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Een ieder, die zich met „landbouwbedrijfsgebouwen" in de ruimste zin van het
woord bezighoudt, weet dat daaraan vele, dikwijls tegengestelde aspecten zijn verbonden.
Ingrotelijnen kunnen weeenindelingmakennaar landbouwkundige, bouwkundige,
arbeidstechnische en economische facetten. Het zou niet juist zijn om ons volledig te
distanciëren van een of meerdere aspecten. Immers, de praktijk van alle dag leert dat
het alleen zinvol en verantwoord is om tot uitspraken te komen indien we de totaliteit van het produktieproces of het bedrijf in de beschouwing betrekken. Bovendien
zijn dehuidige opvattingen in deboerderijbouw niet onafhankelijk van de veranderingen in de landbouw en de bouwnijverheid ontstaan. Integendeel! Er is sprake van een
evolutie op een sterk gevarieerd gebied.
Om deze en nog andere redenen menen wij in het kort aandacht te moeten besteden aan enkele achtergronden en ontwikkelingen, die ertoe hebben bijgedragen dat
de landbouwbedrijfsgebouwen een zo grote actualiteit hebben als momenteel het gevalis.
Onder invloed van vele faktoren gaat men de bedrijfsgebouwen in steeds meerdere
mate zien als een produktiemiddel in het landbouwproduktieproces. Het geheel of ten
dele loslaten van oude normen heeft ertoe geleid dat men zich vaak bijzonder kritisch
ging afvragen welke functies de bedrijfsgebouwen of onderdelen daarvan moeten vervullen. Enerzijds trachtte men door aanpassing van de bestaande gebouwentypen verandering in de situatie te brengen, anderzijds werd er speurwerk verricht naar nieuwe
huisvestingsvormen, al dan niet met verlaging van bepaalde eisen uit het verleden.
Dit alles geldt voor alle sectoren in de landbouw.
Het arbeidsaanbod vormt vaak een vaststaand gegeven. Een vergroting van de produktieomvang zal dus in hoge mate moeten worden verkregen door een opvoering
van de arbeidsproduktiviteit. Dit kan men o.a. bereiken door rationalisatie en mechanisatie. In het geval van rationalisatie zal het vaak noodzakelijk zijn {iïertoe de
bestaande bedrijfsgebouwen aan te passen of tot nieuwbouw over te gaan. Dat dit
dikwijls met grote investeringen gepaard gaat, behoeft geen betoog. Bij mechanisatie
bijv. mechanische mestafvoer e.d. speelt dit alles een iets geringere rol.
Wel moet men zich realiseren, dat een modernisering van de gebouwen met hun
inrichting niet automatisch betekent dat men ook een beter bedrijfsresultaat verkrijgt.
Men kan de produktieomvang niet onbeperkt vergroten, zonder in conflict te komen
met bijv. de maximaal toelaatbare veebezetting per ha. Ook kandeproduktieomvang,
eerst bepaald door de gebouwen, nu afhankelijk worden van de benodigde arbeid
buiten de stalperiode.
Ook in de sector van de bouwnijverheid vonden en vinden ingrijpende verandederingen plaats. Voornamelijk het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten heeft tot
gevolg gehad dat er naar werd gestreefd om door het mechaniseren van de werkzaamheden op de bouwplaats, het gebruik van bepaalde fabriekmatig vervaardigde onderdelen en de systeembouw tot efficiëntere bouwmethoden te komen. Voorts werden
nieuwematerialen enconstructies toegepast.
Hoewel boerderijen nimmer in massa worden gebouwd en het „individuele" tot
uiting komt in de persoonlijke eisen van de boer en/of de bedrijfsomstandigheden,
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Moderne montagebouwstal
bij bestaande boerderij, gebouwd in het kader van het
Ontwikkelings-en Saneringsfonds voor de Landbouw.
Modern prefab cowhouse on
existing farm, built under the
Agricultural Development and
Reorganization Plan.

heeft de systeembouw ook hier haar intrede gedaan. Zelfs in meer dan één vorm. De
tot dusverre bereikte resultaten wekken verwachtingen.
Hoe onvolledig deze ontwikkelingsschets ook is, dit doet niets af aan de constateringdat de boerderijbouw zichineengroeiproces bevindt. Oude uitgangspunten moesten geheel of ten dele worden verlaten en nieuwe normen hebben hun waarde nog
niet geheel kunnen bewijzen.
Bestuur
Aan de secretaris van het bestuur, Ir. H. T. Tjallema, werd met ingang van 1 oktober 1965 ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Hij heeft het werk van het instituut steeds met zeer veelinteressegevolgd.In devakature was op 31 december 1965 nog niet voorzien.
Eind 1965was de bestuurssamenstelling als volgt:
J. A. van Nieuwenhuyzen,
W. M. Broeders,
Mr. G. van der Flier,
Ir. S. Herweyer,
Dr. Ir. W. M. Otto,
J. Tinssen,
A. de Vries,
S. de Vries,
A. N. van Donkelaar,
Ir. G. Pothoven,

Ooltgensplaat,
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Utrecht
Zwolle
Renkum
Leeuwarden
Leeuwarden
Woerden
Amersfoort

voorzitter

(adviserend lid)
(adviserend lid)

Personeel
Per 31 december 1965 was de personeelssamenstelling als volgt:
Directeur:
Ir. L. H. Huisman
Secretaresse:
Mej. N. Zwart
Adj. directeur, tevens hoofd
afdeling Landbouwkundig Onderzoek:
Ir. J. C. Glerum

Landbouwkundig
Onderzoek:

Bouwkundig Onderzoek:

Ir. P. I. Haartsen
M. A. van Geelen
J. H. Hegeman

stalklimaat, ventilatie, huisvesting van pluimvee

Ir. P. Koomans

huisvesting van varkens

Tj. Westendorp

huisvesting van rundvee

H. R. Poelma

mechanische en automatische
voeder- en uitmestsystemen

J. A. Gels

complete gebouwen,
erfverharding

B. Rienks
J. K. Gardenier

chef de bureau,
standaardisatie en
montagebouw

J. C. Tol, ing.

materialen en constructies

Ir. H. Berghoef
L. P. Scharwächter

complete gebouwen

Tekenkamer:

J. Middendorp
W. van Diermen
J. de Graaf
B. A. van Zanten
F. J. Aukes

Economie:

Drs. G. J. H. Rijkenbarg
A. P. S. de Jong
J. A. van Slooten

Administratie:

C. L. B. de Rechter
M. de Bruin
Mej. C. J. van Holland
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ALGEMEEN
Evenals voorgaande jaren heeft het onderzoek plaats gevonden op particuliere bedrijven, op proefboerderijen en in beproevingsruimten.
Deze laatste worden vooral gebruikt om nieuwe ontwikkelingen in eerste instantie
uit te proberen en te verbeteren, bijv. mechanische voersystemen, ventilatiesystemen
etc.
Vergelijkende proeven en proeven die enig risico met zich mee brengen worden bij
voorkeur ondergebracht opproefboerderijen, terwijldeparticulierebedrijven in hoofdzaak worden benut voor minder riskante proeven en het opdoen van ervaring onder praktijkomstandigheden.
Bij de bespreking van onderzoeksresultaten zullen eerst de projecten van algemene
aard aan de orde komen en vervolgens de projecten die betrekking hebben op de diverse bedrijfstakken.
Standaardisatie en montagebouw
De toename van de belangstelling voor het bouwen volgens het door het instituut
ontwikkelde montagebouwsysteem heeft zich ook in 1965 voortgezet. Deze belangstelling komt zowel van de zijde van de landbouwers als van de kant van de architecten, aannemers en industrieën. Zij werd gestimuleerd door de subsidieregeling van
het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw inzake de bouw van rundveestallen volgens een arbeidsbesparende bouwmethode.
Zoals bekend werd in 1964bij wijze van proef begonnen met de bouw van een serie
van 10montagebouwstallen, waarop in het kader van het O. en S.-fonds subsidie zou
worden verstrekt. Van deze 10proefstallen zijn er 9 gereed gekomen, nl. 5van beton
en 4 van hout. De tiende - eveneens van hout - kwam door omstandigheden te vervallen.
A F B . 2.
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De eerste complete boerderij
in montagebouw volgens het
I.L.B.-systeem moest reeds
na 3 jaar met een spantvak
(3 rijen wandplaten) worden
verlengd. Hierbij zijn de
voordelen van het montagebouwsysteem duidelijk aan
het licht getreden.
The first complete prefab
farm on the ILB-system had
to be enlarged by one bay
(=3 rows of 1.50 m wall
plates) after three years.
This clearly showed the advantages of prefab building.

AFB. 3.

Houten O. en S.-stal.
Wooden prefab cowhouse
(D & R.Plan).

Na het gereedkomen van de eerste stallen van genoemde proefserie besloot het bestuur van het O. en S.-fonds de subsidiëring uit te breiden tot een belangrijk groter
aantal van dergelijke stallen.
Het instituut werd verzocht tezamen met de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw een lijst op te stellen van ontwerpen van montagebouwstallen, die geschikt
konden worden geacht voor subsidiëring. Tegen het eind van 1965 bevatte deze lijst
de namen van 30 firma's. Daarvan maakten er 26 gebruik van het standaardontwerp
voor uitvoering in montagebouw van het instituut. Vier firma's kwamen met een eigen ontwerp.
Ontwerpen die niet aan bepaalde voorwaarden voldeden moesten worden afgewezen. In 4gevallen werd de bouw van een proefstal geadviseerd omdat met het desbetreffende ontwerp nog geen ervaring was opgedaan.
Na een lange tijd van wachten begon na de bouwvakvakantie de bouw van O. en
S.-stallenenigszins op dreef te geraken.
In deloop van het verslagjaar werden behalve verscheidene stallen ook enkele complete montagebouwboerderijen volgens het I.L.B.-systeem gebouwd, terwijl een aantal plannen, met name voor ruilverkavelingsgebieden, in voorbereiding is.

A'

A F B . 4.

en S.-stal van betonblokken
Cowhouse of concrete blocks
(D. & R.Plan).
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AFB. 5.

Een ander type O. en S.-stal
van hout.
Another type of wooden
cowhouse (D. & R. Plan).

Naar verwacht wordt zal de uitbreiding van de stal op het bedrijf van de heer J J .
van Mourik te Enspijk, de eerste complete montagebouwboerderij volgens het I.L.B.systeem, begin 1966gereed zijn.
Het aantal standaardontwerpen werd uitgebreid met een plan voor een veldschuurboerderij met ingebouwde stal en eenplan voor een stal voor mestvarkens.
In verband met de sterk toegenomen vraag naar elementen moest de produktie
aanzienlijk worden uitgebreid.
Deervaringen meteengoed geïsoleerdemontagebouwstalvan zgn.sandwichplaten,
bestaandeuitasbestcement-schuimplastic-asbestboard,voor dehuisvestingvan drachtige zeugen en zeugen met biggen waren in eerste instantie niet ongunstig. Alleen
moest het ventilatiesysteem iets worden gewijzigd, hetgeen tot gevolg had dat ook de
dagverlichting enigszins moest worden veranderd.
Teneinde de vraag te kunnen beantwoorden of het voordeliger is een stal met een
houten omwanding te bouwen dan een stal met een omwanding van steen of van betonelementen zoals bij het I.L.B.-systeem, werd aan de hand van bepaalde veronder-

AFB. 6.
Interieur van de O. en S.- j
stal van afb. 5.
Interior of the wooden cow
shedofill.5.

A F B . 7.

Stabilisatie van erfgrind met
cement, uitgevoerd in eigen
beheer.
Stabilization with cement of
an existing gravel pavement,
done by home labour.

stellingen berekend, hoeveel de houten stal goedkoper in aanschaffing zou moeten
zijn om op dezelfde kosten te komen als een stenen of betonnen gebouw.
Volgens deze berekeningen zou dan op de romp van het houten gebouw2 0 - 3 0 %
moeten worden bespaard.
Erfverharding
In navolging van de succesvolle proef met het stabiliseren van een bestaande grindverharding met cement in 1964 kwam nu op een aantal praktijkbedrijven een soortgelijke verharding tot stand. Deze verhardingsmethode isvooral aantrekkelijk omdat
men het in de loop der jaren aangebrachte verhardingsmateriaal kan gebruiken als
grondstof voor het maken van een nieuwe en betere verharding.
Enkele bedrijven die het werk in eigen beheer uitvoerden hadden alleen uitgaven te
doen voor de aankoop van de cement en voor de huur van enkele hulpwerktuigen.
Zij kwamen daardoor op relatief lage aanlegkosten.
Op slappe veengrond worden in het algemeen bijzondere eisen aan de draagkracht
van de verharding gesteld. Bij een vergelijkende proef in samenwerking met deCultuurtechnische Dienst met diverse soorten verhardingen in een landbouwweg op een
dergelijke slappe grond bleken alleen hoogovenslakken en de gewapende beton zonder noemenswaardig onderhoud nog in goede staat te verkeren. Nadat de puinverharding diverse keren plaatselijk was opgevuld scheen een soort evenwichtstoestand
te zijn ingetreden.
Of er met een verharding van profielstenen iets te bereiken valt zal moeten worden
afgewacht.
WEIDE- EN G E M E N G D E B E D R I J V E N
Algemeen
Op de weide- en de gemengde bedrijven worden aan de gebouwen en de inrichting
daarvan aanzienlijk meer eisen gesteld dan op de akkerbouwbedrijven. Vandaar ook
dat op de beide eerstgenoemde bedrijfstypen de meeste problemen voorkomen en dat
mede daardoor het onderzoek in belangrijke mate op deze bedrijfstypen is geconcentreerd.

In het navolgende zullen in de eerste plaats de onderzoeksresultaten betreffende
algemene projecten worden weergegeven, terwijl vervolgens bedrijfstaksgewijs te
werk zal worden gegaan.
Completebedrijven
De omvang en de indeling van de bedrijfsgebouwen hangen gewoonlijk samen met
de bedrijfsomstandigheden zoals de bedrijfsgrootte, de produktierichting, de bedrijfsvoering e.d.
In verband daarmee werden, uitgaande van een bepaalde bedrijfsgrootte, berekeningen gemaakt omtrent de invloed van de hooi/kuil-verhouding op het arbeidsinkomen bij verschillende typen bedrijfsgebouwen voor weidebedrijven, te weten een
grupstal met zoldertas, een grupstal met hooiberg en een grupstal met aangebouwde
kapschuur.
Het onderzoek leverdein dit gevalwat de typen gebouwen betreft geen significante
verschillen in bedrijfsresultaat op.
Het onderzoek aangaande de plannen voor complete boerderijen voor weidebedrijven werd voortgezet. Hierbij werden, gebaseerd op de grupstal, voor enkele bedrijfsgrootten de bouwkosten en de arbeidsbehoefte van verschillende gebouwentypen vergeleken. Het is nog te vroeg om reeds definitieve resultaten te vermelden.
Er werden plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen voor de bouw van een
complete boerderij volgens I.L.B.-systeem, uitgerust met de combinatie grupstal/
doorloopmelkstal. De Stichting Bloedgroepenonderzoek zal hierin vee onderbrengen,
waarmee huisvestingsproeven zullen worden genomen.
Naar alle verwachting zal het gebouw in de loop van 1966 gereedkomen.

AFB. 8. De luchtbeweging bijverschillende toepassingen van ventilatiekokers in varkensstallen en pluimveehokken:
A. aanvoerkokers langs de wanden en afzuigkoker in het midden langs het plafond.
B. aanvoerkoker in het midden langs het plafond en afzuigkokers langs de wanden.
C. aanvoerkoker in de vloer en afzuigkokers
langs de wanden.
The air flow pattern with different arrangements
of airducts in piggeries and poultry houses:
A. supply ducts along the walls and an exhaust
duct in the middle along the ceiling.
B supply ductalongtheceilingand exhaust ducts
along the walls.
C. supply duct in the floor and exhaust ducts
along the walls.
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Schema van een volautomatische ventilatieregeling met behulp van een
servomotor (M), een regeltransformator, een omschakelthermostaat (I)
en een beveiligingsthermostaat (II).
Scheme of a fully automated ventilation control by means of a servomotor
(M), a regulation transformer, a
switching thermostat (I) and a safety
thermostat (II).

REGELTRAFO
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Ventilatie-onderzoek
Metingen op praktijkbedrijven toonden aan in welke mate het luchtbewegingspatroon wordt beïnvloed door factoren als windsterkte, windrichting, verschil in binnen- en buitentemperatuur, vorm en grootte van de luchtinlaten, enz.
Een en ander was aanleiding om in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst veranderingen aan te brengen en betere luchtinlaten te ontwerpen en in de
praktijk uit te proberen. Het ziet er naar uit dat door toepassing van luchtinlaatkokers tegen het plafond of in de vloer de storende invloed van de winddruk belangrijk
kan worden verminderd.
Omdat het meten inpraktijkstallen te sterk afhankelijk isvan de situatie ter plaatse
en van de op dat moment heersende weersomstandigheden, werden voorbereidingen
getroffen voor het inrichten van een speciaal voor hetventilatie-onderzoek bestemde
beproevingsruimte. Deze beproevingsruimte zal begin 1966 in één van de gebouwen
van het Centrum Techniek worden ondergebracht. Zij zal de mogelijkheid bieden om
allerlei ventilatiesystemen met uiteenlopende luchtaanvoer- en luchtafvoeropeningen
onder gelijke omstandigheden uit teproberen. Bovendien kunnen de inwendige afmetingen van de genoemde ruimte worden gewijzigd.
Het plan werd opgesteld in nauw overleg met de afdeling Binnenklimaat van het
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. te Delft.
Het in een slachtkuikenhok toegepaste automatische ventilatiesysteem bleek zo-

AFB. 10.

Onderzoek naar de thermische hoedanigheden van 3verschillende wandconstructies en 2 verschillende dakconstructies, uitgevoerd door het instituut TNO voor Bouwmaterialen en
Bouwconstructies teDelft (foto IBBC)
Research on the thermal qualities of
3 different wall designs and 2 different
roof constructions, carried out by the
Institute for Building Materials and
Building Constructions, Delft.
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AFB.11.

Montagebouwstal van asbestcement wandelementen
(foto Rlc. voor Boerderijbouw).
Prefab cowhouse ofasbestos
cementwallelements.

wel in de zomer als in de winter uitstekend te voldoen. Er werd in het hok steeds een
gelijkblijvende temperatuur geregistreerd; snelle temperatuurswisselingen buiten het
hok waren in het hok nauwelijks merkbaar.
Bij dit systeem wordt de ventilatiehoeveelheid automatisch aangepast aan de behoefte doordat de regeltransformator wordt ingesteld met behulp van een servomotor die door een thermostaat wordt bediend.
Isolatie-onderzoek
Het Instituut T.N.O. voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies te Delft heeft dit
jaar op verzoek van het instituut een onderzoek ingesteld naar de isolatiewaarden
onder praktijkomstandigheden van een eerste serie wand- en dakconstructies voor
stallen. Met de verwerking van de waarnemingsuitkomsten is inmiddels begonnen.
In de herfst van 1965 werd een tweede serie constructies in beproeving genomen.
Ten behoeve van de boerderijbouwspecialisten bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werd in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor BoerderijAFB. 12.

Geïnspireerd door de proeven van het instituut is ook
een praktijkbedrijf ertoe
overgegaan om de koeien,
die in de grupstal waren gehuisvest, in een doorloopmelkstal temelken.Dekoeien hebben een touw om de
hals waaraan de aan de buis
bevestigde ketting door middel van een knipsluiting
wordt vastgemaakt. De constructie is eenvoudig en
goedkoop. Wel moeten de
dieren individueel losgemaakt en vastgezet worden,
(foto Rlc. voor Boerderijbouw)
EncouragedbytheInstitutetrials afarmer hasalso changedover tomilkingcows, housedina cowshed,
ina milkingparlour.Thecows havea roperound theneck to which the chain,fixedto thetube,isattachedby meansof a springlock. Thedesign is cheapandsimple.Theanimalshave to be separately
unfastenedandfastened.
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bouw een overzicht samengesteld van de isolatiewaarden en de bouwkosten van de
meest voorkomende constructies in de boerderijbouw en van de isolatiematerialen
die zouden kunnen worden gebruikt.
Rundveehouderij
Grupstallen
Dank zij desubsidieregeling inhetkader van hetmontagebouwproject van het O. en
S.-fonds kwamen diverse moderne grupstallen tot stand die als voorbeeld kunnen
worden gesteld.
De stallen zijn wat de indeling en de inrichting betreft ruim en efficiënt opgezet.
Wanneer men deze eigenschappen op dejuiste wijze benut kan de arbeid voor de verzorging van het vee belangrijk worden verminderd.
Bovendien bieden deze stallen voldoende mogelijkheden voor het mechaniseren en
automatiseren van bepaalde werkzaamheden. Zelfs een eventuele uitbreiding behoeft
geen onoverkomelijke moeilijkheden op te leveren, mits men er bij de bouw reeds
voor zorgt dat de daarvoor benodigde ruimte op het erf aanwezig is.
In navolging van Amerikaanse ervaringen werd een proef genomen met grupstallen
uitgevoerd in een zgn. paalconstructie.
Op verscheidene bedrijven gaat men er toe over om het vee gedurende de weideperiode in een doorloopmelkstal te melken. Als voordelen hiervan moeten worden genoemd de arbeidsbesparing en de arbeidsverlichting tijdens het melken, voordelen
die ook de loopstalbezitters heel goed kennen.

AFB. 13. Lengtedoorsnede van een stand van de stal in afb. 12.
Longitudinal section of astanding of the shed shown in fig. 12.
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AFB. 14. Plattegrond endoorsnede vaneenvoerband ineenfriese stal.
l.voerwagen, 2.aandrijfstation, 3.krachtvoer, 4.voerband, 5.koestanden, 6.grup, 7.mestgang,
8.geleideschijf, 9.staaldraad.
Plan andsectionof a conveyor belt ina Friesian cowshed 1.trailerwith food, 2.drive unit,3. concentratestore,4.conveyor belt,5.cow standings, 6.gutter, 7.dungpassage,8.cable sheave, 9. cable.
Een en ander was aanleiding om een proef te nemen met het in een doorloopmelkstal melken van koeien die in een grupstal waren gehuisvest.
De eerste ervaringen met deze werkwijze zijn niet ongunstig geweest. Uit arbeidsstudies en arbeidsbegrotingen is gebleken dat, in vergelijking met het melken in een
melkleiding op stal, een arbeidsbesparing van enige betekenis mag worden verwacht

AFB. 15. Dearbeidsbesparing ishetgrootst wanneer het voer direct van dewagen opdeband kan
worden gedeponeerd.
The laboursavingisgreatest if thefodder can be
thrown directlyfrom thetraileron thebelt.
14
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AFB. 16. Een gelast gruprooster met ingelegde spijlen van kamstaal blijkt goed te
voldoen.
A welded gutter grid with tailed-in barsof
camsteelwasfoundsatisfactory.
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bij eenheden van 50 à 60 dieren. Bij kleinere eenheden gaat de bij het melken verkregen tijdwinst verloren bij het reinigen van de wachtruimte en de mestgangen.
Uiteraard staan tegenover de te bereiken tijdwinst grotere investeringen. In de
eerste plaats heeft men een tamelijk kostbare doorloopmelkstal nodig, verder een
wachtruimte, terugloopgangen en tenslotte een systeem dat het mogelijk maakt om
de koeien op gemakkelijke wijze los te maken en vast te zetten (individueel of in
groepen).
Een dergelijke stal is vanzelfsprekend eerder verantwoord wanneer men de doorloopmelkstal met wachtruimte en terugloopgangen ook tijdens de weideperiode kan
gebruiken.
Wat de manier van losmaken en vastzetten betreft is het onderzoek nog in volle
gang. Er lijkt behoefte te bestaan aan een systeem waarbij de koeien individueel en
in willekeurige groepen kunnen worden losgemaakt en waarbij ze zich automatisch
vastzetten.
Ook op enkele praktijkbedrijven blijkt men wel perspectieven in de combinatie
grupstal/doorloopmelkstal te zien, eind 1965 waren er 7in gebruik en 1in aanbouw.
Tijdens de vorige stalperiode werden - eveneens gesubsidieerd door het O. en S.fonds - in 5Friese stallen voerbanden aangebracht. Dit aantal zal in deloop van deze
stalperiode nog met 10 stuks worden uitgebreid.
•

• •

•
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AFB. 17.

Grupstal uitgevoerd in paalconstructie,innavolgingvan
Amerikaanse ontwerpen.
Pole barn built on an Americandesign.
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Bij de meeste banden van de eerste serie werd het aandrijfstation tevens gebruikt
voor de aandrijving van een mestschuif. Tengevolge van de inmiddels opgetreden
prijswijzigingen is de prijs van een gecombineerde aandrijving ongeveer even duur als
die van 2aparte aandrijfstations, zodat aan de laatste vanwege de grotere eenvoud de
voorkeur moet worden gegeven.
De voerbanden hebben in het algemeen goed voldaan, voornamelijk wanneer het
ging om het verstrekken van produkten als kuilvoer, aardappelen, bieten en pulp.
Hooi laat zich vanwege zijn geringe gewicht niet door de band transporteren, terwijl de nauwkeurigheid van het doseren van krachtvoer ook bij dubbele bandsnelheid nog welvoor verbetering vatbaar is.
De arbeidsbesparing is groter naarmate er vaker wordt gevoerd en het rantsoen
minder hooi bevat. Uit het oogpunt van arbeidsbesparing is het gewenst dat het voer
direct van de wagen op de band kan worden gedeponeerd. Dit kan soms het bijbouwen van een apart voerhok noodzakelijk maken. Behalve de arbeidsbesparing is
vooral ook de arbeidsverlichting van belang.
De mechanisatie en de automatisering van de mestafvoer vindt nog steeds voortgang. In de meeste gevallen geeft men de voorkeur aan het drijfmestsysteem; daarnaast vinden de mechanische mestschuif en de rondgaande ketting meer verbreiding.
De gruproosters ondergingen weer verdere veranderingen. In verband met het gemakkelijker reinigen moet de voorkeur worden gegeven aan gelaste roosters met spijlen van gladijzer 0 13 mm of kamstaal 0 12/14mm eneen overspanning van 30cm.
Voorwaarde is dat de spijlen verdiept in de ondersteuningen worden aangebracht en
goed worden vastgelast.
Teneinde het handwerk bij de fabricage te beperken worden momenteel door verschillende firma's gietijzeren roosters in de handel gebracht. Hoewel ze al belangrijk
zijn verbeterd gevenzetoch nog meer aanleiding tot spatten en aankleven van de mest
dan de gelaste roosters.
Voor het slagen van het drijfmestsysteem blijkt de standafwerking of -bedekking
van groot belang te zijn. De ervaring heeft geleerd dat rubbermatten bij deze stroloze
wijze van opstalling het beste voldoen. Harde standvloeren geven vrij vaak aanleiding tot beengebreken.
Op enkele bedrijven waar de kelderruimte voor de mengmestbewaring onvoldoende is neemt men wel zijn toevlucht tot een grondkuil. Nadat de kuil één winter in gebruik is geweest, is de bodem meestal wel zo ondoorlatend geworden dat het vocht
niet meer in de bodem weg zakt.
Inverband met het roeren enhet leegpompen ishet bij een grote oppervlakte van de
kuil gewenst dat men er van alle kanten voldoende dicht bij kan komen. Uit veiligheidsoverwegingen is een omheining noodzakelijk.
Loopstallen
Het aantal loopstallen is ook in 1965 niet sterk toegenomen. De loopstallen dieer
bij komen zijn vrijwel alle uitgerust met ligboxen, teneinde met zo weinig mogelijk
strooisel te kunnen volstaan en de koeien toch schoon te kunnen houden. Dit laatste
is te bereiken door de toepassing van zaagsel.
De ervaring heeft geleerd dat in sommige stallen een aantal dierennietin de boxen
maar op het gangpad gaat liggen. Dit is voornamelijk het geval met dieren die voorheen in eenloopstal met strooisel waren ondergebracht.
Vandaar dat het onderzoek in het bijzonder werd gericht op de vorm en de uitvoering van de boxen.
Op grond van proeven hebben wij momenteel de indruk dat boxen met een dikke
16
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Goedeligboxenmoeten comfortabel zijn. Dit is te bereiken door een niet te harde
ondergrond, een behoorlijke
laag zaagsel en afscheidingen
in de vorm van dubbele Rbokken.
Good cubicles should be
comfortable. This can be
provided by a subsoil that
is not too hard, an adequate
layer of sawdust and double
R-shaped divisions.
AFB.

laag zaagsel op de vloer en afscheidingen in de vorm van dubbele R-bokken het beste
bevallen.
Het voordeel van de dubbele R-bokken is dat ze de dieren weinig hinderen bij het
gaan liggen en het opstaan en dat ze geen aanleiding geven tot het bezeren van heupof zitbeenderen.
Tijdens de vorige stalperiode waren de meeste ligboxenstallen voorzien van betonnen gangpaden enwerd demest opeenmestvaalt ofineenput geschoven. Thans blijkt
de belangstelling voor roostervloeren in de gangpaden toe te nemen. Men behoeft dan
geen tijd te besteden aan uitmesten. Daar tegenover staan de grotere investeringen in
roostervloer en mengmestkelder.
In beide gevallen is de verdere verwerking van de mest nog niet geheel opgelost.
Wanneer ze op een vaalt wordt geschoven kan zewel eens wat te dun zijn voor verdere verwerking alsvaste mest.

A F B . 19.
Lengtedoorsnede van een
ligbox voor melkvee.
Longitudinal section of a
cubicle for dairy cows.
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Indien ze in een kelder terechtkomt zal in verband met de aanwezigheid van een
zekere hoeveelheid zaagsel water moeten worden toegevoegd. Ook zal meestal het
gebruik van een roerder noodzakelijk zijn.
Eind 1965waren er in ons land 21 ligboxenstallen in gebruik. In Groot-Brittannië,
Ierland en N.W.-Duitsland neemt het aantal ligboxenstallen sterker toe dan bij ons.
De oorzaak moet vooral gezocht worden in het feit dat men daar in vergelijking met
grupstallen voor ligboxenstallen met eenvoudigere en/of goedkopere gebouwen kan
volstaan, dat men een ligboxenstal gemakkelijker in bestaande gebouwen kan onderbrengen en dat men debouw geheel of gedeeltelijk zelf kan uitvoeren. De beide laatste
argumenten schijnen ook in ons land wel wat weerklank te vinden, vooral in die streken waar men van akkerbouw overgaat op het houden van melkvee en men dus reeds
over voldoende ruimte in de gebouwen beschikt.
De ligboxen voor jongvee zijn zodanig verbeterd dat ze goed voldoen. Door de
boxafscheidingen boven wat breder te maken dan onder kon worden voorkomen dat
kleine dieren zich omdraaiden en achterstevoren in de boxen gingen liggen.
Dejonge dieren blijken eenniet alteharde boxvloer van leemen slootvuilmet daarop een laagje zaagsel te prefereren boven een harde betonvloer meteenlaagje zaagsel.
Mestkalveren
De proef betreffende de mestresultaten bij verschillende relatieve luchtvochtigheden bij een temperatuur van 20°C werd herhaald. Hieruit kwam naar voren dat de
kalveren sneller waren gegroeid bij een relatieve luchtvochtigheid van 90% dan bij
een van 60%. De grote luchtvochtigheid had het nadeel dat uitgebreide condensatie
optrad tegen en in de bouwconstructies. Blijkens een andere, tijdens de zomer geno-

A F B . 20.

De stank in een kalverstal
kan worden verminderd door
toepassing van het drijfmestsysteem.
The odour in a calfhouse can
be reduced by using the
flush-out system of dung
removal.
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AFB.21.

Kippenhok, omgebouwd tot
stal voor drachtige zeugen.
De dieren zijn vastgebonden
ophun stand.
Laying house for hens, rebuilt into a sty forpregnant
sows. The animals are attachedtotheirstandings.
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men proef maakte het in groei en voerverbruik geen wezenlijk verschil of de kalveren
aan een vrijwel constante staltemperatuur waren onderworpen of aan een staltemperatuur die in sterke mate met de buitentemperatuur op en neer ging.
De ventilatie van kalverstallen vormt een probleem dat nog steeds de aandacht
verdient. Op instigatie van het instituut werd in een tweerijige praktijkstal voor de
luchtaanvoer een grondkanaal in de voergang aangebracht. Te oordelen naar het aan
de hand van metingen vastgestelde luchtbewegingspatroon lijkt dit een goede oplossing.
Er werd voorts aandacht geschonken aan de afvoer van de mest uit kalverstallen.
Zo werd een proef genomen met het drijfmestsysteem. Gedurende de winter is het
mogelijk alle mest die tijdens de gehele mestperiode wordt geproduceerd in de drijfmestgrup te verzamelen en na aflevering van de dieren in één keer af te voeren. In de
zomer is dit niet toelaatbaar vanwege de stank en dientmen demestdoorlopend naar
de kelder telaten afvloeien. Men kan de stank belangrijk verminderen door ca. 15cm
water in de gruppen te zetten, waartoe bij de afvoeropening naar de kelder in elke
grup een schotje van deze hoogte moet worden geplaatst.
Als bezwaar tegen het drijfmestsysteem in kalverstallen wordt wel aangevoerd dat
men onvoldoende controle heeft op de mest.
Varkenshouderij
Fokvarkens
Uit vergelijkende proeven met vastgebonden zeugen en loslopende zeugen kwam
naar voren dat het aantal biggen per zeug niet verschilde maar dat de vastgebonden
zeugen met ruim 1/2 kgvoerper dagminder kondenvolstaan.Ditisnogmaareenvoorlopig resultaat omdat de proeven pas eenjaar geleden zijn begonnen.
Deperspectieven lijken echter niet ongunstigmits delevensduur van dezeugen door
het vastgebonden houden niet wordt verkort en de worpgrootte niet in ongunstige
zin wordt beïnvloed.
Een ander voordeel is dat men geen terrein voor uitloop nodig heeft, dat gewoonlijk in sterke mate wordt omgewoeld en in de winter in een modderpoel wordt herschapen.
19
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AFB. 25. Plattegrond van de Pasveersloot.
Plan of the Pasveer-ditch.

overgegaan tot het toepassen van luchtinlaatkokers. Deze kunnen in de vloer of tegen het plafond worden aangebracht en maken door een juiste instelling van de verdeelspleten een betere luchtverdeling mogelijk. Het aanbrengen in de vloer verdient
vermoedelijk de voorkeur omdat de koude lucht dan tot opstijgen wordt gedwongen
en niet direct in de hokken zal vallen.
In het kader van het zoeken naar mogelijkheden om arbeid te besparen wordt reeds
enkelejaren geëxperimenteerd met varkensstallen met volledige roostervloeren in de
hokken. Daarnaast heeft, eveneens uit het oogpunt van arbeidsbesparing, het drijfmestsysteem zijn intrede gedaan in de stallen van het Deense type.
In het eerstgenoemde staltype kan geen strooisel worden gebruikt, in het tweede
staltype moet men met het gebruik van strooiselzeervoorzichtig zijn. Erwordt nugetracht een antwoord te vinden op de vraag of, enzoja inhoeverre,de mestresultaten
door het ontbreken van stro worden beïnvloed en wat daarvan de financiële gevolgen
zijn.
Een vergelijkende proef met mestvarkens op volledige roostervloeren en mestvarkens in een Deense stal met roosters in de mestgang heeft in het eerstejaar nog geen
verschil in mestresultaten aangetoond. Wel werd de indruk verkregen dat in de hokken met roostervloer meer staartbijten voorkwam dan in de Deense hokken met roosters in de mestgang. Dit staartbijten is een verschijnsel dat zowel hier als in het buitenland bij mestvarkens op roostervloeren veelvuldig wordt aangetroffen. De oorzaak is niet bekend, een remedie evenmin.
Er kon vooruitgang worden bereikt op het gebied van de mechanische voersystemen. Zowel de verdelingsregelmaat van de McMaster als die van de Combi konden
door onderzoek en op aanwijzingen van het instituut belangrijk worden verbeterd.
De praktijk gaat meer belangstelling tonen voor het mechanisch voeren omdat zij
inziet dat het daardoor mogelijk wordt bij een gelijkblijvend arbeidsaanbod meer varkens te houden.
In het buitenland is men reeds eerder tot het in gebruik nemen van dergelijke voerinstallaties overgegaan. Vaak zijn deze installaties gebaseerd op vloervoedering. Blijkens de door ons instituut verrichte oriënterende berekeningen is vloervoedering in
">nsland momenteel meestal niet economisch verantwoord. In het algemeen zal de
22

voorkeur moeten worden gegeven aan al dan niet gemechaniseerde trogvoedering.
Ook bij het houden van mestvarkens vormt de afvoer van de mest een belangrijk
aspect. Het drijfmestsysteem heeft reeds vrij veel ingang gevonden.
In het algemeen werd de indruk verkregen dat roosterbalken in verband met het
beter doorlaten van de mest teverkiezen zijn boven roosterplaten.
Zoals reeds in het voorgaande jaarverslag werd vermeld gaat het in de varkenshouderij sterk in de richting van grote eenheden. Veelal beschikken deze bedrijven
over weinig of geen land. wat tot gevolg heeft dat men niet weet waar men met de
mest heen moet.
Een en ander was aanleiding om in nauwe samenwerking met de Rijkszuivel Agrarische Afvalwater Dienst een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om in
eerste instantie devarkensgier biologisch af te breken.
Wanneer het zou gelukken de vloeibare bestanddelen van het totale quantum mest
en gier af te breken zouden alleen de vaste bestanddelen overschieten. Deze hebben
in het algemeen nog wel enige handelswaarde zodat op deze wijze het probleem belangrijk in omvang zou kunnen worden verminderd.
Terwijl men in Amerika de biologische afbraak probeert te bewerkstelligen door
middel van grotemestvijvers, isons onderzoek gebaseerd op detoepassing van de zgn.
Pasveersloot, die ook met succes wordt gebruikt voor dezuivering van afvalwater van
industrieën en steden.
De Pasveersloot bestaat uit eenlangwerpig en betrekkelijk ondiep bassin met in het
midden een verticaal schot dat niettot deeindendoorloopt. Aan éénkant bevindt zich
dezgn.borstel,eentrommelmet schoepen, diewordt aangedreven door eenelektromotor. Het bassin is gevuld met water, waarin zich een hoeveelheid actief slib bevindt
dat de verontreinigingen van het afvalwater moet afbreken. Het slib is slechts werkzaam bij lage concentraties. Vandaar dat de hoeveelheid water en dus het bassin vrij
groot moet zijn.
Voor de vertering is bovendien zuurstof nodig. Deze wordt door de borstel in het
water gebracht. De borstel is daartoe op zodanige hoogte boven het wateroppervlak bevestigd dat de schoepen met kracht in het water slaan. Het water wordt daarbij tevens weggestuwd en bovendien zodanig in beweging gebracht dat het slib in suspensie blijft. Het scheidingsschot in het midden van het bassin dient om een circulatie van het water te bewerkstelligen.

A F B . 26.

Legkippenhok met onder de
legbatterijen een drijfmestgoot. Onder het looppad bevindt zich een luchtaanvoerkoker.
Laying house for hens with
a flush-out channel for dung
disposal underneath the batteries. An air supply duct is
provided inthe passage.
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ningen de gedachte naar voren gekomen om het stro dicht bij de verharde weg op het
land op te slaan. Deze wijze van opslag zou minder arbeid vereisen dan inschuren en
misschien zou het bouwen van grote schuren voor de opslag van stro niet meer nodig zijn.
Wel moet aan de nieuwe methode van opslag de eis worden gesteld dat eventuele
besparingen op arbeid en gebouwen niet verloren gaan door kwaliteitsvermindering
van het stro. Teneinde te trachten een eventuele kwaliteitsvermindering met zo weinig mogelijk kosten tegen te gaan of zo mogelijk te voorkomen is een proef opgezet
met het afdekken van de stroklampen met een plastic zeil en met aluminium golfplaten.
Ook deze proef loopt nog te kort om al ervaringen te kunnen meedelen.
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CONTACTEN

Evenals voorgaande jaren werden ook in 1965 contacten met allerlei personen en
instellingen in binnen- en buitenland onderhouden.
Wat de binnenlandse contacten betreft willen wij vermelden diemet de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, in het bijzonder met de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw, de instituten voor landbouwkundig onderzoek, proefbedrijven, de proefnemers, industrieën, architecten en aannemers.
Ter versteviging van het contact werd op 20 mei een Donateursdag georganiseerd,
waarop door de medewerkers van het instituut en door de Rijkslandbouwconsulent
voor Boerderijbouw mededelingen werden gedaan omtrent de stand van zaken op
het gebied van landbouwbedrijfsgebouwen. Deze bijeenkomst trok een groot aantal
bezoekers.
Eveneens veel belangstelling mocht worden geconstateerd voor de gezamenlijke
stand van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en het instituut op de grote landbouwwerktuigententoonstelling te Liempde. Deze stand was ondergebracht in een
compleet ingerichte montagebouwstal volgens het I.L.B.-systeem. De stal kon tot
stand komen dank zij financiële bijdragen van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
en het bedrijfsleven.
Het instituut verleende in samenwerking met de organiserende instanties, de cementindustrie en de fabrikanten van straatklinkers zijn medewerking bij het aanleggen van bietenopslagplaatsen van verschillende materialen als demonstratieobjecten
inhetkadervandelandelijke bietenrooidemonstratie indeWilhelminapolder bijGoes.
Wederom bezochten velebuitenlanders het instituut en/of een aantal proefobjecten.
De belangstelling ging voornamelijk uit naar montagebouw, het drijfmestsysteem en
ligboxenstallen.
Omgekeerd werden ook door medewerkers van het instituut bezoeken aan wetenschappelijke instellingen, congressen en interessante objecten in het buitenland gebracht.

A F B . 29.

De donateursdag trok een
groot aantal bezoekers.
The Open Day attracted
many visitors.
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A F B . 30.

Er was eveneens veel belangstelling voor de gezamenlijke
stand van de RLVD en het
instituut op de tentoonstelling te Liempde.
Much interest was shown in
the stand at the Show at
Liempde that was erected in
cooperation with the Advisory Service.

Zo nam Ir. P. Koomans deel aan excursies langs een aantal moderne varkensbedrijven in Duitsland en België.
Ir. P. I. Haartsen woonde samen met de heer J. C.Tol ing. eencongres over stalklimaatte Völkenrode (W.Dld.)bij en bezocht voortseenAmerikaanse pluimveeteelttentoonstelling te Frankfurt.
De heer Tj. Westendorp en Ir. J. C. Glerum namen kennis van de ontwikkelingen
op het gebied van ligboxenstallen in respectievelijk Noord- en Zuid-Duitsland.
In Frankrijk bezichtigden Ir. J. C. Glerum en Ir. H. Berghoef met de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw en de Rijkslandbouwconsulent te Tilburg de
ontwikkelingen in de huisvesting van rundvee en varkens.
De heer H. R. Poelmanam deelaan eencongres over mengmestverwerking te Gumpenstein (Oostenrijk) en Drs. G. J. H. Rijkenbarg vertegenwoordigde het instituut op
het C.I.G.R.-congres te Cambridge, waar hij o.m. eeninleidinghield overmontagebouw.

7,8

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Het instituut was vertegenwoordigd in of nam deel aan de werkzaamheden van de
volgende commissies, studie- of werkgroepen:
- Studiegroep Melkveehouderij
- Studiegroep Mestveehouderij
- Studiegroep Pluimveehouderij
- Werkgroep Huisvesting en Verzorging van Landbouwhuisdieren
- Onderzoekgroep Boerderijbouw enArbeidskracht van de Benelux
- Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering
- Adviescommissie „C. R. Waiboerhoeve" T.N.O.
- Werkgroep Onderzoek „C. R. Waiboerhoeve"
- Werkcommissie Arbeidstechniek in de Landbouw
- Commissie Monumentenzorg van het Landbouwschap
- Commissie onderzoek taak en positie varkensproefbedrijven
- Contactcommissie samenwerkingsvormen in de landbouw
- Nederlandse Vereniging voor Techniek in de Landbouw
- Commissie Pluimveehuisvesting van de Rijkspluimveeteeltvoorlichtingsdienst
- Commissie „Synthese technisch en economisch onderzoek weidebedrijven"
- Werkgroep boerderijbouw in ruilverkavelingen
- Stichting Nationaal Brandpreventie Instituut
- Werkgroep Grote Weidebedrijven
- Contactgroep „Kunststoffen in de Land- en Tuinbouw".
- Studiegroep „Huisvesting enverzorging"van de afd. Productie van het Instituut
voor de Pluimveeteelt.
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PUBLIKATIES, MEDEDELINGEN EN
ARTIKELEN
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de vorm van publikaties,
mededelingen en artikelen.
De publikaties hebben in het algemeen betrekking op verslagen van uitgebreide
onderzoekingen. Ook het jaarverslag verschijnt in deze serie.
De mededelingen betreffen in de regel zaken, die zich lenen voor weergave in beknopte vorm.
Daarnaast zijn er dan de artikelen in de diverse landbouw-, bouw- of andere vakbladen.
Zij die zich wensen te verzekeren van een automatische toezending van alle publikaties en mededelingen kunnen toetreden als donateur. Zij ontvangen tevens de door
het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw uit te geven tekeningen. De
donatie bedraagt f15,- per jaar.
Publikaties
In de reeks publikaties van het instituut verschenen in 1965:
No. 26 Verslag over het jaar 1964
No. 27 Donateursdag 1965
en in de reeks van het I.L.R. een gezamenlijke publikatie getiteld:
Groepsbeproeving van stalventilatoren.

Mededelingen
In 1965 werd de volgende mededeling uitgegeven:
No. 16betreffende voorraadhooiruiven in een grupstal

Artikelen
De navolgende artikelen werden in de daarachter vermelde bladen en/of periodieken geplaatst:
ir. H.Berghoef
M. A.van Geelen
J. A.Gels

Montagebouw van rundveestallen in het
kader van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor delandbouw
Het luchtbewegingspatroon in een slachtkuikenhok
Demachineberging op het loonbedrijf
De boerderijbouw innieuwe banen
Verharde opslagplaatsen voor bieten
Nieuwe ontwikkelingen bij de boerderijbouw
De toepassing en een vergelijking van montagebouw-rundveestallen
Eisen waaraan een moderne boerderij moet
voldoen

Landbouwmechanisatie,
sept. '65
De Pluimveeteelt,
17-4-'65
Landbouwgids 1965
Cultuurtechniek,
mrt/apr. 1965
Landbouwmechanisatie,
april 1965
Plattelandspost,
15-4-'65
Landbouwmechanisatie,
sept. '65
Landbouwmechanisatie
nov. '65

ir. J. C. Glerum

Rundveestallen inhet buitenland

ir. P.I. Haartsen
ir. P.I. Haartsen
endr.E. J. van
Weerden

Slachtkuikenhokken
De invloed vaneen grotere
lichtintensiteit aan het eind van de mestperiodevan slachtkuikens
De invloed van verlichtingssterkte en lichtkleurbij deopfok van slachtkuikens
Verlichting van slachtkuikens
I
II
III
IV

ir. P.I. Haartsen
J. H. Hegeman
ir. L. H. Huisman
H. R. Poelma

Isolatie en ventilatie van stallen voor mestvarkens
Het luchtbewegingspatroon bij stalventilatie
Montagestallen O.en S.-fonds
Het houden van jongvee en mestvee op
roostervloeren
De mechanisatie en automatisering ingrupstallen
idem
De mechanisering en automatisering van
hetvoeren van varkens
Veeroosters inplaats van landhekken

drs. G. J. H.
Rijkenbarg
Tj. Westendorp

Mestafvoer en economie
Nieuwe staltypenvoor melkvee
Een loopstal metligboxen voor rundvee
Ligboxen voor melkveeenpinken
Nieuwe staltypen voor melkvee
Loopstallen met ligboxen en de vooruitzichtenvan deboxengrupstal
Welk type afscheiding bij toepassing van
ligboxen?

Landbouwmechanisatie,
aug. '65
Landbouwgids 1965
Veeteelt- enZuivelberichten,januari '65
Landbouwkundig Tijdschrift, febr. 1965
Pluimvee,29-5-'65
„ 12-6-'65
„ 26-6-'65
„ 10-7-'65
Landbouwvoorlichting,
aug. 1965
Landbouwmechanisatie,
dec. '65
OnsPlatteland, 9-4-'65
DeBoerderij 22-9-'65
Landbouwmechanisatie,
okt. '65
Landbouwvoorlichting,
okt./nov. '65
Landbouwmechanisatie,
nov. '65
Landbouwmechanisatie,
nov. '65
Landbouwgids, 1965
Landbouwmechanisatie,
juni '65
DeBoerderij,28-7-'65
Landbouwmechanisatie,
aug.'65
Landbouwvoorlichting,
aug. '65
Plattelandspost, 30-9-'65
Landbouwvoorlichting
okt./nov. '65
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OVERZICHT VAN DE PROEFOBJECTEN
WAARBIJ HET INSTITUUT IN 1965 WAS
BETROKKEN
I. Rundvee
a. Stalklimaat mestkalveren
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van
Biochemische Produkten
b. Grupstal in combinatie met doorloopmdkstal
A. Valk
Proefboerderij „Wielzicht"
„De Groote Scheere"
c. Stalvoeren
Proefboerderij „Bosma Zathe"
Proefboerderij „Noord-Holland"
W. Mulder

Haarweg 8

Wageningen

Zethuisterweg 3
Rijksstraatweg 9

Marum (Gr.)
Rijperkerk (Fr.)
Gramsbergen (Ov.)

Middenweg 9

Selmien (Fr.)
Wogmeer (N.H.)
Oudwoude (Fr.)

d. Voerbanden in grupstallen
J. Wolters
R. J. Clevering (O. en S.-fonds
A. Datema
J. J. Leegte
G. Migchels
G. J. Toxopeusi
H. Willemsen
J. J. Beintema
Tj. Benedictus
J. Bergsma
A. Elzinga
K . D . Velink

Hogeweg 5
Oosterweg 11
Wolddijk 87
Winsumerweg 10
Holte 49
Kerkstraat 55
Wadwerderweg 36
Ny Tërlune
Voorwerkersweg 2
16
Kerkweg 10
Nesserweg 24

Zuidhorn (Gr.)
Eenrum (Gr.)
Zuidwolde (Gr.)
Onderdendam (Gr.)
Onstwedde (Gr.)
Zuidbroek (Gr.)
Usquert (Gr.)
Engwierum (Fr.)
Bakkeveen (Fr.)
Friens (Fr.)
Roodkerk (Fr.)
Ternaard (Fr.)

e. Mechanisch uitmesten van grupstallen
A. Stempvoort
W. Maljaars
J. D. Alberti
H. J. van Maanen

Dragonderweg 5
Noordweg 223
Dijkhuizen 74
Koninginnelaan 55

Ede
St. Laurens (Zld.)
Ruinerwold (Dr.)
Heelsum (Gld.)

Kamperstraatweg 27

Kamperveen (Ov.)
Gramsbergen (Ov.)
Eist (Gld.)

ƒ. Drijfmestsysteem in rundveestallen
W. van der Steege
„De Groote Scheere"
A. Arissen G. Jzn.

Valburgseweg 89

g. Mestafvoer uit kalverstallen
Coöp. Aan- en Verkoop Ver.
h. Loopstallen met ligboxen
„ C R . Waiboerhoeve"
„Oud-Droevendaal"
N . A. Blok
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Slagharen (Ov.)

Bornsesteeg
Oude Meye 2

Millingen (Gld.)
Wageningen
Zegveld (U.)

Schrappinga 7
Stegeslag 8

Oosterwolde (Fr.)
Zevenaar (Gld.)

Ringweg 10
Eindhovensebaan 4
Merseloseweg 74
Heide 12

Ysselstein (L.)
Ospel (L.)
Merselo (L.)
Roggel (L.)

St. Sebastiaankapelstraat 9

Weert (L.)

c. Drijfmestsysteem in zeugenstal
P. van Gemert

Eindhovenstraat 4

Ospel (L.)

d. Watervoorziening
M. H. Ebskamp

Rijksstraatweg 122

De Meern (U.)

Tienrayseweg 6

Horst (L.)

L. van Weperen
J. C. Gerritsen
II. Varkens
a. Vastgebonden zeugen
G. M. S.van Dijck
P. van Gemert
J. Janssen
P. Heynen
b. Zeugenstal in montagebouw van sandwichplaten
M. A. Timmermans

vanfokzeugen

e. Stalklimaat mestvarkens
Proefboerderij „Camsplaats"

ƒ. Huisvesting van mestvarkens met en zonder strooisel
Proefboerderij .,Noord-Holland"
Middenweg 9
g. Mestvarkens op roostervloer
M. A. Timmermans

Wogmeer (N.H.)

Proefboerderij „De Vree"
G. D . Ormel (Nieuwe Bedrijfssystemen)

St. Sebastiaankapelstraat 9
Blokkenweg 4
Lage Heurnseweg 35

Weert (L.)
Rosmalen (N.B.)
Dinxperlo (Gld.)

h. Mechanisch voeren van mestvarkens
E. J. Markerink
H. Welbergen

E 55 Noorddijk
Schoneveldsedijk 65

Neede (Gld.)
Barchem (Gld.)

i. Watervoorziening van mestvarkens
T. van Elten

Barneveld (Gld.)

j . Biologische afbraak van gier
G. D. Ormel
k. Drijfmestsysteem in stallen voor mestvarkens
Wed. A. Goris-Fierkens

Lage Heurnseweg 35

Loostraat 40

Dinxperlo (Gld.)

Loo bij Duiven (Gld.)

III. Pluimvee
a. Kooien voor legkippen
Oosting Instituut voor de Kleinveeteelt
Pluimveeproefbedrijf

Odoornerweg 57
Soerendonck

Emmen
Maarheeze (N.B.)
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b. Roostervloeren in legkippenhokken
Pluimveeproefbedrijf
A. Mulder

Soerendonck
Dr. 236

Maarheeze (N.B.)
Deurningen (Ov.)

c. Drijfmestsysteem in legkippenhokken
J. v.d. Berkmortel

Buitweg 7

Deurne (N.B.)

d. Hokklimaat voor slachtkuikens
Instituut voor de Pluimveeteelt
Slachtkuikenproefbedrijf

,Het Spelderholt"

Beekbergen (Gld.)
Purmerend

IV. Erf-, opslagplaats- en kavelwegverharding
J. J. van Mourik
J. Hoiting
G. H. Campmans
„De Wilhelminapolder"
J. H. Hartgers
Proefboerderij „Mariënhof"

Aalskamperweg 1
Kleiweg 38

Dorpsstraat 13
Smidsweg 18

Enspijk (Gld.)
Marknesse (NOP)
Dronten (O.Fl.)
Wilhelminadorp (Zld.)
Doeveren (N.B.)
Westmaas (Z.H.)

V. Rondhoutspanten
„C. R. Waiboerhoeve"
Gebr. Fitten
„De Groote Scheere"

Hasselt 2

Millingen (Gld.)
Velden (L.)
Gramsbergen (Ov.)

Langeweersterweg 13
Gr. Spellestraat 1

Aduard (Gr.)
Wouw (N.B.)

Aalskamperweg 1
Minstraat 27
Horsterstraat 26

Enspijk (Gld.)
Asperen (Gld.)
Stoutenburg (U.)
Loon op Zand (N.B.)
Asperen (Gld.)
Nijensleek (Dr.)
Etten-Leur (N.B.)

VI. Dakbedekkingsmaterialen op oude rieten daken
P. J. Bolt
J. van Oorschot
VII. Montagebouw
Complete boerderijen
Beton (I.L.B.-systeem)
J. J. van Mourik
C. van Herwaarden
H. A. Blom
H. van Overbeek
J. J. van Mourik
A. Driessen
P. R. Lauwerijssen
Rundveestallen
Beton (I.L.B.-systeem)
Tentoonstellingsterrein
„De Groote Scheere"
W. de Jager
(O. en S.-fonds
H. Keuper
(
„
C. H. Bakker
(
J. H. Hartgers
(
H. J. J. van Rooy (
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Laarweg 1
Hoofdweg 108
Baai 10

Landgoed „Velder"
299
Eibergsestraat 214
Wencopperweg 30
Dorpstraat 13
Lookersstraat 6

Liempde (N.B.)
Gramsbergen (Ov.)
Haulerwijk (Fr.)
Haaksbergen (Ov.)
Barneveld (Gld.)
Doeveren (N.B.)
St. Michielsgestel (N.B.)

Hout
„De Groote Scheere"
P. A. W. Wijnen (O. en S.-fonds)
B. H. Simmes
(
„
)
R. G. Snijders
(
„
)
P. J. van Beek
(
„
)

Evertsoord H 54
Netterdensestr. 14
Molenstraat 6
Fazantenweg 2

Andere Materialen
„De Groote Scheere"
Stal voor mestvarkens
Beton (I.L.B.-systeem)
H. K. de Vries

Gramsbergen (Ov.)
Sevenum (L.)
Netterden (Gld.)
Buinen (Dr.)
Dongen (N.B.)

Gramsbergen (Ov.)

Tserkepaed 13

Hoornsterzwaag (Fr.)

Ketelweg NI3

Dronten (O.F1.)

VIII. Aardappelbewaarplaats
G. J. Th. Dobbelaar

35

SUMMARY

The I.L.B. system of prefab building has been gaining in popularity in 1965. In
addition to a number of cowsheds built with the aid of the Agricultural Development
and Reorganization Fund, some complete prefab farms were erected and a number
of plans for land consolidation areas in particular, are being prepared.
Estimates of the cost of agricultural buildings have shown that timber structures
are a 10-25%cheaper investment than the traditional buildings, but annual costs are
mostly higher.
Following a successful experiment with the stabilization of an existing gravel pavement with cement, made in 1964,the same kind of pavement has now been made on
a number of farms. This stabilization method is particularly attractive because farm
labour can be employed.
A comparative test with various types of pavement on soft bog soil showed that
blast furnace slags, crushed stone and reinforced concrete were the only practical
materials.
In many livestock buildings the ventilation system shows faults that are partly
caused bywrong air inlets.The airinlet ducts alongtheceilingorinthefloor, asdesigned by the institute, often turn out to be an improvement.
A fully automated ventilation system in a broiler house has been very satisfactory,
both in summer and in winter and enables an almost constant temperature to be
maintained in the house despite rapid changes in the outside temperature.
Cattle keeping
Cowsheds
Experiments in milking in a milking parlour of cows housed in a cowshed were
continued with a view to lightening and reducing labour. The experiences with
this working method have not been unfavourable. Labour studies and estimates
show that - in addition to a lightening of labour - with herds of 50-60 cows some
labour savingmaybeexpected ascompared to milkingwith a milkpipelineinthe shed
On the other hand the outlay is greater.
The conveyor belts for feeding, installed in 5 Friesian cowsheds with grants of the
Development and Reorganization Fund, were satisfactory. They are best used in
sheds where the animals are housed in one or more longitudinal rows. There must be
a facility for throwing the fodder directly from the feed waggon on to the conveyor
belt.
The mechanization and automation of dung removal is still inprogress. It specially
concerns the use of the flush-out and the endless chain system.
As concerns channel grids, preference is given to welded grids with bars of
smooth iron 0 13mm or toothed steel 0 12/14 mm with supports at 30 cm intervals.
Cast-iron grids, despite the improvements, stillcause too much splashing and sticking
of the dung. Hard standings without litter cause a fair amount of leg injuries, so that
in such cases a covering with rubber mats is desirable.
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Cubicle stalls
Progress could also be made with the cubiele stalls, especially by an improved construction ofthe cubicle, consisting ofthe use of a thick layerof sawdustand of doubleR divisions.
Research on the problem of dung removal and handling is continuing. Cubicle
stalls can be particularly attractive when existing buildingsmust beadapted for housing dairy cattle.
Fattening calves
Fattening calves were found to grow more quickly with a relative humidity of 90%
than of 60%, at a constant temperature of 20°C. A disadvantage is the condensation
in the building. With air inlet ducts in the floor an almost draught-free ventilation
could be obtained in the calf houses. The odour in the building can be considerably
reduced byputting 15cm ofwater into the dung channels.
Pig housing
Breeding pigs
It would seem that tied-up sows can be fed about | k g less food than loose housed
sows. Another adventage is that no pasture is needed that becomes a pool of mud
during wet spells. If it is not desired to use litter for the tied-up sows, a soft floor
covering - as with cattle - will be necessary. The problem is that nearly all kinds of
rubber mats as yet available are destroyed by the animals. So far the use of dung
channels has only given a satisfactory result with sows housed in pens.
Fattening pigs
Although there isno absolute proof that good insulation and mechanical ventilation are needed in houses for fattening pigs, practitioners are employing them in order
to reducepossible risks. •
The metering regularity of two mechanical feeding systems was considerably
improved as a result of institute research. The labour reduction achieved in using
such feeding systems enables more pigs to be kept with the same labour force. Practitioners are realizing this and are showing more interest in mechanical installations.
There is a choice between systems that throw the fodder on the floor and systems
that throw it in the trough. With floor feeding the outlay per pig is lower, but feed
consumption increases by about 5%. Theoretical calculations have shown that floor
feeding is in most cases still uneconomic in Holland. Trough feeding - mechanized
or non-mechanized - is usually preferable.
The flush-out system of dung removal has already found acceptance in a number of
fattening houses. The impression was gained that in Danish piggeries slats are better
than slatted panels for letting through the dung.
Experimentswithbiologicalpurification ofpigurine bymeans of a „Pasveer-ditch",
carried out in co-operation with the Dairy Agricultural Effluent Service,were successful. Bythe end of the year each day wehad processed 4501of slurry.
Poultry keeping
Laying hens
Keeping laying hens in „open front" houses was found to have little effect on the
total laying results. Underlow-temperature conditionsthe feed consumption is some37

what higher than with the traditional housing method. Naturally steps mest be taken
to prevent freezing of the drinking water and eggs. An experiment in keeping hens
on awirefloor showed that a stocking-density of 10animals/m2had no harmful effect
on production.
With a view to intensive mechanization and better possibilities of control, a number of large enterprises have started housing laying hens in cages. Comparative trials
with hens in cages and hens on the floor showed that the former had a somewhat
larger production and a somehat smaller mortality
In order to construct cheaper cages, two new battery types, which can be assembled by the poultry keeper himself, were developed in co-operation with the Advisory
Service for Poultry and a manufacturer of wire products.
To facilitate the removal of manure under the batteries an experiment was started
withthe flush-out system withvarious typesofdung channels.
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