
 

Zoogkoeien in esthetische zwaluwstal
Stal & Schuur

Zoogkoeienhouder Jan Arends uit Noordlaren (Gr) bouwde een zwaluwstal voor 120 Limousin-koeien.
Het ontwerp komt van architectenbureau Skets dat vorig jaar in opdracht van de provincie Groningen
enkele voorbeelden ontwikkelde van landschapsvriendelijke stallen.

De  totale  veestapel  van  Arends
bestaat  uit  240  Limousin-koeien.
Komende  jaren  wil  de  ondernemer
groeien naar  300  tot  400  dieren en
starten  met  een  winkel  voor
vleesverkoop aan huis.  Arends  heeft
300  hectare  grond  in  gebruik,
waaronder  natuurgebieden  van
Stichting het Gronings Landschap.
De  potstal  met  het  karakteristieke
tweepuntige dak is 25,80 meter breed
en 54,50 meter lang. In het midden ligt
de pot.  De pot is 19,80 meter breed
en  51,30  meter  lang.  Rondom  de
volledige pot  komt  nog een 3  meter
brede voergang van betonklinkers.

Fundatie met korven
De pot is 1 meter diep en de wanden en de vloer zijn 200 millimeter dik. Er is gebruik gemaakt van beton met een
sterkteklasse C28-35 en milieuklasse XA3. Deze vloer is beoogd vloeistofdicht te zijn. Omdat de grond niet zo
heel draagkrachtig is, heeft bouwbedrijf K.J. De Vries uit Buitenpost de strook onder de rij kolommen gefundeerd
met korven Het wapeningsstaal dat in de korf gebruikt is heeft een diameter van 8 en 10 millimeter. Door het
toepassen van deze funderingsmethode was heien niet nodig.
Om kosten te besparen is op advies van het bouwbedrijf afgezien van de massieve betonnen kolommen in het
midden van de  stal,  waar  beide  daken bij  elkaar  komen.  De  Vries  heeft  stalen H-kolommen geadviseerd.
“Esthetisch is  het  iets  minder  fraai  dan de  door  de  architect  voorgestelde  betonnen kolommen.  Maar  de
opdrachtgever heeft ook zo zijn eisen.” De elf stalen kolommen staan 5 meter uit elkaar. Tussen de kolommen is
een muur gestort  van 2,5 meter hoog. Hierdoor heeft  de wind geen vrij spel en ondervinden de koeien meer
comfort.

Minder hoge stal
Groot voordeel van de zwaluwstal is dat de
stal minder hoog is en daardoor beter past
in het landschap. “Al valt dat hier nog mee”,
zegt De Vries. “De stal is maar twintig meter
breed. Het verschil met een zadeldak is in dit
geval slechts 2 meter. Bij bredere stallen is
veel meer  winst  te halen.”  Het  dak van de
zwaluwstal van Arends is op de twee nokken
-  gerekend  vanaf  het  maaiveld  -  7  meter
hoog.
Een  zwaluwstal  is  volgens  De  Vries  niet
goedkoper dan een stal met een zadeldak.
Hoewel de stal open zijkanten heeft – en op
dit  punt  dus  goedkoper  is  dan  een
traditionele  stal  –  moeten  de
middenkolommen  zwaarder  uitgevoerd
worden. “Als de veehouder geen voorziening
maakt met windbreekgaas aan de zijkant dan is deze stal goedkoper. Maakt hij wel zo’n voorziening dan zullen de
kosten op hetzelfde niveau liggen.” Of windbreekgaas nodig is hangt af van de ligging van de stal en beschutting
rondom de stal (andere stallen, een haag of een bos).

Warmteterugwinning
Opmerkelijk  aan de  stal  is  ook  de  terugwinning  van warmte.  Onder  de  pot  ligt  een buizensysteem in de
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betonvloer. De broei- en fermentatiewarmte van de mest verwarmt de betonvloer en daarmee het water in de
buizen. Arends wil er zijn woonhuis en toekomstige winkel mee gaan verwarmen.
 

Lees ook: ‘Traditionele zadeldakstal is verleden tijd’
 

Sluit venster
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