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Jaap en Anke Boer houden in maatschap met Jacob en Margreet Uineken 180 biologische melkkoeien in Garminge
(Dr). Hun nieuwe jongveestal staat naast de ligboxenstal. Het is een potstal met dichte vloer van betonelementen op
een zandbodem.

Maatschap  Boer-Uineken is  van 120  biologische  melkkoeien
naar  180 melkkoeien gegroeid.  Dat  was niet  mogelijk  op de
bestaande locatie in het dorp Garminge. Buiten het dorp heeft
de  maatschap  een nieuwe  ligboxenstal  gebouwd  met  plaats
voor  tweehonderd  koeien.  Deze  stal  meet  75  bij  38  meter.
Opvallend  aan de  ligboxenstal  is  dat  deze  geheel  open is.
Windbreekgaas ontbreekt.  “Het  dak is geïsoleerd.  Koel in de
zomer en fris in de winter”, zegt Jaap Boer.
Middels een warmtepomp,  die de warmte uit  de mest  en de
grond opwaardeert,  verwarmen de veehouders hun woning. In
de betonvloer van de mestput  is tijdens de bouw 1800 meter
etyleenslang  van  40  millimeter  vastgezet  op  de  onderste
wapening  van de  betonvloer.  Door  deze  leiding  stroomt  een
koelvloeistof  die  de  warmte  oppikt  en  afgeeft  aan  de
warmtepomp in de woning.

Leem tegen zijwanden
Naast  de  ligboxenstal  bouwde  de  maatschap  in  2009  een
jongveestal met een lengte van 50 meter en een breedte van 25
meter. Omdat het jongvee in de zomer buiten loopt, doet de stal
gedurende  deze  maanden  dienst  als  afkalfstal  voor
hoogdrachtige  melkkoeien.  In  de  winter  is  het  weer  een
jongveestal voor vijftig kalveren en veertig pinken. De betonnen
prefab zijwanden zijn 2,5 meter hoog en hebben een lengte van
2 tot 5 meter.
Tegen  de  buitenwanden  is  leem  aangebracht.  Dat  leem  is
vrijgekomen bij de bouw van de stal en het woonhuis. In totaal
kwam 4.000 kubieke meter  leem vrij.  Tot  een hoogte  van 2
meter  ligt  het  leem tegen de  wanden en gaat  zo  20  meter
glooiend naar beneden het  landschap in.  Hierdoor lijkt  de stal
vanaf de buitenkant minder massaal. De eindgevels van de stal
zijn bekleed met red cedar hout.

De goothoogte van de jongveestal is 4 meter  hoog.  Maar  dat  valt  door  het  begroeide leem niet  op.  De sleufsilo’s liggen
eveneens verdiept in het landschap, waardoor deze nauwelijks te zien zijn vanaf de weg.

22 poeren
De fundering voor de jongveestal bestaat uit  22 poeren die in
een bekisting ter plaatse gestort  zijn.  De vloer van de potstal
bestaat uit prefab betonplaten van 2 bij 2 meter groot en 140
millimeter dik. Leem is samen met portlandcement gebruikt om
de  voegen  van  de  betonplaten  waterdicht  te  maken.  De
melkveehouders gaan de stalmest  jaarlijks met  een shovel uit
de potstal rijden.
 

Lees ook: Zoogkoeien in esthetische Zwaluwstal

 




