
Combistal geschikt voor vleeskalveren en
rosés
 

De nieuwe kalverstallen van de neven Roy Timmermans en Glenn Driessen in het Vlaamse Weelde zijn geschikt voor
zowel vleeskalveren als rosévleeskalveren.

De familie Timmermans verdubbelde het aantal kalveren met de nieuwe stal van 700 kalveren naar 1.400. Glenn Driessen start op
dezelfde locatie met het houden van vleeskalveren en heeft een nieuwe stal gebouwd voor 1.000 dieren. Om kosten te drukken
zijn beide stallen gelijktijdig gebouwd en ongeveer identiek.

Vóór- en achterzijde

Meest in het oog springend onderdeel van beide stallen is
dat ze geschikt zijn voor zowel vleeskalveren als
rosévleeskalveren. Waar een standaardstal één voergang
heeft tussen twee rijen hokken, hebben de stallen van de
neven aan de voor- én achterzijde van ieder hok een
voergang. Aan de ene voergang kan melk verstrekt
worden in een lange trog, de andere voergang heeft bij de
hokafscheiding een betonnen opstaande rand en is
geschikt voor het verstrekken van ruwvoer.

De neven hebben voor deze oplossing gekozen omdat ze
vrij willen zijn in hun keuze voor het houden van

vleeskalveren (die voornamelijk melk krijgen voor een blanke vleeskleur) of rosévleeskalveren (die voornamelijk ruwvoer krijgen
voor een roze vleeskleur). De rendementen in beide kalversectoren kunnen verschillend zijn, zodat de neven willen switchen als ze
denken dat die keuze financieel aantrekkelijk is. Dit stalontwerp heeft wel gevolgen voor de bouwkosten. In de stal ligt immers het
dubbel aantal voerpaden waardoor de stal ongeveer 5 procent ruimer bemeten is.

Uiterst functioneel

Het ruwvoer wordt eenmaal per dag verstrekt met een
mengbak die voor op een shovel bevestigd is. Vanwege
het manoeuvreren met de shovel over de voergang is een
betonnen stootrand uiterst functioneel. De betonnen rand
is geïntegreerd in het vloerelement zodat er geen kieren
zijn waarin restvoer achterblijft. Het verstrekken van melk
aan de andere zijde van het hok gebeurt volledig
automatisch. De hokafscheiding onder de trog is daar van
kunststof.

Beide stallen zijn volledig onderkelderd. De mestput is
effectief 1,4 m diep en de putmuren hebben de
betonsterkteklasse C20/25 en milieuklasse XA3. Op de putmuren onder de roosters liggen betonnen onderslagbalken. De roosters
zijn van hardhout. In België speelt de discussie over welzijnsvloeren nog niet waardoor de hardhouten roosters nog steeds
gangbaar zijn.
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Extra grip

Op de gangen in de kalverstal waar kalveren lopen (bij
aankomst en bij vertrek naar slachthuis) liggen speciale
betonelementen die extra grip geven zodat de dieren
minder snel uitglijden. Deze betonplaten zijn voorzien van
een profiel met vierkante blokjes van 1,5 bij 1,5 cm².

 

 

 

 

Lees ook: Onderzoek vleeskalveren, twee welzijnsvloeren door naar fase 2
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