BEELD VAN BOVEN MOLENAAR

Boeren en wonen onder bogen
In Hoeven staan twee grote serrestallen te schitteren in de najaarszon.
Sinds 2011 is dit het nieuwe bedrijf van de familie Molenaar. Onder de
bogen van de serrestal worden 150 melkkoeien gehouden. Ook het
woonhuis is voorzien van een boog. Zo heeft alles dezelfde stijl.

Eigen waterafvoer
Vlak naast de stal ligt een vijver die het afvalwater van
het bedrijf opvangt. Het afvalwater loopt langs de stal
naar voren via een sloot, waarin het water al deels gezuiverd wordt door de beplanting. De vijver en de sloot
zijn aangelegd omdat het bedrijfswater niet geloosd
mag worden in de sloot van de gemeente.

Crisiscentrum
Het voorste gedeelte van de stal fungeert als kantine,
machinekamer, kantoor en hygiënesluis. Met zoveel
functies is dit deel benoemd tot ‘crisiscentrum’ van het
bedrijf. Boven dit crisiscentrum is ook nog een woonruimte ingericht voor stagiairs die intern verblijven.

Wonen onder een boog
Hier wonen Jacob en Marianne Molenaar met hun
jongste zoon. De andere drie kinderen zijn inmiddels
het huis uit. De ontwerper van de woning heeft
voorgesteld een boog bovenop te plaatsen,
waardoor het huis helemaal bij de stallen past.
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Wennen aan weiden

Robotmelken in serrestal

Naast de kuilen is een soort kraal te vinden. Hier kan het jongvee
van vijf maanden en ouder eerst een aantal dagen wennen aan
weidegang, voordat het wordt losgelaten in het land. De familie
Molenaar doet aan deelweiden, dus naast het jongvee gaat ook
een deel van de melkgevende koeien naar buiten.

In de serrestal zijn twee voergangen te vinden. In de
meest rechtse boog staat het jongvee vanaf vijf maanden. In de middelste vier bogen staat het melkvee,
verdeeld in een vier groepen. Deze koeien worden
gemolken door drie robots. Halverwege de zijkant
van de stal is een deur waardoor de kalveren van de
afkalfbox naar de jongveestal gebracht worden.

Extra perspulpopslag
De slurf is gevuld met perspulp. Dit is niet de enige plek
waar perspulp ligt opgeslagen. Rechts van de zes brede
kuilen zijn drie smallere kuilen te vinden. Hier is ook
perspulp opgeslagen. Het rantsoen bestaat verder
uit mais en gras.

Kalveren tot vijf maanden
De voorste helft van de jongveestal is voor de jongste
kalveren, die daar in eenlingboxen zijn gehuisvest. Na
veertien dagen schuiven ze door naar de groepshokken
die verderop in de stal staan. Bij een leeftijd van vijf
maanden verhuizen de kalveren naar de melkveestal.

Balen voor jongvee
Op het bedrijf zijn op meerdere plaatsen
balen te vinden. Deze zijn allemaal voor
het jongvee bedoeld, omdat de kuil voor
de koeien te pittig is voor het jongvee.
De balen zijn gekocht van andere boeren.

veeteelt DECEMBER 1/2 2018

XA19-beeld van boven.indd 37

37

04-12-18 14:47

