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VOORWOORD

Het is een bekend feit dat de doelmatigheid van debedrijfsgebouwen op de gemengde en de weidebedrijven in vele gevallen te wensen overlaat. De bedrijfsgebouwen beginnen op diebedrijven steedsmeerhetknelpunt te vormen.
Naarmate dearbeidskrachten schaarser endelonen hoger worden stijgt de behoefte
aan doelmatig ingerichte gebouwen.
Met recht kan men zich afvragen aan welke eisen de bedrijfsgebouwen behoren te
voldoen enmet welkefactoren menrekeningdient te houden.
Dezepublikatie tracht hierop een antwoord te geven. Zij bevat voorts de resultaten
van een onderzoek betreffende bedrijfsgebouwen voor weidebedrijven op komgrond,
waaraan medewerking werd verleend door het Instituut voor Landbouwtechniek en
Rationalisatie, het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw en de Rijkslandbouwconsulentschappen teTielente Zevenbergen.
Tot slot is een kort verslag opgenomen van een prijsvraag voor architecten, waarin
werd gevraagd een boerderij te ontwerpen voor het ruilverkavelingsgebied Tielerwaard-West. Deze prijsvraag werd uitgeschreven door de Stichting tot Ontwikkeling
van Komgrondengebieden in Gelderland en door de Stichtingtot Bevordering van de
Welvaart indeWest-Betuwe.
Allen die hebben medegewerkt aan het tot stand komen van dit geschrift betuigen
wij onze hartelijke dank, inhet bijzonder deheer G. Postma van de afdeling Arbeidsorganisatie Weidebedrijven van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie.
Wijhopendat dezepublikatie ineenbehoefte zal voorzien.
Wageningen,december 1963
ir. L. H. HUISMAN

Directeur Instituut
voor Landbouwbedrijfsgebouwen

INLEIDING

Bij de oudere boerderijen in ons land kunnen webepaalde streekeigen typen onderscheiden. Deze typen zijn ontstaan op grond van ervaringen en voor de desbetreffende
streek specifieke bedrijfsomstandigheden in het verleden. De bedrijfsomstandigheden
hebben zich in de loop der tijden zo langzaam en geleidelijk gewijzigd, dat de boerderijtypen weinigofniet veranderden.
Na de Tweede Wereldoorlog begon een periode van versnelde ontwikkeling in de
landbouw. Deze ontwikkeling had niet alleen betrekking op de akkerbouw, maar ook
op de veehouderij. Als kenmerken van de ontwikkeling met betrekking tot deze bedrijfstak kunnen worden genoemd:
- de veranderingen in de wijze van voederwinning, -transport en -opslag, al of niet
gepaard gaand met motorisatie enmechanisatie.
- de wijzigingen in de samenstelling van de voederrantsoenen ;meer kuilvoer en minder hooi
- de mechanisatie van de werkzaamheden in de gebouwen, zoals het melken, het uitmestenenhet voeren.
Bovengenoemde ontwikkelingen vertonen een sterk landelijk karakter. Ze stellen
uiteraard bepaalde eisen aan de indeling en de inrichting en daarom ook aan de vorm
van de gebouwen. Vandaar dat, landelijk bezien, degebouwen voor de rundveehouderij, wat deindelingendeinrichtingbetreft betrekkelijk uniform kunnen zijn.
Dit betekent echter niet dat daarmee het voorkomen van variatie in de verschillende
gebouwentypen tot het verleden zal behoren. De variatie wordt niet in de eerste
plaats bepaald door de streek waar het gebouw zal worden gesticht, maar door het
produktieplan van de individuele ondernemer. In dit verband kan ook worden gewezenop deloopstallen, waarvan deontwikkeling nogvolopaan degangis.
Voor bepaalde bedrijven zullen deze loopstallen ongetwijfeld aantrekkelijk zijn.
Wanneer eenbelangrijke vermindering van het stroverbruik kan worden bereikt en de
reinheid van het vee kan worden verbeterd zal de belangstelling voor dit staltype zeer
zeker toenemen.
Behalve het type, de indeling en de inrichting zijn op het gebied van de boerderijbouw ook nog andere zaken van belang, zoals de toepassing van nieuwe bouwmaterialen en bouwmethoden, van welke laatste de montagebouw moet worden genoemd.
Tengevolge van de nog steeds stijgende bouwkosten zijn de investeringen zeer hoog
geworden. Er wordt daarom allerwegen gezocht naar methoden om tot goedkoper
bouwente komen.
Bijzondere aandacht verdient ook de plaatsing van de woning, enerzijds omdat
tegenwoordig aan het wonen hogere eisen worden gesteld dan vroeger, anderzijds
omdat deze plaatsing de gebruiks- en de uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijfsgebouwen kan beïnvloeden.
Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat de landbouwbedrijfsgebouwen,
welke betekenis zij verder ook mogen hebben, in de eerste plaats als produktiemiddelenmoetenworden beschouwd.
Beziet men de boerderijen die de laatste jaren zijn gebouwd - waarvan de meeste
uiteraard in de ruilverkavelingsgebieden staan - dan valt het op dat vaak wordt vast-

gehouden aan het historische streekeigen type. Dit geeft beperkingen, niet alleen met
betrekking tot de huidige stand van de techniek maar nog meer bij de verdergaande
ontwikkeling hiervan.
Daarnaast komt men echter ook tot nieuwe vormen, die in bepaalde opzichten een
verbetering betekenen maar in andere opzichten toch nog onvoldoende aanpassingsmogelijkheden bieden.
Het bouwen van een boerderij is een zeer kostbare zaak. Er wordt veel kapitaal ingestoken enditligtvoor langetijd vast.
Bij de huidige snelle ontwikkelingen dient zodanig te worden gebouwd, dat de gebouwen op een weinigingrijpende wijze kunnen worden aangepast aan dezich wijzigende
omstandigheden.
Daarom wordt in het eerste hoofdstuk van dezepublikatie op een aantal punten gewezen waarop bij het ontwerpen van een boerderij moet worden gelet, speciaal wat de
aanpassings- endeuitbreidingsmogelijkheden betreft.
De vraagstukken met betrekking tot de boerderijbouw komen vooral naar voren in
ruilverkavelingsgebieden waar in vrij korte tijd een groot aantal boerderijen moet
worden verplaatst. Dit was bijvoorbeeld het geval in de ruilverkaveling TielerwaardWest.
Teneinde te komen tot meer voorlichtingsmateriaal ten behoeve van dit gebied
werd door het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen op
verzoek van de Werkgroep Ontwikkeling Komgrondengebieden een onderzoek ingesteldnaar demogelijkheden voor weidebedrijven op komgrond.
Daarbij werd ondermeer aandacht besteed aan de gebouwen. Ten aanzien van dit
laatste punt werd bovendien aan het onderzoek deel genomen door het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw en door een aantal medewerkers van de
Rijkslandbouwconsulentschappen teTielente Zevenbergen.
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven inhet tweede hoofdstuk.
Tegelijkertijd werd door de Stichting tot Ontwikkeling van de Komgrondengebieden in Gelderland en door de Stichting tot Bevordering van de Welvaart in de WestBetuwe een prijsvraag uitgeschreven voor architecten met als opgave het ontwerpen
van een boerderij voor een weidebedrijf met 30melkkoeien in de ruilverkaveling Tielerwaard-West. De bekroonde en vermelde inzendingen worden behandeld inhet derde hoofdstuk.

HOOFDSTUK I

BELANGRIJKE PUNTEN
BIJ HET ONTWERPEN VAN
BEDRIJFSGEBOUWEN VOOR WEIDEBEDRIJVEN
In de inleiding isreeds gewezen op de veranderende bedrijfsvoering in verband met
de traditionele typen boerderijen. Het handhaven van deze streekeigen vormen is bij
nieuwe gebouwen vaak een bron van moeilijkheden omdat het gebouw niet bij de omstandigheden van vroeger, maar bij de huidige en toekomstige omstandigheden moet
passen.
In vele gevallen is het wel redelijk gelukt oude gebouwen van het streekeigen type
min of meer aan te passen aan de huidige bedrijfsomstandigheden. Dit wil echter niet
zeggen dat nieuwe boerderijen nu op dezelfde wijze moeten worden gebouwd als deze
aangepaste typen. Gaat men er van uit dezelfde vorm te handhaven en alle bedrijfsruimten onder te brengen in die uiterlijke vorm dan blijkt maar al te dikwijls dat de
doelmatigheid uit een oogpunt van arbeid en aanpassingsmogelijkneden geweld
wordt aangedaan. Beter lijkt het ons daarom niet een bepaalde vorm als axioma te
aanvaarden, maar de eisen die het bedrijf stelt als uitgangspunt te nemen. Aan de
hand hiervan zullen bekwame architecten zeker in staat zijn een ook in aestetisch opzicht aanvaardbare boerderij te creëren. In het navolgende zal op een aantal punten
aangaande deopzet, deindelingendeinrichtingnader worden ingegaan.
HET OPSTELLEN VAN EEN PRODUKTIEPLAN

De boer die een nieuwe boerderij laat bouwen zal eerst zijn produktieplan moeten
vaststellen, waarbij hij rekening zal moeten houden met de bedrijfsvoering, de arbeidsbezetting, de veebezetting, de voederwinning en de mechanisatie enz. Al deze
factoren kunnen invloed hebben op de grootte, de indeling en de inrichting van het
bedrijfsgebouw. Het lijkt ons van belang hierop de aandacht tevestigen, omdat bij de
bouw van nieuwe boerderijen isgebleken dat veleboeren te veelhebben gebouwd aan
de hand van uitsluitend eigen ervaringen. In vele gevallen heeft men zich vooraf te
weinig op de hoogte gesteld van het grote aantal alternatieve mogelijkheden wat de
bedrijfsvoering bij dehuidigestand vandetechniek betreft.
Een enkelvoorbeeld moge dit verduidelijken.
Het komt voor, vooral in ruilverkavelingsgebieden, dat na enkele jaren de stal te
klein blijkt te zijn, terwijl geen rekening is gehouden met enige mogelijkheid totuitbreiding. Veelal is dit terug te voeren op het onvoldoende onderkennen van het effect
van eenverbeterde cultuurtoestand van de grond en de mogelijkheden van een betere
arbeidsbenutting ten gevolge van een aaneengesloten ligging van degrond bij degebouwen.
In andere gevallen gingmen bij de opzet van het gebouw uit van eenpaard als trekkracht en bouwde men een paardestal met eentoegangsdeur van normale afmetingen.
Na enkelejaren werd een trekker aangeschaft. De paardestal kon pas dienst doen als
trekkerbox nadat zewas verbouwd. Was direkt bij de bouw van de boerderij rekening
gehouden met de mogelijke aanschaffing van een trekker dan had men de paardestal
zonder of met weinig kosten ook geschikt kunnen maken voor trekkerbox door ze op
de juiste plaats in het gebouw onder te brengen en er brede toegangsdeuren in te
maken.

AFB. 1. Nieuwe boerderij in Friesland, traditionele streekeigen vorm. Hoewel nieuw, toch minder
doelmatig. Enkelrijige langsstal en dubbelrijige dwarsstal, beide zonder voergang.
New farm, characteristic for the province of Friesland. Although the building isnew, it lacks efficiency.
Single-row longitudinal stanchion stall and double-row traverse stall arrangement, both without
feeding passage.

Het gebeurt nogal eens dat men bij de bouw van de stal geen rekening heeft gehouden met mechanisch uitmesten. Wanneer men echter na enkele jaren van gedachten
verandert gaat het aanbrengen van een mechanische mestafvoer met extra kosten gepaard. Zozouden ermeervoorbeelden aan tehalen zijn.
Bij de huidige snelle ontwikkelingen zijn de gevolgen hiervan uiteraard vooraf
meestal niet geheel te voorzien. Wel kan men de kans van een minder doelmatige opzet van de gebouwen verkleinen door een goed doordacht bedrijfsplan op te stellen,
zonodig in overleg met deskundigen en door rekening te houden met mogelijkheden
van mechanisatie en uitbreiding.
Bij het maken van het produktieplan en het ontwerp voor een nieuwe boerderij
spelen deinvesteringen ende financiering daarvan eenbelangrijke rol. De bouwkosten
zijn hoog en het strevenvan deboer zal erop gericht zijn dezezo laag mogelijk te houden. In het streven naar verlaging van de bouwkosten moet men in het algemeen echter niet zover gaan dat eente klein of ondoelmatig bedrijfsgebouw tot stand komt. Dit
geeft vroeg of laat aanleiding tot moeilijkheden in de bedrijfsvoering en zal dan tot
nieuwe,dikwijls grotere,investeringen leiden.
HET STALTYPE

De vorm van het bedrijfsgebouw wordt in belangrijke mate bepaald door het staltype. Het meest voorkomende type isde grupstal. Omstreeks 1950heeft echter ook de
loopstal in ons land zijn intrede gedaan, omdat men van mening was dat door de toepassing van deze stallen in belangrijke mate op arbeid en op bouwkosten zou kunnen
worden bespaard.
De loopstal
In een loopstal staan de koeien niet vast maar kunnen zevrij rondlopen. Ze hebben
de beschikking over een ligruimte in het gebouw en een verharde loopruimte, die binnen of buiten het gebouw kan liggen. In het laatste geval kunnen de dieren naar verkiezingbinnen ofbuiten vertoeven.

Wanneer het gebouw aan een zijde open is spreekt men van een open loopstal; is
het gebouw daarentegen aan alle kanten gesloten en ligt ook de loopruimte binnen de
omwanding dan heeft men met een gesloten loopstal te doen. Er bestaan evenwel ook
nog tussenvormen.
Afhankelijk van het open of gesloten zijn van de loopstal kan het kuilvoer buiten of
binnen worden verstrekt. Het hooi wordt gewoonlijk binnen gevoerd. Ofop het voeren
in een loopstal arbeid kan worden bespaard hangt af van het feit of er voorraad- of
zelfvoedering wordt toegepast. Voert men op dezelfde wijze als in een grupstal - zoals
nog inveleloopstallen gebeurt - dan iseruiteraard geen sprake van arbeidsbesparing.
Het melken gebeurt in een doorloopmelkstal waarbij de koeien dus naar de melker
toekomen. Dit gaat vlugger dan het melken op stand. Naarmate deveestapel groter is
zaldezefactor vanmeerbetekenis zijn.
Het strooien in de ligruimte en het schoonmaken van de uitloop vragen dagelijks
minstens zoveel tijd als het strooien en het uitmesten op mechanische wijze ofmet behulpvanhet drijfmestsysteem ineen grupstal.
In het algemeen zal dus de arbeidsbesparing niet zo groot zijn als men aanvankelijk
wel had verwacht. Uiteraard hangt dit in sterke mate samen met de inrichting van het
gebouwendetoegepaste werkmethoden.
Een geleidelijke overgang van stal naar weide en omgekeerd in voorjaar en herfst is
bij een loopstal beter mogelijk dan bij een grupstal. Ook is het zo dat de koeien op
loopstalbedrijven soms een langere weideperiode hebben. In streken met zachte of
zware grond is dit effect te verwaarlozen, omdat de toestand van de grond hier bepalendis.
Het is onbetwist een voordeel dat er in de herfst gemakkelijk enkele dieren meer
aangehouden kunnen worden zonder dat men direct met stallingsmoeilijkheden te
maken krijgt. Het aantal te stallen dieren isbij een loopstal niet zo afgepast alsbij een
grupstal.
Een van devoornaamste nadelen van de loopstal ishet grote verbruik van strooisel.
Dit bezwaar is vooral van betekenis op de zuivere weidebedrijven, waar alle strooisel
moet worden aangekocht.
Op de gemengde bedrijven, die veelal gelegen zijn op de hogere gronden en waar
men meestal meer waarde toekent aan de organische mest kan de situatie uiteraard
anders liggen.

AFB. 2. Open loopstal,
overzicht van de ligruimte en de uitloop.
Open cattle yard; view of
the bedded area and the
exercise area.

In het algemeen zullen de bouwkosten van de loopstallen voor veestapels van beperkte omvang weinig of niet lager zijn dan die van de grupstallen. Hoewel de inrichting in een aantal gevallen soberder kan zijn ishet vloeroppervlak groter, waardoor de
kostenbesparingen weer geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan. Daarnaast zijn de
bijkomende voorzieningen alsdoorloopmelkstal, melklokaal e.d. bij kleine loopstallen
relatief duurder dan bij grote.
Er is reeds opgemerkt dat er zowel open als gesloten loopstallen bestaan. In de
gesloten loopstallen komen met het oog op de beperking van het strooiselverbruik
weer enkele variaties voor, nl. de loopstal met roostervloer en de loopstal met ligboxen. Daarom zal thans watnader opal dezetypen worden ingegaan.
De open l o o p s t a l
De ervaring heeft geleerd, dat de huisvesting van koeien in open loopstallen wat de
gezondheidstoestand betreft eerder voordelen heeft dan nadelen. De produktie en
het voerverbruik worden er niet of slechts in geringe mate door beïnvloed.
De open loopstal kan vrij eenvoudig worden uitgevoerd omdat geen eisen worden
gesteldaan deisolatieendeventilatie.
Ondanks de eenvoudige uitvoering staat een belangrijke besparing op de stichtingskosten ten opzichtevaneengrupstal bij kleineveestapels niet bijvoorbaat vast.
Gebleken is dat de boeren in een vlak en open landschap nogal wat bezwaren hebben tegen een gebouw dat aan één zijde open is,vooral omdat het in dewinter minder
aangenaam isom erin te werken.
De gesloten l o o p s t a l
Gezien dekoude inde openloopstallen ismen er invelegevallen toe overgegaan om
deopenzijde geheelofgedeeltelijk afte sluiten.
Indien men slechts één open ingang houdt hebben de wind en de regen minder toegangwaardoor het klimaat indestalietsbehaaglijker kan zijn.

Ate. 3. Een gesloten
loopstal met roostervloer in beproeving.
A covered yard with
experimental slatted
floor.

10

Uiteraard is het ook mogelijk om zowel de lig- als de loopruimte in een geheel gesloten gebouw onder te brengen. Met dit staltype zijn nog weinig ervaringen opgedaan, speciaal wat de isolatie en de ventilatie betreft. Het lijkt ook in een dergelijk gebouw welgewenst om in verband met het stroverbruik de breedte van de toegang van
de loopruimte naar de ligruimte wat te beperken. Niettemin blijft het stroverbruik in
een gesloten loopstalmet stro indeligruimte tochnog tamelijk groot.
De l o o p s t a l met r o o s t e r v l o e r
Men kan het bezwaar van het grote stroverbruik ondervangen door gebruik te maken van een gesloten loopstal met een vloer van betonnen balken waartussen zich
spleten bevinden. Onderdeze roostervloer bevindt zich eenkelderwaarin demest, die
door de roosters wordt getrapt, wordt opgevangen. De roostervloer doet tegelijkertijd
dienst als lig-,loop-,voer- enwachtruimte. Er isgeen strooisel nodig enhet uitmesten
vervalt. Wel is een goede warmteisolatie en ventilatie van het gebouw noodzakelijk.
Aangezien dekoeien loslopen kan gebruikwordengemaaktvaneen doorloopmelkstal,
terwijlvoorts voorraadvoedering kan worden toegepast.
Dit type stal heeft in Noorwegen enige verbreiding gevonden. Inmiddels zijn er in
ons land ook proeven mee begonnen. In principe zitten er tevens uit arbeidstechnisch
oogpunt bezienvoor weidebedrijven welperspectieven in.
Hoewel de eerste resultaten niet ongunstig zijn zal nader moeten blijken hoe de
dieren op de duur op dit staltype reageren wat gezondheid, produktie en levensduur
betreft. Verderzalwordennagegaan of dezestallingswijze uit oogpunt van hygiënische
melkwinningaanvaardbaar is.
De l o o p s t a l met ligboxen
Een andere methode om het verbruik van strooisel te beperken is de toepassing van
aparte ligboxen in plaats van een aaneengesloten ligruimte met strooisel. De koeien
lopen los maar hebben elk een afgescheiden ligplaats, die vergelijkbaar is met die in
een grupstal. Ze kunnen gemakkelijk in een doorloopmelkstal worden gemolken, terwijl het tevens mogelijk isvoorraadvoedering van hooi en kuilvoer toe te passen. Het
kuilvoer kan desgewenst buiten worden gevoerd en het hooi kan in ruiven bijv. bij de
hooitas worden verstrekt.
Dit staltype biedt de mogelijkheid om de voordelen van de grupstal (gering stroverbruik) en van de loopstal (melken in doorloopmelkstal, voorraadvoedering) te
combineren. Er zijn reeds enkele proeven mee genomen en het aantal zal nog worden
uitgebreid. Hoewel de ervaringen nog gering zijn blijkt er in de praktijk toch veel belangstellingvoor eendergelijke stalte bestaan.
Naar het zich laat aanzien is dit soort stal vooral gemakkelijk aan te brengen in bepaalde boerderijen met een zgn. friese stal (stal zonder voergang) die verbetering of
aanpassing behoeven.
De grupstal
Ook bij de grupstal kunnen vele variaties voorkomen wat de indeling betreft bijv.
een enkelrijïge of dubbelrijïge stal, een stalmet of zonder voergang. Bij de dubbelrijïge stal met voergang kan men nog weer onderscheidmakentussendehollandse stal
(met centrale voergang) en de gezwaaide hollandse stal (met centrale mestgang).
Men kan de koeien plaatsen op een langsstal en het jongvee op een dwarsstal. Het
zou onstevervoeren aldezevarianten te bespreken.
Bij de keuze van een grupstal gevenwij bij een veestapel van enige omvang de voorkeur aan een dubbelrijïge stal waarin al het vee, ook hetjongvee wordt geplaatst. Uit
11

AFB. 4. De zelflossende
wagen-stalmeststrooier
uitgevoerd met dwarsafvoerbandjes voor het
voeren van kuilvoer in
een dubbelrijige grupstal
met brede voergang.
Self-unloading waggonj
manure spreader with side
delivery for silage feeding
in a double-row cowhouse
with widefeeding passage

het oogpunt van arbeid is dit stellig gunstig ook indien men let op mechanisatie- en
aanpassingsmogelijkheden in de toekomst. De centrale voergang dient zo breed (minstens 2m) teworden genomen dat er desgewenst met de landbouwwagen over gereden
kan worden, bijv. voor het geval dat men kuilvoer, gras of groenvoer met behulp van
een zelflossende wagen wil verstrekken. De toegang tot de stal en de breedte van de
deuren dienen hierop berekend tezijn(deuren ca. 3m breed).In ditverband willen wij
wijzen op succesvolle proefnemingen van het I.L.R. met het gebruik van een mestverspreider voor het voeren van kuilvoer in een dubbelrijige stal. Aan deze wagen waren
verdeelbandjes gemonteerd die het losgeslagen kuilvoer rechtstreeks in de voergoten
deponeerden. Met één keer over devoergang rijdenwarendekoeienvoorzienvankuilvoer.
Het mechanisch uitmesten is in het algemeen eenvoudiger en goedkoper te verwezenlijken bij een dubbelrijige stal dan bij langsstallen gecombineerd met dwarsstallen.
Ook al is men niet direct van plan een of ander uitmestsysteem toe te passen, toch is
het sterk aan te bevelen rekening te houden met de mogelijkheid later een uitmestsysteem aan te brengen. Men make in ieder geval de eindwand van de grup zodanig, dat
hierin later gemakkelijk openingen kunnen worden gemaakt.
De voorkeur voor een dubbelrijige stal geldt in het algemeen ook bij het toepassen
van de gemengde mestbewaring. Hierbij worden vaste en vloeibare uitwerpselen in
eenmengmestkelder geschoven.
De laatste tijd maakt het drijfmestsysteem nogal opgang. Hierbij wordt de grup, die
een andere vorm en grotere afmetingen heeft dan normaal, afgedekt met stalen roosters. De gier en de vaste mest laat men zonder meer of met toevoeging van enig water
afvloeien naar een mengmestkelder. Bij toepassing van dit systeem ishetgebruik van
strooisel ongewenst.
Deliggingvan detasruimte tenopzichte van destal
De tasruimte kan gelegen zijn boven, naast of in het verlengde van de stal. Bezien
uit het oogpunt van arbeid bij het voeren van hooi is er slechts sprake van graduele
verschillen, mits bij elk der genoemde mogelijkheden de methode van hooivoeren
wordt toegepast die uit een oogpunt van arbeid het doelmatigst is. Overigens is de
benodigde arbeid voor het hooivoeren betrekkelijk gering ten opzichte van de totale
12

AFB. 5. Het drijfmestsysteem in een grupstal.
Flushing-out method of manure removal in a
stanchion stall.

tijd nodig voor de veeverzorging. In vele gevallen zal slechts 3 tot 6%van de totale
tijd worden besteed aan het hooivoeren. Het zijn dan meestal ook andere factoren dan
de arbeid die van invloed zijn bij de bepaling van de plaats van de hooitas. In het navolgende zalhierop nader worden ingegaan.
De boerderij met z o l d e r t a s
Velen menen dat de enigjuiste plaats van de hooitas is gelegen op de zolder boven
de koeien. Dit isechter nietjuist, vooral niet alsmen rekening houdt met de mogelijkheid van wijziging in de hooi - kuilverhouding. Een permanent legezolderruimte, ontstaan doordat meer kuilvoer enminder hooiwordtgewonnen,isweinigbruikbaar voor
andere doeleinden. Dit laatste is ook het geval met een tijdelijk lege zoldertas. In het
voorjaar is een lege tasruimte op de grond geschikt om een aantal kalveren of fokschapen met lammeren tehuisvesten, machines natezien e.d.
Om dezereden dienen ook zeer hoge tasruimten teworden vermeden. Bijeenmatige
hoogte (5 à 6m) is eerder weer ruimte op de grond beschikbaar voor andere doeleinden. Verder ishet binnenbrengen van het hooi in een grondtas meestal gemakkelijker
dan in een zoldertas. De tasruimte boven de koeien heeft ook het bezwaar dat dezolder vaak brandvrij en zwaar en daardoor vrij kostbaar moet worden uitgevoerd. Dikwijls heeft deze uitvoering minder aantrekkelijke consequenties in verband met uitbreiding en wijziging van de stal. Gezien de bezwaren van de zoldertas gaat de voorkeur de laatstejaren meer en meer uit naar boerderijen met grondtas. Het isnamelijk
13

AFB. 6. Nieuwe boerderij met zoldertas in N.W. Overijssel, traditionele vorm, niet erg doelmatig.
Dubbelrijige langsstal met smalle voergang en dubbelrijige dwarsstal zonder voergang. Woning onder
dezelfde kap als het bedrijfsgedeelte. Weinig aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden.
New characteristic farm in North- West Overijssel. Double-row longitudinal stanchion stall with narrow
feeding passage and double-row traverse stanchion stall without feeding passage. Store room in the loft.
Farmhouse and buildings under the same roof. Fewpossibilities for adaptation and expansion.

gebleken dat gebouwen met een groot vloeroppervlak en grondtassen grotere gebruiks- en aanpassingsmogelijkheden bieden dan gebouwen met een kleiner grondoppervlak en zoldertassen. Uitgaande van de dubbelrijige stal en de grondtas zijn de
laatste jaren twee typen boerderijen naar voren gekomen, nl. de veldschuurboerderij
endeboerderij met uitgebouwde stal.
De v e l d s c h u u r b o e r d e r i j
In een veldschuurboerderij (zie afb. 7) is de tasruimte in het midden van het gebouw gelegen. Aan de enezijde van de hooitas ligt de dubbelrijige stal met brede voergangen aan de andere zijde een langsdeel. Naast de langsdeel heeft men soms nog een
werktuigenberging of een varkensstal. De langsdeel doet meestal gedeeltelijk dienst
als werktuigenberging. Een varkensstal langs de buitenzijde heeft als nadeel dat de
langsdeelvoor werktuigenberging watminder toegankelijk wordt.
De tasruimte in de veldschuurboerderij is een grondtas, die naast de stal ligt. Het
hooi kan men via de zolder voor de koeien brengen of via een dwarspad dat een verbinding vormt tussen de tasruimte en de voergang. De boer heeft er meestal bezwaar
tegen een rij koeien te onderbreken en enkele standplaatsen op te offeren voor een
doorgang. Overigens is een dwarspad uit een oogpunt van transportweg niet erg aantrekkelijk, omdat bij het gebruik van eenvoerwagen bochten moeten worden gemaakt.
In verband hiermede moeten speciale eisen aan de voerwagen worden gesteld. Het
dwarspad in de stal kan men vermijden als men het hooi via de zolder voor de koeien
brengt. Uit een oogpunt van arbeid is het dan gewenst dat hierbij een transportband
wordt gebruikt omhet laatste hooiuit degrondtas opdezolder te brengen.
Een bezwaar van de ligging van de tasruimte naast de dubbelrijige stal isook dat in
één langsgevel van de stal geen voorzieningen voor het toelaten vandaglicht en frisse
lucht kunnen worden gemaakt. Hoewel de ventilatie en verlichting in een dergelijke
stal wellicht niet als onvoldoende behoeven tewordenaangemerkt,zijnzetochminder
gunstig dan bij een dubbelrijige stal waar in beide langsgevels ramen met ventilatiedorpels kunnen worden opgenomen.
14

AFB. 7. Veldschuurboerderij; indeling gerekend
vanaf de zijde van de woning: dubbelrijïge stal
met brede voergang, tasruimte, langsdeel en naast
de deel een varkensstal.
Dutch barn; layout viewed
from the farmhouse:
double-row stanchion stall
with widefeeding passage,
storage for hay and straw,
passage with adjoining
pig-sty.

Bij een veldschuurboerderij dient de grootte van de tasruimte ongeveer in overeenstemming te zijn met de omvang van de stalruimte. De lengte van de stal bepaalt
namelijk delengtevan het gebouw. Een dergelijk gebouw zal passen op bedrijven die
uitsluitend hooi voeren. Toch zijn wel veldschuurboerderijen gebouwd op bedrijven
waar genoemde evenredigheid niet aanwezig was. Wanneer men men naast hooi
ook een hoeveelheid kuilvoer aan de dieren verstrekt kan men de omvang van het
gebouw enigszins beperken door in de ruimte die eigenlijk voor de hookas bestemd
isstallenvoorjongvee enkalveren onder te brengen.
Behalve dat boven deze stallen dragende, meestal brandvrije zolders moeten worden
aangebracht, heeft deze oplossing het bezwaar dat mechanisatie-, aanpassings- en
uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst minder gunstig zijn. Immers, het vee komt
dan op verschillende plaatsen te staan, terwijl een potentiële uitbreidingsmogelijkheid
reeds direct wordt verbruikt. Op grond hiervan komen wij voor vele bedrijven tot een
voorkeur voor deboerderij met uitgebouwde stal.
De boerderij met u i t g e b o u w d e stal
De dubbelrijïge stal kan ten opzichte van het gebouw waarin de hooitas, de langsdeel, de werktuigenberging e.d. zijn ondergebracht op verschillende plaatsen worden
gebouwd, bijv. in het verlengde of haaks op het gebouw. Bouwt men de stal haaks op
het andere gebouw dan moet een doorrit dwars door dit gebouw worden gemaakt als
men met een trekker en zelflossende wagen door de stal wil rijden. Om door de stal te

AFB. 8. Een boerderij met
een uitgebouwde stal.
Farm with built-out stall.
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kunnen rijden iseen in- ofuitrit nodig van ca. 10 m lang. In het algemeen geven weer
devoorkeur aan de stal in het verlengde van de langsdeel te bouwen (zie afb. 12 en
14). Hierdoor wordt de doorrit dwars door het gebouw vermeden, terwijl de aansluiting tussen beide gebouwen constructief bezien eenvoudiger is uit te voeren dan bij
een stal die haaks ophet andere gebouw isgeplaatst.
Houden we rekening met bepaalde ontwikkelingen ten aanzien van de toekomst,
zoals mechanisch voeren met behulp van voerbanden voerkettingen of andere installaties, dan ligt devoergang inhet algemeenhetgunstigstinhetverlengdevandegelegen
naast de hooitas gelegen langsdeel. Dit laatste geldt ook voor het gevalde voederwinning zou veranderen en er bijv. silo's voor kuilvoer in detasruimte zouden worden
geplaatst. Overigens is de ligging van de voergang in het verlengde van de langsdeel
gunstig bij het hooivoeren met behulp van een voerwagen (rechte transportweg).
Verder is het bij de uitgebouwde stal aantrekkelijk dat aansluitend aan de stal ruimte
aanwezig is waar tijdens minder gunstige weersomstandigheden kuil- of groenvoer
van tevoren kan worden klaargezet. Bij het voeren behoeft men dan niet rechtstreeks
van buiten in de stalte rijden.
De uitgebouwde stal biedt voorts gunstige mogelijkheden voor ventilatie en verlichting, omdat in beide langsgevels van de stal ramen met ventilatiedorpels kunnen
worden geplaatst. Tenslotte wijzen weer op dat bij een boerderij met uitgebouwde stal
gemakkelijker is te voldoen aan eisen van brandveiligheid dan bij de boerderij met
zoldertas of een veldschuurboerderij. De isolatie van een laagbouwstal is bij een vrij
lichte constructie goed uitvoerbaar. Vaak wordt een plaatmateriaal waarop een laag
steen- ofglaswoltoegepast alsisolatievan het dak ofhetplafond inde stal.
We menen dat in vele gevallen een boerderij met uitgebouwde stal gunstige perspectieven biedt op grond van meer aanpassings- enuitbreidingsmogelijkheden, temeer
daar begrotingen vanarbeid enbouwkosten slechts kleineverschillen teziengeven tussen de drie besproken typen.
STANDAARDISATIE EN MONTAGEBOUW

Bij het ontwerpen van boerderijen is het wenselijk dat er rekening mee wordt gehouden dat aan het bedrijfsgebouw veranderingen kunnen worden aangebracht als de
bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. Wordt een gebouw op de traditionele wijze uitgevoerd dan is men bij verandering meestal genoodzaakt tot afbreken en
geheel opnieuw bouwen hetgeen vrij kostbaar is. Een en ander is voor het instituut
aanleiding geweest tot het ontwikkelen van gestandaardiseerde onderdelen van bedrijfsgebouwen zoals onderdelen ten behoeve van de stalinrichting, wandconstructies,
deuren, ramen en spanten.
De stalvloer, te weten devoergoot, degrup,destandvloer, demest- endevoergang
worden als onderdelen op de fabriek gemaakt en op het bouwwerk tot een geheel geformeerd. Wanneer men het gebouw later wilveranderen kunnen de onderdelen wordengedemonteerd eneventueel weer opnieuw worden gebruikt.
StaMoerelementen kunnen voordelenbieden
In het voorgaande is, voorzover het om de grupstal gaat, reeds de voorkeur uitgesproken hetjongvee en het grootvee in eendubbelrijïge stalte plaatsen. Dit heeft naast
arbeidstechnische voordelen, het voordeel dat de mogelijkheden van aanpassing
gunstiger zijn. Bij een eventuele uitbreiding van de melkveestapel kunnen op dejongveestanden koeien worden geplaatst. Voor het jongvee kan dan bijv. een eenvoudige
loopstal worden gemaakt. De aanpassing kan in dat geval met zeer weinig kosten ge16

AFB. 9. Overzicht van een
grupstal, waarvan de stalvloer is uitgevoerd in
elementen. Hier is het
drijfmestsysteem toegepast; de grup is afgedekt
met roosters en de standen zijn voorzien van
rubbermatten.
Survey of astanchion stall
with floor made of concrete elements. Flushing- out
method of manure removal; dung channel covered
with grids and standings
with rubber mats.

schieden, terwijl uit een oogpunt van arbeidsbehoefte de indeling van het geheel toch
gunstig blijft. Voorwaarde voor het gebruik van de jongveestanden voor grootvee is
dat deze standen gemakkelijk kunnen worden vergroot. Deze aanpassing is het gemakkelijkst teverwezenlijken alsgestandaardiseerde elementen zijn toegepast.
Wanneer men direct bij de bouw al een loopstal gaat maken voor hetjongvee, vervalt hiermede de mogelijkheid een grotere melkveestapel te houden in dezelfde stalruimte. Het gevaar is dan groot dat het melkvee op twee plaatsen komt te staan met
allenadelen van dien.
Wordt een dubbelrijïge laagbouwstal geheel uitgevoerd in montagebouw, dan is
verlengingvan de stal gemakkelijker en goedkoper uit tevoeren dan bij de traditionele
bouwwijze. Het is in dat geval minder bezwaarlijk het jongvee direct in een loopstal
onder te brengen.
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AFB. 10. Doorsnede van de stalvloer in elementen.
A vloerplaat. B voergoot. C montageplaat voor hangketting, stalbokje enz. D kantelstuk. E wandstuk grup. F stelplaat.
Cross-section of the floor with concrete elements.
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Naast de betere mogelijkheid van het aanpassen van de stal aan gewijzigde behoeften blijken sommige onderdelen van de stalvloer kwalitatief beter fabriekmatig te
kunnen worden uitgevoerd dan op de bouwplaats. Een voorbeeld hiervan is de voergoot, die als element op de fabriek gemaakt beter bestand is tegen aantasting door
zuren dan eenterplaatsegestorte voergoot.
Perspectieven vanstandaardisatieenmontagebouw
Aanvankelijk ishet instituut begonnen met de ontwikkelingvan de stalvloerelemenmenten. Thans is men reeds zover dat vrijwel het gehele bedrijfsgebouw kan worden
samengesteld uit gestandaardiseerde en fabriekmatig vervaardigde onderdelen. Deze
onderdelen zijn zodanig van vorm en afmetingen, dat ze een ruime variatie toelaten
voor wat betreft devorm en de indelingvan het gebouw. De wanden van een dergelijk
gebouw bestaan uit betonelementen, die op de bouwplaats zodanig worden gemonteerd dat ze zonodig weer uitneembaar zijn. Door deze bouwwijze ontstaat de mogelijkheid later op een gemakkelijke manier veranderingen aan te brengen bijv. deuren
of ramen in de wand plaatsen. Wordt gedacht aan uitbreiding van de stal dan kan de
eindgevel worden gedemonteerd en weer opnieuw worden gemonteerd als eindwand
van hetuitgebreide deel.
Het standaardiseren en het bouwen in elementen kan ook voor de complete bedrijfsgebouwen perspectief bieden. Enerzijds omdat het meer mogelijkheden geeft dan
de traditionele bouwmethode om later veranderingen en uitbreidingen door te voeren, anderzijds omdat het een middel kan zijn om de stijging van debouwkosten tegen
te gaan. Op de bouwplaats kan namelijk met minder bouwkundig geschoold personeelworden volstaan, terwijl inzeer korte tijd kanworden gebouwd.
Wat de huidige bouwkosten betreft zijn nog te weinig ervaringen beschikbaar om
een reëlevergelijking te maken. De indrukken die in de praktijk zijn verkregen, wijzen
er op dat bij individuele uitvoering in elementen de prijs ongeveer gelijk isaan die van
de traditionele bouwwijze. Dit rechtvaardigt de verwachting dat standaardisatie en
montagebouw tezamen met een serieproduktie van de onderdelen in voldoende omvangdemogelijkheid tot verlagingvandebouwkosten indetoekomst inhouden.
Standaardontwerp inmontagebouw
In hetvoorgaande iser reeds op gewezen dat een boerderij meteenuitgebouwde stal
aantrekkelijk is. Daarnaast is een dergelijk type zeer geschikt voor standaardisatie.

AFB. 11. Boerderij uitgevoerd in montagebouw;
de indeling komt vrij
sterk overeen met het
ontwerp waarvan afb. 16
de plattegrond geeft.
Prefabricated farm building; the layout is very
similar to that of the plan
shown in fig. 16.
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AFB. 12. Plattegrond van een standaardtype voor uitvoering in montagebouw. De jongveestal, de
kalverstal, de melkkamer en de krachtvoerberging zijn ondergebracht in de grote schuur.
1 grupstal voor melkvee, 2 melkkamer, 4 kalverstal, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte voor hooi en stro,
9 werktuigenberging, 12loopstal voorjongvee, 21 deel, 22 voergang.
Plan of a standard-type buildingfor construction with prefabricated concrete elements. The young stock
housing, the calf pens, the dairy and the concentrate store are situated in the big barn.
I stanchion stall for dairy cattle, 2 dairy, 4 calf pens, 6 concentrate store, 8 storage for hay and
straw, 9 implement shed, 12yardfor young stock, 21passage, 22feeding passage.
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AFB. 13. Gevels en doorsneden van een standaardtype voor uitvoering in montagebouw, waarvan in
afb. 12de plattegrond is gegeven.
Cross-section of the building shown in fig. 12.

Het kan namelijk gemakkelijk dienst doen voor verschillende bedrijfsgrootten en bedrijfstypen. Het gebouw waar de tasruimte is ondergebracht (zieafb. 12)zal geschikt
zijn voor akkerbouwbedrijven. Met een uitgebouwde stal ishet geschikt voor gemengdeen weidebedrijven.
In het kader van deze publikatie zullen we ons echter beperken tot de laatste.
Uitgaande van ongeveer dezelfde veebezetting zijn een drietal varianten gegeven van
hetzelfde ontwerp (zie afb. 12, 14en 16).Afbeelding 12toont de plattegrond van een
boerderij met uitgebouwde stal. In de uitgebouwde stal worden alleen het melkvee en
devaarzen ondergebracht. In de schuur iseen loopstal geprojecteerd voorjongvee, een
kalverstal, het melklokaal, detasruimte en dewerktuigenberging. In hetverlengde van
devoergangligtde doorrit.
De plattegrond inafbeelding 14geeft een variant waarbij de kalverstal en het melklokaal zijn ondergebracht in de uitgebouwde stal. Tevens is het jongvee op stand geplaatst. Ten gevolge hiervan isde uitgebouwde stal langer dan in het voorgaande ontwerp.
De aflegering aan één zijde is vervallen, waardoor de schuur zes meter smaller is en
éénhogezijgevel ontstaat. Volgens begrotingen blijken debouwkosten van het tweede
ontwerp circaƒ 2000,-hoger tezijn dan dievanhet eerste ontwerp (afb. 12).De hogere
bouwkosten zijn vooral te wijten aan het plaatsen van hetjongvee op de grupstal. De
inrichtingskosten van een grupstal voor jongvee zijn namelijk aanzienlijk hoger dan
dievooreeneenvoudige loopstal.
Afbeelding 16toont deplattegrond van eenbedrijfsgebouw waarbij de stalgedeeltelijk in de schuur is gebouwd. De begrotingsprijs van dit ontwerp ligt circaƒ 3500,hoger dan dievan het eerste ontwerp (afb. 12)en circaƒ 1500,— hoger dan dievan het
tweede ontwerp (afb. 14). Deze hogere bouwkosten zijn voornamelijk het gevolg van
de brandwerende voorzieningen die moeten worden getroffen tussen de tas en de stal.
Tevens isde oppervlakte van devoergang en het plafond hier relatief groter dan bij de
voorgaande ontwerpen. Ook dient te worden opgemerkt dat uit een oogpunt van arbeid het laatste ontwerp (afb. 16)minder aantrekkelijk is.Het hooi moet namelijk via
deuren van beperkte hoogte op een voerwagen worden gewerkt. We hadden dit plan
achterwege kunnen laten omdat het ten opzichte van de beide voorgaande ontwerpen
geenvoordelen biedt. Het isechter opgenomen om het inzicht tevergroten omtrent de
gevolgenvan eenbepaalde indelingvan het bedrijfsgebouw.
De beide eerste afbeeldingen 12en 14van de standaardontwerpen in montagebouw
geven voorbeelden van goede plattegronden weer. Deze plattegronden zijn doelmatig
ingedeeld en bieden grote aanpassings- enuitbreidingsmogelijkheden. Afgezien van de
montagebouw kunnen ze ook als voorbeeld dienen voor de traditionele bouwwijze.
We willen nog opmerken dat de spantvorm ook anders uitgevoerd kan worden. In
plaats van het vakwerkspant kan een portaal- of driescharnierspant in hout, staal of
betonworden toegepast.
DE PLAATS VAN DE WONING

Hoewel wij de woning qua indeling buiten beschouwing laten, menen we wel een
opmerking te moeten maken over de plaats daarvan ten opzichte van het bedrijfsgebouw. Wordt de woning met het bedrijfsgebouw onder één kap gebouwd, zoals thans
bij veletraditionele typen het geval is,dan vormt zij nogal eens een belemmering voor
een gunstige indeling en situering van het bedrijfsgebouw. Aan een geheel vrijstaande
woning moet dan ook de voorkeur worden gegeven, dit zowel bezien van de kant van
de woning als van de kant van het bedrijfsgebouw. Voor beide heeft men dan de vrij20
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AFB. 14. Plattegrond van een standaardtype voor uitvoering in montagebouw. Het jongvee is op de
grupstal geplaatst, de kalverstal, de melkkamer en de krachtvoerberging zijn ondergebracht in het uitgebouwde gedeelte.
1 grupstal voor melk- en jongvee, 2 melkkamer, 4 kalverstal, 8 tasruimte voor hooi en stro, 9 werktuigenberging, 21 deel, 22 voergang.
Plan of a standard-type buildingfor construction withprefabricated concrete elements. The young stock
is housed in a stanchion stall, the calf pens, dairy and concentrate store are situated in the builtout
part.
1 stanchion stallfor dairy cattle and young stock, 2 dairy, 4 calf pens, 8 storage for hay and straw,
9 implement shed, 21passage, 22feeding passage.
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AFB. 15. Gevels en doorsneden van een standaardtype voor uitvoering in montagebouw waarvan in
afb. 14 de plattegrond is gegeven.
Cross-section of the building shown in fig. 14.
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heid de gunstigste situatie te kiezen in verband met bezonning, windrichting, weg en
omgeving. Voor het bedrijfsgebouw is het aantrekkelijk dat het aan alle zijden toegankelijk blijft en dat er meer mogelijkheden zijn voor een eventuele uitbreiding of
verandering. Bovendien heeft men bij een vrijstaande woning minder last van onaangename stal- en voederlucht dan bij een woning die verbonden is met het bedrijfsgedeelte. Vooral nu het meer en meer voorkomt dat de koeien ook 's zomers in de stal
worden gemolken heeft eenaan de stal gebouwde woning bezwaren. Destalisdan ook
gedurende deweideperiode min of meer vuil,hetgeen bij aanbouw dekans op stank en
vliegen indewoning sterk doet toenemen.
Op het veehouderijbedrijf wordt het dikwijls als een bezwaar aangevoeld dat men
bij eenvrijstaande woning niet meer binnendoor van dewoning naar de stal kan gaan.
We menen te moeten betwijfelen of dit bezwaar van doorslaggevende betekenis mag
zijn bij de beslissing omtrent de plaats van de woningten opzichte vanhet bedrijfsgedeelte.
Wil men de woning toch met een tussenlid aan de schuur verbinden dan zal de erfindeling inverband met de situering en de erfverharding met veelzorg moeten worden
voorbereid.
Tot slot moet men bijhetontwerpen van boerderijen vooral aandacht schenken aan
een goede toegankelijkheid van de bedrijfsruimten, goedetransportwegen en de mogelijkheid tot het gebruik van doelmatige transportmiddelen. Deze punten zullen bij
een beoordeling van de doelmatigheid van de opzet van meer doorslaggevende betekeniszijn dan kleineverschillen in transportafstand.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bij het ontwerpen van boerderijen dienen de eisendiehet individuele bedrijf stelt op
devoorgrond te staan en niet een bepaalde vooraf gekozen vorm van het gebouw. Dit
laatste ishelaasnogdikwijls het geval.
Wenst een boer een nieuw bedrijfsgebouw te stichten dan is het van belang dat hij
een goed doordacht bedrijfsplan opstelt om onjuiste beslissingen omtrent de grootte,
de indeling, de inrichting van het gebouw zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens dient
hij rekening te houden met bepaalde ontwikkelingen ten aanzien van de toekomst,
zoalseentoenemende mechanisatie der werkzaamheden en wijziging in de hooi/kuilverhouding.
Wat de stalbetreft kunnen weverschillende typen onderscheiden. De loopstal heeft,
vooral vanwege het hoge strooiselverbruik en het open zijn, op de weidebedrijven nog
maar weinigingang gevonden.
Met gesloten loopstallen waarin strooisel wordt gebruikt, worden de bezwaren van
de open stal ondervangen,dochhethogestrooiselverbruik blijft bestaan,tenzij erroostervloeren of ligboxen worden aangebracht. Op de roostervloeren mag geen strooisel
worden gebruikt, in deligboxen kan met weinigof geen strooisel worden volstaan. De
gesloten loopstallen met roostervloeren en met ligboxen zijn in beproeving. Dit laatstgenoemde type is min of meereen combinatie vaneen loopstal en een grupstal. Het
lijkt aantrekkelijker dan de open loopstal met strooisel. Mogelijk biedt de loopstal met ligboxen een oplossing voor de verbetering en de aanpassing van ondoelmatige grupstallen, in het bijzonder van bepaalde friese stallen, in bestaande gebouwen.
De boerderijen met grupstal vinden op de weidebedrijven nog verreweg de meeste
toepassing. In de grupstalboerderij moet bij enige omvang van de veestapel de voorkeur worden gegeven aan eendubbelrijïge stalmeteenbredevoergangdie toegankelijk
isvoor eentrekker met eenzelflossende wagen.
22

1350

1800
•4—tr-

=U=U

=J=4=

iayi

*k'-•àùk. =£>

* & • •

22

T^r

=t==

3150

AFB. 16. Plattegrond van eenstandaardtype voor uitvoering in montagebouw. De stal ishier op een
andereplaatsuitgebouwd danindeafb. 12en14.
1 grupstal voor melk- enjongvee, 2melkkamer, 4 kalverstal, 8tasruimte voor hooi en stro, 9werktuigenberging, 21deel, 22voergang.
Plan of a standard-type buildingfor construction withprefabricatedconcrete elements. The built-out
stallhasadifferentsituationfrom thatshown infigs12and14.
1stanchion stallfor dairycattleandyoungstock, 2 dairy, 4 calfpens, 8 storage for hay andstraw,
9implement shed, 21passage, 22feedingpassage.
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AFB. 17. Gevels en doorsneden van een standaardtype voor uitvoering in montagebouw waarvan in
afb. 16deplattegrond isgegeven.
Cross-sectionofthebuildingshowninfig.16.

Ook in verband met het toepassen van een mechanisch mestafvoersysteem of het
drijfmestsysteem iseendubbelrijïge stal aantrekkelijk.
Door het hooi op te slaan in een grondtas biedt het bedrijfsgebouw grotere aanpassings- en gebruiksmogelijkheden dan bij de opslag van het hooi in een zoldertas.
Alsenigermate rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen ten aanzien van de
toekomst dan zal een boerderij met uitgebouwde stalmogelijk voor meerbedrijven in
aanmerking komen dan een veldschuurboerderij.
Standaardisatie van de bouwonderdelen en van de ontwerpen voor boerderijen, tezamen met serieproduktie van onderdelen op de fabriek en uitvoering in montagebouwbieden wellicht perspectieven.
De woning enhet bedrijfsgedeelte onder één dak bouwen, zoals bij vele traditionele,
streekeigen boerderijen het geval is, heeft grote bezwaren, zowel bezien uit het oogpunt van de woning als van het bedrijf. Wat minder bezwaren biedt de uitvoering
waarbij de woning met een tussenlid aan het bedrijfsgedeelte is verbonden. Hierbij
mag de aansluiting echter geen belemmering vormen voor de transportwegen ten behoeve van het bedrijf. Aan een geheel vrijstaande woning dient echter de voorkeur te
worden gegeven.
Tot slot moet bij het ontwerpen van boerderijen grote aandacht worden geschonken
aan een goede toegankelijkheid van de bedrijfsruimten, goede transportwegen en de
mogelijkheid tot hetgebruik van doelmatige transportmiddelen.
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HOOFDSTUK II

ONDERZOEK OMTRENT DE BEDRIJFSGEBOUWEN
VOOR EEN WEIDEBEDRIJF
Ten behoeve van het reeds in de inleiding genoemde onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een rationele opzet voor een weidebedrijf op komgrond werd
een werkgroep geformeerd van de medewerkers van de bij het onderzoek betrokken
instituten.
De werkgroep stelde de uitgangspunten vast, waarna elk der deelnemende instellingen haar bijdrage leverde. Hoewel het de bedoeling is in dit hoofdstuk alleen de gebouwen tebespreken ishet voor een goedbegripnoodzakelijk eerst de uitgangspunten
van dit onderzoek te vermelden.
DE UITGANGSPUNTEN

Als basis voor het onderzoek dienden de in tabel 1 vermelde produktieplannen.
Voor het 19ha bedrijf werd een zestal ontwerpen gemaakt nl. drie met een grupstal,
twee met een open loopstal en éénmet een gesloten loopstal. Voor het 24ha en het 38
ha bedrijf is volstaan met één grupstaltype en één loopstaltype. De meeste aandacht
is geschonken aan het 19ha bedrijf, omdat deze grootteklasse het meest zal voorkomeninde Tielerwaard.
Uit de tabel blijkt dat tussen de grupstal- enloopstalbedrijven een klein verschil optreedt in de totale kuilvoerbehoefte als gevolgvan de aangenomen kortere stalperiode
van 20dagen opde loopstalbedrijven.
De hooibehoefte is gelijk gehouden omdat gerekend is dat koeien gedurende deze
periode van 20dagen in de loopstal welhooi opnemen. Overigens moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid hooi in het rantsoen hier vrij klein is, kleiner dan thans op
veel bedrijven gebruikelijk is. Er is rekening gehouden met de verwachting dat het
kuilvoer een grotere plaats in het ruwvoederrantsoen gaat innemen. Dit in verband
met de grotere mogelijkheden tot vermindering van de arbeidsbehoefte enhetweerrisicodiedekuilvoederwinning schijnt tegaanbieden ten opzichtevandehooiwinning.
In de benodigde hoeveelheid ligstro komen aanzienlijke verschillen voor tussen de
grupstal en de loopstal. Op enkele uitgangspunten die in nauwe betrekking staan met
hetbedrijfsgebouw zal wat dieper worden ingegaan.
Destalruimte endeoverigevoorzieningen
Het aantal standen voor degrupstal isniet gebaseerd op de gemiddelde veebezetting
maar op een iets hogere. Dit geldt ook voor de benodigde lig- en loopruimte bij de
loopstal.
In de herfst heeft men door aanwas dikwijls een groter aantal dieren dan het gemiddelde, terwijl de marktsituatie in dietijd van hetjaar meestal minder gunstig isom het
overtollige veeaf tezetten. Het isdaarom wenselijk dat de stalruimte ietsgroterwordt
genomen dan degemiddelde veebezetting.
Verder iservan uitgegaan dat het hooi los en onderdak moet kunnen worden opgeslagen, terwijl het bovendien moet kunnen worden geventileerd. Gaat men over tot de
opslaginpakjes, dan zalerruimte over zijn.
Zowel bij de grup- als de loopstallen is zoveel tasruimte gemaakt, dat al het beno25
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digde stro daarin kan worden opgeslagen. Daar de studiegroep van mening is dat de
grondtas in verband met veranderingen in de bedrijfsvoering voordelen biedt, is deze
in alle ontwerpen toegepast en zijn dragende zolders zoveel mogelijk achterwege gelaten.
Wat het inkuilen betreft zijn sleufsilo's gedacht voor het grootste deel van het kuilvoer en lage ronde silo'svoor enkele kleinere partijen. Desgewenst kunnen deze kleine
partijen ook ingrondkuilen worden bewaard.
De ruimte voor werktuigenberging is zodanig gekozen, dat alle werktuigen en gereedschappen onderdak kunnen worden geplaatst. Verder is in ieder gebouw een
melklokaal, eenkrachtvoederberging eneen isolatiebox aanwezig.
Bij de produktieplannen voor het 19 ha bedrijfis uitgegaan van het gebruik van
eenpaard alstrekkracht. Bij het ontwerpen van de gebouwen iserechter rekeningmee
gehouden dat depaardestal ook dienst kan doen alsgaragevoor de trekker.
Devoergangen inallegrupstallen zijn toegankelijk voor eenlandbouwwagen inverband met voedering van kuilvoer en gras. Ook is er rekening mee gehouden dat in de
grup een mechanische mestafvoer kan worden gemaakt. De algemeen gebruikelijke
normen ten aanzien van ventilatie, verlichting, drinkwatervoorziening enz. zijn bij de
ontwerpen aangehouden.
Allegrupstallen zijnuitgerust metmechanische ventilatie.
Voor zover niet anders isvermeld, zijn bij deafzonderlijke ontwerpen de gierkelder,
de mestplaat en de lage ronde silo's van terplaatse gestort gewapend beton geconstrueerd en de sleufsilo's van gewapende betonelementen. De dakbedekkingen van allegebouwen bestaan uit asbestcement golfplaten en de erfverharding bestaat uit klinkers.
Een en ander is weergegeven in een aantal afbeeldingen met een beknopte beschrijving.Tot slotwordt eenoverzicht gegevenvandebegrote bouwkosten.
GEBOUWEN VOOR HET WEIDEBEDRIJF VAN 19 HA

Ten behoeve van deze bedrijfsgrootte iseenzestalontwerpen gemaakt, nl.drie ontwerpenwaarin eengrupstalvoorkomt endriemeteenloopstal.Indegebouwen isstalruimte aanwezig voor 26 koeien en vaarzen, 9 pinken en 12kalveren. De twee sleufsilo's bij deze ontwerpen hebben afmetingen van 5x 11 m, de twee lage ronde silo's
voor het inkuilen van kleine partijen gras zijn 4m in diameter en 1,60 m hoog. Bij de
grupstallen iseengierkelder geprojecteerd met een inhoud van 60m3 en een mestplaat
met een oppervlakte van 70 m2. Voor de mestbewaring is 30 m2 kelderdek en 70 m2
mestplaat, dusintotaal 100m2verharde oppervlakte aanwezig.
PlanA, bedrijfvan19hamet grupstal
Alle ruimten zijn ondergebracht in één gebouw, dat uit twee delen bestaat, nl. een
laagbouw rundveestal eneenhoog gedeeltewaarin detasruimte, de werktuigenberging
en de overige ruimten zijn ondergebracht (zie afb. 18). De gevels van het gebouw zijn
ten deleuitgevoerd insteenentendelein hout.
De rundveestal kan zowel met als zonder plafond worden uitgevoerd. Beide mogelijkheden zijn gegeven in afb. 19. De isolatie van het plafond of het dak bestaat uit
steenwol, aangebracht opeenplaatmateriaal, bijv. asbestboard.
In de ruimte naast de tas, grenzende aan de rundveestal is boven de melkstal, kalverstal enz.een houten zolder gedacht. Deze is boven de kalver- en depaardestal op
dezelfde wijze geïsoleerd als boven de koestal. De indeling van het plan is aantrekke27
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AFB. 18.Plan A:plattegrond
1 grupstal voor melk- en jongvee, 2 melkkamer, 4 kalverstal, 5paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder,7voederberging-doomt, 8tasruimtevoor hooienstro, 10deel-werktuigenberging,22 voergang.
Plan of farm A
1stanchionstallfor dairycattleandyoungstock,2dairy, 4calfpens,5horsebox/tractor box,6concentrate store, 7 fodder storage/passage, 8 storagefor hay and straw, 10 passage/'implement shed,
22feedingpassage.

AFB. 19. Plan A: gevelsen doorsneden. Cross-sectionoffarm A.

lijk. In het verlengde van de voergang is naast de hooitas een doorrit gelegen. Bij gebruik van een goede voerwagen vraagt het hooivoeren weinig tijd. De doorrit kan
tevensdienen om kuilvoer, hooi enz.klaar tezettenvoor het voeren.
In devariantdoorsnede isgeenplafond getekend. De isolatie is tegen de onderzijde
van het dak aangebracht. De wanden zijn lager en bestaan in plaats van uit een
spouwmuur uit een halfsteens muur met klampsteen.
De begrote bouwkosten van deze versoberde uitvoering zijn ca.ƒ4000,— lager dan
die vermeld in het overzicht van tabel 2. Bij de erfindeling (afb. 20)is uitgegaan van
een vrijstaande woning. Op een schets van de erfindeling bij plan G (afb. 35) is de
woning met een tussenlid verbonden aan het bedrijfsgebouw. Op soortgelijke wijze
kan dit ook bij het gebouwvan plan A.
PlanB,bedrijfvan19hamet grupstal
Bij dit ontwerp (afb. 21) isuitgegaan van een laagbouwstal met bijbehorende ruimten en een veldschuur voor werktuigenberging en tasruimte. De gevels van de stal bestaan uitmetselwerk, dievan develdschuur uit hout.
Tussen de tasruimte en de werktuigenberging is geen wand aangebracht, terwijl de
voorzijde van detasruimte is opengelaten.
De verwachting was aanvankelijk dat een dergelijke opzet uit een oogpunt van
bouwkosten gunstig naar voren zou komen. Dit bleek echter niet het geval te zijn (zie
tabel 2 op blz. 44).Ten opzichte van plan A zijn er enkele nadelen. De afstand tussen
de hooiopslag en de stal is groter, terwijl deze transportweg bij ongunstige weersomstandigheden minder aantrekkelijk is. Overigens wordt een tasruimte in een gesloten
gebouw door de boer vaak hoger gewaardeerd dan een tasruimte in een gedeeltelijk
open gebouw. Dit medeinverband met degrotere gebruiksmogelijkheden voor andere
doeleinden van dezeruimte ineengesloten gebouw.
Plan C,bedrijfvan19hamet grupstal
Alle ruimten zijn in één gebouw samengebracht, waarbij de stal gedeeltelijk is uitgebouwd (zie afb. 23). Het melkvee is op één rij geplaatst; daarbij is de brede voerganggehandhaafd. Dewerktuigenberging en dedeelzijn gecombineerd. De gevels van
het gebouwzijn van metselwerk en detopgevels van hout. In de stal isdezolder, voorzover deze onder het grote dak van de schuur valt, uitgevoerd in een gewapende holle
bouwsteenconstructie. Het uitgebouwde gedeelte van de stal heeft een geïsoleerd
plafond bestaande uit asbestboard metdaarop een steenwoldeken.
Deliggingvan detasruimte ishieruit een oogpunt van transportweg minder gunstig
dan inplan A, waar devoergangin de stal in het verlengde van een pad naast de hooitasligt, terwijl dithier niethet gevalis.

AFB. 20. Plan A: erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling. B groenvoedersilo's.
C tasruimte. D werktuigenberging. E mestplaat-gierkelder.
G woning.
Yard layout of farm A
A main building with cowhouse, B green/odder silos,
C storage for hay and straw, D implement shed, E shallow
manure/liquid manure pit, G farmhouse.

29

1350

15J

_IQM_

675

525

in

~n
f
tv

AFB. 21. Plan B: plattegrond
1 grupstal voor melk- en
jongvee, 2 melkkamer, 3isolatiestal, 4 kalverstal, 5paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 7 voederberging doorrit, 8 tasruimte voor
hooi en stro, 9 werktuigenberging, 22 voergang.
Plan of farm B
1 cowhouse for dairy cattle
and young stock, 2 dairy, 3
isolation box, 4 calf pens, 5
horse box/tractor box, 6 concentrate store, 7 fodder storage/passage, 8 storage for
hay and straw, 9 implement
shed, 22feeding passage.
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AFB. 22. Plan B: gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat - gierkelder, G woning.
Cross-section and yard layout of farm B
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw, D implement shed,
E shallow manureIliquid manure pit, G farmhouse.
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AFB. 23. Plan C: plattegrond
1 Grupstal voor melk- en jongvee,
2melkkamer, 3isolatiestal,4 kalverstal,
5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte voor hooi en stro, 10
deel - werktuigenberging, 22 voergang.
Plan of farm C
1 cowhouse for dairy cattle and young
stock, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf
pens, 5 horse box/tractor box, 6 concentrate store, 8 storage for hay and
straw, 10 passage)implement shed, 22
feeding passage.
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AFB. 24. Plan C: gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouwen waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging,
E mestplaat - gierkelder, G woning.
Cross-section and yard layout offarm C
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw, D implement shed,
E shallow manureIliquid manure pit, G farmhouse.

Afb. 25. Plan D: plattegrond
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6
krachtvoeder, 11 ligruimte voor
melkvee, 12 ligruimte voor jongvee,
13 loopruimte (verhard), 14 verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stro-opslag, 17 sleufsilo's (met voederhek), 18 hooiberg
(met overdekte hooiruif), 19 hooiruif - voederbak.
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Plan of farm D
2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens,
5 horse box/tractor box, 6 concentrate store, 11 bedded areafor dairy
cattle, 12beddedarea for young stock,
13exercise area, 14collecting area for
dairy cattle, 15 milking parlour, 16
straw storage, 17 trench silos (with
feeding fence), 18haystack with covered hayrack, 19hayrack-food hopper.
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AFB. 26.Plan D: gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, D werktuigenberging, E mestplaat, G woning, H hooiberg.
Cross-section and yard layout of farm D
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, D implement shed, E shallow manure pit,
Gfarmhouse, H haystack.
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Uit tabel 2 op blz. 44 blijkt dat deze opzet aanzienlijk duurder is dan van de beide
voorgaande plannen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de tasruimte bij plan C wat
royaler isuitgevallen door de zolderruimte boven een gedeelte van de stal. Eveneens
zijn de kalverstal, boxen en krachtvoeropslag wat ruimer door het plaatsen van al het
melkvee opéénrij.
PlanD, bedrijfvan19hamet openloopstal
De loopstal is aan één langszijde geheel open. Aan die kant bevindt zich de met beton verharde uitloop (zie afb. 25).De dieren kunnen naar verkiezing binnen of buiten
verblijven. Een deel van de uitloop dat onder het overstek van het dak ligt wordt gebruikt als wachtruimte voor de driestandsdoorloopmelkstal. Desgewenst kan op dezelfde wijze een doorloopmelkstal worden ingericht als is aangegeven bij plan H (zie
afb. 36).
Langs de andere zijde is in de stal de stro-opslag geprojecteerd. De wanden van het
gebouw zijn uitgevoerd in hout, behalve het gedeelte waarin de doorloopmelkstal, de
melkkamer, de kalverstal enz. zijn gelegen. Dit gedeelte is uitgevoerd in metselwerk.
Voor het melkvee heeft men de mogelijkheid voorraad- of zelfvoedering in de sleufsilo'stoetepassen. Bijhetjongvee kan dit indezesituatie niet; daar moet het kuilvoer
worden heengebracht.
Naast de kapberg zijn op de uitloop overdekte hooiruiven geplaatst, die van uit de
kapberg kunnenworden gevuld.
De variantdoorsnede van deligruimte (afb. 27) geeft een spantconstructie met vrije
overspanning weer. Hieraan moet uit landbouwkundig oogpunt bezien de voorkeur
worden gegeven, mede in verband met het uitmesten van de ligruimte met behulp van
eenvoorlader, kraan of grijper. Dezevoorkeur geldtvooral alsdestro-opslagruimtein
de loop van het seizoen bij de ligruimte wordt gevoegd of als in verband met uitbrei-

AFB. 27. Plan D: doorsnede
van een ligruimte met een
vrije overspanning.
Cross-section of bedded area
withclearspan (farm D).
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AFB. 28.PlanD: werktuigenberging, plattegrond, gevels en
doorsnede.
Farm D: implement shed,plan
and cross-section.
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dingvan de veestapel de stro-opslagruimte voor ligruimte wordt bestemd. De aanpassing van het gebouw aan een veranderende bestemming is ook gemakkelijker uit te
voeren bij eenvrije overspanning.
In de uitloop is een goot aangebracht, waardoor mechanisch een mestschuif kan
worden getrokken om de mest te verwijderen. Daartoe moet men de op de uitloop
liggendemesteerst met eenhandschuif indegoot schuiven. Desgewenst kan de uitloop
ook vlak worden gehouden en worden gereinigd met behulp van een trekker met
schuif. Aan het einde van de uitloop is een ommuurde mestplaat met een oppervlakte
van 100m2 geprojecteerd.
In afb. 28isdebij ditplan behorende werktuigenberging weergegeven.
PlanE, bedrijfvan19hamet openloopstal
Dezeloopstal heeft eenL-vorm(zieafb. 29).Langs deuitloop iseenvoergoot geprojecteerd voor het voeren van kuilvoer, pulp enz. Het stro wordt achter in de ligruimte
opgetast. Eventueel kan ook hier eenvrije overspanning van de ligruimte zoals isgegeven in afb. 27,worden toegepast. Haaks op de open loopstal iseen tweede gebouw ge3650
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AFB. 29. Plan E: plattegrond
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte voor
hooi, lOdeel werktuigenberging, 11ligruimte voor melkvee, 121igruimtevoorjongvee, 13 loopruimte
(verhard), 14verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, lóstro-opslag, 19hooiruif 23 voederhek,
24 roostervloer boven mengmestkelder.
Plan of farm E
2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box/tractor box, 6 concentrate store, 8 storage for hay,
10 passage/implement shed, 11 bedded area dairyc attle, 12 bedded area youngs tock, 13 exercise area,
14 collecting area dairy cattle, 15 milking parlour, 16straw storage, 19hayrack, 23feeding fence, 24 slatted floor over mixed manure pit.
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plaatst waarin zijn ondergebracht de werktuigenberging, een tasruimte voor hooi en
de gecombineerde voer- en wachtruimte. Dit gebouw heeft evenals de ligruimte één
open zijde enwel aan de kant van de wacht- en voerruimte. Langs de tas, in de voerruimte, staan enkele ruiven opgesteld voor de voorraadvoedering van hooi. De vloer
van de voer- en wachtruimte bestaat uit betonroosters. Onder deze roosters is een
mengmestkelder met eeninhoud van 90m 3gelegen. De voerruimte behoeft dus niet te
worden gereinigd daar demest door het veevia deroosters in de kelder wordt getrapt.
Men kan inplaats van de mengmestkelder ook een voorziening voor de mestbewaring
maken alsaangegeven isbij plan D.
Ten behoeve van de hooivoedering van hetjongvee kan in de ligruimte een hooitas
worden gezet. Onder het overstek op deuitloop wordt dan eenruif geplaatst. De mest
die op de uitloop valt kan viademestgoot met eenmechanische schuif naar demengmestkelder worden afgevoerd. Een andere mogelijkheid is de uitloop vlak te houden
envoor hetreinigengebruik temaken vaneentrekker met eenschuif.
Van beide gebouwen zijn de wanden inhout uitgevoerd, behalve het gedeeltevan de
loopstal waarin melkkamer, doorloopmelkstal, kalverstal enz. zijn ondergebracht.
Van dit gedeelte zijn de wanden opgetrokken van steen. De doorloopmelkstal is hier
eengesloten dubbele tweestandsmelkstal.

AFB. 30. PlanE: gevels,doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarinveestalling, Bgroenvoedersilo's, Ctasruimte, D werktuigenberging, Emengmestkelder, Gwoning.
Cross-sectionandyardlayout offarm E
A mainbuilding withcowhouse, B greenfodder silos, C storagefor hay, D implement shed, Emixed
manurepit, Gfarmhouse.
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Tabel 2 op blz. 44laat zien dat debouwkosten van dit ontwerp nogal wat hoger liggen dan van de voorgaande open loopstal. Wel heeft men hier het voordeel, dat verschillende partijen hooi naast elkaar kunnen worden opgeslagen. Bij een hooiberg is
dit moeilijk uitvoerbaar. Er is voorts een deel aanwezig waarop tijdens de hooioogst
zonodig enkele wagens hooi onderdak kunnen worden geplaatst. Verder biedt deze
opstelling van de gebouwen aan het vee wat meer beschutting, vooral bij de hooiopname. De reiniging van de uitloop zal hier wat minder tijd vergen dan in het voorgaande plan.
PlanF,bedrijfvan19hametgesloten loopstal
In tegenstelling tot de beide voorgaande ontwerpen bestaat de loopstal hier uit een
gesloten gebouw waarin zowel de ligruimte als de loopruimte zijn ondergebracht (zie
afb. 31).De loopruimte dieverhard is, doet tevens dienst alsvoederruimte, terwijl het
gedeeltebijdemelkstalbestemdisvoor wachtruimte.
Langs de loopruimte zijn eenvoerhek en een voergang geprojecteerd, zodat men de
dierenindividueel kan voederen.
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AFB. 31. Plan F: plattegrond
2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte voor
hooi, 9 werktuigenberging, 11ligruimte voor melkvee, 12ligruimte voor jongvee, 13loopruimte (verhard), 14 verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stro-opslag (zie afb. 32), 22 voergang,
23 voederhek.
Plan of farm F
2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box/tractor box, 6 concentrate store, 8 storage for hay,
9 implement shed, 11 bedded area dairy cattle, 12bedded areayoung stock, 13exercise area, 14 collecting
area dairy cattle, 15 milking parlour, 16straw storage (see fig. 32), 22feeding passage, 23 feeding fence
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Wil men voorraadvoedering toepassen, dan kan de voergang met het voerhek vervallen. De hooiruiven kunnen dan bij de hooitas worden geplaatst, terwijl het kuilvoer op voerwagens op de loopruimte kan worden verstrekt. In de zomer wordt deze
loopruimte gebruikt als doorrit. Het reinigen kan evenals in plan D geschieden met
behulp van een mechanische mestschuif die door een verdiept gedeelte wordt getrokken. Ook kan men deze ruimte reinigen door middel van een schuif aan de trekker.
Voor deopslagvanmestiseenmestplaat geprojecteerd van 100m2.
Het hooi kan worden opgeslagen in de tas op de begane grond, en het stro op een
houten zolder. Deze zolder is aangebracht boven de werktuigenberging en de paardestal en loopt door tot aan de ligruimte. Het gedeelte vóór de hooivakken is dus niet
voorzien van een zolder. De gevels van het gebouw zijn gedeeltelijk uitgevoerd in
metselwerk en gedeeltelijk in hout.
De bouwkosten (zie tabel 2 op blz. 44) van dit ontwerp liggen in dezelfde orde van
grootte als die van plan D. Met dit plan vervallen de bezwaren van het open zijn. Wel
moeten we hierbij opmerken dat ernog maar weinigervaringisopgedaan metdit type
stal, vooral wat betreft de ventilatie inverband met het ontbreken van de isolatie. Bij
de vergelijking van de bouwkosten moet men rekening houden met het feit dat de
werktuigenberging iets kleiner isuitgevallen dan bij de overigeplannen. Overigens zijn
de ontwerpen goed vergelijkbaar.

AFB. 32. Plan F:gevels, doorsneden, erfindellng
A hoofdgebouw waarin veestalling, Bgroenvoedersilo's, Ctasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat, G woning.
Cross-sectionandyard layout offarm F
A main buildingwith cowhouse, B greenfoddersilos, C storagefor hay, D implementshed,E shallow
manurepit, Gfarmhouse.
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GEBOUWEN VOOR HET WEIDEBEDRIJF VAN 2 4 HA

Voor deze bedrijfsgrootte zijn slechts twee ontwerpen gemaakt, nl. één met een
grupstal en één met een loopstal. Hiertoe werden twee ontwerpen voor het 19ha bedrijf, ni. A en D vergroot. Er isbij beideplannen uitgegaan van een stalruimtevoor 33
koeien en vaarzen, 10 pinken en 15 kalveren. Op dit bedrijf werden sleufsilo's van
6x 11 m geprojecteerd voor het inkuilen van grote partijen gras en twee lage ronde
silo'svan 4mmiddellijn en 1,60mhoogtevoor eventuele kleine partijen.
Plan G,bedrijfvan24hamet grupstal
De indeling, de inrichting, de bouwwijze enz. komen geheel overeen met type A
(19 ha bedrijf). De stal is langer om het grotere aantal stuks vee te kunnen plaatsen,
terwijl de veldschuur een spantvak groter is genomen om voldoende ruimte te verkrijgen voor het hooi, de kalveren enz. De gierkelder geeft hier een inhoud van 80 m3
en de mestplaat een oppervlakte van 85m2. Voor de mestbewaring is 40m2 kelderdek
en 85m2mestplaat, dusintotaal 125m2verharde oppervlakte beschikbaar.
Het is aantrekkelijk dat plan A door verlenging van het tasgebouw en de stal ook
mogelijkheden biedt voor grotere veestapels. Als men de bouwkosten van de ontwerpen Aen G vergelijkt (zietabel 2op blz.44)ziet men dat debouwkosten per grootveeeenheid bij vergroting van het gebouw dalen. Van plan G is alleen de plattegrond ge1800

AFB. 33. Plan G: plattegrond
1 grupstal voor melk- en jongvee, 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox,
6 krachtvoeder, 7voederberging - doorrit, 8tasruimte voor hooi en stro, 10deel - werktuigenberging,
22 voergang.
Plan of farm G
1 cowhouse for dairy cattle and young stock, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box/tractor
box, 6 concentrate store, 7fodder storage/passage, 8 storage for hay and straw, 10passage I'implement
shed, 22feeding passage.
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AFB. 34.Plan G: erfindeling van een situatie met
een vrijstaande woning
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E
mestplaat - gierkelder, G woning.

AFB. 35. Plan G: erfindeling van een situatie met
een woning verbonden aan het bedrijfsgebouw
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E
mestplaat - gierkelder, G woning.

Yard layout of farm G (in the case of a detached
dwelling)
Amain building withcowhouse, Bgreenfodder silos,
C storage for hay and straw, D implement shed,
E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.

Yard layout farm G (in the case of a built-on
dwelling)
A main building with cowhouse, B greenfodder
silos, C storage for hay and straw, D implement
shed, E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.

tekend (zie afb. 33).Voor een indruk omtrent de doorsneden en degevelszijverwezen
naar plan A (afb. 19). Wel zijn voor ontwerp G twee erfindelingen gegeven, nl. één
met eenvrijstaande woningen éénmet eenwoningverbonden aan het bedrijfsgebouw.
PlanH, bedrijfvan24ha metopen loopstal
Dit gebouw komt wat de indeling, de inrichting en de bouwwijze betreft vrijwel
overeen met type D (19 ha bedrijf). De ligruimte, de uitloop, de sleufsilo's enz.zijn
groter in verband met het grotere aantal stuks vee. Er is voorts een gesloten dubbele
tweestandsdoorloopmelkstalingeprojecteerd (zieafb. 36).Demestplaat is 125m2.
Bij vergelijking van de bouwkosten van de plannen D en H (tabel 2 op blz. 44) ziet
men dat ook bij vergroting van de loopstal een daling van de bouwkosten per grootvee-eenheid optreedt. Ook voor dit ontwerp zijn alleen de plattegrond eneen erfindeling weergegeven (zie afb. 36 en 37). Voor een indruk omtrent de doorsneden en de
gevels wordt verwezen naar plan D, afb. 26. De bij dit plan behorende werktuigenbergingiseenspantvak groter dan dieinplan D (afb. 28).
GEBOUWEN VOOR HET WEIDEBEDRIJF VAN 38 HA

Voor deze bedrijfgrootte werd eveneens één ontwerp met een grupstal en één ontwerp met een loopstal gemaakt. Er is uitgegaan van een stalruimte voor 53 koeien en
vaarzen, 17 pinken en 24 kalveren. De afmetingen van de vier sleufsilo's op dit bedrijfstype zijn 5X 11m, terwijl eveneens enkele lage ronde silo's van 4m middellijn en
1,60mhoogte aanwezig zijn.
PlanI, bedrijfvan38hamet grupstal
Bij dit ontwerp (zie afb. 38) zijn de melkkoeien en de vaarzen geplaatst in een dubbelrijïge grupstal. Het jongvee wordt gehouden in een gesloten loopstal. Uiteraard is
39

AFB. 36. Plan H: plattegrond
2 melkkamer, 3isolatiestal, 4 kalverstal, 5paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 11ligruimte voor
melkvee, 12ligruimte voorjongvee, 13loopruimte (verhard), 14verzamelruimtemelkvee, 15 doorloopmelkstal, 16stro-opslag, 17sleufsilo's (met voederhek), 18hooiberg (met overdekte hooiruif), 19 kuilvoederbak.
Plan offarm H
2 dairy, 3 isolation box, 4 calfpens, 5 horse boxjtractor box, 6 concentrate store, 11bedded area dairy
cattle, 12 bedded area young stock, 13 exercise area, 14 collecting area dairy cattle, 15 milking parlour,
16 straw storage, 17 trench silos withfeeding fence, 18 haystack with covered hayrack, 19food hopper
for silage.

AFB. 37.Plan H: erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, D werktuigenberging, E mestplaat, G
woning, H hooiberg.
Yard layout farm H
A main building with cowhouse, B greenfodder
silos, D implement shed, E shallow manure pit,
Gfarmhouse, H haystack.

het mogelijk bij deze stal een verharde uitloop te maken of dieren uitloop indeweide
tegeven.
Voor het jongvee kan voorraadvoedering worden toegepast. Het hooi wordt dan
40

verstrekt in een ruif, zoals op de tekening is aangegeven. Desgewenst kan ook een
voergoot met repelhek worden aangebracht. Zoals uit de plattegrond blijkt zijn er
twee ruimten voor kalveren gemaakt. Depasgeboren kalveren worden - eventueel in
aparte boxen - ondergebracht in de ruimte die tegenover het melklokaal is gelegen.
Naderhand kan eendeelvandekalverenverhuizennaar deandere afdeling.
Ten behoeve vanhetmelken tijdens deweideperiode isinde werktuigenbergingeen
wegneembare achtstands visgraatmelkstal geprojecteerd. Indewinter doetdezeruimte
dienst voor bergingvanwerktuigen enz. Dewanden vanhetgehele gebouw zijn uitgevoerd inmetselwerk, detopgevels inhout. Degierkelder heeft eeninhoud van 100 na3
en demestplaat een oppervlakte van 100m2. De oppervlakte voor demestbewaring
bestaatuit50m2kelderdeken100m2mestplaat, dusintotaal 150m2.
Wanneer mendebouwkosten vanditplan vergelijkt met dievan deplannen Aen
G (zietabel 2opblz. 44)danblijkt dat debouwkosten pergrootvee-eenheid nog iets
lager zijn.
PlanK,bedrijfvan38hametopen loopstal
Deze loopstal (zieafb. 40)is aan één lange zijde van de ligruimte open; aan deze
kant ligt deverharde uitloop. Aandeandere kant vandeligruimte isde stro-opslagruimte geprojecteerd. Tegen deeneeindgevel isdeligruimte voor hetjongvee gedacht,
terwijl dedoorloopmelkstal, het melklokaal enz.zich aande andere eindgevel bevinden. Ditlaatste gedeelte isuitgevoerd inmetselwerk. Overigens zijn dewanden opgetrokken inhout.
Tegenover de doorloopmelkstal, eenachtstands visgraatmelkstal, iseentweedegebouw gelegen, waarin dewerktuigenberging, detasruimte voor hooi endewacht- en
voerruimte zijn ondergebracht. De omwanding van dit gebouw bestaat geheel uit
hout.
De gecombineerde wacht- envoerruimte ligt inhetverlengde vandeverharde uitloop. In deze gecombineerde ruimte zijn naast de tas ruiven opgesteld voor het in
voorraad voerenvan hooiaanhetmelkvee.
Hetjongvee heeft indeligruimte eenafzonderlijke hooitas enruif. Devloer vande
eerder genoemde voer- enwachtruimte bestaat uitbetonnen roosters waaronder zich
eenmengmestkelder bevindt tergrootte van 180m3.Dedieren trappendemestdoor de
roosters indekelder. Desgewenst kanookdemest vandeuitloop in deze mengmestkelder worden geschoven. Eenandere mogelijkheid is,deze mest naar een mestplaat
aan hetandere eindevandeuitloop teschuiven. Dekelder kandankleiner wordengebouwd of achterwege worden gelaten. Dit laatste heeft tot gevolg dat met een lagere
investeringkanworden volstaan.
Er kanzelfvoedering vankuilvoer worden toegepast,maar ookkankuilvoerinvoorraad langsdeuitloop worden verstrekt.
De begrote bouwkosten (zietabel 2 op blz.44)zijn voor deze boerderij met open
loopstal ca. 13%lager dan voor een grupstalboerderij van dezelfde bedrijfsgrootte.
Toch isinditgeval uitgegaan vaneenvrij dure opzet dieinsterke mate overeenkomt
met plan E.Hieruit blijkt, datuiteenoogpunt vanbouwkosten deloopstal voor grotere veestapels voordelen biedt boven degrupstal. Hetzelfde geldt tenaanzien vande
arbeidsbesparing, vooral wathet melken en het voeren betreft. Op grotere bedrijven
zal het daarom eerder overweging verdienen eenloopstal te bouwen dan op kleinere
bedrijven, (zieookpublikatieno. 16vanhet I.L.B.)
DE BEGROTE BOUWKOSTEN

In tabel2zijn debouwkosten, begroot medio 1962,vandehiervoor besprokenont41
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AFB. 38.Plan I: plattegrond
1 grupstal voor melkvee, 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte voor
hooi en stro, 9werktuigenberging, 12loopstal voorjongvee, 14verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal 19hooiruif-voederbak, 20trekkerbox, 21 deel, 22 voergang.
Plan of farm I
1 cowhousefor dairy cattle, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 6 concentrate store, 8 storage for hay
and straw, 9 implement shed, 12 yard for young stock, 14 collecting area for dairy cattle, 15 milking
parlour, 19hayrack Ifood hopper, 20 tractor box, 21passage, 22feeding passage.
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AFB. 39. Plan I: gevels, doorsnede, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat-gierkelder, G woning.
Cross-section and yard layout of farm I
A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw, D implement shed,
E shallow manurejliquid manure pit, G farmhouse.

42

j^^'ifV;:^'.'ilta>-y:i^'A,y>,'^li[VAL:.-<>.i

AFB. 40. Plan K:plattegrond
2melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte
voor hooi, 10 deel-werktuigenberging, 11 ligruimte voor melkvee, 12
ligruimte voor jongvee, 13 loopruimte (verhard), 14 verzamelruimte
melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stro-opslag, 19 hooiruif, 20 trekkerbox, 23 voederhek, 24roostervloer boven mengmestkelder.

10

Plan of farm K
2 dairy, 3 isolation box, 4 calfpens, 6 concentrate store, 8 storagefor hay, 10 passage/implement
storage,11beddedareafor dairycattle,12beddedareafor youngstock, 13exercisearea,14 collecting
areafor dairy cattle,15milkingparlour, 16strawstorage, 19hayrack, 20tractorbox, 23feedingfence,
24slattedfloorovermixedmanurepit.
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AFB. 41.PlanK:gevels, doorsneden, erfindeling
A hoofdgebouw waarin veestalling, Bgroenvoedersilo's, Ctaruimte, D werktuigenberging, E mengmestkelder, G woning.
Cross-section and yard layout offarm K
A mainbuilding withcowhouse, B greenfodder silos, Cstoragefor hay, D implementshed,E mixed
manurepit, Gfarmhouse.
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werpen weergegeven. De kosten van de woning, de architectenhonoraria en de kosten
van het gereedmaken van de bouwplaats zijn buiten beschouwing gelaten. De begrote
bouwkosten omvatten de complete bouw en inrichting van de bedrijfsgebouwen met
uitzondering van de technische installaties voor de mechanische mestafvoer en het
machinale melken.
Er is verder uitgegaan van een gewapende betonfundering op staal voor de gebouwen. De bedragen voor de mest- en gierbewaring, de groenvoedersilo's en de erfverharding zijn apart vermeld. Volgens de gegeven produktieplannen is de kuilvoerbehoefte door het geringere aantal staldagen, bij de loopstallen iets kleiner dan bij de
grupstallen. Bij de berekening van de bouwkosten voor de groenvoedersilo's is hiermede rekening gehouden. In de oppervlakte erfverharding komt nogal enige variatie
voor afhankelijk van het type gebouw en de situatie. Op de situatieschetsen bij de verschillende ontwerpen isaangegeven welkedelenvan heterfzijn verhard.
Vergelijken we de boerderijen met grupstal voor het bedrijf van 19 ha dan blijkt
typeAhet voordeligst tezijn. De typen Ben Czijn respectievelijk 7%en 18%duurder
dan A.Bekijken wedezedriegrupstallen uithet oogpunt van dearbeidverbonden aan
het voeren, uitmesten en melken dan kunnen we opmerken dat de situatie bij al deze
ontwerpen vrij gunstig is. De hooivoedering zal het gunstigst zijn bij type A; van
grote betekenis isditverschil echter niet.
Wil men op de bovengenoemde bedrijfsgrootte een boerderij met grupstal bouwen
dan zal zowel in landbouwkundig opzicht als bezien van de zijde van de bouwkosten
vandezedrietypen eengebouw alstype Adevoorkeur verdienen.
Bij vergelijking van de verschillende typen loopstallen voor het bedrijf van 19 ha
valt het op dat er vrijwel geen verschil is in bouwkosten tussen de goedkope open
loopstal en de gesloten loopstal. Beide zijn circa 6% goedkoper dan de goedkoopste
grupstalboerderij. Wel is bij de gesloten loopstal de werktuigenberging iets kleiner
uitgevallen dan bij de overige typen, doch hierdoor wordt de vergelijkbaarheid slechts
weinig beïnvloed.
Type E is duurder dan D en F en ligt wat de bouwkosten betreft op het zelfde niveau alshet duurste grupstaltype opdeze bedrijfsgrootte.
Hieruit blijkt dat evenals bij grupstallen de bouwkosten van de loopstallen in sterke
mate samenhangen metdewijzevanuitvoering endeinrichting.
Uit de begrotingen komt naar voren dat de ontwerpen voor de loopstal voor debedrijven van 24 en 38 ha respectievelijk 6% en 13% goedkoper zijn dan de overeenkomstige grupstalboerderijen.
Naarmate de veestapel - welke uiteraard samenhangt met de bedrijfsgrootte groter is dalen de bouwkosten per grootvee-eenheid. In tabel 3 wordt dit nog eens
apart weergegeven.
De mest- en gierbewaring en in mindere mate de bouwkundige voorzieningen voor
de mestafvoer blijken bij alle boerderijen vrij aanzienlijke investeringen te vragen.
Wordt bij de loopstal volstaan met een mestplaat dievoorzien isvan een omwanding
TABEL 3 Bouwkosten in guldens per grootvee-eenheid bij loopstallen en grupstallen bij toenemende bedrijfsgrootte
Bedrijfsgrootte

Grupstal

Loopstal

19 ha
24 ha
38 ha

1.990 (type A)
1.870 (type G)
1.780 (type I)

1.880 (type D)
1.760 (type H)
1.550 (type K)
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(type D, F en H) dan zijn de kosten aanzienlijk lager dan bij de bouw van een mengmestkeldervoorzien van roosters (type EenI).
Bij de grupstallen bedragen de bouwkosten van de gierkelder, de mestplaat en de
bouwkundige voorzieningen voor de mechanische mestafvoer 9-11% van de totale
bouwsom.
Voor eenmestplaat met omwanding en een opvoergoot bij een loopstal bedraagt de
investering 6à 7%van detotale bouwsom.
De investeringen voor erfverharding en debouwvan groenvoedersilo's vergen eveneens aanzienlijke bedragen. Deze investeringen variëren bij deverschillende typen van
10-13%vandetotale bouwsom.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een rationele opzet van een weidebedrijf op komgrond werd een aantal plannen voor de bedrijfsgebouwen gemaakt. Van
deze plannen hadden er zes betrekking op een bedrijfsgrootte van 19ha, twee op een
bedrijfsgrootte van 24 ha en twee op een bedrijfsgrootte van 38 ha. De plannen voor
het bedrijf van 19ha bestonden uit drie ontwerpen voor een grupstal en drie ontwerpen voor een loopstal. Voor de andere bedrijfsgrootten werd volstaan met één grupstal-enéén loopstaltype.
De conclusies uit dit onderzoek, waarbij rekening moet worden gehouden met de
uitgangspunten en het beperkte aantal plannen, kunnen alsvolgt worden samengevat:
1. Van de ontwerpen van boerderijen met een grupstal voor een bedrijfsgrootte van
19ha komt wat de bouwkosten en de indeling betreft plan A gunstig naar voren.
2. De variatie in de bouwkosten isbij deloopstallen groter dan bij de grupstallen. De
bouwkosten van de gesloten loopstal bleken in dit geval op hetzelfde niveau te liggen als die van de goedkoopste open loopstal en 6% lager dan die van de goedkoopste grupstalboerderij. Voor de bedrijfsgrootte van 24 ha en 38 ha was de
loopstal respectievelijk 6en 13%goedkoper dan deboerderij meteen grupstal.
3. Naarmate de veestapel groter iszijn zowel voor de grupstal- als voor de loopstalbedrijven debouwkosten per grootvee-eenheid lager.
4. Behalve het bedrijfsgebouw vergen ook de aanvullende voorzieningen als mestplaat,gierkelder, groenvoedersilo's enerfverharding aanzienlijke investeringen.
5. Naarmate de veestapel groter is, neemt de aantrekkelijkheid van het bouwen van
een open loopstal toe, zowel uit een oogpunt van bouwkosten als uit een oogpunt
van arbeid.
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H O O F D S T U K ITI

PRIJSVRAAG VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN
BOERDERIJ VOOR EEN WEIDEBEDRIJF
Op ongeveer hetzelfde tijdstip dat de Werkgroep Ontwikkeling Komgronden haar
onderzoek begon schreven de Stichting tot Ontwikkeling van Komgrondengebieden
in Gelderland en de Stichting tot Bevordering van deWelvaart in deWest-Betuwe een
prijsvraag uitvoor het ontwerpenvanboerderijen ten behoeve van de ruilverkaveling
„Tielerwaard-West". Het prijsvraagprogramma voor het bedrijfsgebouw vertoonde
vrij veel overeenkomst met de uitgangspunten die door de werkgroep waren opgesteld. In verband met deze grote mate van overeenkomst is het interessant na te gaan
tot welke oplossingen de deelnemers aan de prijsvraag en wel in het bijzonder de inzenders van de bekroonde ontwerpen zijn gekomen. Op dit laatste zal in het navolgendenader worden ingegaan. Terinformatie volgt eersthetprogramma van eisen.
PROGRAMMA VAN EISEN1)

I. Boerderijbestaandeuitwoningenbedrijfsgebouwen)metgrupstalvoor30melkkoeien.
A. Desituatieisaangegevenopbijgevoegde schets(zieafb.42)Ditiseenpuntindegemeente
DeilN.W.vanhetkruispunt vandeRijkswegen no.26enno. 15.Eenlaagvan ± 100cm
rivierkleirust opeenondergrond vanveen. Funderen op staal.Toelaatbare druk gemiddeld 0,5 kg/cm2, maximaal 1,0kg/cm2. De ontwerpen moeten voldoen aan de bouwverordeningvandegemeenteDeil.
B. De woningmoet bewoond kunnen worden door een gezinmet zespersonen. De woning
magnietgroterzijndan500m3.
1. Woonruimten en keuken: De vorm van combinatie ofwel afzonderlijke ligging van
dezeruimten wordtaandeontwerper overgelaten.
2. Slaapvertrekken: Eenslaapkamer voordeouders,2tweepersoons-en 1eenpersoonsslaapkamer.
3. Bad-of doucheruimte.
4. Eenkelderkast.
5. Ruimtevooreendiepvrieskist, 100cmhoog,75cmdiep,140cmlang.
6. Gelegenheidvoorhetdoenvandegezinswas.
C. Bedrijfsgebouwen)
1. Grupstalvoor30melkkoeien, 3 vaarzen(ouder dan2jaar)en7pinken(1-2jaar).
Het bedrijfsgebouw moet zodanig worden ontworpen, dat het met enkele veranderingenoponderdelenookkanwordengebouwdvoor20of35melkkoeien.
2. Kalverstal 15 m2(voor 10kalveren)
3. Ziekenboxen 15m2
4. Paardestal 12-15m2,ooktegebruikenalstrekkerbox
5. Krachtvoerberging
6. Hooiopslag voor 40ton ( ± 100kg/m3). Stapeling ten minste 350^150cmhoog met
mogelijkheid voorhooiventilatie.
') De delen, overgenomen uit het prijsvraagprogramma en het juryrapport zijn in een kleinere letter
gedrukt dan de overige tekst.
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7. Stro-opslagvoor 11ton ( ± 1 0 0 kg/m3)
8. Siloruimte 180m 3 kuilvoer
9. Melkkamer 12-15m 2
10. Werktuigenberging 90-100m2, nietmeer dan één open zijde
11. Gierkelder 70m3,mestplaat 100m2.
Algemene bepalingen:
Gelet dient teworden op voldoende isolatie en brandveiligheid.
Ventilatiemechanisch met ventilator.
Bevestigingkoeien met hangkettingen.
Uitmesten: mechanisch (zie publikatie no. 7 van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen.)
Voor normen en afmetingen van onderdelen kan gebruik worden gemaakt van de gegevens
van de Rijkslandbouwconsulent voor Boerderijbouw.
II. Boerderijbestaande uit woningenbedrijfsgebouw(en) met loopstal voor30 melkkoeien.
A. Voor desituatiegeldt hetgeen vermeld isonder I.A. op blz. 47
B. De eisen ten aanzien van de woning zijn gelijk aan die welke zijn vermeld onder I.B. op
blz. 47
C. Bedrijfsgebouwen)
1. Een loopstal met overdekte ligruimte voor 30 melkkoeien ( ± 6 m 2 per koe); 3 vaarzen, ouder dan 2jaar (± 5m 2per vaars);7pinken, 1-2jaar (± 4m 2per pink).
2. Verharde uitloop van ongeveer dezelfde oppervlakte als de ligruimte.
3. Doorloopmelkstal met 3à 4 standen.
4. Wachtruimte vóór de doorloopmelkstal 1,25 m 2 overdekte oppervlakte.
5. Kalverstal 15m 2(voor 10kalveren).
6. Ziekenboxen 15m 2
7. Paardestal 12-15m2, ook tegebruiken als trekkerbox.
8. Krachtvoerberging.
9. Hooiopslag voor 40 ton ( ± 100 kg/m 3 ). Stapeling tenminste 350-450 cm hoog, met
mogelijkheid van hooiventilatie.
10. Stroberging voor 30ton (± 100kg/m 3 ).
11. Siloruimte voor 180m 3 kuilvoer.
12. Melkkamer 12-15 m 2
13. Werktuigenberging 90-100m2,niet meer dan één open zijde.
14. Het bedrijfsgebouw moet zodanig worden ontworpen, dat het met enkele veranderingen op onderdelen ook kan worden gebouwd voor 20of 35melkkoeien.
Algemene bepalingen:
Loopstal langezijde open op Z.O. of Z.
Aan open geveldakoverstek van 150-200cm.
Vrije hoogte open gevelminstens 220 cm.
Aan brandveiligheid van het gebouw worden geen specialeeisen gesteld.
Loopstal moet kunnen worden verdeeld, zodat rundvee in minstens twee groepen kan
worden ingedeeld t.w. melkvee enjongvee.
Uitloop:Onder ennaast deuitloop eenmengmestkelder van 1,5 m 3per dier.
Voedering: Het kuilvoer kan in voorraadvoedering en dan bij voorkeur overdekt worden
verstrekt.
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Indien voorraadvoedering van hooi en/of kuilvoer wordt toegepast breedte per stuks
grootvee 25-30cmper stuksjongvee 20-25 cm.
Drinkwater :De drinkwatervoorziening isaangebracht op deuitloop enbestaat uit 1drinkbakje per max. 15stuks vee.Drinkbakjes zijn elektrisch tegen vorst beveiligd, zodat ze overal
geplaatst kunnen worden.

WEGEN.
WATERLOPEN.

KAVELGRENZEN
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SITUATIE VOOR PRIJSVRAAGBEORIJF 1 LOOPSTAL
BEORIJF 2 GRUPSTAL.

GEBOUWEN
BOS
AANTAL HEKTAREN.

AFB. 42. Situatie van boerderijen voor deprijsvraag
1 boerderij met loopstal.
2 boerderij met grupstal.
Situation ofthefarms for the competition
1 farm with cattleyard
2farm withstanchionstall.
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BEOORDELING VAN DE INZENDINGEN

In totaal werden 70inzendingen ontvangen. Hiervan hadden 37 betrekking op een
boerderij met eengrupstal en 33opeenboerderij met eenloopstal.
De beoordeling van deinzendingen geschiedde door eenjury bestaande uit deheren:
Ir J. J. M. Vegter
te Leeuwarden, Architect en Rijksbouwmeester, Voorzitter
Ir L. H. Huisman
te Wageningen, Directeur van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
Ir P.A. Leupen
teArnhem,
Architect
Ir G. Pothoven
te Amersfoort, Lectora.d. Landbouwhogeschool
J. Wiedijk
te Wageningen, Architect
Ir J. P. A. van den Ban te Tiel,
Secretaris
De inzendingen werden eerst getoetst aan het programma van eisen. Hieraan bleken
er 10niettevoldoen. Dezewerdenvanverderemededinging uitgesloten.
Alvorens over te gaan tot een afzonderlijke beoordeling van de inzendingen heeft dejury
zich beradenoverdetevolgenmethode.Gekozen isvoor eenbeoordelingvanuit drieaspecten,waarbij debruikbaarheid endetoekomstwaardezijn beoordeeld:
a. voorhetbedrijfstechnische gedeelte;
b. voorhetwoontechnischegedeelte;
c. voordearchitectonischevormgeving.
Er is bij de landbouwtechnische beoordeling van het bedrijfsgedeelte slechts gelet op de
hoofdzaken. Aan de details is,uitgaande van de gedachte dat deze kunnen worden gecorrigeerd, weinig aandacht geschonken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ventilatie, het uitmestsysteem, de indeling van de ziekenbox, de paardestal, de kalverstal en het melklokaal, het
gedachtesysteem vanhooiventilatie, desilo'senz.Dezefactoren zijn dusnietvanbeslissende
betekenisgeweest bijdebeantwoordingvan devraagofhetplanlandbouwkundig aanvaardbaarwerdgeacht.
Bij degrupstallen isinhet bijzonder gelet opde wijze waarop daarin zou kunnen worden
gemolken, uitgemest en gevoederd; op de plaatsing van de onderdelen ten opzichte van
elkaar;dewijzewaarophooi,stroenkrachtvoer kunnen worden binnengebracht enhet gras
kanwordeningekuild.
Voortsisaandachtgeschonkenaandewerktuigenberging.
Bijdeloopstallen zijn ookindebeoordelingbetrokken ofopeenhoogofeenlaagstroverbruikmoetwordengerekend,welkemogelijkheid erisdemestuitdeligruimtete verwijderen,
deverharde ruimten schoon tehouden en zelfvoedering of voorraadvoedering toe te passen.
Bijdebeoordelingvandewoningisaandachtgegevenaan:
a. debetrekkingvandewoningt.o.v.dewegenerzijdsenhetbedrijfsgebouw anderzijds;
b. demogelijkheid welkehet plan zal bieden alshet zichzal moeten aanpassen aan deveranderendegezinsgrootte;
c. deleefbaarheid vandewoningendedaaromheengelegenruimten.
Bij de beoordeling van het architectonisch aspect is bijzondere aandacht gegeven aan de
situering en de karakteristiek van de hoofdvormen, alsmede de wijze waarop de gekozen
vormgevingisvoortgekomenuitde bedrijfsvoering.
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Afzonderlijk werden beoordeeld demogelijkheid tot aanpassing aaneenveranderende bedrijfsvoering (flexibiliteit enelasticiteit)endebouwkosteninverhoudingtothetteverwachten
onderhoud.
Na een zorgvuldige beoordeling selecteerde dejury uit de 60 overgebleven ontwerpen 13inzendingen. Hiervan hadden er 7betrekking op een boerderij met grupstal en
6op eenboerderij met loopstal.
HET OORDEEL VAN DE JURY

Wat betreft de landbouwkundige opzet stelden vele inzendingen teleur. Vele inzenders
hebben zich te weinig verdiept in de eisen, die vanuit het oogpuntvanlandbouwkundiggebruikaanhetbedrijfsgebouw moetenwordengesteld.
Dit geldt inhet bijzonder voor deloopstallen. Verschillende deelnemers aan de prijsvraag
hebben hier nauwelijks of geen raad mee geweten. Aan vele ontwerpen van loopstallen
kleefdenessentiële fouten.
Hetalgemenearchitectonische niveauvandeinzendingen bleefbeneden deverwachtingen
brachtbijnaderebeschouwingmenigeteleurstelling.
Hieruit spreekt enerzijds de geringe daadwerkelijke belangstelling, welke blijkbaar bij de
gezamenlijke architecten voor deze openbare prijsvraag bestaat, anderzijds een tekort aan
vormendvermogenofwel aaninzichtindelandbouwtechnische bedrijfsvoering.
Alsresultaat isnochbij degrupstal noch bijdeloopstaleendirectaanvaardbaar plannaar
vorengekomen.
Dejury spreekt desondankshaar verwachting uit dat deselectiepersoonlijkheden zalhebben opgeleverd,diebij dieperebestuderingvandematerietothetbouwenvan verantwoorde
boerderijen instaatzullenzijn.
Indezezinbeschouwdkandeprijsvraagmetpositieveresultatenwordenbekroond.
Dejury adviseert de prijsvraaguitschrijvers middelen en wegen te zoeken om nadere opdrachtentekunnenverstrekken.
DE NADER UITGEWERKTE ONTWERPEN

Alsresultaat van deprijsvraag wasdusvoor deboerderij met grupstal, nochvoor de
boerderij met loopstal een direct aanvaardbaar plan naar voren gekomen. De inzenders van de 13 vermelde ontwerpen werden in de gelegenheid gesteld om hun ontwerpen te wijzigen en aan tevullen. Debedoeling hiervan was te komen tot een aantal
ontwerpen, die zouden kunnen worden gebruikt bij de voorlichting over de boerderijbouw in de komgrondengebieden. De meeste inzenders van de 13geselecteerde ontwerpen maakten van de geboden gelegenheid tot wijziging en aanvulling gebruik. De
jurygaf daarna haar oordeel overdebijgewerkte plannen.
Uiteindelijk bleven 7 ontwerpen over. In het navolgende wordt het oordeel van de
jury over elk der plannen afzonderlijk in kleinere letter vermeld, gevolgd dooreentoelichtingvan ons betreffende het bedrijfstechnische gedeelte, terwijl tevens enkele schematische afbeeldingen van elk ontwerp worden gegeven. Voor een indruk van het geheelwordtverwezennaar defoto's van demaquettes (modellen).
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Plan1;ontwerper:J. Rikken, Arnhem

Beoordeling
Uitlandbouwkundig oogpunt bezieneen bijzonder aantrekkelijk plan. Het kenmerktzich
dooreenhogematevanbeheerstheidenmaatvastheid, waardoor eenhoogniveauisbereikt.
Dewoningheeft eenplezierigeindeling.
Debouwkostenenhetonderhoudzullengeengrootbedragvragen.

Toelichting
Zoals in de beoordeling reeds is vermeld is het landbouwkundig gezien een aantrekkelijk plan. De plattegrond vertoont een vrij sterke overeenkomst met plan A uit
het voorgaande hoofdstuk. In het verlengde van de voergang ligt naast de hooitas een
doorrit. Voor het voeren van hooi met behulp van eenvoerwagen isdit gunstig. Eventueel kan in dezedoorrit het kuilvoer, bijv.bij minder gunstige weersomstandigheden,
op eenwagen van tevoren worden klaargezet en naderhand in de stalworden gereden.
Indien nodig kunnen zowel de stal alsde hooitas worden verlengd. Dehooitas bevindt
zichhier opdebegane grond. Zodra éénvandevakkenleegiskan dezeruimte gemakkelijk voor andere doeleinden worden gebruikt, bijv. voor de stallingvanjonge kalveren in het voorjaar. Uit landbouwkundig oogpunt bezien zou het aantrekkelijk zijn
geweest als de werktuigenberging aan de tasruimte was gebouwd en niet als een vrijstaande open berging. Men had dan met weinig of geen extra kosten een gesloten
werktuigenberging gehad, waarin in deherfst enigeextra aan te houden dieren zouden
kunnenworden ondergebracht.

AFB. 43. Maquette van
plan 1.
Model offarm 1

52

AFB. 44. Plan1:plattegrond, doorsneden, erfindeling
Bedrijfsgedeelte: 1 grupstalvoor melk-enjongvee,2melkkamer, 3isolatiestal,4kalverstal, 5paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 7 voederberging-doorrit, 8tasruimte voor hooi en stro, 9 werktuigenberging, 22voergang.
Woning: 25eetkamer, 26zitkamer, 27keuken, 28bijkeuken, 29 slaapkamer.
Erfindeling:A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging,Emestplaat-gierkelder, G woning.
Plan,cross-section andyardlayout offarm 1
Farm buildings: 1 cowhousefor dairy cattleandyoungstock, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calfpens,
5 horseboxjtractorbox, 6 concentrate store, 7fodder storage/passage, 8 storagefor hay andstraw,
9 implement shed, 22feedingpassage.
Farmhouse: 25diningroom,26living room, 27kitchen,28scullery, 29 bedroom.
Yard layout: A main buildingwith cowhouse,B greenfoddersilos, C storagefor hay and straw,
Dimplementshed, Eshallowmanure/liquidmanurepit, Gfarmhouse.
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Plan 2; ontwerpers: P. Abel en D. Eisma, Leeuwarden

Beoordeling
Het is bedrijfstechnisch een goed plan. (Zoals bij alle grupstallen met het hooi op zolder is
de vrije vloeroppervlakte beperkt; krachtvoerberging ware recht tegenover dwarsgang te
plaatsen; onnodig grote erfverharding door aanvechtbare keuze van de toegangsweg aan de
westzijde).
Het vertoont een heldere en eenvoudige structuur en een hieruit voortvloeiende logische
vormgeving. De plezierige bewoonbare woning vertoont, in de minder krachtige vormgeving
van de oostgevel en de beschieting van de topgevels, nog punten waaraan nog meer aandacht
ware te besteden.

Toelichting
In tegenstelling tot het voorgaande ontwerp kan hier bij de hooioogst geen wagen
met hooi onder dak worden geplaatst. Overigens is dit een alleszins aanvaardbaar plan
indien op het bedrijf geen veranderingen optreden. Op veel bedrijven komen echter
wel wijzigingen in de bedrijfsvoering, veranderingen in de grootte van de veestapel
enz. voor. Het gebouw biedt daartoe weinig aanpassingsmogelijkheden; ook een
eventuele uitbreiding van de veestal zal niet eenvoudig zijn. De beknopte vorm van
het gebouw komt tot uiting in de bebouwde oppervlakte en de inhoud; zowel de
oppervlakte als de inhoud is vergeleken met de andere ontwerpen voor boerderijen
met een grupstal het kleinst.

45 Maquette van
plan2.
Model offarm 2.
AFB.
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AFB. 46. Plan 2:plattegrond, doorsneden, erfindeling
Bedrijfsgedeelte: 1grupstal voor melk- en jongvee, 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 6 krachtvoeder, 9 werktuigenberging, 20 trekkerbox, 22 voergang.
Woning: 25 eetkamer, 26 zitkamer, 27 keuken, 28 bijkeuken, 29 slaapkamer.
Erfindeling: A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat-gierkelder, G woning.

Plan, cross-section and yard layout of farm 2
Farmbuildings: / stanchion stall for dairy cattle and young stock, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf
pens, 6 concentrate store, 9 implement shed, 20 tractor box, 22feeding passage.
Farmhouse: 25 dining room, 26 living room, 27 kitchen, 28 scullery, 29 bedroom.
Yard layout: A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw,
D implement shed,E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.
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Plan 3; ontwerpers: G. de Jong, Vroomshoop en L. Licht-Lankema,

Furnierend

Beoordeling
De in beginsel aanvaardbare plattegrond houdt enkele praktische bezwaren in. (De grote
zolder isuitsluitend voor stroberging, melkkamer ware bij krachtvoederberging en kalverstal
bij ziekenstal te plaatsen; deur in gang tussen krachtvoederberging en ziekenstal ware in de
richting van de stal te verplaatsen; mechanische ventilatie stal noodzakelijk; vorm voergoot
onjuist; bevestiging hangketting niet duidelijk; silo's te groot en op minder gewenste plaats;
toegang van de silo's naar stal moeilijk en smal in vergelijking met voergang; voergangdeur
in achtergevel bij plaatsing silo's achter stal wenselijk; buitendeur krachtvoederberging ontbreekt; deur in doorrit tussen hooitas en werktuigenberging wenselijk).
De massagroepering is origineel en zuiver; zegeeft een interessante buitenruimte. De flexibiliteit is uit het oogpunt van uitbreiding problematisch doch als variatie op het bouwplan
aanwezig. De vormgeving isfraai en gevoelig.
De indeling van dewoning isplezierig.
De dakhelling iszo flauw, dat het gekozen materiaal hier niet opnormale wijze kan worden
toegepast.

Toelichting
Het is bij dit plan niet mogelijk met een landbouwwagen over de voergang te rijden.
Bij de voorgaande ontwerpen is deze mogelijkheid wel aanwezig.
Het zou in dit geval ook beter geweest zijn de groenvoedersilo's aan het andere eind
van de stal te plaatsen en daarbij aan het eind van de voergang een deur met voldoende
breedte te maken. Voor het transport van het kuilvoer isdit aantrekkelijker.

AFB. 47. Maquette van
plan 3.
Modeloffarm 3.
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AFB. 48. Plan 3: plattegrond, doorsneden, erfindeling
Bedrijfsgedeelte: 1grupstal voor melk- en jongvee, 2 melkkamer, 3isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder, 8tasruimte voor hooi en stro, 9 werktuigenberging, 21 deel, 22 voergang.
Woning: 25 eetkamer, 26 zitkamer, 27 keuken, 28 bijkeuken, 29 slaapkamer.
Erfindeling: A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat-gierkelder, G woning.

Plan, cross-section and yard layout of farm 3
Farm buildings: 1stanchion stallfor dairy cattle and young stock, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens,
5 horse boxItractor box, 6 concentrate store, 8 storage for hay and straw, 9 implement shed, 21 passage,
22feeding passage.
Farmhouse: 25 dining room, 26 living room, 27 kitchen, 28 scullery, 29 bedroom.
Yard layout: A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw,
D implement shed,E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.
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Plan4;ontwerpers:F.J. C. van der VegtenA. vanlperen, Delft

Beoordeling
Het bedrijfsgebouw heeft een aanvaardbare plattegrond (tussen destal endeafdeling met
kalverstal en melklokaal ware een deur te plaatsen in verband met condensatie staldampen;
deur in achtergevel kan nog iets breder; mechanische ventilatie isnoodzakelijk; grote hooitas;zoalsbijelkegrupstalmethethooiopzolderishetvrijevloeroppervlakbeperkt).
Door het gekozen silhouet van de woning is de eenheid van het geheel versterkt. In het
wijdelandschapzaldatzekeropzijnplaatszijn.
De opzet van het geheleplan isgoed en interessant. De eenheid van stal, tasruimte enwagenbergingenerzijds endewoninganderzijds isteprijzen. Het isechter gewenst, dateenduidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen deschuine dakvlakken en devertikale wanden. De
woningisruimengoedvanindeling.
Deruimte, diealskelder isvoorgesteld, ismet geringe wijzigingen alskantoorruimte inte
richten.
De uitbreiding van het gebouw is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Variaties op het
bouwplanzijngoedmogelijk.

Toelichting
Ondanks dezeer grote inhoud, bijna dubbel zo groot alsbij plan no.2,zijn eventuele aanpassingen en uitbreidingen van het gebouw ook hier niet eenvoudig uit te voeren. De vraag komt naar voren of het in dit geval voor de boer niet aantrekkelijker is
het dak telatendoorlopen overde nuweinigbruikbare binnenplaats.

AFB. 49. Maquette van
plan 4.
Model offarm 4.
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AFB. 50. Plan 4: plattegrond, doorsneden, erfindeling
Bedrijfsgedeelte: 1grupstal voor melk- enjongvee, 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 6 krachtvoeder, 9 werktuigenberging, 20trekkerbox, 21binnenplaats, 22 voergang.
Woning: 25 eetkamer, 26 zitkamer, 27 keuken, 28 bijkeuken, 29 slaapkamer.
Erfindeling: A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat-gierkelder, G woning.

Plan, cross-section and yard layout of farm 4
Farm buildings: / stanchion stallfor dairy cattle andyoung stock, 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens,
6 concentrate store, 9 implement shed,20tractor box, 21court, 22feeding passage.
Farmhouse :25 dining room, 26 living room, 27 kitchen, 28scullery, 29 bedroom.
Yard layout: A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw,
D implement shed,E shallow manure/liquid manure pit, G farmhouse.
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Plan 5; ontwerper: E. Kleyer, Delft

Beoordeling
Het bedrijfsgedeelte is verdienstelijk (ruimte tussen tas- en dak voerruimte dient met het
oog op het vullen van de hooitas iets te worden vergroot; lichtkap in ligruimte niet nodig;
stijlen inwerktuigenberging verkleinen denuttige ruimte).
Aan de ruimten, die voor de bedrijfsvoering vereist zijn is op een uiterst eenvoudige, originele en logische wijze vorm gegeven. Hier iseen nieuwe oplossing gevonden voor het gestelde
probleem, welke verdient ook op detailpunten nader teworden uitgewerkt.
De woning ademt dezelfde vooruitstrevende geest alshet bedrijfsgedeelte.

Toelichting
De animo van de boeren op weidebedrijven voor de bouw van een open stal is tot
op heden niet groot. Dit ontwerp voor een open loopstal is bij de huidige inzichten
niet onaantrekkelijk. Er is een ligruimte geprojecteerd waarin weinig verkeer van de
dieren zal zijn, omdat hierin niet wordt gevoerd. Dientengevolge zal het stroverbruik
vrij gunstig zijn.

AFB. 51. Maquette van
plan 5.
Modeloffarm 5.
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AFB. 52. Plan 5: plattegrond, doorsneden, erfindeling
Bedrijfsgedeelte: 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte
voor hooi, 9 werktuigenberging, 11ligruimte voor melkvee, 12ligruimte voor jongvee, 13loopruimte,
14verzamelruimte melkvee, 15doorloopmelkstal, 16stro-opslag, 19 hooiruif-voederbak.
Woning: 25 eetkamer, 26 zitkamer, 27 keuken, 28 bijkeuken, 29 slaapkamer.
Erfindeling: A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat, G woning.

Plan, cross-section and yard layout of farm 5
Farm buildings: 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box, 6 concentrate store, 8 storage for
hay, 9 implement shed, 11 bedded area dairy cattle, 12 bedded area young stock, 13 paved exercise,
14 collecting areafor dairy cattle, 15milking parlour, 16straw storage, 19hayrack/food hopper.
Farmhouse: 25 dining room, 26 living room, 27 kitchen, 28 scullery, 29 bedroom.
Yard layout: A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay, D implement
shed, Eshallow manurepit, G Jarmhouse.
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Plan6;ontwerpers: G.Steen enG.Tuinhof, Vlissingen

Beoordeling
Landbouwtechnischeen goed plan (er ware te overwegen te trachten ook dekalverstal bij
hetmelk-envoederlokaalteplaatsen).
De hoofdvorm van debouwmassa's iseenvoudig en rationeel, doch de woning isnauwelijkskarakteristiek vooreenboerenbedrijf endegevelshiervan zijn niet sterkvan verhoudingen.
Deaansluitingvandewoningaanhetbedrijf isinarchitectonisch opzicht eenmindersterk
punt.

Toelichting
Bij deze gesloten loopstal zal men gevrijwaard zijn van hinderlijke windbewegingen
en tocht. Evenals bij het voorgaande plan lijkt het gebruik van strooisel vrij gunstig,
omdat er weinigverkeer in de ligruimte is.De mogelijkheid is aanwezig om zowel het
hooi als het kuilvoer in voorraad te voeren. Het hooi wordt verstrekt in ruiven die
langs de tas in de loopruimte zijn opgesteld. Het kuilvoer kan op wagens op de verharde loopruimte worden gevoerd. Het plan isvrij royaal opgezet; het heeft zowel het
grootste vloeroppervlak alsdedegrootsteinhoud van alle ontwerpen.

AFB. 53.Maquettevan
plan6.
Model offarm 6.
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AFB. 54. Plan 6:plattegrond, doorsneden, erfindeling
Bedrijfsgedeelte: 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox, 6 krachtvoeder,
8 tasruimte voor hooi en stro, 9werktuigenberging, 11ligruimte voor melkvee, 12ligruimte voor jongvee, 13 loopruimte (in de zomer doorrit), 14verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 19 hooiruif.
Woning: 25 eetkamer, 26 zitkamer, 27 keuken, 28 bijkeuken, 29 slaapkamer.
Erfindeling: A hoofdgebouw waarin veestalling, B groenvoedersilo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat, G woning.

Plan, cross-section and yard layout of farm 6
Farm buildings: 2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 5 horse box/tractor box, 6 concentrate store,
8 storage for hay and straw, 9 implement shed, 11bedded area dairy cattle, 12bedded area young stock,
13exercise area (in summer passage), 14collecting areafor dairy cattle, 15 milking parlour, 19 hayrack.
Farmhouse :25 dining room, 26 living room, 27 kitchen, 28 scullery, 29 bedroom.
Yard layout: A main building with cowhouse, B greenfodder silos, C storage for hay and straw,
D implement shed, E shallow manure pit, G farmhouse.
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Plan7;ontwerper: A. H. Esserveid,Laag-Keppel

Beoordeling
Landbouwkundig gezieneengoedplan (hooiruifjongvee wareonder overstek te plaatsen,
rondesilo'stegroot;werktuigenbergingaandediepekant).
Uitgaande van het streven naar een gedifferentieerde plattegrond is de oplossing verantwoord. De aansluiting van de woning aan de gedifferentieerde massa van de bedrijfsgebouwenisechterzwak,inhetbijzonder voorwatbetreft debehandelingvanhettussenlid,waarin
despoelkeukenisgelegen.
Gezien degekozen dakvormvoor dehooibergverdient hetaanbevelingdewestelijke wand
naarbuitenteverplaatsen,bijv.overééntravee.
De opzetvandewoningis weinig levendig. De raamplaatsing in verschillende kamersis
weinigopeenmodernebewoningafgestemd endegevelszijn dientengevolgestar.

Toelichting
In dit plan isin de gecombineerde voer- en wachtruimte eenmengmestkelder, voorzien van betonroosters, opgenomen. De dieren trappen de mest via de roosters in de
kelder. De kelder is daar geprojecteerd omdat de meeste mest terecht zal komen op
plaatsen waar wordt gevoerd.

iffy, T^-1

AFB.55.Maquettevan
plan7.
Model offarm 7.
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AFB. 56. P/a/i 7:plattegrond, doorsneden
Bedrijfsgedeelte: 2 melkkamer, 3 isolatiestal, 4 kalverstal, 6 krachtvoeder, 8 tasruimte voor hooi,
9 werktuigenberging, 11 ligruimte voor melkvee, 12ligruimte voor jongvee, 13loopruimte (verhard),
14 verzamelruimte melkvee, 15 doorloopmelkstal, 16 stro-opslag, 17 sleufsilo's, 20 trekkerbox,
23 voederhek, 24 roostervloer boven mengmestkelder.
Woning: 25 eetkamer, 26 zitkamer, 27 keuken, 28 bijkeuken, 29 slaapkamer.

Plan and cross-section of farm 7
Farm buildings:2 dairy, 3 isolation box, 4 calf pens, 6 concentrate store, 8storagefor hay, 9 implement
shed, 11 bedded area dairy cattle, 12 bedded area young stock, 13 exercise area, 14 collecting area for
dairy cattle, 15 milking parlour, 16 straw storage, 17 trench silos, 20 tractor box, 23 feeding fence,
24 slatted floor over mixed manure pit.
Farmhouse: 25 dining room, 26 living room, 27kitchen, 28 scullery, 29 bedroom.
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NABESCHOUWING

In het voorgaande werden een zevental plannen uit de Inzendingen van een prijsvraagvoorhet ontwerpen vanboerderijen besproken.
Opvallend is,dat uitgaande vaneenzelfde programma van eisenzoveel verschillende
oplossingen tot stand zijn gekomen.
Voor wat betreft de indeling, constructie en vormgeving vertonen ze onderling veel
verschillen. Hoewel bij ieder ontwerp kanttekeningen kunnen worden gemaakt heeft
elk ontwerp toch ook bepaalde kwaliteiten. Wat de boerderijen met grupstal betreft
menen wij vooral de aandacht te mogen vestigen op de oplossing die in plan 1is
gekozen.
Wat de loopstallen betreft kunnen we geen voorkeur uitspreken voor een bepaald
plan, omdat ernog geenduidelijk inzicht isverkregen in de kwaliteiten ende bezwaren
van deverschillende typen.
Welmenen weteconstateren dat er delaatste tijd meer belangstelling komt voor gesloten loopstallen. Overigens is de animo voor loopstallen van de boeren op de weidebedrijven niet groot.
Dat verschillende architecten, buiten de streekeigen typen om, wisten te komen tot
aanvaardbare gebouwen geeft aanleiding tot een gerechtvaardigd optimisme voor de
toekomst.
Het isjammer dat, wegens het ontbreken van vergelijkbare bouwkosten, de diverse
ontwerpen opditpunt niet met elkaar konden worden vergeleken.
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SAMENVATTING

Ten aanzien van de boerderijbouw is in Nederland een kentering waar te nemen
De traditionele streekeigen boerderijen, zoals die voorheen in ons land algemeen
werden gebouwd, blijken invele gevallen uit een oogpunt van doelmatigheid en mogelijkheid tot aanpassingtewensen over te laten.
Het is een verheugend verschijnsel dat men bij de bouw van nieuwe boerderijen
rekening begint te houden met deeisen diehet moderne landbouwbedrijf hieraan stelt.
Dit vindt door zijn invloed op de indeling ook zijn weerslag in de uiterlijke vormen.
Enerzijds kan men het betreuren dat de oude vertrouwde typen langzamerhand beginnen te verdwijnen, anderzijds dient men toch een open oog te hebben voor het feit
dat het landbouwbedrijf genoodzaakt ismetzijn tijd meete gaan.
Voor een weidebedrijf zijn wat het staltype betreft, vele oplossingen mogelijk zoals
bijv. de grupstal, de open en gesloten loopstallen met strooisel, de gesloten loopstal
metroostervloer endeloopstal met ligboxen.
Nog steedswordt de grupstal het meest gebouwd. Dit isde reden dat in deze publikatiedemeesteaandacht aan grupstallen isbesteed.
De grupstal is in vergelijking met vroeger reeds belangrijk gemoderniseerd
(mechanisch uitmesten, drijfmestsysteem, melkleiding, brede voergang met goede
toegankelijkheid, mechanisch voeren). De verbeteringen hebben in hoofdzaak
betrekking op eendoelmatige bestedingvan arbeid. In dit verband verdient niet alleen
de inrichting van de stal alle aandacht maar ook de ligging van de voederopslagplaatsen, de ruimte voor de mestbewaring en de overige bedrijfsruimten ten opzichte
van destal.
Een boerderij met een uitgebouwde stal zal vooral in verband met de grote mogelijkheden van aanpassing en uitbreiding op veel bedrijven goede perspectieven
bieden. Als standaardontwerp voor de uitvoering in montagebouw is daarom een
boerderij metuitgebouwde stal gekozen.
Een bedrijfsgebouw samengesteld uit fabriekmatig vervaardigde elementen, volgens
het systeem zoals dit door het I.L.B. werd ontwikkeld, geeft meer mogelijkheden
later veranderingen aan te brengen dan een gebouw waarbij detraditionele bouwwijze
is toegepast.
Naast degrupstallen hebben de openloopstallen hun intrede gedaan. De ervaringen
daarmee waren op de weidebedrijven niet altijd een succes. Het grote stroverbruik
wordt wel als het voornaamste bezwaar beschouwd; daarnaast maakt het open zijn
van de stal het voor de mensen in de winter minder aantrekkelijk om er in te werken.
Om het laatstgenoemde bezwaar te ondervangen zijn in de loop der jaren vele open
loopstallen veranderd in gesloten loopstallen. Intussen wordt naarstig gezocht naar
mogelijkheden om het stroverbruik te verminderen. Eén daarvan isde toepassing van
een roostervloer in de lig-en loopruimte, een andere het gebruik van ligboxen. De benodigde arbeid kan door de roostervloer zeer waarschijnlijk tot een minimum worden
teruggebracht, omdat de bij het uitmesten behorende werkzaamheden overbodig zijn
geworden, terwijl ook voor de mestverwerking met weinig arbeid kan worden volstaan. Het is echter nog onvoldoende bekend hoe de dieren wat de gezondheidstoestand endeproduktiebetreft ophetverblijf opderoostervloerenzullen reageren.
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In de loopstal met ligboxen wordt getracht de voordelen van de loopstal met ligruimte en de grupstal te combineren, door zowel de benodigde hoeveelheid arbeid als
het stroverbruik zoveelmogelijk te beperken.
Dit type stal mag zich, hoewel er nog weinig ervaringen mee zijn opgedaan in de
toenemende belangstelling van de zijde van de praktijk verheugen. Het biedt wellicht
een mogelijkheid tot aanpassing vanbestaande boerderijen, inhetbijzonder van boerderijen met een stal zonder voergang, zoals die in Noord-Holland, Friesland en Groningen veelworden aangetroffen.
Ook aan de plaats van de woning moet aandacht worden geschonken. Het woongedeelte onder één dak met het bedrijfsgedeelte heeft grote bezwaren, zowel bezien uit
het oogpunt van de woning als van het bedrijf. Meer en meer zien we de laatste jaren
dat de woning met een tussenlid aan het bedrijfsgebouw wordt verbonden en zelfs in
enkele gevallen dat ze geheel vrijstaand wordt gebouwd. Dit laatste verdient o.i. de
voorkeur.
Bij een onderzoek naar de mogelijkheden van een rationele opzet van een weidebedrijf op komgrond werden verschillende plannen voor bedrijfsgebouwen met elkaar
vergeleken. De stichtingskosten van deze gebouwen werden begroot. De uitgangspunten en het beperkte aantal plannen in aanmerking genomen kan worden gesteld
dat loopstallen kunnen leiden tot lagere stichtingskosten. De besparing op de bouwkosten bedroeg op een bedrijfsgrootte van 19ha ca. 6%en op een bedrijfsgrootte van
38ha ca. 13%.Bij grotere veestapels wordt deaantrekkelijkheid van deloopstal zowel
uit het oogpunt vanbouwkosten alsvan efficiënter werken groter.
De prijsvraag voor boerderijen in de Tielerwaard-West leverde ondanks het vrij
grote aantal inzendingen geen direct aanvaardbaar plan op. Wel werden uit de inzendingen een aantal ontwerpen geselecteerd, die naar het inzicht van de jury voor
nadere uitwerking in aanmerking kwamen. Deze plannen werden na wijziging nogmaals door dejury beoordeeld. Van elk van deze ontwerpen is een tekening en een
maquette-foto in dezepublikatie afgebeeld, terwijl tevens debeoordeling vandejuryis
vermeld.
Tot slot zij er op gewezen dat bij het ontwerpen van boerderijen vooral aandacht
moet worden geschonken aan een goede toegankelijkheid van debedrijfsruimten, goede transportwegen en de mogelijkheid tot het gebruik van doelmatige transportmiddelen.
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SUMMARY

An obvious change may be observed in farmstead construction in Holland. In
many casesthe traditional farmsteads with their local styles,which used to be built in
Holland, aretoo inefficient and do not leaveenough margin for adaptation.
It is an encouraging sign that modern farming requirements are beginning to be
respected when new farms are built. Naturally enough this isalso reflected in the outward appearances. Although one may regret the fact that the old traditional types are
gradually disappearing, it will be readily appreciated that the farm is obliged to keep
pacewiththetimes.
For grassland farms there are many possible types of buildings, e.g., the stanchion
stall, the open or covered yard with straw bedding, the covered yard with slatted
floor and the yardwith cowcubicles.
The stanchion stall is still the type most generally built, which is why it receives
most attention in the present publication. But compared with the older form it has
been considerably modernized (mechanical dung removal systems, manure disposal
by means of flushing out, milk pipe-line, wide feeding passages with easy access,
mechanical feeding). The main purpose of the improvements is to achieve an
efficient use of labour. In this connection not only the equipment of the cowhouse is
important, but the situation of the fodder storage, the manure store and the other
working spaceswith respectto the cowhouse.
A farm with a built-out stall will often, especially asregards thegreater possibilities
of adaptation and expansion, afford better prospects than the farm with store room in
the loft and the Dutch barn. As standard design for construction with prefabricated
elements,therefore, afarm withbuilt-out stallhasbeen chosen.
A farm built with prefabricated elements (according to the system developed by the
Institute for Farm Buildings,Wageningen) affords better possibilities for future alterationsthan afarm built inthetraditional way.
In addition to the stanchion stall the open cattle yard has come on the scene.
Experiences with this housing system were not always an unqualified success on
grassland farms. The considerable amount of straw is regarded as the chief drawback
and since the yard is open it is not so attractive to work in during winter. To overcome this drawback many open yards have been converted to partly or fully covered
ones over the years. Meanwhile ways of reducing bedding have been eagerly sought.
One isto use a slatted floor in the bedded and the exercise area, another theuseof cow
cubicles.
The labour required can very probably be reduced to the minimum by the slatted
floor as the work involved in mucking out becomes unnecessary and only a small
amount of labour is needed for manure handling. But is it not yet known what effect
slatted floors haveon theanimals'health and production.
The cattle yard with cow cubicles tries to combine the advantages of the cattle yard
plus bedded area and the tie-up cowhouse, by reducing the required bedding and
labour asmuch aspossible.
Although little experience has been gained so far, farmers are showing increasing
interest in this type of housing system. It enables existing buildings to be adapted,
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especially farms in which the cowhouses have no feeding passages (this type is frequently encountered in the provinces of North Holland, Friesland and Groningen).
Attention should also bepaid to the siting of the farmhouse. Both from thepoint of
view of the farmhouse and the farm there are serious objections tohaving the living
quarters under the same roof as the working quarters. A house connected to the
farm by a communicating section has become increasingly popular of late years. In
some cases the farmhouse is even entirely detached. The latter solution is preferable.
In an investigation into the possibilities of a rational lay out of a grassland farm on
basin soil, several farm building designs were compared. The cost of construction of
these buildings were estimated. Taking into consideration the basic assumptions and
the small number of designs, it can be stated that thebuilding costsofcattleyardsmay
be cheaper. The saving was about 6% for a farm-size of 19ha and about 13% for a
farm-size of 38ha. In the case of a large livestock the advantages of a cattle yard will
be greater both from the point of view of building costs and an efficient useof labour.
A contest for farms in the land consolidation area „Tielerwaard-West" did not
result in a completely acceptable plan, despite the fairly large number of entries. But
a number of designs was selected which in the opinion of the judges deserved to be
worked out in greater detail. These designs were again scrutinized by the judges. A
sketch and model of each of these plans are reproduced in the present publication.
To sum up, it should be pointed out that when designing farms special attention
should be paid to an easy access to the working areas, good transport roads and the
possibility ofusingefficient means of transport.
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