
Roundhouse biedt eenvoud en lage
bouwkosten
 

Een ronde stal met een tentdak en open zijkanten. Dat is in het kort het stalconcept van Roundhouse. Giel Hermans was
vorig jaar de eerste veehouder in Nederland die zo’n stal bouwde. Zijn ervaringen zijn positief.

In Kessel (L) houdt Hermans honderd stuks vleesvee in een
Roundhouse. In zuidwest Duitsland (ter hoogte van
Luxemburg) nog eens 180 stuks, ook in dit staltype. Het vlees
van zijn Engelse Hereford dieren zet hij af bij horeca en
particulieren. De keuze voor dit staltype is de eenvoud en de
lage investeringskosten. Vergeleken met een traditionele
hellingstal kost een Roundhouse ongeveer de helft, schat
Hermans. Aangezien de dieren alleen in de winter in de stal
vertoeven - de rest van het jaar lopen ze in natuurgebieden –
moet elke investering goed afgewogen worden.

Achthoekige vloer
Voor het bouwen van een Roundhouse worden eerst de
zestien poeren gestort, waarop in een later stadium de stalen

staanders gemonteerd worden die het kunststof
membraamdak (Ø 34 m) dragen. Vervolgens is er een
achthoekige betonnen vloer gestort (milieuklasse XA3 – beton
sterkteklasse C28/35) met een diameter van 45 m en een dikte
van 150 mm. De vloer is dubbel gewapend en heeft aan de
zijkanten een vorstrand van ongeveer een halve meter. Dit
voorkomt opvriezen en afbrokkelen van de rand.

De ronde stal
bestaat uit acht
taartpunten. Ieder
taartpunt is één
hok. Op de plaats
waar de
staanders komen
van de
tussenhekken zijn tempex blokken in de vloer geplaatst. Nadat de complete vloer
gestort is, zijn de tempex blokken er uit gehaald en zijn de staanders van de
tussenhekken gesteld. Hierna zijn de gaten weer aangegoten met beton. Midden in
de stal is een verhoogd betonnen bordes aangebracht van 0,5 m hoog. Van hieruit
kunnen de dieren aan- en afgevoerd worden. Het bordes en de dichte zijwanden van
de stal zijn 0,5 m hoog en zorgen er voor dat er een potstal ontstaat. De dieren
liggen in het stro.

Geen hoogteverschil
Het verhoogde bordes zorgt er voor dat er nagenoeg geen hoogteverschil is tussen
vrachtwagen en stal waardoor laden en lossen eenvoudig en diervriendelijk gebeurt.
Ook kunnen de dieren op dit bordes individueel gewogen worden en eventueel
behandeld tegen ziekten. In vloer en bordes is in zijn totaliteit 130 m3 beton

verwerkt.
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Om het regenwater af te voeren is het zeil van het dak aan het
uiteinde verdikt. Het tentdak loopt af naar een holle staander
die het water afvoert. Vervolgens komt het water in een
ringleiding en wordt van hieruit afgevoerd naar een sloot.

Leverancier ID Agro
Leverancier van Roundhouse is ID Agro. De ronde vorm en de
controleruimte in het midden, maakt het volgens het bedrijf
eenvoudig om individuele dieren en groepen te controleren,
wegen, behandelen en selecteren. Het systeem is met name
geschikt voor vleesvee en jongvee. In Noord-Holland wordt nu
echter ook de eerste melkveestal gebouwd volgens dit
principe.

Lees ook: Eerste serrestal voor drachtige zeugen
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