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Nieuws

Veehouder Leon Moonen uit Nederweert (L) heeft met enkele partners een dakconstructie ontwikkeld die beschutting
biedt aan grazers in een weiland. Zonnepanelen op het dak houden daarbij houtsnippers droog die in de mestput onder
de constructie liggen. De innovatieve overkapping wordt Cattle Cabin genoemd.

Moonen is lid van de stichting Limousin Regionaal, een
samenwerkingsverband tussen vleesveehouders. De
stichting houdt dieren onder natuurlijke omstandigheden. Zo
begrazen de 1.600 runderen van de stichting ongeveer 1.300
hectare natuurterrein.

V-vormig dak
In het landschap oogt de Cattle Cabin futuristisch. Het V-
vormige dak op gebogen stalen poten doet nog het meest
denken aan een fietsenstalling. De enige overeenkomst is
echter dat het onderkomen beschutting biedt.
De constructie is modulair op te bouwen. Het begint met het
maken van een gat in de grond. Hierin komen Stelcon
betonplaten als vloer met betonblokken aan de randen. De
vloerplaten liggen op een zandbed zonder verdere fundering.
In het gat van ongeveer 70 centimeter diep komen
houtsnippers. De snippers doen dienst als ligbed en hebben een functie bij de reductie van ammoniak. 

Op de betonnen rand staan de stalen poten die op hun beurt
weer het geknikte dak dragen. Op het dak liggen 48
zonnepanelen die op jaarbasis 9.000 kWh leveren. De stroom
wordt gebruikt voor de droging van het pakket houtsnippers
maar voorziet de ruimte ook van licht. Tevens kan de
waterbak vorstvrij gehouden worden en draait er een
koeborstel op de opgewekte elektriciteit.

15 Cattle Cabins
Elke Cattle Cabin biedt beschutting aan minimaal twintig
dieren en kan in een paar dagen tijd verplaatst worden naar
een ander natuurterrein of weiland. De stichting denkt binnen
vijf jaar twaalf tot vijftien Cattle Cabins in gebruik te hebben.
De constructie zou volgens de bedenkers ook interessant
zijn voor melkveehouders die een melkrobot in de wei willen
plaatsen. Naast de stichting Limousin Regionaal is SCX

Solar uit Someren en ingenieursbureau TMC uit Eindhoven betrokken bij het project.

Lees ook: Hellingstal met stro voor vleesvee
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