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INLEIDING

De betekenis van de factor arbeid neemt in de landbouw nog steeds toe. Mechanisatie en rationalisatie gaan immer verder. Dit raakt uiteraard ook de bedrijfsgebouwen. Op vele bedrijven wordt een belangrijk deel van de arbeid in en rond de gebouwenverricht. Een groot percentage van dezearbeid valt in dewinter. De mechanisatie
van develdwerkzaamheden ishier en daar echter reeds dusdanig ver voortgeschreden,
dat het knelpunt met betrekking tot de arbeid zich naar de stalperiode verplaatst.
Er moet ook dan rationeel worden gewerkt. Niet zelden wordt dat evenwel in
sterke mate door de gebouwen belemmerd. Het klemt des te meer, omdat in het bijzonder op zaterdag en zondag de werkzaamheden verbonden aan het melken en de
verzorging van het vee door één of in ieder geval door een geringer aantal personen
dan vroeger gebruikelijk moet worden gedaan. Ditkan eigenlijk alleendoor bepaalde
werkzaamheden, die voorheen met de hand geschiedden, thans met behulp van machines te doen uitvoeren.
Het merendeel der in het bedrijfsgebouw te verrichten werkzaamheden bestaat uit
transportwerkzaamheden. Dit geldt zeer zeker ook voor het weide-en het gemengde
bedrijf. Veleeisen dievoor het transport inindustriële bedrijven gelden, zijn daardoor
ook voor de landbouw van toepassing. Men denke b.v. aan de plaatsing van verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar, het verkorten van afstanden en looplijnen,
het vermijden van bochten, drempels, smalle deuren enz. Men krijgt hiermede in het
landbouwbedrijf hoe langer hoe meer te maken. Hetzelfde kan worden gezegd ten
aanzien van de arbeidsverlichting en -veraangenaming.
De verhouding tussen lonen enerzijds en prijzen van machines anderzijds wijzigt
zich op langeretermijn gezien steedsmeer ten gunstevan delaatste. Dat dit de mechanisatie bevordert spreekt vanzelf.
Voorts is er het streven tot verbetering van de kwaliteit der produkten. Dit betreft
nietalleen devoedersdiemeninheteigenbedrijfgebruikt, docheveneensdeprodukten
die men aflevert. Daarbij komen voor het akkerbouwbedrijf ontwikkelingen als
aardappelbewaring, graandroging en graanopslag.
Dat dit allesmet betrekking tot delandbouwbedrijfsgebouwen bepaalde problemen
schept ligt voor de hand, problemen waarvoor oplossingen dienen te worden gevonden. Teneinde hiertoe te geraken is onderzoek onontbeerlijk.
Het bouwen en verbouwen is duur. Nieuwbouw en verbouwing worden erdoor belemmerd. Bovendien voltrekken vrijwel alle ontwikkelingen zich in een snel tempo.
Wat vroeger tientallen vanjaren duurde, gebeurt nu in enkelejaren. Ook dit raakt de
landbouwbedrijfsgebouwen. Dikwijls iser reeds na korte tijd sprake van economische
veroudering. Het verschil tussengebouwen enmachines heeft daardoor de neiging te
vervagen. Ook hier liggen derhalve vraagstukken, waarbij onderzoek noodzakelijk
moet worden geacht. Zij betreffen o.m. afschrijving, onderhoud, financiering, andere
materialen en constructies, standaardisatie e.d.
In feite ligt in het voorgaande de taak van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen besloten. Een taak die van steeds grotere betekenis wordt. Het instituut
is nu ruim 3jaren bezig en heeft reeds op menig terrein resultaten geboekt. Moge dat
ook indekomendejaren het geval zijn.
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HET ONDERZOEK

Weide- en gemengde bedrijven
Rundveehouderij
Grupstallen
Aan het mechanisch en automatisch uitmesten is reeds enige jaren gewerkt. Met
enkele systemen is inmiddels een dusdanige ervaring opgedaan, dat zij voor de praktijk bruikbaar kunnen worden geacht. Op ca. 150 bedrijven is thans reeds een automatische mestschuif in gebruik. Daarnaast komen nog een zestigtal bedrijven met een
installatie volgens het schuifstangsysteem en een vijftigtal bedrijven met een rondgaande ketting voor. De bij het onderzoek verkregen resultaten hebben hier dus wel
zeer snel ingang gevonden.
Eenproefmethetverwijderen van demest door middelvan spoelengafeen hoopvol,
doch nog niet geheel bevredigend resultaat. Er wordt aan voortgewerkt.
Wat het mechanisch transport van kuilvoer betreft werd geëxperimenteerd met het
schuifstangsysteem, een rondgaande ketting en een voervijzel. Bij de eerste twee gaat
het dus om principes die ook bij het uitmesten worden toegepast. Er wordt gehoopt
dat met één aandrijfsysteem kan worden volstaan. Voorts werden een proef met een
verplaatsbare voergoot en een krachtvoederdoseerapparaat en enige proeven met
voorraadhooiruiven voorbereid.
Verschillende experimenten lijken niet zonder perspectief. Het isechter nog tevroeg
voor het trekken van conclusies. Hebben de experimenten inderdaad succes en zou

APB. 1. Uitmesten door middel van spoelen. De grup
heeft een ronde vorm en is afgedekt met een rooster.
De stand van de koe en de mestgang liggen vrijwel
even hoog. Door eensindevierdageneenschuif op te
trekken, drijven mest en giernaar demengmestkelder.

AFB. 2. Schemavaneenproefmeteenbedrijfsgebouw meteengrupstal, waarin wordt gemolken via
een melkleiding, de mest automatisch wordt verwijderd en het voer mechanisch voor de koeien
wordt gebracht.
1 ronde silo - 2 rechthoekige silo - 3 deel - 4 ruimte voor trekkerenwerkplaats - 5 kalverstal 6 voederlokaal - 7 melklokaal - 8 vierrijige Hollandse stal waarin melkleiding, voertrein en automatische uitmestinstallatie - 9 platform voor het plaatsen van zakken meel e.d.

AFB. 3. Gedeelte van de stal volgens het schema van
afb. 2. De voergang en de voergoten zijn vervangen
door eenz.g.voertrein.Linksenrechtseenrij standen.
In hetmidden deverdiepingwaarin devoertrein rijdt.
Vloeren en wanden van de stal zijn opgebouwd met
behulp van betonelementen.

AFB. 4. Devoertrein rijdt langsdesilo'sen
de hooitas.Het krachtvoer wordt verstrekt
met behulp van krachtvoederdoseerapparaten.

AFB. 5. Destalvloer bestaat geheel uit betonelementen.

AFB. 6. Destalvolgenshet schemavan afb. 2van
buiten gezien. Ookdewand isgeheel opgebouwd
uitelementen enheeft eenisolatiewaarde die overeenkomt met dievaneen spouwmuur.

men verder overgaan tot b.v. het melken via een melkleiding, dan kunnen er in de
grupstal arbeidsprestaties worden bereikt die stellig nietvoor die in een loopstal behoeven onder te doen. Tabel 1illustreert dit.
TABEL 1. Arbeidsbehoefte inman-urenvoor deveeverzorgingper stuksgrootveeperjaar opeen zuiver
weidebedrijf.

I. Handmelken, traditionele voedering, uitmesten en stapelen in
handkracht
II. Machinaal melken, metdehand namelken, traditionele voedering, uitmesten enstapelen inhandkracht
III. Machinaalmelken,machinaalnamelken,traditionelevoedering,
uitmesten enstapelen inhandkracht
IV. Machinaal melken,machinaalnamelken,traditionelevoedering,
automatisch uitmesten enstapelen
V. Machinaal melken, machinaal namelken, voorraadvoedering,
mechanischreinigenvandeuitloop
VI. Machinaal melken (melkleiding), machinaal namelken, mechanischvoeren (voertrein),automatisch uitmesten en stapelen . .

Staltype

Manuren per
gveperjaar

Grupstal

155

Grupstal

85

Grupstal

60

Grupstal

55

Loopstal

50

Grupstal

45

Loopstallen
De open loopstal biedt uit een oogpunt van arbeid perspectief. Zo iser de mogelijkheid tot melken in een doorloopmelkstal. Hierin kunnen grote arbeidsprestaties worden bereikt. Er werd in 1961 geëxperimenteerd met de visgraatdoorloopmelkstal.
Hiervoorwerdeenbepaaldtypekrachtvoederdoseerautomaatontwikkeld,waarvan aan
belanghebbenden tekeningen ter beschikking werden gesteld. De visgraatdoorloopmelkstal verdient bij grote veestapels aanbeveling.

0 1 2 3 A 5m.
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AFB. 7. Schema van een proef waarbij het uitmesten en het transport van het kuilvoer geschieden
met behulpvanrondgaandekettingen met meenemers.
1 plaats voor het storten van de mest op de wagen - 2 aandrijving rondgaande ketting - 3 grup
waarin rondgaande kettmg met meenemers - 4 voergoot waarin rondgaande ketting met meenemers - 5 sleufsilo.

AFB. 8. De afvoer van demestop de boerderijvolgenshetschemavanafb. 7.Demest
kan opeenstalmeststrooierworden gestort.
AFB. 9. De rondgaande ketting voor de
mestafvoer ineen bocht.
AFB. 10. Het transport vanhetkuilvoer volgens
het schemavanafb. 7.Links enrechtseensleufsilo,waardoor de rondgaande kettingloopt. De
goot kan worden afgedekt.

Omtrent de verschillende typen doorloopmelkstallen werd een mededeling uitgegeven.
Een ander facet van de open loopstal is de mogelijkheid tot voorraad- en zelfvoedering. Hiermede werden, nadat in voorgaande jaren proeven met mestvee op zelfvoedering vankuil van suikerbietenkoppen en -blad en voorraadvoedering van hooi
tot gunstige resultaten hadden geleid, proeven genomen met melkvee. Bij een eerste
vergelijkende proef werd geen verschil in totale voederopname en melkproduktie geconstateerd tussen normale en voorraadvoedering. Wel werd bij de laatste meer graskuil en minder hooi opgenomen dan bij de eerste.
Er werd geëxperimenteerd met verschillende systemen van voorraad- en zelfvoedering. Zij bleken technisch zeer wel mogelijk. Over het voedertechnische aspect en de
invloed op de produktie is echter nog niet voldoende bekend.
De proeven met het mechanisch afschuiven van de mest van de uitloop verliepen
bevredigend. Het is in dit verband wenselijk de verharde ruimten zoveel mogelijk in
éénlijn te brengen.
Opéénbedrijf werdendeindemengmestkelder geschoven mest,gierenwater metde
aanwezige beregeningsinstallatie over het land verspreid.
Eenbelangrijk bezwaarvandeloopstalishet hoge stroverbruik. Verschillende proeven hebben geleerd, dat het stroverbruik aanzienlijk kan worden beperkt door de ligruimte zodanig te projecteren, dat daarin zo weinig mogelijk verkeer is.
Op een bedrijf met een open loopstal waar zomerstalvoedering •vordt toegepast,
bleek het stroverbruik in de zomer hoger dan in de winter. De dieren zochten de
schaduw en verbleven daardoor teveel in de ligruimte.
Een proef met een tweetal verharde ligstroken met stalbokjes en rubbermatten en
tussen deze ligstroken een roostervloer gaf nog niet een in alle opzichten bevredigend

AFB. 11.Schema van de visgraatdoorloopmelkstal. Geschikt voor bedrijven met een loopstal en
een groot aantal stuksvee.

AFB. 12. Visgraatdoorloopmelkstal. Links
dekrachtvoederdoseerapparaten.Rechtsde
verdiepte ruimte voor de melker.
AFB. 13. Voorraadvoedering van hooi.

AFB. 14. Ruif voor voorraadvoedering vanhooi.

resultaat. Het verkeer op de roostervloer isdaar te gering, waardoor demest te weinig
door de roosters wordt getrapt.
Een tweede bezwaar van de open loopstal is het open zijn. Dit bezwaar kan men
ondervangen door de stal dicht te maken. Men krijgt dan echter eenveel groter vloeroppervlak en daardoor hogere bouwkosten. In Noorwegen houdt men het vee wel
geheel op roostervloeren in een gesloten loopstal. Per dier heeft men dan slechts
3,5m2nodig. De stalmoet worden geïsoleerd engeventileerd. Met deze roostervloeren
werd het vorige jaareenoriënterende proef met jongvee genomen. Het resultaat was
gunstig. Dit was aanleiding tot het opzetten van eentweetal proeven metgrootvee. Op
één bedrijf kwam de stalvrijwel gereed. De mestwordt daar met behulp van schuiven
onder deroostervloervandaan getrokken. Voortswordtvoorraadvoedering toegepast.
Het isnog te vroeg om iets over de resultaten mede te delen.
Relatie tussen bedrijfsvoering en gebouwen
De gebouwen bepalen mede het resultaat van het landbouwbedrijf. De relatie tussen
bedrijfsvoering en gebouwen is veelal zeer nauw. Aan deze relatie is reeds in verschillende studies uitvoerig aandacht geschonken. Dit was ook in 1961het geval. Zo werd
in het kader van de Landbouwweek 1961 een studie gemaakt van de grupstal en de
10
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AFB. 17. Schema van een proef met het houden van melkvee op een roostervloer. Er is plaats
voor 60 stuks melkvee met bijbehorend jongvee.
1 melklokaal - 2 doorloopmelkstal - 3ruimte voor mestschuif onder roostervloer - 4 roostervloer
- 5voergoot en plaats voor voorraadhooiruif - 6 deel - 7kalverstal - 8hooiberg - 9 plaats waar
de mest in de mengmestkelder wordt geschoven - 10 mengmestkelder.

il

AFB. 18. Jongveeopeen roostervloer.

loopstal op een 20 en een 30ha groot bedrijf bij uiteenlopende vormen van mechanisatie.
Standaardisatie, fabriekmatige vervaardiging en zelf doen
Zoals reeds eerder gezegd voltrekken de ontwikkelingen in de landbouw zich in een
snel tempo. Het is daarom wenselijk dat de gebouwen zodanig zijn ontworpen, dat ze
voor zoveel mogelijk doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit is enkelejaren geleden
voor hetinstituut aanleiding geweest tot het ontwerpen van eenaantal vloerelementen,
met behulp waarvan men de verschillende stalvloeren van een rundveestal, een varkensstal enz. zou kunnen opbouwen. Een aantal van deze elementen, zoals b.v. voergoten, giergoten, elementen voor de grup e.d., worden hier en daar in de praktijk bij
de traditionele bouw toegepast. Vanzelfsprekend bereikt men de flexibiliteit niet
alleen met devloer, ook dewanden moeten kunnen worden gewijzigd. Er zijn daarom
verschillende wandelementen, zowel met als zonder isolatie, ontworpen. Op een
tweetal bedrijven is daarmede een proef genomen. In het ene geval betreft het een stal
voor 80stuksvee.
Het gaat hier niet om complete geprefabriceerde gebouwen, doch om kleinere
elementen, die de architect bij het ontwerpen van gebouwen kan toepassen.

AFB. 19. Stal waarin onderzoek betreffende het stalklimaat voor mestkalveren wordt verricht.

12

Materialen en constructies
Een mogelijkheid tot verlaging van de bouwkosten kan zitten in de toepassing van
andere materialen of constructies. Wil men deze gebruiken voor omwanding van
rundveestallen, varkensstallen, kippenhokken e.d., dan is het wenselijk dat men zich
tevoren een indruk vormt van de wijze waarop die materialen en constructies
op het vaak vochtige stalklimaat en de grote temperatuurverschillen tussen binnen
en buiten zullen reageren. Dit is daarom de aanleiding geweest tot een overeenkomst
met het Centraal Technisch Instituut T.N.O., dat over de nodige specialisten en ten
dele ook over de outillage beschikt om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Waarschijnlijk zal in de loop van 1962 met de beproeving van de eerste materialen en
constructies kunnen worden begonnen.
Ook wat detoepassing van constructies in andere zin betreft werden enkele proeven
voorbereid. Dit geldt in het bijzonder de toepassing van rondhout.
Onderhoud
Met een onderzoek betreffende de bruikbaarheid en de onderhoudskosten van
boerderijen in Drenthe werd een begin gemaakt.
Huisvesting mestkalveren
De stalvoor het onderzoek naar het stalklimaat voor mestkalveren, welk onderzoek
in samenwerking met de Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek werd opgezet, kwam gereed. Het onderzoek nam een aanvang.
Varkenshouderij
Bij de varkenshouderij spelen het voerverbruik, de groei en de gezondheid een
grote rol. Zij worden mede bepaald door het stalklimaat. Onderzoek op dit terrein is
zeer gewenst. Voor de hand liggend is dat daarbij wordt samengewerkt met het Insti-

AFB. 20. De wijze, waarop de kalveren in de stal van
afb. 19 zijn gehuisvest.
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AFB. 21.Varkensstal, waarin proeven
betreffende het stalklimaat worden
genomen.RechtsdeDeensestal,links
hokken met buitenuitloop.

tuut voor Veeteeltkundig Onderzoek. Zo is o.m. een plan voor het bouwen van een
klimaatstal voor varkens bij de proefboerderij van dat instituut in voorbereiding. Er
mag worden gehoopt dat het plan in 1962zijn definitieve vorm krijgt.
In afwachting van de tot standkoming van deze stal werden enige praktijkproeven
genomen. Zo werd een aantal goed geïsoleerde en mechanisch geventileerde stallen
vergeleken met slecht geïsoleerde en natuurlijk geventileerde stallen. Dit onderzoek is
nog niet afgesloten. Er werden tot heden geen grote verschillen geconstateerd.
Een vergelijking tussen een Deense stal en een stal met buitenuitloop wees in de
richting van een gunstiger resultaat bij de Deense stal.
Wat de ventilatie betreft werden enkele proeven met verschillende systemen en ook
eenz.g. Turks bad voorbereid.
Eenproef met geheel automatische voedering van gedoseerdehoeveelheden meel en
water gaf een nog niet in alle opzichten bevredigend resultaat. Er werd een tweede
proef opgezet, waarbij met de in de eerste stal opgedane ervaring rekening werd gehouden.
Bij een proef met voorraadvoedering van dikke brij in een z.g. vacuümketel bleek
dat dittechnisch zeerwelmogelijk is. Terzake zijn echter voederproeven noodzakelijk.
Ten aanzien van het automatisch uitmesten vanvarkensstallen werden verschillende
ii'imii—

AFB. 22. Ook ten aanzien van de
varkenshouderij worden proeven
met roostervloeren genomen. De
mest wordt met behulp van een
schuif onder de roosters vandaan
getrokken.
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positieve resultaten geboekt. Het in de mestruimte aanbrengen van betonroosters
met daaronder een automatische mestschuifwerd reeds opmenigbedrijf nagevolgd.
Voorts werd een proef genomen met het houden van varkens op volledige
roostervloeren, waarbij de mest tussen de betonnen balken door wordt getrapt en
daaronder met behulp van een schuif wordt verwijderd. Er werden balken van 10en
12| cmenspleten van 2en 3cmtoegepast. Deresultaten lijken hoopvol.
Pluimveehouderij
Om dezelfde redenen als bij de varkenshouderij vermeld, is ook bij het pluimvee
onderzoek betreffende het stalklimaat gewenst. Ten aanzien hiervan wordt samengewerkt met het Instituut voor de Pluimveeteelt te Beekbergen.
Legkippen
Een vergelijkende proef met een zwaar geïsoleerd en mechanisch geventileerd hok
en een normaal geïsoleerd en natuurlijk geventileerd hok gaf nog geen verschillen
van betekenis. Met het nemen van enkele proeven met verschillende ventilatiesystemen en daarmede verband houdende bezettingsdichtheden werd een aanvang gemaakt.
Een proef met het houden van legkippen op lattenroosters verliep bevredigend. De
helft van het hok was voorzien van lattenroosters. De automatische voederketting
en de drinkwatervoorziening waren boven de roosters aangebracht. De roosters
bleven goed schoon, er gingen geen eieren verloren en de bezettingsdichtheid kon
worden opgevoerd. Hetideeisreeds opverschillendebedrijven intoepassing gebracht.
Teneinde het voeren op bedrijven met een niet al te groot aantal kippen te vereenvoudigen, werd een proef genomen met een voederlorrie. Deze werkte goed. Een bezwaar is echter dat de rails als zitstokken worden gebruikt, waardoor men daaronder
te veel mest krijgt.
Slachtkuikens
Een plan voor een bij het Instituut voor de Pluimveeteelt te Beekbergen te bouwen
hok voor het onderzoek van het hokklimaat voor slachtkuikens werd voorbereid. Er
magworden gehoopt dat dithok in 1962tot stand komt.
Het in samenwerking met de Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek ter hand genomen

AFB. 23.Een proef metlegkippen oplattenroosters.
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AFB. 24. Een hok, waarin proeven
U metverlichtingbijslachtkuikensworden genomen.

onderzoek betreffende verlichting in slachtkuikenhokken werd voortgezet. Proeven
met enerzijds afwisselend f uur rood en I j uur blauw licht en anderzijds 16 uur wit
licht en verder verduistering gaven een significant verschil ten gunste van het eerste.
Een daarop volgende serie proeven, waarbij afwisselend rood en blauw licht werd
vergeleken met continu rood licht, leverde geen verschillen op.
Algemeen
Dakbedekking met asbest-cement golfplaten
Een enquête betreffende de ervaringen met asbest-cement dakbedekkingen werd
verwerkt tot een rapport.
Erfverharding
Tezamen met de cementindustrie werd een aantal proeven met bodemstabilisatie
metbehulpvan cementvoorbereid enaangelegd.Bijhetaanleggenvan de proefstroken
werd waar mogelijk gebruik gemaakt van op de boerderij voorkomende werktuigen.
De voorlopige indruk van deze wijze van erfverharding is gunstig.
Voorts werd eenproef metklei-kalk-cement stabilisatievoorbereid en uitgevoerd.

AFB. 25. Erf- en kavelbaanverharding door middel van bodemstabilisatie met behulp van cement.
Hier wordt de cement over het te
stabiliseren oppervlak verdeeld.
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AFB. 26. De cement wordt met behulp van een tuinbouwfrees met de grond gemengd.

Nieuwe bedrijfssystemen
Het instituut wasbetrokken bij devoorbereiding van verschillende in het kader van
nieuwe bedrijfssystemen te nemen proeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van het op het
Proefbedrijf Millingerwaard ter hand te nemen onderzoek. Resultaten kunnen hier
nog niet worden gemeld.
Complete boerderijen
Het uiteindelijk doelvan het onderzoek iso.m. het complete bedrijfsgebouw.
Beziet men de rundveehouderij, dan zijn aanmerkelijke vorderingen gemaakt met
het automatisch uitmesten en het machinaal melken via een melkleiding. Daarnaast
zijn experimenten met mechanisch voedertransport aan de gang. Deze ontwikkelin-

9

' AFB. 27. Het aandrukken van de gestabiliseerde oppervlaktedoormiddel
", van een trilwals.
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AFB. 28. Het gestabiliseerde erf.

gen deden debehoefte ontstaan aan het nemen van een proef met een boerderij waarbij het gezamenlijke effect van de genoemde voorzieningen op de benodigde arbeid
zou kunnen worden nagegaan. Voor een dergelijk bedrijfsgebouw werd een plan ontworpen dat door een architect werd uitgewerkt en vervolgens ten uitvoer gebracht.
Met dewaarnemingen zaltegenheteindevandestalperiode kunnen worden begonnen.
Ook in ander opzicht werd echter aan complete bedrijfsgebouwen gewerkt. Dit
geldt met name voor boerderijen voor de ruilverkaveling Tielerwaard-West. Hiervoor
werden in het verband van de Werkgroep Onderzoek Komgronden tezamen met verschillende specialisten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een aantal plannen
ontworpen welke als basis voor de voorlichting kunnen dienen.
Een door de Stichting tot Ontwikkeling van Komgrondengebieden in Gelderland
ende StichtingtotBevorderingvandeWelvaart indeWest-Betuwe uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerpen van boerderijen in hetzelfde gebied bracht geen zonder
meer aanvaardbare ontwerpen. Nu een aantal architecten met een uitgeselecteerd
ontwerp zich bereid heeft verklaard hun plan aan de hand van de door de jury gegeven beoordeling te wijzigen, mag echter worden gehoopt dat ook hier nog een positiefresultaatzalworden bereikt.Wellichtzalditdantezamen metdatvande genoemde
werkgroep tot eenpublikatie worden verwerkt.
Opverzoek vanhet Landbouwschap werd eenaanvang gemaakt meteen onderzoek
waarbij zal worden nagegaan of er in Nederland fabrikanten kunnen worden gevonden, die in staat en bereid zijn zo ver mogelijk geprefabriceerde complete landbouwbedrijfsgebouwen (dichte schuren) te leveren die aan redelijke eisen van degelijkheid,
doelmatigheid en welstand voldoen en als bedrijfsgebouw voor mogelijke erfpachters
van akkerbouwbedrijven in de polder O. Flevoland kunnen dienen.
Voorts werd gewerkt aan het opstellen van plannen voor enkele boerderijen waarmede mogelijk in het kader van de bedrijven in eigen beheer van de Directie van de
Wieringermeer indepolder O.Flevoland proeven zouden kunnen worden genomen.
Tenslotte werd het instituut op verzoek van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
betrokken bij enige te bouwen boerderijen met enkele min of meer experimentele
aspecten.
Dat er ten aanzien van de complete boerderijen ook voor de architect een belangrijke taak ligt, spreekt vanzelf.
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CONTACTEN

Het aantal contacten breidde zich in belangrijke mate uit. Twee gelegenheden droegen hiertoe bij. De eerste was de z.g. donateursdag, waarop verschillende medewerkers van het instituut en ook de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw een
inleiding hielden over het door hen verrichte werk en de daarbij verkregen resultaten.
De dag werd door ca. 180 personen, waaronder een vrij groot aantal architecten en
andere bij de bouwnijverheid betrokkenen, bezocht. De tweede gelegenheid die het
instituut in het bijzonder met architecten in aanraking bracht, was de in het gebouw
van het instituut gehouden tentoonstelling van deinzendingen voor deprijsvraag voor
boerderijen in de Tielerwaard-West. Verschillende architecten maakten toen van de
gelegenheid gebruik zich tevens op de hoogte te stellen van hetgeen het instituut doet.
Ook de contacten met het buitenland namen in aantal en omvang toe. Zo werd wat
de Benelux betreft een onderzoekgroep voor Boerderijbouw en Arbeidskracht ingesteld. Voorts werden bijeenkomsten van de A.L.B. (Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaftliches Bauwesen) en het in Bari gehouden congres van de sectie boerderijbouw
(Commission Internationale du Génie Rural) bijgewoond en werden bezoeken gebracht aan instituten in Noorwegen, Engeland en Duitsland. Zij schiepen de mogelijkheid tot een oriëntatiebetreffende de daar plaats vindende ontwikkelingen en de wijze
waarop het onderzoek met betrekking tot de bedrijfsgebouwen er wordt aangepakt.
De reis naar Noorwegen had verder in het bijzonder ten doel de bestudering van de
aldaar met het houden van rundvee op roostervloeren opgedane ervaringen.
Uiteraard leidde het contact met buitenlandse instituten er eveneens toe, dat ook te
Wageningen verschillende bezoekers van elders werden ontvangen.
Evenals voorgaande jaren deden ook dit jaar weer diverse voorlichtingsdiensten,
organisaties en instellingen een beroep op de medewerking van het instituut.
De samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw verliep
geheelnaar wens.Verzoeken omvoorlichting van landbouwers werden aan hem doorgegeven.

AFB. 29. Donateursdag 1961.

AFB. 30. Overzicht van de in het Centrum
Techniek gehouden expositie van de inzendingen voor de prijsvraag voor boerderijen in de
ruilverkaveling Tielerwaard-West.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Het instituut was o.tn. vertegenwoordigd in de volgende commissies, werkgroepen
e.d.:
-

Werkgroep Onderzoek Komgronden
Subcommissie Boerderijen van de Werkgroep Onderzoek Komgronden
Studiegroep Melkveehouderij
Studiegroep Mestveehouderij
Studiegroep Pluimveehouderij
Werkgroep Coöperatieve Melkveehouderij
Werkgroep Huisvesting en Verzorging van Landbouwhuisdieren
Contactcommissie voor Arbeidsonderzoek en Landbouwbedrijfsgebouwen
Onderzoekgroep Boerderijbouw en Arbeidskracht van de Benelux
Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering
Adviescommissie Millingen T.N.O.
Werkgroep Onderzoek Proefboerderij Millingerwaard
Werkgroep Zelfvoedering
Commissie Onderzoek Bedrijfsgebouwen in Drenthe
Adviescommissie Landbouwtelling 1961
Studiecommissie maaidorsen, drogen en bewaren van graan van de Ver. voor
Bedrijfsvoorlichting in de N.O.P.
Jury Prijsvraag voor boerderijen in de Tielerwaard-West
Subcommissie Nieuwe Bedrijfssystemen
Commissie Boerderijenbouw van het Landbouwschap
Technische Werkgroep van de Commissie Boerderijenbouw van het Landbouwschap.

20

PUBLIKATIES,MEDEDELINGEN EN ARTIKELEN

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de vorm van publikaties,
mededelingen en artikelen.
De publikaties bevatten in het algemeen verslagen van uitgebreide onderzoekingen.
Ook het jaarverslag verschijnt in deze serie.
De mededelingen hebben in het bijzonder betrekking op zaken, die zich lenen voor
weergave in beknopte vorm.
Daarnaast zijn er dan nog de artikelen in meer of minder gespecialiseerde bouw-,
landbouw- en andere vakbladen.
Zij die allemededelingen en publikaties wensen te ontvangen, kunnen toetreden als
donateur van het instituut. De donatie bedraagt f 10,—per jaar.
Publikaties
In 1961werden denavolgende publikaties uitgegeven:
No. 8. De werktuigenberging op het landbouwbedrijf, door ir. P. Koomans en
drs. G. J. H. Rijkenbarg.
No. 9. Aspecten van gebouwen op akkerbouwbedrijven, door J. A. Gels
No. 10. Verslag over het jaar 1960.
No. 11. Rundvee en varkens op roostervloeren, door ir. S. Brandsma en H. R.
Poelma.
No. 12. Donateursdag 1961.
Mededelingen
In 1961 verschenen:
No. 9. betreffende asbestcement golfplaten op oude rieten daken.
No. 10. betreffende doorloopmelkstallen.
Artikelen
In de navolgende bladen werden de daarbij vermelde artikelen geplaatst:
Naam schrijver
ir. H. Berghoef
en J.A. Gels
J. A. Gels
ir. P.I. Haartsen

ir.P.I. Haartsen
en
ir.A.L.W.Visser

Blad

Titel

Datum verschijningblad

Aardappelbewaarplaatsen

Bouw

14-1-'61

Erfverharding omde boerderij
Veiligheid in landbouwbedrijfsgebouwen
Het gebruik van lattenroosters in
pluimveehokken
Goedehuisvestingendekostprijs van
slachtkuikens
Warmte-isolatie

Landbouwgids 1962
Maandblad „De
Veiligheid"
De Boerderij e.a.

nov. '61
nov.'61

Plattelandspost

20-7-'61

Veeteelt-enZuivelberichten

nov. '61

31-5-'61

21

Naam schrijver

Titel

ir. L.H.Huisman

Landbouwbedrijfsgebouwen

ir. P. Koomans

Open loopstallen in Engeland
Mechanisatie in de grupstal
Aspecten van de loopstal voor rundvee
De bedrijfsgebouwen

H. R. Poelma

B. Rienks

drs. G. J. H.
Rijkenbarg

Landbouwbedrijfsgebouwen
Stand van zaken ten aanzien van
enkele ontwikkelingen betreffende de
grupstal en de varkensstal
Het houden van melkvee op roostervloeren
Bewaren van mest en gier
Stalmestverwerking met een automatische schuif
Nieuwe mogelijkheden tot toepassing
van fabriekmatig vervaardigde onderdelen in de boerderijbouw
Aspecten van de boerderijbouw
Boerderijbouw en bedrijfsplanning
De toepassing van fabriekmatig vervaardigde bouwelementen in de boerderijbouw
De economische aspecten van mechanisatie, gebouwen en arbeid op het
weidebedrijf
Montagebouw in de landbouw

drs. G. J. H.
Rijkenbarg en
G. Postma
drs. G. J. H.
Rijkenbarg
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Bieden de roostervloeren perspectief
voor het gemengde bedrijf?
De werktuigenberging op het landbouwbedrijf
Openbare nutsvoorziening in landbouwbedrijfsgebouwen
Consequenties van de relatie tussen
bedrijfsvoering en gebouwen
Perspectieven van de fabriekmatig
vervaardigde bouwelementen in de
boerderijbouw

Blad

Winkler Prins van deze
tijd
Plattelandspost
Plattelandspost
Zeeuws Landbouwblad e.a.
Landbouwmechanisatie
De Boerderij
Nieuwe Veldbode e.a.

| Datum verschijning blad
1961
26-10-61
26-10-'61
25-3-61
juli '61
22-3-'61
24-3-'61

C.M.C. Melk

26-8-'61

Landbouwgids 1962
C.M.C. Melk

nov. '61
2-12-'61

Boer en Tuinder e.a.

7-4-'61

Raiffeisenbode

jan.'61

Landbouwmechanisatie
Bouw

april '61
l-7-'61

Landbouwmechanisatie juli '61

Misset's Bouwwereld
Landbouwmechanisatie

4-8-'61

Shell in de landbouw

okt. '61

Plattelandspost

9-ll-'61

Ons Platteland e.a.

10-11-'61

Landbouwmechanisatie

dec. '61

sept. '61

BEDRIJVEN WAAR PROEVEN ZIJN GENOMEN
WAARBIJ HET INSTITUUT WAS BETROKKEN

Automatischemestafvoer rundveestallen
H. Steenbergen
Buitenhuizerweg 16
H. A.Dijkstra
Binnendijk 42A

Ruinerwold
Rottum (Fr.)

Uitmesten doormiddelvanspoeleninrundveestallen
W.v.d. Steege
Kamperstraatweg27
Mechanisch voedertransport ingrupstallen
C.Verhoef
Nedereindseweg 97
J. A. Smelt
Kerkstraat 5
„C. R. Waiboerhoeve"
H. A.Dijkstra
Binnendijk 42A
Openloopstallen
C. Uyterlinde
P. G. vanBeest

Kamperveen (Ov.)

Jutphaas
Vriezenveen
Millingen
Rottum (Fr.)

Elsendorperweg 85
Panderweg2

Gemert (N.Br.)
Echteld-Lienden (Gld.)

Loopstal met ligstroken met rubbermatten en stalbokjes en tussen de ligstroken een mengmestkelder
afgedekt door betonroosters
S.v.d. Kooy
Zuidbuurt 29
Maasland (Z.H.)
Voorraad-enzelfvoedering
C. Uyterlinde
B.H. Versteeg
B.J. Drenth
Th. M.J. Rutten
J. A.A.van Meer
J. Smulders
C.deBoer
Doorloopmelkstallen
P.G. van Beest
C. Uyterlinde
B.J. deBoer

Elsendorperweg 85
Windmolenbroekseweg 4A
Ripsestraat 15
C117
Looneind6
v.Haestrechtstr.17
De Poffert

Gemert (N.Br.)
Almelo
De Rips (N.Br.)
De Cocksdorp (Texel)
Alphen (N.Br.)
Kaatsheuvel (N.Br.)
Hoogkerk (Gr.)

Panderweg2
Elsendorperweg 85

Echteld-Lienden (Gld.)
Gemert (N.Br.)
Onderdendam (Gr.)

Gesloten loopstallen
B.J. deBoer
Rundvee op roostervloeren
C.deBoer
Proefboerderij „De Bunzing" van het
I.V.O.
G. G. Raangs
G. B.Holtslag

Onderdendam (Gr.)

De Poffert

Hoogkerk (Gr.)

Bunzinglaan1
Wierumerschouwsterweg 21
Vredesteinsestr. 8

Zeist
Adorp (Gr.)
Driel (Gld.)
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Stalklimaatmestkalveren
N.V. Denkavit
Kon. Ned. Gist-en Spiritusfabriek N.V. Haarweg

Voorthuizen
Wageningen

Stalklimaat mestvarkens
G. Mauritz
Prof.v.Uvenweg231
Proefboerderij „Noord-Holland"
Middenweg9
Mej. E. A.Reus
Roeëkamperweg42
Kon. Ned. Gist-en Spiritusfabriek N.V. Haarweg

Wageningen
Wogmeer-Spierdijk
Garderen (Gld.)
Wageningen

Varkensstallen metroostervloer
M.A. Timmermans

St. Sebast. Kapelstr. 6

Weert

Mestafvoer varkensstallen
P.J. G. Verstappen
W.van Hoof
F. Megens
P. van Balkom
F. J. J. Deterd Oude Werne

Kasteellaan 19
Klein Tilburg6
Julianastraat 27
Molenhoefstr. 7
G 73

Well (L.)
Hulten (post Gilze)
Berghem bijOss
Udenhout (N.Br.)
Weerselo (Ov.)

Automatischevoederingenvoorraadvoederingvanvarkens
W. van Hoof
Klein Tilburg 6
N. Rietjens
Lochterstraat 4
C. Robbertsen
Veerweg1

Hulten (post Gilze)
Hunsel (L.)
Renswoude (U.)

Lattenroostersinkippenhokken
fa. v. d. Laar en Couperus
P.J. Philipsen

Someren (N.Br.)
IJsselstein (L.)

Deurnseweg26

Half-automatische voedering vanlegkippen
Stichting Oosting
Instituut voor Kleinveeteelt

Emmen

Hokklimaatlegkippen
Stichting Oosting
Instituut voor Kleinveeteelt
Proefbedrijf voor de Pluimveeteelt
Pluimveeproefbedrijf

Spoorweg2
Soerendonk

Emmen
Horst (L.)
Maarheeze(N.Br.)

Invloedverlichting opslachtkuikens
Gebr. de Zeeuw

Franse Kampweg1

Bennekom

Mechanische mestafvoer kippenhokken
P. J.Philipsen

Deurnseweg 26

IJsselstein (L.)

Vloerelementen rundvee-envarkensstallen
K. Lassche
B26
H. A.Dijkstra
Binnendijk 42A
H. Welbergen
Schoneveldsedijk N 65
A.Blikman
Ezerallee 4
H. Kuypers
Reigerstraat 2
C.J. Leermakers
B95
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Hengelo (Gld.)
Rottum (Fr.)
Barchem (Gld.)
Almen (Gld.)
Someren (N.Br.)
Wintelre (N.Br.)

Wandelementenrundvee-envarkensstallen
H.A.Dijkstra
Binnendijk 42A
Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek N.V.Haarweg

Rottum (Fr.)
Wageningen

Erfverharding
Proefboerderij „De Waag"
J.J. Berkvens
„C. R. Waiboerhoeve"
J.T.Wieringa

Creil (NOP)
Asten (N.Br.)
Millingen
Den Ham (Gr.)

Ospelerweg 6
S.Veldstraweg25

25

SUMMARY

In 1961research was mainly concentrated on the buildings for grassland and mixed
farming.
Experiments with regard to automatic manure removal from stanchion stalls
showed several positive results. The so-called „Schwemmentmistung" also seems to
have perspectives. Various experiments concerning mechanical and automatic feeding by means of gutter scrapers of the reciprocating and the continuous type as well
as by means of a travelling manger were started.
Attention was paid to loose housing systems.In thisfieldexperiments were carried
out with the herringbone type of milking parlour, mechanical cleaning of the paved
area and self-feeding and store-feeding of hay and silage. In several cases adoption
by practice resulted. The amount of bedding straw required for loose housing is a
disadvantage of this housing system. Therefore, some experiments with slatted floors
were carried out.
Research concerning the use of light-weight concrete elements - also to be handled
by the farmer himself - for the construction of floors and walls was continued. The
ultimate purpose is a building that can easily bs changed without much expense.
Plans with regard to the testing of materials and constructions to be used for walls
of livestock buildings were set up.
Investigations with a view to the climatic environment for fattening calves were
started. Moreover, some experiments regarding the climate for fattening pigs were
carried out. The environmental pighouse is not yet ready.
Mechanical dung removal from piggeries showed good results. The housing of pigs
on slatted floors was tried out satisfactorily. Attention was paid to automatic feeding
as well.
Slatted floors for layinghensproved tohaveperspectives.Aconsiderable increase of
the number of hens per sq m could be realized with this system. Some competitive
trials with artificial lighting in broiler houses showed significant differences.
The results of an inquiry concerning the experience gained with corrugated asbestos
cement sheets asa roofing material werelaid down in a report.
Plans for complete buildings for various types of grassland farms were designed,
one of these relating to a farm with a highly mechanized stanchion stall.
A regular and useful contact was maintained with several research institutes
abroad.
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