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De familie Pegge verhuist eind dit jaar van het Twentse Mander naar Buinerveen (Dr.). De nieuwe stal voor 120 stuks
melkvee met bijbehorend jongvee voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Op 17 december is er een open dag.

In de nieuwe stal valt direct de ruimte op. De nokhoogte ligt op
10,5  meter  en  de  ruimtes  voor  het  koeverkeer  zijn  royaal
bemeten en ruimer dan gebruikelijk. Dat is het resultaat van de
Maatlat  Duurzame Veehouderij,  waaraan de stal  voldoet.  De
ruimte achter  het  voerhek is 4 meter  diep en tussen de rijen
boxen bedraagt  de ruimte 3,5 meter.  De Maatlat  vraagt  een
specifieke  vloer.  Daarom  zijn  de  roosters  gebezemd  en
opgeruwd en hebben een stroefheid waarvan de Leroux-waarde
boven 63 ligt. Hierdoor zijn de roosters minder glad, maar wel
15 procent duurder. Er liggen ook roosters achter het voerhek.
“Een dichte  vloer  wordt  te  snel  glad,”  aldus  Harrie  Pegge.
“Binnen de  Maatlat  is  het  dan wel  nodig  weidegang  toe  te
passen, maar dat waren we toch al van plan.”

4 meter overspanning
Achter het voerhek hebben de roosters een vrije overspanning
van vier meter. De benodigde vier ton aslast vraagt dan wel om
roosters van 160 mm dik. Aannemer Warmes uit Lattrop koos
ervoor  ook de andere kortere roosters van dezelfde dikte te

nemen.  De  putwanden  (betonsterkteklasse  C28/35,  milieuklasse  XA3)  van  2,25  m  hoog  zijn  vanaf  de  keldervloer
(betonsterkteklasse C20/25,  milieuklasse XA2) gestort.  De ligboxen van de koeien zijn 1,15 m breed en 2,50 m lang,  een
voorschrift uit de Maatlat. Pegge kiest voor een koematras dat op een prefab boxdek wordt bevestigd. “Het alternatief was een
diepstrooisel box, maar dat kost te veel materiaal en te veel werk.” Het prefab boxdek rust op de gestorte putmuren.
Ook  de  rest  van het  binnenwerk  in de  bovenbouw  bestaat
nagenoeg helemaal uit  prefab elementen.  De wanden van de
centrale ruimtes voor de twee melkrobots zijn 100 mm dik, de
helft  van een gemetselde muur.  Er  is  voldoende ruimte over
voor  een  derde  melkrobot  op  termijn.  De  meeste
prefabelementen  zijn  glad  uit  de  kist  geplaatst,  alleen  de
wanden in de ruimtes waarin de boer werkt zijn glad afgewerkt.
Door te kiezen voor prefab kan sneller worden gebouwd, maar
het  vraagt  wel  een goede  bouwvoorbereiding.  Aanpassingen
tijdens de bouw zijn lastig.

Prefabelementen van acht meter
De  eerste  70  centimeter  van de  verder  open buitenwanden
bestaan uit  een prefabelement  van  140  mm  dik  met  extra
wapening.  Op deze manier  is  een overspanning  van 8,05 m
tussen twee spanten met één element mogelijk.  Aangezien de
beide  voerpaden  aan  de  buitenzijde  van  de  stal  niet  zijn
onderkelderd,  staan  de  spanten  op  een  0,9  m  hoge
prefabpoeren.  Alleen de  voorgevel  van de  stal  is  gemetseld
vanwege de hoeveelheid openingen in de voorgevel.
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