
Slimme boer maakt betonnen voergoot
buiten stal
De familie Heijning uit Hulst (Z) heeft een bijzondere stal gebouwd voor hun 140 melkkoeien. Om bouwkosten te besparen
heeft de stal geen voergangen. De koeien vreten uit betonnen voergoten die aan de buitenkant van de zijgevels zijn
gemaakt.

In 2010 verplaatste de familie Van der Heijning het melkveebedrijf
van Vessem (NBr) naar Hulst (Z). Op de nieuwe locatie bouwden de
melkveehouders een stal voor 140 koeien. Vader Wim sr en zoon
Wim jr houden graag de kosten in de hand. Daarom hebben ze
gekozen voor een serrestal. Maar zelfs binnen dit goedkopere
bouwconcept, zochten ze naar veranderingen om de kostprijs van
een liter melk te kunnen drukken. De ondernemers bouwden een
stal zonder voergangen, waarbij de koeien vreten uit betonnen
voergoten die aan de buitenkant van de zijgevels zijn gemaakt. De
totale besparing op de bouwkosten is volgens Wim senior bijna
100.000 euro ten opzichte van een traditionele stal.

Afsluiten met klep

Het bouwconcept is afgeleid van de Feedwall van Cowhouse, een
systeem dat oorspronkelijk uit Canada komt. Enig verschil is dat bij
de Feedwall de spanten op de buitenwand van de goot rusten (de
voergoot zit dus in de stal). Bij Van der Heijning rusten de spanten
op de binnenwand van de goot, zodat de voerbak buiten de stal
komt te liggen. Een elektromotor – die handmatig te bedienen is -
opent en sluit een klep die over de volle lengte van de stal de
voergoot kan afsluiten. De klep wordt alleen gesloten bij regen,
sneeuw en hagel. 
Ten opzichte van een 0-6-0 stal (waar de voergangen aan de
buitenzijden van de stal liggen) vervangen de betonnen voergoten

twee voergangen en vier deuren. De stal is 34 m breed en 50 m lang. In de stal is ook plaats ingeruimd voor de melkrobots (twee
stuks), een separatieruimte en de ziekenboeg. Alles bij elkaar besparen de melkveehouders met dit voersysteem bijna 25 procent
op het staloppervlak.

In het werk gestort

De betonnen voergoten zijn in het werk gestort. Standaard
keerwanden van sleufsilo’s passen niet omdat die te recht zijn. Van
der Heijning heeft verschillende betonfabrikanten gepolst of ze de
tweemaal 50 m voergoot wilden maken van prefab elementen.
Maar geen van de fabrikanten zag brood in het voersysteem. En
voor één melkveebedrijf apart mallen maken, is te duur.
De aannemer heeft daarom een speciale bekisting gemaakt voor de
voergoten (zie foto) met verschillende maten afstandhouders.
Doordat de voergoot in het werk is gestort, is deze breder
uitgevallen dan als er prefab elementen beschikbaar zouden zijn
geweest. De robuuste muren hebben wel één voordeel: ze worden
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minder snel kapot gereden door de tractor met voermengwagen, die dagelijks langsrijdt voor het vullen van de bak.
Aan de bovenkant is de wand van de goot 20 cm breed. Onderaan 50 cm. De ruimte aan de bovenkant was nodig om de voergoot
te kunnen verdichten met een trilnaald. De aannemer heeft de voergoot voorzien van wapening. Deze is verticaal geplaatst aan de
buitenkant van de goot met een betondekking van 7 cm. De wapening is verankerd in de vloer die onder de voergoot ligt (zie foto).

Verwijderen restvoer

Enig nadeel van de voergoten aan de buitenkant van de stal is dat
het verwijderen van het restvoer iets meer werk kost omdat de
veehouders zelf met een bezem door de goot moeten lopen.
Aangezien het één kruiwagen in de week betreft, vindt Van der
Heijning dit extra werk te overzien.

 

 

 

 

Lees ook: Ventilatieroosters voor aardappelloods in melkveestal
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