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INLEIDING

Ook in de landbouw doet de invloed van de schaarste aan arbeidskrachten en de
stijging der lonen zich steeds sterker gelden. Het is dus zaak om de bedrijven zodanig
in te richten dat met een minimum aan arbeid kan worden volstaan. Daarnaast moet
er naar gestreefd worden om het werken op de boerderij aantrekkelijk te maken. In
dit verband wordt gedacht aan verlichting en veraangenaming van de werkzaamheden, invoering van kortere werktijden, van de vijfdaagse werkweek enz.
Beide aspecten leiden tot mechanisatie en rationalisatie. Dit hebben de ontwikkelingen in de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld reeds duidelijk aangetoond.
Ook in ons land is een dergelijke ontwikkeling aan de gang. Met name in de akkerbouw zijn reeds aanzienlijke vorderingen gemaakt. De veehouderij verkeert wat de
mechanisatie en de rationalisatie betreft nog min of meer in het beginstadium. Dat is
ook niet zoverwonderlijk wanneer men bedenkt dat bij de laatstgenoemde bedrijfstak
een groot deel van de werkzaamheden in de gebouwen moet plaats vinden, waar men
dus gedwongen iszich aan te passen aan debestaande situaties. Aangezien verbouwen
en nieuw bouwen duur is komt men er niet zo gauw toe om ondoelmatig ingerichte
gebouwen te verbeteren. Naarmate de schaarste aan arbeidskrachten en de stijging
van de lonen zich sterker doen gevoelen zal men eerder geneigd en genoodzaakt
zijn om over deze drempel heen te stappen.
Wel is het zaak om zich van tevoren goed te realiseren hoe de problemen het beste
kunnen worden opgelost en op welke wijze en in welke mate deze oplossingen de
bedrijfsvoering beïnvloeden. De ervaring heeft nl. geleerd dat, bij hethuidige geringe
aantal arbeidskrachten per bedrijf, een wijziging in de arbeidsbehoefte van een bepaald bedrijfsonderdeel tot gevolg kan hebben dat de gehele bedrijfsvoering dient te
worden herzien. Wanneer bijvoorbeeld in een bepaalde produktierichting door verbouwing en mechanisatie een belangrijke arbeidsbesparing kan worden bereikt, zal
men moeten overwegen of het aanbeveling verdient deze vrijkomende arbeid te benutten voor uitbreiding van de produktie of dat het voordeliger is om ook andere
bedrijfsonderdelen zodanig te wijzigen dat een volledige arbeidskracht kan worden
afgestoten.

AFB. 1. Boerderij van fabriekmatig
vervaardigde betonelementen ineen
ruilverkaveling.
Farm buildingof prefabricated elementsinareallocation area.

Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen heeft zich ook in het afgelopen
jaar weer in belangrijke mate bezig gehouden met het zoeken naar mogelijkheden
om door een verbeterde indeling en inrichting van de gebouwen en door bepaalde
vormen van mechanisatie de arbeidsbehoefte tot een minimum te beperken. Op
sommige punten konden successen worden geboekt, terwijl in andere gevallen voortzetting van het onderzoek noodzakelijk zal zijn.
Bij sommige produktierichtingen, zoals bijvoorbeeld de varkensmesterij en de
pluimveehouderij, is het aandeel van de arbeid in de totale produktiekosten van
minder betekenis. Daar spelen vooral de voerkosten een belangrijke rol. Het onderzoek zal in die gevallen dus mede gericht moeten zijn op factoren die de voederkosten
kunnen beïnvloeden, zoals de wijze van huisvesting, het stalklimaat en de voermethoden. Ook hiermede heeft het instituut zich bezig gehouden. Het blijkt echter moeilijk
te zijn om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de invloed van het stalklimaat, aangezien dit stalklimaat ontstaat door de werking van een complex van factoren, terwijl
de mogelijkheid om het effect van de afzonderlijke factoren op de reacties der dieren
te bepalen tot nog toe ontbreekt. Een en ander is aanleiding om tot een meer gedetailleerd onderzoek over te gaan.
Tenslotte dienen nog enkele woorden te worden gewijd aan het bouwen zelf. De
schaarste aan bouwvakarbeidskrachten werkt vertragend op het gereedkomen van
gebouwen, terwijl door de hoogte van de lonen de bouwkosten tot een ongekende
hoogte zijn gestegen. Daarnaast kan men zich afvragen of de behoefte aan gebouwen
die 50jaar of langer meegaan nog wel zo groot is nu de technische veroudering van
steeds meer belang gaat worden. De nadruk dient naar onze mening vooral op de
flexibiliteit te worden gelegd omdat men tengevolge van snelle ontwikkelingen zelfs
niet meer kan voorspellen welke eisen men over 10jaar zal stellen.
Het instituut heeft daarom ook in 1962het onderzoek naar goedkopere materialen
en constructies voortgezet. De ontwikkelingen op het gebied van de bouw met fabriekmatig vervaardigde elementen stemmen tot tevredenheid. Ze worden door de
praktijk met toenemende belangstelling gevolgd.
Uit de navolgende bladzijden blijkt met welke problemen het instituut zich heeft
beziggehouden en welke resultaten het onderzoek heeft opgeleverd. Moge ook in de
toekomst het werk van het instituut succesvol zijn.
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HET ONDERZOEK

WEIDE- EN G E M E N G D E BEDRIJVEN
Rundveehouderij
Grupstallen
Hoewel demechanisatie op deweide-en de gemengde bedrijven aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt, is het voeren van het vee tot dusver nogoverwegend handwerk
gebleven.
Bij het zoeken naar mogelijkheden om ook deze werkzaamheden te mechaniseren,
werden verschillende uiteenlopende systemen geprobeerd, t.w. het schuifstangsysteem
en het rondgaande kettingsysteem, beide gebaseerd op mechanische uitmestinstallaties, de voertrein, de voervijzel en de voerband.
Naar het zich laat aanzien zullen de voerband en het rondgaande kettingsysteem
het eerst voor toepassing in de praktijk in aanmerking komen.
De voerband is toepasbaar in diverse typen stallen; hij heeft bovendien het voordeel dat onder niet al te ongunstige omstandigheden voor het voeren en het uitmesten met de mestschuif met één aandrijfstation kan worden volstaan.
Afgezien van de eventuele toepassing van een apart voersysteem in de stal begint
in de praktijk de gedachte meer en meer veld te winnen, dat men bij nieuwbouw de
mogelijkheid dient tehebben ommeteenspecialevoerwagen ofeengewone landbouwwagen door de stal te rijden. Uiteraard betekent dit dat hiervoor bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen: o.a. het aanbrengen van een rechte voergang van
voldoende breedte, bij voorkeur op dezelfde hoogte gelegen als de bovenkant van de
voergoot, het aanbrengen van deuren van voldoende grootte aan beide einden van de
stal en het zorgen voor een goede toegankelijkheid.
Hoewel het voeren van hooi in grupstallen minder arbeid vraagt dan het verstrekken van kuilvoer, ontbreekt het ten aanzien van de experimenten met voorraadhooiruiven niet aan belangstelling. De inhoud van deze ruiven is toereikend voor een
periode van 2 à 3 dagen, zodat men er het weekeinde mee kan overbruggen, terwijl
het vullen kan worden uitgesteld tot een tijdstip dat in verband met de andere werkzaamheden goed past.
Er worden meer en meer mechanische uitmestinstallaties aangeschaft; in het bijzonder neemt het aantal installaties met een heen- en weergaande mestschuif sterk
toe. Dit systeem onderging in het afgelopen jaar weer enkele verbeteringen, terwijl
het bovendien voor het eerst werd toegepast in een grup, die buiten de stal via een
bocht in een dwarsgrup overgaat.
Als het laatstgenoemde experiment slaagt, zal het niet meer strikt nodig zijn dat de
mestvaalt recht achter de grupstal ligt.
Het onderzoek naar de meest geschikte vorm van de grup en de gruproosters bij
het spoelsysteem werd voortgezet. Overigens blijkt dezewijze van uitmesten zich door
de geringe onderhoudskosten in een grote belangstelling van de praktijk te mogen
verheugen.
Er werd inmiddels overgegaan tot een experiment met een extra diepe grup, waarvan de inhoud zo groot is dat de gedurende een periode van veertien dagen geprodu-
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AFB. 2. Schema van een gecombineerd mechanisch voer- en uitmestsysteem in een nieuwe dubbele
hollandse stal, aangebouwd aan een bestaande boerderij.
1jongvee, 2 deel, 3voederopslag, 4 melklokaal, 5voergang in dubbele hollandse stal, 6 voergoten met transportbanden die door middel van staaldraden van de stal naar de deel kunnen
worden getrokken en omgekeerd, 7 gruppen met mestschuiven, 8 staaldraden, 9 aandrijfstation voor de transportbanden en de mestschuiven.
Schema of a combined mechanical feeding and dung removal system in a new double-row stanchion barn, built to an existing farm.
1 stanchion barn for young stock, 2 passage, 3fodder storage, 4 dairy, 5 feeding passage in
double-row stanchion barn, 6 mangers with belt conveyors that can be drawn from the barn
to the passage and the other way round by means of steel wire ropes, 7 gutters with dung
scrapers, 8 steel wire ropes, 9 driving station for conveyors and dung scrapers.

AFB. 3. Dubbele hollandse stal van
fabriekmatig vervaardigde betonelementen met brede, iets hoger liggende voergang, geschikt voor mechanisch voeren met behulp van een
zelflossende wagen (foto I.L.R.).
Double-row stanchion barn of prefabricated concrete elements with
a wide, sowewhat elevated feeding
passage, suitable for mechanical
feeding with a selfunloading trailer.
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AFB. 4. Mestafvoer met behulp van een mechanische
schuif in een geval dat de mestvaalt niet recht achter
de dubbele stal is gelegen.
Dung removal with the help of a mechanical scraper in a
case where the dung heap is not situated straight behind
the double-row barn.
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ceerde mest erin kan worden geborgen. Deze grup dient om de mest zonder toevoeging van water naar de kelder te laten afvloeien.
Loopstallen
Hoewel de loopstallen uit het oogpunt van arbeid aantrekkelijke kanten hebben,
zoals bijv. voorraad- of zelfvoedering, het melken in een doorloopmelkstal, neemt
het aantal toch niet sterk toe.
De bezwaren als de lage temperatuur in de stal (bezien uit het oogpunt van de
mens), het hoge stroverbruik, de verontreiniging van het vee en het feit, dat de bouwkosten bij bedrijven met niet al te grote aantallen stuks vee ongeveer even hoog zijn
als voor een grupstal, blijken van doorslaggevende betekenis te zijn.
Vandaar dat de oplossing mede wordt gezocht in geheel of gedeeltelijk gesloten
loopstallen enin loopstallen met ligboxen of roostervloeren. De beide laatstgenoemde
typen kunnen worden gezien als pogingen om het stroverbruik te verminderen.
Het ideaal is een soort stal, die zowel de voordelen van de grupstal als die van de
loopstal in zich verenigt.

AFB. 5. Schema van een spoelgrup in een stal met iets verhoogde standen.
Scheme of manure disposal by
means of f lushing out in a barn
withsomewhat elevated standings.

In een loopstal met twee rijen ligboxen, gescheiden door een roostervloer, werden
over een gedeelte van de stal vlak achter de ligboxen stalen gruproosters aangebracht,
teneinde het doorvallen en doortrappen van mest op deze plaatsen waar weinig verkeer is te vergemakkelijken.
Verder zal op soortgelijke bedrijven met een wat gunstiger ingedeelde stal worden
onderzocht of de mest achter de ligboxen ook met behulp van een mestschuif voldoende kan worden verwijderd.
De loopstallen met roostervloeren hebben, hoewel wij ze de praktijk nog niet zonder meer zouden durven aanbevelen - de ervaringen zijn daartoe nog van te korte
duur - redelijk aan de verwachtingen voldaan.
Het bleek gewenst om de spleetbreedte van 5cm terug te brengen tot 4cm, omdat
dedieren welwat ergvoorzichtig liepen. Devoorlopige indruk isdat deze verandering
eenverbetering betekent. In detoekomst zullen de balken ook ietsminder bol worden
gemaakt, waardoor het uitglijden van de dieren waarschijnlijk eveneens zal verminderen.
Daarnaast wordt aan het strooien van zaagsel op de balken een gunstig effect toegeschreven, zowel om de gladheid te bestrijden als om het vee schoon te houden.
De mest onder de roostervloer blijkt grotendeels vanzelf in de richting van de kel-

AFB. 6. Schema van een loopstal met ligboxen en spoelgruppen.
1 werktuigenberging, 2 kalverstal, 3 melklokaal, 4 doorloopmelkstal, 5 tasruimte, 6 voorraadhooiruif, 7 ligboxen voor jongvee, 8met roosters afgedekte spoelgruppen, 9 loopruimte,
10 uitloop, 11 wagen voor voorraadvoedering, 12 met roosterbalken afgedekte mengmestkelder, 13ligboxen voor melkvee.
Plan of a cattle yard with cow cubicles and manure disposal by means offlushing out. 1 implement shed, 2 calf house, 3 dairy, 4 milking parlour, 5 storage for hay and straw, 6 storage
hayrack, 7 cubicles for young stock, 8 manure disposal by means of f lushing out, 9 covered
yard, 10 open yard, 11 trailer for store feeding, 12 mixed manure pit covered with slats, 13 cow
cubicles.

AFB. 7. Dwarsdoorsnede van een voorraadhooiruif met
een loshangende voorwand van bouwstaai, waaronder
aan een ketting een slingerbalk is bevestigd zodat de dieren het hooi ook van onderen kunnen wegtrekken.
Cross section of a storage hayrack with a loose hanging
front wall of wire mesh, under which by means of a chain a
beam has beenfixed so that the animals can alsoget the hay
from the bottom.

der te drijven, zodat aan het uitmesten praktisch geen tijd behoeft te worden besteed.
Ook voor de verdere verwerking van de mest kan met zeer weinig arbeid worden
volstaan.
Inmiddels is uit onderzoekingen bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
en eldersgebleken, dat delagetemperatuur inde open loopstallen geen verontrustende
daling van de melkproduktie tot gevolg heeft. Tegenover deze daling stond een toename van het vetgehalte. Tijdens de vorstperiode werd een geringe stijging van het
voerverbruik geconstateerd.
Het grotere voerverbruik bij voorraadvoedering en de invloed van de voorraadvoedering op de melkproduktie bleken niet van betekenis te zijn.
Van de voederverliezen kon hetzelfde worden gezegd, mits de kwaliteit van het
voer goed was. Op grond van deze ervaringen wordt thans getracht volledige zelfvoedering van kuilvoer te realiseren, waardoor dus de arbeid nodig voor het verstrekken
van kuilvoer tot een minimum wordt beperkt.
Standaardisatie enfabriekmatige vervaardiging
Het aantal elementen voor de prefabbouw werd uitgebreid met elementen voor
spoelgruppen. De reeds bestaande elementen werden op enkele punten gewijzigd en
verbeterd. Inmiddels werden twee gestandaardiseerde spanten ontworpen.
Er kwamen in de loop van het jaar twee uit elementen samengestelde gebouwen
gereed, nl. een dubbele hollandse stal voor 30 stuks melkvee op de „ C R . Waiboerhoeve" te Millingen en een complete boerderij met gedeeltelijk uitgebouwde dubbele
hollandse stal voor een bedrijf van 15ha in de ruilverkaveling Tielerwaard-West.
Het laatstgenoemde object werd door gemiddeld 4 arbeiders in 7 weken gebouwd.
In afwijking met andere gebouwen werden degehelekapconstructie endetopgevelsgemaakt en aangebracht door een timmerfabriek. Dit paste uiteraard zeer goed in het
raam van prefabricage en serieproduktie. De aannemer had zodoende alleen maar te
zorgen voor het grondwerk, de fundering, het stellen en het aanbrengen van de omwanding en het stalprofiel. De ervaringen, die met deze wijze van bouwen werden opgedaan, waren gunstig.
De kosten van het geprefabriceerde gebouw waren ongeveer gelijk aan die van een
traditionele boerderij van dezelfde grootte. Het is ongetwijfeld mogelijk om tot
10

AFB. 8. Plattegrond van een boerderij van fabriekmatig vervaardigde betonelementen (zie ook afb.1).
1 melklokaal, 2 stal met spoelgruppen, afgedekt met roosters, 3 mengmestkelder, 4 krachtvoerberging, 5 tasruimte, 6 deel, 7 werktuigenberging, 8 loopstal voor jongvee.
Plan of afarm constructed with prefabricated concrete elements {see alsofig. I).
1 dairy, 2 cowhouse with manure disposal by means of f lushing out, 3 mixed manure pit, 4
concentrate store, 5 storage for hay and straw, 6passage, 7 implement shed, 8 yard for young
stock.

lagere bouwkosten te komen zodra men door seriebouw van boerderijen tot seriefabricage van elementen kan overgaan. Seriebouw heeft over het algemeen de beste
kansen in gebieden, waar meerdere boerderijen tegelijkertijd moeten worden gebouwd, zoals bijv. in ruilverkavelingen. Het is uiteraard zaak, dat er voldoende gegadigden kunnen worden gevonden voor een bepaald verantwoord basisplan waarin
alleen veranderingen van ondergeschikte aard toelaatbaar zijn. Toch zal men naar
onze mening hieraan in de toekomst meer aandacht dienen te besteden.
Huisvesting mestkalveren
De proeven met verschillende temperaturen nl. 20 en 26°C in de stal voor mestkalveren van het Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische

AFB. 9. Het aanbrengen van de gestandaardiseerde spanten. Linksonder de uit betonelementen samengestelde spoelgrup.
Placing the standardized trusses in
position. At thefoot left the flush-out
gutter, consisting of concrete elements.
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Produkten te Wageningen vertoonden gedurende de zomerperiode een tendens ten
gunste van 20°C.
Tijdens de winter kon het vochtgehalte niet op het gewenste niveau worden gehandhaafd. Dit had een nadelige invloed op de gezondheidstoestand van de dieren.
De stal zal daarom van een doelmatig hichtbevochtigingssysteem worden voorzien.
Varkenshouderij
Fokvarkens
Evenals bij andere produktierichtingen neemt ook bij de varkensfokkerij de behoefte aan doelmatige gebouwen toe. Er bestaat een streven om met minder gebouwentypen en dus met minder gebouwen per bedrijf te volstaan. Voorts speelt de beschikbare arbeid een voorname rol, terwijl men er ook wel van af wil om de dieren
uitloop te verschaffen op een stuk land. Dit was aanleiding om proeven te nemen met
het houden van fokzeugen op stand, zoals dit ook in Denemarken gebeurt. Tot dusver
zijn de ervaringen niet ongunstig geweest. De reactie van de dieren over een periode
van meerdere jaren zal echter nog moeten worden afgewacht.
Een recente ontwikkeling die goede vooruitzichten biedt voor toepassing in traditionele kraamstallen zonder zeugenkooi is de biggenkooi volgens een duits ontwerp.
Deze kan op elke gewenste plaats worden neergezet. Boven het midden bevindt zich
een zgn. biggenlamp.
Mestvarkens
Het onderzoek naar het effect van goede isolatie enmechanische ventilatie in stallen
voor mestvarkens heeft weinigpositieveresultaten opgeleverd. Noch degroeinoch het
voerverbruik bleken er in duidelijke mate door te worden beïnvloed. De proeven zullen worden voortgezet, waarbij ook meer perspectief biedende ventilatiesystemen
zullen worden toegepast.
Het feit dat de mestresultaten in de deense stal iets gunstiger zijn dan in de uitloopstal moet voornamelijk worden toegeschreven aan het optreden van tocht in de uitloopstal tengevolge van het niet voldoende afsluiten van dezowelnaar buiten als naar
binnen scharnierende deurtjes, die toegang geven tot de uitlopen. Deze deurtjes zijn
inmiddels vervangen door andere, die beter sluiten. Het voldoende sluiten van de
deurtjes zal vermoedelijk altijd wel een teer punt blijven, omdat een kleine hoeveelheid stro reeds een belemmering kan vormen.

AFB. 10. Fokzeugen op stand in een
grupstal. Aan de voorkant bevindt
zich de trog met daarvoor een looppad, aan de achterkant een grup.
Stanchion barn for sows. In front of
the standings the trough and a
feeding passage, at the back a gutter.
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AFB. 11. Van twee standen is met
behulp van wegneembare schotten
en hulpstukken een kraamvoerhok
gemaakt.
Of two standings afarrowing pen has
been made by means of removable
partitions and auxiliary parts.

;

:

•;:::. V

« M M

Het optreden van tocht en de minimale verschillen in mestresultatentussen stallen
van verschillende uitvoering doen de behoefte gevoelen om in de toekomst een onderzoek te gaan instellen naar het luchtbewegingspatroon en de temperatuursverdeling
in diverse soorten stallen en bij uiteenlopende ventilatiesystemen.
Het is immers niet uitgesloten dat ondanks het feit, dat de gemiddelde temperatuur
op het gewenste peil blijft, in bepaalde delen van de stal de temperatuur te laag en/of
de luchtbeweging te sterk is.
Het bovengenoemde onderzoek is niet zo'n eenvoudige zaak dat op korte termiin
resultaten kunnen worden bereikt dievan direct belang zijn voor de praktijk.
Zodra de gebouwen gereed zijn, zal bij het Centraal Technisch Instituut T.N.O.
het onderzoek naar de thermische eigenschappen van materialen en wandconstructies
kunnen beginnen. Deze eigenschappen zijn uiteraard mede van invloed op het stalklimaat en dus op de reacties der dieren.
Bij het streven naar grotere eenheden begint de factor arbeid, hoewel bij de varkenshouderij relatief van geringere betekenis, toch een grotere rol te spelen. De
vorderingen met het mechanisch voeren zijn tot dusver nog niet zo erg succesvol
geweest. Het verstrekken van het meel levert betrekkelijk weinig moeilijkheden op,
de dosering van het water voldoet echter nog niet aan redelijke eisen. Ongetwijfeld
zal ook hiervoor te zijner tijd een oplossing worden gevonden.

AFB. 12. Verplaatsbare biggenkooi
met verwarmingslamp.
Movable "cage" for piglets with infra-red lamp.
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AFB. 13. Plattegrond en dwarsdoorsnede van een varkensstal met roostervloeren.
1 voergang, 2 half-automatische voerbakken, 3 verdeelbuis voor water, 4 hokken met roostervloeren, 5 mestkelder onder de roosters, 6 pompgaten buiten de stal.
Plan and cross section of a piggery with slatted floors.
1feeding passage, 2 semi-automatical food hoppers, 3 distributing pipe for water supply, 4 pens
with slatted floors, 5 dungpit under the slats, 6pump openings outside the piggery.

De ervaringen met de huisvesting van mestvarkens in stallen met roostervloeren in
de ligruimte zijn, afgezien van het feit dat niet geheel vaststaat of deze vloeren het
staartbijten bevorderen, niet onbevredigend te noemen. Uit het oogpunt van arbeid
voldoen ze goed. De mest wordt er voldoende doorheen getrapt en drijft, indien de
ruimte onder de vloer voldoende helling heeft, grotendeels uit zichzelf naar de kelder.
Verwacht wordt, dat de verwerking van de mest uit de kelder geen moeilijkheden zal
opleveren.
In de genoemde stallen werd nogal wat hinder ondervonden van staartbijten. Er
kon niet worden aangetoond, dat dit verschijnsel een gevolg was van het verblijf op
een roostervloer, van droogvoedering of van andere factoren, zodat tot op heden de
oorzaak nog steeds onbekend is gebleven. Niettemin werd de indruk verkregen, dat
het staartbijten het meest voorkomt bij de combinatie van verblijf op roostervloeren
en droogvoedering.
Ook roosters in de mestruimte met daaronder een spoelgoot blijken goed te voldoen. Uiteraard ishet eveneens mogelijk om de mest met behulp van een rondgaande
ketting af te voeren.
In verband met de opslag en de verdere verwerking lijkt het gebruik van een kelder
voor deze vrij dunne mest wel de aangewezen weg.
Verscheidene bedrijven hebben te weinig land om hierop alle geproduceerde mest
te kunnen aanwenden. Zij moeten andere wegen zien te vinden om van deze mest af
te komen. Dit probleem heeft devolle aandacht; het ziet er echter nog niet naar uit,
dat op korte termijn algemeen aanvaardbare oplossingen kunnen worden gevonden.
Pluimveehouderij
Legkippen
Ondanks het feit, dat reeds meerdere vergelijkende proeven werden genomen met
hokken met een goede isolatie en een mechanische ventilatie en hokken met een
matige isolatieen een natuurlijke ventilatie konden geen grote verschillen in produktie
worden aangetoond, ook niet wanneer de bezettingsdichtheid op 5of op 7 dieren/m2
14

AFB. 14. Draadroosters met zitstokken in een legkippenhok.
Wire floors with perches in a laying
house.

j/i-m

werd gebracht. De verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid waren, behalve
tijdens een langdurige vorstperiode, vrij gering.
De toepassing van lattenroosters, teneinde strooisel en arbeid te besparen, heeft in
de praktijk navolging gevonden. Aangezien deze lattenroosters nog betrekkelijk duur
zijn, werden evenals in het buitenland proeven genomen met draadroosters, die belangrijk minder kosten.
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AFB. 15. Het verband tussen de gemiddelde
temperatuur en het gemiddelde legpercentage van legkippen in een goed geïsoleerd
hok en in een hok dat aan één kant open
was.
The relation between the average temperature and the average laying percentage in a
well insulated and in house with one side
open.
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Op grond van voorlopige ervaringen verdient een maaswijdte van 25X 75 mm bij
een draaddikte van 3,25 mm de voorkeur. Het blijkt wel gewenst om op de draadroosters zitstokken aan te brengen. Ter bescherming was de draad vooraf gegalvaniseerd, doch dit zinklaagje verdween vrij snel. De experimenten zullen echter worden
voortgezet.
Op dezelfde wijze als voerkettingen en drinkwatergoten boven de roostervloeren
worden aangebracht, kan men ook een voederlorrie, die wordt gebruikt voor het
mechanisch voeren van een niet al te groot aantal kippen, boven de roosters monteren. Hierdoor kunnen ophopingen van mest in het strooisel worden voorkomen.
Slachtkuikens
Bij het Instituut voor de Pluimveeteelt te Beekbergen werd begonnen met de bouw
vaneenhokvoor hetonderzoek naarhethokklimaatvoor slachtkuikens.Wanneer zich
geen tegenslagen voordoen, zullen de proeven in 1963 kunnen beginnen.
De in samenwerking met het Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van
Biochemische Produkten te Wageningen opgezette proeven met de verlichting van
slachtkuikenhokken werden voortgezet. Aangezien de experimenten met afwisselend
rood en blauw licht geen betere mestresultaten bleken te geven dan continu rood licht,
werd nagegaan of deze resultaten ook zouden kunnen worden bereikt met wit licht
van dezelfde lichtsterkte, nl. 1,4 lux. Dit bleek bij de eerste serie proeven inderdaad
het geval te zijn. Het voordeel van de zwakke witte lampen is, dat ze aanzienlijk minder stroom verbruiken dan de rode lampen, waardoor bij gelijke mestresultaten een
besparing op de stroomkosten kan worden verkregen.
Complete boerderijen
Naast het onderzoek ten aanzien van de verbetering van de diverse onderdelen van
landbouwbedrijfsgebouwen werd vooral ook aandacht geschonken aan de bouw van
complete boerderijen. Het instituut is al langere tijd op dit gebied werkzaam, zowel
door onderzoek op het gebied van de indeling en de inrichting als door proeven met
standaardisatie en fabriekmatige vervaardiging. In het kader van de proefnemingen
kwamen met medewerking van architecten inmiddels enkele complete boerderijen
gereed.
Het aantrekkelijke van nieuwbouw is, dat men de uit het onderzoek verkregen re-

AFB. 16. Nieuwe boerderij met uitgebouwde stal. In de stal zijn aan
de voorkant het melkvee en het
jongvee gehuisvest en aan de achterzijde de varkens, beide op roostervloeren.
New farm with built-out barn. In the
front part of the barn the dairy cattle
and the young stock are housed, in
the back part thepigs, both on slatted
floors.
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AFB. 17. De inzending voor de prijsvraag ten behoeve van de ruilverkaveling "Tielerwaard-West"
diemet de eerste prijs werd bekroond.
Erfindeling: A stal, B silo's, C tasruimte, D werktuigenberging, E mestplaat/gierkelder,
G woning.
Bedrijfsgedeelte: 1stal, 2 melklokaal, 3ziekenstal, 4 kalverstal, 5 paardestal/trekkerbox,
6krachtvoerberging, 7deel,8tasruimte, 9werktuigenberging, 22voergang.
Woning: 25eetkamer, 26zitkamer, 27keuken, 28bijkeuken, 29 slaapkamers.
The entry whichwonthefirst prize in the competitionon behalfoffarm buildingsfor the
reallocation area"Tielerwaard-West".
Farmstead layout:A cowhouse, B silos, C storagefor hay andstraw,D implement shed, E
shallow manureI'liquidmanurepit, Gfarm dwelling.
Buildings: 1cowhouse, 2dairy,3nursing box,4 calve house, 5horse box/tractorbox, 6 concentratestore,7passage, 8storagefor hayandstraw, 9implementshed, 22feedingpassage.
Farmdwelling: 25dining room,26livingroom,27kitchen,28scullery, 29 bedrooms.

sultaten kan combineren tot een harmonisch geheel zonder dat men rekening behoeft
te houden met de bestaande toestand.
De genoemde boerderijen zijn min of meer experimenteel ingericht teneinde een
hoge mate van doelmatigheid en arbeidsbesparing te bereiken. Tijdens het gebruik
zal moeten blijken in hoeverre de opzet aan de verwachtingen heeft voldaan, zowel
wat de arbeid als wat de bedrijfsuitkomsten betreft.
Behalve aan het realiseren van complete bedrijven werd ook gewerkt aan plannen
voor bedrijfsgebouwen die moeten dienen voor voorlichting, zoals bijv. voor de ruilverkaveling Tielerwaard-West. Dit laatste gebeurde in het verband van de Werkgroep
Onderzoek Komgrondengebieden. Enkele uitgeselecteerde ontwerpen die waren ingezonden voor de prijsvraag, uitgeschreven door de Stichting tot Ontwikkeling van
Komgrondengebieden in Gelderland en de Stichting tot Bevordering van de Wel17

vaart in de West-Betuwe, zijn door de inzenders zodanig gewijzigd dat ze eveneens
voor de voorlichting in het genoemde ruilverkavelingsgebied kunnen worden gebruikt.
Een onderzoek naar het verband tussen bedrijfsvoering en gebouwen voor een
weidebedrijf van ca. 25 ha, waarvoorverschillende plannen werden ontworpen, werd
afgesloten. Het resultaat zal binnen afzienbare tijd het licht zien in de vorm van een
publikatie. Met een soortgelijk onderzoek werd begonnen ten aanzien van een tweetal
veenkoloniale bedrijven, resp. 22en 45ha groot. Het doel hiervan iste komen tot een
verantwoorde bedrijfsopzet waarin ook rekening is gehouden met de gebouwen, omdat deze laatste uit het oogpunt van arbeid en investering vaak een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de totale bedrijfsresultaten.
Ten behoeve van het Landbouwschap werd bij de Nederlandse industrie geïnformeerd naar demogelijkheid om geprefabriceerde complete gesloten landbouwschuren
voor akkerbouwbedrijven te leveren, die aan redelijke eisen van degelijkheid, doelmatigheid en welstand zouden voldoen en die als bedrijfsgebouw zouden kunnen
dienen voor erfpachters in Oostelijk-Flevoland.
Er bleek van dezijde van deindustrie eenvrij grote belangstelling voor een dergelijk
project te bestaan, resulterend in een achttal voor het merendeel - uit een oogpunt
van bruikbaarheid bezien - niet onaantrekkelijke inzendingen.
Deze ontwerpen werden bijeengebracht in een rapport, dat aan het Landbouwschap werd aangeboden.
Het instituut heeft op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst een onderzoek ingesteld naar de landbouwkundige, bouwkundige en andere hoedanigheden van nieuw
gebouwde boerderijen in de ruilverkavelingsgebieden. Dit onderzoek is voor beide
instellingen van belang, omdat hierdoor de mogelijkheid bestaat een duidelijker inzicht te verkrijgen in hoeverre nieuwe gebouwen voldoen aan de eisen, die hieraan in
verband met een moderne bedrijfsvoering worden gesteld, welke goede eigenschappen
en gebreken zevertonen en hoe depraktijk oordeelt. De uitvoering van het onderzoek
heeft plaats gevonden in de vorm van een uitvoerige enquête. De uitwerking daarvan
zal nog enige tijd in beslag nemen.
Een enquête naar de doelmatigheid en de onderhoudstoestand van de landbouwbedrijfsgebouwen in Drenthe, ingesteld door het Provinciaal Onderzoek Centrum
in Drenthe, werd verwerkt tot een voorlopig rapport.

AFB. 18. Rondhoutspanten, gereed
voor belastingsproeven.
Round timber trusses, ready for load
tests.
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Materialen en constructies
Behalve de doelmatigheid spelen bij landbouwbedrijfsgebouwen ook de bouwkosten een belangrijke rol. Deze bouwkosten hangen uiteraard samen met de toegepaste
materialen en constructies. Men kan trachten op de bouwkosten te bezuinigen door
goedkopere materialen en constructies toe te passen.
Op grond van het feit, dat inlands hout betrekkelijk weinig kost, werd getracht van
dit materiaal goedkope spanten met een grote vrije overspanning te construeren.
Daartoe is een methode in ontwikkeling om van de ruwe boomstammen rondhout
van voldoende maatvastheid te maken. Soortgelijk materiaal kan ook voor gordingen
worden gebruikt. Indien deconstructies aan deverwachtingen voldoen enhet mogelijk
is om de spanten en gordingen in serie te maken, zou hierin een mogelijkheid zitten
om tot lagere bouwkosten te komen.
Voorts zij wat de voor omwandigen van stallen te gebruiken materialen en constructies betreft verwezen naar het op pag. 13vermelde onderzoek in samenwerking
met het Centraal Technisch Instituut T.N.O.
Diversen
Erf- enkavelwegverharding
In de voorgaande jaren werden in samenwerking met de cementindustrie op een
aantal bedrijven proeven genomen met erf- en kavelwegverharding door middel van
bodemstabilisatie.
Tot dusver vertoonden de gestabiliseerde zand- of lichte zavelgronden weinig
slijtage als, afhankelijk van de hoedanigheid van de grond, 32 tot 38 kg cement per
m2 werd toegevoegd.
De stabilisatie van kleigrond levert moeilijkheden op en bevindt zich nog in het
experimentele stadium.
Het aantrekkelijke van dezevorm van erfverharding is, dat ter plaatse of in de omgeving voorkomend materiaal kan worden gebruikt, waardoor kan worden bespaard
op materiaal- en transportkosten.
Zo werd op het proefbedrijf „ C R . Waiboer-hoeve" te Millingen ruim 6.000 m2
erf gestabiliseerd met gemiddeld 31,5 kg cement/m2 tegen f 3,85/m2 (zandaanvoer,
machinekosten, arbeid en cement inbegrepen). Deze kosten liggen gunstig ten opzichte van de kosten van andere verhardingsmethoden.
De ervaringen op het gebied van erf- en kavelwegverharding werden beschreven in
een publikatie, die inmiddels is verschenen.
Nieuwe bedrijfssystemen
Evenals in voorgaande jaren was het instituut in 1962 weer betrokken bij de uitvoering, de controle en de verbetering van een aantal proeven, dat in het kader van
het onderzoek van nieuwe bedrijfssystemen werd genomen. Vele van deze objecten
kunnen worden beschouwd als herhalingen van en aanvullingen op instituutsproeven. Bovendien is het aantrekkelijk om langs deze weg nieuwe ideeën snel ingang te doen vinden in de praktijk.
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CONTACTEN

Het isvoor een instituut van groot belang kennis te nemen van allerlei nieuwe ontwikkelingen, van de ervaringen die met deze nieuwe ontwikkelingen werden opgedaan, van de problemen waarmee men zich elders bezighoudt en van de methoden
van onderzoek die bijv. door buitenlandse instituten worden toegepast.
Zo werden studiereizen ondernomen naar Denemarken en België, teneinde een inzicht te verkrijgen in de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar het stalklimaat van mestvarkens.
Andere studiereizen hadden ten doel de kennis omtrent de huisvesting, het voeren
en het uitmesten van varkens te vermeerderen.
De directeur verbleef gedurende 7 weken in de Verenigde Staten van Amerika om
zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en de methoden van onderzoek op
het gebied van de boerderijbouw aldaar.
Het intensieve contact met buitenlandse instellingen had tot gevolg, dat het instituut door een vrij groot aantal buitenlanders werd bezocht.
Tijdens een symposium over moderne constructiemethoden te Jönköping werd
door de directeur een inleiding gehouden over het bouwen met fabriekmatig vervaardigde elementen.
Ir P. Koomans hield voor het colloquium van de C.I.O.S.T.A. (Centre International de l'Organisation Scientifique du Travail dans l'Agriculture) te Gent een
lezing over het mechanisch voeren in grupstallen.
Ook met vele instituten, organisaties, instanties, voorlichtingsdiensten, architecten
en industrieën werden prettige contacten onderhouden.
Het instituut ontwierp in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent voor
Boerderijbouw een plan voor een afdeling landbouwbedrijfsgebouwen op de in
januari te Amsterdam gehouden tentoonstelling „Het Landbouwwerktuig". Het resultaat kon als geslaagd worden beschouwd en werd door de praktijk zeer gewaardeerd.
Het contact met de praktijk werd eveneens verstevigd door de vele proeven die op
praktijkbedrijven werden genomen. Een woord van dank aan de proefnemers is hier
ongetwijfeld op zijn plaats.
AFB. 19. De gezamenlijke stand op de tentoonstelling "Het Landbouwwerktuig".
Thecollective standontheexhibition "Het Landbouwwerktuig".

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Het instituut was o.m. vertegenwoordigd in de volgende commissies, werkgroepen
e.d.:
- Werkgroep Onderzoek Komgronden
- Subcommissie Boerderijen van de Werkgroep Onderzoek Komgronden
- Studiegroep Melkveehouderij
- Studiegroep Mestveehouderij
- Studiegroep Pluimveehouderij
- Werkgroep Huisvesting en Verzorging van Landbouwhuisdieren
- Onderzoekgroep Boerderijbouw en Arbeidskracht van de Benelux
- Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering
- Adviescommissie „C. R. Waiboer-hoeve" T.N.O.
- Werkgroep Onderzoek „C. R. Waiboer-hoeve"
- Commissie Onderzoek Bedrijfsgebouwen in Drenthe
- Jury Prijsvraag voor boerderijen in de Tielerwaard-West
- Subcommissie Nieuwe Bedrijfssystemen
- Werkgroep Landbouwpolitieke Aspecten van Landbouwbedrijfsgebouwen
- Werkgroep Arbeidstechniek in de Landbouw
- Commissie ad hoc dierproeven
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PUBLIKATIES, MEDEDELINGEN EN ARTIKELEN

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de vorm van publikaties,
mededelingen en artikelen.
De publikaties hebben in het algemeen betrekking op verslagen van uitgebreide
onderzoekingen. Ook het jaarverslag verschijnt in deze serie.
De mededelingen betreffen in de regel zaken, die zich lenen voor weergave in beknopte vorm.
Daarnaast zijn er dan de artikelen in de diverse landbouw-, bouw- of andere vakbladen.
Zij die zich wensen te verzekeren van een automatische toezending van alle publikaties en mededelingen kunnen toetreden als donateur. Zij ontvangen tevens de door
het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw uit te geven tekeningen.
Het donatiegeld bedraagt f 15,—per jaar.
Publikaties
In 1962 werden de volgende publikaties uitgegeven:
No. 13
No. 14
No. 15
No. 16

Enquête dakbedekking asbestcement golfplaten
Enkele aspecten betreffende landbouwbedrijfsgebouwen in Engeland
Verslag over het jaar 1961
Gebouwen, mechanisatie en arbeid op het weidebedrijf

Mededelingen
In 1962 verschenen:
No. 11 betreffende de toepassing van lattenroosters in legkippenhokken
No. 12 betreffende individuele boxen voor mestkalveren

Artikelen
Denavolgende artikelen werden in dedaarachter vermelde
J. A. Gels

ir. P. I. Haartsen
dr. ir. E. J. v. Weerden
en ir. P. I. Haartsen
ir. P. I. Haartsen

Erf- en wegverharding op landbouwbedrijven
Erf- en wegverharding op tuinbouw- en
fruitteeltbedrijven
Boerderijbouw in ruilverkavelingsverband

Prefabricage in de hokkenbouw
De invloed van het licht bij slachtkuikens
Lattenroosters of draadroosters?
Verlichtingsproeven bij slachtkuikens
De ontwikkeling in de huisvesting van
pluimvee
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bladen geplaatst:
Plattelandspost
14-6-1962
Tuinbouwgids 1963
Streekorgaan in het Land
van Heusden en Altena
dec. 1962
De Pluimveeteelt 11-1-1962
Landbouwkundig Tijdschrift maart 1962
De Bedt ijfspluimveehouder
12-4-1962
De Pluimveeteelt 19-4-1962
Jubileumuitgave N.P.F,
april 1962

ir. P. I. Haartsen e.a.
ir. P. I. Haartsen

Huisvesting voor varkens in Denemarken
Eerste ervaringen met draadroosters
Roostervloeren
Betere huisvesting voor slachtkuikens

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

ir. P. Koomans

H. R. Poelma

Nieuwe Bedrijfssystemen in
delandbouw
Med. no. 11,sept. 1962
De Pluimveeteelt
11-10-1962
Pluimvee oktober 1962
De pluimveeteelt
20-12-1962
Landbouwgids 1963

De bouw van slachtkuikenhokken
Mechanisatie zonder eind
Nieuwe ontwikkelingen in de boerderijbouw
Boerderijbouw elders
De Boerderijbouw op deDLG-tentoonstelling te München
Fertigteile für landwirtschaftliche Betriebsgebäude
De Boerderijbouw op de internationale
landbouw- en industrietentoonstelling te
Jönköping in Zweden
Beschouwingen betreffende boerderijbouw
in de V.S.A. I.
Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgegebouwen
Voorraadvoedering van graskuil aan melkvee
Het voeren in de grupstal
Mechanische mestafvoer
Rationalisatie en mechanisatie van deveeverzorging
Automatische mestafvoer
Mechanische en automatische mestafvoer
(Literatuuroverz.)
Mestafvoer uit grupstallen

Boxen voor mestkalveren
drs. G. J. H. Rijkenbarg Economische aspecten van de stalmestverwerking
drs. G. J. H. Rijkenbarg Vraagpunten rond debouw enverbouw van
en G. Postma
boerderijen op weidebedrijven

De Landbode 19-1-1962
Groninger Landbouwblad
16-3-1962
Landbouwmechanisatie
juni 1962
Landbouwmechanisatie
juli 1962
Beton augustus 1962
Landbouwmechanisatie
oktober 1962
Landbouwmechanisatie
december 1962
Plattelandspost
Kerstnummer 1962
Landbouwmechanisatie
februari 1962
Landbouwdocumentatie
3-3-1962
De Boerderij 17-1-1962
De Landbode 19-1-1962
De Boerderij 24-1-1962
Landbouwdocumentatie
17-2-1962
Fries Landbouwblad
9-3-1962
De Boerderij 18-7-1962
Landbouwmechanisatie
oktober 1962
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken van het
P.A.W., december 1962
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OVERZICHT VAN DE PROEFOBJECTEN WAARBIJ
HET INSTITUUT WAS BETROKKEN
A. Automatische mestafvoer inrundveestallen
H. Steenbergen
A. van Stempvoort
W. Maljaars
A. Rougoor

Buitenhuizerweg 16
Dragonderweg 5
Noordweg 233
Nibbelink 1

Ruinerwold
Ede
St. Laurens (Z.)
Varsseveld (Gld.)

B. Uitmestenrundveestallen doormiddelvanspoelen
W. van der Steege
J. van Mourik

Kamperstraatweg 27

Kamperveen (Ov.)
Enspijk (Gld.)

C. Mechanisch voedertransport ingrupstallen
C. Verhoef
J. A. Smelt
C. R. Waiboer-hoeve
A. Rougoor

Nedereindseweg 97
Kerkstraat 5
Nibbelink 1

Jutphaas
Vriezenveen
Millingen (Gld.)
Varsseveld (Gld.)

D. Voorraad-enzelfvoedering vanrundvee
B. J. Drenth
Th. M. J. Rutten
B. H. Versteeg
C. R. Waiboer-hoeve
J. Smulders
C. de Boer
J. W. R. de Weert
Mej. C. Vening Meinesz

Ripsestraat 15
C117
Windmolenbroekseweg 4A
v. Haestrechtstraat 17
De Poffert
Nijenhuis
Klein Eelerberg

De Rips (N.Br.)
De Cocksdorp (Texel)
Almelo
Millingen (Gld.)
Kaatsheuvel (N.Br.)
Hoogkerk (Gr.)
Wijhe (Ov.)
Hellendoorn

E. Loopstallen voorrundvee
C. Uyterlinde
P. G. van Beest
B. J. de Boer
H. Wobben

Elsendorperweg 85
Panderweg2
Ketelhaarsweg 4

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

F. Loopstallen metligboxen
S. van der Kooy
P. Veer
K. Bovenhuis
K. Driessen

Zuidbuurt 29

Maasland (Z.H.)
Oostwoud (N.H.)
Den Hulst (Ov.)
Asten (N.Br.)

G. Loopstallen metroostervloeren
C. de Boer
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De Poffert

Hoogkerk (Gr.)

Proefboerderij „De Bunzing" van het I.V.O.
C. G. Raangs
G. B. Holtslag
J. B.Dierink

Bunzinglaan 1

Zeist

Wierumerschouwsterweg 21
Vredesteinsestraat 8
Delmaweg

Adorp (Gr.)
Driel (Gld.)
Geesteren (Ov.)

H. MestafVoer varkensstallen
P. J. G. Verstappen
W. van Hoof
C. Robbertsen
F. Megens
P. van Balkom
F. J. Deterd Oude Werne

Kasteellaan 19
Klein Tilburg 6
Veerweg1
Julianastraat 27
Molenhoefstraat 7
G 92

Well (L.)
Hulten (N.Br.)
Renswoude (U.)
Berghem (N.Br.)
Udenhout (N.Br.)
Weerselo (Ov.)

I. Varkensstallen metroostervloer
M. A. Timmermans
J. B. Dierink
G. B. Holtslag
G. D. Ormel

St. Sebast. Kapelstr. 9
Delmaweg
Vredesteinsestraat 8
De Heurne

Weert
Geesteren (Ov.)
Driel (Gld.)
Dinxperlo (Gld.)

J. Automatische voederingvanvarkens
W. van Hoof
C. Robbertsen

Klein Tilburg 6
Veerweg1

Hulten (N.Br.)
Renswoude (U.)

K. Huisvestingvanfokvarkens
G. M.J. van Dijck
C. Verhoef

Ringweg 10
Nedereindseweg 97

Ysselsteyn (L.)
Jutphaas

Haarweg
Prof. v. Uvenweg231
Roeëkamperweg 42

Wageningen
Wageningen
Garderen (Gld.)

L. Stalklimaat varkens
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische Produkten
(I.L.O.B.)
G. Mauritz
Mej. E. A. Reus
Proefboerderij „Campsplaats"
Proefboerderij „NoordHolland"

Horst
Middenweg 9

Wogmeer-Spierdijk

M. Stalklimaat mestkalveren
I.L.O.B.

Haarweg

Wageningen

N. Hokklimaat legkippen
Stichting Oosting Instituut
voor Kleinveeteelt
Proefbedrijf voor de Pluimveeteelt
Spoorweg 2
Pluimveeproefbedrijf
Soerendonk

Emmen
Horst
Maarheeze (N.Br.)
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O. Invloedverlichting opslachtkuikens
Gebr. de Zeeuw

Franse Kampweg 1

Bennekom

P. Roostervloereninkippenhokken
Fa. v. d. Laar en Couperus
P. J. Philipsen
Deurnseweg26
Pluimveeproefbedrijf
Soerendonk
A. Mulder
Dr. 236

Someren (N.Br.)
Ysselsteyn (L.)
Maarheeze
Deurningen (Ov.)

Q. Toepassing geprefabriceerdeconstructies
I.L.O.B.
C. R. Waiboer-hoeve
J. van Mourik

Haarweg

Wageningen
Millingen (Gld.)
Enspijk (Gld.)

R. Erf- enkavelwegverharding
Proefboerderij „De Waag"
J. J. Berkvens
Ospelerweg 6
C. R. Waiboer-hoeve
J. T. Wieringa
S. Veldstraweg 25

26

Creil (N.O.P.)
Asten (N.Br.)
Millingen (Gld.)
Den Ham (Gr.)

SUMMARY

In 1962 research was mainly concentrated on grassland and mixed farming and
particularly on problems of housing, feeding and mucking out. The first experiences
with the covered yard with slatted floor were not unfavourable. The dung that fell
through the slats for the greater part was flushed away into the cellar outside the
yard of its own accord.
With regard to mechanical feeding in traditional cowhouses it may be expected
that the belt conveyor and the continuous chain installation will be the first systems
to be used in practice.
In the field of mechanical dung removal again some additions and improvements
could be achieved. The interest in mechanical devices for dung removal is greatly
increasing, specially with a view to the so-called „Schwemmentmistung (flush-out
system). However, the investigations with regard to the most desirable shape of the
gutter and the right model of the grids are still continuing.
The housing of fattening pigs on slatted floors opens good perspectives from the
labour saving point of view, although the trouble of tail biting occurred rather
frequently. The cause of this trouble could not yet be traced.
The comparative trials with well insulated and badly insulated piggeries did not
show big differences. The fattening results in a so-called „Danish piggery", however,
proved to be slightly better than in the adjoining piggery with outside dung passage.
Also for layinghens therewasverylittle difference inthehousing inwellor badly insulated buildings; the density of birds per sq.m. does not seem to be of importance to
production. Besides slatted floors, also wire floors were used in laying houses for the
first time this year. When perches are placed at regular distances, these floors seem
to be rather satisfactory.
The lighting experiments in broiler houses were continued. Dim white light (intensity 1,4lux) proved to give - with less costs - as good results as red light of the
same intensity.
In 1962 two buildings, constructed with prefabricated elements, were erected,
namely a so-called double cowhouse for 30head of dairy cattle and a complete farm
building with a cowhouse for 25head of cattle (acreage 15ha).
Moreover, a number of alternative plans for grassland farms of various acreages
was designed.
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