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Dossier Trends in stallenbouw

co

De eisen die aan een moderne melkveestal gesteld worden, worden steeds
belangrijker, niet alleen voor de koeien maar ook voor de melkveehouder.
Een goede stalinrichting komt immers het welzijn van de koeien én de
melkveehouder ten goede. Tijdens een studienamiddag over stallenbouw
van het departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Rundvee
werd hierop ingegaan. Allerhande sensoren kunnen je helpen om je bedrijf
beter te monitoren. We spraken ook met twee bouwadviseurs van SBB en
gingen in Kalmthout kijken hoe melkvee- en varkenshouder Jan Bernaerts
de bouw van zijn nieuwe melkveestal aanpakte.
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Efficiënter
produceren
dankzij goede
stalinrichting

er

Een moderne melkveestal moet voldoen aan allerlei eisen rond
verluchting, verlichting, ligplaatsen en voldoende rust voor de
koeien. Dit zijn basisparameters om een maximale productieefficiëntie te bereiken.
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Jan Van Bavel
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ok na het postquotumtijdperk
is onbeperkte uitbreiding niet
mogelijk. Elk bedrijf heeft zijn
grenzen en beperkingen. Als je een
bedrijfsplan opmaakt, hou je het best
rekening met enkele elementen, zoals
de kostprijs van de productie van een
liter melk goed onder controle houden.
“Die is voor elk bedrijf anders”, zegt
Carl De Braeckeleer van studie- en
adviesbureau DLV. “Ken dus je kritische
melkprijs. Efficiënter produceren is de
boodschap om zo je kostprijs te verla
gen.” Grond, kapitaal, je ambitie, arbeid
en je eigen managementcapaciteiten
kunnen beperkende factoren zijn voor
wie zijn bedrijf wil opschalen. Grotere
bedrijven moeten ingepast worden in
de omgeving, waarbij milieufactoren
(PAS-wetgeving, mestverplichtingen,
geur …) meespelen.

© © VABI

Bouw doordacht
Een bouwtraject omvat meerdere fasen.
“Maak eerst een duidelijke bedrijfsstra
tegie op vooraleer je het hebt over een
bouwontwerp. Denk na over een visie
op korte én middellange termijn en

houd bij een ontwerp ook het mogelijke
budget voor ogen. Verder komt er heel
wat randwetgeving bij kijken. De
brandweer zal advies geven over de
brandveiligheid van de stal, je zult
water moeten opvangen …” De vergun
ningsfase voor een bouwvergunning
(nu een omgevingsvergunning) neemt
zo’n 120 dagen in beslag. Pas daarna
kun je overgaan naar de bouwfase. Cru
ciaal is om je bedrijfsgrootte af te stem
men op de beschikbare arbeid en grond
en de mogelijkheden in de milieuwet
geving. Wat ga je doen met NER’s of
PAS? Hou ook rekening met het maat
schappelijk draagvlak en de VLIFsteun, die je het best optimaliseert in je
bedrijfsstrategie. Ken ook de kostprijs
van een werknemer op je bedrijf.”

Grondloos en automatisch
melken
Bij het ‘grondloos melken’ heeft de
aankoop van ruwvoeders en de afzet
van mest een aanzienlijke invloed op
de kritische melkprijs. “De kritische
opbrengstprijs voor bedrijven die
grondloos melken is gemiddeld 3 euro ->

Boer&Tuinder • 31 mei 2019
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Koecomfort verbeteren
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Een koe die ruimte en rust heeft, geeft
de meeste en beste melk. Stabiele dier
groepen werken daarbij makkelijk.
Keuzes maken rond de vloer- en lig
boxuitvoering, de drinkwatervoorzie
ning, het stalklimaat … is nodig om
een optimaal koecomfort te garande
ren. “Koeien zijn kuddedieren, met
rangordes die regelmatig opnieuw
vastgelegd worden. Zorg daarom dat er
ruimte is voor natuurlijk vluchtgedrag
en vermijd doodlopende gangen. Een
koe moet voldoende bewegingsruimte
hebben. Hou daarbij een kostprijs van
400 euro/m² staloppervlak in je achter
hoofd. Elke m² die je meer aan je
koeien wilt geven, moet je ook terug
verdienen met de melk van de koeien.”
Vier- of zesrijige stallen worden
momenteel het meest gebouwd. Verder
is een stal met een goede natuurlijke
ventilatie een must. “Probeer je stal
altijd in te planten met de zijgevel zo
loodrecht mogelijk op het zuidwesten.
Zo krijg je de maximale capaciteit aan
doorwaai en creëer je het maximale

schouweffect over de open nok. Streef
naar 35 à 40 m³ stalinhoud per koe.
Mechanische ventilatie is een optie.
Denk bij een nieuwe stal altijd aan
dakisolatie om hittestress in de zomer
uit te schakelen. Stalventilatoren kun
nen bijkomende verkoeling bieden.”
Ligboxen kun je instrooien of je kunt er
matrassen in leggen. Diepstrooisel
boxen vergen wel bijkomende arbeid.
“Zand is een goede bedekking qua
hygiëne en comfort voor de koe, maar
leidt tot 30% meer slijtage op mest
schuiven en pompen. Koematten en
-matrassen met een lichte profilering
en een goede grip zijn een mogelijk
alternatief. Stem de ligboxafscheidin
gen af op je koeien en reken met een
boxbreedte van 1,15 à 1,25 m.” Momen
teel kiest men vaak zwevende syste
men met een grote kopopening.

nd

gang waarin je makkelijk dieren naar
een behandelbox kunt afleiden.”

Optimale
drinkwatervoorziening
Drinkwatervoorzieningen komen vaak
pas in de laatste fase van het stalont
werp aan bod. Zorg ervoor dat je
koeien altijd vlot toegang hebben tot
schoon drinkwater. “Probeer te voor
zien in een drinkbak per 20 koeien. De

© ©JAN VAN BAVEL
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per 100 l melk hoger. In extensieve
regio’s kan dat oplopen tot 10 euro per
100 l melk. Maak dus die rekening”,
adviseert De Braeckeleer.
De melkinstallatie vormt het hart van
de melkveestal. In een melkstal bepaalt
de veehouder wat de koe doet. Bij een
melkrobot is dat omgekeerd. Om op
een economisch verantwoorde manier
te kunnen melken, heb je 65 à 70 koeien
nodig per melkrobot. Wil je 140 koeien
melken, heb je dus al 2 robots nodig.
Bloksgewijze groeien is dus aan de
orde. Elementen als weidegang en fac
toren die arbeid vragen – teel je bij
voorbeeld ook aardappelen? – spelen
mee in je keuze om al dan niet automa
tisch te melken. Hou ook rekening met
de jaarlijkse onderhoudskosten van een
robot en maak hierover goede afspra
ken met de installateur. Een goede
separatiemogelijkheid na het melken is
heel belangrijk. “Vooral bij het klassieke
melken wordt daar te weinig aandacht
aan besteed”, vindt De Braeckeleer. “Is
er een probleem met een koe, dan kun
je die op dat moment eenvoudig van de
rest van de kudde scheiden in een stro
box of een separatieruimte met lig
boxen. Denk dus na over een terugloop

Ligboxen kun je instrooien of je kunt er matrassen in leggen.
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Een stappenteller detecteert tochtige koeien. Die zijn drie- tot viermaal
actiever dan gewone koeien.
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Meer grip, meer rendement

er

Sensoren helpen bij monitoring

Bo

Sensoren zijn steeds meer de ‘extra
ogen en oren’ voor melkveehouders om
hun bedrijf te monitoren. Kristine Pic
cart van ILVO ging op de studienamid
dag ‘De moderne melkveestal’ in Kalm
thout kort in op sensoren die de
vruchtbaarheid, het voederen, melken
en het koecomfort in de stal meten en
evalueren.
De tochtdetectiesensor wordt momen
teel het meest gebruikt op melkveebe
drijven. “Tochtige koeien kun je zelf
markeren met een markeerstift of door
verfstickers op hun achterhand te kle
ven. Dat kan ook automatisch met een
stappenteller of een accelerometer die
aan de poot, de hals of het oor wordt
vastgemaakt of in de pens wordt inge
bracht. Hierdoor tel je ook de koeien
mee die ’s avonds of ’s nachts tochtig
worden. Ligt je bronstdetectiepercen
tage rond 80% of hoger, dan heeft het
weinig zin om hierin te investeren, ten
zij je wilt uitbreiden. Hoewel het ‘oog
van de meester’ wellicht nog het meest
betrouwbaar is, kan je als veehouder
onmogelijk dag en nacht in de stal zijn
om tochtige koeien te signaleren. Een
automatisch tochtdetectiesysteem
doet dat wel.
Voeraanschuivers verminderen de
competitie aan het voerhek. Bedrijven
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Meestal worden nieuwe stallen uitge
rust met roostervloeren. Maar een
dichte vloer kan aangewezen zijn
omdat de PAS-wetgeving het oplegt,
vanwege de mest die je wilt scheiden of
bij de verbouwing van een vleesveenaar een melkveestal. “Schenk veel
aandacht aan de beloopbaarheid van
de vloeren. Meer grip zorgt voor min
der glijpartijen en biedt dus meer ren
dement.” De vloerkeuze wordt gekop
peld aan de mestopslag. “Een koe met
een melkproductie van 9000 l produ
ceert 27 à 28 m³ mest per jaar. De kos
ten van het mestopslagsysteem kun
nen sterk variëren. Zo kost een
mestkelder al snel 100 euro/m³.” De
roosters proper houden kun je zelf
doen met een aftrekker, je kunt opteren
voor een roosterschuif of een mestro
bot inzetten. Zorg bij een robot voor
een laadpunt buiten de koezone.
De factor licht is naast water een van
de meest onderschatte elementen.
Melkkoeien hebben 16 à 18 uur licht
per dag nodig. Bij een goed lichtregime
geven ze 6 tot 15% meer melk. Via led
verlichting kan het dubbele aan energie
worden bespaard. n

bo
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dieren moeten per kg melk ongeveer 4 l
water kunnen opnemen. Een drink
plaats heeft dus een aanvoercapaciteit
van 20 l/minuut nodig. Kies voor mak
kelijk reinigbare drinkbakken, liefst
met een wandbevestiging. Via warmte
wisseling van de melk die je moet koe
len, kun je het drinkwater lichtjes
opwarmen. Handig in de winter, zodat
je koeien geen ijskoud water hoeven te
drinken. Bied ook maximaal vers voe
der aan in een propere voedergoot.”

Maak een duidelijke
bedrijfsstrategie op
voor je over een
bouwontwerp spreekt.

die meer dan eens per dag voer aan
schuiven, produceren 3 tot 4 kg meer
melk per dag. Bedrijven die automa
tisch voer aanschuiven produceren tot
bijna 5 kg meer melk per dag dan bij
manueel aanschuiven, of zo’n 350 kg
melk per dag per melkrobot. Er is een
stijgende interesse voor een automa
tisch voersysteem, dat kan laden, men
gen en lossen. Er zijn ook iets goedko
pere systemen op de markt,
bijvoorbeeld om de samenstelling van
het rantsoen te bepalen via het droges
tofgehalte. Dat kan met draagbare
NIRS-toestellen (nabij-infraroodspec
tografie) of een droogoven. De her
kauw- en vreetmonitoring gebeurt met
hals- of oorsensoren, in combinatie
met tochtdetectie. Deze sensoren zijn
zeer geschikt voor het opsporen van
spijsverteringsproblemen, minder voor
mastitis en baarmoederontsteking.

Melkrobot in opmars
De melkrobot is in opmars. Van de
nieuwe melkinstallaties die verkocht
worden, is ongeveer de helft een melk
robot. Automatisch melken verlicht de
zware arbeid, geeft meer flexibiliteit en
verhoogt het aantal melkbeurten. De
robot moet wel technisch supergoed
renderen om hem te kunnen afbetalen.
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Begeleiding naar een
optimaal bouwconcept
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Wie een nieuw stalconcept wil uitwerken, laat zich het best goed
adviseren. Zo’n bouwproject moet immers diverse fasen doorlopen.
We spraken met SBB-bouwadviseurs Peter Op’t Roodt en Frank
Clement. “Reken bij een groot bouwproject een jaar vanaf de droom
fase tot de start van de werken.”
Jan Van Bavel

S

BB beschikt over 4 bouwadvi
seurs die de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor een
nieuwe stal coördineren. Peter en
Frank doen dat voor dossiers in de pro
vincies Antwerpen, Limburg en
Vlaams-Brabant. Katrien Boussery en
Hendrik Cnockaert volgen dossiers in
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West- en Oost-Vlaanderen. Grosso
modo volgen Peter en Frank jaarlijks
elk zo’n 100 dossiers op, waarvan 60%
voor melkvee, 10% vleesvee en 30%
glastuinbouw. “We werken hiervoor
samen met meer dan 20 milieu-advi
seurs”, vertelt Peter. “Als een melkvee
houder wil bouwen, komen we bij hem

Frank Clement, SBB-bouwadviseur

“Je stalconcept moet
een hogere productie
per koe mogelijk
maken.”

Dossier

Peter Op’t Roodt, SBB-bouwadviseur
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vervangen. Opteren voor een dichte
vloer (met mestschuiven, externe
mestopslag en een mestsilo) of roos
tervloer (met een mestkelder eronder)
is ook afhankelijk van het bedrijf.
Bovengrondse opslag is goedkoper dan
een kelder, maar neemt flink wat
ruimte in beslag.” Ook diepstrooisel
boxen zijn een trend. “Hoe intensiever
de veehouder bezig is met zijn produc
tieniveau, hoe meer hij wil investeren
in dierenwelzijn en comfort voor zijn
dieren”, stelt Frank. In het kader van de
IHD-PAS-problemen komen emissiearme stalsystemen ook steeds vaker
voor. “Vanwege de schommelingen van
de marktprijs zoek je het best een goed
evenwicht tussen dierenwelzijn,
arbeidsefficiëntie en het economisch
plaatje. Je stalconcept moet een hogere
productie per koe mogelijk maken,
zodat het financiële plaatje klopt.
Bekijk vooraf ook goed de mogelijkhe
den van mestafzet en de beschikbaar
heid van ruwvoeders.”
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Nieuwe trends
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Nieuwe trends zijn bedrijfsafhankelijk.
Elke veehouder moet bekijken of ze
voor hem geschikt zijn of niet. “Zaag
tanddaken kunnen een oplossing
bieden als de hoogte beperkt is, bij
voorbeeld wanneer er een hoogspan
ningsleiding is boven het bedrijf. Ser
restallen – die het licht doorlaten,
maar niet de warmte – duiken ook op
in regio’s met glastuinbouw. Ze hebben
een positief effect op de vruchtbaar
heid van de koeien, maar zijn iets min
der duurzaam dan een golfplatendak
omdat je de dakfolie vroeg of laat moet
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“We sturen de droom
vaak wat bij om hem
uitvoerbaar te maken.”

ht

langs en coördineren we de aanvraag
van een omgevingsvergunning gedu
rende het hele traject, dus van zijn
droom tot en met de vergunning. Vaak
moeten we die droom wat bijsturen om
het project vergunbaar en uitvoerbaar
te maken. We zoeken dan naar een
optimaal concept, waarin alle partijen
zich kunnen vinden. We werken het
concept verder uit en dan gaat het naar
onze collega’s-milieu-adviseurs en ons
netwerk van architecten. Als de klant
zelf een architect kiest, bieden we die
ook ondersteuning. We monitoren het
dossier tijdens het hele traject en
maken de nodige dossierstukken op. In
het dossier IHD-PAS (programmati
sche aanpak van stikstof) denken we
mee na over een praktische toepassing
van bepaalde technieken, bijvoorbeeld
rond de uitstoot van ammoniak. Sinds
een jaar begeleiden we bij de afbraak
van een stal ook het sloopopvolgings
plan. Tot slot volgen we afwijkingsdos
siers in verband met brandveiligheid
op, waarvoor bij Binnenlandse Zaken
een afwijking aangevraagd moet wor
den vooraleer de bouw van een serre of
een serrestal kan starten.” Volgens
Peter reken je voor de duur van het
bouwproject het best een jaar, vanaf de
droomfase tot het moment dat de
bouw kan starten. “Het gaat immers
om een aanzienlijke investering, die je
goed moet overwegen.”

Ruime doorsteek
Omdat melkvee voldoende moet kun
nen drinken, adviseert SBB steeds een
ruime doorsteek tussen de ligboxen,
gaande van 3,30 tot 4,40 m. Ook het
volume van de gebouwen neemt toe,
van 35 m³ per koe tot 80 m³ per koe bij
een nieuwbouwproject. “Een melkvee
houder moet overwegen of hij automa
tisch dan wel traditioneel zal melken.
“We kunnen wel enkele handvaten bij
die keuze aanreiken. Sowieso moet het
gekozen melksysteem de arbeidseffici
ëntie ten goede komen”, aldus Peter. n

Tips bij je
bouwproject
tijdig met je bouwconcept.
1 Start
Zo is er voldoende tijd om het
concreet te maken en de
vergunningsaanvraag heeft alle
kans op slagen.

2

Bekijk je bedrijfsstructuur samen
met een bedrijfseconomisch
adviseur en fiscalist, zodra je een
nieuwbouw overweegt.

3

Bespreek je investeringsplannen
vooraf met de bank.

4

Reken zes tot acht maanden voor
het aanvragen van de
omgevingsvergunning.

5

Doe je VLIF-aanvraag pas als alle
details en de bedrijfsstructuur
bekend zijn.

6

Vorm een langetermijnvisie.
Waar wil je naartoe werken?
Houd voor ogen dat elke
bedrijfstak (melkvee, jongvee,
voederopslag …) uitbreidbaar
moet zijn om op lange termijn
niet vast te lopen.
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FAMILIE BERNAERTS
Jan en Kristin Bernaerts
kinderen: Evi (17) en
Senne (15)

en

Kalmthout

er

Specialisatie: gemengd
bedrijf met melkvee en
varkens
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Zelf gebouwd en ingericht
een opslagruimte voor stro, voeder en
zaagsel. Daar worden op termijn nog 30
extra boxen geplaatst, zodat de stal een
totale capaciteit van 223 koeien zal
hebben.

Jan Van Bavel

Matrassen en waterbedden
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Aansluitend op de studienamiddag ‘De moderne melkveestal’,
bezochten we de melkveestal die de familie Bernaerts in 2013
gebouwd heeft. Opvallend was dat ze die bijna volledig zelf
gebouwd en ingericht hebben, met veel aandacht voor het welzijn
van de koeien én van de boer.

J

co

an en Kristin Bernaerts runnen in
Kalmthout een melkveebedrijf met
193 plaatsen. Aan de overkant van
de straat hebben ze ook een gesloten
varkensbedrijf met 400 zeugen en eigen
afmest. Op de melkstal na, bouwden ze
de melkveestal vrijwel volledig zelf. “We
wilden met zo weinig mogelijk kosten
een goed structureel stalconcept reali
seren, dat het welzijn van de koeien en
de boer ten goede komt”, legt Jan uit.
“Door veel zelf te doen, lukte dat vrij
goed. Eind 2011 zijn we gestart met het
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lassen van de voederhekken, in het
voorjaar volgden de graafwerken. De
spanten hebben we met een collega
gemaakt. De roosters en spanten heb
ben we gelegd met familie en vrienden,
met behulp van een telescoopkraan.
Om de kosten te drukken, hebben we
ook alle muren gemetseld en de isolatie
en zwevende ligboxen zelf gemonteerd.”
Aanvankelijk werden er 163 ligboxen
met matrassen geplaatst. Kort daarna
werd er uitgebreid met 30 boxen met
waterbedden. Achteraan in de stal is er

De stal is 80 m lang en 38,5 m breed. Ze
werd uitgevoerd in een 0 + 6 + 0-opstel
ling: 6 rijen, met aan de buitenkant tel
kens een voedergang. Onder de open
nok met opstaande randen is een goot
aangebracht. De voedergangen zijn
4,5 m breed en voorzien van een coa
ting over een breedte van 1,5 m. De
loopgangen tussen voederhek en ligbox
zijn 4 m breed, de overige loopgangen
3 m breed. Er zijn 3 rijen dubbele lig
boxen van 5 m lengte. De ligboxen met
matrassen zijn 112 cm breed, die met
waterbedden 115 cm breed. “Maar ik zie
geen verschil in gebruik”, zegt Jan.

Dossier
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roosters schoon schuiven en boxen
instrooien met zaagsel doen we in
één werkgang, met een zeer wendbare
Rollmops, terwijl de koeien in de
wachtruimte staan. Tweemaal per dag
reinigen we de boxen met een krabber.
We hebben zes krachtvoederautoma
ten. We voederen steeds ’s avonds, met
een voerwagen die we tweemaal laden.
Het voeder schuiven we drie- tot vier
maal per dag bij, met een tractor met
een V-vorm. In de stal hebben we vijf
grote drinkbakken geplaatst, die gevuld
worden met lauw water van de platen
koeler van de melk.”
De stal heeft in totaal 1 miljoen euro
gekost, inclusief sleufsilo, verharding
en melkinstallatie. Per ligplaats komt
dat neer op ongeveer 6100 euro.
Zodra de stal volledig in gebruik is met
223 ligplaatsen, zakt dit bedrag naar
4500 euro. n

Ellen Vos
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innovatieconsulent
ellen.vos@innovatiesteunpunt.be

Onmisbare stappenteller
Alle koeien zijn uitgerust met een
stappenteller. “Die kunnen we niet
meer missen, want doordat we ook
varkens hebben, kunnen we niet altijd
in de melkveestal aanwezig zijn. Voor
het insemineren, baseren we ons dus
bijna helemaal op de activiteit die bij
de koeien gemeten wordt. We werken
zonder mestschuif of mestrobot. De

© ©JAN VAN BAVEL
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De melkstal is een Rapid Exit, met 2 x
16 zij-aan-zijplaatsen van Fullwood
Packo. De besturing en software wer
den overgenomen uit de oude melkstal.
“Als alles vlot verloopt, melken Kristin
en een vaste medewerker 150 koeien
per uur. De melkstaltechniek hebben
we in de kelder geplaatst, wat het
arbeidsgemak en de hygiëne verhoogt.
De melkkoeltank heeft een capaciteit
van 26.000 l. De retourgang van de
melkstal ligt aan de zijkant. Wanneer
de koeien de melkstand verlaten, wor
den ze bij de selectiepoort geselecteerd
als ze geïnsemineerd, behandeld of
bekapt moeten worden. Zo hoeven we
nog zelden koeien in de stal te zoeken.
De wachtruimte vind ik onmisbaar. De
koeien gaan daar allemaal in. Nadat de
eerste groepen gemolken zijn, sturen
we het opdrijfhek vanuit de melkstal.
De koeien kennen dat goed.” Naast de
melkstal kwam er ook een strohok voor
de kalvende koeien en een stier, met
daarnaast een separatieruimte waar de
dieren behandeld kunnen worden.
De klimaatsturing gebeurt met een
windbreekgaas van 3,80 m hoog, dat
voor 96% dicht is. De openingen wor
den automatisch gestuurd op basis van
wind, temperatuur en regen. “Het licht
sturen we met een lichtmeter. Als het
donker wordt, gaan de lampen auto
matisch branden. Van 22 uur tot 5 uur
branden er 4 tl-lampen als nacht
verlichting. Daarna switchen we naar
dagverlichting met 18 Agrilightlampen.
In het dak zitten er ook 4 rijen licht
platen.”
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Melkstal met bekend systeem

Om de vloer te beschermen en
hygiënisch te houden werd die tot
het voerhek gecoat over een breedte
van 1,5 m.

Neem je looplijnen
onder de loep
Is elke verplaatsing die je doet in de
loop van een werkdag wel nodig en
nuttig? Een spaghettidiagram met
je verplaatsingslijnen geeft je meer
inzicht. Teken hiervoor een dag lang
alle afstanden die je aflegt op een
plattegrond van je bedrijf. Zo breng
je alle bewegingen en afstanden
in kaart. Wanneer je het diagram
achteraf bestudeert, ontdek je
misschien dat niet alles op je bedrijf
in een logische volgorde staat. Liggen
je spullen op de plek waar je ze nodig
hebt? Is het nuttig om materiaal en
documenten bij de hand te hebben?
Een tip: maak een goede afweging
tussen de kosten die je moet maken
om iets te veranderen en de tijdswinst
– vertaald in centen – die het minder
bewegen je opbrengt.

Wil je hierover graag meer
weten? Surf dan naar
www.innovatiesteunpunt.be/lean.

“De bouw van de stal
was voor ons
een soort hobby.”
Boer&Tuinder • 31 mei 2019
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