navolgende mededelingen uitgegeven:
No. 4. betreffende maatregelen ter voorkoming van het binnendringen van ratten en
muizen in landbouwbedrijfsgebouwen

APB. 33.Mapvoor deseriemededelingen
No. 5 betreffende doorloopmelkstallen
No. 6. betreffende stalprofiel uit elementen
No. 7. betreffende roerinrichting in mengmestkelder.
Publikaties
De onderstaande publikaties zagen in 1959 het licht:
No. 1. Verslag over hetjaar 1958
24

No. 2. Onderzoek naar de onderhoudskosten van landbouwbedrijfsgebouwen in de
Gelderse Achterhoek, door G. J. H. Rijkenbarg, ec. drs.

AFB. 34.Deserie publikaties
No. 3. Zelfvoedering en voorraadvoedering van jongvee en mestvee door H. R.
Poelma.

Artikelen
De navolgende artikelen werden gepubliceerd:
Naam schrijver

Titel

Blad

Datum verschijning blad

Ir.L.H. Huisman

Stalprofiel uit elementen
Problemenronddeboerderijbouw
Op wegnaar een nieuwe stal
Functionele bouw van boerderijen
Boerderijbouw inWest-Duitsland
Boerderijbouw in Zweden en Noorwegen
Boerderijen opdelandbouwtentoonstelling teOslo
Varkenshouderij elders
Nieuweinzichten bijde boerderijbouw
Varkenshouderij elders
Het storten vanbeton door deboer
zelf
Proeven met zelfvoedering van rundvee

Nieuwe Veldbode
Plattelandspost
Landbode
Bouw
Landbouwmechanisatie
Landbouwmechanisatie

13maart1959
23april1959
17 mei 1959
23mei 1959
juni1959
sept. 1959

Landbouwmechanisatie

sept.1959

Landbouwmechanisatie
Landbouwvoorlichting
Landbouwmechanisatie
Landbouwgids1960

sept. 1959
dec. 1959
dec. 1959

Plattelandspost

23 april1959

J. Middendorp
H. R. Poelma
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Mechanischemestafvoer inDuitsland
Volautomatische mestruimers
Destandplaatsvandekoeien
Zelfvoedering en voorraadvoedering
van mestvee
Ventilatie en isolatie van koestallen
Rationele varkensvoedering
Mechanische afvoer van mest
Zelfvoedering en voorraadvoedering
van mestvee
De huisvesting van mestkalveren
De landbouwbedrijfsgebouwen in de
Gelderse Achterhoek
De technischeeneconomischeaspectenvanzelfvoedering vanmestvee

Landbouwmechanisatie
C.M.C.Melk
Misset's Bouwwereld
C.M.C. Melk

juni 1959
29aug.1959
4aug.1959
24 okt. 1959

Landbouwmechanisatie
Landbouwmechanisatie
Fries Landbouwblad
Fries Landbouwblad

nov. 1959
dec. 1959
23 dec. 1959
23 dec. 1959

De Boerderij
Landbouwmechanisatie

23 dec. 1959
nov. 1959

Landbouwmechanisatie

dec. 1959

BEDRIJVEN WAAR PROEVEN ZIJN GENOMEN
WAARBIJ HET INSTITUUT IS BETROKKEN

Mestafvoer (rundveestallen)
Proefboerderij „Wielzicht"
J. Post
G. H. Coppers
A. Bajema
Proefboerderij „De Vlierd"
C. Verhoef
Boerderij „Olde Wije" van het Stikstof
verkoopkantoor te Den Haag
G. J. S. Smith
D. W. Rexwinkel
F. Wiertsma
S. Hiemstra
H. Steenbergen

Rijperkerk
Muiderberg
Leuth (Gld.)
Ferwoude
Bruchem
Jutphaas
• Vaassen
Groenlo
Aalten
Hemelum (Fr.)
Raard (Fr.)
Ruinerwold

Rijksstraatweg 9
D202
Plezenburgsestr. 1
Wonnebuurtsterweg 5
E 213
Nedereindseweg 97
Slijkhuisstraat 6
Avest 14
2-Haart
Buitenhuizerweg 16

Invloedverlichting op rundvee
R. van Puyenbroek

Goirle (N.Br.)

Voorraadvoederingenzelfvoedering mestveeenjongvee
A. W. van Kempen
W. Hoogendoorn
C. A. de Bruyn
P. Weyers
S. van de Meer
J. J. Akkerman
L. van Beek
Fa. N. G. J. Schouten

Melissant
Zoeterwoude
Kraggenburg NOP
Kraggenburg NOP
Zuidland
Nagele NOP
Heenvliet
Giessen (N.Br.)

Noorddijk 12
Vlietweg 37
Zwartemeerweg 32
Zwartemeerweg30
Dwarsweg 310
Monnikenweg 8
Kerkweg 2

Wageningen
Arnhem
Oud-Zevenaar
Vaassen

Haarwal 3
Wekeromseweg
Geldersewaard 1
Slijkhuisstraat 6

IJzerlo

113A (gem. Aalten, Gld.)

Wageningen
Wogmeer

Grindweg 171A

Doorloopmelkstallen
Proefboerderij „De Ossekampen"
N.V. „De Renkumse Heide"
H. L. Uenk
Boerderij „Olde Wije" van het Stikstofverkoopkantoor teDen Haag
Varkensstallen metbuitenuitloop
Wed. Brunsveld
Klimaatvarkensstallen
G. Mauritz
Proefboerderij Wogmeer
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Stallingmestkalveren
Fa. N. G. J. Schouten
N.V. Denkavit

Giessen (N.Br.)
Voorthuizen

Proeven metstalprofiel uitelementen
K. Lassche
H. Welbergen
A. Blikman
H. Kuypers

Hengelo (Gld.)
Barchem
Almen
Someren

B26
Schoneveldsedijk N 65
Ezerallee4
Reigerstraat 2

Mengmestroerders
Proefboerderij „De Bunzing" van het Zeist
I.V.O.
H. Meijering
Zweelo(Dr.)
F. Middag
Zwolle
H. J. M. Luchtenberg
Raalte
O. A. deJong
Lieve Vrouwenparochie (Fr.)
Erfverharding
Proefboerderij „De Waag"
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Creil (N.O.P.)

Holtenbroekerdijk 41
Velmer 46

SUMMARY

About the middle of 1958the Institute for Farm Buildings started its activities, their
scope being widened in the course of 1959.
Special attention was paid to the following subjects: application of new building
materials and structures, standardization and préfabrication, loose housing systems,
self feeding and store feeding of young stock and beef cattle, walk-through milking
stalls, mechanical and automatic muck removal, underground mixed manure tanks
with stirring unit, influence oflighting on livestock, controlled ventilation oflive stock
housing, housing of beef calves, automatic muck removal in piggeries, laying and
broiler houses, relationship between production system and buildings in arable farming, machinery sheds and maintenance costs of farm buildings.
Besides several short publications a number of more detailed ones was issued a.o.
on self feeding and store feeding, maintenance costs of farm buildings, walk-through
milking stalls, préfabrication of concrete buildingelements and stirring unit in underground mixed manure tank.
International contacts have been laid with various institutions.
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