
Spiegelstal gebouwd voor groei
Stapsgewijs kunnen groeien. Dat is het kernwoord achter de nieuwe melkveestal van de familie Van der Wielen uit
Nistelrode (NBr). Met de nieuwe stal groeien de ondernemers van 88 naar 130 melkkoeien. Door de stal te spiegelen
kunnen ze in de toekomst het dubbele aantal dieren houden.

Zelfs een leek ziet dat de oude ligboxenstal – die vanaf nu
dienst doet als jongveestal - niet meer geschikt is voor
melkkoeien. De ruimte tussen het voerhek en de ligboxen is zo
krap dat een volwassen koe niet haar ligplek kan verlaten als
een andere koe aan het vreten is. Achteraf bezien hadden de
melkveehouders eerder deze stap moeten maken, blikt Karel
van der Wielen terug. In de ruim veertig jaar oude stal zijn
weliswaar het voerhek en de ligboxen vernieuwd, zijn de
zijmuren verwijderd voor extra luchtinlaat en is zelfs het dak
gelift met ruim een meter. Maar de maatvoering voor de koeien
klopt gewoon niet meer.

Stapsgewijs groeien
Over de opzet van de nieuwe stal hebben de ondernemers
goed nagedacht. Stapsgewijs groeien en flexibiliteit zijn de
toverwoorden in het plan. De melkveehouders hebben
gekozen voor een 3+0-stal van 73 meter lang en 20 meter
breed, die naast de oude stal ligt. De voergang aan de zijkant
van de nieuwe stal is 5 meter breed. In de toekomst is deze
stal nog uit te breiden tot een 3+0+1 of een 3+0+3 stal. In het
laatste geval kan de melkveehouder het dubbel aantal koeien
houden.
De nieuwe ligboxenstal voldoet aan de voorwaarden van de
Maatlat Duurzame Veehouderij (dak geïsoleerd, strohok op een
ondergrond van zand, rolgordijnen in zijgevels, koeborstels en
een veiligheidsvoerhek). De emissiearme roosters hebben ze
gekocht bij de firma Swaans. Achter het voerhek en tussen de boxen ligt de G1. Hierin kunnen nog klepjes geplaatst worden
zodat de stal emissiearm wordt. In de achterkant van het boxdek zijn nozzles verwerkt zodat de roosters schoongesproeid kunnen
worden. Voor de doorsteken heeft de melkveehouder gekozen voor het G3-rooster.

Mestschuif
Van der Wielen prefereert een mestschuif boven een
mestrobot. Een schuif is betrouwbaarder in het gebruik, meent
hij. De afstort van de mest gebeurt buiten de stal. Hiervoor is
een opening gemaakt in de achtermuur en zijn de mestputten
4 meter naar buiten doorgetrokken. Dit heeft ook als voordeel
dat de mixer door de afgestorte mest wordt geduwd zodat de
mest optimaal gemixt kan worden. Ook de voergang is volledig
onderkelderd. Hierin kan in de toekomst dunne fractie worden
opgeslagen indien de mest gescheiden wordt.
Op het bedrijf liggen nieuwe sleufsilo’s omdat de oude
sleufsilo’s op de plek lagen waar nu de nieuwe stal staat. De
sleufsilo’s zijn zo gesitueerd dat ze ook na een eventuele

nieuwe uitbreiding logistiek op de juiste plaats liggen.
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