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INLEIDING

De schaarste aan arbeidskrachten indelandbouw duurt onverminderd voort. Daarnaast zijn de lonen nog steeds in beweging. Een en ander is uiteraard niet zonder invloed geweest opdebedrijfsvoering en de bedrijfsuitkomsten.
Vandaar dat allerwegen wordt gezocht naarmogelijkheden om enerzijds met minder
arbeidskrachten te kunnen volstaan en om anderzijds de bedrijfsuitkomsten op hetzelfde niveau te handhaven of eventueel te verbeteren.
Daartoe vormen aanpassing van het bedrijfsplan, rationalisatie en mechanisering in
het algemeen de aangewezen weg. Het behoeft geen betoog dat het aanbrengen van de
noodzakelijke veranderingen meestal noopt tot het doen van investeringen. De grootte van deze investeringen loopt sterk uiteen. Wanneer de investeringen echter betrekkinghebben opgebouwen zijn zeinhet algemeen groot. Daarom ishet niet verwonderlijk dat veranderingen van gebouwen zolangmogelijk worden uitgesteld. Tochzalmen
er opdeduur niet aan kunnen ontkomen.
Vanzelfsprekend liggen investeringen in gebouwen voor geruime tijd vast en is het
dus raadzaam dat men zich bezint eer men begint. Dit wordt in de praktijk nog lang
niet voldoende beseft.
In verband met de snelle ontwikkelingen in de landbouw dient men meer dan ooit
aandacht te schenken aan de flexibiliteit. De gebouwen moeten voldoende mogelijkheden bieden tot uitbreiding enhet toepassen van anderewerkmethoden, terwijl indien
nodig de bestemming zonder bezwaar moet kunnen worden veranderd. Dit laatste is
niet altijd even gemakkelijk te bereiken, vooral niet wanneer men met gespecialiseerde
gebouwen tedoen heeft.
In het algemeen resulteren bovengenoemde eisenin betrekkelijk uniforme gebouwen
dieeenvérgaandestandaardisatiemogelijk maken. Eendergelijke standaardisatie opent
dewegtot seriebouw en prefabricage van onderdelen.
De ontwikkelingen in de industrie hebben aangetoond waartoe seriefabricage kan
leiden. Wij menen dat naarmate de arbeidslonen en de materiaalkosten verder stijgen
het bouwen met geprefabriceerde elementen, mits seriesvan voldoende omvang kunnen worden bereikt, reële mogelijkheden biedt om in zekere mate tegemoet te komen

AFB. 1. Moderne boerderij in ruilverkavelingsgebied.
Modern farm in reallocation area.

aan een verdere stijging van de bouwkosten. Bovendien moet op deze wijze een verkorting van de bouwtijd kunnen worden verwezenlijkt. Daarnaast kan het demontabel zijn van de elementen zeer zeker voordelen bieden met betrekking tot deflexibiliteit.
De bovengenoemde aspekten van de landbouwbedrijfsgebouwen hebben naast vele
andere inhet afgelopenjaar devolle aandacht vanhet instituut gehad.
In de navolgende bladzijden wordt uitvoeriger op de werkzaamheden van het instituut ingegaan. Het stemt tot tevredenheid dat ook ditjaar weer een aantal problemen
tot een oplossing kon worden gebracht. Wij hopen dat dit in detoekomst eveneens het
geval zal mogen zijn.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur onderging enkele veranderingen. Zo isde heer A.
P.G. Kuypersopzijn verzoek ontslagverleend.Erisnoggeen opvolger aangewezen.
Ir. A.P. Minderhoud verliet na een zittingsperiode van 5jaar wegens verandering
van funktie eveneens het bestuur. Hij werd opgevolgd door dr. ir. W.M. Otto, de huidigedirecteur vandeDirectie IJsselmeerpolders.
Aan het eind van hetjaar was het bestuur alsvolgt samengesteld:
J. A. van Nieuwenhuyzen
ir. H. T. Tjallema
W. M. Broeders
mr. G. v. d. Flier
ir. S. Herweyer
dr. ir. W. M. Otto
J. Tinssen
S. de Vries
A. N. van Donkelaar
ir. G. Pothoven

Ooltgensplaat,
'sGravenhage,
sGravenhage
'sGravenhage
Utrecht
Zwolle
Renkum
Leeuwarden
Woerden,
Amersfoort,

voorzitter
secretaris

(adviserend bestuurslid)
(adviserend bestuurslid)

Personeel
In de op 1januari 1963bestaande samenstelling van depersoneel heeft zich geen enkelemutatie voorgedaan.
De toegestane uitbreiding voor 1963bedroeg 3personen, nl.:een assistent voor de
economische afdeling, in welke funktie per 1december 1963 de heer A.P.S. de Jong
werd aangesteld, een luchttechnicus voor de landbouwkundige afdeling, die begin
januari 1964 in dienstzaltreden, eneentechnicus Cvoor debouwkundige afdeling, die
eveneens injanuari 1964 zijn werkzaamheden bij het instituut hoopt aan te vangen.
Hetpersoneelbestond eind 1963uit:
Directeur:
ir. L. H. Huisman
Secretaresse:

Mej. N. Zwart

Adj.-directeur, tevens hoofd
afd. landbouwkundig onderzoek:

ir. J. C. Glerum

Landbouwkundig onderzoek: ir. P. I. Haartsen

stalklimaat,isolatie,ventilatie,
huisvesting van pluimvee

M. A. van Geelen
ir. P. Koomans

huisvestingvanrundvee, voorraad- en zelfvoedering, mechanisch voeren in varkensstallen.

H. R. Poelma

huisvesting van rundvee en
varkens, mechanisch voeren
van rundvee, uitmestsystemen
in rundvee- en varkensstallen

C. A. Dalebout
Tj. Westendorp

Bouwkundig onderzoek:

J. A. Gels

complete boerderijen, erfverharding

ir. H. Berghoef
R. M Drent

complete boerderijen

ir. H. Berkhoff
Th. J. Braaksma

materialen en constructies

B. Rienks

standaardisatie en fabriekmatige vervaardiging

J. K. Gardenier
Economie:

drs. G. J. H. Rjjkenbarg
A. P. S. de Jong

Tekenkamer:

J. Middendorp
M. J. van Dorland
L. P. Scharwächter
B. A. van Zanten

Administratie:

C. L. B.de Rechter
M. de Bruin
Mej. R. Hovestad

HET ONDERZOEK

ALGEMEEN
Het onderzoek op het gebied van de landbouwbedrijfsgebouwen is gericht op vele
facetten. Sommige van deze facetten zijn van meer algemene aard zoals bijv. de standaardisatie endemontagebouw, dematerialen endeconstructies, deerf- en kavelwegverharding, terwijl andere overwegend betrekking hebben op een bepaalde bedrijfstak
of zelfs beperkt blijven tot bepaalde details.
Een belangrijk deel van het onderzoek vindt plaats op particuliere bedrijven. Men
kan daar echter bezwaarlijk terecht met proeven die veel risico met zich meebrengen.
Vandaar dat er naar wordt gestreefd dergelijke proeven onder te brengen op proefboerderijen.
De diverse onderwerpen waarmee het instituut zich in 1963 heeft beziggehouden
zullen thans in het kort worden gememoreerd.
Standaardisatie enmontagebouw
De geprefabriceerde boerderij in de ruilverkaveling „Tielerwaard-West", die in
1962 gereed kwam, heeft ook in het afgelopen jaar veel bezoekers getrokken. Dit
enhetfeit dat eenaantal standaardplannen werd ontworpen heeft ertoegeleid dat men
in de praktijk meer belangstelling voor het door het instituut ontwikkelde montagebouwsysteem is gaan tonen.
Er werd in de inleiding reeds op gewezen, dat naarmate de schaarste aan arbeidskrachten nog groter wordt endebouwkosten nog verder stijgen, deperspectieven voor
montagebouw steeds gunstiger zullen worden. Als één van de belangrijkste voorwaarden werd genoemd dat men tot seriebouw zal moeten komen, zodat de benodigde elementen in seriesvan voldoende omvang kunnen worden vervaardigd.
Het ontwerpen van een aantal standaardplannen, gebaseerd op het gebruik van de
kleine universeel toepasbare elementen zoals deze door het I.L.B. werden ontwikkeld,
kan alseen eerste stap indezerichtingworden gezien.
Wanneer men er in de praktijk toe overgaat boerderijen volgens deze standaardplannen tebouwen, zullen de seriesvan de benodigde elementen een zodanige omvang
kunnen bereiken dat het voor de betonindustrie interessant wordt om zich op de fabricage van dezeelementen te gaan toeleggen. Hoe groter de series hoe lager de kosten
per eenheid zullen kunnen worden.
Bij debouwvan deboerderij indeTielerwaard washetzo dat devan de betonindustrie betrokken elementen door een aannemer ter plaatse werden gemonteerd en dat de
kapconstructie door een timmerfabriek werd geleverd en aangebracht. In een dergelijk geval heeft menmet meerdere bedrijven te doen waarvan dewerkzaamheden moetenworden gecoördineerd.Hetzalduidelijk zijn dat voor eenvlotverloop van dewerkzaamheden decoördinatie tijdig van tevoren dientplaats tevinden.
Wie dezecoördinatie tot stand moet brengen zal depraktijk moeten leren. Men zou
zich kunnen voorstellen dat bepaalde industrieën niet alleen als toeleveringsbedrijf
maar ook als montagebedrijf fungeren. Niettemin blijft samenwerking tussen architecten, aannemers en fabrikanten mogelijk.
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AFB. 2. Standaardplan voor montagebouwboerderij. 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, 8tasruimte voor hooi en stro, 9
werktuigenberging, 12loopstal voorjongvee, 21deel,22 voergang.
Layout and cross-sections of modern farm built with prefabricated elements. The young stock housing,
the calfpens, the dairy and the concentrate store aresituated inthe big barn.
I cowshedfor dairy cattle, 2 dairy, 4 calf pens, 6 concentrate store, 8 storage for hay and straw, 9
implement shed, 12 yard for young stock, 21passage, 22feeding passage.

AFB. 3. Het schillen van boomstammen voor eenvoudige spanten.
Barking tree^trunks to get simple
trusses.

Bij de opzet van de standaardplannen is uitgegaan van eenzo groot mogelijke doelmatigheid. Dat men opgrond daarvan tot eenzekereuniformiteit komt isniet verwonderlijk omdat de bedrijven waarvoor ze ontworpen zijn, afgezien van de omvang, in
principe een grote mate van overeenkomst vertonen.
Materialen enconstructies
In het kader van het zoeken naar mogelijkheden om goedkoper te bouwen werd het
onderzoek aangaande spanten van betrekkelijk goedkoop inlands rondhout voortgezet.
Voor het gemakkelijk verwerken dient dit materiaal voldoende maatvast te zijn.
Teneinde dit te bereiken werd een machine ontwikkeld, waarmee voorlopig palen tot
i 15m lengte tot opdegewenstedikte kunnen worden afgeschild. Inmiddelswerd begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een tweetal eenvoudige gebouwen
waarin de bovengenoemde spanten zullen worden toegepast. Uit de nacalculaties zal
moeten blijken in hoeverre dit type spanten uit het oogpunt van dekosten perspectieven biedt invergelijking met de gebruikelijke spanten.
Erf- en kavelwegverharding
Debestaandeproefprojecten hebben destrengewintervan 1963goeddoorstaan, zodat de in het vorigejaarverslag vermelde voorlopige conclusies niet behoeven te worden herzien.
In deloop van hetjaar werden nog enkelenieuweproeven aangelegd, waarbij verschillendeverhardingsconstructies onder gelijke omstandigheden met elkaarzullen worden
vergeleken.
De grootste van dezeproeven heeft betrekking op de erf- en kavelwegverharding in
gebieden met slappe grond, omdat op dergelijke grond de problemen ten aanzien
van het in stand houden van de verharding vaak zeer groot zijn, groter nog dan op
gronden die een redelijke stevigheid bezitten.
Het isuiteraard tevroeg omhierover thans reeds een oordeel te geven.

AFB. 4. De betonmortelcentrale ingeschakeld voor het aanbrengen van
erfverharding.
The mortar distribution centre used
for the construction of a yard pavement.

W E I D E - EN G E M E N G D E B E D R I J V E N
Algemeen
Completebedrijven
In het afgelopenjaar werd depublikatiebetreffende bedrijfsgebouwen voor weidebednjven voltooid. Zijisinmiddels verschenen. Hiermede isdan eenbelangrijk stuk werk
op het gebied van de situering, de indeling en de inrichting van complete boerderijen
op weidebednjven gereedgekomen. Aan een dergelijke publikatie bestond reeds geruime tijd behoefte.
De uitkomsten van de enquête naar de hoedanigheden van boerderijen in ruilverkavehngsgebieden, die op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst plaats vond, werden
verwerkt en bijeengebracht in een concept-rapport. Na overleg met de genoemde instantiezalhet definitieve rapport worden samengesteld.
Voorts is aandacht besteed aan het ontwerpen van doelmatige en goedkope stalruimten. Hoewel m de praktijk een groeiende belangstelling voor houtbouw valt te
constateren, heeft de ervaring geleerd dat het moeilijk is om tot realisering te komen.
Er werd een schetsontwerp gemaakt voor een houten stal met 24 of 30standen voor

AFB. 5. Vierrijige geprefabriceerde
stal voor 62 stuks vee achter bestaand bedrijfsgebouw.
Four-row prefabricated cowshed for
62 head of cattle, situated behind an
existing building.
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AFB. 6. Vele bestaande bedrijfsgebouwen behoeven verbetering.
Many existing farm buildings need
improvement.
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melkvee. Dit schetsontwerp werd aan een tweetal houtconstuctiebedrijven verstrekt
met het verzoek een offerte tewillen maken voor deleveringvan dergelijke stallen. Bij
het uitwerken werden de door dezefirma's gebruikelijke constructiemethoden aangehouden.
Aan enkele andere firma's werdenoffertes gevraagdvoorhetbouwenvandegenoemde stalmet andere materialen. Blijkens de reedsbinnengekomen offertes voor de houtbouw zouden belangrijke besparingen te verkrijgen zijn ten opzichte van de traditionele bouwwijze met gemetselde spouwmuren.
Het ligt in debedoeling om de ontwerpen die aan redelijke eisen voldoen telaten bouwen teneinde erervaringen mee op te doen.
Doelmatigheidenonderhoudstoestandvan landbouwbedrijfsgebouwen
In vele gevallen laten zowel de doelmatigheid als de onderhoudstoestand van de
landbouwbedrijfsgebouwen tewensen over. Dit isonder meer duidelijk naar voren gekomen bij de desbetreffende enquête die in samenwerking met het Provinciaal Onderzoekcentrum in Drenthe werd gehouden. De uitkomsten van deze enquête werden
samengevat ineen rapport dat inmiddels werd gepubliceerd.
Mogelijk kan het bovenstaande een aansporing zijn voor andere provinciale onderzoekcentra om in hun gebied eveneens de doelmatigheid en de onderhoudstoestand
van de gebouwen te inventariseren. De uitkomsten kunnen uiteraard belangrijke aanwijzingen gevenbij het bepalen van de richtingvan het onderzoek.
Arbeidstechnisch enbedrijfseconomischonderzoek
Vele verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen beïnvloeden niet alleen het arbeidsverbruik en de exploitatiekosten maar kunnen vaak ook veranderingen in de bedrijfsvoering tot gevolg hebben. In verband daarmee ishet gewenst bij tamelijk ingrijpende
veranderingen een arbeidstechnisch enbedrijfseconomisch onderzoek inte stellen. Iets
dergelijks is gedaan voor enkele lopendeenenkeletoekomstige proefobjecten. Voorts
werdenenkelenieuweontwikkelingenenplannen opdezewijze ophun eventuele waarde voor de praktijk beoordeeld.
Ventilatieonderzoek
Naarmate meer aandacht wordt besteed aan de ventilatie van stallen wordt men
steedsweergeconfronteerd met devraag aanwelkeeiseneengoedeventilatie moetvol10

AFB. 7. Onderzoek naar het isolerend vermogen van diverse vloerconstructies.
Researchon the insulating qualities
of variousfhor constructions.

doen. Praktijkervaringen hebben aangetoond dat ook aan mechanische ventilatiesystemen fouten kunnen kleven. Het instituut rekent het tot zijn taak te trachten de
oorzaken van dezefouten opte sporen.
Vandaar dat in overleg met de afdeling Binnenklimaat van het Instituut voor Gezondsheidstechniek-T.N.O. te Delft en de Landbouw-Fysisch Technische Dienst te
Wageningenwerd overgegaan tot deaanschaffing van enigeapparatuur voorhetmeten
en registreren van het luchtbewegingspatroon bij stalventilatie. Wij hopen dat het
onderzoek in 1964op gangzal komen.
Isolatieonderzoek
Eenander aspectvanhetstalklimaatisdeisolatievandewanden,devloerenhet dak.
Het onderzoek naar de thermische eigenschappen van wand- en dakconstructies
door het Centraal Technisch Instituut T.N.O. te Delft zal begin 1964 aanvangen.
Vooral nu het drijfmestsysteem zoveel ingang heeft gevonden isde behoefte aan geisoleerde standvloeren groot geworden. Ook in stallen voor fokzeugen en mestvarkens
wordt de isolatie van de vloeren van betekenis geacht. Vandaar dat het instituut gemeend heeft op dit gebied met een onderzoek te moeten beginnen. Eind 1963was de
benodigde apparatuur aanwezig en konden de eerste oriënterende metingen worden
verricht.
Rundveehouderij
Grupstallen
Hoewel de grupstal min of meer als een traditionele stal wordt beschouwd kan dit
staltype in bepaalde opzichten toch belangrijk worden gemoderniseerd. De nadelen
van de grupstal invergelijking meteenloopstalzijninhoofdzaak gelegeninde grotere
arbeidsbehoefte voor het melken en het voeren. Wat hetvoeren betreft ligtde situatie
het ongunstigst indefriese stal.De proeven van het afgelopenjaar hebben echter aangetoond, dat met behulp van eenvoerband hetvoeren ineendergehjke stal aanzienlijk
kan worden vergemakkelijkt. Deze band wordt voor het voeren uit de stal getrokken.
Tijdens het in de stal trekken wordt er in de aanhet eind van de stalgelegen voederberging voer op gedeponeerd. Dit gebeurt momenteel nogin handkracht. De band is
ook te gebruiken voor het verstrekken van krachtvoer.
In dat geval wordt de snelheid verdubbeld om zoveel mogelijk te voorkomen dat de
11

AFB. 8. Het voeren met een voerband in een friese stal.
Feeding with aconveyor beltina socalledFrisian cowshed.

*mt<
eerste koeien het krachtvoer van de andere opeten. Het aandrijfstation van de voerband kan tevensworden gebruikt voor deaandrijving vandemestschuif.
De landbouwers in het Noorden van het land hebben vrij veel belangstelling voor
ditvoersysteem. Het laat zich uiteraard ook toepassen inenkeleen dubbele Hollandse
stallen en biedt dan vooral perspectieven in gevallen dat geen gebruik kan wordengemaakt van een al dan niet zelflossende wagen of een voerwagen met voldoende inhoud.
Zo lang het probleem van het mechanisch uit de silo halen van het voer nog niet is
opgelost, kan moeilijk een systeem worden ontwikkeld, dat te zijner tijd een volledige
mechanisatie van het voerenmogelijk maakt. Het instituut onderzoekt thans de bruikbaarheid van diverse systemen die eventueel in combinatie met een volledig mechanische silolosser zouden kunnen worden gebruikt. De meeste van deze systemen zijn
momenteel nog niet geschikt voor gebruik inde praktijk.
De indruk werdverkregen dat wanneer het kuilvoer niet direct uit de silo in hetmechanische voersysteem kan worden gebracht, maar eerst op een wagen moet worden
geladen, het inhet algemeenweinig zin zal hebben om een dergelijk voersysteem toe te
passen, tenzij debouw eninrichtingvandestal het gebruik vaneenwagen belet ofmen
een friese stal heeft.
Voor het vergemakkelijken van het voeren van hooi werden met goed gevolg voor-

mmM.:W^

AFB. 9. Voorraadhooiruiven voor
een grupstal, naar voren verplaatsbaar langsrails.
Hayracksfor easyfeeding ina cowshed,fitted onrailsforforwardmovement.

12

A F B . 10. Vastzetinrichting voor de proef met de combinatie grupstaldoorloopmelkstal.
Tying arrangement for the experiment with the combination of cowshed and milking parlour.

raadhooiruiven toegepast in een grupstal. Tegenover het voordeel dat men de ruiven
slechts een paar keer per week behoeft te vullen, staat het nadeel dat ze nogal veel
ruimte vereisen, in het bijzonder wanneer men het hooi wil rantsoeneren, waartoe de
ruiven tot op enigeafstand van dedieren moeten worden verschoven. Dit houdt in dat
men over een zeer ruime voergang moet beschikken, vooral wanneer men ook nog
mechanisch kuilvoer wil verstrekken met behulp van eenzelflossende wagen. Een der-

AFB. 11. Gruprooster met spijlen van T-profiel en
torstaai; ruime afstand tussen de dwarsverbindingen.
Gridsfor dung channel with T-shaped and twisted bars;
ample space between the cross connections.
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gelijke ruimte isbijna alleen aanwezig in Saksische boerderijen met stallen aan weerszijden van de deel.
De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van de grupstallen, die grotendeels
door de werkzaamheid van het instituut tot stand is gekomen, is wel het drijfmestsysteem. Daardoor kan invergelijking met het uitmesten in handkracht een aanzienlijke
arbeidsbesparing worden verkregen. Ondanks de tamelijk grote investering, vooral
wanneer het land in de winter onberijdbaar is en dus behoefte bestaat aan een grote
kelder, is het aantal bedrijven waar het drijfmestsysteem wordt toegepast in één jaar
tijds van ongeveer 30gestegen tot 400 à 500. De gewenste vorm en afmetingen van de
grup staanwelongeveer vast enzijn gepubliceerd inmededeling no. 13.Het onderzoek
is thans in hoofdzaak gericht op de vorm en deafmetingen vanderoosters. Ermoet
een compromis worden gezocht tussen eigenschappen die het doorlaten van de mest
bevorderen (smalle staven van torstaai, ruime spleten en weinig ondersteuningen),
eigenschappen die het gemakkelijk lopen over en staan op de roosters mogelijk
maken (spijlen van T-ijzer en smalle spleten) en eigenschappen die een voldoende
sterkte garanderen (materiaaldikte, afstand van de ondersteuningen e.d.).
Het drijfmestsysteem heeft debelangstellingvooranderesystemendoenafnemen. Zo
wordt het schuifstangsysteem eigenlijk in hoofdzaak nog in Friesland verkocht voor
enkelrijige stallen en stallen met dwarsgruppen. Voor dubbelrijige stallen wordt vaak
het rondgaande kettingsysteem geprefereerd.
Gezien de betrekkelijk geringe investering maakt op de kleine bedrijven de mestschuif een goede kans. Een verbetering van de aanspanning kwam de werking van de
schuif ten goede. Bovendien kan de installatie ook geschikt worden gemaakt voor
bedrijven waar demestvaalt nietrechtmaar schuin achter de stalligt.Hetplaatsen van
geleiderollenvoor dekabelindezijkant van de grup had het nadeel dat de rollen tijdens een vorstperiode vastvroren. In plaats van deze rollen zijn thans boven de grupschijven aangebracht met daaronder stervormigewielen om de kabel op de schijven te
houden wanneer het bevestigingspunt van de trekketting naar de mestschuif passeert.
Reeds eerder werden plannen geopperd omtetrachten devoordelen van de grupstal
endeloopstaltecombineren door hetvoer opeenbepaalde centraleplaats in voorraad
te verstrekken en het melken te doen plaats vinden in een doorloopmelkstal. Dank zij
het drijfmestsysteem is deze opzet wat gemakkelijker bereikbaar geworden. In het afgelopenjaar werd eentweetal proeven indezerichting opgezet.
Het isuiteraard nog tevroeg om er op dit moment aleen oordeel over te geven.
Loopstallen
Eén van de voornaamste bezwaren van de loopstallen iswelhet grote stroverbruik.
Er is op verschillende manieren getracht dit bezwaar op te heffen. Zo kon bij open
loopstallen het stroverbruik met ca. 1kg/dier/dag worden verminderd door de toegang tot de ligruimte tot een smalle strook te beperken.
Zaagselisalsstrooisel indeligruimtevanwegedelagereprijsper ton goedkoper dan
stro.
De loopstallen met roosten/loer bieden de mogelijkheid om het strooiselverbruik
drastisch te beperken tot enig zaagsel dat af en toe over de roosterbalken wordt gestrooid. Tegenover dit voordeel en het geringe arbeidsverbruik staat echter het nadeel
dat dereinheid vanmelkvee op roostervloeren tewensen overlaat. De reinheid van het
veehangtnauw samenmet deconsistentie van demestdieophaar beurtweer afhankelijk is van de aard van het voer. Daarnaast kunnen ook de breedte van de roosterbalkenendebreedtevandespleteneenrolspelen.Inmiddelsiswelgebleken dat despleet14

AFB. 12. Proeven met ligboxen.
Experiments with cow cubicles.

breedte niet meer dan 3,5 à 4 cm mag zijn, willen de dieren behoorlijk over de vloer
durven lopen. Smallere spleten belemmeren het doortrappen van de mest te veel en
zijn daarom ongewenst.
Ook in het buitenland blijkt het oordeel over het houden van melkvee met roostervloer niet erg gunstig te zijn.
Voor jongvee bieden dergelijke stallen daarentegen een acceptabele oplossing. In
dat geval dient een spleetbreedte van 3cm teworden aangehouden. Het jongvee blijkt
geen voorkeur tehebben voor houten of betonnen balken. Vanwege de slijtage en het
kromtrekken van dehouten balkenmoet ondanks de hogere investering toch aan betonbalken de voorkeur worden gegeven.
Behalvejongvee kan men op een roostervloer met een spleetbreedte van 3cm ook
kalverenhouden. Kalveren dieeenweeknahun geboorteopderoostervloer werdengehuisvest bleken hiervan geen nadelige gevolgen te ondervinden.
Een andere mogelijkheid om het gebruik van strooisel te beperken is de toepassing
van ligboxen in loopstallen. In de Angel-Saksische landen heeft dit type loopstal nogalwat inganggevonden, terwijl ook in ons land met enkele stallen van dit type ervaringen werden opgedaan.
De ligboxenstal is uiteraard eveneens een soort overgangsvorm tusseneenloopstal en
een grupstal, vooral wanneer achter de ligboxen drijfmestgruppen worden aangebracht zoals hier in eenpaar gevallen is gebeurd.

AFB. 13. Voorraadvoerwagen voor
kuilvoer in loopstallen.
Trailer for easy feeding of silage in
cattle yard.
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AFB. 14. Voorraadhooiruif voor
loopstal.
Hayrack for easy feeding in cattle
yard.

Aangezien dezestallenvoor depraktijk uit het oogpuntvanstrobesparingbeteraanvaardbaar leken dan de gebruikelijke open of gesloten loopstallen met strooisel in de
ligruimte werd besloten te onderzoeken of dit type nog verder aan de wensen van de
praktijk zou kunnen worden aangepast. Daartoe werd een aantal proeven opgezet om
te weten te komen hoe de uitvoering en de afmetingen van de boxen dienen te zijn,
welk strooisel de voorkeur verdient, of combinatie met hei drijfmestsysteem mogelijk
is enz.
Naar het zich laat aanzien zijn vooral de lengte, de uitvoering vandevloeren en de
aard van detussenafscheidingen van groot belang.Vanzelfsprekend ishetnog te vroeg
om een definitief oordeel te geven.
In het algemeen kan worden vastgesteld dat de belangstelling van de praktijk meer
uitgaat naar een zeker compromis tussen een loopstal en een grupstal dan naar een
loopstal in zijn meest extreme vorm. Vooral de reinheid van het vee en de stal spelen
hierbij eenbelangrijke rol.
Het voeren van kuilvoer aan vee in loopstallen met ligboxen of strooisel heeft aantrekkelijke aspecten in de vorm van voorraad- of zelfvoedering. Vergeleken met individuele voedering konden geenbetrouwbare verschillen in opname, melkproduktie en
voederverliezen worden vastgesteld. Zelfvoedering is bij open loopstallen misschien
welhet aantrekkelijkst omdat dit systeem zeer weinig arbeid vraagt en het voer aan de
kant waar gegeten wordt niet gauw bevriest.
Bij voorraadvoedering is wel meer arbeid nodig en isde kans op bevriezen van het
voer in de silo en in de tijdelijke opslag niet denkbeeldig. Uiteraard vraagt individuele
voedering de meeste arbeid, terwijl het voer in de silo eveneens kan bevriezen. Men
kan bij individuele voedering het voer echter rantsoeneren, wat vooral wanneer het
minder smakelijk is wel eens een voordeel kan zijn. Bij voorraad- en zelfvoedering
dient alle voer van goede kwaliteit te zijn omdat de dieren anders alleen het goede opnemen, waardoor de ruwvoederpositie soms in gevaar kan worden gebracht of bepaaldedieren niet aan het goede voer toekomen.
Voorraadvoedering kan plaats vinden met behulp van een voerhek, een voerkegel,
eenkuilvoerruif of eenvoerwagen. Naar onze mening vormt de voerwagen in het algemeen een zeer goede oplossing voor gesloten loopstallen omdat de wagen direct
vanuit de silokan worden geladen en vervolgens op de gewenste plaats kan worden
opgesteld, zonder dat overladen oflossen van hetvoernoodzakelijk is.
Voor het verstrekken van hooi werd een voorraadhooiruif ontwikkeld, waarin het
;6

hooi behoorlijk wilzakken; dezeruif isook geschikt voor het voeren van geperst hooi.
Het uit elkaar schudden van de haaltjes is niet beslist noorzakelijk. Het verwijderen
van detouwtjes isalvoldoende. Deconstructie van dezeruif werd beschreven inmededeling no.14.
Huisvesting mestkaheren
Uit de voortgezette proeven in de proefstal van het Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek van Biochemische produkten bleek dat demestresultaten van kalveren bij
een staltemperatuur van 20°Ciets gunstiger warendanbij een temperatuur van 25°C.
Er moet echter worden nagegaan of de lage luchtvochtigheid gedurende de winterperiode hierop vaninvloed geweest kan zijn.Vervolgens zalworden onderzocht hoe de
mestresultaten uitvallen bij een staltemperatuur van 15°C. Hoe lagerde temperatuur
mag zijn, hoe gunstiger ditvoor de praktijk is.
Varkenshouderij
Fokvarkens
Ook dit jaar stemden de ervaringen met vastgebonden zeugen in het algemeen tot
tevredenheid. Deze wijze van zeugen houden heeft zelfs, zonder dat er publiciteit aan
was gegeven, reeds enigenavolging gevonden.
De kraamvoerhokken die met behulp van wegneembare schotten en hulpstukken
werden gemaakt van2standen bleken wat aan dekorte kant te zijn. Volgens de laatsteinzichten dient deafstand van detrogtot het achterschot voor kleinezeugen2,00m
envoor degrotezeugen2,15m tebedragen. Wanneer dezeafstand korter isloopt men
de kans dat een enkele keer een big tussen de zeug en het schot wordt doodgedrukt.
De ervaring heeft geleerd dat de zeugen het beste kunnen worden vastgebonden met
nylon riemen van 5cm breedte. Deze hebben het voordeel dat ze langer meegaan dan
leren riemen en dat ze minder in de speklaag snijden dan kettingen, al dan niet omgeven door een stuk plastic slang.
De 4 zeugen, die het gehele jaar door, met uitzondering van een verblijf van 2x6
weken in de fokstal, vastgebonden zijn geweest vertoonden nog geen afwijkingen.
De ervaringen met een kraamvoerhok, waarin de ligplaats voor de zeug bestaat uit
een geperforeerde ijzeren plaat met daaronder een ruimte voor de mest zijn niet ongunstig geweest. Het dagelijks uitmesten van het hok wordt op deze wijze overbodig;
van tijd tot tijd moet de mest onder de roosterplaat worden weggehaald. De indruk
werd verkregen dat er minder biggen in verongelukken dan in een kraamvoerhok van
het gebruikelijke type, omdat debiggen niet graag opde roosterplaat maar liever in de
biggenruimte verblijven. Het hok is echter in de huidige uitvoering nog niet geschikt
voor de praktijk.
De verplaatsbare biggenkooi voor toepassing in traditionele kraamstallen zonder
zeugenkooi is ruim eenjaar in gebruik geweest en heeft vrij goed voldaan. Er wordt
naar gestreefd om onder gelijke omstandigheden het gebruik van deze kooi te vergelijken met het gebruik van een zeugenkooi.
Mestvarkens
Het onderzoek aangaande isolatie en de ventilatie van stallen voor mestvarkens werd
ook in 1963 voortgezet. Hoewel in het buitenland in het algemeen goede isolatie en
mechanische ventilatie wordt geadviseerd konden de door het instituut genomen proeven nog geen betrouwbare verschillen in mestresultaten aantonen tussen varkens die
gemest waren in goed geïsoleerde en mechanisch geventileerde stallen envarkens die
17

AFB. 15. Mestvarkens op roostervloer.
Fattening pigs on slatted floor.

gemest waren in stallen met een geringe isolatie en een natuurlijke ventilatie. De proeven, die reeds enkelejaren lopen, zullen binnen niet al te lange tijdworden afgesloten.
Evenals vorigjaar viel ook ditjaar de vergelijking uitloopstal - Deense staluitten
gunste van de deense stal hoewel het verschil gering was. Inmiddels schijnt de belangstelling van depraktijk voor de uitloopstal om deze of om andere redenen aanzienlijk
tezijn verminderd.
De experimenten met het mesten van varkens in een zgn. „Sauna stal" waarin een
temperatuur van 25-30°C en een luchtvochtigheid van ca. 100% heersen zijn begonnen.Volgens Ierse ervaringen moet het voordeel van deze stalworden gevonden in het
voorkomen van ziekten, in het bijzonder van viruspneumonie. Weliswaar zou de groei
erietsdoor worden vertraagd. Momenteel ishet evenwelnog tevroegomeen conclusie
te trekken.
Teneinde de arbeid tebeperken werd geëxperimenteerd metmechanische voerinstallaties. De meelvoorziening functioneert naar behoren; korrels laten zich wat nauwkeuriger doseren dan meel. De watervoorziening werkt nog niet feilloos omdat sommige bakken af en toe na lediging niet voldoende worden afgesloten, waardoor ze
blijven lekken.
De proeven met het houden van varkens op roostervloeren, met het doel arbeid te
besparen, werden voortgezet. De ervaringen zijn niet ongunstig geweest. Uitmesten is
overbodig en de verdere verwerking van de mengmest vraagt weinig arbeid. Door het
ontbreken van de mestruimte kan men met een geringere oppervlakte en dus ook met
een geringere stalinhoud per dier volstaan. Bijgevolg iseen dergelijke stal ook bij vriezend weer vrij goed optemperatuur te houden. Weliswaar laat de kwaliteit van de stallucht nogal gauw te wensen over.
Vooral in het begin werd in dit type stal hinder van staartbijten ondervonden.
Door het verduisteren van de stallen kon het enigszins worden tegengegaan.
De oorzaak is nog niet opgespoord. De indruk werd verkregen dat het in de roosterstallen veelvuldiger en in ernstiger mate voorkomt dan inDeense stallen of stallen met
een uitloop.
Nu het houden van mestvarkens op roostervloeren mogelijk blijkt te zijn, zal getracht worden te bepalen of en inwelke mate demestresultaten van de dieren door het
verblijf inderoosterstal worden beïnvloed.
Varkenstallen van hetDeensetypebiedeneveneensdemogelijkheid omhet drijfmestsysteem toe te passen door in de mestruimte een met roosters afgedekte grup aan te
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brengen. Er moet nog worden onderzocht of in een dergelijk geval de bodem van de
grup horizontaal moet liggen of naar de kelder moet afhellen.
Naarmate devarkensmesterij meerindustriële vormen gaat aannemen begint ook de
afzet van degeproduceerde mestmeermoeilijkheden op te leveren. Wanneer de mest
niet meer op het eigen land of op dat van anderen in de naaste omgeving kan worden
aangewend, zal men genoodzaakt zijn naar andere oplossingen te zoeken. Momenteel
kent men aan de mest nog een zekere, zij het geringe waarde toe, doch het zou wel
eens zo kunnen worden dat de grote mesterijen geld toe moeten geven of moeten investeren om vandezemest afte komen.
Pluimveehouderij
Legkippen
De isolatie en de ventilatie van legkippenhokken vormen nog steeds punten van
onderzoek, vooral omdat men in de praktijk meer en meer overhelt naar de mening
dat een legkippenhok goed geïsoleerd en mechanisch geventileerd moet zijn. De reeds
gedurende enkelejaren genomen proeven hebben nog niet bevestigd dat de gezondsheidstoestand en deproductie inmatig geïsoleerde en op natuurlijke wijze geventileerde hokken minder goed zijn. Het was zelfs zo dat legkippen in een loods, die aan één
zijde open was, tijdens de winter 1962-63 pas een produktiedaling te zien gaven wanneer de temperatuur in deze loods beneden -10°C kwam. Deze productiedaling bedroeg ca. 5%.Zewerd echter na afloop van devorstperiode weer ingehaald zodat het
totale aantal geproduceerde eieren per legperiode gelijk was aan dat van de dieren in
de geïsoleerde hokken. Wel ishet zaak te zorgen dat het drinkwater en de eieren niet
bevriezen. Een dergelijk risico loopt men minder gauw in een goed geïsoleerd en mechanisch geventileerd hok en uitdit oogpunt kunnen isolatieenmechanische ventilatie
hunnut hebben. Mogelijk zijn degenoemde risico's ook op andere wijze te vermijden.
Bij het zoeken naar mogelijkheden om de produktiekosten te verlagen ligthet vergrotenvan debezettingsdichtheid voordehand. Totnu toeheeft eenvergrotingvan de
bezettingsdichtheid van 3,5tot 7dieren/m2noggeenbetrouwbaar verschilinproduktie,
voerverbruik en uitval tezien gegeven. De vooruitzichten zijn dus niet ongunstig.
Deervaringen van hetafgelopenjaar hebben bevestigd dat draadroosters met mazen
van 25 x 75mm en een draaddikte van 3,25mm devoorkeur verdienen boven draadroosters met een andere maaswijdte en van een dunnere draad. De ondersteuning
moest worden verbeterd. Een tekening hiervan werd inmiddels door de Rijkspluimvee-

AFB. 16. Toepassing van stroomloos openend magneetventiel bij
drinkwatervoorziening in hok voor
legkippen.
Application of a currentless opening
magneto-valve for the water supply
in a house for laying hens.
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teeltvoorlichtingsdienst verspreid. Ook werd voor deze dienst een nieuwe tekening van
de ondersteuning van lattenroosters gemaakt. Zowel lattenroosters als draadroosters
maken indepraktijk veelopgang; erwordt vrijwel geen hok meer gebouwd zonder dat
één van de twee is aangebracht. Van een duidelijke voorkeur kan niet worden gesproken. Het draadrooster is wat goedkoper, doch het lattenrooster is stabieler om
over te lopen.
Naarmate men per bedrijf meer legkippen gaat houden wordt ook meer gebruik gemaakt van automatische voersystemen en van een automatische drinkwatervoorziening. Voor de drinkwatervoorziening past men vaak goten van hoekijzer toe, waardoor voortdurend water stroomt. Aangezien dekippen 'snachtstoch niet drinken zou
dewatertoevoer gedurende die periode afgesloten kunnen worden, enerzijds om water
te sparen en anderzijds om eventuele overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen.
Uit proeven is gebleken dat het afsluiten van de watertoevoer gedurende de nacht
mogelijk is met behulp van een stroomloos openend magneetventiel dat in de waterleidingwordt aangebracht en dat wordt bediend door een schakelklok.
Slachtkuikens
Het klimaathok voor slachtkuikens, dat in samenwerking met en op het terrein van
het Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" te Beekbergen werd gebouwd,
kwam in de loop van hetjaar gereed en werd inmiddels in gebruik genomen. Er werd
begonnen met enkele oriënterende proeven.
Deverlichtingsproeven, die in samenwerking met het Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische Producten werd opgezet, vonden ook in 1963voortgang. Devergelijkende proeven metverschillende intensiteiten rood licht leverden zeer
tegenstrijdige uitkomsten op.Devoorlopige uitkomsten van proeven metrood lichten
zwakwitlichtvan dezelfde intensiteit (1,4lux)wekken deindruk dat de mestresultaten
weinig zullen verschillen. Wanneer de definitieve uitkomsten dit bevestigen zal aan
zwak wit licht vanwege delagere stroomkosten devoorkeur moeten worden gegeven.

AKKERBOUWBEDRIJVEN
Het aan het Landbouwschap verstrekte rapport betreffende de geprefabriceerde
schuren voor akkerbouwbedrijven van erfpachters in Oostelijk Flevoland werd nog
aangevuld met een aantal technische bijzonderheden.
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CONTACTEN

Het aantal contacten, zowel in binnen- als buitenland nam ook ditjaar weer toe. Zo
werden in totaal 86buitenlandse bezoekers ontvangen, waarvan demeesten afkomstig
waren uit West-Europa doch ook enkele uit de V.S.A., China en Japan.
Daaronder zijn niet begrepen de ca. 80deelnemers aan het congres van de 2e sectie
van de Commission Internationale du Génie Rural, dat van 15-19 oktober te Wageningen werd gehouden en waarvan de organisatie werd verzorgd door het instituut.
Tijdens dit congres, dat werd bijgewoond door onderzoekers uit vrijwel alle WestEuropese landen, werden in 16 inleidingen de volgende aspecten van de landbouwbedrijfsgebouwen aan de orde gesteld:
1. Mechanisatie en rationalisatie in grupstallen
2. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw van rundveestallen.
3. Standaardisatie en montagebouwsystemen.
De conclusies kunnen als volgt worden samengevat:
Na de mechanisatie van het melken is thans de aandacht geconcentreerd op het
mechanisch voeren enuitmesten ingrupstallen. In diverselanden houdtmen zichbezig
met de ontwikkeling van systemen die niet alleen arbeidsbesparend maar vooral ook
arbeidsverlichtend werken. Er wordt verwacht dat het gebruik van mechanische of
automatische hulpmiddelen bij het transport in de stallen in de naaste toekomst nog
belangrijk groter zalworden, mede uit sociale motieven.
Niet alleen de aanpassing en de rationalisatie van de bestaande typen stallen zijn in
onderzoek, maar men experimenteert bovendien allerwegen met nieuwe vormen van

AFB. 17. Prof.ir.K.L.Petit,voorzittervande2esectie
van de Commission Internationale du Génie Rural.
Prof. ir. K. L. Petit, president of the2ndsection ofthe
International Commission onAgriculturalEngineering.
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AFB. 18. Deelnemers aan het te
Wageningen gehouden congres van
de 2e sectie van de Commission Internationale du Génie Rural.
Participants in the seminar of the 2nd
section of the International Commission on Agricultural Engineering,
held at Wageningen.

huisvesting. Wat het laatste betreft moeten in het bijzonder worden vermeld de loopstallenmetligboxen enmet roostervloeren eneencombinatie van beide.
In het algemeen heeft men de beste verwachtingen van de loopstallen met ligboxen
omdat het stroverbruik hierin niet buitensporig groot is en omdat ze de mogelijkheid
bieden temelken ineendoorloopmelkstal enhetruwvoer invoorraad- of zelfvoedering
te verstrekken. Het feit dat melkvee in de loopstallen met roostervloer niet redelijk
schoon te houden iswerd een groot nadeel van dit staltype geacht.
Ook in andere landen tracht men tot standaardisatie en montagebouw te komen,
zowel om de bouwkosten tedrukken alsom voldoende snel enmeer flexibel te kunnen
bouwen. Het doorhetinstituut ontworpen montagebouwsysteem metkleine elementen
mocht zichineengrotebelangstelling verheugen.
Het congres werd besloten met twee excursiedagen, tijdens welke een bezoek werd
gebracht aan nieuwe bedrijven in de ruilverkaveling „Tielerwaard-West", aan de
„ C R . Waiboerhoeve" te Millingen en aan Oostelijk Flevoland. Zowel het congres als
deexcursies kunnen alsuitstekend geslaagdworden beschouwd; zehebben het contact
met de onderzoekers van deverschillende landen inbelangrijke mate bevorderd.
Evenals inhet voorgaandejaar werd ook dezeverslagperiode weer een aantal reizen
naar het buitenland gemaakt.
Ir. P. Koomans en H.R.Poelma stelden zich in Duitsland op de hoogte van de ervaringenmethooitorens enbezichtigden tevensnieuwevoer-en uitmestsystemen.
De directeur woonde te Wiesbaden de Jahrestagung 1963 van de Arbeitsgemeinschaft zur Verbesserung der Agrarstruktur bij enhielddaar eeninleiding over het door
het instituuut ontwikkelde montagebouwsysteem.
Teneindekennistenemenvan deervaringen met hetdrijfmestsysteem enhet houden
vanvarkens oproostervloeren envandeontwikkelingen ophet gebiedvan mechanisch
voeren van rundvee envarkens werd door ir. J.C. Glerum en H. R. Poelma een bezoek
gebracht aan een aantal instellingen en bedrijven in West-Duitsland.
Drs. G. J. H. Rijkenbarg en B.Rienks namen kennisvan de stand vanzaken ophetgebiedvan standaardisatie endemontagebouw inWest-Duitsland enbezichtigden diverse objecten.
Opuitnodiging van het Cembüro woonde dedirecteur inZuid-Duitsland een bijeenkomst bij van dewerkgroep Beton inde Landbouw.
In verband met de te nemen proeven met de combinatie grupstal-doorloopmelkstal brachten ir. P.Koomans, H. R. Poelma en J. Middendorp een bezoek aan de fa.
Schierholz te Bremen om inlichtingen in te winnen betreffende een vastzetsysteem
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waarmede de koeien groepsgewijs of individueel vastgezet en losgemaakt kunnen worden.
Ook met vele Nederlandse instituten, organisaties, instanties, voorlichtingsdiensten
- in het bijzonder met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw -,
architecten en industrieën werdenprettige contacten onderhouden. Hetzelfde geldt met
betrekking tot deproefnemers ; eenwoord van dank voor hun medewerking ishierzeer
zeker op zijn plaats.
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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
- Subcommissie Nieuwe Bedrijfssystemen
- Werkgroep Landbouwpolitieke Aspecten van Landbouwbedrijfsgebouwen
- Werkgroep Arbeidstechniek in de Landbouw
- Commissie ad hoc dierproeven
- Commissie Monumentenzorg van het Landbouwschap
- Commissie onderzoek taak en positie varkensproefbedrijven.
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PUBLIKATIES, M E D E D E L I N G E N
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 hetjaarverslag verschijnt indeze serie.
Demededelingen betreffen inderegelzaken, diezichlenen voor weergave in beknopte
vorm.
Daarnaast zijn er dan de artikelen in de diverse landbouw-, bouw- ofander vakbladen.
Zij diezichwensen te verzekeren van een automatische toezending van alle publikatiesenmededelingen kunnen toetreden alsdonateur. Zij ontvangen tevens de door het
Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw uit te geven tekeningen.
Het donatiegeld bedraagt f 15,-per jaar.
Publikaties
In dereeks publikaties verschenen in 1963:
No 7 Erfverharding
No.18 Verslagoverhetjaar 1962

Mededelingen
In 1963werden de volgende mededelingen uitgegeven:
No. 13 betreffende het spoelsysteem zonder watertoevoeging
No. 14 betreffende eenvoorraadhooiruifvoormelkveeinloopstallen

Tekeningen
Door het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw werdin samenwerking
met het I.L.B. een serie tekeningen aangaande rundveestallen uitgegeven.
Artikelen
Denavolgende artikelen werden in dedaarachter vermelde bladen en of periodieken
geplaatst:
ir. H.Berghoef
M.A.v.Geelen

J. A.Gels

Eine fortschrittliche Hofanlage in den Niederländen. Neubau des Grünlandhofes „De
Laar"
Vermindering van het waterverbruik bij een
drinkgoot met stromend water voor kippen
Regeling voor de aanvoer van koude lucht
in slachtkuikenhokken
Erf- en wegverharding op tuinbouw en fruitteeltbedrijven
Boerderijen met grupstal op weidebedrijven
Nieuwegrupstallenopbestaande bedrijven
Erfverharding

Beton, Herstellung Verwendung,juni 1963
Pluimvee, 18-5-'63
Pluimvee, 14-12-'63
Tuinbouwgids1963
C.M.C.-Melk, 4-5-'63
PlattelandsPost, 10-10-'63
Landbouwmechanisatie,
dec. '63
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ir. P. I. Haartsen

ir. L. H. Huisman

ir. P. Koomans

H. R. Poelma

B. Rienks
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De meest economische isolatie I
De meest economische isolatie II
De produktie van legkippen in de winter
Goed bouwen is goedkoop bouwen
De warmtebalans als uitgangspunt bij het
ontwerpen van pluimveehokken
Slachtkuikens vragen een goede huisvesting
Bescherm Uw hok tegen condensatie
Verlichting van slachtkuikens
Stalklimaat
Verwarmingsproblemen bij slachtkuikens
Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
Beschouwingen betreffende boerderijbouw
in de V.S.A. II
id.
Ill
id.
IV
Boerderijbouw met betrekking tot de veehouderij en de veevoeding in de V.S.A.
De grupstal is niet uit de tijd
Beschouwingen betreffende boerderijbouw
in de V.S.A. V
id.
VI
VII
VIII
IX
X
Modernisering landbouwbedrijfsgebouwen

Pluimvee, 26-1-'63
Pluimvee, 23-2-'63
Plattelands Post, 14-2-'63
De Pluimveeteelt, 13-4-'63
Veeteelt- en Zuivelberichten, juni '63
Plattelands Post, 25-7-'63
Pluimvee, 5 okt. '63
De Bedrijfspluimveehouder, 10-10- '63
Plattelands Post, 10okt. '63
De Pluimveeteelt, 18-12-'63
Plattelands Post, Kerstnummer '62
Landbouwmechanisatie,
jan. '63
id. febr. '63
id. maart'63
Veeteelt en Zuivelberichten,
maart 1963
C.M.C.-Melk, 23-3- '63
Landbouwmechanisatie,
april '63
id. mei '63
id. juni '63
id. juli '63
id. aug. '63
id. sept. '63
Land en Water no.5, sept/
okt. '63
De Landbode, 11 okt. '63

De landbouwbedrijfsgebouwen in de Ver.
Staten van Noord Amerika
De huisvesting van legkippen in de V.S.A.
De Pluimveeteelt, 5-10-'63
8-ll-'63
De huisvesting van slachtkuiken in de V.S.A. De Pluimveeteelt,
Een nieuw automatisch voersysteem voor
Landbouwmechanisatie,
varkens
juli '63
Hebben loopstallen nog toekomst?
C.M.C.-Melk, 7-9-'63
Mogelijkheden van mestafvoer
C.M.C.-Melk, 18-5-'63
Mechanisch voeren in de friese stal
Fries Landbouwblad,
21-6-'63
Mechanische voedering
C.M.C.-Melk, 27-7-'63
Landbouwmechanisatie,
Fokzeugen aan de ketting
juli '63
De verwerking van dunne mest
Landbouwmechanisatie,
aug. '63
Mechanisering van de stalmestverwerking
Plattelands Post, 10-10-'63
Erfahrungen mit der Schwemmentmistung
Landtechnik, dec. 1963
ohne Wasser
De toepassing van fabriekmatig vervaardigCobouw, 19-l-'63
de onderdelen bij de bouw van landbouwbedrijfsgebouwen
id.
Ons Platteland en 6 andere
landb. bladen, 25jan. '63
Klein- und mittelformatige Fertigteile in der Beton, Herstellung VerPraxis erprobt
wendung, maart 1963
Nieuwe bouwmethoden
C.M.C.-Melk 2-ll-'63

drs. G. J. H. Rijkenbarg Barn Cleaners

Tj. Westendorp

Tolvmands Bladet (Denemarken),maart 1963
Economische aspecten der stalmestverwer- C.M.C.-Melk, 13-7-'63
king
Biedt de toepassing van fabriekmatig verLandbouwmechanisatie,
vaardigde elementen perspectieven voor de sept. '63
boerderijbouw?
Voorraadvoedering van hooi in loopstallen Landbouwmechanisatie,
nov. '63
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OVERZICHT VAN DE PROEFOBJECTEN WAARBIJ
HET INSTITUUT WAS BETROKKEN

I. Rundvee
a. Stalklimaat mestkalveren
Instituut voor Landbouwkun- Haarweg 8
dig Onderzoek van Biochemische Producten

Wageningen

b. Grupstal in combinatie met doorloopmelkstal
A. Valk
Zethuisterweg 3
Proefboerderij „Wielzicht"
Rijksstraatweg 9

Marum (Gr)
Rijperkerk (Fr)

c. Mechanische voedering van rundvee in grupstallen
C. Verhoef
Nedereindseweg 97
A. Rougoor
Nibbelink 1
J. Wolters
Hogeweg 5
„C. R. Waiboerhoeve"
J. A. Smelt

Jutphaas (U)
Varsseveld (Gld)
Zuidhorn (Gr)
Millingen (Gld)
Vriezenveen (Ov)

d. Voorraadhooiruiven in grupstallen
J. W. R. de Weert
Nijenhuis

Wijhe (Ov)

e. Mechanisch uitmesten van grupstallen
A. van Stempvoort
Dragonderweg 5
W. Maljaars
Noordweg 233

Ede
St. Laurens (Zld)

f. Drijfmestsysteem in rundveestallen
W. van der Steege
Kamperstraatweg 27

Kamperveen (Ov)

g. Loopstallen met strooisel in de ligruimte
„C. R. Waiboerhoeve"
H. Wobben
Ketelhaarsweg 4
B. J. de Boer

Millingen
Meppel
Onderdendam (Gr)

h. Loopstallen met roostervloer
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
C. de Boer
J. B. Dierink
G. G. Raangs
G. B. Holtslag
i. Loopstallen met ligboxen
S. v.d. Kooy
P. Veer (Nieuwe Bedrijfssystemen)
F. Driessen, idem

4*

Bunzinglaan 1

Zeist

De Poffert
Delmaweg 13
Wierumerschouwsterweg 21
Vredesteinstraat 8

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

Zuidbuurt 9
Dorpstraat 62

Maasland (ZH)
Oostwoud (NH)

Kokmeeuwenweg 2

Heusden bij Asten (N.Br)

/ . Voorraadvoedering van rundvee in loopstallen
Mej. C. A. C. Vening Meinesz
Proefboerderij „de Bouwing"
„C. R. Waiboerhoeve"
B. J. Drenth
Ripsestraat 15
Th. M. J. Rutten
C 117
J. Smulders
van Haestrechtstr. 17

Hellendoorn (Ov)
Randwijk (Gld.)
Millingen
De Rips (N.Br)
De Cocksdorp
Kaatsheuvel

II. Varkens
a. Vastgebonden fokzeugen
G. M. J. van Dijck
P. Rambags

Ringweg 10
Castenraysestraat 22

IJsselstein (L)
Castenray (L)

b. Fokzeugen op roostervloer
C. Verhoef

Nedereindseweg 97

Jutphaas (U)

c. Biggenkorf
C. Verhoef

Nedereindseweg 97

Jutphaas (U)

d. Stalklimaat mestvarkens
Proefboerderij „Noord-Hol- Middenweg 9
land"
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische Produkten
Haarweg 8
Proefboerderij „Campsplaats" Tienrayseweg 6

Wogmeer (NH)

Wageningen
Horst (L)

e. Mestvarkens op roostervloer
M. A. Timmermans
St. Sebastiaankapelstr. 9
J. B. Dierink
Delmaweg 13
G. D . Ormel (Nieuwe BeLage Heurnseweg 35
drijfssystemen)

Weert (L)
Geesteren (Ov)
Dinxperlo (Gld)

f. Mechanisch voeren van mestvarkens
W. van Hoof
Klein Tilburg 6
C. Robbertsen
Veerweg 1

Hulten (N.Br)
Renswoude (U)

g. Mechanisch uitmesten van varkensstallen
F. Megens

Berghem (N.Br)

h. Scheiding van mest en gier
W. Hilbolling

Nieuw Roden (Dr)

Zevenhuisterweg 64

III. Pluimvee
a. Hokklimaat legkippen
Oosting Instituut voor de
kleinveeteelt
Pluimveeproefbedrijf in Gelderland
Pluimveeproefbedrijf
Pluimveeproefbedrijf

Emmen
Topperweg 56
Spoorweg 2
Soerendonck

Kootwijkerbroek
Hoist(L)
Maarheeze (N.Br)
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b. Roostervloeren in legkippenhokken
Pluimveeproefbedrijf
Soerendonck
A. Mulder
Dr. 236
c. Voedering van legkippen
Oosting Instituut voor de
kleinveeteelt

Maarheeze
Deurningen (Ov)

Emmen

d. Hokklimaat voor slachtkuikens
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt"
e. Verlichting slachtkuikens
Gebr. de Zeeuw
Franse Kampweg 1

Beekbergen

Bennekom

IV. Erf- en kavelwegverharding
Proefboerderij „De Waag"
J. J. Berkvens
„C. R. Waiboerhoeve"
J. T. Wieringa
J. van Mourik
Rvk. Zwammerdam

Creilerpad 18
Ospelerweg 6
Veldstraweg 25

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

V. Montagebouw
J. van Mourik
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Enspijk

SUMMARY

In 1963 a great deal of research was concentrated on building with prefabricated
elements.After theerection ofthefirst prefab farm in 1962,anumber ofstandard plans
for efficient farm buildings was designed inthe next year. Wearenow trying to realize
these standard plans in order to gain experience and tointerestindustry and farmers.
For experiments with simple and cheap round timber constructions, a machine to
bark tree-trunks to thedesired thickness was developed. The experiments on the stabilization of farm yards and roads were extended with about ten constructions for
soft soil.
A study of buildings for grassland farms was published.
Investigations are now being made into the possibilities of erecting cheap prefabricated cowhouses, constructed either oftimber, concrete or other building materials.
A provincial inquiry into the state of maintenance of farm buildings brought out
the fact that many buildings should be enlarged or improved.
Research on the insulating qualities of various floor constructions has been started,
as the application of insulated floors in cowhouses and piggeries is gaining ground.
The experiments with mechanical feeding systemsfor cowswere continued.
The experiences with the conveyor belt are satisfactory. To all appearances this
system will be particularly suited for cowsheds without a feeding passage, where the
cows face outwards. Fully mechanized feeding will onlybepossibleiftheproblem of
mechanical silo unloading has been solved.
In the field of dung removal good results were gained; the flush-out system of dung
removal has been rapidly followed in practice, also thanks to a leaflet on the subject.
From the point of view of investments the mechanical dung scraper is particularly
attractive for small holdings.
To combine the advantages of both the conventional cowshed and the cattle yard,
milkinginaparlour and feeding onthepaved areawas started on two farms with cowsheds.Obviously different tyingarrangements must beapplied inthiscase.
In order to investigate the possibilities of reducing the use of straw in cattle yards,
the number of experiments with cow cubicles was increased. The experiences with
dairy cattle housed on slatted floors have not been succesfull from the point ofview of
cleanliness.Onthe other hand, loosehousing on slatted floors foryoungstock seemsto
have good prospects.
In thecaseofopen yards selffeeding of silageseemsto bemost attractive, in covered
yards the use of a feed trailer is preferable.
As compared to traditional feeding, easy feeding and self-feeding did not show any
differences with regard to food consumption and milkproduction, provided the food
was of good quality. A leaflet concerning an improved supply hayrack was published.
From comparative trials with fattening calves the impression was gained that a
temperature of20°Cgave about the same results as a temperature of 25°C.
Theexperiences with tied-up sowswerenot unfavourable.
The experiments with well-insulated, mechanically ventilated, and moderately insulatednaturallyventilatedpiggeriesgavenosignificant differences asto fattening results.
Although the housing of fattening pigs on slatted floors is attractive from the point
of vieuw of labour and stall temperature, the trouble of tail biting did occur.
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Darkening of the windows could not completely prevent it. The interest in applying
the flush-out system of dung removal in the so-called Danish piggeries is increasing.
Also for laying hens the variations in insulation and ventilation - and, therefore, in
environment - made no production difference. Neither could a production difference be established with stocking densities of 3.5 and 7animals/m 2 .In practice wire
floors and slatted floors are comingmore and more into use.
In order tointerrupt thewater supplyatnight, acurrentless opening magneto-valve,
operated by a switch clock, was applied.
The institute recalls with satisfaction the succesful seminar of the 2nd section of the
C.I.G.R. (International Commission on Agricultural Engineering) that was held at
Wageningen from 15th- 19th October 1963.
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