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Samenvatting 
 
Als we in de komende decennia een duurzame en vitale veehouderij wensen, dienen we 
handen en voeten te geven aan economische, ecologische, ruimtelijke en sociale 
dimensies. In feite komt het neer op een veehouderij die duurzaam produceert, 
internationaal kan concurreren en maatschappelijk wordt gewaardeerd. 
 
Huisvesting neemt hierin een belangrijke plaats in. Daarbij zijn de eisen rondom 
huisvesting vanwege dierwelzijn, gezondheid en epidemieën, energie en klimaat, mest- 
en mineralenmanagement en landschappelijke inpasbaarheid in een rap tempo aan 
veranderingen onderhevig. Samen met de onzekerheid over de toekomstige 
ontwikkelingen ten gevolge van reconstructies, uitbreiding van Europese Unie, subsidies 
en prijsontwikkelingen bieden flexibiliteit en verplaatsbaarheid dan uitkomst.  
Het is wenselijk om in een nieuw concept naast flexibiliteit en verplaatsbaarheid meer 
dan 50% aan huisvestingskosten te reduceren. De doelstelling van dit afstudeerproject 
ligt in het onderzoeken of een IFD bouwsysteem voor de veehouderij een mogelijke 
oplossing is om deze wensen te realiseren.  
 
Een analyse van de agronomische voorwaarden (diereisen, bedrijfsvoering, milieueisen 
en marktkansen) heeft geleid tot inzicht in de waarden en eisen die gelden voor rundvee- 
en varkenshouderij. Er is gesteld dat een stalgebouw kan worden opgedeeld in twee 
delen: de onderbouw en de bovenbouw. Het uitgangspunt is gekozen om de boven- en 
onderbouw gezamenlijk te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen, zodat ze samen als 
één gebouw fungeren, maar ook onafhankelijk kunnen worden toegepast.  
 
Voor de rundveehouderij is een IFD 
bovenbouwsysteem ontwikkeld op 
basis van een analyse van 
bestaande kostenbesparende 
bouwsystemen en de eisen die 
gesteld worden op het gebied van 
dierwelzijn, productie, bedrijfs-
voering en landschappelijke inpas-
baarheid. Er is gekozen voor een 
boogvorm die een vrije 
overspanning maakt over de 
onderbouw en die is opgebouwd uit 
stalen vakwerkspanten en een 
foliezeil als dakbedekking. 
Het ontwikkelde bouwsysteem 
bestaat uit een 18-tal varianten. Er 
zijn 6 overspanningsgroottes, van 25 tot 50 meter in stappen van 5 meter, met elk 3 
hoogtevarianten variërend van 6 tot 12 meter. Deze kunnen naargelang de toegestane 
hoogte in het bestemmingsplan en benodigde stalbreedte ingezet kunnen worden. Door 
een vergevorderde modulatie is een bouwsysteem gerealiseerd, waarin een zo klein 
mogelijk scala aan elementen wordt gebruikt. 
Een van de uitgangspunten in het ontwerp is de toepassing van een ventilatiesysteem 
dat gebruikt maakt van de openingen in de vakwerkliggers door een wisselende 
folieplaatsing, waardoor er een homogene ventilatie ontstaat. Door het grote 
ventilatiedebiet zijn buiten- en binnentemperatuur nagenoeg gelijk en is er van tocht 
geen sprake. 
De kopgevels zijn door een modulaire indeling vrij indeelbaar binnen een bepaald 
stramien. Door geheel geprefabriceerde gevelelementen te gebruiken is het materiaal 
van de gevelbekleding vrij te kiezen. 
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Aanvankelijk was het idee om voor rundvee- en varkenshouderij een gezamenlijke 
onderbouw te ontwikkelen. Na verloop van tijd bleek echter dat door uiteenlopende 
bouwfysische en infrastructurele eisen deze twee diergroepen qua bouwsysteem niet te 
verenigen waren. 
 
Voor de rundveehouderij is een IFD 
onderbouwsysteem ontwikkeld op 
basis van gestelde eisen uit het 
heden en de toekomst op het 
gebied van flexibiliteit, milieu, en 
dierwelzijn. Het systeem bestaat 
uit een strokenfundering waarop 
prefab betonnen vloerdelen gelegd 
worden. 
Het resultaat is een modulair 
totaalsysteem dat ontwikkeld is om 
elke mogelijke indeling voor een 
ligboxenstal te kunnen realiseren. 
Dit omvat alle componenten zoals 
loopvloer, voergang, ligbox, 
voerhek en doorgangen tussen de 
ligboxen.  
De mest wordt zo snel mogelijk afgevoerd uit de stal. Hierdoor is het mogelijk om een 
mestvergistingsinstallatie toe te passen om bio-energie op te wekken 
 
De ontwikkeling van de onderbouw voor varkenshouderij is niet verder voortgezet dan 
het ontwikkelen van een maatsysteem. De reden hiervoor is dat het voor de 
varkenshouderijsector moeilijk is om een kostenbesparend bouwsysteem te ontwikkelen, 
omdat in de loop der jaren al veel bezuinigd is op de bouwkosten, terwijl de bouwfysische 
eisen vrij hoog liggen. Een wijze waarop kosten bespaard kunnen worden is door het 
inleveren van bouwfysische kwaliteit met als gevolg een verlaging van de productie en 
een verhoging van het rendement. Alleen in dit geval kan een kostenbesparend IFD 
systeem uitkomst bieden.  
 
Beide bouwsystemen voor rundveehouderij maken gretig gebruik van de mogelijkheden 
van het IFD bouwen. De elementen zijn zodanig gedimensioneerd dat een industriële 
productiewijze mogelijk is. Door modulatie zijn de elementen uitwisselbaar binnen het 
systeem. Het aantal verschillende elementen is daardoor beperkt.  
De flexibiliteit van het bouwsysteem uit zich op meerdere vlakken. Ten eerste zijn de 
gebouwen in het geheel te demonteren en te hergebruiken. Verplaatsing van het gebouw 
wordt hierdoor mogelijk, maar ook inkrimpen en uitbreiden gaat niet gepaard met hoge 
sloopkosten. Door de vrije overspanning van de bovenbouw is de ruimte eronder vrij 
indeelbaar, dat betekent maximale flexibiliteit voor de bedrijfsvoering. 
 
Er is voor een referentiestal, met een grootte van 158 melkkoeien, een vergelijking 
gemaakt van materiaalgebruik en van bouwkosten. Hieruit is gebleken dat de gekozen 
IFD bouwwijze in vergelijking met een traditionele bouwwijze 50-60% aan materiaal 
bespaart en 25% aan transport.  
De totale kosten per 100kg/melk (€37,27) bestaan voor 10-15% uit gebouwkosten. De 
besparing op gebouwkosten door IFD bouwen is €0,49 vergeleken met traditioneel 
bouwen (€2,71). Op de totale kosten is dit een besparing van 1-2%. De winstmarge van 
de boer wordt verhoogd met 40%, van €1,25 naar €1,74, dat betekent een extra 
inkomen van €7000,-, afgezien van productieverbetering door betere klimatologische 
omstandigheden, de besparing op sloopkosten of de restwaarde van het gebouw.  
In combinatie met een mestvergistingsinstallatie is een winstverhoging van bijna 100% 
te realiseren. De investering is in dat geval echter een stuk hoger. 
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Voor de IFD bouwwijze zijn in de rundveehouderij voldoende marktkansen. De vraag 
naar flexibiliteit en kostenbesparing is groot, vooral omdat men onzeker is over wat de 
toekomst over bijvoorbeeld tien jaar brengt. Men ziet nu in dat het bouwen van een 
gebouw met een referentieperiode van 40 jaar niet zinvol is door continu veranderende 
eisen vanuit de overheid en door ontwikkelingen in de techniek. Inmiddels wordt het 
nieuwe concept door DLV aan de markt aangeboden en de respons blijkt zeer positief te 
zijn. Enkele vergunningsprocedures voor de bouw van een IFD rundveestal zijn inmiddels 
ingezet verspreid over heel Nederland. Daarnaast is er vanuit de sector zeer veel 
interesse voor de bouwwijze en er staan nog meer potentiële projecten op stapel. Ook 
voor andere diergroepen zal het bouwsysteem doorontwikkeld worden.  
Het verwachtte marktaandeel is gesteld op 5-10% op basis van 1000 nieuw gebouwde 
rundveestallen per jaar. Dit betekent een aantal van 50-100 IFD-stallen op jaarbasis in 
Nederland. Europees gezien kan het een veelvoud van dit aantal zijn. 
 
Afsluitend kan gezegd worden dat IFD bouwen voor de rundveehouderij een goede 
mogelijkheid is om kosten te besparen en toekomstgericht te ondernemen door gebruik 
te maken van een maximale flexibiliteit in combinatie met goede bedrijfsomstandigheden 
voor mens en dier. Deze positieve conclusie wordt ondersteund door actieve respons en 
concrete aanvragen uit de markt.  
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Voorwoord 
 
De agrarische sector is duidelijk in beweging. IFD bouwen kan binnen de toekomstige 
ontwikkelingen een uitkomst bieden. Een project als dit heeft alleen kans van slagen 
wanneer het breed gedragen en ondersteund wordt. In het afgelopen anderhalf jaar zijn 
dit enkele van de drijfveren voor het project geweest. Vanuit de sector is een grote 
interesse getoond die tot uiting is gekomen door publicaties in verschillende vakbladen. 
Daarnaast is op enkele veehouderijbeurzen het concept gepresenteerd wat een heuse 
trekpleister bleek te zijn. Vanuit de overheid is het project ondersteund door 
verschillende ministeries, waaronder Economische zaken, VROM en Verkeer & 
Waterstaat, middels de subsidieprogramma’s IFD bouwen (SEV realisatie) en 
Transportbesparing (SenterNovem). 
 
Door alle betrokken partijen die het project begeleid hebben is het project ondersteund in 
woord en daad. Hiervoor zou ik de volgende personen willen bedanken:  
 
• De begeleidingscommissie bestaande uit: prof. dr. ir. Jos Lichtenberg (TU/e), dr. ir. 

Faas Moonen (TU/e) en ing. Rudi van Hedel (DLV BMT). 
• De medewerkers van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, met in het bijzonder: Eric 

Pijnappels, Jos de Groot, Jeroen van den Brink, Frank van der Avoort, Johan 
Engwerda, Henk Loonstra en Grard van der Zanden. 

• Harry Koolen van A+, Bureau voor bouwproductontwikkeling BV. 
• Sibe-Jan Koster van Quint & Partners. 
• John van Zuijlen van SHBO (Stichting Historisch Boerderij Onderzoek). 
 
De volgende stap in het project is dat het systeem wordt doorontwikkeld. Het doel is om 
in het najaar van 2005 enkele demonstratieprojecten op te zetten. Door middel van 
monitoring en verbetering wordt vervolgens gestuurd naar een marktintroductie.  
Het IFD bovenbouwsysteem voor rundveehouderij wordt nu verder ontwikkeld in 
samenwerking met een kassenbouwfirma. Het IFD onderbouwsysteem voor 
rundveehouderij wordt doorontwikkeld in samenwerking met AGRAB, de vereniging van 
prefab betonfabrikanten voor de agrarische sector.  
 
Zoals het er nu naar uitziet zal het landelijk gebied in Nederland in de nabije toekomst 
kennis gaan maken met het fenomeen IFD bouwen. Met veel enthousiasme heb ik 
daaraan mogen werken. 
 
 
Roel Gijsbers 
 
Student Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerrichting: Bouwtechnisch ontwerpen 
Profiel: Development engineer 
 
18 maart 2005 
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1  Inleiding 
 
Als we in de komende decennia een duurzame en vitale veehouderij wensen, dienen we 
handen en voeten te geven aan economische, ecologische, ruimtelijke en sociale 
dimensies. In feite komt het neer op een veehouderij die duurzaam produceert, 
internationaal kan concurreren en maatschappelijk wordt gewaardeerd. 
 
Huisvesting neemt hierin een belangrijke plaats in. Daarbij zijn de eisen rondom 
huisvesting vanwege dierwelzijn, gezondheid en epidemieën, energie en klimaat, mest- 
en mineralenmanagement en landschappelijke inpasbaarheid in een rap tempo aan 
veranderingen onderhevig. Samen met de onzekerheid over de toekomstige 
ontwikkelingen ten gevolge van reconstructies, uitbreiding van Europese Unie, subsidies 
en prijsontwikkelingen bieden flexibiliteit en verplaatsbaarheid dan uitkomst.  
Het is wenselijk om in een nieuw concept naast flexibiliteit en verplaatsbaarheid meer 
dan 50% aan huisvestingskosten te reduceren. De doelstelling van dit afstudeerproject 
ligt in het onderzoeken of een IFD bouwsysteem een mogelijke oplossing is om deze 
wensen te realiseren.  
 
In het kader van dit perspectief hebben DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, A+, Bureau 
voor bouwproductontwikkeling BV en de Technische Universiteit Eindhoven het initiatief 
genomen voor de ontwikkeling van een industrieel, flexibel en demontabel stalsysteem. 
 
De grootste veehouderijsectoren in Nederland zijn de rundvee- en varkenshouderijsector. 
Voor een succesvolle introductie moet een bouwsysteem in elk geval breed worden 
gedragen om te kunnen slagen, vandaar dat is gekozen om voor deze twee sectoren een 
ontwikkeling in te zetten.  
Een rundvee- of varkensstal kan worden opgedeeld in twee delen: de onderbouw en de 
bovenbouw. Vooral voor de bovenbouw lopen de eisen voor rundvee- en varkenshouderij 
ver uiteen. Een varkenshouderij moet een stabiel binnenklimaat hebben terwijl een 
rundveehouderij kan voldoen met de zelfde omstandigheden als buiten. De bovenbouw 
voor varkenshouderij is de afgelopen jaren alle luxe ontdaan. Een andere bouwwijze voor 
de huisvesting heeft consequenties voor het technisch resultaat (aantal biggen per worp, 
vleesproductie). De invloed van een bouwwijze op het technisch resultaat vereist een 
dusdanig grote bedrijfstechnische studie die hier achterwege blijft. Een rundvee-
bovenbouw daarentegen, wordt voor het bestemde binnenklimaat erg luxe uitgevoerd.  
 
Om bovenstaande redenen is gekozen om de onderbouw (mestopvang en vloeraf-
dekking) en de bovenbouw afzonderlijk van elkaar te ontwikkelen, zodat ze onafhankelijk 
van elkaar of als combinatie kunnen worden ingezet. Er wordt een ontwikkeling ingezet 
voor een bovenbouw voor rundveehouderij en een onderbouw voor rundvee- en 
varkenshouderij.  
 
Dit verslag is een weergave van de zoektocht naar een IFD bouwsysteem voor de 
veehouderij dat ervoor kan zorgen dat een flexibele bedrijfsvoering wordt gerealiseerd 
die tevens kostenbesparend is. Maar bovenal dat de veehouderijsector betere kansen 
krijgt om goed in de toekomstige markt te kunnen functioneren.  
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In het verslag wordt eerst de IFD bovenbouw voor rundveehouderij behandeld 
(Hoofdstuk2). Deze is opgebouwd uit een analyse van reeds bestaande 
kostenbesparende systemen en een analyse over landschappelijke inpasbaarheid. Hierop 
volgt de ontwikkeling van het IFD bovenbouwsysteem. Vervolgens wordt de ontwikkeling 
van het onderbouwsysteem voor rundvee- en varkenshouderij behandeld (Hoofdstuk3). 
In de bijlagen is een gedeelte van de analyse voor deze dierhouderijen opgenomen 
waaraan bij de ontwikkeling veel informatie is ontleend. Om na te gaan of de 
bouwsystemen daadwerkelijk kunnen concurreren in de markt met de bestaande 
bouwsystemen wordt in het laatste hoofdstuk gekeken wat de kostenbesparing en de 
bedrijfstechnische winsten zijn (Hoofdstuk4). In de conclusie wordt vervolgens 
samengevat of IFD bouwen een oplossing biedt om de rundvee- en varkenshouderijen 
flexibiliteit en kostenreductie te bieden (Hoofdstuk 5). 
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2.1.   Inleiding 
 
Een nieuw bouwsysteem introduceren in de rundveehouderijsector lukt alleen wanneer 
het een zichtbare verbetering oplevert. Een verbetering wordt ondersteund door twee 
mogelijke aspecten, een kwaliteitsverbetering of een kostenbesparing. Nog beter zou het 
zijn wanneer een combinatie van beide aspecten kan worden gerealiseerd. Het IFD 
bouwen biedt vele voordelen die dit mogelijk zouden kunnen maken. Een integrale 
ontwikkelingswijze die vanuit de basis wordt opgebouwd is hierbij onontbeerlijk om tot 
een doordacht systeem te komen wat moet kunnen voldoen aan een 
kwaliteitsverbetering én een kostenbesparing.  
Een aantal partijen heeft reeds op de vraag naar kostenbesparende bouwwijzen 
geprobeerd ingang te vinden in de markt. Dit is op enkele incidenten na niet gelukt. 
Blijkbaar is een kostenbesparing alleen niet genoeg. Wanneer bestaande problemen niet 
opgelost of verlicht kunnen worden is men nog niet bereid om een dergelijk bouwwerk te 
bouwen als alternatief voor een traditionele bouwwijze. Om de conservatieve denkwijze 
in de sector te doorbreken moet een nieuwe bouwwijze voldoende kwaliteit bieden met 
een verlaging van de kosten zodat het bestaansrecht heeft naast de traditionele manier 
van bouwen.  
 
De ontwikkeling van het IFD bovenbouwsysteem begint bij nul. Met alleen de bagage van 
de eisen die gelden om een Industriële, Flexibele en Demontabele bouwwijze te 
realiseren wordt gekeken hoe deze inpasbaar is voor een bovenbouw van een 
rundveestal. 
Het is belangrijk om te weten welke eisen er worden gesteld vanuit sector en de 
overheid. Men spreekt hierbij van de agronomische voorwaarden. Hierin worden zaken 
meegenomen als dierwelzijn, functioneren van het productiesysteem, milieueisen en 
arbeidsvoorwaarden. Een stal moet optimaal zijn voor het dier om een goede 
melkproductie te geven, wanneer de dieren zich goed voelen zal het bedrijf dus ook goed 
functioneren.  
Met wetenschap van deze zaken kunnen de nieuwe bouwsystemen worden geanalyseerd 
die reeds in de markt zijn geïntroduceerd. Door te onderzoeken wat de sterke en zwakke 
punten van deze systemen zijn wordt duidelijk waarom ze geen ingang in de markt 
vinden en welke bouwtechnische aspecten goed of minder goed zijn uitgevoerd in relatie 
met IFD bouwen. Hieraan hangt de uiterlijke verschijning van het gebouw vast. In 
Nederland is het zeer belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan waar het 
gebouw moeten komen staan en hoe het eruit ziet. De vrije ruimte in Nederland is 
relatief beperkt en men is zeer zuinig met de cultuurlandschappen zoals die in de loop 
der jaren in het buitengebied zijn ontstaan. Landschappelijke inpasbaarheid is een zaak 
waar niet te vlug overheen gestapt mag worden. 
De technische ontwikkelingen van het systeem zullen uit het bovenstaande volgen. Er 
moet worden nagegaan hoe door een doordachte IFD bouwwijze kan worden bespaard op 
materiaal, arbeid, transport en sloopkosten zonder de kracht van het systeem aan te 
tasten.  
 
Bovenstaande aspecten zullen moeten leiden tot een optelsom waaruit een IFD 
bouwsysteem voortvloeit wat op een kwalitatief hoogstaande wijze kan concurreren met 
de traditionele bouwwijze. Acceptatie is alleen mogelijk wanneer het systeem een 
duidelijke meerwaarde biedt op de korte en de lange termijn. 
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2.2  Inventarisatie bestaande kostenbesparende systemen 
 
Wereldwijd bestaat een divers scala aan rundvee-
gebouwen. De ontwerpen ontstaan door het gebruik van 
lokaal beschikbare materialen en beschikbare bekende 
technieken. Industrieel, flexibel en demontabel bouwen is 
nooit bewust meegenomen in het ontwerp van een stal. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat in het verleden 
en het heden de kosten en de functionaliteit leidend zijn 
geweest in het ontwerp van een rundveestal. In de 
toekomst zal dit hoogstwaarschijnlijk niet anders zijn. 
Met betrekking tot de kosten is men buiten Nederland al 
langer bezig met het huisvesten van rundvee in een 
kostenbesparende stal. Vooral in Noord-Amerika zijn 
hiervoor speciale bouwsystemen ontwikkeld met een 
zeilbespanning over een stalen constructie. De boogvorm 
is het meeste gebruikt, maar naarmate er grotere 
overspanningen werden gevraagd veranderde dit ook het 
constructietype en de vorm. Deze systeemhallen zijn niet 
specifiek voor rundvee, maar hebben ook andere 
toepassingen in de industrie en evenementenbusiness.  
In relatie met kostenbesparing is in Nederland inmiddels 
er een bovenbouwsysteem voor rundvee geïntroduceerd in 
de markt dat gekopieerd is uit de tuinbouw. Men gebruikt 
hiervoor stalen kasgebouwen en tunnels die bespannen 
worden met een foliebedekking. 
 
Inmiddels zijn er verschillende systemen op de markt 
zoals een boogconstructie met gebogen ronde buizen of 
gebogen vakwerkliggers. Daarnaast bestaan er ook 
constructies die met een gebogen zadeldak opgebouwd 
zijn en constructies met rechte dakvlakken, waarmee 
constructies mogelijk zijn met een overspanning van 90 
meter. In Nederland zijn deze types nog niet toegepast, 
maar er zijn wel er foliestallen in de vorm van serrestallen 
die rechtstreeks uit de tuinbouw zijn gekopieerd. Een 
andere ontwikkeling is de sheddakstal, deze is niet met 
folie bedekt maar heeft wel een uniek ventilatiesysteem 
voor de rundveehouderij. 
 
In deze inventarisatie wordt een vergelijking gemaakt van 
de mogelijkheden die worden geboden door de bestaande 
systemen. Daaruit kan worden afgeleid wat de sterke 
punten van een constructie kunnen zijn en waar de 
zwakheden liggen. Ook wordt er gekeken naar de vorm, 
materiaalgebruik, bouwfysische aspecten en kosten. 
Deze inventarisatie is een samenvatting van de bijlage 
“Bestaande systemen”. Hieruit worden knelpunten en 
oplossingen bekeken waarmee bij de ontwikkeling van het bovenbouwsysteem rekening 
kan worden gehouden. 
 
Voor een specifieker beeld van de behandelde systemen wordt verwezen naar de bijlage 
“Bestaande systemen” alwaar de systemen nader bekeken worden van de fabrikanten 
Cover-All (fig. 1.1), Harnois, Modular Halle-systeme(fig. 1.2), Rovero Systems (fig. 1.3) 
en een toepassing van de Sheddakstal (fig 1.4). 

 
fig 2.1 Cover-All 

 
fig.2.2 Modular Hallesysteme 

 
fig.2.3 Serrestal 

 
fig. 2.4 Sheddakstal 
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2.2.1 Vorm  
 
Om een nieuw stalconcept in het Nederlandse landschap te passen is de maatverhouding 
van het gebouw zeer belangrijk, grotere hoogtes zijn niet gewenst omdat deze zorgen 
voor belemmeringen in het landschap, zeker als een dergelijk gebouw ook nog eens 50 
meter lang is. Vanwege de schaalvergroting in de veehouderij worden er tegenwoordig 
stallen gebouwd waarin een groot aantal dieren wordt gehuisvest, melkveebedrijven met 
meer dan 100-150 dieren zijn eerder regel dan uitzondering. Dit betekent om de 
bedrijfsvoering optimaal te houden dat er gevraagd wordt om een brede opstelling met 
meerdere rijen ligboxen, waardoor er grote overspanningen van 25 meter of meer 
gevraagd worden. De foliestalsystemen die beschikbaar zijn in die overspanning zijn 
beperkt in aantal. Daarbij komt als extra belemmerende factor dat de hoogte van het 
gebouw bij een dergelijke overspanning erg groot wordt. Hoogtes minder dan 10 meter 
bij een gebouwbreedte van 30 meter zijn alleen te verwezenlijken door gebruik te maken 
van een serrestalsysteem of een sheddakstal, maar deze hebben het nadeel dat er dan 
geen vrije overspanning mogelijk is door de plaatsing van kolommen in de stal. In 
principe zijn alle systemen geschikt voor wandmontage (mits de wand draagkrachtig 
genoeg is), hierdoor kan de hoogte indien nodig vergroot worden. 
 
In de volgende tekst worden de bestaande systemen vergeleken op het gebied van 
verschijningsvorm. Daarbij zit inbegrepen: maatverhoudingen, flexibiliteit, gevel-
afwerking en de binnenruimte. 
In de volgende tabel staat een opsomming van de aspecten van de verschijningsvorm. 
 
Tabel 2.1 Verschijningsvormen bestaande systemen 

vorm maatverhouding flexibiliteit 
(inkrimpen, 
uitbreiden) 

gevel-
afwerking 

vrije ruimte 

 

kleine overspanning (6-9m), 
kleine hoogte (3-3,5m) 

1-richting vrij 

kolomloos, 
beperkte 
hoogte bij 
zijwanden 

 

redelijke overspanning 
(9-18m), 
beperkte hoogte (5-7m) 

1-richting vrij 
kolomloos, 
beperkte vrije 
hoogte 

 

redelijke overspanning 
(5,5-25m), 
flinke hoogte (4-12m) 

1-richting vrij  
kolomloos, 
voldoende 
vrije hoogte 

 

grotere overspanning 
(15-27m) 
grotere hoogte (7-11m) 

1-richting vrij 
kolomloos, 
voldoende 
vrije hoogte 

 

grote overspanning (9-50m) 
grote hoogte (6,5-18,5m) 
 
(overspanningen tot 90m zijn 
beschikbaar, echter geen 
informatie beschikbaar) 

1-richting vrij 
kolomloos, 
voldoende 
vrije hoogte 

 

kleine overspanning 
(6,5-13,5m), 
kleine hoogte (4-6,5m) 

2-richtingen vrij 

niet-
kolomloos, 
beperkte vrije 
hoogte 

 

kleine overspanning (naar 
keuze) 
geringe hoogte (max. 7,2m) 

2-richtingen vrij 

niet-
kolomloos, 
beperkte vrije 
hoogte 

 
De serrestal en sheddakstal kunnen in 2 richtingen uitgebreid of ingekrompen worden, 
terwijl een boogconstructie alleen maar in de lengte flexibel is. 



Hoofdstuk 2: IFD bovenbouwsysteem voor rundveehouderij  

IFD bouwen voor rundvee- en varkenshouderij – R. Gijsbers 471953 – maart 2005 14 

De gevelafwerking is door de grote hoogte van de meeste systemen een belangrijk 
aspect. De kopgevels hebben een grote oppervlakte en staan het meest storend in het 
landschap omdat deze verticaal zijn. Dit hebben de producenten van de systemen 
opgelost door elk systeem geschikt te maken om de kopgevels een vrije invulling te 
geven. De goedkoopste oplossing is om de kopgevel van folie te voorzien of een 
windbreekgaas. De zijwanden, die vaak open zijn tot op 3-4 meter hoogte, worden voor 
de ventilatie afgesloten met een oplierbaar doek om het ventilatiedebiet te kunnen 
regelen en het stalklimaat te kunnen beïnvloeden. 
 
De meest gunstige omstandigheden voor een IFD bouwsysteem liggen in het feit dat het 
systeem zo flexibel mogelijk moet zijn, zowel binnen het gebouw op het gebied van 
indeling en naar buiten toe in de vorm van uitbreiding en inkrimping. Een vrije 
overspanning, dat wil zeggen kolomloos, is een pré, en dat geldt ook voor de 
mogelijkheid tot uitbreiding in twee richtingen. Het is echter binnen de bestaande 
systemen het één of het ander, de kolomloze systemen zijn alleen maar uitbreidbaar in 
de lengterichting en de in twee richtingen uitbreidbare systemen zijn niet kolomloos.  
Omdat melkveestallen vrijwel altijd de oriëntatie in lengterichting hebben (voergang 
waaraan de ligboxenrijen en mestgangen parallel liggen) is uitbreidbaarheid in één 
richting in principe genoeg. Het ontbreken van kolommen is wel een voordeel omdat dan 
de bedrijfsindeling het meest optimaal uitgevoerd kan worden en eventuele 
aanpassingen in indeling door bijvoorbeeld verandering van regelgeving of 
productiesysteem het beste kunnen worden opgevangen. 
 
Een zeer groot nadeel van de systemen is de grote hoogte die het gevolg is van een 
grotere overspanning. Deze hoogte is onacceptabel in het landschap en de verwachting is 
dat deze nooit door de overheid zal worden goedgekeurd. Een overspanning van 
minstens 25 meter is waarschijnlijk nodig om tegenwoordig een melkveebedrijf te 
bouwen, maar een hoogte van gemiddeld 11-12 meter is te groot. Wanneer er een 
breedte van bijvoorbeeld 40 meter gevraagd wordt is een hoogte van 15 meter enorm, 
en zal er in de praktijk gezocht worden naar of twee geschakelde gebouwen van 20 
meter of de traditionele bouw die de hoogte dan enigszins terug weet te brengen naar 
ongeveer 12 meter.  
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2.2.2 Constructieopbouw 
 
De constructie-opbouwen zijn divers. Zo worden de constructies van Cover-All en 
Modular gevormd door gekoppelde delen van gebogen buizen en rechte en gebogen 
vakwerkliggers. De ronde vormen bestaan meestal uit liggers met dezelfde buigingsstraal 
die onderling gekoppeld worden door boutverbindingen. In de systemen met de grotere 
overspanningen worden niet alleen gebogen platte vakwerken gebruikt maar ook enkele 
rechte delen. Deze rechte delen worden in de constructie toegevoegd om de 
overspanning te vergroten en zo een groter assortiment te kunnen aanbieden met 
dezelfde constructiedelen. Een grotere overspanning betekent een hogere ligger, in 
overspanningen van 40 meter worden zelfs liggers gebruikt van 900mm hoog. De liggers 
worden samengesteld uit buisprofielen en ook de diagonalen bestaan uit buizen. Voor elk 
systeem geldt dat er rechte buizen als koppelstaven tussen de spanten worden gebruikt.  
Bij het systeem van Rovero wordt gebruik gemaakt van de gootprofielen voor 
hemelwaterafvoer om de koppeling van de spanten te verzorgen. In dit constructiedeel 
zijn dus twee problemen geïntegreerd in één oplossing. 
 
In de volgende tabel zijn de aspecten die gelden voor de constructie beschreven en met 
elkaar vergeleken.  
 
Tabel 1.2 Constructie-eigenschappen van de bestaande systemen 

 
 
De systemen met grote overspanningen hebben grote liggerhoogtes, dit komt doordat de 
systemen zo min mogelijk staal gebruiken om licht te blijven en zo goedkoop mogelijk te 
zijn. Dit resulteert wel tot een hogere ligger maar dit komt beter uit dan een grotere 
staalmassa. Deze systemen hebben tevens de grootste spantafstand waardoor er ook 
een materiaalbesparing optreedt.  
 

constructie liggervorm ligger-
hoogte 

spant-
afstand 

modulatie 
 (aantal 

verschillende 
onderdelen) 

koppeling 

 
gebogen buis Ø60mm 1,5-2m 

1 
(per overspanning) 

slip-fit + 
bout 

 

gebogen 
ovale buis 

Ø50x90mm 1,5-2,5m 
2 excl. raamwerk 

(per overspanning) 
slip-fit + 
bout 

 

gebogen 
vakwerk 
(buizen) 

305-610mm 2-4m 
2 

(per overspanning) 
verbindings-
plaat + bout 

 

gebogen & 
recht 
vakwerk 
(buizen) 

610-680mm 2,5-4m 
3-4 

(per overspanning) 
bout 

 

gebogen & 
recht 
vakwerk 
(buizen) 

610-
1067mm 

6,1m 
3-4 

(per serie) 
bout 

 

recht 
vakwerk 
(kokers) 
gebogen buis 

--- 3,6-4,5m 
4 

(hele systeem) 
bout 

 

rechte 
standaard 
profielen 

--- 5-6m 
5 excl. raamwerk 
(hele systeem) 

bout + 
koppelplaat 
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De gebogen vakwerkliggers hebben als voordeel dat de boog een rondere vorm krijgt, 
maar de bewerkingen aan deze liggers zijn veel groter. Een ander nadeel is dat voor elke 
verschillende overspanning een grotere buigstraal nodig is dus elke overspanning wordt 
opgebouwd uit unieke liggers voor die overspanningsgrootte. De systemen die met 
rechte delen werken hebben een betere uitwisselbaarheid van onderdelen binnen het 
systeem omdat door toevoeging van rechte delen de overspanning groter gemaakt 
wordt. Niet elke overspanning wordt dan opgebouwd uit unieke liggers.  
 
De liggers worden onderling verbonden door zomin mogelijk boutverbindingen waarvoor 
de voorzieningen zijn opgenomen in de ligger, één systeem werkt met een 
verbindingselement, het nadeel is dat hiervoor een extra element wordt toegevoegd, een 
voordeel is dat er minder bewerkingen aan de liggers worden gemaakt. 
De spanten worden op een betonnen (per)fundering gebout met behulp van een 
voetplaat die al dan niet aan de kolom vast zit. 
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2.2.3 Materiaalgebruik 
Het constructiestaal wat gebruikt wordt in de 
behandelde systemen is in alle gevallen 
thermisch verzinkt. In enkele gevallen (bv. 
Cover-All) worden extra procédés uitgevoerd om 
het staal een nog grotere sterkte te geven. Het 
‘Viper-steel’ (fig 1.5) is hier een voorbeeld van. 
Deze staalsoort is van koudgevormd staal met 
een 3-laagse coating volgens het Gatorshield-
proces waardoor de sterkte 10% groter is dan 
van conventioneel constructiestaal. Dit betekent 
uiteraard dat er minder staalmassa nodig is om 
tot een voldoende draagkracht te komen. Alle 
lassen worden nabehandeld met een verzinking. 
Ook de bouten kunnen eventueel verzinkt 
worden voor een betere bescherming tegen 
corrosie.  
 
 
Om een voldoende draagkrachtige fundering te krijgen wordt uitgaan van een gewapend 
betonnen (poer)fundering, deze is niet standaard bij een systeem inbegrepen maar zal 
volgens de normale manier voor funderingen geconstrueerd worden. Het is mogelijk om 
gebruik te maken van een prefab fundering. 
 

Voor folie zijn verschillende 
toepassingen mogelijk. Het grootste 
verschil zit hem in de levensduur en 
daarmee de kwaliteit en prijs van de 
folie. Voor een korte levensduur van 
ca. 5-10 jaar kan worden gekozen voor 
een 2- of 3-laagse polyethyleen folie 
(PE), wit of transparant. Voor een 
lagere levensduur kan gebruik worden 
gemaakt van een 3-laagse folie met 
geweven kern. Daarin wordt een 
geweven membraam omhuld door aan 
de bovenzijde een gekleurde PE-folie 
en aan de onderzijde een witte PE-folie 
om zoveel mogelijk licht te 
weerkaatsen, een voorbeeld hiervan is 
het DuraweaveII membraam (fig. 1.6). 
De transparante folie laat het meeste 
licht door, en directe zoninstraling, 

daarom wordt de mogelijkheid geboden om over de folie een schaduwdoek te plaats wat 
bestaat uit een grof gemaasd net waardoor de lichtinval met 20-80% kan worden 
verkleind. Het schaduwdoek zorgt ervoor dat de PE-folie een betere bescherming heeft 
tegen weersomstandigheden waardoor de levensduur langer wordt 
 
Omdat er een geweven tussenlaag toegepast wordt, wordt de draagkracht van de folie 
groter zodat het een grotere afstand kan overspannen, wat een besparing betekent voor 
het gebruik van constructiestaal doordat ook de spanten of koppelkokers verder uit 
elkaar kunnen worden geplaatst. 
 

 
fig. 2.6 DuraweaveII 

 
fig. 2.5 Viper steel 
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Om de folie op zijn plaats te houden moet de folie in alle 
omstandigheden onder een gelijkmatige trekspanning 
gehouden worden. Hiervoor zijn twee systemen 
beschikbaar in de huidige markt, betreffende een 
klemsysteem en een spansysteem (fig 1.7 en 1.8) 
.  
Wanneer een PE-folie wordt toegepast (één- of 
meerlaags zonder geweven tussenlaag) kan gekozen 
worden voor een klemprofiel. Dit bestaat uit een 
aluminium profiel waarin de opgespannen folie wordt 
gelegd, de folie wordt in het profiel geklemd doordat er 
een kunststof of stalen dichtingsprofiel in wordt geklopt. 
De andere toepassing is een spanningssysteem waarbij 
aan de uiteinden van het membraan een lus wordt 
gemaakt waarin een stalen buis wordt gestoken. Om de 
buis komt om een bepaalde afstand een spanband die 
om een spanner wordt gewikkeld waardoor er, door de 
stalen buis, toch een gelijkmatige spanning op het 
membraan gehouden wordt.  
Het voordeel van het spansysteem is dat het volledig 
herbruikbaar is (het klemprofiel zal vrijwel nooit 
onbeschadigd verwijderd kunnen worden) en het 
systeem is naspanbaar. Dit betekent dat wanneer er 
relaxatie in de folie optreedt door wisselende 
belastingen dat de folie bijgespannen kan worden, wat 
de levensduur zal verlengen omdat de folie niet kan 
klapperen door de wind. Het klemprofiel zorgt er ook 
voor dat de folie onder enkele scherpe hoek wordt 
gevouwen alwaar een grotere kans op inscheuring 
ontstaat. 
 

 
fig. 2.7 spansysteem 

 
fig. 2.8 klemprofiel 
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2.2.4 Bouwfysische aspecten 
 
In een melkveestal is het belangrijk dat de dieren zich comfortabel voelen, ook moet het 
werkklimaat voor de boer goed zijn. Voor koeien betekent dit dat het in de stal nooit te 
warm mag worden, de temperatuurcomfortzone ligt tussen de 5 en 20°C. Bij 
temperaturen hoger dan 20°C gaat dit ten koste van de melkgift en de fysieke 
gesteldheid van het dier. Bij temperaturen tot -10°C is de koe nog redelijk comfortabel. 
De lichtinval moet voor de beste productie op een niveau van 150-200lux liggen, deze 
lichtsterkte moet dan 16 uur per dag gehandhaafd worden en in de overige 8 uren kan 
het het beste zo donker mogelijk zijn.  
Een verkoelende luchtstroom wordt als zeer prettig ervaren bij warm weer en een hoge 
luchtvochtigheid. Tocht is echter niet wenselijk. Tocht wordt veroorzaakt door een 
luchtstoom die zich verplaatst van een koude naar een warmere omgeving. De binnen- 
en buitentemperatuur moeten daarom nagenoeg gelijk zijn om tocht te voorkomen. Dit 
kan alleen wanneer het ventilatiedebiet  groot genoeg is. 
 
De volgende tabel laat een opsomming zijn van de bouwfysische aspecten van de 
verschillende systemen. 
 
Tabel 2.3 Bouwfysische eigenschappen van de bestaande systemen 

bouwfysica mogelijke 
ventilatie-

openingen 

klimaat-
beheersing 

luchtstroming lichtinval kwaliteit 
binnen-
klimaat 

 

-zijwanden (in) 
-nok (uit) 

oplierbaar doek 
in zijwand 

gelijkmatig in 
centrale strook uit 

direct 
slecht 

beheersbaar 

 

-zijwanden (in) 
-nok (uit) 

oplierbaar doek 
in zijwand 

gelijkmatig in 
centrale strook uit 

direct 
slecht 

beheersbaar 

 

-zijwanden (in) 
-nok (uit) 

oplierbaar doek 
in zijwand 

gelijkmatig in 
centrale strook uit 

direct 
slecht 

beheersbaar 

 

-zijwanden (in) 
-nok (uit) 

oplierbaar doek 
in zijwand 

gelijkmatig in 
centrale strook uit 

direct 
slecht 

beheersbaar 

 

-zijwanden (in) 
-nok (uit) 

oplierbaar doek 
in zijwand 

gelijkmatig in 
centrale strook uit 

direct 
slecht 

beheersbaar 

 

-zijwanden (in) 
-nokken (uit) 

oplierbaar doek 
in zijwand 

sluitbaar dakdeel 
schaduwdoek 

gelijkmatig in 
gelijkmatig uit 

direct + 
schaduw-
doek voor 

koele 
plekken 

redelijk 
beheersbaar 

 

-zijwanden (in) 
-rechtopstaand 
dakdeel op 
noorden (uit) 

oplierbaar doek 
in zijwand en 
open dakdelen 

op noorden 
(zoninstraling) 

gelijkmatig in 
gelijkmatig uit 

diffuus 
licht vanaf 
noorden, 

geen 
direct 

zonlicht 

goed 
beheersbaar 

 
In de meeste traditionele melkveegebouwen is de zijwand helemaal of gedeeltelijk open. 
Vaak wordt de open zijwand bedekt met windbreekgaas om de lucht zo gelijkmatig 
mogelijk binnen te laten stromen en daar wordt dan een oplierbaar doek voor geplaatst 
waarmee de grootte van de luchtinlaat te regelen is. De foliestallen voorzien ook allemaal 
in deze mogelijkheden. De folie wordt dan niet tot de grond doorgezet maar op 2-3 
meter hoogte bevestigd of gespannen. In traditionele stallen wordt vaak een open nok 
toegepast om via schoorsteenwerking de lucht eruit te laten stromen. Enkele van de 
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foliestallen voorzien hier ook in, dan wordt er in de lengterichting van de stal een nok 
aan de constructie toegevoegd of er wordt een strook in de nok onbedekt gelaten, zodat 
de folie ook in de nok wordt bevestigd. De sheddakstal heeft in elk op het noorden 
gericht rechtopstaand dakvlak een uitlaatopening. De serrestal voorziet ook in meerdere 
uitlaatopeningen, doordat op elke nok van een boog een open nok kan worden 
toegepast, al dan niet regelbaar. Deze worden echter meestal niet toegepast omdat ze 
behoorlijk kostbaar zijn. 
 
Het sheddaksysteem is klimaattechnisch een 
goed systeem, er is bij het ontwerp al rekening 
gehouden met de situering door ervoor te zorgen 
dat zonlicht niet direct binnen kan schijnen. 
Echter is het niet helemaal eerlijk om deze te 
vergelijken met de rest van de systemen, omdat 
het sheddak wordt bedekt met geïsoleerde 
sandwichpanelen waardoor de opwarming van de 
stal wordt tegengegaan. De fabrikanten van een 
foliezeil als Duraweave pleiten dat deze folie 
warmte-isolerend is, maar door de geringe dikte 
en de afwezigheid van isolerend materiaal zal 
alleen warmteconvectie en -straling gedeeltelijk 
tegen worden gegaan, bijvoorbeeld door de folie 
dampdicht te maken of er een witte kleur aan de 
buitenkant te geven om zoveel mogelijk te 
reflecteren. De serrestal heeft als mogelijkheid 
om een schaduwdoek (gedeeltelijk) toe te passen 
waardoor dieren de koele plekken op kunnen 
zoeken, een schaduwdoek reduceert met 20 tot 
80% op de zoninstraling. 
 
De sheddakstal kan wel vergeleken worden met 
de overige systemen op het gebied van 
ventilatie. Doordat om de 5-6 meter over de 
gehele breedte van de stal een grote 
ventilatieopening in het dak zit, is de 
luchtstroming heel gelijkmatig in de stal. Deze grootte van de opening is geheel te 
regelen doordat er een oplierbaar doek in gemonteerd is. Stallen met enkel een open 
nokstrook in de lengterichting van de stal hebben een veel minder gelijkmatige 
luchtstroming. Bijvoorbeeld op plaatsen aan de kopgevels kan het vrijwel windstil zijn 
terwijl het op andere plaatsen de lucht extra hard stroomt, dit wordt als zeer 
oncomfortabel voor de dieren beschouwd. 
 

 
 

fig. 2.9 ventilaitestroom 
shecddakstal 

 
 

fig 2.10 Luchtstromingen 
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2.2.5 Kosten 
 
In het algemeen kan worden gezegd dat een foliesysteem een behoorlijke kostenreductie 
teweeg kan brengen vergeleken met de traditionele bovenbouw. Het verschil zit hem 
vooral in het dakbedekkingsmateriaal en de reductie van transportgewicht. Een vierkante 
meter folie kost in de huidige markt €0,40 tot €4,-. Dit hangt sterk af van het type folie 
en de kwaliteit. Vezelcement golfplaten, die traditioneel het dak bedekken, kosten 
ongeveer €15,- per vierkante meter. Dit is minimaal vier keer zo veel. De hoeveelheid 
staal kan ook worden gereduceerd omdat het dakpakket minder zwaar is.  
Daarnaast worden in de wanden in principe geen steenachtige materialen gebruikt, die 
een groot gewicht hebben en vaak hoge kosten vanwege de hoge arbeidskosten.  
De staalconstructie is meestal demontabel en kan na demontage zonder extra 
bewerkingen hergebruikt worden in een zelfde systeem, dus de constructie heeft een 
zeer hoge restwaarde. 
 
De prijzen van de totale bovenbouw (staalconstructie + folie) variëren in de behandelde 
systemen sterk. Een systeem met een kleine overspanning (tot 20m) is verkrijgbaar in 
een prijsklasse van €30,- tot €50,-. Een serrestalsysteem is verkrijgbaar in een 
prijsklasse van €35,- tot €45,-. 
Van de systemen met grotere overspanningen zijn geen gegevens bekend, maar deze 
prijs wordt geschat op €60,- tot €80,-. 
De prijzen zijn afhankelijk van de overspanning, de gekozen materialen en extra 
voorzieningen. 
De prijs voor een bovenbouw van traditioneel gebouwde stal ligt ongeveer op €100,- tot 
€130,- per vierkante meter, om een beeld te geven ter referentie voor het prijsniveau 
van de bestaande foliesystemen. 
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2.2.6 Conclusie 
 
Uit de inventarisatie is gebleken dat geen van de behandelde systemen voldoet in relatie 
tot de beide gestelde voorwaarden van flexibiliteit en kostenbesparing. Het probleem van 
de bestaande systemen is dat geen enkele van deze systemen specifiek voor de 
melkveehouderij én onder de Nederlandse regelgeving en klimaatomstandigheden is 
ontwikkeld. Het is te verwachten dat deze systemen op weerstand zullen stuiten vanuit 
welstandscommissies en de maatschappij. 
 
Op basis van hetgeen dat onderzocht is, is er inzicht verkregen in hoe een IFD 
bovenbouw systeem in Nederland zou moeten functioneren en in welke richting de 
ontwikkeling moet worden ingezet. In de volgende tabel worden daarvan de conclusies 
beschreven: 
 
Tabel 2.4 conclusies n.a.v. ontwikkelingsaspecten 

ontwikkelings-
aspecten uitgangspunten 

vorm - beperkte hoogte 
- uitbreiding / inkrimping in 1 richting is voldoende 
- vrije gevelafwerking 
- kolomloze overspanning 

constructieopbouw - modulatie binnen systeem, uitwisselbaarheid van 
constructiedelen binnen verschillende overspanningen in 
systeem 

- beperkt aantal (verschillende) onderdelen 
- vermijdt gebogen constructiedelen 
- beperkte liggerhoogte (mits staalmassa niet te groot) 
- grote spantafstand 
- eenvoudige demontabele verbindingen 

materiaalgebruik - verzinkt staal 
- goed uitbalanceren folie-eigenschappen 
- goede toepassing in bestaande systemen 

bouwfysica - optimalisatie kwaliteit binnenklimaat met beperkte 
materiaalkeuze 

- gelijkmatige ventilatiestromen 
- mogelijkheid bieden tot groot ventilatiedebiet 
- regelbaar ventilatiesysteem 
- beperken opwarming door zoninstraling 
- voldoende lichtinval 

kosten - kosten reduceren door optimaliseren systeem (montage, 
modulatie, integreren bouwfysische voorzieningen) 

- kostprijs concurrerend met bestaande systemen 
- besparing op materiaalkosten heeft bij grote besparing 

even grote invloed als besparing op arbeidskosten 
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2.3   Landschappelijke inpasbaarheid 
 
Landschappelijke inpasbaarheid is een belangrijk item in Nederland. Er bestaan veel 
overheidsorganen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau die het beeld van het 
Nederlandse landschap bewaken. Wanneer een nieuw stalsysteem wordt ontwikkeld is 
behalve het feit dat het functioneel is en bouwtechnisch verantwoord, belangrijk dat het 
esthetisch in orde is. Het bouwwerk moet passen in het landschap waarin het zich 
bevindt.  
Omdat het om een nieuw en modern bovenbouwsysteem gaat voor melkvee, is het 
belangrijk dat het gebouw in de lijn van ontwikkelingen ligt die in deze sector in het 
verleden een rol gespeeld hebben. Het moet als het ware de volgende stap in de 
ontwikkeling zijn. Deze stap is niet eenvoudig te bepalen. In Nederland bestaat een grote 
verscheidenheid in landschapstypen, bodemgesteldheid en bebouwing per streek. Om tot 
een systeem te komen wat in elke streek zo goed mogelijk past moet er bekeken worden 
welke eisen voor bepaalde streken gelden en welke streken hiervoor in aanmerking 
komen. 
 
Allereerst wordt het absoluut aantal melkveebedrijven per provincie vergeleken om tot 
een conclusie te komen welke provincies de meeste aandacht verdienen. Vervolgens 
wordt de ontwikkeling van historische bebouwing bekeken in de meest relevante 
gebieden. Dit heeft vooral betrekking op gebouwvorm (hoogte, breedte, dakhelling) en 
materiaalgebruik.  
De volgende stap is te kijken naar de huidige bebouwing in de melkveesector, hierbij is 
het belangrijk om te analyseren of die huidige bebouwing terug te koppelen is aan de 
historische bebouwing. Heeft men de identiteit van het landschappelijk gebied versterkt 
of juist verzwakt met de huidige bebouwing in relatie tot de uitstraling van de historische 
melkveehouderijen? Hebben zij eigenlijk nog wel enige relatie?  
 
Door deze vragen te beantwoorden wordt geconcludeerd welke richting ingeslagen moet 
worden met de ontwikkeling van een nieuw systeem.  Hierbij hebben zaken als 
recreatieve waarde van het landschap en de huidige ontwikkeling van het landschappelijk 
gebied een niet te onderschatten invloed. 

2.3.1 Gebiedsbepaling 
 
Aan de hand van cijfers van het CBS is na te gaan in welke provincies de 
melkveehouderijsector het meest voorkomt. Hieraan kan de oppervlakte per provincie 
gekoppeld worden om te kijken of de dichtheid van bedrijven in die provincies ook boven 
het gemiddelde is. In tabel 1.5 is te zien wat de bedrijfsdichtheid per provincie is. 
 
Het is opvallend om te zien dat in vier provincies in Oost-Nederland 68% van de 
melkveebedrijven zijn gesitueerd. In Gelderland bevindt zich zelfs meer dan één vijfde 
van het totale aantal bedrijven. Het gat in percentages tussen Friesland en Zuid-holland 
markeert een grens tussen deze vier provincies en de rest van Nederland. Hieruit is op te 
maken dat met de inpassing van het systeem in het landschap vooral gekeken moet 
worden naar de oostkant van Nederland. De dichtheidscijfers laten zien dat deze 
provincies ook de grootste bedrijfsdichtheid per vierkante kilometer hebben. Een 
uitzondering is Utrecht, dit is een kleine provincie met een hele hoge bedrijfsdichtheid, 
waarmee in de ontwikkeling zeker wel rekening gehouden moet worden omdat de 
melkveesector hier toch in hoge mate aanwezig is. Provincies als Zuid- en Noord-Holland 
herbergen ondanks hun grote oppervlakte een klein aantal melkveebedrijven op hun 
grondgebied. Dit is volledig toe te schrijven aan de aanwezigheid van grote stedelijke 
gebieden in de randstad.  
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Tabel 2.5 Spreiding melkveehouderijen in Nederland per provincie 

1) Door afrondingen ontstaat er een cumulatief percentage van 100,1%, dit is echter onmogelijk. 
 
De volgende kaart laat zien welke grondtypen zich waar in Nederland bevinden. Hieruit is 
duidelijk op te maken dat het oosten van het land, waar de meeste melkveehouderijen 
zijn, voor een groot deel uit zandgronden bestaat. Dit is verklaarbaar doordat 
zandgronden veel minder vruchtbaar zijn dan bijvoorbeeld kleigronden om gewassen op 
te verbouwen. Om op deze gronden in het verleden toch gewassen te kunnen verbouwen 
had men dierlijke mest nodig aangezien kunstmest nog niet bestond. Dit is een oorzaak 
waarom zich in deze gebieden het meeste veehouderijen bevinden. Hier ontstonden dus 
gemengde veeteelt/akkerbouw-bedrijven. Later zijn deze gebieden zich specifiek op 
veehouderij gaan richten en op de melkproductie. In andere streken in het land met 
vruchtbaarder grond is men zich meer op akkerbouw gaan richten. In het Oosten van 
Nederland is dit vooral duidelijk in het rivierengebied rond de Rijn, Maas, Waal en IJssel 
welke vooral bestaat uit vruchtbare klei- en zavelgronden, hier bevindt zich veel fruitteelt 
en akkerbouw. 

 

Provincie oppervlakte 
(m2) 

absoluut 
aantal 

bedrijven 

percentage  
van totaal 

cumulatief 
percentage 

bedrijfs-
dichtheid 

(aantal/km2) 
Nederland 41.526 28.585 100 % 100 % 0,68 

Gelderland 5.143 5.930 20,7 % 20,7 % 1,15 
Overijssel 3.420 5.530 19,3 % 40,0 % 1,62 
Noord-Brabant 5.082 4.340 15,2 % 55,2 % 0,85 
Friesland 5.741 3.645 12,8 % 68,0 % 0,63 

Zuid-Holland 3.446 1.845 6,5 % 74,5 % 0,54 
Utrecht 1.434 1.795 6,3 % 80,8 % 1,25 
Drenthe 2.680 1.480 5,2 % 86,0 % 0,55 
Noord-Holland 4.059 1.310 4,6 % 90,6 % 0,32 
Groningen 2.967 1.180 4,1 % 94,7 % 0,40 
Limburg 2.209 995 3,5 % 98,2 % 0,45 
Flevoland 2.412 275 1,0 % 99,2 % 0,11 
Zeeland 2.932 260 0,9 % 100 % 1) 0,09 

 

fig. 2.11 Grondsoorten Nederland 
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2.3.2 Historische ontwikkeling bedrijfsgebouw 
 
In de jaren vijftig heeft R.C. Hekker de Nederlandse boerderijen in vier groepen 
onderscheidden. Daarvoor was reeds een indeling in Saksische, Frankische en Friese 
boerderijen, maar deze bleek niet te kloppen. Hekker onderscheidde de volgende vier: 
 
De Friese huisgroep (Friesland, Groningen, Noord-Holland) 
De Hallehuisgroep (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, 

Noord-Brabant, Noord- en Midden-Limburg) 
De Zeeuwse boerderijengroep (Zeeland) 
De Zuidelijke huisgroep (Zuid-Limburg) 

 
De Friese Huisgroep karakteriseert zich vooral door forse gebouwen met een grote 
hoogte en grote dakvlakken. Zoals de meeste boerderijen in Nederland is ook hier sprake 
van een laag aflopend dak waardoor er zeer lage zijgevels ontstaan. Dit boerderijtype is 
in het Noorden van Nederland te vinden.  
De meest bekende typen in deze groep zijn: de kop-hals-rompboerderij, de stelp, de 
stolp en de Oldambster boerderij. 
 
De Hallehuisgroep heeft het grootste verspreidingsgebied in Nederland, dit type is 
ontstaan in de late middeleeuwen en heeft veel plaatselijke varianten. Alle varianten 
gaan echter uit van dezelfde oorsprong met een compacte, rechthoekige plattegrond, 
lage zijgevels en laag aflopende dakvlakken. Het belangrijkste kenmerk van dit type is 
dat alle gebouwfuncties zoals woonruimte, werkruimte en veestalling zich onder één dak 
bevinden. Daarnaast bevinden alle ontsluitingsopeningen zich in één van de lage 
zijgevels. 
De meest bekende typen in deze groep zijn: het oorspronkelijk hallehuis, de 
langgevelboerderij, T- en krukhuisboerderij, het los hoes, Drentse boerderij, Veluwse 
boerderij, hallehuisboerderijen in de Achterhoek, de Rijnlandse boerderij en de boerderij 
met grote schuur. 
 
In Zeeland heeft nooit een continue boerderijontwikkeling plaats kunnen vinden door 
overstromingen en oorlogen. De Zeeuwse boerderijengroep daarom voornamelijk 
beïnvloed door de omringende gebieden. Een belangrijk kenmerk is dat de bedrijven 
bestaan uit verschillende gebouwen, een apart bakstenen woonhuis en een grote schuur. 
De meest bekende typen in deze groep zijn: de Zeeuwse boerderij en de boerderij in 
Zeeuws-Vlaanderen. 
 
De Zuidelijke huisgroep komt in Nederland alleen voor in Zuid-Limburg. Deze 
onderscheiden zich met de rest van de Nederlandse boerderijen door hoge zijgevels en 
geen laag aflopende daken. Vaak zijn deze boerderijen gesitueerd in een dicht vierkant 
om een inwendig plein welke is ontsloten door één grote poort.  
De meest bekende typen in deze groep zijn: de carré-boerderij, de dorpsboerderij en de 
kasteelboerderij. 
 
De meeste van deze boerderijen stammen uit de middeleeuwen en hadden een 
gemengde bedrijfsvoering met gewassenteelt en vee. Het vee werd voornamelijk 
gehouden om de gewassenteelt te voorzien van meststoffen. Oorspronkelijk werden de 
gebouwen opgebouwd uit materialen die in de streek het meest voorhanden waren en uit 
de natuur kwamen. De constructie was in hout, de wanden werden bekleed met twijgen, 
leem, veldkeien of stro. De wanden bestonden dan meestal uit een houten vakwerk die 
gevuld werden met een geleemd vlechtwerk of planken. Het dak was meestal gemaakt 
van riet.   
In de loop van de 15e eeuw kwam in enkele regio’s de verstening van de gebouwen op 
gang. Vooral in de rivierengebieden waar veel klei voorhanden was en de 
transportmogelijkheden het beste waren ontstond een bloeiende baksteenindustrie. Op 
de zandgronden, waar minder geld beschikbaar was, werd deze ontwikkeling veel later 
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ingezet, en dan nog vaak met een houten topgevel. Vaak werd alleen het woonhuis 
gebouwd in baksteen en het bedrijfsgedeelte werd bekleed met hout.  
Halverwege de 19e eeuw was de verstening voltooid, veel boerderijen werden nu ook 
gebouwd met een pannendak in plaats van een rietbedekking.  
Qua gebouwvorm bleven de meeste boerderijen in de loop van de tijd hetzelfde, 
aanpassingen waren er vooral in de vorm van verlengingen of het bouwen van 
bijgebouwen. Modernisering van het veehouderijsysteem werd vooral uitgevoerd in de 
stalinrichting, niet zo zeer in de buitenschil. 

Belangrijkste regio’s en boerderijtypen 
Om tot een goed inzicht te komen hoe de maatverhoudingen zijn wat betreft 
boerderijvormen in bepaalde regio’s is er een onderzoek verricht naar afmetingen en 
materiaalgebruik. In het archief van Stichting Historisch Boerderij Onderzoek zijn de 
meeste van de boerderijen in Nederland gedocumenteerd en uit deze veelomvattende 
informatiebron is een selectie gemaakt om erachter te komen wat de belangrijkste 
breedtes, hoogtes, dakhellingen en materiaaltoepassingen zijn in een bepaalde streek. 
Vooraf is een selectie gemaakt in de te onderzoeken stof, er worden alleen 
rundveehouderijen bekeken in de streken waar de melkveehouderij het meest voorkomt. 
De onderzochte gebieden zijn: Gelderland, Overijssel, Noord Brabant en Friesland. 
Daarnaast zijn enkele types elders in het land kort onderzocht om na te gaan of er geen 
uitzonderingen zijn in de overige gebieden.  
De maten uit het onderzoek betreffen alleen het stalgedeelte, het woongedeelte is dus 
volledig buiten beschouwing gelaten, ook wanneer alle functies zich onder één dak 
bevinden. Ook in materiaalgebruik is het woonhuis niet meegeteld. 
 

Gelderland: 
De belangrijkste boerderijtypes in Gelderland zijn het hallehuis in de Achterhoek, De 
Veluwse boerderij en het T- of krukhuis. 
 
• In de Gelderse rivierengebieden waar de 
grondslag bestaat uit rivierklei bevinden zich 
vooral de T- en krukhuizen. In deze streken 
bevindt zich 20% van melkveebedrijven in 
Gelderland. De meeste bedrijven hier zijn 
tuinbouw- of akkerbouwbedrijven. De kavels 
zijn smal en lang en hebben een oriëntatie in de 
lengte. 
Het T-huis draagt deze naam doordat het 
woonhuis loodrecht op de bedrijfsgedeelte 
staat. Het woonhuis steekt aan beide zijde uit ten opzichte van het bedrijfsgedeelte, de 
plattegrond heeft dus een T-vorm. Bij het krukhuis steekt het woongedeelte maar aan 
één kant uit.  
Het stalgedeelte van deze boerderijen heeft wanden van baksteen met soms een 
geveltop van houten planken. Het dak is op de kop meestal voorzien van een wolfseind. 
 
Tabel 2.6 Onderzoeksresultaten T- en krukhuis 

T- en krukhuis lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Ewijk 15 12 9 45º 
met wolfseind, baksteen 
gevels 

Groessen 25 14 10,5 45-50º 
verlopende dakhelling, met 
wolfseind, baksteen gevels 

Erichem 23 13 10 30-50º 
verlopende dakhelling, met 
wolfseind, baksteen gevels 

Bennekom 13,5 13 8,5 45º 
met wolfseind, baksteen 
gevels met houten topgevel 

 
fig. 2.12 T-huis 
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• De zandgronden van de Achterhoek 
herbergen zo’n 42% van de melkveebedrijven in 
Gelderland. De kavels zijn rechthoekig en ruim. 
Het voornaamste historische boerderijtype is het 
Hallehuis in de Achterhoek. Deze vertoont 
veel overeenkomsten met de hallehuizen in 
Twente en heeft veel verschillende verschijnings-
vormen. Het ligt vrij dicht tegen het oorspron-
kelijk hallehuis aan, maar is vaak uitgebreid met 
endskamers, onderschuren en houten topgevels 
(vooral oostelijk). De meeste boerderijen hebben 
een zadeldak, er staan er echter ook een aantal 
met een schilddak. 
 
Tabel 2.7 Onderzoeksresultaten Hallehuis in Achterhoek 

 
• De Veluwe was door haar schrale 
zandgronden een gebied waar de boeren arm 
waren. Daardoor zijn de Veluwse boerderijen 
klein en eenvoudig. De kavels zijn rechthoekig en 
ruim en bieden plaats aan 37% van de 
melkveebedrijven in Gelderland. De verstening 
kwam hier laat op gang en de boerderijtjes 
hadden geen uitbouwen. Extra ruimte werd 
gerealiseerd door het plaatsen van bijgebouw-
tjes. De daken zijn vooral schilddaken of daken 
met wolfseinden en meestal bedekt met stro of riet. Alleen het bakhuis is bedekt met 
pannen. 
 
Tabel 2.8 Onderzoeksresultaten Veluwse boerderij 

 
 
Over het algemeen is op te merken dat de historische boerderijen in Gelderland redelijk 
kleinschalig en eenvoudig zijn. Het gebruik van een schilddak of wolfseind, wat veelvuldig 
toegepast wordt geeft het effect dat het gebouw visueel nog kleiner wordt doordat de 
rechtopstaande kopgevel wordt verkleind. De zijgevels zijn vrij laag en het zicht van de 
zijkant is voornamelijk op het schuine dak, op de zandgronden vaak bedekt met riet, wat 
een natuurlijke uitstraling geeft. Vaak wordt er voor het bedrijfsgedeelte (gedeeltelijk) 
hout gebruikt als gevelbekleding, wat als bouwmateriaal uit de nabije omgeving komt en 
dus een verbondenheid met de streek uitdrukt. De gebouwhoogte is maximaal 10 meter, 
met een enkele uitzondering tot 10,5 meter. De dakhelling ligt vrijwel overal rond de 45º. 

Hallehuis in 
Achterhoek 

lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Eibergen 17 15 10 49º 
zadeldak 
 

Lichtenvoorde 17 13 10 45-50º 
zadeldak 
verlopende dakhelling  

Lochem 15 14,5 10 50º 
afgewolfd schilddak 
 

Veluwse boerderij lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Epe 14 12,5 9 45º 
dak met wolfseind 
 

Oene 16 13 9 47º 
dak met wolfseind 
 

Uddel 8 11 7 41º 
schilddak 
 

fig. 2.13 Hallehuis 

 
fig 2.14 Veluwse boerderij 
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Overijssel: 
De voornaamste boerderijtypen die in Overijssel voorkomen zijn de Twentse boerderij, 
de Staphorster boerderij, het hallehuis met kameeldak en het oorspronkelijk hallehuis.  
In de rivierengebieden komen ook kruk- en T-huizen voor. 
 
• Op de zandgronden in Twente is 47% 
van de melkveebedrijven van Overijssel 
gevestigd. De Twentse boerderijen vertonen 
grote gelijkenis met de hallehuizen in de 
Achterhoek. De kenmerkende zadeldaken 
hebben een steile dakhelling met houten 
topgevelschotten en in de achtergevel vindt 
men vaak teruggeplaatste deeldeuren. In de 
zuidelijke delen van Overijssel worden ook wel 
wolfseinden aangetroffen. Als gevelsteen is 
vaak zandsteen gebruikt. Deze steen is redelijk duur, maar doordat deze in de buurt net 
over de grens in Duitsland gewonnen werd, was deze voor de achterhoek niet zo duur. 
De kavels in dit gebied zijn groot en ruim. 
 
Tabel 2.9 Onderzoeksresultaten Twentse boerderij 

 
• Het Oorspronkelijk Hallehuis bevindt 
zich op de zandgronden in Salland, centraal 
gelegen in Overijssel. Dit type is eenvoudig van 
vorm en ligt nog heel dicht bij de vorm zoals die 
stamt uit de middeleeuwen. In dit gebied is de 
verstening redelijk laat op gang gekomen en 
het dak bestaat uit een schilddak. Het kavel 
waarop de boerderij zich bevindt is groot en 
ruim. 
 
Tabel 2.10 Onderzoeksresultaten Oorspronkelijk Hallehuis 

 
• In het Veenzandgebied in Noord-Overijssel bevinden zich enkele typen die zeer 
langgerekt zijn. De kavels in dit gebied in de buurt van Staphorst en het Land van 
Vollenhove zijn langgerekt en de boerderijen zijn beïnvloedt door vormen uit Drenthe en 
Groningen. De gebouwhoogte is klein en de stal en deeldeuren bevinden zich vaak in één 
van de lange zijgevels. De kleurstelling van de houtenbekleding en gevelopeningen zijn 
vooral in de buurt van Staphorst opvallend grasgroen of lichtblauw met wit. Een speciaal 
type is de boerderij met kameeldak, waar in de loop van de tijd een deel van het dak 
opgehoogd is om de oogstopbrengst beter te kunnen opslaan. 

Twentse boerderij lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Denekamp 17 14 11 52º 
zadeldak 
houten topgevel 

Markelo 13 13 10 50º 
zadeldak met wolfseinden 
 

Woolde 13 12 10,5 52º 
zadeldak 
houten topgevel 

Oorspronkelijk 
Hallehuis 

lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Ommen  12 13 9 44º 
schilddak 
baksteen gevels 

Den Huizen 16 20 12 51º 
schilddak 
 

 
fig. 2.15 Twentse boerderij 

 
fig. 2.16 Hallehuis 
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Tabel 2.11 Onderzoeksresultaten Hallehuis Noord-Overijssel 

 
 
Overijssel onderscheidt zich qua maatverhoudingen in twee gebieden: de zandgronden in 
Centraal- en Oost-Overijssel en de veenzandgronden in Noord- en West-Overijssel. Op de 
zandgronden bevinden zich de hoge boerderijen met steile daken (ongeveer 50º), 
oostelijk zijn dit zadeldaken met houten topgevelschotten en centraal vooral schilddaken. 
In het noorden zijn de boerderijen een stuk lager en hebben een grotere lengte. De 
langgerektheid komt tot stand doordat de kavels lang en smal zijn. De dakhelling is een 
stuk minder groot en ligt rond de 40-45º. De grotere hoogte in Twente en Salland wordt 
gebroken doordat men in Salland schildaken toepast en in Twente houten topgevels. Dit 
heeft het effect dat de kopgevel minder fors lijkt door de toepassing van verschillende 
materialen in de gevel. Het hout dat wordt gebruikt voor de zijgevels en de top- en 
kopgevels zorgt voor een natuurlijke uitstraling, vaak in combinatie met een rieten dak.  
 

Noord-Brabant: 
De boerderijtypen die in Noord-Brabant het meest voorkomen zijn de langgevelboerderij, 
varianten op het hallehuis (middenpotstal en zijpotstal) en de boerderij met grote 
vrijstaande schuur. In de rivierengebieden in het Noorden staan ook T- en krukhuizen. 
 
• Op de schrale zandgronden in Brabant 
zijn enkele varianten op het hallehuis 
ontstaan om te voorzien in de mestbehoefte 
voor het land. Dit zijn de middenpotstal en de 
zijpotstal. Deze zijn vooral te vinden in het 
noorden en midden van Brabant. De invloed 
van hallehuizen in Gelderland is hier zichtbaar 
door de plaatsing van de deeldeuren in de 
achtergevel. Het bedrijfsgedeelte was meestal 
in hout uitgevoerd. De kavels zijn groot en 
ruim van opzet. 
 
Tabel 2.12 Onderzoeksresultaten Variant op Hallehuis 

 

Hallehuis Noord-
Overijssel 

lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Staphorst 20 11 8 45º 
zadeldak met wolfseinden 
 

Nieuw-Leusen 19 10,5 7 42º 
zadeldak met wolfseinden 
 

Giethoorn 15 10,5 6 35º 
kameeldak 
 

Varianten Hallehuis lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Loofaert 14 12 7,5 43º 
zijpotstal, zijbeuk is 
stalruimte 

Drongelen 14 9 10,5 46º 
zijpotstal, zijbeuk is 
stalruimte 

Teteringen 13 10 7 45º 
middenpotstal, middenbeuk 
is stalruimte 

 
fig. 2.17 Variant op Hallehuis 
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fig. 2.19 Kop-hals-romp boerderij 

• De langgevelboerderij is van latere 
ontwikkeling (eind 18e eeuw) dan de midden- 
en zijpotstal. Deze is vooral te vinden in 
Oost- en Zuid-Brabant. De plattegrond is 
langgerekt en smal en alle functies bevinden 
zich onder één dak. Alle toegangen tot het 
gebouw bevinden zich in één van de lange 
zijgevels. De schuurdeur is hoger dan de 
naastgelegen staldeur vanwege het feit dat er 
een volgeladen wagen door moet kunnen.  
 
Tabel 2.13 Onderzoeksresultaten Langevelboerderij 

 
• In het westen van Brabant bevindt zich voornamelijk de boerderij met grote 
vrijstaande schuur. De stalruimte en de oogstberging is geplaatst in een grote 3-
beukige schuur die meestal helemaal los van het woonhuis staat. Deze schuur is meestal 
uitgevoerd met houten gevels en heeft een aanzienlijke grootte.  
 
Tabel 2.14 Onderzoeksresultaten Boerderij met grote vrijstaande schuur 

 
 
De maatverhoudingen in stalruimten onderscheidden zich in Noord-Brabant vooral tussen 
het westen en de rest van Brabant. De hallehuizen in het midden en oosten van Brabant 
zijn laag en niet zo breed en herbergen het vee onder één dak met de woonfunctie. In 
het westen heeft men een grote schuur van gemiddeld 12 meter hoog die los staat van 
het woonhuis. De wanden van zo’n schuur zijn meestal volledig met hout bekleed. De 
lagere boerderijen zijn vaak volledig in baksteen, alleen de bijgebouwen worden wel in 
hout uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt de boerderij of de schuur voorzien van een 
schilddak of een zadeldak met wolfseinden, dit maakt dat de hoogte van het gebouw op 
de kopgevels visueel wordt verkleind. 
 

Friesland: 
De typen die in Friesland het meest 
voorkomen zijn de Kop-hals-romp boerderij, 
de Kop-romp boerderij, de Stelp en het 
Hallehuis. Het Hallehuis valt buiten de Friese 
huisgroep en komt alleen voor in het 
zuidwesten van Friesland waar zandgronden 
zijn. 
 
• Op de klei- en veengronden in Fries-
land komen de Kop-hals-romp en Kop-

langevelboerderij lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Keldonk 16 12 7 30 - 45º 
zadeldak met wolfseinden 
 

st. Oedenrode 18 12 8 45º 
zadeldak met wolfseinden 
 

Oirschot 26 9 7 45º 
zadeldak, achterste deel in 
hout 

Boerderij met grote 
vrijstaande schuur 

lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Zevenbergen 23 17 11 43º 
zadeldak  
houtengevels 

Fijnaart 53 17 12,5 45º 
schilddak, gedeeltelijk in 
baksteen 

 
fig. 2.18 Langgevelboerderij 
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romp boerderijen verspreid voor. Omdat het vee altijd in de romp, het grote 
schuurgedeelte van de boerderij, wordt gestald zijn deze twee varianten samen te 
pakken, daar alleen het stalgedeelte wordt bekeken. In de kop van de boerderij is het 
woongedeelte, in de hals het werkgedeelte en in de romp staat het vee gestald. In de 
Kop-romp boerderij is het werkgedeelte ook in de romp geplaatst. Het dak van de romp 
is gevormd door een schilddak met een grote hoogte. De zijgevels zijn laag, daardoor is 
het grootste zichtvlak het dak.  
 
Tabel 2.15 Onderzoeksresultaten Kop(-hals)-romp boerderij 

 
 
• De stelp is een variant op de Kop-hals-
romp boerderij. In tijden van geringe 
economische voorspoed heeft men dit type 
gebouwd, wat eigenlijk een Kop-hals-romp 
boerderij zonder kop en romp is. De woon-, 
werk- en stalfunctie bevinden zich allemaal onder 
hetzelfde grote schuurdak. 
 
 
 
Tabel 2.16 Onderzoeksresultaten Stelp 

 
• In het zuidwesten van Friesland bevinden zich zandgronden in de streek de Friese 
Wouden. Deze streek onderscheidt zich in boerderijbouw van de rest van Friesland 
doordat hier hallehuizen gebouwd zijn. Deze streken zijn beïnvloedt door streken ten 
zuiden van Friesland waar het hallehuis het gangbare type is. Deze streek herbergt 37% 
van de melkveebedrijven in Friesland, dat betekent dat het hallehuis een grote 
aanwezigheid heeft in het gebied van de Friese huisgroep. Opvallend is de grote lengte 
van deze hallehuizen. 
 
Tabel 2.17 Onderzoeksresultaten Hallehuis 

 
De Friese huisgroep kenmerkt zich vooral door de grote gebouwhoogte en laag aflopende 
schilddaken. De kavels zijn ruim en vaak staan de boerderijen in een open landschap. 

Kop(-hals)-romp 
boerderij 

lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Tzummarum 34 20 13 45º 
schilddak 
baksteen gevels 

Oppenhuizen 27 20 11,5 45º 
schilddak 
baksteen gevels 

Dijksterburen 31 19 11 45º 
schilddak 
baksteen gevels 

Harich 23 18 13 45º 
schilddak 
baksteen gevels 

Stelp lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Akmarijp 34 18 13 45º 
schilddak 
 

Rotstergaast 31 21 15 45º 
schilddak 
 

Hallehuis lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Donkerbroek 28 11 9 45º 
schilddak 
 

Fochteloo 26 10,5 8 45º 
schilddak 
 

 
fig. 2.20 Stelp 
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Doordat het dak zo´n grote oppervlakte beslaat en de zijgevels erg laag zijn zorgt een 
schilddak niet voor een visuele verkleining van het gebouw. De breedte van de 
schuurgedeeltes is ook groter dan gemiddeld, in volume zijn de gebouwen in de Friese 
huisgroep veel groter dan de boerderijen in de Hallehuisgroep.  
De zijwanden zijn gewoonlijk in baksteen uitgevoerd, het dak is meestal bekleed met 
dakpannen, maar soms nog met riet. 

Overig: 
De overige delen van Nederland waar het aantal melkveehouderijen wat kleiner is, 
herbergen nog enkele belangrijke typen die afwijkend zijn van de reeds behandelde 
typen. Dit zijn de Stolp in Noord-Holland, welke bij de Friese huisgroep hoort, de 
Rijnlandse boerderij in Zuid-Holland, horend bij de hallehuizen, en de Zeeuwse boerderij 
uit de Zeeuwse boerderijengroep. 
 
In de overige provincies komen typen voor die niet behandeld worden omdat deze erg 
veel lijken op reeds behandelde typen. Groningen herbergt boerderijen die qua vorm van 
het veeteeltgebouw lijkt op het grote schuurgedeelte van de kop-hals-romp boerderijen. 
In Utrecht en Drenthe staan vooral hallehuis die dicht bij de oorspronkelijke 
hallehuisvorm liggen en in Limburg zijn naast langgevelboerderijen en varianten op het 
hallehuis de zogenaamde carré boerderijen en kasteelboerderijen te vinden. Deze zijn zo 
specifiek van vorm (carrévorm om een binnenplein) dat deze niet in aanmerking komen 
voor verder onderzoek. 
 
• In Noord-Holland is een veelvoor-
komend boederijtype de Stolp. Dit type uit 
de Friese huisgroep heeft als basis een 
vierkante plattegrond met in het midden de 
centrale hooitas. In de zijbeuken liggen de 
werk- en stalruimten en ook de woonruimten, 
van dit type zijn veel varianten met vaak 
uitbouwen aan de woningzijde. Het dak heeft 
de vorm van een piramide.  
 
Tabel 2.18 Onderzoeksresultaten Stolp 

  
 
• Een type uit de hallehuisgroep dat zich 
bevindt in Zuid-Holland is de Rijnlandse 
boerderij. Deze wijkt af van de meeste 
boerderijen in Nederland doordat de zijgevels 
hoog zijn en het dak visueel niet het grootste 
oppervlak inneemt. De kavels in dit 
rivierengebied zijn lang en smal en dit tekent 
zich af in de plattegrond van de boerderij die 
ook lang en smal is. In deze streek was de 
boterproductie een belangrijke bron van 
inkomsten, vandaar dat onder de boerderij 
een grote melkkelder is. 
 
 
 

Stolp lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Texel (Eierang) 12 12 8 40º 
piramidedak 
 

Texel (de Waal) 11 11 8 50º 
piramidedak 
 

 
fig. 2.21 Stolp 

 
fig. 2.22 Rijnlandse boerderij 
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Tabel 2.19 Onderzoeksresultaten Rijnlandse boerderij 

 
• De Zeeuwse boerderij lijkt zijn 
invloeden voor het veegedeelte gekregen te 
hebben uit het westen van Brabant. Hier 
wordt een grote schuur gezet die eerst aan 
het woonhuis gebouwd werd, maar later los 
van het woonhuis werd geplaatst. Het 
woonhuis kreeg zijn invloeden waarschijnlijk 
vanuit het Noorden waar zich de randstad 
ontwikkelde, want aan de woonhuizen is te 
zien dat er steeds meer stedelijke 
architecturale aspecten werden toegevoegd 
zoals symmetrie in de gevels.  
De schuur is qua grootte en vorm gelijkwaardig aan zijn verwant in west-Brabant. 
 
Tabel 2.20 Onderzoeksresultaten Zeeuwse boerderij 

 

Rijnlandse boerderij lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Den Haag 26 9 7,5 45º 
zadeldak 
 

Hekendorp 13 5 5,5 45º 
zadeldak 
 

Zeeuwse boerderij lengte 
(m) 

breedte 
(m) 

hoogte 
(m) 

dakhelling bijzonderheden 

Nieuw-Sint Joosland 
(Walcheren) 

47 16 11 45º 
schilddak 
houten gevelbekleding 

 
fig. 2.23 Zeeuwse boerderij 
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2.3.3 Ontwikkeling bedrijfsgebouw 20e eeuw  
 
Toen veehouders hun bedrijf minder gingen richten op akkerbouw en de koeien niet 
alleen voor mestproductie maar vooral voor melkproductie gingen zorgen is er een 
omslag gekomen in de huisvesting van runderen. Om voldoende melk te produceren 
(eerst voor de omwonenden, later voor de fabrieken) waren meer koeien nodig en dus 
meer ruimte en betere ruimtebenutting. Daarnaast werden steeds nieuwe technieken 
ontwikkeld om de melk te bewaren en de koeien te huisvesten. Dit zorgde vooral voor 
ontwikkeling en vernieuwing in stalinrichting, maar niet voor wat het gebouw betreft. 
Omdat de meeste boerderijen het vee en de woon- en werkfuncties onder hetzelfde dak 
hadden, de veestapel bleef groeien en de technische eisen en ontwikkelingen steeds 
meer gingen vragen van de huisvesting, kozen de meeste veehouders na verloop van tijd 
voor een apart stalgebouw. Deze tendens heeft zich steeds verder doorgezet, totdat er 
geen enkele koe meer in de oude boerderij was gehuisvest. De ontwikkeling is steeds 
verder gegaan, vooral in stalinrichting en melkwinning, en er ontstonden steeds meer 
geautomatiseerde bedrijven. Tegenwoordig zorgt een schaalvergroting van de 
melkveehouderijsector voor een impuls in automatisering zelfs tot volledige 
automatisering wat betreft voeren en melken.  

Materiaaltoepassing: 
De eerste vrijstaande melkveestal werd gebouwd met een constructie van hout, later is 
dit veranderd in constructies van staal vanwege de technische ontwikkelingen en de 
betere constructieve eigenschappen van staal voor deze toepassing. De gevelbekleding 
en dakbedekking zijn van oudsher van natuurlijke materialen die in de streek te 
verkrijgen zijn. Meestal is dit hout voor de gevel en riet voor het dak. In de loop van de 
tijd is dit geleidelijk en/of gedeeltelijk veranderd in steenachtige materialen zoals 
bakstenen en dakpannen. Deze verindustrialisering is eind 20e eeuw nog verder 
doorgezet met het gebruik van betonpanelen en geprofileerde staalplaten voor de gevel 
en vezelcement golfplaten en geprofileerde staalplaten voor de dakbedekking. Hiermee 
werd het aanzicht van de stalgebouw veranderd, het gebouw krijgt een meer industrieel 
uiterlijk door het gebruik van staal met een meestal groene kleurcoating en het grijze 
beton. Het dak is meestal donker door het gebruik van vezelcement of gekleurd door het 
gebruik van gekleurde staalplaten. Inmiddels zijn er ook prefab betonpanelen met 
baksteenmotief in de handel die een nog 
verdere verindustrialisering vertegen-
woordigen, echter het product is innovatief, 
het resultaat is juist een terugval naar het 
verleden door het gebruik van een 
baksteenaanzicht.  
Dit kenmerkt een ontwikkeling die aan de 
gang is in het landschap om een meer 
landschapseigen beeld te krijgen. Steeds 
meer wordt het gebruik van natuurlijke 
materialen zoals hout gestimuleerd om een 
natuurlijker beeld te krijgen van de 
bebouwing in het landschap. De 
herkenbaarheid van melkveegebouwen wordt 
niet meer specifiek nagestreefd (gevel half 
baksteen – half groene beplating, donkergrijs dak) nu andere aspecten zoals recreatieve 
waarde van het landschap en milieubewustheid om de hoek komen kijken. Terwijl de 
bedrijfsvoering verder wordt ontwikkeld en geautomatiseerd wordt bij het aanzicht van 
het gebouw gestreefd naar een verbondenheid met de streek waarin het staat, dit 
betekent een goede maatverhouding van het gebouw en de gebouwen eromheen en een 
verantwoord materiaalgebruik en compositie van de gevel. 

 
fig. 2.24 prefab betonpanelen met 

baksteenstrips 
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Verschijningsvorm: 
Het gebruik van een stalen constructie heeft het voordeel ten opzichte van hout dat de 
dakhelling kleiner kan zijn zonder dat het liggerdoorsnede te groot wordt. Hierdoor is in 
de loop der jaren een dakhelling van ongeveer 22º standaard geworden. Dit heeft als 
voordeel dat de windbelasting niet te groot wordt en het dakoppervlak blijft klein, er is 
minder materiaal nodig om het dak te bedekken dus zijn de materiaalkosten zo laag 
mogelijk. Met deze dakhelling blijft er nog voldoende ruimte over voor een goede 
ventilatie van de stal. De ventilatie-eisen zijn zwaarder geworden met de tijd en dit heeft 
geresulteerd in het ophogen van de zijwanden, hierdoor ontstaan grotere 
inlaatopeningen in de zijwanden en wordt de stal beter geventileerd. De hoogte van de 
zijwand ligt nu tussen de 3 en 4 meter. Met een breedte/hoogte verhouding van 2,4-3,0 
als gevolg van deze standaard dakhelling betekent dit dat de nokhoogte van de meeste 
melkveestallen tussen de 7 en 9 meter ligt. Welstandscommissies door het hele land zien 
deze vorm met het eerder beschreven materiaalgebruik als een herkenbaarheid voor de 
bedrijfsvoering. Het gevolg hiervan is dat door het hele land ongeveer dezelfde stallen 
staan. De volgende projecten verspreid door het hele land illustreren dit. 
 

  
fig. 2.25 Noorderbroek, Groningen (midden) 
 

fig. 2.26 Aalden, Overijssel (Twente) 

  
fig. 2.27 Oudekerk a/d Ijssel, Zuid-Holland 
(Rijnmond) 

fig. 2.28 de Rips, Noord-Brabant (zuid-oost) 

 
De vorm is in verhouding meestal gelijk, alleen met de invulling van de gevels wordt 
gevarieerd. Het gros van de stallen heeft als gevelbekleding een combinatie van 
baksteen en (groen)gekleurde geprofileerde staalplaat en een donkergrijs 
vezelcementplaten dak. In onderstaande foto’s is te zien hoe met de gevelbekleding is 
gevarieerd om tot een ander gevelaanzicht te komen in relatie tot de gangbare manier. 
 
 

   

fig. 2.29 variaties in gevelafwerking 
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In sommige gevallen, wordt verlangd om een gevelbekleding van hout toe te passen, 
eventueel in combinatie met baksteen, om een betere inpassing in het landschap te 
bewerkstelligen. In de vorm wordt soms gevarieerd door toepassing van een wolfseind, 
vooral bij grote stalgebouwen heeft dit als effect dat het kopgeveloppervlak kleiner is en 
het lijkt of het gebouw minder hoog is. Een schilddak wordt vrijwel nooit toegepast 
vanwege de hogere constructiekosten.  
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2.3.4 Stalmaten productiesysteem 
 
Behalve de kavelbreedte en toegestane oppervlakte van bebouwing wordt de breedte van 
een stal vooral bepaald door de gewenste bedrijfsvoering en indeling. Deze indeling van 
de plattegrond wordt bepaald door vele factoren zoals de melkwinning, looplijnen, 
oriëntatie van de stal, aantal dieren, bedrijfstype, mestopslag en arbeid.  
Er is wel een globale indeling aan te geven met maten zoals deze het meeste voorkomen 
en het beste functioneren. Binnen deze systemen worden alle relevante indelingen 
behandeld voor een hedendaags modern bedrijf met een veestapel van redelijk formaat. 
Deze maten zijn gekozen in overeenstemming met rundveespecialisten bij DLV. De 
maten zijn toekomstgericht gekozen, dus deze zijn wat ruimer aangenomen om te 
kunnen voldoen aan de toekomstige diereisen. In de tabel hieronder staan de meest 
voorkomende indelingen met een beschrijvingen van de verschillende vloergedeeltes. 
 
Tabel 2.21 Stalindelingen 

 
De systemen worden aangeduid 
met een code, zoals 3+3, hetgeen 
betekent dat links en rechts van 
een voergang zich 3 rijen ligboxen 
bevinden. Tussen de ligboxen kan 
zich overigens wel een mestgang 
bevinden. De plus staat in de code 
dus voor een voergang. Naast 
deze indelingen in tabel 1.20 zijn 
er nog veel meer mogelijkheden, 
al naar gelang de boer het 
prettigst werkt en er ruimte voor 
is binnen de randvoorwaarden. 
Systemen als 0+3, 0+1, 0+2 en 
1+1 zijn allen mogelijk, alleen 
vanwege het feit dat hier heel 
veel vierkante meters niet 
optimaal of onnodig worden 
gebruikt zijn deze systemen niet 
altijd even efficiënt. Een opstelling 
met maar twee rijen ligboxen is 
eigenlijk te kleinschalig voor het 
te ontwikkelen systeem, welke 
meer is bedoeld voor de grotere 
(groei)bedrijven met een 
duidelijke toekomstgerichtheid. 
Kleine bedrijven zijn meestal 
familiebedrijven en worden vaak 
opgekocht door grotere bedrijven 
wanneer de winstgevendheid niet 
groot genoeg meer is.  
Het te ontwikkelen systeem richt 
zich voornamelijk op bedrijven 
met 100 of meer melkkoeien. 
 
 
 
 

 
 

Indeling 
bedrijfssysteem Indeling Breedte 

(m) 

1+4+1 

     2 x rij ligboxen 
  vreetgang 
VOERGANG     
  vreetgang 
     2 x rij ligboxen 
  mestgang 
     2 x rij ligboxen 
  vreetgang 
VOERGANG 
  vreetgang 
     2 x rij ligboxen 

41/42 

0+6+0 

VOERGANG     
  vreetgang 
     2 x rij ligboxen 
  mestgang 
     2 x rij ligboxen 
  mestgang 
     2 x rij ligboxen 
  vreetgang 
VOERGANG 

36 / 37 

3+3 

     1 x rij ligboxen 
  mestgang 
     2 x rij ligboxen 
  vreetgang 
VOERGANG 
  vreetgang 
     2 x rij ligboxen 
  mestgang 
     1 x rij ligboxen 

32 / 33 

3+2 

     1 x rij ligboxen 
  mestgang 
     2 x rij ligboxen 
  vreetgang 
VOERGANG 
  vreetgang 
     2 x rij ligboxen 
  mestgang 

30 / 31 

2+2 

  mestgang 
     2 x rij ligboxen 
  vreetgang 
VOERGANG 
  vreetgang 
     2 x rij ligboxen 
  mestgang 

27 / 28 

2+1 

  mestgang 
     2 x rij ligboxen 
  vreetgang 
VOERGANG 
  vreetgang 
     1 x rij ligboxen 

22 / 23 
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2.3.5 Gewenste maatverhoudingen 
 
Bij het kiezen van een maatverhouding gaat spelen veel verschillende belangen en 
invloeden. Om tot een optimale maatverhouding te komen worden de invloeden uit de 
verschillende invalshoeken samengevoegd en gekwantificeerd. Belangrijk hierbij is dat 
het stalgebouw niet lukraak wordt ontwikkeld, maar het moet een volgende stap zijn in 
de ontwikkeling van de melkveestal door de jaren heen. Dit betekent dat er rekening 
wordt gehouden met het gebied waarin het wordt geplaatst en daarbij de typerende 
bebouwing voor die streek voor wat betreft de melkveehouderij, zowel historische en 
hedendaagse bebouwing. Dit geldt voor zowel de maatverhouding als voor de materialen 
die gebruikt worden.  
Daarnaast moet het gebouw ook voldoen aan de eisen die gesteld worden voor een 
succesvolle bedrijfsvoering. De gewenste indeling en de technische eisen voor een goed 
binnenklimaat en dierwelzijn drukken een belangrijk stempel op het gebouw.  
Het totaalbeeld moet een eigentijds, diervriendelijk en productietechnisch goed systeem 
zijn wat zich goed in de maatschappij past en duidelijkheid biedt naar de consument toe. 
Het resultaat van deze invloeden moet een integraal ontworpen gebouw zijn wat een 
meerwaarde voor de sector en het cultuurlandschap is. 

Lengte 
De lengte van de stal is eigenlijk onbepaald. De lengte wordt gekozen aan de hand van 
het aantal dieren dat de stal huisvest en de breedte die wordt gekozen voor de meest 
optimale bedrijfsvoering. De lengterichting is ook de meest flexibele richting voor wat 
betreft uitbreiding en inkrimping. Hier kan ervoor gekozen worden om één of meerdere 
spantvakken uit te breiden of in te krimpen. 
Een maat die wel bepaald kan worden is de spantafstand. Hoewel deze in principe pas in 
de constructieberekeningsfase wordt geoptimaliseerd. Hierbij is het materiaalgebruik en 
de overspanningslengte voor koppelkokers en folie van belang.  
Er is wel een bindende maat voor de spantafstand. Deze is een veelvoud van 1,15m, dit 
is de breedte van een ligbox. Deze maat is ruimer dan de huidige standaard ligboxmaat 
(1,10m) omdat het gebouw gericht is op de toekomst. De verwachtingen zijn nu zo dat 
deze maat met 5cm vergroot gaat worden in verband met dierwelzijn, deze moet wordt 
hier en daar al toegepast.  
Voor de spantafstand betekent dit dat er tussen twee spanten 4,5 of 6 ligboxen geplaatst 
worden. Dit leidt tot een spantafstand van respectievelijk 4,60m, 5,75m of 6,90m. 
Constructieberekeningen en materiaaleigenschappen zullen uitmaken wat de meest 
gunstige spantafstand is. 

Breedte 
De breedte van de stal wordt uiteraard bepaald door de kavelbreedte. Het is niet reëel 
om voor dit aspect te kijken naar de historische situatie per landsdeel, omdat de 
stalbreedtes van vroeger niet meer overeenkomen met de breedte in de 20e eeuw. Het is 
duidelijk te zien in de ontwikkeling dat de breedte van de melkveestallen steeds groter 
wordt. Dit is veroorzaakt doordat de bedrijven groter worden en de indeling van de 
stallen worden geoptimaliseerd met betrekking tot looplijnen en oppervlaktegebruik. Het 
is daarom belangrijk om te kijken naar hedendaagse stalindelingen, maar wel met 
toekomstgerichte maatvoering voor breedtes van voer-, mest- en vreetgang en de lengte 
van ligboxen. 
In tabel 1.21 staan de verschillende indelingstypes zoals ze in het deel “Stalmaten 
productiesysteem” worden beschreven met de bijbehorende breedtes. Uit deze breedtes 
is een verdeling gemaakt voor wat betreft de totale benodigde overspanning. Omdat er 
een boog toegepast wordt die vrij overspant en geen recht aflopende wanden heeft is er 
vrije ruimte nodig tussen de uiterste rand van de onderbouw en van de overspanning. Dit 
betekent dat aan elke zijde een extra breedte van 2-4 meter nodig is om een voldoende 
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grootte inlaatopening en vrije hoogte te krijgen aan de buitenste randen van de 
onderbouw waar de hoogte ongeveer 3m moet zijn.  
In deze indeling zouden er 5 verschillende overspanningslengtes zijn, oplopend in 
stappen van 5 meter, constructieberekeningen, liggerlengtes en gebouwhoogte / 
hellingshoek bepalen wat de precieze maten zullen zijn. 
 
Tabel 2.22 Benodigde overspanning bovenbouw 

 
 
 

 

 

 

 

 

Hoogte 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten van historische boerderijtypen in het landelijk 
gebied is er een indeling in gebouwhoogten tot stand gekomen.  
 
In het Noorden van het land waar de Friese huisgroep het meest voorkomt is de hoogte 
van de boerderijen zoals het kop-hals-romp type en de stelp tussen de 12 en 14 meter. 
Dit geldt voor het grootste deel van Friesland en voor heel Groningen. Dit gebied zal 
worden aangegeven als Noord-Nederland. 
 
In het oosten van midden Nederland, in de Achterhoek (Gelderland) en in Twente 
(Overijssel) zijn hallehuistypen als het hallehuis uit de Achterhoek en de Twentse 
boerderij gelegen. Dit zijn binnen de hallehuisgroep opvallend hoge boerderijen. Er wordt 
meestal een zadeldak toegepast met een dakhelling van +/-50º, wat een erg steile 
dakhelling is voor Nederlandse boerderijen. De hoogte van de boerderijen in dit gebied 
ligt tussen de 9 en 11 meter. Dit gebied zal worden aangegeven als midden-oost 
Nederland. 
 
In Zeeland bevindt zich de Zeeuwse huisgroep en het belangrijkste type is de Zeeuwse 
schuur. Deze wordt gekenmerkt door een hoogte tussen de 11 en 13 meter. Opvallend is 
dat dit type veel weg heeft van de boerderij met grote schuur die in west-Brabant veel 
voorkomt. Dit gebied zal gekenmerkt worden door de naam zuidwest Nederland. 
 
De rest van het land is grotendeels onderdeel van het hallehuisgebied. In heel dit gebied 
ligt de overheersende nokhoogte van het bedrijfsgebouw tussen de 7 en 9 meter. In dit 
gebied zijn gelegen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, zuid-oost Friesland (de Friese 
Wouden), Drenthe, Flevoland, midden- en west-Overijsel, midden- en west-Gelderland, 
midden- en oost-Brabant en Limburg. Dit gebied krijgt de naam midden-west, midden 
& zuid-oost Nederland. 
 
Deze maten zijn een goede indicatie voor de gebouwhoogte in een bepaald gebied, maar 
een gebouw moet ook voldoen aan de wettelijke eisen die in een bepaald gebied gelden.  
In het bestemmingsplan (per gemeente) staat de maximale nokhoogte voor een 
bedrijfsgebouw beschreven. Meestal zijn deze maxima redelijk gelijk in een bepaald 
gebied, er zijn echter verschillen mogelijk per gemeente. Wel is het overal zo dat er een 
vrijstelling aangevraagd kan worden van 10% van de maximale hoogte, de noodzaak 
hiervan moet dan wel aantoonbaar zijn. 

Indeling 
bedrijfssysteem 

Breedte 
(m) 

Overspannings-
breedte (m) 

1+4+1 41/42 50 

0+6+0 36 / 37 45 

3+3 32 / 33 40 

3+2 30 / 31 35 / 40 

2+2 27 / 28 35 

2+1 22 / 23 30 

overige +/- 20 25 
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fig. 2.30 maximale bestemmingsplanhoogte 

 per gebied in Nederland 

In het Noorden van het land overheerst een maximum van 11-12m voor de nokhoogte.  
In het Oosten van het land is het maximum veelal gesteld op 10m en in enkele 
gemeenten op 12m. Een maximum van 10m komt goed overeen met de gewenste 
gebouwhoogte uit eerdere analyse. 
In het Westen van het land is een 
maximum van 10m het meest 
voorkomend. 
In het Zuidwesten van het land wordt 
eveneens een maximum gesteld van 10m 
nokhoogte voor agrarische bedrijfs-
gebouwen. 
In het Zuidoosten van het land is een 
hoogte van 8m maximaal. Dit is een stuk 
lager dan in de rest van het land 
vanwege het feit dat men een 
kleinschalig landschap wil behouden. 
Op al deze maten is een vrijstelling van 
10% mogelijk. De constructiebereke-
ningen moeten uitwijzen hoe hoog het 
gebouw kan worden, ook meerdere 
gebouwhoogtes door het veranderen van 
de helllingshoek is een optie. 
In tabel 1.22 is te zien wat de gewenste 
hoogtes zijn in Nederland en wat de 
maximale hoogte is in het bestemmings-
plan. 
 
 
 
Tabel 2.23 Hoogtevoorwaarden per landsdeel 
Landsdeel 
Nederland 

gebieden 
 

gewenste hoogte 
(m) 

maximale hoogte in 
bestemmingsplan (m) 

noord Friesland (excl. zuidoost) 
Groningen 

12 - 14 12 

midden-oost Gelderland (Achterhoek) 
Overijssel (Twente) 

9 - 11 10 

midden-west Noord-Holland 
Zuid-Holland 

7 - 9 10 

midden  

Friesland (zuidoost) 
Utrecht 
Drenthe 
Gelderland (midden, west) 
Overijssel (midden, west) 
Flevoland 

7 - 9 8 / 10 

zuid-oost  Noord-Brabant (midden, oost) 
Limburg 

7 - 9 8 

zuid-west  zeeland 
Noord Brabant (west) 

11 - 13 10 

Materiaalgebruik 
In de loop van de ontwikkeling van de melkveestal is qua materiaalgebruik een duidelijke 
ontwikkeling te zien. De eerste boerderijen werden uitsluitend gebouwd met het 
materiaal dat in de streek voor handen was, dit werd gehaald uit de natuur. Constructies 
waren zelfs nog tot in de 20e eeuw van hout. De gevels werden in het begin vooral 
gemaakt met een houten bekleding en het dak van riet of stro.  
In de 15e eeuw kwam langzaamaan de verstening van de gebouwen aan de gang, vooral 
in de rivierengebieden waar zich de baksteenfabrieken vestigden. In de 19e eeuw was 
ook in de minder welvarende gebieden de verstening voltooid en de meeste bedrijven 
hadden een gevel van gemetselde baksteen en een keramisch pannendak. 
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De industriële revolutie deed het gebruik van staal in de bouw toenemen, waardoor er 
steeds meer stalen constructies gemaakt werden in de loop van de 19e en 20e eeuw. Dit 
is hierna altijd hetzelfde gebleven, behalve dat de staalkwaliteit nog steeds wordt 
verbeterd. 
Het materiaalgebruik van de gevel kent pas eind 20e eeuw, tot en met de jaren 90, een 
echte verindustrialisering. Dit is met name te zien in het veelvuldig gebruik van beton in 
de gevels (in de vloer werd het allang toegepast) en het gebruik van geprofileerde 
staalplaat in gevel en dak. Op het dak werd tevens een golfplaat gebruikt, eerst van 
asbest, maar later van vezelcement of PVC.  
De ontwikkelingen van de laatste tien jaar laten zien dat er een nieuwe weg in is 
geslagen wat betreft uitstraling en verwerking van bouwproducten. Er wordt weliswaar 
steeds verder geïndustrialiseerd in de productie van bouwmaterialen, maar er wordt vaak 
gebruik gemaakt van de uitstraling en aanblik van traditionele bouwmaterialen of 
kleuren. Een voorbeeld hiervan is het prefab betonelement met aan de buitenzijde 
verlijmde baksteenstrips, waardoor een betonnen element de uitstraling krijgt van een 
gemetselde bakstenen muur, of de geprofileerde staalplaat die wordt gecoat met een 
donkergroene kunststof coating.  
De hedendaagse ontwikkeling in het landelijk gebied is dat er steeds meer gevraagd 
wordt naar natuurlijke materialen die de uitstraling van het gebouw bepalen, men wil 
tegelijkertijd een zekere herkenbaarheid (gebouwfunctie) en een landschappelijke 
uitstraling bereiken, maar wel met de bouwmethoden van deze tijd om kostentechnisch 
gunstig te werken en een goede relatie met het gebied waarin het gebouw staat.  
 
Een volgende stap in de ontwikkeling van het melkveebedrijf is dan een gebouw wat 
gemaakt wordt met eigentijdse materialen en technieken, maar wel een landelijke 
uitstraling heeft, door een weloverwogen gebruik van materialen en kleurstellingen. 
Dit resulteert in een stalen constructie in een technisch hoogwaardige toepassing en een 
wandopbouw met een industrieel (demontabel) prefab systeem wat bekleed is met een 
materiaal met een natuurlijke uitstraling, bijvoorbeeld hout.  
Omdat het dak bekleed wordt met folie bepaald de folie voor een groot deel de uitstraling 
van het gebouw, omdat het dak een groot vlak in het landschap is. Het is daarom 
belangrijk dat de folie behalve de goede fysiologische eigenschappen zoals 
lichtdoorlatendheid, UV-reductie, transparantie en warmtewering ook een goede 
kleurstelling heeft. Het dakvlak mag in het landschap niet teveel afsteken tegen de 
natuurlijke omgeving, maar het moet er juist deel van uitmaken.  

Vorm 
De gebouwvorm is waarschijnlijk de belangrijkste bepaling voor de landschappelijke 
inpasbaarheid van het gebouw. De vorm wordt bepaald door factoren zoals 
functionaliteit, bouwfysische eisen, constructieve eisen, uitstraling en in dit project de 
IFD-eigenschappen.  
De vorm van het gebouw moet zich lenen om tot een minimum van materiaalgebruik te 
komen, en maximum voor wat betreft constructieve prestatie, een goede mogelijkheid 
tot regeling van binnenklimaat, een goede flexibiliteit en verwerkbaarheid van het 
bouwsysteem, een optimale bedrijfsvoering door een vrije overspanning en een goede 
relatie met de omgeving. 
Voor het landschap betekent dit dat er een constructief gunstige vorm wordt gekozen die 
al deze eigenschappen verenigt en een eenheid vormt met het landschap, vandaar dat 
een geleidelijke, ronde vorm het beste lijkt, een vorm die als het ware uit het landschap 
oprijst. Het is belangrijk dat het materiaalgebruik de relatie met de natuur versterkt. 
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2.3.6 Conclusie 
 
Op basis van de onderzochte gegevens zijn conclusies voor ontwikkelingsaspecten te 
trekken. In de volgende tabel staan de  resultaten van het onderzoek in een tabel. Dit 
zijn de randvoorwaarden die gelden voor een optimale gebouwvorm. 
 
Tabel 2.24 Conclusies n.a.v. landschappelijke inpasbaarheid 

ontwikkelings-
aspecten maatverhouding criteria 

Lengte 
? x 4,60 m 
? x 5,75 m 
? x 6,90 m 

1,15m is de breedte van een ligbox. Door 4,5 of 
6 ligboxen naast elkaar te leggen ontstaan deze 
spantafstanden. Constructieberekeningen 
moeten de optimale maat bepalen voor het 
minimale materiaalgebruik en de optimale 
krachtswerking in alle materiaaltoepassingen.  

Breedte 25 m 
30 m 
35 m 
40 m 
45 m 
50 m 

Deze maten worden bepaald door de benodigde 
breedte voor een optimale bedrijfsindeling. 
Hierbij wordt 2-4,5 meter per zijde opgeteld om 
vanwege de dakhelling voldoende vrije hoogte 
en voldoende ventilatieopening te krijgen ter 
plaatse van de zijwand. 

Hoogte 
noord NL 

midden-oost NL 
midden-west NL 

midden NL 
zuidoost NL 
zuidwest NL 

11 m 
10 m 
8 m 
8 m 
8 m 

10 m 

De maten zijn verkregen door een combinatie 
van bestaande bebouwing in het gebied en de 
wettelijke regelgeving in het bestemmingsplan. 
Deze maten. Deze maten kunnen een extra 
vrijstelling van 10% krijgen, de precieze hoogte 
wordt bepaald aan de hand van 
constructieberekeningen, overspanningslengte 
en dakhelling. 

Materiaalgebruik 
Constructie: staal 
 
Dak: folie, natuurlijke 
kleurstelling, minimale 
impact in landschap 
 
Wanden: natuurlijke 
materialen, IFD 
bouwsysteem 

Het natuurlijke materiaalgebruik is geen sprong 
terug in de tijd, maar juist een gevolg van de 
hedendaagse eisen en ontwikkeling. Er is sprake 
van technisch hoogwaardige, geïndustrialiseerde 
bouwsystemen die wel een natuurlijke 
uitstraling hebben, maar de technische 
grondslag hoeft niet verborgen te worden. 
Technische ontwikkeling en natuurlijkheid gaan 
hand in hand binnen een eigentijdse natuurlijke 
uitstraling. 

Vorm 
- ronde vorm 
- constructief optimaal 
- IFD 
- eenheid met landschap, 
- natuurlijke uitstraling 

Als resultaat van een breed scala aan 
materiaaltechnische, bouwfysische en 
esthetische eisen is de vorm bepalend voor de 
verschijning in het landschap. Een ronde vorm 
is constructief gunstig en heeft geen zware 
impact op het landschap. Het gebouw moet als 
het ware uit het landschap oprijzen als een 
onderdeel ervan. 
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2.4  Ontwikkeling bovenbouwsysteem voor rundveehouderij 
 
De ontwikkeling van een nieuw bovenbouwsysteem voor rundveehouderij is gerelateerd 
aan de wensen vanuit de markt en maatschappij. Een nieuw concept kan echter alleen 
voldoen als het alle gestelde eisen vanuit de samenleving in acht neemt. Dit betekent dat 
het enerzijds vanuit de markt gedragen moet worden door rundveehouders, adviseurs, 
technici en overkoepelende organisaties, anderzijds moet het door de maatschappij 
geaccepteerd worden. 
De belangrijkste kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden zijn 
kostenreductie, uitstraling en een agronomisch verantwoord geheel voor wat betreft 
dierwelzijn, milieueisen, productgezondheid en arbeidsvoorwaarden. 
 
Analyses op het gebied van agronomische voorwaarden, bestaande systemen en 
landschappelijke inpasbaarheid zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling 
van het bovenbouwsysteem vloeiend kan verlopen en dat met alle noodzakelijke eisen 
rekening wordt gehouden. 
 

2.4.1 Vormbepaling  
 
Voor de bepaling van de hoofdvorm worden eerst de gestelde doelen nader uitgelegd. 
Hierop volgen de aandachtspunten die voortkomen uit de analyse van de bestaande 
systemen in de markt en de richtlijnen die gelden om het systeem zo goed mogelijk in 
het landschap inpasbaar te maken. 
Wanneer deze punten op een rijtje staan volgt hieruit een hoofdopzet voor het systeem 
wat het uitgangspunt is voor verdere ontwikkeling. 

Doelstelling 
De eerste vraag die vanuit de markt komt, dat wil zeggen van de rundveehouders, 
adviseurs, stalinrichters, bouwbedrijven, enzovoorts, is: “Hoe zit het met de kosten?” Het 
kostenaspect is het duidelijkste vergelijkingsmateriaal wat men heeft in relatie tot andere 
systemen, ook al wordt vaak de prijs/kwaliteit verhouding over het hoofd gezien. Voor de 
boer is het vooral belangrijk wat de besparing van goedkoper bouwen is op de jaarkosten 
in €/100kg melk. Het doel van het nieuwe IFD bovenbouwsysteem is om kosten te 
reduceren en de kwaliteit van huisvesting te vergroten. Dit betekent voor de 
prijs/kwaliteit verhouding een win/win situatie die voor de markt zeer interessant kan 
zijn. Wanneer een rundveehouder voor minder geld een even goede of betere bovenbouw 
kan krijgen met betrekking tot produktieverhoging, betere arbeidscondities en verhoging 
van dierwelzijn zal men eerder voor een dergelijk systeem kiezen (mits het bewezen is 
door bijvoorbeeld een proefproject).  
 
Kostenreductie kan op meerdere manieren worden behaald. De belangrijkste manieren 
zijn arbeidskostenreductie, materiaalbesparing en serieproductie.  
Binnen het IFD bouwen worden deze drie aspecten meegenomen. Wanneer wordt 
gekozen voor een industrieel productieproces is serieproductie een kostendrukkende 
factor. Hoe meer repeterende elementen er in een systeem zitten, hoe beter de 
serieproductie kan worden benut en hiermee wordt het element zelf goedkoper, omdat 
de productie-unit goed wordt benut. Wanneer in deze unit de prefabricage ver wordt 
doorgevoerd zijn er op de bouwplaats minder handelingen te verrichten, dus een reductie 
van arbeidskosten, welke vaak een grote kostenpost zijn binnen een project. Het aantal 
handelingen op de bouwplaats kan wat dat betreft het beste worden geminimaliseerd. Dit 
geldt ook voor het gebruik van zwaar materieel. Door de elementen handzaam te maken 
en eenvoudig te verplaatsen en te stellen zijn zware kranen niet nodig. Serieproductie en 
repeterende elementen zorgen voor een goede flexibiliteit binnen het systeem. Hoe 
minder verschillende elementen, hoe eenvoudiger het assembleren van het totaal wordt, 
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een goede modulatie is hierbij van grote waarde. Behalve flexibiliteit binnen het systeem 
is het een voordeel om binnen het gebouw zo flexibel mogelijk te kunnen werken, 
daardoor is de toepassingmogelijkheid van een gebouw een stuk groter. 
Door een eenvoudige montage is het zelfs mogelijk om over te gaan op 
zelfwerkzaamheid, dat wil zeggen dat de boer het geheel zelf in elkaar zet, eventueel 
onder supervisie van een uitvoerder. Modulatie in combinatie met eenvoudige 
verbindingen maakt dat het systeem als het ware een soort bouwpakket wordt. 
 
Materiaalbesparing heeft een tweeledige werking op kostenreductie. Doordat er 
simpelweg materiaal bespaard wordt, worden de materiaalkosten beperkt. Een 
kanttekening kan hierbij worden geplaatst dat de materiaalbesparing wel op moet wegen 
tegen de extra kosten die gemaakt worden door prefabricage. Prefabricage heeft op zijn 
beurt weer invloed op reductie van arbeidsuren (op de bouwplaats). Er ontstaat een 
wisselwerking van factoren en per geval zal de winst (of verlies) op de kosten variëren.  
Een ander effect van materiaalbesparing is de transportbesparing. Er wordt immers 
minder massa over de weg vervoerd. Deze winst hangt samen met een aantal factoren 
zoals transport van arbeidskrachten naar de bouwplaats, transport van primaire 
grondstoffen, het laadvermogen van het type vrachtwagen, het brandstofverbruik van 
het type vrachtwagen, het aantal af te leggen kilometers en de dimensies van het te 
vervoeren element.  
 
Demontabelheid van het systeem zorgt voor een kostenreductie op het gebied van 
afschrijvingskosten. Wanneer het gebouw gedemonteerd kan worden en hergebruikt op 
een andere locatie heeft het gebouw immers nog een restwaarde. Eventueel kan het 
gehele gebouw verkocht worden en op een andere plaats (gedeeltelijk) weer opgebouwd 
worden. Hiervoor is het wel nodig dat de verbindingen droog zijn uitgevoerd, maar ook 
dat de technische levensduur van bepaalde delen voldoende moet zijn.  
 
IFD bouwen kan een goed uitgangspunt zijn voor kostenreductie. Het is wel belangrijk 
dat de hierboven beschreven punten in acht worden genomen bij de ontwikkeling van 
een systeem. 

Conclusie uit analyse Bestaande systemen 
Door het analyseren van de bestaande systemen zijn er meerdere uitgangspunten 
geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat het nieuwe systeem optimaal functioneert in 
de bedoelde toepassing. 
 
Een belangrijk punt in de ontwikkeling is het beperken van de gebouwhoogte in 
combinatie met een vrije overspanning. De bestaande kolomloze systemen hebben wel 
een vrije overspanning, alleen gaat dit gepaard met zeer grote nokhoogtes, omdat er 
meestal de vorm van een halve cirkel wordt benaderd vanwege de constructief gunstige 
vorm. Een overspanning van 40 meter hangt samen met een nokhoogte van ±16 meter, 
dit is in Nederland niet mogelijk binnen de bestaande bestemmingsplannen. Beperking 
van de gebouwhoogte heeft echter wel ongunstige consequenties voor de krachtswerking 
in de constructie. 
Het bouwsysteem moet bestaan uit een beperkt aantal verschillende elementen, dit 
betekent dat er binnen het systeem gemoduleerd moet worden zodat elementen 
repetitief gebruikt kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat liggers niet gebogen mogen 
zijn, omdat dit meteen een bepaalde straal vastlegt wat betekent dat een gebogen ligger 
slechts binnen één overspanning te gebruiken is.  
Het materiaalgebruik moet zoveel mogelijk beperkt worden. Voor de constructie is in het 
voortraject een studie gedaan naar de toepassing van aluminium. Dit bleek binnen de 
gewenste toepassing echter niet te voldoen. De oplossing wordt daarom gezocht in 
verzinkt staal. Door de ligger constructief te ontwerpen als een vorm die aan sterkte 
voldoet door samenwerking van elementen en niet door een grote hoeveelheid materiaal, 
kan een gunstig resultaat bereikt worden, zeker nu de staalprijzen het afgelopen jaar 
enorm gestegen zijn. 
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Tabel 2.25 Maatverhoudingen 

Lengte ? x 4,60 m 
? x 5,75 m 
? x 6,90 m 

Breedte 25 m 
30 m 
35 m 
40 m 
45 m 

Hoogte noord NL 
midden-oost NL 
midden-west NL 

midden NL 
zuidoost NL 
zuidwest NL 

11 m 
10 m 
8 m 
8 m 
8 m 

10 m 

In het systeem moet rekening gehouden worden met bouwfysische voorzieningen zoals 
ventilatie en lichtinval. Het ventilatiedebiet moet over de gehele stal hetzelfde zijn. Dit 
betekent dat een nokventilatie niet voldoet, hierdoor ontstaan gebieden waar vrijwel 
geen ventilatie plaatsvindt en die dus hygiënisch niet in orde zijn. Het ventilatieprincipe 
zoals dat wordt toegepast in de sheddakstal voldoet beter, want hier wordt elk spantvak 
geventileerd over de gehele breedte van de stal. Door het gebruik van foliedakbedekking, 
wat de lichtinval groot maakt, bestaat echter het gevaar van opwarming door 
zoninstraling. Het ventilatiedebiet moet groot genoeg zijn om deze zonnewarmte direct af 
te voeren en geen temperatuursverschil te krijgen van binnen- en buitenlucht wat tocht 
tot gevolg heeft.  
De elementen waaruit het systeem wordt samengesteld moeten transportabel zijn. Ze 
mogen niet te zwaar zijn en tegelijkertijd moeten er meerdere op een vrachtwagen 
kunnen, zodat er zo min mogelijk vervoer nodig is. Het systeem moet weersbestendig 
zijn zodat het kan worden opgeslagen.  
Wanneer er zo min mogelijk arbeidshandelingen gewenst zijn betekent dit dat de 
elementen handzaam moeten zijn, dus niet te zwaar en te log. De verbindingen moeten 
eenvoudig gemonteerd en gesteld kunnen worden.  

Conclusie uit analyse Landschappelijke inpasbaarheid  
Om het gebouw zo goed mogelijk in het 
landschap te passen moet er per regio rekening 
gehouden worden met de bestaande eisen. 
Deze eisen zijn vaak verwant aan de bestaande 
historische bebouwing. Door voor alle gebieden 
in Nederland rekening te houden met de eisen 
in het bestemmingsplan voor nieuwbouw en 
door rekening te houden met landschappelijke 
uitstraling kan het bouwsysteem in elk gebied 
van Nederland gerealiseerd worden. Vooral de 
hoogtematen zijn zeer gebiedsafhankelijk. De 
breedte- en lengtematen hangen veel meer af 
van bedrijfsvoering en kavelgrootte. In het 
schema hiernaast staan de randvoorwaarden 
zoals deze zijn opgesteld in de analyse. 
 
Om het gebouw zo goed mogelijk in het landschap in te passen moet gezocht worden 
naar een vorm die overeenkomt met de vormen in de natuur. Dit betekent dat het 
gebouw een geleidelijke, organische vorm moet krijgen. Een halve cirkel is wel een 
organische vorm, maar deze vorm komt niet overeen met de vormen in de natuur. Een 
cirkelsegment zou beter zijn omdat die aan een heuvel doet denken. Wanneer men dan 
tegen de helling op kijkt lijkt het alsof het maaiveld geleidelijk stijgt, terwijl bij een halve 
cirkel een verticale barrière in het landschap staat. 
Voor het materiaalgebruik op de kopgevel is het gebruik van natuurlijke materialen 
gewenst, zodat deze zo veel mogelijk eenheid met het landschap vormt. 

 
fig. 2.31 Invloed van vorm op landschap 
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Hoofdvorm 
Uit de hierboven beschreven aandachtspunten is een vorm gekozen die uit een deel van 
een cirkel bestaat. Een gebogen hoofdvorm die zonder rechtopstaande zijwanden in het 
landschap staat. De ronde vorm is constructief het meest gunstig, de geringe hoogte zou 
echter nog voor constructieve problemen kunnen zorgen. Doordat er geen rechte wanden 
gebruikt worden kan niet de gehele breedte van de overspanning gebruikt worden maar 
steekt de boog aan beide zijden van het gebouw buiten de vloer. Op deze manier 
ontstaat een bovenbouw die onafhankelijk is van de onderbouw. In de bestaande 
systemen wordt gebruikt gemaakt van vlakke vakwerkliggers. Om de liggers nog sterker 
te maken is gekozen voor een ruimtelijke vakwerkligger met 3 zijden, deze zal door de 
driehoeksvorm minder hoogte nodig hebben waardoor materiaal wordt bespaard.  

 

Opbouw ligger 
Voordat het systeem wordt uitgewerkt moet globaal bekend zijn welk type ligger 
toegepast gaat worden. Een uitgangspunt is dat er weinig massa gebruikt wordt. Er moet 
dus, onafhankelijk van de constructief gunstige boogvorm, met zo min mogelijk 
materiaal een zo groot mogelijke sterkte worden bereikt, maar wel binnen de proporties 
van het gebouw waarin het wordt toegepast. 
Na een analyse van de bestaande typen van lichte draagconstructies is gekozen voor een 
ruimtelijke vakwerkligger. De bogen moeten worden opgebouwd uit rechte delen omdat 
gebogen elementen door de gebruikte straal specifiek zijn voor één type gebouw.  
 
Er wordt gebruik gemaakt van een driehoeksvakwerkligger met de punt naar beneden. 
De punt moet naar beneden omdat in de bovenste rand van de constructie zich de 
meeste trekkrachten bevinden. De ligger wordt opgebouwd uit buisprofielen. Dit is 
vanwege het gegeven dat er een foliemembraan over wordt gespannen en scherpe 
hoeken moeten dan vermeden worden om kans op scheuren of andere beschadigingen te 
voorkomen.  
De ligger bestaat uit 3 hoofdbuizen (2 boven en 1 onder) die de sterkte van de ligger 
verzorgen. Deze worden op hun plaats gehouden door diagonalen die de hoofdbuizen 
met elkaar verbinden zodat er een ligger wordt gevormd en een samenspel van krachten 
ontstaat. De ligger krijgt op deze manier een heel grote doorsnede met maar heel weinig 
massa. De ruimte tussen de hoofdbuizen zorgt ervoor dat het onderlinge samenwerking 
wordt vergroot. Dat resulteert in een groot kwadratisch oppervlaktemoment waar maar 
heel weinig massa voor nodig is.  
 
Het materiaal van de buizen is staal. Uit een onderzoek naar het gebruik van aluminium 
om de constructie samen te stellen bleek dat aluminium niet voldoende sterkte bezit en 
het is een vrij kostbaar materiaal. Aluminium is zeer licht, alleen om een voldoende 
sterkte te bereiken is zoveel materiaal nodig dat het qua kosten wordt dan het gebruik 
van staal. 
Voor de buizen worden koudgevormde stalen buisprofielen gebruikt. Het verschil met 
warmgevormde is dat de koudgevormde geen echte vloeigrens hebben en daardoor mag 

 
fig. 2.32 Hoofdvorm in relatie tot onderbouw 
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fig. 2.33 Koud vorm(wals)proces buisprofielen 

de vloeisterkte iets groter 
aangenomen worden. Deze buizen 
worden gevormd uit een plaat en 
daarna dichtgelast. Warmgevorm-
de buisprofielen worden ineens 
gemaakt. 
In figuur 2.33 is te zien hoe dit 
koud vorm(wals)proces verloopt. 
 
Dan is het zaak om tot een goede 
dimensionering van de ligger als 
geheel te komen. De sterkte van 
de ligger hangt af van de zwaarte 
van de gebruikte hoofdbuizen, 
maar ook van de ruimte die zich 
tussen de drie hoofdbuizen 
bevindt. De diagonalen vervullen 
geen rol in de sterkte van de 
ligger, zij zorgen er enkel voor dat 
de hoofdbuizen op hun plaats 
blijven, dat de ligger stabiliteit 
bezit en dat de kniklengte van de 
hoofdbuizen verkort wordt.  
 
Het eerste uitgangspunt dat leidt tot dimensionering van de ligger is het kiezen van de 
plaatsing van diagonalen. In een vakwerkligger zijn er meerdere combinaties mogelijk 
om de diagonalen te plaatsen. De keuze hiervan heeft vooral te maken met 
maakbaarheid en productietechniek, omdat constructieve aspecten geen rol spelen. 
Hieronder in figuur 2.34 zijn drie varianten te zien. 

 
De linkse heeft een symmetrische doorsnede, het bovenvlak bestaat echter niet uit 
diagonalen, dit betekent dat een asymmetrische belasting niet goed verdeeld wordt. Voor 
een overwegend verticale belasting kan dit een goede keuze zijn.  
De middelste heeft wel in elk vlak diagonalen. Deze heeft echter nog steeds een 
bepaalde oriëntatie doordat de zijvlakken de ribben van een piramide vormen. Op deze 
manier is de kniklengte van de rechterbovenbuis groter dan die van de linkerbovenbuis.  
De rechtse is draaisymmetrisch. Productietechnisch is dit een groot voordeel omdat de 
vlakken gelijk zijn aan elkaar, dit betekent dat een lasrobot drie keer dezelfde handeling 
kan verrichten. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat gelijkzijdigheid van de driehoek 
een eis is. De kniklengte van de drie buizen is op deze manier overal hetzelfde. 

 
fig. 2.34 Varianten plaatsing diagonalen 
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Na deze vergelijking is duidelijk dat de ligger gevormd zal worden zoals de rechtse 
variant. Dit betekent dat de driehoek gelijkzijdig moet zijn om productietechnisch 
voordeel te behalen. Dan zijn alle diagonalen van dezelfde lengte. De ligger wordt 
opgebouwd uit koudgevormde stalen buisprofielen en zal na samenstelling tot ligger nog 
moeten worden verzinkt.  

Plaatsing folie & ventilatieprincipe 
In de bestaande bovenbouwsystemen worden de beste ventilatieresultaten behaald in de 
sheddakstal. Deze stal heeft grote ventilatieopeningen in elk spantvak over de gehele 
breedte van de stal. Dit biedt mogelijkheden voor de IFD bovenbouw omdat de liggers 
van de constructie grotendeels open zijn. Als de folie getrapt geplaatst kan worden, 
verspringend per spantvak over en onder de liggers (zie figuur 2.35), ontstaan er grote 
openingen over de gehele breedte van de stal in elk spant. 

 
Er wordt getracht om de ventilatiemogelijkheid in deze liggers over de gehele breedte 
van het gebouw op te nemen om een zo homogeen mogelijke ventilatie te realiseren. 
Een voordeel dat de vorm van de liggers met zich meebrengt is de overstek van de folie 
aan de bovenkant, hiermee wordt het probleem van inregenen voorkomen. 
Belangrijk is wel dat de folie te allen tijde op spanning blijft, om wapperen en vervolgens 
beschadigingen tegen te gaan. De folie moet vrij blijven van constructiedelen zoals 
koppelkokers en windverbanden. Doorhangen moet dus tegen worden gegaan. 
De folie moet zoveel mogelijk licht door laten, maar wel zoveel mogelijk warmte weren. 
UV-straling mag niet doorgelaten worden. De kleur van de folie wordt grotendeels 
bepaald door deze eigenschappen, maar de landschappelijke inpasbaarheid mag niet uit 
het oog verloren worden, dus felle kleuren zijn niet gewenst. 

Geveloplossing 
Het is belangrijk dat er met zorg naar de gevels wordt gekeken om de inpassing in het 
landschap zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Samen met het foliedak bepalen de 
gevels het beeld van het gebouw. 
Vooral voor de kopgevels is landschappelijke inpasbaarheid een belangrijk item. Gebruik 
van natuurlijke kleuren en materialen verdient de voorkeur. De kopgevels zijn de 
grootste verticale vlakken van het gebouw en deze zijn het meest beeldbepalend 
vanwege de grote oppervlakte en de ronde vorm. Niet alleen het materiaal maar ook de 
compositie van de verschillende delen en openingen in de gevel bepalen het beeld van de 
gevel. Voor de kopgevel is het gewenst om ook een modulatie door te voeren zodat het 
maatwerk op de bouw geminimaliseerd wordt. 
De zijgevels bestaan voor het grootste deel uit een beweegbaar doek om de 
ventilatietoevoer te regelen. Het is mogelijk dat de onderste meter van de zijwand wordt 
uitgevoerd in steenachtig materiaal, maar deze wordt altijd afgesteund op de onderbouw. 
De zijgevel hebben weinig invloed op de landschappelijke inpasbaarheid omdat deze 
grotendeels verdwijnen onder de overstek van het foliedak en de meeste tijd van het jaar 
zijn de wanden ook nog open. 

fig. 2.35 Ventilatieprincipe 
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2.4.2 Systeemontwikkeling & modulatie 
 
Nu de hoofdvorm bepaald is kan de ontwikkeling van het totale systeem worden ingezet. 
Het doel is om een systeem te ontwikkelen dat in ieder gebied in Nederland probleemloos 
ingepast kan worden. Dit kan alleen wanneer er een veelvoud aan varianten is waaruit 
gekozen kan worden.  
De keuze volstaat door het genereren van varianten in maatvoering die voldoen aan de 
wensen voor productiesysteem, kavelgrootte en bestemmingplan. Om het systeem te 
doen slagen is modulatie een eis, op deze manier staat niet elke variant op zichzelf, maar 
kan elk element in vele varianten toegepast worden. Daardoor kan het systeem ook 
daadwerkelijk een systeem worden en geen verzameling van gebouwen met elk hun 
eigen componenten. 

Modulatie & maatvoering systeem 
Voor elk gebied in Nederland moeten verschillende varianten beschikbaar zijn. Om te 
voorkomen dat bepaalde uitzonderingsgebieden niet mee genomen worden is ervoor 
gekozen om één systeem te maken dat voldoet aan iedere relevante wens voor de 
grootte van een stal.  
 
In een matrix zijn op de x-as de benodigde overspanningen uitgezet in 6 stappen van 5 
meter (25-50m) en op de y-as de hoogtematen in 7 stappen van 1 meter (6-12m). Er is 
gekozen voor een hoogtegrens van 12m omdat een hogere maat in geen enkel 
bestemmingsplan voorkomt. Binnen deze maten is een cirkelsegment getekend. Hierdoor 
ontstaat een verzameling van 42 cirkelsegmenten die variëren in grootte van 60 tot 
180°.  
Allereerst wordt een hoofdscheiding gemaakt in de overspanningen. Het spreekt voor 
zich dat met stijve liggers geen uitwisseling kan plaatsvinden tussen liggers voor een 
overspanning van 25 meter en 50 meter. Het verschil in schaalgrootte is te groot om dit 
met één type ligger gerealiseerd te krijgen. Dit zou tot gevolg hebben dat er niet 
verantwoord wordt omgegaan in het kader van materiaalbesparing. De oplossing is een 
scheiding tot 3 systemen waarin dezelfde componenten worden gebruikt. De drie 
groepen worden ingedeeld in 25 & 30 meter overspanning, 35 & 40 meter overspanning 
en 45 & 50 meter overspanning. 
 
Van de totaal 42 varianten in drie systeemgroepen moet een selectie worden gemaakt, 
aangezien het aantal te groot is en niet alle vormen voldoen aan de gestelde eisen 
volgens landschappelijke inpasbaarheid en te bereiken materiaalbesparing. Bijvoorbeeld 
een overspanning van 25 meter met een hoogte van 12 meter vormt ongeveer een halve 
cirkel en een overspanning van 50 meter met een hoogte van 6 meter is bijna een plat 
dak.  
 
In de volgende 7 stappen wordt toegelicht hoe het systeem zich heeft ontwikkeld: 
 

1. Boogselecties a.h.v. randvoorwaarden 
2. Definitieve selectie n.a.v. overeenkomsten / Segmentering 
3. Aanname liggerdimensies / Gelijkstelling hoekverbindingen 
4. Modulatie deelsystemen 
5. Maatcorrectie & Codering 
6. Maatcorrectie n.a.v. dimensionering liggers 
7. Dimensionering verbindingselementen / Definitieve maatcorrectie 

 
Op de volgende bladzijden worden deze stappen nader toegelicht. 
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1.  Boogselecties a.h.v. randvoorwaarden 
 
Na het tekenen van de 
verschillende boogsegmen-
ten wordt een randvoor-
waarde gesteld om het 
aantal varianten te vermin-
deren en de goede vormen 
eruit te filteren. Elke boog 
zal onafhankelijk van de 
onderbouw worden gezet en 
vandaar dat de onderbouw 
niet even breed is als de 
bovenbouw. In het schema 
hieronder staat welke vloerbreedte bij welke overspanning wordt gebruikt als 
referentiebreedte. Deze breedtes zijn afgeleid van veel voorkomende vloerindelingen 
voor een rundveestal. 
 
De eerste randvoorwaarde is de bepaling van de zijwandhoogte. De zijwand begint waar 
de onderbouw eindigt. Deze zijwandhoogte moet in ieder geval hoger zijn dan 3 meter, 
vanwege de grootte van de ventilatieopening. Alle invoer van lucht geschiedt namelijk via 
de zijwanden. Als maximale zijwandhoogte is gekozen voor 4,20 meter, vanwege de 
hoogte die nodig is om grote voertuigen als tractoren en vrachtwagens binnen te krijgen. 
De hoogte waar de zijwand aansluit op de boog is bepalend. In onderstaand schema is te 
zien welke varianten door deze randvoorwaarde overblijven. Bij de overgeblevenen is de 
cirkelstraal, de grootte van het boogsegment en de booglengte vastgesteld. De witte 
vlakken geven de bruikbare varianten aan, de lichtgrijze de twijfelgevallen en de 
donkergrijze vlakken de onbruikbare varianten. 
 
Tabel 2.26 Schematische weergave boogselectie 

overspanning 
 
 
hoogte 

25m 
vloer: 19m 

30m 
vloer: 23m 

35m 
vloer: 28m 

40m 
vloer: 31m 

40m 
vloer: 33m 

45m 
vloer: 37m 

50m 
vloer: 42m 

6m        
7m        
8m        
9m        
10m        
11m        
12m        

 
2. Definitieve selectie n.a.v. overeenkomsten / Segmentering 
 
Om de definitieve keuze te maken is gekeken of er enig verband is tussen de 
boogsegmenten. Om tot een goede modulatie te komen wordt er nagegaan of er 
overeenkomsten of verbanden liggen tussen de gevonden waarden zoals de grootte van 
het boogsegment en de lengte van de boog. Modulatie kan alleen slagen wanneer er een 
grote uitwisselbaarheid is van elementen met een zo klein mogelijk aantal aan 
verschillende elementen. In het schema is duidelijk te zien dat er gemiddeld 3 varianten 
voldoen per overspanningsgrootte en er is een diagonale lijn te zien in de varianten die 
voldoen. Er worden per overspanning 3 varianten gekozen op basis van overeenkomsten 
tussen grootte van het boogsegment van de overspanningsgroottes binnen één 
deelsysteem van de drie.  
  
Er wordt een eerste aanzet gemaakt tot segmentering. Vanwege het feit dat er 6 
varianten per deelsysteem overblijven is een segementering van de boog in 10 delen de 
meest logische. Op deze manier kan elk deelsysteem volstaan met 2 liggers van 

boogsegment =  98°     straal       r = 19171 mm      
booglengte = 32791 mm

99°

4200 +P

3000 +P

 
fig. 2.36 Primaire boogvorm 
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verschillende lengte. Door de variant met de kleinste en de grootste booglengte te delen 
in 10 gelijke delen ontstaan 2 liggerlengtes. Door een samenspel van lange en korte 
liggers zouden de andere varianten gemaakt moeten kunnen worden. 
Dit zorgt voor redelijk hanteerbare en transportbare lengtes die variëren van ongeveer 
2,8m  en 3,5m voor overspanningen van 25 en 30m, 3,8m en 4,6m voor overspanningen 
van 35 en 40m en 4,9m en 5,6m voor overspanningen van 45 en 50m.  
De liggers zijn recht en de benodigde hoek wordt gemaakt in de verbinding van de 
liggers, omdat de grootten van de 6 boogsegmenten uiteenlopen. Deze verbindingen 
bestaan uit losse elementen die de liggers moeten koppelen om de liggers onder elke 
hoek te kunnen plaatsen. Doordat de liggers recht zijn en de boog in 10 stukken is 
opgedeeld blijft de karakteristieke boogvorm behouden, maar verdwijnen lastige, 
onuitwisselbare gebogen elementen. In de volgende stap wordt getracht gelijke waarden 
in de hoekverbindingen te krijgen om te volstaan met zo min mogelijk elementen. In 
tabel 2.27 is te zien welke varianten definitief zijn uitgekozen 
 
Tabel 2.27 Schematische weergave van definitieve systeemselectie 

overspanning 
 
 
hoogte 

25m 
vloer: 19m 

30m 
vloer: 23m 

35m 
vloer: 28m 

40m 
vloer: 31m 

40m 
vloer: 33m 

45m 
vloer: 37m 

50m 
vloer: 42m 

6m        

7m        

8m        

9m        

10m        

11m        

12m        

 
 
3. Aanname liggerdimensies / Gelijkstelling hoekverbindingen 
 
In stap 3 wordt een aanname gemaakt van de liggerhoogtes van de verschillende 
systemen. Systeem A (25 & 30m overspanning) krijgt een liggerhoogte van 400m, 
systeem B (35 & 40m overspanning) krijgt een liggerhoogte van 550mm en systeem C 
(45 & 50m overspanning) krijgt een liggerhoogte van 700mm. Deze aannames zijn 
genomen naar constructieve verwachting in verhouding tot de overspanninggroottes. 
 
De segmentering van de grootste en kleinste constructie binnen één deelsysteem is 
verder uitgewerkt. Dit betekent dat een voorlopige liggerlengte vaststaat. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat er tussen de liggers een ruimte is opgenomen om de 
hoekverbinding te kunnen maken middels een extra element. De liggerlengtes zijn voor 
systeem A: 2464mm & 3564mm, voor systeem B: 3609mm &4379mm en voor systeem 
C: 4642mm & 5428mm. 
 
Binnen een deelsysteem is gezocht naar gelijke hoeken om enkele extra elementen uit te 
bannen. Dit is mogelijk omdat de grootte van het boogsegment tussen de varianten 
binnen een systeem bijna overeenkomt. De twee laagste bogen binnen één deelsysteem 
verschillen maar enkele graden, en dit geldt ook voor de hoogste bogen en de middelste 
bogen. In onderstaand schema is te zien welke gelijk zijn gesteld.  
Door het boogsegment in 10 stukken te delen is de grootte van de hoek tussen twee 
liggers onderling ook bepaald door het totale boogsegment in tienen te delen. In tabel 
2.28 is te zien welke boogvormen binnen een deelsysteem een gelijke grootte van het 
boogsegment hebben 
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Tabel 2.28 Gelijkstelling boogsegmenten binnen een deelsysteem 
overspanning 

 
 
hoogte 

25m 
vloer: 19m 

30m 
vloer: 23m 

35m 
vloer: 28m 

40m 
vloer: 31m 

40m 
vloer: 33m 

45m 
vloer: 37m 

50m 
vloer: 42m 

6m 99°       

7m 113° 99° 85°     

8m 125° 113° 96° 85° 85°   

9m  125° 105° 96° 96° 85°  

10m    105° 105° 93° 85° 

11m      101° 93° 

12m       101° 

 
4.  Modulatie deelsystemen 
 
De liggerdimensies zijn 
grotendeels bekend en alle 
varianten worden samen-
gesteld uit lange en korte 
liggers gecombineerd met 
de vaste verbindings-hoek 
die in stap 3 bepaald is. Als 
voorbeeld hoe dit gegaan is 
gebruiken we deelsysteem 
A.  
 
Allereerst de kleinste variant met 25 meter overspanning. Deze heeft met een hoogte 
van 6 meter en bestaat uit 10 korte liggers. Om tot de volgende variant te komen die 
een meter hoger is, worden er twee korte liggers uitgehaald en hiervoor komen twee 
lange liggers terug. Omdat de boog spiegelsymmetrisch is gebeurt dit aan beide zijden 
van de boog met één ligger. Door de lange ligger op de goede plaats in de boog te zetten 
(in dit geval op halve hoogte) wordt de cirkelboog zo goed mogelijk benaderd. Deze boog 
heeft wel andere verbindingselementen (11,3°).  
De volgende variant is weer een meter hoger en er wordt dezelfde truc toegepast. Door 
middel van weer andere verbindingselementen (12,5°) ontstaat er nu een boog met 6 
korte en 4 lange liggers.  
Deze methode gaat verder met de overspanningen van 30 meter. De eerste variant heeft 
dezelfde verbindingshoek als de kleinste variant van de 25 meter overspanning (9,9°). Er 
worden weer twee korte liggers vervangen voor twee lange. De boog bestaat nu uit 4 
korte en 6 lange liggers (zie illustratie). 
De middelhoge variant van 30 meter overspanning heeft evenals de middelhoge van 25 
meter overspanning een verbindingshoek van 11,3°. In deze variant blijven er nog 2 
korte liggers over en 8 lange liggers. Zoals in de andere varianten wordt hier de juiste 
plaats voor de liggers gezocht om de boog zo goed mogelijk het cirkelsegment te laten 
benaderen. 
De laatste en hoogste variant van 30 meter overspanning en 9 meter hoog bestaat dan 
alleen nog maar uit 10 lange liggers. In deze boog wordt de verbindingshoek van 12,5° 
weer gebruikt evenals in de hoogste boog van 25 meter overspanning. 
 
5. Maatcorrectie & Codering 
 
Doordat de gegeven liggerlengtes in combinatie met de hoekverbindingen worden 
gekoppeld wordt de cirkelboog niet meer precies gevolgd. Er moet een kleine 
hoogtecorrectie plaatsvinden om het geheel weer op Peil aan te laten sluiten. In de 
illustratie hiernaast is te zien dat de hoogte van het systeem niet meer precies 7 meter is 
maar enkele centimeters minder, maar nog wel heel dicht bij de vooraf gegeven maten. 
De breedte van het geheel moet ook iets worden gecorrigeerd. Over het hele systeem 
zijn geen grote maatafwijkingen geconstateerd.  

4 x 2646 mm
6 x 3564 mm

3000 +P

4200 +P

boogsegment =  98°     straal       r = 19171 mm      
booglengte = 32791 mm

9,9°

 
fig. 2.37 Segmentering en boogopbouw door modulatie 
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29584

3000 +P

4200 +P

6964 +P

A 30-07 9,9°4 x 2590 mm
6 x 3508 mm

 
fig. 2.40 Definitieve vorm 

 
In stap 5 wordt aan de 
verschillende varianten 
een codering gegeven. De 
deelsystemen zoals eer-
der aangegeven blijven A, 
B en C. Het eerste cijfer 
daarachter geeft de 
globale overspanning aan 
(in de illustratie dus 30 
meter), het cijfer na de 
streep geeft de hoogte 
aan (7 meter in de 
illustratie). Dit betekent dat bijvoorbeeld de kleinste variant de codering A 25-06 draagt 
en de grootste variant C 50-12. 
 
6. Maatcorrectie n.a.v. dimensionering liggers 
 
Na stap 5 is de modulatie 
van het systeem in 
principe compleet. Nu rest 
het verder uitwerken van 
de componenten die het 
systeem vormen. 
 Allereerst zijn de bogen 
constructief berekend en 
vanuit die berekening zijn 
de liggers gedimensio-
neerd. Dit wordt verderop 
verder toegelicht. Uit deze berekeningen zijn enkele nader berekende liggerhoogtes 
gekomen. Voor systeem A is de liggerhoogte nu 465mm, voor systeem B 590mm en voor 
systeem C 805mm. De liggers zijn in het schema verwerkt in de boogopbouw. De hoogte 
en breedte worden weer gecorrigeerd.  
 
7.  Dimensionering verbindingselementen / Definitieve maatcorrectie 
 
Nader onderzoek heeft 
geleid tot een andere 
keuze voor de grootte van 
de ligger van deelsysteem 
B. Inmiddels is ook het 
verbindings-element 
berekend en gedimensio-
neerd. Daardoor worden 
de liggerlengtes aange-
past. De hoogte van de 
liggers van systeem B is 
600mm geworden. De liggerlengtes voor systeem a zijn nu:2590mm & 3508mm, van 
systeem B: 3553mm & 4323mm en van systeem C:4588mm & 5374mm. In de illustratie 
is de definitieve vorm te zien inclusief de verbindingselementen.  
 
 

 
 

boogsegment =  98°     straal       r = 19171 mm      
booglengte = 32791 mm

9,9°

4200 +P

3000 +P

4 x 2646 mm
6 x 3564 mm

6885 +P

A 30-07

 
fig. 2.38 Maatcorrectie & Codering systeem 

3000 +P

A 30-07
6949 +P

4200 +P

4 x 2646 mm
6 x 3564 mm

9,9°

29551
 

fig. 2.39 Dimensionering liggers 
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2.4.3 Berekening hoofddraagsysteem 
 
De berekening van het hoofddraagsysteem heeft plaatsgevonden na stap 5 in de 
modulatie van het systeem. De berekening is de basis van verdere ontwikkeling van 
componenten van de boogconstructies. De resultaten hiervan geven het krachtenspel 
weer waaraan de liggers, verbindingen, koppelkokers, windverbanden en fundering 
moeten voldoen en waaruit deze elementen worden gedimensioneerd. 
 
Van elk deelsysteem is één variant berekend. Er is uitgegaan van de grootste 
overspanning in combinatie met de kleinste hoogte, omdat deze waarschijnlijk de 
grootste krachten teweeg brengen. Wanneer de overspanning het grootst is en de hoogte 
het kleinst zijn de spatkrachten het grootst. Er is uitgegaan van een referentieperiode 
van 15 jaar en windgebied I, het zwaarste windgebied, want de bovenbouw moet overal 
in het land toepasbaar zijn. Als permanente belasting is de belasting genomen van het 
eigen gewicht (schatting), de folie en de extra constructiedelen zoals koppelkokers en 
windverbanden. Als incidentele belasting de windbelasting en de sneeuwbelasting.  
 
In onderstaand schema is te zien hoe de krachtenverhouding is. Alleen de grootste 
krachten worden getoond, dit zijn immers de maatgevende. De getoonde krachten zijn: 
M (moment), V (dwarskracht), N (normaalkracht), reactie X (reactiekracht in x-richting) 
en reactie Z (reactiekracht in z-richting). Reactiekrachten zijn ter plaatse van de voet van 
de constructie. 
 
Tabel 2.29 Krachten in maatgevende constructies 

Boogtype 
Krachten uit 

fundamentele 
combinaties 

M +22 kN 
-45 kN 

V 21 kN 

N 80 kN 

reactie X 57 kN 

9,9°

4200 +P

3000 +P

4 x 2646 mm
6 x 3564 mm

6885 +P

A 30-07

 

reactie Z 58 kN 

M +48 kNm 
-85 kNm 

V 31 kN 

N 151 kN 

reactie X 114 kN 

8,5°

4200 +P

3000 +P

4 x 3609 mm
6 x 4379 mm

7817 +P

B 40-08

 
reactie Z 98 kN 

M +107 kNm 
-175 kNm 

V 51 kN 

N 245 kN 

reactie X 174 kN 

8,5°

4200 +P

3000 +P

4 x 4642 mm
6 x 5428 mm

9906 +P

C 50-10

reactie Z 160 kN 
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De krachten zijn niet erg groot zoals te verwachten was, het dakbedekkingsmateriaal is 
niet zwaar en alleen het feit dat het een vrije overspanning maakt de krachten tot wat ze 
zijn. De krachten die echter wel behoorlijk groot zijn, zijn de reactiekrachten aan de voet 
van de boog. Vooral de kracht in de x-richting is behoorlijk fors. Dit wordt veroorzaakt 
door de spatkrachten die vanuit de boogvorm komen, de vlakke cirkelvorm zorgt ervoor 
dat de voeten van de constructie naar buiten geduwd worden.  
Een trekkabel van de ene voet van de boog naar de andere voet zou deze kracht in z’n 
geheel opheffen. Echter omdat de onderbouw onafhankelijk moet zijn van de bovenbouw 
is dit geen handige oplossing, omdat hiervoor voorzieningen opgenomen zouden moeten 
worden in de vloer. Vooral in het geval dat het geheel over een bestaande onderbouw 
gezet zou worden zal dit een heleboel arbeid kosten om een dergelijke voorziening in de 
vloer op te nemen zonder dat er hinder van wordt ondervonden. 

Een trekkabel op 4,5 meter hoogte is de volgende optie. Deze hoogte is genomen omdat 
er binnen het gebouw voertuigen moeten kunnen rijden.  
De drie bovenbouwen die eerder zijn berekend zijn nu opnieuw berekend met trekkabel 
op 4,5 meter hoogte. Het resultaat is dat de trekkabel niet of nauwelijks effect heeft op 
de grootte van de spatkrachten. In een van de drie gevallen werkt het zelfs tegen. Zoals 
in bovenstaande illustratie is te zien zouden er bij deze oplossing een heleboel extra 
hulpmiddelen gebruikt moeten worden om de redelijk forse staalkabel (Ø20mm) niet 
door te laten hangen. Ook zouden er aan de constructie enkele lastige verbindingen (en 
dus extra elementen!) moeten worden gemaakt. 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de spatkrachten in de fundering van de boog 
opgevangen moet worden. Er moet worden onderzocht of het type grondslag 
maatgevend is voor de fundering van de bovenbouw en welke vorm het beste een 
materiaalbesparing teweeg brengt.  

 
De berekeningen zijn gemaakt in het programma Technosoft en de uitwerkingen hiervan 
bevinden zich in bijlagen. 

Peil

11148 +P

4500 +P

fig. 2.41 Trekkabel op 4,5m hoogte 

eil

148 +P

fig. 2.42 Constructie met poerfundering 
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2.4.4 Ontwikkeling liggers 
 
De liggers hebben in de systeemmodulatie al een maatvoering meegekregen die berust 
op een aanname. Voor de systemen A, B en C zijn de liggerhoogtes respectievelijk 400, 
550 en 700mm genomen. Deze maten staan met elkaar in de juiste verhouding ten 
opzichte van de grootte van de overspanningen. De lengte van de ligger is al grotendeels 
bepaald door de segmentering van de boogconstructies, deze wordt alleen nog aangepast 
door de ontwikkeling van de verbindingselementen die aan bepaalde maten moeten 
voldoen.  
 
De dimensionering van de liggers betreft eigenlijk alleen nog de doorsnede. Dat wil 
zeggen de maten van de hoofdbuizen die de constructieve sterkte bepalen en de positie 
van die 3 buisprofielen onderling. Door middel van een optimalisatie in liggervorm en 
buisgroottes wordt de samengestelde ligger bepaald. Voor de diagonalen die het geheel 
aan elkaar smeden is aan de hand van vuistregels een aanname gedaan. De bepalende 
constructieve eis voor de diagonalen is axiale druk (knik), dus de kniklengte en de 
grootte van het profiel spelen hierbij een rol.  

Constructieve samenwerking buisprofielen 
Normaal gesproken wordt in een constructieve berekening een profieldoorsnede 
genomen en wordt er gekeken of deze voldoet aan de gestelde eisen. Omdat er nu geen 
beschikking is over een bestaand profiel wordt de procedure omgedraaid. Door middel 
van de krachten die bekend zijn wordt met behulp van een spreadsheet bepaald wanneer 
een bepaalde combinatie van buisdoorsneden en liggerhoogte voldoet. Er wordt gestreefd 
naar een minimaal gewicht, dus voor de gebruikte doorsneden wordt de minimale hoogte 
gesteld. 
 
Om tot een goede berekening te komen, moeten voor een dergelijke liggerdoorsnede 
eerst enkele vaste rekenwaarden gesteld worden. De profieleigenschappen zoals 
oppervlakte van de doorsnede, massa en kwadratisch oppervlaktemoment staan 
beschreven in de daarvoor bestemde tabellen. De eigenschappen voor deze 
liggerdoorsnede moeten echter zelf bepaald worden. Hieronder staan de daarvoor 
gebruikte formules. In eerste instantie is er uitgegaan van dezelfde boven- en onderbuis. 
Dit is echter geen goede werkwijze omdat de krachten niet gelijk verdeeld zijn over de 
gehele doorsnede en de bovenzijde van de doorsnede bestaat uit twee buizen, hier 
kunnen dus meer krachten worden opgenomen.  
 

 
Atotaal (mm2)     
 
Iy;totaal (mm4)   
 
Wy;totaal (mm3)   

 
= 2Aboven + Aonder  
 
= 2Aboven(1/3h)2 + Aonder(2/3h)2 
 
= Iy;totaal / (2/3h) 

1
/3

 h
2
/3

 h

zwaartepunt

 
fig. 2.43 Formules voor bepaling constructieve eigenschappen liggerdoorsnede 
 
Een analyse van de krachtswerking in de hoofdbuizen laat zien dat de boven- en 
onderbuis niet dezelfde krachten krijgen te verduren. Wanneer het moment over de 
ligger wordt ontbonden in een rechtlijnige kracht is te zien dat deze in de onderste buis 
in tegengestelde richting wijst ten opzichte van de normaalkracht. Dit geeft een gunstig 
effect voor de onderbuis, waarvan er maar één is. De bovenbuizen hebben een optelling 
van moment en normaalkracht te verduren, maar doordat zich hier twee buizen bevinden 
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zijn deze krachten goed te verdelen. In de volgende illustratie is te zien hoe de krachten 
worden ontbonden in verschillende componenten per buis. 

  
Uit de berekende maximale krachten die zich voordoen in de constructie kunnen de 
benodigde doorsneden worden bepaald voor de hoofdbuizen. Door middel van een 
spreadsheet waarin de verschillende buizen (boven en onder) met hun eigenschappen en 
de hoogte van de ligger kunnen worden ingevoerd is te zien of een combinatie van 
buisprofielen met een bepaalde hoogte voldoet. Uit deze combinatie wordt meteen het 
gewicht per strekkende meter van de samengestelde ligger bepaald (inclusief 
diagonalen). In deze berekening is de sterkte maatgevend. De uiterste grenstoestand 
voor buiging is het criterium waar in de meeste gevallen het eerste de uiterste waarden 
bereikt worden. Voor sommige gevallen wordt de trekspanning over de doorsnede van de 
onderste buis te groot. 
 
Optimalisatie 
Voor elk systeem zijn de relevante, mogelijke combinaties van boven- en onderligger 
bekeken en getoetst. De waarden die hieruit zijn gekomen zijn gesorteerd op gewicht per 
strekkende meter en in een schema gezet. Het is niet zo dat vanzelfsprekend de lichtste 
samenstelling kan worden gekozen. Dit komt omdat is gebleken dat hoe hoger de ligger 
wordt, hoe lichter de gebruikte profielen kunnen zijn en hoe kleiner het totale gewicht is. 
In principe geldt dus dat de hoogst mogelijke ligger het lichtst is. Dit is echter voor het 
betreffende systeem waarschijnlijk geen goede keuze omdat de liggerhoogte dan veel te 
groot is in verhouding tot het gebouw waarin het gebruikt wordt. Hiermee komen de 
hanteerbaarheid en transporteerbaarheid in gevaar. 
Voor de keuze van de ligger worden daarom twee randvoorwaarden gesteld.De 
doorsneden die aan beide criteria voldoen en het kleinste gewicht hebben zijn de liggers 
die het meest optimaal zijn. 
 
Randvoorwaarde 1:  De hoogte van de ligger wordt beperkt door een minimale en 
een maximale hoogte, die volgens eigen inzicht nog in het systeem voldoen. Deze wordt 
afgeleid van de als uitgangspunt aangenomen liggerhoogte, maar de maximale hoogte 
zal hier verder vanaf liggen dan de minimale hoogte. 

 
fig. 2.44 Krachtswerking in liggerdoorsnede 
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Randvoorwaarde 2:  Wanneer er voor de onderste buis een ander profiel wordt 
gebruikt dan voor de bovenste moet de buitendiameter van de boven- en onderbuis 
gelijk zijn. Het verschil in buisprofiel zit hem dan alleen nog in de wanddikte.De driehoek 
in de doorsnede van de ligger moet gelijkzijdig zijn. Dit betekent dat de diagonalen allen 
dezelfde lengte hebben wat de maakbaarheid verbetert.  
 
Hiernaast is te zien welke 
berekende combinaties 
voldoen aan de construc-
tieve eisen en aan de 
gestelde randvoorwaarden. 
De verschillende combina-
ties staan gesorteerd op 
gewicht.  
De bovenste samenstelling 
in het rijtje is het lichtst, 
dus deze is gekozen voor 
de ligger. Deze waarden 
zijn dikgedrukt. 
 
Ligger A moet voor rand-
voorwaarde 1 voldoen aan 
een liggerhoogte die ligt 
tussen 375mm en 475mm. 
Het minimaal mogelijke 
gewicht voor ligger A is 
13,09 kg/m, deze ligger is 
echter 520mm hoog. De 
gekozen ligger heeft hierna 
het laagste gewicht. 
 
Ligger B heeft een mini-
male hoogte van 525mm 
en een maximale hoogte 
van 650mm. Het minimaal 
mogelijke gewicht voor 
ligger B is 17,55 kg/m, 
deze ligger is echter 
675mm hoog. 
 
Ligger C heeft als rand-
voorwaarde een hoogte 
tussen 675mm en 825mm.  
De lichtst uitvoerbare 
ligger heeft een gewicht 
van 27,05 kg/m, de hoogte 
hiervan is echter 905mm. 
 
De gekozen liggersamen-
stellingen liggen niet ver 
van het minimaal mogelijk 
gewicht af. Het is in feite de 2e of de 3e mogelijkheid in de rij. De randvoorwaarden 
leveren dus geen echte beperkingen op, maar zorgen er wel voor dat de juiste keuze 
gemaakt in verband met zaken zoals transporteerbaarheid en productietechniek. Door 
deze aspecten tijdig mee te nemen wordt er gericht ontworpen en is de kostenbesparing 
waarschijnlijk groter dan wanneer er klakkeloos wordt gekozen voor het kleinste gewicht. 

Ligger B 

hoogte ligger  
(mm) 

buisdiameter 
boven 

Ø x t (mm) 

buisdiameter 
onder 

Ø x t (mm) 

gewicht 
(kg/m) 

600 48,3 x 3,2 48,3 x 5,0 17,85 
640 48,3 x 4,0 48,3 x 4,0 18,86 

590 60,3 x 2,9 60,3 x 4,0 19,07 

570 48,3 x 4,0 48,3 x 5,0 19,20 

645 60,3 x 3,2 60,3 x 3,2 19,33 

575 60,3 x 3,2 60,3 x 4,0 19,74 

600 76,1 x 2,9 76,1 x 2,9 21,11 

570 76,1 x 2,9 76,1 x 3,2 21,35 

545 60,3 x 4,0 60,3 x 4,0 21,55 

560 76,1 x 3,2 76,1 x 3,2 22,28 

Tabel 2.30a/b/c Optimalisatie ligger 

Ligger A 
hoogte ligger  

(mm) 

buisdiameter 
boven 

Ø x t (mm) 

buisdiameter 
onder 

Ø x t (mm) 

gewicht 
(kg/m) 

465 48,3 x 2,6 48,3 x 3,2 13,27 
435 42,2 x 3,2 42,2 x 4,0 13,57 

415 48,3 x 2,6 48,3 x 4,0 13,66 

455 48,3 x 2,9 48,3 x 3,2 13,82 

405 48,3 x 2,9 48,3 x 4,0 14,22 

375 48,3 x 2,6 48,3 x 5,0 14,30 

445 48,3 x 3,2 48,3 x 3,2 14,36 

400 48,3 x 3,2 48,3 x 4,0 14,80 

Ligger C 

hoogte ligger  
(mm) 

buisdiameter 
boven 

Ø x t (mm) 

buisdiameter 
onder 

Ø x t (mm) 

gewicht 
(kg/m) 

805 76,1 x 2,9 76,1 x 5,0 27,66 
780 76,1 x 3,2 76,1 x 5,0 28,42 

795 88,9 x 3,2 88,9 x 4,0 30,21 

745 76,1 x 4,0 76,1 x 5,0 30,77 

705 88,9 x 3,2 88,9 x 5,0 31,24 

755 88,9 x 4,0 88,9 x 4,0 33,03 

705 76,1 x 5,0 76,1 x 5,0 33,68 

755 101,6 x 3,6 101,6 x 3,6 33,99 

675 88,9 x 4,0 88,9 x 5,0 34,16 
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Het verschil in gewicht is in alle drie de gevallen immers zo klein dat door 
materiaalbesparing geen echte winst wordt behaald. 

Uitwerking 
De doorsnede van de ligger is nu bepaald. De liggerlengte wordt bepaald nadat de 
verbindingselementen gedimensioneerd zijn. Die stap wordt later besproken. Een 
probleem bij de bepaling van de plaats van de diagonalen is het verschil in lengte van de 
korte en lange ligger per systeem. 
 
Door de korte ligger op te delen in 4 of 5 vakken waarin in elk vak twee diagonalen 
worden geplaatst (in / en \ richting) is het mogelijk om er bij de lange ligger één vak bij 
te zetten. Het enige punt waarin de korte en lange ligger qua maatvoering dan 
verschillen is de restruimte buiten de diagonalen. Dit komt omdat de lengtes geen exact 
deelbare waarden zijn. In de volgende tekeningen is te zien hoe dit probleem is opgelost 
en hoe de doorsnede is uitgewerkt. 
 
Tabel 2.31 Maatvoering ligger A 

Ligger A 

hoofdligger boven: 
 
hoofdligger onder: 
 
diagonalen: 

Ø48,3 x 2,6 
 
Ø48,3 x 3,2 
 
Ø21,3 x 2,3 

Gewicht: 
 
Gewicht korte ligger (A1): 
 
Gewicht lange ligger (A2): 

13,27 kg/m 
 
34,37 kg 
 
6,55 kg 

44
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Tabel 2.32 Maatvoering ligger B 

Ligger B 

hoofdligger boven: 
 
hoofdligger onder: 
 
diagonalen: 

Ø48,3 x 3,2 
 
Ø48,3 x 5,0 
 
Ø26,9 x 2,3 

Gewicht: 
 
Gewicht korte ligger (A1): 
 
Gewicht lange ligger (A2): 

17,85 kg/m 
 
63,42 kg 
 
77,17 kg 

596

6
0
0

59
6

68
6
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430430430430 430

57

430430 430 430

 
 
Tabel 2.33 Maatvoering ligger C 

Ligger C 

hoofdligger boven: 
 
hoofdligger onder: 
 
diagonalen: 

Ø76,1 x 2,9 
 
Ø76,1 x 5,0 
 
Ø33,7 x 2,6 

Gewicht: 
 
Gewicht korte ligger (A1): 
 
Gewicht lange ligger (A2): 

27,66 kg/m 
 
126,90 kg 
 
148,64 kg 

91
876

6

918

766
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Vergelijking gewicht met IPE-profiel  
Om tot een goed beeld te komen over wat het voordeel is van het ontwikkelen van een 
samengestelde ligger en het gebruik ervan in plaats van de gebruikelijke profielen, is het 
zinvol om een vergelijking te maken met het gebruik van conventionele staalprofielen.  
De vergelijking wordt gemaakt met een IPE-profiel, omdat dit profiel het meest voor de 
hand ligt om te gebruiken voor een dergelijke boogconstructie. Het IPE-profiel is een vrij 
slank profiel en goed bruikbaar hier, omdat de constructie vrij licht is en weinig 
permanente belasting te verdragen heeft (door de lichte dakbedekking). In de volgende 
gewichtsvergelijking wordt duidelijk dat een standaardprofiel voor een ongebruikelijke 
constructie helemaal niet standaard hoeft te zijn. 
 
Tabel 2.34 Gewichtsvergelijking vakwerkligger-IPE 

 
De getallen in het schema laten zien dat het gebruik van een samengestelde ligger zorgt 
voor een materiaalgebruik/gewicht van ongeveer 40% van een zelfde constructie-
uitvoering met IPE-profielen. Dit is een flinke gewichtsbesparing terwijl de hoogte van de 
ligger niet eens zo veel groter wordt.  
 
In het hoofdstuk “Kostenbesparing” zal een meer uitgebreide vergelijking worden 
gemaakt tussen het materiaalgebruik van een IFD bovenbouw en van een traditionele 
bovenbouw. 
 

Gewichtsvergelijking 

gewicht vakwerkligger Benodigde IPE voor boogconstructie 
Boogconstructie 

profiel gewicht profiel gewicht 
A30-07 ligger A1/A2 13,27 kg/m IPE 240 30,7 kg/m 

B40-08 ligger B1/B2 17,85 kg/m IPE 330 49,1 kg/m 

C50-10 ligger C1/C2 26,77 kg/m IPE 400 66,3 kg/m 
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2.4.5 Ontwikkeling verbindingselementen 
 
Om de rechte vakwerkliggers onder een hoek te verbinden moeten er 
verbindingselementen ontwikkeld worden. Deze elementen worden gedimensioneerd aan 
de hand van een aantal eisen die gevormd worden door aspecten als constructieve 
zekerheid, esthetica, materiaaleisen en een goede integratie in het systeem. 
In de verbindingen tussen de liggers moet een hoek worden gerealiseerd die uiteenloopt 
van 8,5° tot 12,5° binnen de drie deelsystemen.  
De elementen moeten een momentvaste verbinding tussen de liggers maken door middel 
van een eenvoudige montage en een minimum aan elementen. Met een eenvoudige 
montage wordt bedoeld dat er weinig handelingen te verrichten zijn en dat de montage 
zonder zwaar materieel moet kunnen geschieden. De elementen moet ondanks deze 
eisen eenvoudig maatafwijkingen kunnen opnemen door een in het element opgenomen 
tolerantievoorziening.  
De verbindingselementen mogen geen schade toebrengen aan de folie die om de liggers 
wordt gespannen door scherpe randen of uitstekende delen. Om de liggers vrij te houden 
van extra bewerkingen worden eventuele koppelkokers en windverbanden ter plaatse 
van het verbindingselement gemonteerd. Hiervoor moet een geïntegreerde of een extra 
voorziening worden gemaakt. 
Bij al deze randvoorwaarden wordt tot slot gesteld dat de combinatie van liggers en 
verbindingen een esthetisch verantwoord geheel moeten vormen met een minimum aan 
materiaalgebruik. 

Ontwerp 
De verbinding moet momentvast zijn. In wezen betekent dit dat wanneer de hoofdbuizen 
van de liggers aan elkaar worden gemaakt zodat er een doorlopende buis ontstaat, de 
krachten altijd afgedragen kunnen worden. Een probleem is echter het feit dat de 
verbinding zeer eenvoudig moet worden en dat er geen uitsteeksels aan zitten 
(bijvoorbeeld boutkoppen) die de folie kunnen beschadigen.  
 
Hieronder staan vier schematische verbindingen waarop het probleem opgelost kan 
worden.  
 

    
recht met 1 hoek in het 
centrum 

koppelplaten onder een 
hoek 

gebogen zonder hoek recht met 2 hoeken aan 
liggerzijde 

fig. 2.45 Mogelijkheden hoekverbinding 
 
Type 2 valt bij voorbaat al af. Deze manier verbruikt te veel materiaal en is esthetisch 
niet goed, omdat er te duidelijk een onderbreking in de constructie wordt gemaakt. Op 
deze manier wordt de verbinding (ergens binnen de driehoek worden de koppelplaten 
dan bevestigd aan elkaar) niet in het centrum van de hoofdbuizen gemaakt waar de 
krachten zich een weg door banen. 
 
Type 3 is wel zonder hoeken te maken, maar hier is sprake van een gebogen element. 
Het is moeilijk om deze goed en maatvast te maken in de juiste hoek en met de juiste 
lengte. Dit type valt daarom ook af.  
 



Hoofdstuk 2: IFD bovenbouwsysteem voor rundveehouderij  

IFD bouwen voor rundvee- en varkenshouderij - R. Gijsbers 471953 - maart 2005 63 

Bij type 1 wordt er maar één hoek gemaakt in het midden van het element. Op deze 
manier wordt er een scherpe punt gemaakt centraal tussen de liggers. Omdat hierdoor 
scheurvorming in de folie kan ontstaan die over de verbinding wordt gespannen valt deze 
verbindingswijze ook af. 
 
Type 4 blijft dan over. Deze maakt alleen ter plaatse van de liggerbeëindiging een hoek. 
Doordat deze hoek de helft is van de hele hoek is het scheurgevaar voor de folie minder. 
De verbinding met de ligger wordt gemaakt met het verbindingselement in de buis van 
de ligger, daarom zal er geen scherpe afwerking kunnen ontstaan wanneer de liggerbuis 
goed afgewerkt is.  
 
In het ontwerp is er voor gekozen om de verbinding uit twee delen te laten bestaan. 
Hierdoor wordt de daadwerkelijke verbinding die de krachten moet overbrengen niet ter 
plaatse van de liggers gemaakt, maar in de verbindingselementen. 
Het element bestaat in wezen nog steeds uit een buis die de twee hoofdbuizen van de 
liggers door laat lopen. Om een verbinding te kunnen maken wordt het element in twee 
halve buizen gedeeld die aan elkaar bevestigd worden. De beide elementen worden door 
middel van een schroefverbinding in de hoofdbuizen van de ligger geschroefd. Op deze 
manier is het mogelijk om op drie plaatsen tegelijk een verbinding tot stand te brengen 
zonder problemen. 
In het boven- en zijaanzicht is schematisch te zien hoe de verbinding eruit ziet (zonder 
bevestigingsmiddelen). In het zijaanzicht is goed te zien dat ter plaatse van beide liggers 
een hoek ontstaat. Het aantal bouten per verbinding moet minimaal zijn afhankelijk van 
wat de grootte van de doorsnede toelaat. 

 

Berekening & dimensionering 
De verbinding wordt op deze manier op wrijving belast. De bouten die de twee gelijke 
elementen verbinden klemmen de halve buizen tegen elkaar. Het krachtenspel is echter 
niet voor alle verbindingen hetzelfde. Dit is al eerder duidelijk gemaakt in de 
dimensionering van de liggers. De krachten in de bovenste helft van de ligger kunnen 
immers door twee buizen opgenomen worden en in de onderste helft is maar één buis. 

fig. 2.46 Bovenaanzicht verbindingselement 

fig. 2.47 Zijaanzicht verbindingselement 
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Dat de situering van de driehoek op deze manier is gedaan is geheel terecht gebleken 
toen de verbindingen gedimensioneerd werden.  
Om tot de krachten te komen die door de verbindingen over gebracht moeten kunnen 
worden moet niet alleen met de maximale trekkracht gerekend worden, ook het moment 
in de boven- en onderzijde wordt erbij gerekend door dit om te rekenen naar een 
normaalkracht.  
Hieruit blijkt dat als voor de 2 bovenbuizen het moment wordt omgerekend naar een 
normaalkracht dat dit ook een trekkracht is. Deze worden dus opgeteld. In de onderbuis 
echter wordt het moment omgerekend naar een drukkracht. Deze mag dus van de 
trekkracht afgetrokken worden. Hieruit blijkt dat de kleinste kracht in de onderste buis 
zit, de bovenste helft van de ligger, waarin de grootste trekkracht zit, heeft twee buizen 
waarover deze kracht verdeeld wordt. Dit geeft dus een gunstig effect. 
 
De rechte zijden van elk verbindingselement moeten om tot een groot wrijvingsoppervlak 
te komen zo groot mogelijk zijn. Omdat de diameter van de hoofdbuizen in het A- en B-
subsysteem maar 48,3 mm is, moet het verbindingselement massief zijn. Op deze 
manier kan op de eenvoudigste wijze een schroefgat met ingetapte schroefdraad worden 
gemaakt door hem simpelweg in het massieve staal te boren en te tappen. 
De uiteinden van de verbindingselementen die aan de ligger worden bevestigd worden in 
de hoofdbuis geschroefd. Dit is een eenvoudige verbinding die precies de vorm van de 
ligger volgt. Er wordt een schroefdraad op het verbindingselement getapt op het gedeelte 
dat gedraaid wordt in de binnenkant van de hoofdbuis, hierin moet dus dezelfde 
schroefdraad getapt worden. Deze verbinding zal in principe bij voldoende schroefdraad 
(overbrengingsvlak) altijd voldoen. 
 
In een berekening is gekeken of de boutverbinding van de twee elementen voldoet. Er is 
getracht zo min mogelijk schroeven te gebruiken. Uit berekeningen bleek dat bij 1 bout 
per verbinding er niet genoeg massa was om een dergelijk grote schroef te gebruiken. 
Dit zou ook geen goede manier zijn geweest, omdat er met maar één schroef een 
scharnier ontstaat en de verbinding moet momentvast zijn. Twee schroeven per 
verbinding (dus totaal 6 schroeven per liggerverbinding) bleek wel te kunnen.  
In onderstaand schema is te zien wat de minimale maten zijn voor het toepassen van 
bouten met boutkwaliteit 8.8.  
 
Tabel 2.35 Dimensionering boutverbinding verbindingselement 

Boutverbindingen 
Boog + 

boutmaat 
d 

(diameter) 
bg 

(boutgat) 
e1 

(randmaat) 

s1 
(tussen-
maat) 

tot. 
(totale 

breedte) 

A   M16 48,3 mm 18 mm 21,6 mm 39,6 mm 82,8 mm 

B   M20 48,3 mm 22 mm 26,4 mm 48,4 mm 101,2 mm 

bgd

s1

tot.

e1 e1

C   M24 76,1 mm 26 mm 31,2 mm 52,8 mm 115,2 mm 

 
Door de schroeven elk van een andere kant te bevestigen ontstaan hierdoor 2 exact 
dezelfde verbindingselementen (zie figuur 2.48)  

fig. 2.48 Plaatsing bouten in verbindingselement 
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Aanvankelijk was er gekozen voor een bout met een bolverzonken kop. Dit bleek echter 
een onnodig dure oplossing te zijn en wanneer de bout niet precies op zijn plek zit, 
worden de krachten door de schuine kanten van de boutkop geconcentreerd op één plek. 
Daarom is gekozen om een potverbinding toe te passen. De bout verdwijnt als het ware 
in het element en wordt aangedraaid door middel van een inbussleutel. In de verbinding 
wordt rekening gehouden met eventuele maatafwijkingen. De maatafwijkingen die 
ontstaan bij het monteren van de liggers op 3 punten tegelijk worden volledig in het 
boutgat opgenomen door middel van tolerantievoorzieningen. De toleranties variëren van 
10 tot 13 mm. In de z-richting is geen tolerantievoorziening opgenomen, omdat deze 
richting in principe altijd klopt. De schroefdraad waarmee het element in de ligger wordt 
geschroefd wordt niet gebruikt om maatafwijkingen op te vangen. In onderstaande 
illustratie is te zien hoe het slobgat in het ontwerp is meegenomen. Om de bout wordt 
nog een borgring geschoven om de krachten zo goed mogelijk te verdelen. 

 
In deze illustratie is goed te zien dat de schroefverbindingen niet geheel rond zijn. Ze zijn 
afgesneden om materiaal te besparen. Er is genoeg oppervlakte met schroefdraad over 
om de krachten over te brengen. 
 
In onderstaande illustratie is te zien uit welke elementen een verbinding is opgebouwd. 
Hierbij staan afgebeeld: 2 hoofdbuizen van liggers, 2 verbindingselementen, 2 
borgringen en 2 bouten. 
 

 
verbindingelement geëxplodeerd Verbindingselement gemonteerd 

fig. 2.50 Ruimtelijke weergave verbindingselement 

Koppelkokers & windverbanden  
Om de boogspanten te verbinden zodat er een stabiele constructie ontstaat moeten er 
behalve een fundering ook koppelkokers en windverbanden worden aangebracht. De 
koppelkokers en windverbanden moeten ervoor zorgen dat niet alleen de stabiliteit van 

fig. 2.49 Totaalbeeld verbindinselement 
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de constructie gewaarborgd wordt, er is immers als dakbedekking geen stijf materiaal en 
er worden geen gordingen toegepast, maar ook dat de winddruk op de juiste manier 
wordt afgedragen.  
Omdat de constructie in elk deel van het land moet kunnen worden neetgezet moet er 
gerekend worden met de zwaarste windklasse. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de 
zwaarte van de constructie en dus ook voor de dimensionering van de koppelkokers en 
windverbanden. 
De folie wordt boven- en onderlangs 
getrapt geplaatst, daarom worden ook 
de koppelkokers getrapt geplaatst. In de 
oneven spantvakken grijpen ze aan bij 
de bovenste hoofdbuis van de ligger, in 
de even spantvakken grijpen ze aan bij 
de onderste hoofdbuis van de ligger. 
Omdat de ligger in een driehoekvorm 
met de punt naar beneden ligt zijn de 
koppelkokers in de even spantvakken 
langer dan die in de oneven 
spantvakken (zie tekening hiernaast).  
 

De winddruk van de zijgevels wordt 
opgevangen door de boogspanten zelf, 
de winddruk op de kopgevel moet via de 
koppelkokers en windverbanden naar de 
spanten en vervolgens naar de fundering 
afgedragen worden. Daardoor worden in 
het eerste een laatste spantvak, 
grenzend aan de kopgevels meer 
koppelkokers geplaatst dan in de overige 
spantvakken, waar de koppelkokers 
vooral de functie hebben om de 
constructie op zijn plaats te houden. 
Windverbanden zijn om de winddruk 
mee af te dragen alleen nodig in het 
eerste en laatste spantvak.  
Om de liggers vrij te houden van extra 
bewerkingen is ervoor gekozen om de 
koppelkokers te bevestigen ter plaatse 
van de verbindingselementen tussen de 
liggers. Dit is mogelijk omdat deze 
redelijk gelijk verdeeld geplaatst zijn 
over de lengte van de boog waardoor 
een goede verdeling van koppelkokers 
ontstaat. De windverbanden worden op 
hun beurt op de uiteinden van de 
koppelkokers bevestigd om deze vrij te 
houden van de boogspanten. 
In het bovenaanzicht hiernaast is te zien 
hoe een gebouw met 9 spantvakken 
wordt ingevuld met koppelkokers en 
windverbanden 
 
 

Na berekening met behulp van de winddruk op de kopgevel met windgebied I staan in 
onderstaand schema de benodigde koppelkokers en windverbanden per overspanning. 
Voor de doorsnede van de koppelkokers is gekozen voor het profiel met het minste 
massa, dit is het buisprofiel welke esthetisch gezien ook het beste in de constructie past. 

 

 

 
 
fig. 2.52 Plaatsing windverbanden en  
koppelkokers (bovenaanzicht) 

 
fig. 2.51 Plaatsing koppelkokers 
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Het uiteinde van de buis wordt machinaal tot een plat vlak gedrukt om hier een 
bevestigingsvlak te maken. Omdat het profiel een vrij grote hoogte heeft, en bij 
bevestiging in het centrum van de hoofdbuis van de ligger geplaatst is, is ervoor gekozen 
om de afplatting a-centrisch te maken, waardoor de koppelkoker niet boven de ligger 
uitkomt en de folie niet raakt. 
Voor de windverbanden is ook gekozen voor een ronde doorsnede. Hier geldt ook dat 
deze de minst mogelijk massa heeft en esthetisch de beste vorm. Het windverband wordt 
beëindigd voor bevestiging met een stuk stripstaal waardoor een bevestiging wordt 
gemaakt met één bout. 
 
Tabel 2.36 Dimensionering koppelkokers en windverbanden 

 A 25m A 30m B 35m B 40m C 45m C 50m 

spantafstand 4,60m 4,60m 5,75m 5,75m 6,90m 6,90m 

koppelkokers 
koppelkoker Ø 76,1 x 2,9 76,1 x 2,9 88,9 x 3,2 88,9 x 4,0 101,6 x 5,0 101,6 x 6,3 

windverbanden 
stripstaal   45 x 4 45 x 6 55 x 6 55 x 8 65 x 8 65 x 10 

bout M16 M16 M20 M20 M24 M24 

massief rondstaal Ø 14 Ø 16 Ø 16 Ø 20 Ø 20 Ø 22 

 
Als uitgangpunt voor een bevestigingsmogelijkheid voor koppelkokers is gekozen voor 
een eenvoudige toevoeging aan het bestaande verbindingselement. Dit betekent dat er 
een extra element aan wordt bevestigd waar de koppelkoker aan bevestigd kan worden 
met een boutverbinding. Het extra element moet bevestigd worden ter plekke van één 
van de bouten die gebruikt worden voor het verbinden van de liggers, dan kan dit 
eventueel een langere bout zijn. 
In onderstaand schema zijn 4 dwarsdoorsneden te zien van mogelijke ontwerpen die 
verbonden zijn op het bestaande verbindingselement. Het beste ontwerp is geselecteerd 
aan de hand van voor- en nadelen. 
 
Tabel 2.37 Ontwikkeling bevestigingselementen koppelkokers 

Ontwerp Voor- en nadelen 

 

+ centrische krachtenverdeling 
+ vrij van folie 
 
- veel bewerkingen 
- veel materiaalgebruik 
- andere bout (langer) 
- geen oplegging (montage lastig) 

 

+ vrij van folie 
+ eenvoudig profiel 
+ montage eenvoudig (oplegging) 
 
- a-centrische krachtenverdeling 
- niet vrij van foliebaan onder 
- andere bout (langer) 
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+ vrij van folie 
+ montage eenvoudig (oplegging) 
 
- a-centrische krachtenverdeling 
- veel bewerkingen 
- zwakke plek in profiel t.p.v. hoek 
- andere bout (langer) 

+ centrische krachtswerking 
+ eenvoudig profiel 
+ vrij van folie 
+ weinig materiaal 
+ standaard bout met toevoeging 
+ montage eenvoudig (oplegging) 
 
- secuur laswerk (weinig raakvlak) 
- kunststof borgring 

 
De vierde variant is het eenvoudigst en heeft de meeste voordelen. Hier wordt het 
minste materiaal gebruikt en de krachtswerking is optimaal. Doordat er enkel een bout 
met een opgelaste lip wordt gebruikt is de montage zeer eenvoudig, het profiel wordt 
immers in hetzelfde boutgat gedraaid als gebruikelijk en kan met de hand eenvoudig 
aangedraaid worden door de lip vast te grijpen. Nadeel is wel dat de borgring van 
kunststof moet zijn omdat de lip horizontaal uit moet komen en daardoor kan het 
voorkomen dat de bout niet helemaal strak is aangedraaid. Door een kunststof borgring 
te gebruiken met een bepaalde indrukbaarheid is het mogelijk om toch een voldoende 
strakke montage te krijgen.  
 
In onderstaande tekeningen is te zien hoe het koppelelement in boven en zijaanzicht is 
gesitueerd. 
 

 
fig. 2.53 Bovenaanzicht bevestigingselement koppelkokers 
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fig. 2.54 Zijaanzicht bevestigingselement koppelkokers  

 
In onderstaande illustraties is te zien uit welke componenten een verbinding met een 
bevestigingsmogelijk voor een koppelkoker is opgebouwd. Hierbij staan afgebeeld: 2 
hoofdbuizen van liggers, 2 verbindingselementen, 1 stalen borgring, 1 kunststof borgring 
1 bout en 1 verbindingselement voor een koppelkoker. 
 

 
verbindingelement geëxplodeerd Verbindingselement gemonteerd 

fig. 2.55 ruimtelijke weergave bevestigingselement koppelkokers 
 
 
In de bijlagen zijn volledige tekeningen en berekeningen opgenomen. 
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2.4.6 Ventilatieprincipe &  foliebevestiging 
 
Zoals reeds is beschreven in de vormbepaling van het gebouw is er sprake van een nog 
niet veelvuldig toegepast ventilatieprincipe in de stallenbouw. De ventilatiestroom in een 
traditioneel stalgebouw gaat meestal via de zijwanden naar binnen en via een open nok 
over de gehele lengte van de stal naar buiten. Dit heeft als gevolg dat het 
ventilatiedebiet vaak te wensen over laat en dat bepaalde delen van de stal weinig tot 
niet geventileerd worden. 
 
Door het gebruik van de open ruimte die gecreëerd wordt door de vakwerkliggers in 
combinatie met een getrapte plaatsing van de folie, is het mogelijk om in elke 1 of 2 
spantvakken een ventilatiestrook over de gehele breedte van de stal te vormen. Hierbij 
wordt het principe van het schoorsteeneffect gebruikt wat ervoor zorgt dat het 
ventilatiedebiet heel groot en homogeen over de gehele stal is. De luchtaanvoer komt via 
de (open) zijgevels. Het binnenklimaat wordt op deze manier voor de koe optimaal 
gehouden. Er mag voor het welzijn van het dier geen sprake van tocht zijn, dus weinig 
tot geen temperatuurverschil tussen binnen en buiten zodat er geen hinderlijke 
luchtbeweging ontstaat. Daarnaast mag er ook geen vocht van buiten komen. Ter plaatse 
van de zijwanden steekt de 
folie ongeveer een meter uit 
boven de vloer dus hier wordt 
inregenen voorkomen. Bij de 
liggeropeningen moet de 
driehoeksvorm ervoor zorgen 
dat het niet kan inregenen, 
om ervoor te zorgen dat de 
wind het water van het dak 
niet binnen kan blazen moet 
de onderste folie 
doorgetrokken worden (zie 
illustratie). 
 

Plaatsing van de folie 
De folie wordt getrapt geplaatst ter wille van de ventilatie, daarnaast wordt ervoor 
gezorgd dat er geen constructiedelen doorsneden hoeven te worden, om de foliebanen zo 
eenvoudig mogelijk te houden en extra voorzieningen voor waterdichtheid te voorkomen. 
De folie moet wel zo geplaatst worden dat er geen constructiedelen geraakt worden 
(zoals koppelkokers), dus moet de folie ineens de hele spantafstand overbruggen. Dit 
betekent dat de folie op spanning geplaatst moet worden, om doorhangen te voorkomen, 
en dat de kwaliteit van de folie voldoende moet zijn om dergelijke spanning toe te laten 
zonder extreme vervorming. 

 

 
fig. 2.56 Waterdichting door foliebevestiging 

 
fig. 2.57 Folieplaatsing twee zijden open 
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Om ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen geen hinder veroorzaken bij zware wind, 
bijvoorbeeld door rechtstreeks inwaaien met windval tot gevolg, wordt de mogelijkheid 
geboden om de opening aan één zijde geheel dicht te trekken. De geopende zijde staat 
dan van de wind af. Door het kiezen van de juiste breedtes van foliebanen zou dit 
kunnen door enkel het schuiven van de folie in de richting van een opening.  
In onderstaande illustratie staat deze mogelijkheid afgebeeld. 
 

Basiseisen van de folie 
Voor de folie is tot zover geen geschikt materiaal gevonden. Er zijn heel veel folietypen 
te gebruiken in enorm veel variaties qua kleur, sterkte, coatings, transparantie en prijs.  
Vandaar dat het daadwerkelijke folietype niet benoemd is. In principe is alles mogelijk 
alleen er hangt uiteraard wel een prijskaartje aan vast.  
Voor de keuze van de folie wordt hier een aantal punten opgenoemd waaraan de folie 
tenminste moet voldoen: 

• Prijs; De folie mag niet te duur zijn. Echter wanneer de folie vanwege de gestelde 
eisen toch relatief duur wordt is dit geen beperking, omdat de foliekosten een 
fractie zijn van de totale kosten. De folieprijs ligt ergens tussen € 0,40 en € 4,- 
per m2 afhankelijk van de gewenste kwaliteit. Vergeleken met de kosten van een 
traditionele dakbedekking (± €15,-) is dit niet veel  

• Levensduur; De levensduur van de folie moet ongeveer 15 jaar zijn. Voor het 
hele gebouw geldt in principe een referentieperiode van 15 jaar. Dit is dan ook de 
afschrijvingstermijn. 

• Transparantie en kleurstelling; De folie moet in ieder geval genoeg licht 
binnen laten om een voldoende lichte stal te krijgen bij bewolkt weer. 
Productietechnisch gezien moet de luminantie altijd tenminste 200 lux zijn. De 
folie mag echter geen direct zonlicht doorlaten, een diffuse lichtdoorlating is het 
gunstigst. Voor de uitstraling van de stal in het landschap wordt voor de folie 
gekozen voor een bedekte kleur. Het liefst een kleur die natuurlijk overkomt en 
rustig in het landschap staat. 

• Brandwerendheid; Voldoende volgens de gestelde eisen in het bouwbesluit. 
• Sterkte; De folie moet voldoende treksterk zijn om 15 jaar zonder problemen te 

functioneren en niet teveel te vervormen onder de gestelde omstandigheden. De 
folie moet dus ook bestand zijn tegen relaxatie (kruip) door het uitoefenen van 
een langdurige belasting (bv. sneeuw). 

Bevestiging van de folie 
De folie moet zoals gezegd blijvend op spanning staan om de spantafstand te kunnen 
overbruggen, maar ook om eventuele vervorming meteen op te vangen. Wanneer de 
folie door wil gaan hangen als gevolg van een belasting moet deze door de 
bevestigingsmiddelen meteen worden bijgespannen. Dit betekent dat de spanning over 
de gehele zijde moet worden verdeeld en niet alleen op bepaalde punten. Een klemprofiel 
zoals gebruikt word in de kassenbouw voldoet hiervoor niet. Deze biedt niet de 
mogelijkheid om na te spannen. Een spanbandsysteem voldoet wel aan die eisen alleen 

 
fig. 2.58 Folieplaatsing één zijde open (van de overheersende windrichting af) 
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deze bevestiging is puntsgewijs en vergt een behoorlijk stevige bevestiging omdat de 
trekkrachten wordt gecentreerd naar één punt. 
Een oplossing is om over de gehele breedte op vrij korte afstanden van elkaar een veer 
of elastiek op spanning te brengen en deze aan de ligger te bevestigen. Omdat de 
levensduur voor de folie op 15 jaar is gesteld zijn veren het meest voor de hand liggend. 
Het kunststof van de elastieken kan verweren na verloop van tijd en voldoet dan niet 
meer voor de bedoelde toepassing.  
De veren moet dan bevestigd worden aan de folie. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: 
door een randstaaf in te lussen over de gehele lengte van de foliebaan en deze plaatselijk 
te bevestigen met de veer, of door een gat te stansen in een dubbelgevouwen randstrook 
en hieraan de veer te bevestigen. In figuur 2.59 is te zien hoe dit eruitziet. 
 

  

randstaaf in lus gestanst gat in dubbelgevouwen foliezeil 

fig. 2.59 Veerbevestiging aan foliebaan 
 
De bevestiging van de veren aan de ligger kan eenvoudigweg door een gat te boren in de 
hoofdbuis en de haak aan het uiteinde van de veer hierin te steken. Om waterinstroming 
in de ligger te voorkomen kan er een haak opgelast worden om de veer aan te 
bevestigen. 
 

  
fig. 2.60a/b Plaatsing foliezeil 
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2.4.8 Poerfundering 

De fundering van de boogstallen wordt aan hoge krachten blootgesteld. Eerder is al 
aangegeven dat de spatkrachten in de voet van de constructie zo groot zijn dat een 
gangbare poerfundering niet zal voldoen. Hiervoor moet een minder conventionele 
oplossing voor gevonden worden die én materiaal bespaart én de krachten kan 
opvangen. Daarnaast heeft een geprefabriceerde en demontabele oplossing de voorkeur 
zodat er eenvoudig gemonteerd en getransporteerd kan worden.  

Reactiekrachten en dimensionering 
De reactiekrachten in de voet zijn bepalend. 
Deze zijn bij de vormbepaling al getoond in een 
x- en z- richting. Omdat de constructie onder 
een hoek (van ongeveer 45°) op de poer rust 
heeft de werkelijke kracht ook die richting. Om 
materiaal te besparen is ervoor gekozen om de 
krachten rechtstreeks in deze richting op te 
vangen en niet om ze op te delen in een x- en 
een z-kracht. De resultante van de kracht in x- 
en z-richting zoals deze uit de berekeningen is 
gekomen is hierbij maatgevend. In de figuur 
hiernaast is te zien hoe de fundering ten 
opzichte van de constructie gesitueerd is.  
Om te zorgen dat de constructie op zijn plaats 
blijft is het zaak om een voldoende 
draagkrachtige grondslag te hebben en genoeg oppervlakte in de poer om de krachten te 
verdelen. De combinatie van grondspanning en krachtresultante bepaald hoe groot de 
oppervlakte van de poer moet zijn.  
Er wordt uitgegaan van een fundering op staal om de kosten minimaal te houden. In 
gebieden met een slecht draagkrachtige grond ontkom je er niet aan om te heien, maar 
vanuit de IFD bouwwijze is het beter om dit te voorkomen wanneer het kan.  
 
De draagkracht van een zandgrond is 
ongeveer twee keer zo groot als die 
van een kleigrond. Dit betekent dat 
het benodigde oppervlak voor de 
fundering twee keer zo klein kan zijn.  
Aan de hand van deze gegevens kan 
een schatting gemaakt worden van het 
benodigde oppervlak voor de fundering. Een precieze berekening wordt niet gemaakt 
omdat dat voor een dergelijk geval een zeer moeilijke berekening is, want het 
grondspanningsverloop is anders dan bij een zuiver verticale kracht. Om de fundering 
exact te berekenen zal een gespecialiseerde constructeur ingeschakeld moeten worden. 
In tabel 2.39 is te zien hoe groot de resultante is in de bogen met de grootste 
spatkrachten en wat globaal de benodigde oppervlakte is die nodig is op een 
draagkrachtige zand- en kleigrond.  
 
Tabel 2.39 resultante reactiekrachten 

 reactiekrachten benodigde oppervlakte 

 x (kN) z (kN) resultante (kN) zand klei 

A 30-07 57,47 57,60 81,37 45° 0,85 m2 1,70 m2 
B 40-08 114,03 98,20 150,49 49° 1.60 m2 3,20 m2 
C 50-10 174,31 160,00 236,61 47° 2.50 m2 5,00 m2 

 
fig. 2.61 Situering poer 

Zand  beddingsconstante:   10000 kN/m3 
 grondspanning (δmax): 100 kN/m2 
 

Klei beddingsconstante:   1000 kN/m3 
 grondspanning (δmax): 50 kN/m2 

Tabel 2.38 Draagkracht grondlaag 
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Vooral voor de grootste overspanning is een vrij groot oppervlak nodig om de boog op 
z’n plaats te houden. Echter de maten van de drie subsystemen staan wel met elkaar in 
de juiste verhouding. Een oppervlakte van 5 m2 is een vierkant met een lengte en 
breedte van 2,24 meter. Dat is een maat die niet schrikbarend groot is. Een berekening 
zou uit moeten wijzen hoe dik de plaat moet zijn met deze oppervlakte. Er moet immers 
ook nog een momentkracht opgenomen kunnen worden door de poer. Die oplossing zal 
afhangen van de optimalisatie tussen de hoeveelheid wapening en de grootte van de 
betonmassa. Een benadering hiervoor is moeilijk te geven zonder een goede berekening, 
er is echter wel te verwachten dat dit geen enorm dikke plaat zal worden omdat de 
krachten in het centrum en symmetrisch aangrijpen.  

Opbouw en montage 
De poer moet zo flexibel en demontabel mogelijk zijn, daarom wordt deze niet als één 
geheel aangebracht. De constructie wordt beëindigd met een voerplaat waarin een 
voorziening is opgenomen om op de fundering te bevestigen. Op de funderingsplaat die 
in de grond wordt gelegd wordt een poer bevestigd met een stelmogelijkheid waarop de 
constructie kan worden bevestigd. Dit element is bedoeld om de krachten over te 
brengen naar de plaat en om alle stelmogelijkheden in op te nemen. Het materiaal 
hiervan is nog niet bepaald, maar omdat de stelvoorzieningen van staal moeten zijn is 
een betonnen element niet waarschijnlijk, want alle verbindingen zijn immers 
staalverbindingen. Door deze onderdelen gescheiden te houden wordt het transport veel 
eenvoudiger dan wanneer de poer reeds op de funderingsplaat  geplaatst zou zijn. Het 
zijn losse stapelbare volumes geworden.  
 
Om een beeld te geven hoe de fundering wordt gerealiseerd op de bouwplaats wordt 
middels drie stappen, zoals te zien is in de illustratie, uitgelegd hoe de montage in zijn 
werk gaat en welke voorzieningen hiervoor nodig zijn. 

fig. 2.62 Montagevolgorde poerfundering 
 

1. Om een plaat schuin in de grond te leggen onder ongeveer de goede hoek moet 
een vrij nauwkeurige sleuf worden gegraven. Dit kan met bijvoorbeeld een 
graafmachine die gebruikt wordt om sloten te graven. Er moet dan wel voor 
gezorgd worden dat de grond niet onnodig omgewoeld wordt zodat de 
draagkracht ervan minder wordt. In de plaat zijn voorzieningen aangebracht voor 
de bevestiging van de overbrengingspoer. 

2. De poer die op de plaat wordt gemonteerd heeft grofweg de vorm van de ligger 
om materiaal te besparen en de krachten gelijk te verdelen. Deze wordt op een 
vaste plek op de schuine plaat gemonteerd en daarna worden het gat meteen 
aangevuld met zand en aangetrild om de plaats te verzekeren. In het element zijn 
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meerdere stelmogelijkheden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van 
draadeinden die op hoogte gedraaid kunnen worden. Wanneer er bijvoorbeeld drie 
draadeinden gebruikt worden is het mogelijk dat een onnauwkeurigheid (die 
vrijwel zeker voorkomt) van de hoek waaronder de plaat gelegd is bij het plaatsen 
in drie richtingen bijgesteld kan worden. Op het element is een zelfde voetplaat 
bevestigd als aan de constructievoet. Hierin zijn boutgaten opgenomen die 
overeenkomen met die in de voetplaat van de boog.  Het stel-
/overbrengingselement is in de illustratie onder ‘2’ schematisch weergegeven. 

3. De z-richting en de hoek waaronder de aansluiting ligt zijn gesteld. Nu moeten de 
x- en y- richting nog verzekerd kunnen worden. Deze voorzieningen worden 
gemaakt in de voetplaat die de constructie beëindigd. De boutgaten in de 
voetplaat waarmee het spant op de montageplaat op de fundering wordt 
bevestigd zijn uitgevoerd als slobgaten die een onnauwkeurigheid in x- en y-
richting op kunnen vangen. Het spant wordt op de montageplaat gehesen en  de 
voetplaten worden bevestigd met bouten en moeren zodat de krachten aan de 
grond afgedragen kunnen worden. 
Op de voetplaat, die uit een afgeronde driehoek bestaat, zijn drie buizen gelast 
waarin een schroefdraad getapt is net als in de uiteinden van de liggers. Hierin 
kunnen de standaard koppelelementen voor liggerbevestiging gedraaid worden 
zodat ook deze verbinding met dezelfde middelen gemaakt kan worden als de rest 
van de constructie.  

Door het scheiden van de verschillende onderdelen van de fundering en het gebruiken 
van de dezelfde bevestiging voor de voetplaat als voor de liggers, is het mogelijk om de 
funderingsbevestiging zo eenvoudig mogelijk te maken. De fundering is nog steeds IFD 
door het gebruik van droge verbindingen en prefab elementen en is eenvoudig te 
transporteren. Het stelwerk van de moeren is een nauwkeurig werk wat met zorg 
uitgevoerd moet worden. Het schuin in de grond plaatsen van de betonplaat is eveneens 
een nauwkeurig werk waarbij zettingen en onnauwkeurigheden heel makkelijk zullen 
optreden. Wanneer het blijkt dat de plaat niet goed op zijn plaats blijft zal er in de sleuf 
eerst een laagje beton gestort moeten worden waarop de plaat kan rusten. Een gestorte 
hulplaag is vrij nauwkeurig te stellen. De plaats is dan verzekerd, mits het gestorte deel 
redelijk nauwkeurig gestort is. Overige zettingen en onnauwkeurigheden moeten op te 
vangen zijn door de besproken voorzieningen. 

 
Wanneer er toch geheid moeten worden is er een andere oplossing nodig. Er zal een 
ander poerelement bevestigd moeten worden waarin de gevraagde hoek is opgenomen, 
maar verdere onnauwkeurigheden door zettingen of plaatsing op staal blijven achterwege 
omdat de heipaal vrij nauwkeurig af te werken is. De spatkrachten zullen volledig door de 
heipalen opgenomen moeten worden, wat de lengte van de palen bepaald. Als blijkt dat 
de trekkracht erg groot is kunnen ook trekpalen gebruikt worden.  
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2.4.8 Gevelontwerp 
 
Naast de folie die het gebogen dakvlak bedekt zijn het de gevels die het beeld van het 
gebouw aan de buitenkant bepalen. Vooral de kopgevel, wat in verhouding een vrij groot 
vlak is en loodrecht in het landschap staat, verdient de nodige aandacht om deze goed in 
het landschap te laten passen. De zijgevel is wat minder in het zicht doordat de 
boogconstructie eroverheen valt en doet vooral dienst als ventilatieopening.  

Kopgevel 
Om de kopgevel in alle gebieden van Nederland in te kunnen laten passen is variatie in 
de afwerking van groot belang. Niet alleen variatie in materiaal, maar ook in kleur, 
belijning en indeling van de gevel. Deze mogelijkheden passen precies in het straatje van 
IFD bouwen, er wordt immers gevraagd om een flexibel in te delen gevel. Vooropstaand 
blijft dat een gevelsysteem niet te duur mag worden. Er is gekozen om de gevel evenals 
de constructie modulair op te bouwen. Door modulen te gebruiken waarmee de gevel op 
wordt gebouwd is het mogelijk om per module te variëren in afwerking, deze modulen 
kunnen in elke boogvariant ingezet worden door het gebruiken van standaardmaten. De 
achterconstructie moet ook zoveel mogelijk hetzelfde zijn om modulatie en een 
beperking van elementen mogelijk te maken. Vandaar dat voor de opbouw van de gevel 
een stalen raamwerk wordt opgebouwd welke wordt bevestigd aan de boogconstructie. 
Tegen de stalen achterconstructie kunnen de gevelmodules gemonteerd worden. 
 
De gevelmodules bestaan uit rechthoeken van 1 x 1,4 meter. Deze maten zijn gekozen 
door het combineren van algemeen gebruikte deurmaten (een grote schuifdeur van 
4x4,2 m en een veedeur van ongeveer 2x2m). De elementen zouden ook groter kunnen 
zijn, maar dan zijn ze niet meer eenvoudig hanteerbaar. 
De gevelmodulen bestaan uit een simpel houten raamwerk, als een soort kozijn, met 
daarop een afwerkingsmateriaal. Het materiaal waarmee de module wordt betimmerd 
moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor landschappelijke inpasbaarheid. Dat 
betekent dat het een natuurlijk ogend materiaal moet zijn in de gewenste kleur per 
gebied. Het gebruik van hout is een goede mogelijkheid. Het is een natuurlijk materiaal 
met een goede uitstraling naar het landschap. Doordat er gewerkt wordt met 
geprefabriceerde modulen is het mogelijk dat bijvoorbeeld een gepotdekselde gevel niet 
meer peperduur is door de vele arbeid die ermee gepaard gaat. De afwerkmaterialen 
mogen niet te veel massa hebben, steenachtige materialen zijn bijvoorbeeld niet 
mogelijk. Dunwandige stalen platen, kunststof delen en ook windbreekgaas en folie zijn 
wel geschikt. 
De boogvorm van de constructie zorgt voor problemen door de modulatie in rechthoeken. 
Het gevolg is dat restoppervlakken op maat gemaakt moeten worden in de fabriek. 
 
De gevel kan op deze manier met grote diversiteit worden uitgevoerd. De opdrachtgever 
kan de gevel naar wens invullen. Door het gebruik van verschillende materialen, kleur en 
materiaaloriëntatie zijn de mogelijkheden voor de gevelinvulling zeer groot, zonder 
hiervoor veel extra arbeid te gebruiken. 

 
variatie in belijning en materiaal 
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variatie in belijning en materiaal 

 
variatie in materiaaloriëntatie 

 
variatie in kleur 
fig. 2.63 Variaties in gevelindeling 
 
Bovenstaande varianten laten heel goed zien wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft 
de indeling. Er wordt gevarieerd met belijning, materiaal, materiaaloriëntatie en kleur. 
 
Voor de achterconstructie worden als stijlen IPE-profielen gebruikt. Deze zijn het meest 
geschikt omdat ze het minste materiaal gebruiken bij een grote winddruk. Tegen de 
stijlen worden als horizontale delen vierkante kokerprofielen gebruikt. Hiervoor geldt qua 
materiaalgebruik hetzelfde als voor de stijlen. Er is voor beide profielen in de opbouw van 
een kopgevel een variatie aan 
profielhoogten en wanddikten. 
Dit komt doordat het gevelvlak 
niet een vaste breedte/hoogte 
verhouding heeft en niet alle 
elementen hebben dezelfde 
hart-op-hart afstand. De 
achterconstructie volgt de 
belijning zoals die is gesteld 
door de modulatie van de 
geveldelen. In de illustratie 
hiernaast is te zien hoe de 
profielgroottes zich verhouden 
in het boogtype B35-08.  fig. 2.64 Opbouw hulpconstructie gevel 
     

1  IPE 220
2  IPE 200
3  IPE 180
4  IPE 140
5  IPE 80
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fig.2.65 Detail gevelopbouw 

 
De bevestiging aan de boogconstructie 
geschiedt door een kokerprofiel geheel de 
boog te laten volgen en aan de onderste 
hoofdbuis te monteren. Aan deze koker 
worden de gevelkolommen bevestigd met 
een hoekstaal. De horizontale kokers worden 
bevestigd op lippen die aan de kolommen zijn 
gelast. De voorzijde van de kolommen staat 
ondanks het verschil in profielgrootte gelijk. 
De horizontale kokers zijn voorzien van 
aangelaste lippen waartegen de 
gevelmodules bevestigd kunnen worden. De 
kokers hebben allemaal dezelfde grootte 
(100x50mm) maar wel verschil in wanddikte 
afhankelijk van de plaatsing. In de tekening 
hiernaast is te zien hoe de gevelmodules op 
de achterconstructie en onderling bevestigd 
worden en hoe de achterconstructie aan de 
boog en aan elkaar is bevestigd. 

Zijgevel 
De zijgevels dienen vooral als toevoer voor 
ventilatielucht. Als het in de winter vriest of 
onder andere zware weersomstandigheden 
zoals storm moet er wel de mogelijkheid zijn 
om de zijgevel af te sluiten. Daarom kan er 
met een minimale buizenconstructie die 
stabiliteit aan de boog kan ontlenen en wordt 
bevestigd op de stalvloer, een oprolbaar zeil 
worden opgehangen, eventueel in combinatie 
met een windbreekgaas. Door middel van 
steigerverbindingen zijn deze heel eenvoudig 
op elke willekeurige plek aan de 
boogconstructie te bevestigen. 
De kleur van dit oprolbaar zeil is meestal 
olijfgroen, maar kan ook andere kleuren 
hebben. Voor de landschappelijke 
inpasbaarheid is dit geen belemmering omdat 
de zijgevels een tijdelijke afscheiding zijn en 
onder het foliedak vallen. De zichtbare 
hoogte is maximaal 3 meter. 
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2.4.9 Marktmogelijkheden 
 
Zoals reeds in de agronomische voorwaarden en in de doelstelling voor de IFD 
bovenbouw is beschreven liggen er voor een IFD rundveegebouw mogelijkheden om 
bestaande problemen en kansen in de sector in te vullen. In het ontwerp is al rekening 
gehouden met aspecten als imago, dierwelzijn, stalindeling, binnenklimaat en flexibiliteit. 
Een nieuw bouwconcept kan echter alleen maar slagen als er vanuit de markt vraag voor 
is en als de kosten lager of gelijk zijn als voor een traditioneel gebouw.  
Met kosten worden niet de investeringskosten bedoeld, maar de jaarkosten. Dit heeft 
betrekking op de referentieperiode en de afschrijvingstermijn. Voor een rundveehouder is 
het vooral belangrijk wat de invloed van de jaarkosten is op de melkprijs per kg. Het 
resultaat van inkomsten en uitgaven levert voor de boer het bedrag op dat hij overhoudt 
als winst. Deze winst bestaat uit inkomsten voor de boer en een deel om terug te 
investeren in het bedrijf. 
 
Het is van belang om te kijken op welke gebieden de IFD bovenbouw kosten bespaart en 
wat het geschatte marktaandeel betekent voor de productie van elementen voor het 
gebouw. Hieruit ontstaat een beeld waaruit blijkt of de IFD bovenbouw voordeel oplevert 
om goed te kunnen concurreren in de markt. 

Kostenbesparingen 
In het systeem is door het beperken van het aantal elementen getracht om de kosten zo 
laag mogelijk te houden. Het is immers goedkoper om een aantal keer hetzelfde element 
te produceren dan om steeds een ander element te produceren met een afwijkende 
maatvoering. De dimensionering van de elementen is op basis van de constructieve eisen 
geoptimaliseerd op materiaalgebruik. Door tevens gebruik te maken van constructief 
gunstige vormen is het materiaalgebruik tot een minimum beperkt. In de volgende 
opsomming wordt uitgelegd welke aspecten eveneens invloed hebben op de verlaging 
van de kosten voor het systeem.  
 

- Materiaalgebruik; 
De constructie-elementen zijn zo gedimensioneerd dat er een minimale hoeveelheid 
materiaal gebruikt wordt en de werking van het systeem niet wordt aangetast. De 
elementen zijn tot het uiterste gedimensioneerd, maar blijven natuurlijk wel binnen de 
gestelde marges van constructieve zekerheid. Het uitsparen van materiaal heeft als 
gevolg dat de elementen niet standaard zijn zodat ze speciaal voor dit project gemaakt 
moeten worden. Echter doordat het systeem (inter)nationaal toepasbaar is, is door de 
schaalgrootte de duurdere, specialistische productie minder belastend voor de kosten van 
het systeem. 
 

- Serieproductie;  
Prefabricage en modulariteit van het systeem maakt het mogelijk dat de productie 
geautomatiseerd kan worden. In serieproductie worden de ontwikkelingskosten voor het 
productieproces verdeeld over de kostprijs van het grote aantal elementen. Op deze 
manier wegen de kosten voor het opzetten van een productielijn (eenmalige kosten) niet 
meer op tegen de kosten voor arbeid op de werkplaats (continue kosten). Wanneer de 
kosten voor de productie goed verdeeld kunnen worden, dus een grote serie, is een 
geautomatiseerde serieproductie interessant. Het feit dat het systeem zeer weinig 
verschillende elementen kent en dat in de ontwerpfase al rekening is gehouden met 
serieproductie werkt alleen maar in het voordeel. 
 

- Levertijd; 
Het systeem kent vele mogelijkheden en varianten die met een gering aantal standaard 
elementen gerealiseerd kunnen worden. De producent van de elementen hoeft daarom 
niet op een afroep te wachten totdat een type gebouw geproduceerd kan worden, maar 
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er kan een constante voorraad aangemaakt worden die bijgevuld wordt wanneer deze 
slinkt. Op deze manier kan een gebouw direct geleverd worden en kan de producent zijn 
tijden flexibel indelen. Wanneer de voorraad onder het gemiddelde komt kan men zelf 
bepalen wanneer er bijgeproduceerd wordt. Door de geringe omvang van de elementen 
en het kleine aantal varianten hoeft de opslagcapaciteit niet zo groot te zijn. De 
elementen worden opgebouwd uit lichte buisprofielen met veelal dezelfde afmetingen, 
hiervoor is dus weinig opslag nodig.  
 

- Arbeid;  
Wanneer de productie geautomatiseerd is, is hiervoor veel minder arbeid nodig dan 
wanneer met de hand geproduceerd wordt. De opstartkosten zijn wel hoger, maar de 
arbeidskosten veel lager. Bij montage van de constructie is er alleen een montageploeg 
nodig met een kraan. Deze kunnen in enkele dagen de hele constructie opbouwen. Een 
complete bouwploeg voor langere tijd is dus niet meer nodig, wat enorm scheelt in de 
kosten. 
 

- Transport; 
Doordat er weinig materiaal gebruikt wordt is er minder zwaar transport nodig. Een 
nadeel van prefab bouwen is echter dat het transport vaak van verder moet komen 
omdat er minder van deze bedrijven zijn dan traditionele productiebedrijven, het 
grondstoffenvervoer is echter wel minder door een materiaalbesparing. De elementen 
zijn lichter, dus het materieel om de elementen en de hele constructie op de bouwplaats 
te verplaatsen kan ook lichter zijn. Daarbij komt dat er slechts enkele dagen gebouwd 
wordt, dus de gebruiksduur is korter. De montageploeg bestaat uit minder man dan 
gebruikelijk op een bouwplaats en ze zijn slechts enkele dagen bezig dus het 
personenvervoer is ook beduidend minder. Alles samen resulteert transportbesparing tot 
een noemenswaardige verlaging van de kosten. 
 

- Sloop;  
In het IFD bouwen spreekt men eigenlijk niet van sloop. Men spreekt van demontage. Dit 
heeft als voordeel dat de elementen zoals in de IFD bovenbouw zonder degradaties uit 
elkaar kunnen worden gehaald en worden hergebruikt. Hergebruik kan zijn in hetzelfde 
gebouw dat verplaatst wordt naar een andere locatie, maar een element kan ook worden 
teruggevoerd in de aanvoer van het systeem, zodat het in een ander gebouw kan worden 
toegepast. De kosten die met sloop gepaard gaan zoals het slopen zelf en het verwerken 
of storten van materiaal wordt hiermee uitgespaard. Er moet enkel gedemonteerd en 
getransporteerd worden. De demontage van een gebouw kan in één dag voltooid zijn.  

Staalgebruik 
Wanneer de boogstal wordt gemaakt met de ontwikkelde vakwerkliggers is het 
staalgebruik erg laag. Wanneer dezelfde boog (met foliebedekking) zou worden 
gerealiseerd met standaard IPE profielen zou de materiaalbesparing al rond de 50% 
liggen. Dit is echter geen realistische vergelijking omdat een dergelijk constructie zich 
niet optimaal leent voor standaard profielen. Vandaar dat een vergelijking wordt gemaakt 
van de zwaarste typen boogstallen met een traditionele rundveestal van ongeveer 
dezelfde afmetingen. Het gaat hier alleen nog om het staalgebruik, dit is immers de 
grootste kostenpost in het materiaalgebruik, zeker wanneer de staalprijzen in 2004 in het 
oog worden gehouden. 
 
In een traditionele rundveestal (zadeldak, vezelcement golfplaten, stalen spanten, deels 
gemetselde wand, deels wand van geprofileerde staalplaat) wordt in totaal 12-15 kg/m2 
staal gebruikt. Dit is afhankelijk van een heleboel aspecten zoals type dakbedekking, 
spantafstand, breedte, hoogte en profielkeuze, vandaar dat een precieze waarde niet te 
geven is. 
Voor de boogstal worden de grootste maten van subsysteem A, B en C gebruikt. Hiervoor 
wordt wel het precieze aantal kg/m2 bepaald voor een gebouw met 7 spantvakken en 8 
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spantconstructies. In tabel 2.40 staan de massa’s die gelden voor de verschillende 
onderdelen van de boogstal. 
 
Tabel 2.40 Staalgebruik IFD bovenbouw 

Staalgebruik A 30-09 B 40-10 C 50-12 

liggers 3728,0 kg 6176,0 kg 11888,0 kg 

verbindingen + bouten  874,4 kg 977,1 kg 3030,3 kg 

windverbanden 390,1 kg 748,6 kg 1107,2 kg 

koppelkokers 754,6 kg 1508,5 kg 3148,2 kg 

totaal 5747,0 kg 9410,3 kg 16340,2 kg 

oppervlakte 805,0 m2 1368,5 m2  2028,8 m2 
 

staalgebruik 7,1 kg/m2 6,9 kg/m2 8,1 kg/m2 

 
Vergeleken met een traditionele rundveestal besparen de zwaarste systemen van de 
boogstallen A, B en C respectievelijk gemiddeld 47%, 48% en 39% op de totale 
staalmassa. Dit is een forse besparing als je alleen naar het materiaalgebruik kijkt. Er 
moet echter wel rekening worden gehouden met de bewerkingen die gedaan moeten 
worden om een vakwerkligger te produceren. Aan de andere kant geeft de lage massa 
een transportbesparing en een betere verwerkbaarheid.  
Omdat voor de boogstal met de zwaarste systemen is gerekend kan globaal worden 
gezegd dat de staalbesparing vergeleken met traditionele bouw 50% bedraagt. 

Geschat marktaandeel 
Als de productie wordt geautomatiseerd moet er bepaald worden of het voor het aantal 
te vervaardigen elementen perspectief biedt om dit seriematig te doen. Hiervoor moet 
een beeld worden geschetst van de gevraagde productiecapaciteit voor de productie van 
de boogstalvarianten in een bepaalde marktsituatie.  
Per jaar worden er gemiddeld 1000 nieuwe rundveestallen gebouwd. Er wordt uitgegaan 
van een marktaandeel van 10% dat als boogstal wordt gebouwd. Dat betekent dat er 
100 nieuwe boogstallen per jaar bijkomen. Deze worden voor het beeld gelijk verdeeld in 
de drie subsystemen. Met afronding betekent dat 33 stallen per subsysteem in een gelijk 
aandeel aan varianten binnen het systeem.  

Tabel 2.41 Elementen-productie bij verwacht marktaandeel 

(elementen in absolute aantallen) A B C Totaal 
aantal stallen 33 33 33 99 
totaal spanten: (8x33) 264 264 264 792 
totaal liggers: (10x264) 2640 2640 2640 7920 
totaal liggerverbindingen: (11x264) 2904 2904 2904 3712 

liggers 
kort 1320 1320 1320 
lang 1320 1320 1320 

hoekverbindingselementen 
kort  1936 1936 1936 hoek 1  
lang 3872 3872 3872 
kort 1936 1936 1936 hoek 2 
lang 3872 3872 3872 
kort 1936 1936 1936 hoek 3 
lang 3872 3872 3872 
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Per gebouw wordt uitgegaan van 8 spanten, hiermee wordt een redelijk gemiddeld aantal 
dieren per stal behaald en de maten van het gebouw staan goed met elkaar in 
verhouding. We kijken nog alleen naar de productie van de liggers en de 
verbindingselementen, het is immers alleen om een beeld te krijgen of geautomatiseerde 
serieproductie zinvol is.  
 

 
Zoals op de vorige pagina te zien is, zijn de elementenaantallen van dusdanige grootte 
dat bij een marktaandeel van 10% een productie-unit recht op bestaan heeft. 
Waarschijnlijk geldt dit ook nog voor een marktaandeel van 5%. De vraag is echter waar 
het omslagpunt ligt voor de productiekosten met betrekking tot arbeid en 
automatisering. Vooral het aantal verbindingselementen is enorm. De oorzaak hiervan is 
dat per liggerverbinding er op drie punten een verbinding gemaakt wordt en elk punt 
bestaat uit twee gelijke delen. Dat geeft dus al een vermenigvuldiging van 6 vergeleken 
met de liggers. 
 
 
In het hoofdstuk “Kostenbesparing”  wordt specifieker ingegaan op het verkleinen van 
de bouwkosten door toepassing van IFD bouwen. 
 
 

 
 
 
 

 

fig. 2.66 Buitenaanzicht IFD bovenbouw 

fig. 2.67 Binnenzijde IFD bovenbouw 
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3.1   Inleiding 
 
Het uitgangspunt was om een IFD bouwsysteem voor rundvee- en varkenshouderij te 
ontwikkelen. Er is echter al eerder gesteld dat het zinvol is om de boven- en onderbouw 
te ontkoppelen. Wanneer men uitgaat van het ontkoppelen van boven- en onderbouw 
dienen zich voldoende mogelijkheden aan voor ontwikkelingen aan. Immers door de 
onafhankelijkheid van boven- en onderbouw worden gebouweisen die normaal voor het 
hele gebouw gelden en de uitvoering ervan bepalen, voor een deel verwezen naar één 
van beide gebouwdelen. 
 
Voor de bovenbouw zit het verschil vooral in het feit dat voor de verschillende 
diergroepen uiteenlopende eisen gesteld worden. Een melkkoe heeft veel licht en veel 
frisse lucht nodig. De temperatuur-comfortzone ligt tussen -10 en 20°C. Vandaar dat een 
bovenbouw ongeïsoleerd kan zijn en de ventilatie natuurlijk verloopt.  
Een varken heeft echter veel strengere eisen om geen productieterugslag te krijgen. 
Hiervoor geldt een temperatuur die ligt rond de 20°C als uitgangspunt. Dit betekent dat 
het klimaat in de stal altijd hetzelfde moet zijn ongeacht het buitenklimaat. De stal moet 
hierbij voldoende geïsoleerd zijn en een mechanisch geregelde ventilatie is onmisbaar. Te 
veel licht is voor de productie niet gewenst. 
 
Door de ontkoppeling van boven- en onderbouw ligt er een mogelijkheid om een IFD 
onderbouwsysteem te ontwikkelen wat kan volstaan voor zowel de varkens- als de 
rundveehouderij. 
 
Om dit te verwezenlijken is geprobeerd om een vaste maatvoering te bepalen dat als een 
raster kan worden gebruikt, het raster wordt dan opgebouwd uit vaste systeemlijnen 
waarbinnen de benodigde maatvoeringen kunnen worden opgenomen. Het probleem wat 
hierbij om de hoek komt kijken is dat de maatvoering van de rundveehouderij vrijwel 
vastligt. Bij varkens is iets meer te schuiven, maar hier gelden weer zware milieueisen 
die maatvoeringtechnisch grote beperkingen veroorzaken.  
De opbouw van een rundveestal heeft een lengteoriëntatie, dit betekent dat de 
verschillende zones zich in de lengte van de stal strekken. De dierverblijven zijn 
evenwijdig gelegen aan de centrale gang (voergang) van het systeem. 
Bij varkens is dit heel anders. Hier bevinden de dierafdelingen zich loodrecht op de 
centrale gang (controlegang).  
Deze systemen zijn in de loop der jaren zo gevormd door een combinatie van factoren 
zoals arbeid, diereisen, milieueisen en installatietechnische eisen waardoor een goede 
bedrijfsvoering mogelijk is. Vandaar dat aan de situering van de betreffende 
bedrijfsonderdelen beter niet getornd kan worden. Behalve dat de maatvoeringen van de 
gangbare onderbouwen veel van elkaar verschillen, is binnen de varkenshouderij ook nog 
een grote variatie aan maatvoeringen doordat er veel verschillende diergroepen zijn 
zoals: vleesvarkens, biggen, kraamzeugen en guste- en dragende zeugen. Om deze 
systemen op een goede manier in een maatsysteem te integreren is al een hele klus.  
 
Één van de uitgangspunten voor het IFD bouwen is flexibiliteit en demontabelheid. Een 
knelpunt hiervoor is de gebruikelijke mestkelder, vanwege de eis dat deze vochtdicht 
moet zijn en vaak de fundering is voor de bovenbouw. Het wezenlijke verschil tussen een 
kelder voor een rundveestal en een varkensstal is dat de kelder in een varkenshouderij 
(tot 1m diep) gebruikt wordt als mest- en waterkanaal (afvoer), maar ook als 
ventilatiekanaal (toevoer) om het binnenklimaat op peil te houden. Een onderkeldering 
bij rundvee (ongeveer 2m diep) is echter puur voor de mestopslag. Vanwege de 
gewenste materiaal- en transportbesparing is het niet meer dan logisch om de 
rundveestal zonder onderkeldering te maken. Dit wordt incidenteel al toegepast in de 
praktijk. De mestopslag kan immers ook prima worden opgeslagen buiten de stal.  
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Behalve de technische verschillen lopen de marktkansen voor rundvee- of 
varkenshouderij ook uiteen. De varkenssector kampt al enkele jaren met moeilijke tijden. 
De prijzen zijn erg laag en het wordt steeds moeilijker om een bedrijf goed draaiende te 
houden. Vooral de kleinere bedrijven krijgen het steeds moeilijker onder grote 
concurrentie van de grote jongens in eigen land, maar ook vanwege het aanbod uit het 
buitenland, waar produceren een stuk goedkoper is. Hierdoor blijft er weinig ruimte over 
om te investeren in nieuwe huisvesting en men zal eerder voor de zekerheid van een 
bestaand systeem kiezen dan voor een nieuw systeem om de investering veilig te stellen. 
Een nieuw onderbouwsysteem heeft alleen kans van slagen wanneer het bewezen is dat 
het goed functioneert en dat er voordelen aan zitten (flexibiliteit, demontabiliteit, 
restwaarde) ten opzichte van de gangbare systemen. Daarbij zal het ook nog goedkoper 
moeten zijn dan de huidige bouw om de marktintroductie te versoepelen, maar dat zal 
niet eenvoudig zijn omdat de gangbare bouw in de loop der jaren al van alle luxe is 
ontdaan. 
 
In de rundveesector liggen de zaken er beter voor. Er worden veel nieuwe gebouwen 
gezet en deze zijn meestal van alle luxe voorzien. De productie van melk is constant en 
de concurrentie vanuit het buitenland is niet bedreigend. Wel is duidelijk te zien dat er 
meer grote bedrijven ontstaan, maar de kleinere kunnen zich het hoofd nog goed boven 
water houden. Investeerders durven hier meer risico’s nemen. Regelmatig worden er 
nieuwe (bouw)systemen geïntroduceerd, de meeste op het gebied van stalinrichting of op 
elementniveau. 
Een nieuw onderbouwsysteem voor rundveehouderij heeft kans van slagen wanneer het 
de voordelen van IFD uit kan buiten en ook nog goed functioneel blijft in de 
bedrijfsvoering. Dat het goedkoper kan is zonder volledige mestkelder vrijwel zeker, 
alleen zal het moeilijk zijn om een traditionele manier van denken te doorbreken. Dit kan 
alleen met een (goedkoper) goed functionerend systeem met toekomstperspectief. 
 
 
In bovenstaande tekst is goed te zien dat er tussen de onderbouw van varkens- en 
rundveehouderij nogal verschillende eisen zijn. De kans op slagen van een technisch 
goed systeem is in beide sectoren niet verzekerd, in de varkenshouderij nog het minst. 
Vandaar dat er voor wordt gekozen om een scheiding te maken tussen rundvee- en 
varkenshouderij. Door voor beiden een apart systeem te ontwikkelen kunnen de gestelde 
eisen optimaal worden verwerkt zonder dat er concessies hoeven te worden gedaan. Het 
is belangrijk dat de eisen voor wat betreft klimaat, dierwelzijn, arbeid, bedrijfsvoering, 
productie, milieu en maatvoering zo goed mogelijk worden geïntegreerd. Dit kan alleen 
wanneer beide systemen elkaar niet in de weg staan.  
 
 
In de bijlage is het onderdeel “ontwikkeling onderbouwsysteem voor varkenshouderij” 
waarin verder wordt ingegaan op de ontwikkeling van een maatsysteem voor 
varkenshouderij en op de marktkansen voor een IFD onderbouwsysteem voor varkens-
houderij in de huidige markt. 
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3.2  Ontwikkeling onderbouwsysteem voor rundveehouderij 
 
Een IFD rundveestal betreft het hele gebouw. Vandaar dat naast de ontwikkeling van de 
bovenbouw een traject is ingezet voor de ontwikkeling van het IFD onderbouwsysteem. 
Het is de bedoeling dat de systemen een eenheid vormen, maar ze moeten ook 
onafhankelijk toegepast kunnen worden. Op een IFD onderbouw moet dus ook een 
traditionele bovenbouw geplaatst kunnen worden. 

3.2.1 Systeemopbouw  
 
De onderbouw kan in opgedeeld worden in twee delen. Dit zijn het vloeroppervlak en de 
mestopslag en/of -afvoer. 
Het vloeroppervlak is de plaats die werkelijk als stalruimte gebruikt wordt, bijvoorbeeld 
de ligboxen, de loopvloer en de voergang. De mestopslag bevindt zich in een traditioneel 
rundveegebouw onder de stal, in een twee meter diepe mestkelder. De mestkelder dient 
tevens als fundering voor het gebouw, hierop rusten de spanten en de vloeren. Er kan 
ook worden gekozen voor mestopslag (gedeeltelijk) buiten de stal. De vloeren worden 
dan op een zandbed of een strokenfundering gelegd en de mest wordt buiten de stal 
opgeslagen in een silo, foliebassin of een mestzak. In vrijwel alle gevallen wordt de 
gehele onderbouw van ter plaatse gestort beton vervaardigd. Ligboxelementen en 
loopvloerelementen (zoals betonnen roosters) worden meestal prefab gemaakt.  

Doelstelling 
De hoofddoelstelling is kostenbesparing. Dit is op meerdere manieren te bereiken, 
bijvoorbeeld door arbeidbesparing, transportbesparing en materiaalbesparing. Een 
mogelijkheid om dit te bereiken is door een IFD bouwwijze. Men maakt gebruik van de 
restwaarde van te demonteren elementen en men spaart sloopkosten uit.  
Voor IFD bouwen is flexibiliteit een belangrijk item, omdat men vrij moet zijn om een 
goede stalindeling te kiezen voor het best mogelijke productiesysteem. Een vrij 
indeelbare stalplattegrond met een kolomloze bovenbouw zou optimale flexibiliteit 
betekenen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om probleemloos in te krimpen en uit te 
breiden zonder een boel sloopwerk. Flexibiliteit is mogelijk bij een uitgekiend 
maatsysteem en een hoge graad van demontabelheid.  
Nu een compleet nieuwe onderbouw wordt gedimensioneerd is het zinvol om ook het 
dierwelzijn mee te nemen. Door een andere maatvoering is het mogelijk om 
gezondheidsproblemen te voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld de loopvloer voldoende 
zacht en stroef wordt uitgevoerd is er minder kans op klauwproblemen doordat de 
beloopbaarheid beter is.  
Als uitgangspunt wordt alleen de werkelijke stalruimte meegenomen in de IFD 
onderbouw. Voor het melkgebouw worden heel andere eisen gesteld op gebied van 
binnenklimaat en afwerking. Hierin bevinden zich veel meer installatievoorzieningen zoals 
de melkmachine en de melktank. Dit kan een onafhankelijk gebouw zijn met alleen een 
verbinding naar het stalgebouw. 

Invulling vloer 
Een ligboxenstal bestaat twee zones: de zone waarin het koeverkeer plaatsvindt en de 
zone waarin de boer voer kan aanvoeren. De scheiding tussen deze zones bestaat uit het 
voerhek. Dit is de plaats waar de koeien het voer vreten van de voerplaats. De zone met 
koeverkeer bestaat uit rijen ligboxen met daartussen loopgangen. De loopgang die grenst 
aan het voerhek is altijd breder dan de loopgangen tussen de ligboxen, omdat de koeien 
die staan te vreten de loopgang gedeeltelijk bezetten. Tussen de ligboxen zijn 
doorgangen gemaakt om van loopgang naar loopgang te komen. Op deze manier kunnen 
de koeien zich vrij bewegen tussen de ligboxen en zelf kiezen waar ze gaan liggen.  
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De zone waarin de boer zich 
beweegt bestaat hoofdzakelijk uit 
de voergang. Dit is de gang van 
waaruit hij de koeien van voer 
kan voorzien. Het is mogelijk om 
hier met de tractor of een ander 
voertuig doorheen te rijden. Het 
voer wordt vlak tegen het 
voerhek geplaatst zodat de 
koeien hun kop door het voerhek 
steken en het uit de voergang 
kunnen vreten. De plaats waar 
het voer ligt is meestal gecoat 
om invreten van het voer in het 
beton te voorkomen.  
 
Er zijn redelijk veel verschillende 
elementen nodig om een vloer 
van een rundveestal in te vullen. Vooral doordat er uitzonderingen in de vloer 
opgenomen moeten worden zoals een doorgang tussen de ligboxen, het voerhek en een 
coating voor in de voergoot. Aan de kant waar de koeien aan het voerhek staan te vreten 
heeft het de voorkeur dat er een opstap voor de voorpoten is, zodat de koeien beter bij 
het voer kunnen. Wanneer er bij een dichte vloer sprake van een mestschuif is om de 
mest van de loopvloer af te voeren geeft dit voor de koe geen problemen omdat de 
voorpoten vrij staan van de plaats waar de mestschuif loopt.  
De ligboxen aan de buitenrand van de stal moeten een grotere lengte hebben zodat er 
genoeg ruimte is voor de kop van de koe.  
 
Voor de loopvloer is het verstandig om een nieuw element te ontwerpen wat de 
beloopbaarheid en de mestafvoer aanzienlijk verbeterd. Er zijn veel alternatieven zoals 
de sleufvloer, de antislipvloer en de printvloer, maar deze focussen zich veelal op één 
van beide problemen, zodat er óf een schone, gladde vloer ontstaat óf een vieze, goed 
beloopbare vloer.  
Ter plaatse van het voerhek komen heel veel elementen samen. Er moet een opstap voor 
de koeien zijn, een voerhekmuurtje met voerhek en een coating op de voergang waar 
het voer ligt. Dit betekent voor een demontabel systeem veel verbindingen met kans op 
lekken door zettingen. Verbindingen zijn tevens de moeilijke punten in een demontabel 
systeem en vaak geldt hoe meer verbindingen, hoe duurder het wordt. Vandaar dat er 
wordt getracht om een element te ontwikkelen wat deze drie delen samenbrengt in één 
voerhekelement. 
 
Voor de doorgangen moet gekeken worden of er door middel van een nieuw element een 
oplossing gevonden wordt die naadloos past in de rest van de vloerinvulling. 

Mestafvoer / fundering 
Een traditioneel rundveegebouw heeft onder de vloer een mestkelder van twee meter 
diep. Hierin zit een enorme hoeveelheid materiaal wat als hoofdzaak gebruikt wordt als 
opslagruimte. Een diepe betonnen kelder is moeilijk te verenigen met flexibiliteit en 
demontabelheid. Voor een IFD onderbouw wordt daarom in beginsel gekozen om de 
mestopslag buiten de stal te plaatsen. Hierdoor wordt een heleboel materiaal bespaard 
en een groot deel van de arbeidskosten verdwijnt. Een mestopslag buiten de stal heeft 
als voordeel dat mestvergisting kan worden toegepast. Doordat de verse mest gaat 
vergisten in een afgesloten ruimte kan het methaangas wat ontstaat door een gasmotor 
geleid worden. De verbranding van het gas in de motor resulteert tot een 
energieopwekking. Zo is het mogelijk om het eigen bedrijf van energie te voorzien en 
ook nog terug te leveren aan het energienet. Een mestvergistingsinstallatie is een grote 
investering die bij voldoende rendabel gebruik binnen 5-7 jaar terugverdiend kan 

 
fig. 3.1 Koeien  t.p.v. voerhek 
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worden. Vooral voor de grotere rundveebedrijven is dit een rendabele investering. 
Wanneer er co-substraten meevergist mogen worden wordt de opbrengst nog hoger, dan 
spreekt men van co-vergisting. De mest die na vergisten overblijft is vruchtbare 
homogene mest en is beter voor de groei van akkergewassen dan onvergiste mest. 
Naast kostenbesparing wordt op deze manier ook aan het milieu gedacht. De ammoniak- 
en methaanuitstoot worden lager door het direct afvoeren van de mest. 
 
De IFD onderbouw zal om deze voordelen te kunnen benutten en om veel materiaal te 
besparen worden gemaakt op een strokenfundering. In de lengterichting van de stal 
worden funderingsstroken gelegd waarop de vloerplaten opgelegd worden. Het is 
mogelijk om dit demontabel uit te voeren zonder natte verbindingen. Een eis is wel dat 
de vloer geen plaatsverandering mag krijgen door zettingen of mechanische belasting. 
De strokenfundering moet dus plaatsvast zijn of de vloerelementen moeten nastelbaar 
zijn. De IFD onderbouw wordt uitgevoerd met volledig dichte vloer, de verbindingen 
moeten in ieder geval mestdicht zijn om doorlekken te voorkomen. 
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fig. 3.2 Voorbeeldopbouw van een ligboxenstal 
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3.2.2 Systeemontwikkeling & modulatie 
 
Het IFD onderbouwsysteem heeft de meeste kans van slagen wanneer alle mogelijke 
stalindelingen te maken zijn. Wanneer dit gerealiseerd kan worden is er sprake van een 
compleet systeem. Er wordt getracht om net als bij de bovenbouw een modulaire 
maatvoering toe te passen zodat de systeemwerking optimaal is. Dat het demontabel is 
komt de flexibiliteit en de uitwisselbaarheid van het systeem alleen maar ten goede. 

Maatsysteem 
Het onderbouwsysteem wordt ontwikkeld met het oog op de toekomst. In de afgelopen 
jaren zijn de diereisen voor wat betreft ruimtegebruik steeds hoger geworden. In de 
bijlage “agronomische invloeden” staat beschreven wat de verwachte toekomsteisen zijn. 
Vooral de vloeroppervlakte per dier wordt vergroot door vergroting van de ligbox en 
verbreding van de loopgangen.  
In onderstaande tabel worden de huidige maten vergeleken met de verwachte maten in 
de toekomst. 
 
Tabel 3.1 Maatvoering stalonderdelen 

Omschrijving huidige maat (m) verwachte 
toekomstmaat (m) 

Breedte loopgang achter voerhek min. 3 3,50 – 4,00 
Breedte loopgang tussen ligboxen 1,80 – 2,70 3,00 – 3,50 
Lengte ligbox muurkant 2,20 – 2,70 2,75 
Lengte ligbox tussenrij 2,20 – 2,30 2,50 
Breedte ligbox 1,10 – 1,25 1,15 
Breedte voergang 4,50 – 5,00 5,50 – 6,00 
  
De maatvoering van de IFD bovenbouw is reeds afgestemd op de verwachte 
ligboxbreedte. De spantafstanden zijn een veelvoud van 1,15m. De overspannings-
groottes zijn afgestemd op de breedte van de onderbouw, maar wel met de verwachte 
maatvoering.  
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fig. 3.3 Indeling van onderbouw in raster t.b.v. modulatie 
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Met deze maten worden voor elk onderdeel elementen ontwikkeld, sommige reeds 
bestaand met alleen een andere maatvoering en andere geheel nieuw. De elementen 
volgen in breedterichting van de stal de maten die in het schema staan, in de andere 
richting wordt de maat 1,15m of 2,30m, afhankelijk van de beste transportmaat en de 
prijsverhouding tussen verbinding en element. Wanneer elk element dezelfde maat heeft 
in lengterichting van de stal, kan een modulair systeem opgezet worden, want 
maatgelijkheid heeft uitwisselbaarheid tot gevolg.  
Door een standaard stalindeling uit voeren op het grid met enerzijds 1,15m en anderzijds 
de gegeven breedtematen ontstaat in een vrij eenvoudige stap het modulaire 
maatsysteem (zie illustratie op vorige pagina). Door de loopgangen, ligboxen, en 
voergang anders te schakelen is het mogelijk om elke gewenste indeling te maken.  
 
Hierin moeten alleen nog op een slimme manier de doorgangen tussen de ligboxen 
worden geïntegreerd. Deze moeten ook binnen het grid vallen om de modulatie niet te 
verstoren. Het voerhekelement verdient wat extra aandacht omdat deze gedeeltelijk in 
bij de voergang en bij de loopvloer hoort. 

Elementen 
Om met modulatie en prefabricage de kosten zo laag mogelijk te maken is het het beste 
om het aantal verschillende elementen zo klein mogelijk te houden. Er moet echter wel 
genoeg variatie zijn om alle stalindelingen te kunnen maken, anders is het systeem niet 
compleet of zijn er beperkingen. Daarom zijn er voor sommige elementen meerdere 
varianten waarmee het systeem gesloten kan worden.  
  

• Ligbox 
Het ligboxelement heeft dezelfde opbouw als voorheen, echter met een andere 
maatvoering. De breedte wordt gesteld op 1,15m. De lengte voor een ligbox in de 
middenrij wordt 2,50m en voor een ligbox tegen een wand 2,75m.  
Om een schonere ligbox te krijgen moet de opstaphoogte vergroot worden naar 15 cm 
boven de loopgang. Een te klein hoogteverschil maakt de instap te makkelijk zodat de 
koe veel vuil de box in sleept. Het afschot van de ligbox naar de loopgang moet ten 
minste 1,75° zijn (3cm/m) om een goede vocht- en vuilafvoer te hebben. 
In de elementen moeten voorzieningen opgenomen worden om een ligboxafscheiding op 
te monteren. 
Er moeten elementen gemaakt worden met een breedte van 1,15m. Er kunnen echter 
ook elementen worden gemaakt van 2,30m. Daarmee hoeven er minder verbindingen te 
worden gemaakt en gaat het leggen vlugger. Het element van 1,15m moet echter wel 
geproduceerd worden als eventueel passtuk aan het eind van de stal. 
In het volgende schema staan de benodigde varianten voor de ligboxelementen. 
  
Tabel 3.2 Maatvoering ligboxelementen 

Lengte Ligboxelement 
2500 mm 2750 mm 

1150 mm 2500 x 1150 2750 x 1150 Breedte 
2300 mm 2500 x 2300 2750 x 2300 

 4 varianten 
  

 fig. 3.4 Ligboxelementen 

Ligboxelement buitenrij 
2750mm 

P+300
P+200

 

Ligboxelementen middenrij 
2500 mm 

P+200
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• Loopvloer 

Voor het loopvloerelement bestaan reeds verschillende types. Deze zijn uitgevoerd in 
beton met uiteenlopende oppervlakteafwerkingen, zoals een ruitprofiel, een sleufvloer of 
een combinatie van een profiel met een rubberafwerking in de groeven. Het probleem 
van deze typen is dat ze ondanks de mestschuif en de profilering in de vloer niet 
voldoende schoon worden. Daardoor ontstaat een glad en vies loopoppervlak met 
schuifpartijen, verwondingen en infecties tot gevolg. Het is belangrijk voor het welzijn 
van de koeien dat ze zich moeiteloos over de loopvloer kunnen bewegen en dat ze niet 
angstig zijn om erop te komen. Wanneer de koe zich niet goed voelt heeft dit direct 
gevolg voor de melkproductie.  
Het eerste probleem is de mestafvoer. Omdat de vloer op een strokenfundering komt te 
liggen en niet in een zandbed kan er een holle ruimte gemaakt worden onder de vloer.  
Wanneer er in de holle ruimte onder de vloer een rioleringsbuis wordt gelegd kan 
hierdoor een deel van de mest afgevoerd worden. Dit geldt alleen voor de dunne fractie. 
De dikke fractie is niet vloeibaar genoeg om weg te lopen in een buis. Door elke 2 meter 
en aflaatpunt te maken naar de buis is het mogelijk om het grootste deel van de dunne 
fractie af te voeren. De dikke fractie wordt door de mestschuif naar een afstortpunt aan 
het eind van de loopvloer meegenomen. Door vroegtijdige afvoer van de dunne fractie 
ontstaat een minder natte en minder gladde vloer. De vloer wordt dan ook beter schoon 
geschoven door de mestschuif.  
Het tweede probleem is de beloopbaarheid. Door de dunne fractie af te voeren is al een 
deel van het probleem weg. Maar bij een gladde vloer is er geen grip voor de klauwen 
van de koe om eventuele glijpartijen op te vangen of te voorkomen. 
 
Om deze problemen op te lossen zijn er twee varianten ontwikkeld. Het gaat om 
betonnen elementen waarvan het ene type is uitgevoerd met een profilering in het 
betonoppervlak en het andere met een rubberafwerking. De rubberafwerking is veel 
duurder en minder duurzaam dan het geprofileerde betonoppervlak, maar deze is voor 
de koeien wel prettiger om op te lopen. Doordat het rubber indrukt bij belasting is het 
zachter om op te lopen en het is van zichzelf een stroef materiaal. Om het systeem breed 
inzetbaar te houden is er de keuze tussen deze twee varianten. Het is ook mogelijk om 
een reeds bestaand type vloer aan te brengen, de flexibiliteit en opbouw van het systeem 
maakt dit mogelijk.  
 
Voor de betonnen variant wordt 
er uitgegaan van een profilering 
zoals bij de sleuvenvloer (zie 
foto). De mestschuif die bij dit 
type vloer gebruikt wordt heeft 
tanden die door de sleuven 
trekken zodat deze ook schoon 
worden gemaakt. Van alle typen 
profileringen is deze het best 
schoon te houden. De 
beloopbaarheid laat echter te 
wensen over. Daarom dat er ook 
sleufjes diagonaal worden 
aangebracht zodat er een profiel 
ontstaat waardoor de vloer beter 
te belopen wordt. Deze diagonale 
sleufjes zorgen er tevens voor 
dat de dunne fractie zich onder 
de dikke fractie een weg baant naar het aflaatpunt in het midden van de vloer. Waar de 
afvoerbuis zich bevindt is loodrecht op de sleuven een strook aangebracht (1,5 cm 
breed) waar de gier zich kan verzamelen en naar het aflaatpunt kan vloeien. Omdat hier 
een onderbreking in de sleuven is moeten op de plek waar de sleuven weer beginnen (in 

 
fig. 3.5 Sleufvloer 
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de looprichting van de mestschuif) de sleuven iets breder beginnen en schuin aflopen 
naar de normale breedte. Wanneer dit niet zo wordt gemaakt kan de tand die door de 
sleuf loopt blijven hangen met schade tot gevolg.  
De schuine sleufjes kunnen incidenteel dicht komen te zitten met dikke fractie, maar 
doordat de mest droogt drukt deze zichzelf weer uit de sleuf en wordt afgevoerd door de 
schuif.  
In de tekening hieronder is te zien hoe deze vloer eruit komt te zien. 
 

bovenaanzicht 

 

dwarsdoorsnede 

 
fig. 3.6 Loopvloer met profilering en gierafvoer 
 
De “luxe”, met rubber afgewerkte betonvloer heeft een eenvoudiger afwerking. Het 
rioleringssysteem is hetzelfde, maar de vloer heeft een glad oppervlak. De 
rubbertopvloer zit in het beton vastgehecht. Het aflaatpunt van de riolering zit in het 
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midden van de vloer. Omdat de vloer glad is afgewerkt is er wel een afschot naar het 
midden nodig naar een verzamelsleuf, waar ook de ketting van de mestschuif door loopt. 
Er is elke 2 meter een aflaatpunt voor de dunne fractie. De dikke fractie wordt afgevoerd 
door mestschuif. In de tekening hieronder is te zien hoe de vloer eruit ziet. 
 

bovenaanzicht 

 

dwarsdoorsnede 

 
fig. 3.7 Loopvloer met rubber afdekking 
 
Beide loopvloeren moeten in verschillende lengtes uitgevoerd worden om toegepast te 
kunnen worden als loopvloer aan de voergang, tussen twee rijen boxen en voor één rij 
boxen. De breedtes van het element zijn net als voor alle elementen 1,15m en 2,30m om 
ze goed in het modulaire systeem te laten passen. Wanneer een ander type loopvloer 
gebruikt wordt met een andere breedtemaat, zal aan het eind een passtuk gelegd 
moeten worden, of de elementen moeten in deze maat worden geproduceerd in overleg 
met de fabrikant.  
In het schema op de volgende bladzijde is te zien hoeveel varianten er gemaakt moeten 
worden om alle typen loopvloeren in elke situatie in te kunnen passen. Het is eventueel 
mogelijk om de breedtevariant van 2,30m niet te maken zodat het aantal verschillende 
elementen wordt gehalveerd. Het is echter wel mogelijk om bij de productie voor beide 
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breedtes dezelfde kist te gebruiken. Voor het aantal te leggen platen is het gunstiger om 
grotere elementen te gebruiken zodat er minder stelwerk nodig is.  
 
Tabel 3.3 Maatvoering loopvloerelementen 

Lengte Loopvloerelement 
2500 mm 3000 mm 3500 mm 

Geprofileerde vloer 
1150 mm 2500 x 1150 3000 x 1500 3500 x 1150 Breedte 
2300 mm 2500 x 2300 3000 x 2300 3500 x 2300 

Rubbertopvloer 
1150 mm 2500 x 1150 3000 x 1500 3500 x 1150 Breedte 
2300 mm 2500 x 2300 3000 x 2300 3500 x 2300 

 12 varianten 
 

• Voerhek  
Het voerhekelement is een geheel nieuw ontwikkeld onderdeel. Het is een combinatie 
van 3 elementen waardoor er enkele problemen ineens opgelost worden. Er worden een 
opstap voor de voorpoten bij het voerhek, een voerhekmuurtje en een deel van de 
voergang met een coating als één element uitgevoerd. Hierbij is het eerste voordeel dat 
de extra’s zoals de coating en de opstap eenvoudig in een standaard element worden 
toegevoegd. Daarnaast zijn er tussen het voerhek en de voergang geen naden waarin 
vocht kan lekken. De coating is een vereiste om het invreten van het voer in het beton 
tegen te gaan. De opstap ligt 5 cm boven peil (loopgang) en de voergoot 15 cm boven 
peil. De gewenste maatvoeringen voor de breedte en hoogte van het voerhek en de 
opstap kunnen nu ineens worden meegenomen in het element. Dit is belangrijk omdat de 
koeien zo het beste bij het voer kunnen komen, ook de wat kleinere of ranglagere dieren. 
In het voerhekmuurtje wordt een buis ingestort waarin het voerhek kan worden geplaatst 
en gemonteerd. 
Van dit element worden alleen breedtevarianten gemaakt van 1,15m en 2,30m, de 
lengtemaat ligt vast op 2,10m 
 
In de tekening is te zien hoe het element er uit ziet. 
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fig. 3.8 Dwarsdoorsnede voerhekelement 
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Tabel 3.4 Maatvoering voerhekelement 

Breedte Voerhekelement 
1150 mm 2300 mm 

Lengte 2100 mm 2100 x 1150 2100 x 2300 

 2 varianten 
• Voergang 

De elementen die als voergang dienen zijn normale vlakke betonplaten. Het enige nadeel 
is dat ze een aslast moeten kunnen weerstaan, er moet een tractor door de voergang 
kunnen rijden. De voergang heeft in totaal een breedte van 5 of 6 meter. De gecoate 
delen waar het voer komt te liggen zijn reeds opgenomen in het voerhekelement dus er 
blijft een strook van twee tot 3 meter breed over. Normaal gesproken ligt de voergang in 
een zandbed, die een gunstig effect geeft voor de dikte van de plaat, nu moeten ze een 
overspanning maken tussen de strookfunderingen. Er wordt uitgegaan van een aslast 
van 60 kN (niet de gebruikelijke 115 kN die is afgeleid van een volle vrachtwagen met 
aardappelen). Dit betekent dat het voergangelement beter in tweeën gedeeld kan 
worden om beton en wapeningsstaal uit te sparen. Er moet wel een extra 
funderingsstrook gelegd worden, maar die kan ook veel minder zwaar uitgevoerd 
worden. Om extra materiaal uit te sparen is het mogelijk om de platen aan de onderkant 
van een profilering te voorzien zodat een soort balkenvloer ontstaat. 
De elementen krijgen een breedte van 1,15m of 2,30m volgens de modulemaat en een 
lengte van 1m en 1,5m. Hiermee zijn combinaties te maken van 2m, 2,5m en 3m 
breedte.  
 
In de volgende tekening is de situering van de voergang getoond en in het schema 
daaronder staat het aantal varianten. 
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fig. 3.9 Dwarsdoorsnede t.p.v. voergang 

 
Tabel 3.9 Maatvoering voergangelement 

Lengte Voergangelement 
1000 mm 1500 mm 

1150 mm 1000 x 1150 1500 x 1150 Breedte 
2300 mm 1000 x 2300 1500 x 2300 

 4 varianten 
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• Doorgang 

Om het koeverkeer in goede banen te leiden moeten er tussen de loopgangen 
verbindingen zijn. Dit is om de koeien richting de melkstal te leiden of om ze bij het 
voerhek te laten komen. Deze doorgangen liggen tussen de ligboxen en/of aan het eind 
van een ligboxenrij. Het kan ook zijn dat er een doorgang gemaakt moet worden naar 
buiten toe via de zijwand. Een doorgang wordt altijd aan twee zijden afgesloten door een 
wand. Hieraan wordt meestal de drinkbak gehangen dus deze wand moet voldoende 
sterk zijn. Meestal is deze wand van beton, wat goed voldoet als materiaal om de 
drinkbak aan op te hangen en het kan tegen een stootje.  
De doorgangen vormen in principe een uitzondering op het systeem. De uitdaging is 
echter om het deel van het systeem te maken.  De doorgangen krijgen in ieder geval de 
lengtematen mee van de ligboxen van binnen- en buitenrij, respectievelijk 2500mm en 
2750mm. Voor de wand wordt een element geplaatst wat een deel van de vloer en een 
betonnen wand samenvoegt. Het vloeroppervlak moet onder afschot liggen, omdat 
morswater uit de drinkbak meteen weg kan stromen. Het gladde oppervlak wordt 
afgedekt met een rubber loopmat voor de beloopbaarheid en het comfort.  
In de tekening hieronder is te zien hoe de doorgang tussen en aan het eind van de 
ligboxrij wordt gemaakt ter plaatse van de middenrij ligboxen. 
 

dwarsdoorsnede middenrij ligboxen 

doorgang 

2500 2500
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P+130P+100 P+100

Rubber loopmat

 

lengtedoorsnede in midden ligboxenrij lengtedoorsnede aan einde ligboxenrij 

2050
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125 125

5751150
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3325

11501725
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fig. 3.10 Dimensionering doorgangelementen 
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In de lengtedoorsnede aan het einde van de ligboxenrij is te zien dat de buitenwand niet 
meetelt binnen het systeem maar voor een doorgang wel als wand gebruikt wordt. 
Daarom wordt hiervoor een extra vloerelement geplaatst om het systeem sluitend te 
maken en om geen onnodig extra wandelement te zetten. Wanneer de buitenwand niet 
van voldoende stootvast materiaal wordt gemaakt kan er uiteraard wel een wandelement 
worden geplaatst. 
Voor de rij ligboxen aan de zijwand worden elementen met een lengte van 2,75m 
geplaatst met het afschot naar de loopvloer gericht. In de middenrij ligboxen kan het zijn 
dat er ook maar één rij ligboxen is geplaatst. Dan kan de afschotrichting het best in de 
richting gekeerd worden die ook de ligboxen hebben. 
 
In het schema hieronder is te zien hoeveel varianten er nodig zijn om de doorgangen 
mogelijk te maken. 
 
Tabel 3.6 Maatvoering doorgangelementen 

Breedte Doorgangelementen 
1150 mm 1725 mm 

binnenrij 2500 mm 2500 x 1150 2500 x 1725 
buitenrij 2750 mm 2750 x 1150 2750 x 1725 

 
575 mm 

wand links 
575 mm 

wand rechts 
+wand binnenrij 2500 mm  2500 x 575 2500 x 575 
+wand buitenrij 2750 mm 2750 x 575 2750 x 575 

 8 varianten 

 

Totaal systeem 
Wanneer alle elementvarianten opgeteld worden geeft dit een totaal van 30 elementen 
voor het vloeroppervlak. Met deze 30 elementen zijn alle mogelijke vloerindelingen te 
maken. Hierbij is de strokenfundering niet meegerekend. Deze wordt echter beschouwd 
als onderdeel van de mestafvoer/-verwerking, net als een gebruikelijke mestkelder. Het 
modulair maatsysteem beperkt zich tot de vloerdelen, omdat een strookfundering in 
principe op alle afstanden van elkaar gelegd kunnen worden. Ze zijn onafhankelijk van 
elkaar. 
 
Op de volgende bladzijde zijn tekeningen te zien hoe dit eruit ziet voor een stal met als 
indeling 0+2. Dit betekent dat er rechts van de voergang 2 rijen ligboxen zij geplaatst en 
links geen.  
 
De volledige tekeningen van het IFD onderbouwsysteem zijn in het verslag opgenomen 
als bijlage. 
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fig. 3.11 Overzicht totaal systeem 
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3.2.3 Constructieve werking 
 
De fundering bepaalt de plaatsvastheid van de vloer. De vloerplaten worden immers 
droog op de fundering gelegd om de demontabelheid niet op te heffen en de elementen 
zijn zwaar genoeg om niet te gaan bewegen onder normale belasting.  
Het grootste probleem is om de fundering goed op de plaats te krijgen. Op de 
traditionele manier wordt een bekisting gesteld en de hoogte uitgezet zodat de gestorte 
balk grotendeels voldoet aan de verwachte eisen, mits de grondslag draagkrachtig 
genoeg is. Daarnaast worden de elementen in een speciebed opgelegd om de 
plaatsvastheid te garanderen. Eventuele zettingen worden óf gelijkmatig opgevangen 
doordat de vloer als een schijf werkt, óf er ontstaan scheuren. In het geval van een 
mestkelder werkt de hele keldervloer als een schijf. Het voordeel van een diepe 
mestkelder is dat wanneer het grondwaterpeil hoog is, of wanneer de draagkrachtige 
grond laag zit, de kelder diep genoeg is om op de juiste grond te komen. Heipalen 
worden hierdoor vermeden.  

Strokenfundering 
De (prefab) strokenfundering heeft vooral kostenvoordeel wanneer er niet geheid hoeft 
te worden. Op zandgronden en op voldoende draagkrachtige kleigronden is dit goed te 
realiseren. Op slecht dragende kleigronden en op veengronden zal onherroepelijk geheid 
moeten worden. Dan kunnen prefab funderingsstroken heel eenvoudig op de 
heipaalkoppen gelegd worden. De koppen van heipalen kunnen nauwkeurig genoeg 
afgewerkt worden om de hoogte van de funderingsstroken te verzekeren. Dat geeft veel 
voordeel bij het leggen van de platen.  
Wanneer er geen heipalen geplaatst worden en er wordt gebruikt gemaakt van prefab 
funderingsstroken is het mogelijk dat deze na plaatsing van de vloer en bij in gebruik 
neming door de opdrachtgever zettingen gaan vertonen. Omdat de vloerplaten droog 
opgelegd zijn is dit niet problematisch op het gebied van schadevorming. Het 
vloeroppervlak is echter niet meer vlak. Dit kan zeer vervelende gevolgen hebben voor 
de mestdichtheid van de vloer, maar ook voor eventuele verwondingen van het vee. 
Daarnaast kan bij verzakking van enkele elementen in de loopgang een probleem 
ontstaan in de geleiding van de mestschuif, deze kan plaatselijk blijven hangen met 
schade tot gevolg.  
In het item “bouwtechnische aspecten” wordt verder op dit probleem ingegaan. 
 
Voor de grootte van de strook-
fundering is het vooral van belang 
om naar de grondspanning van de 
aanwezige grondslag te kijken. In de 
praktijk wordt door middel van 
sonderingen aangetoond of de 
grondslag draagkrachtig genoeg is. 
Voor het IFD onderbouwsysteem 
gaan we uit van de waarden die bekend zijn voor zand en klei zoals eerder getoond in de 
ontwikkeling van de poerfundering voor de IFD bovenbouw. 
 
Voor alle funderingsstroken, uitgezonderd onder de voergang, gelden de permanente 
belastingen zoals eigen gewicht en de veranderlijke belasting zoals veebelasting. De 
veebelasting op de loopvloeren is 5 kN/m2 en op de ligboxen 4 kN/m2. De grootte van de 
funderingsstroken zou voor op een zandgrond is ongeveer 400 x 200mm met alleen een 
wapeningsnet onderin de strook. Op kleigrond is een funderingsstrook van 700 x 200mm 
nodig met ook alleen een wapeningsnet onderin de strook. 
 
De funderingsstroken onder de voergang is een ander verhaal. Als veranderlijke belasting 
moet er gerekend worden met een aslast van 60 kN. Dit wordt vermenigvuldigd met een 

Zand  beddingsconstante:   10000 kN/m3 
 grondspanning (δmax): 100 kN/m2 
 
Klei beddingsconstante:   1000 kN/m3 
 grondspanning (δmax): 50 kN/m2 

Tabel 3.7 Draagkracht grondlaag 
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stootfactor van 1,1, omdat het een bewegende last is die kan remmen, betekent twee 
puntlasten van 33 kN. In het volgende schema staat wat de grootte van de 
funderingsstroken is bij een overspanning van de voergang in 3m en van de 
overspanning van de voergang in twee keer 1,5m. In de beschrijving van de 
voergangelementen is reeds beschreven dat de voergang in twee delen wordt uitgevoerd 
omdat het voergangelement te veel massa zou hebben. 
 
Tabel 3.8 Dimensionering funderingsstroken voergang bij 60 kN aslast 

Aslast 60 kN grootte funderingsstrook (globaal) 

op zand: 500 x 200 mm 

3000

2000

 

op klei: 700 x 200 mm 

op zand: 400 x 200 mm 

1500 1500

2000

 

op klei: 500 x 200 mm 

 
De positie van de puntlasten zoals hierboven is de meest zware belasting die kan 
voorkomen. Wanneer je de groottes van de funderingstroken op zou tellen, blijkt dat 2 
stroken minder groot zijn in totaal dan de drie stroken. Wanneer men echter ook de 
extra wapening en de dikkere voergangvloer meetelt wordt al gauw duidelijk dat 3 
funderingsstroken een betere oplossing is.  
In de stroken onder de voergang is alleen een wapeningsnet onderin de strook niet 
voldoende. De wapening bestaat uit een boven en onderwapening die wordt gekoppeld 
door beugels om de 30 cm. Dit betekent grofweg een verdubbeling van de hoeveelheid 
wapening in vergelijk met de andere stroken.  

Bouwtechnische aspecten 
De verbindingen tussen de vloerplaten moeten mestdicht zijn. De platen liggen met de 
vlakke kant naar elkaar toe met een opening van ongeveer 1 à 1,5 cm. Er kan een 
demontabele, mestdichte verbinding gemaakt worden door een schuimband in de naad te 
verwerken of een profiel in de aansluiting te maken, of door een combinatie van beiden. 
Dit geeft echter veel problemen bij het produceren en het leggen van de platen. Het is 
niet gegarandeerd dat een relatief dure verbinding op deze manier mestdicht is.  
Er wordt daarom gekozen voor een simpele kitverbinding die na leggen van de platen 
aangebracht wordt. Deze is voor de mestdichtheid wél betrouwbaar genoeg en kan kleine 
zettingsverschillen opvangen. Hiermee lijkt de demontabelheid in gevaar te komen, maar 
een kitnaad is prima te verwijderen. Deze zal echter niet herbruikbaar zijn. De eventuele 
demontage zal waarschijnlijk hoogstens één keer in de tien jaar voorkomen en dan is de 
extra moeite om de kitnaad te verwijderen nadelig, maar de vloer is wel de hele periode 
zonder problemen mestdicht geweest. 
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Wanneer er zettingsverschillen optreden ligt de vloer niet meer vlak. Deze oneffenheid 
zou eenvoudig hersteld kunnen worden door in de vloerelementen een nastel-
mogelijkheid in te bouwen. Het voordeel van nastellen is dat ook de plaatsing van de 
fundering niet 100% nauwkeurig hoeft te zijn, want dit is door na te stellen te verhelpen. 
Het gaat hier alleen om een stelmogelijkheid in de hoogterichting. De juiste lengte- en 
breedte richting kunnen wel nauwkeurig bepaald worden tijdens het leggen.  
Het idee is om een huls in het vloerelement in te storten waarin een stelbout is gedraaid. 
Deze moet van boven bereikbaar kunnen zijn om de bout op hoogte te stellen. Hierdoor 
staat het element feitelijk op pootjes. Elk element zou in elke hoek boven de fundering 
zo’n stelbout moeten hebben om nauwkeurig te kunnen stellen. Dat betekent vier 
stelbouten per element. Wanneer de elementen te groot zijn alle krachten op vier 
steunpunten te af te steunen kunnen er ook meerdere toegevoegd worden.  
In de tekening hieronder is te zien hoe zo’n stelbout geplaatst is.  
 

Stelbouten geïntegreerd in 
vloerelement t.b.v. nastellen 

 
fig. 3.12 Nastelvoorziening in vloerelementen 

 
Vooral in de elementen voor de loopgang het voerhek is dit een noodzaak omdat hier het 
meeste hinder wordt ondervonden als de aansluiting niet vlak is. De voergang is 
waarschijnlijk te zwaar belast om op deze manier gedragen te worden, maar daar hoeft 
alleen een tractor te rijden en daarvoor is een klein hoogteverschil niet problematisch. 
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3.2.4 Marktmogelijkheden 
 
Zoals reeds in de agronomische voorwaarden en voor de IFD bovenbouw is beschreven 
liggen er voor een IFD rundveegebouw mogelijkheden om bestaande problemen en 
kansen in de sector in te vullen. In het ontwerp is al rekening gehouden met aspecten als 
imago, dierwelzijn, stalindeling, binnenklimaat en flexibiliteit. Een nieuw concept voor de 
onderbouw kan echter alleen maar slagen als er vanuit de markt vraag voor is en als de 
kosten lager of gelijk zijn als voor een traditionele onderbouw. 

Kostenbesparingen 
In het systeem is door het beperken van het aantal elementen getracht om de kosten zo 
laag mogelijk te houden. Het is immers goedkoper om een aantal keer hetzelfde element 
te produceren dan om steeds een ander element te produceren met een afwijkende 
maatvoering.  
In de volgende opsomming wordt uitgelegd welke aspecten eveneens invloed hebben op 
de verlaging van de kosten voor het systeem.  
 

- Materiaalgebruik; 
In de eerste plaats is er geen twee meter diepe mestkelder. Hierdoor wordt een enorme 
hoeveelheid beton uitgespaard. Naast de stal moet er wel een alternatieve voorziening 
voor de mestopslag worden geplaatst zoals een mestsilo of een foliebassin.  
Prefab vloerelementen hebben over het algemeen een kleinere dikte dan ter plaatse 
gestort beton, omdat de geconditioneerde omstandigheden in de fabriek een betere 
betonkwaliteit mogelijk maken. Over het algemeen kan een prefab betonelement met 
20% minder dikte voldoen aan de eisen. Een IFD onderbouw gebruikt in vergelijking met 
een traditionele onderbouw grofweg 50% minder beton.  
 

- Serieproductie;  
Prefabricage en modulatie van het systeem maakt het mogelijk dat de productie minder 
arbeidsintensief kan worden. In serieproductie worden de ontwikkelingskosten voor het 
productieproces verdeeld over de kostprijs van het grote aantal elementen. Op deze 
manier wegen de kosten voor het opzetten van een productielijn (eenmalige kosten) niet 
meer op tegen de kosten voor arbeid op de werkplaats (continue kosten). Wanneer de 
kosten voor de productie goed verdeeld kunnen worden, dus een grote serie, is een 
(semi-) geautomatiseerde serieproductie interessant. Een bekisting kan door de 
standaard maatvoering meerdere malen gebruikt worden of er worden meerdere dezelfde 
kisten tegelijk gemaakt. Daarnaast kan één kist voor meerdere maatvarianten van 
hetzelfde element gebruikt worden. Het feit dat het systeem zeer weinig verschillende 
elementen kent en dat in de ontwerpfase al rekening is gehouden met serieproductie 
werkt alleen maar in het voordeel. 
 

- Levertijd; 
Het systeem kent vele mogelijkheden en varianten die met een gering aantal standaard 
elementen gerealiseerd kunnen worden. De producent van de elementen hoeft daarom 
niet op een afroep te wachten totdat een specifieke tekening voor een gebouw 
binnenkomt en de elementen geproduceerd kunnen worden, maar er kan een constante 
voorraad aangemaakt worden die bijgevuld wordt wanneer deze slinkt. Op deze manier 
kan een onderbouw direct geleverd worden en kan de producent zijn tijden flexibel 
indelen. Wanneer de voorraad onder het gemiddelde komt kan men zelf bepalen wanneer 
er bijgeproduceerd wordt.  
 

- Arbeid;  
Wanneer de productie gestandaardiseerd is doordat er steeds dezelfde kisten kunnen 
worden gebruikt, is hiervoor minder arbeid nodig dan wanneer met de hand 
geproduceerd wordt. De opstartkosten zijn wel hoger, maar de arbeidskosten veel lager. 
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De wapening moet nog steeds met de hand in de kist worden gelegd, maar er worden 
wel steeds dezelfde wapeningsconstructies gebruikt, dus ook hier is een preproductie 
mogelijk om de productiegang te versnellen Bij het leggen van de onderbouw is er alleen 
een montageploeg nodig met een kraan. Deze kunnen in enkele dagen de hele 
onderbouw plaatsen. Er worden geen natte verbindingen gemaakt, dus er hoeft niet 
gewacht te worden tot de specie voldoende gehard is. Een complete bouwploeg voor 
langere tijd is dus niet meer nodig, wat enorm scheelt in de kosten. 
 

- Transport; 
Doordat er minder materiaal gebruikt wordt is er minder transport nodig. Een nadeel van 
prefab bouwen is echter dat het transport vaak van verder moet komen omdat er minder 
van deze bedrijven zijn dan traditionele productiebedrijven, het grondstoffenvervoer is 
echter wel minder door een materiaalbesparing. De elementen zijn al klaar, dus met het 
materieel om de elementen op de bouwplaats te verplaatsen moet zorgvuldig gewerkt 
worden. Het is wel zo dat er slechts enkele dagen gebouwd wordt, dus de gebruiksduur is 
korter. De montageploeg bestaat uit minder man dan gebruikelijk op een bouwplaats en 
ze zijn slechts enkele dagen bezig dus het personenvervoer is ook beduidend minder. 
Alles samen resulteert transportbesparing tot een noemenswaardige verlaging van de 
kosten. 
 

- Sloop;  
In het IFD bouwen spreekt men eigenlijk niet van sloop. Men spreekt van demontage. Dit 
heeft als voordeel dat de elementen zoals in de IFD bovenbouw zonder degradaties uit 
elkaar kunnen worden gehaald en worden hergebruikt. Hergebruik kan zijn in hetzelfde 
gebouw dat verplaatst wordt naar een andere locatie, maar een element kan ook worden 
teruggevoerd in de aanvoer van het systeem, zodat het in een ander gebouw kan worden 
toegepast. De kosten die met sloop gepaard gaan zoals het slopen zelf en het verwerken 
of storten van materiaal wordt hiermee uitgespaard. Er moet enkel gedemonteerd en 
getransporteerd worden. De demontage van een gebouw kan in één dag voltooid zijn.  
 

Geschat marktaandeel 
Wanneer boeren besluiten om te kiezen voor een niet-onderkelderde stal, bijvoorbeeld 
doordat ze aan mestvergisting willen doen, is het bij slagen van het systeem mogelijk dat 
elke niet-onderkelderde stal dit gestandaardiseerde systeem gaat gebruiken. Wanneer de 
prefab betonfabrikanten een gestandaardiseerd systeem ondersteunen 
(productietechnisch gezien biedt het voor de fabrikanten vele voordelen) zijn de 
vooruitzichten zeer goed.  
Op het moment worden ca. 90% van de stallen gebouwd volgens traditionele, 
onderkelderde wijze. Dit is vooral het gevolg van een overwegend conservatieve 
denkwijze in de rundveesector en het ontbreken van een degelijk alternatief voor een 
niet-onderkelderde stal. Om een nieuwe bouwwijze te laten slagen binnen de sector zal 
het in ieder geval prijsconcurrerend met de traditionele bouwwijze moeten zijn en er 
moet een stal op deze wijze gerealiseerd worden die als demo-project wordt beschouwd. 
Veel rundveehouders, -adviseurs en aannemers werken immers volgens het principe 
“eerst zien, dan geloven”. Wanneer blijkt dat de IFD onderbouw goed functioneert 
(productieresultaten, diergezondheid, duurzaamheid) en prijstechnisch interessant is, zal 
het voor velen een serieus alternatief zijn als bouwwijze. 
Bij een te zwakke grondgesteldheid zoals op een zwakke kleigrond of een veengrond 
wordt de kelder vaak gebruikt als fundering. Omdat de kelder onder grondwaterniveau 
komt te liggen op een draagkrachtige grondlaag hoeft er niet geheid te worden. In een 
dergelijk geval moet gekeken worden of de kosten voor heien opwegen tegen een 
volledige mestkelder. In deze gebieden zal het moeilijker zijn om dit systeem werkelijk te 
realiseren. De maatstandaardisatie kan echter wel gebruikt worden door de 
vloerelementen van het IFD onderbouwsysteem te gebruiken en zo toch enig voordeel 
van het systeem te hebben. Wanneer er in een bepaald gebied toch geheid moet worden 
ongeacht de bouwwijze is een IFD onderbouw een zeer goed alternatief. 
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Voor de IFD onderbouw liggen goede kansen in de markt. Door de vorming van een 
standaard systeem waarin aandacht wordt geschonken aan productie-eisen, dierwelzijn, 
kosten en milieu is het mogelijk om elke gewenste stalindeling te realiseren. Wanneer dit 
systeem breed wordt gedragen is het in de toekomst makkelijker en goedkoper om te 
bouwen en te verbouwen. De maatstandaardisatie en de module- en elementvorming zijn 
conceptueel uitgewerkt en gedetailleerd. De elementen hebben de gestelde eisen in zich 
maar zijn nog niet constructief berekend en geoptimaliseerd.  
 
 

 
 

 
 

 
 

fig. 3.13 IFD onderbouwsysteem vanaf ligboxen buitenrij 

fig. 3.14 IFD onderbouwsysteem bovenaanzicht 
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4.1   Inleiding 
 
Een nieuwe bouwwijze zoals IFD bouwen kan alleen een succes worden als de 
gebouwkosten lager worden. Om een goed beeld te krijgen van de kostenbesparing door 
het gebruik van een alternatief bouwsysteem moet niet worden gekeken naar de 
investering. Er moet gekeken worden naar de jaarkosten in €/100kg melk. Dat is 
namelijk waar de boer direct mee te maken krijgt. Het is de balans van het totaal aan 
opbrengsten min alle kosten. Het resultaat hiervan is de winst of het verlies van het 
bedrijf. Hierin worden afschrijvingstermijnen, levensduur van het gebouw en te 
vervangen materialen meegenomen waardoor een realistisch beeld wordt geschetst van 
het voordeel dat behaald kan worden. 
Voor de kostenbesparing wordt eerst gekeken hoeveel de materiaal- en 
transportbesparing is van een IFD rundveegebouw in vergelijking met een traditioneel 
gebouwde rundveestal. Daarna wordt een kostenvergelijking gemaakt tussen deze twee 
en de invloed ervan op de winst in euro’s per 100kg melk. 
 
Voor de vergelijking wordt een referentiestal gebruikt zoals aangegeven in de volgende 
tabel, er wordt uitgegaan van een stalgebouw met uitwendig melkgebouw. 
 
Tabel 4.1 Referentiestal 

Gegevens referentiestal (nieuwbouw) 
Aantal dieren 158 melkkoeien en drachtige vaarzen 

Grootte stalgedeelte 28,00m x 54,00m  

Staloppervlakte 9,5m2/koe 

Grootte melkgebouw 18,00m x 13,80m 

Mestopslag 2300m2 

 
Voor de IFD bovenbouw betekent dit dat er een boog van het type B35-08 wordt 
gebruikt. De boog overspant dan 35 meter over een onderbouw van 28 meter breed. 
Hierdoor zijn de zijwandopeningen groot genoeg en staat de grootte van de bovenbouw 
goed in verhouding met de grootte van de onderbouw. In totaal zijn dit 9 spantvakken 
met in totaal 10 spanten. De IFD onderbouw volgt de gegeven stalmaten. 
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4.2   Materiaal- en transportbesparing 
 
De precieze besparing van materiaal en transportkilometers is moeilijk te geven voor een 
bouwsysteem. Vandaar dat een vergelijking wordt gemaakt tussen IFD bouwen en 
traditioneel bouwen aan de hand van een referentiestal. Er is gekozen voor een 
rundveestal met een grootte die iets boven het gemiddelde zit, omdat het IFD 
bouwsysteem vooral interessant is voor grotere bedrijven. 
 
De traditioneel gebouwde stal heeft een ter plaatse gestorte betonnen mestkelder met 
als vloerafdekking prefab roosterelementen en ligboxen. De voergang is ter plaatse 
gestort en ligt in een zandbed. Tussenwandjes op de vloer zijn tevens ter plaatse gestort. 
De bovenbouw bestaat uit een stalen spantconstructie met zadeldak. Tussen de spanten 
zijn houten gordingen aangebracht en als dakbedekking vezelcement golfplaten en PVC 
lichtplaten. De buitenwanden zijn gedeeltelijk prefab betonpanelen en gedeeltelijk 
gemetseld. De kopgevels zijn gedeeltelijk met damwand bekleed en de zijwanden zijn 
voorzien van een oprolbaar ventilatiedoek. 
De IFD stal bestaat uit een prefab strokenfundering en is volledig voorzien van prefab 
vloerelementen. De bovenconstructie is van staal en wordt ondersteund door prefab 
poeren. De dakbedekking bestaat uit een foliezeil en spanveren om de folie op te 
spannen. De zijgevels zijn voorzien van een oprolbaar ventilatiedoek. De kopgevels zijn 
opgebouwd door een hulpconstructie van staal met een invulling van houten frames en 
een houten gevelafwerking.  
 
In de volgende schema’s is te zien hoeveel materiaal er wordt gebruikt in de beschreven 
opbouwen voor de referentiestal. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel vrachten hiervoor 
nodig zijn en wat het aantal ritkilometers is wat daar aan vast hangt. 
 
Tabel 4.2 Materiaalgebruik en aantal transportkilometers bij traditioneel bouwen 

Materiaalgebruik & Transportkilometers Traditioneel 

materiaal m3 m2 kg kg/ 
vracht 

aantal 
ritten km/rit rit-km 

gestort beton 671  1.609.405 20.000 81 100 8.100 
prefab beton 177  423.840 20.000 22 250 5.500 
wapening   15.062 10.000 2 250 500 
staalconstructie   18.825 10.000 2 250 500 
balkhout 28  12.510 15.000 1 250 250 
golfplaten  1900 22.477 15.000 2 200 400 
lichtplaten   300 10.000 1 150 150 
baksteen 4  5.700 25.000 1 200 200 
kalkzandsteen 4  7.220 25.000 1 200 200 
geprofileerde staalplaat  185 925 20.000 1 250 250 
overig   1.800 5.000 1 150 150 

Totaal kg 2.118.064 Totaal rit-km 16.200 
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Tabel 4.3 Materiaalgebruik en aantal transportkilometers bij IFD bouwen 

Materiaalgebruik & Transportkilometers IFD 

materiaal m3 m2 kg kg/vracht aantal 
ritten km/rit rit-km 

prefab beton 347  832.824 20.000 42 250 10.500 
staalconstructie   11.885 5.000 3 250 750 
folie   3.249 10.000 1 150 150 
gevelhout  266 3.990 15.000 1 150 150 
overig   380 5.000 1 150 150 

Totaal kg 852.328 Totaal rit-km 11.700 

incl. oppervlaktecorrectie (x 1,0417) 887.870  12.188 

 
Het aantal kg/vracht is een schatting die gelijkgesteld is voor de gebruikte materialen. 
Beton wordt bijvoorbeeld zowel voor traditioneel als voor IFD met 20.000 kg per vracht 
vervoerd en staal voor beiden met 5.000 kg per vracht. Het aantal km per rit is eveneens 
een schatting, maar deze heeft een veel grotere invloed op het aantal rit-kilometers. Er is 
gesteld dat een vracht met vloeibaar beton 150 km af moet leggen (heen en terug). Een 
vracht met prefab beton is gesteld op 250 km. Dit komt doordat er in Nederland meer 
betonfabrieken zijn die vloeibaar beton leveren dan dat er prefab betonfabrieken zijn. 
Wanneer een specifiek element door een prefab betonfabrikant geleverd moet worden zal 
de vracht een groter aantal kilometers af moeten leggen dan wanneer er vloeibaar beton 
gebruikt wordt, omdat vloeibaar betonfabrieken een veel betere spreiding hebben. 
 
In het volgende schema is te zien wat de besparing is op materiaalgebruik en op 
transportkilometers door het gebruiken van de IFD bouwwijze.  
 
Tabel 4.4 Vergelijking materiaalgebruik en aantal transportkilometers traditioneel-IFD 

Vergelijking materiaalgebruik & transportkilometers 

bouwwijze totaal gewicht vergelijking totaal rit-km vergelijking 

Traditioneel 2.118 ton 100% 

 onderbouw 1.989 ton 100% 
 bovenbouw 130 ton 100% 

16.200 100% 

IFD 888 ton 42% 

 onderbouw 818 ton 41% 
 bovenbouw 70 ton 54% 

12.032 74% 

 
Qua materiaal- en transportbesparing is er met het IFD bouwsysteem veel winst te 
behalen. Er wordt in ieder geval meer dan 50% materiaal bespaard en ongeveer 25% op 
transportkilometers. De volgende stap is om te kijken of er kostentechnisch ook voordeel 
behaald wordt. Hiervoor wordt de invloed op het melkgeld bepaald.  
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4.3   Besparing op de jaarkosten 
 
Een goede kostenanalyse neemt alle facetten van een melkveehouderij mee om te zien 
welke invloed een verlaging van de bouwkosten heeft op het winstpercentage van de 
melkveehouderij. Daarom moet eerst gekeken worden welk aandeel de gebouwen 
hebben in de jaarkosten. Hieronder staat een opsomming van de opbrengsten en kosten 
voor een gemiddelde melkveehouderij in 2003. Het gaat om een totaal van 75 
melkkoeien en een productie van 8.492 kg meetmelk per koe. Er is 41 hectare grond in 
bezit. 
 
Tabel 4.5 Opbouw melkgeld en winstdeel 

melkgeld 2003  

 omschrijving €/100 kg melk 

melkgeld €33,99 
omzet en aanwas + €2,65 

Opbrengsten 

overige opbrengsten excl. neventak + €1,88 

Totaal opbrengsten €38,52 
 

voerkosten - €6,57 Toegerekende kosten 
overige toegerekende kosten  - €4,39 

Saldo melkveehouderij €27,55 

betaalde arbeid - €0,20 
werk door derden - €2,95 
onderhoud/brandstof werktuigen - €2,27 
onderhoud/verzekering gebouwen - €0,75 
pacht/huur overige grond & gebouwkosten - €1,85 
kosten lease melk - €0,90 
overige vaste kosten - €0,08 
algemene kosten - €3,15 
afschrijving machines - €2,03 
afschrijving gebouwen - €2,57 
afschrijving melkquotum - €5,45 

Niet toegerekende 
kosten 

overige afschrijvingen - €0,06 

Productieresultaat €5,28 

rentekosten gebouwen - €1,02 rente 
rentekosten overige - €3,02 

 

Winst €1,25 

 
Tabel 4.6 Totale gebouwenkosten als onderdeel van de jaarkosten 

Jaarkosten gebouwen  
 omschrijving €/100 kg melk 

afschrijving €2,57 
rente €1,02 

niet toegerekende 
kosten 

onderhoud €0,75 

Totale kosten gebouwen €4,35 
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De totale kosten voor gebouwen bedragen 11,7% van de totale kosten (€37,27) voor een 
melkveehouderij. Wanneer hierop fors bespaard kan worden is het mogelijk om de winst 
met een tiental procenten te verhogen.Er moet wel rekening worden gehouden met het 
gegeven dat hierin niet alleen de stal en het melkgebouw zitten, maar ook de 
werktuigenberging, jongveehuisvesting en erfverharding. De jaarkosten voor het stal- en 
melkgebouw komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

Bouwkostenindicatie traditioneel en IFD bouwen 
Het is nu zaak om te kijken wat de totale kostenbesparing is door het IFD bouwen in 
vergelijking tot het traditioneel bouwen. Hiervoor wordt een kostenindicatie gegeven van 
een traditionele stal en een IFD stal op basis van de referentiestal. Alle bedragen zijn 
exclusief BTW. 
 
In bouwkosten zijn inbegrepen: 
Onderbouw  

- mestkelders  
- funderingskosten bovenbouw 
- afgewerkte (dek)vloeren 
- betonmuurtjes intern 

Bovenbouw 
- kapconstructie en dakbedekking 
- binnenwanden 
- gevels, ramen en deuren 
- ventilatievoorzieningen 

Overige bijkomende kosten 
- bronnering, grondwerk, leges, e.d. 

 
Hiernaast komen er ook nog kosten voor inrichting, bestaande uit water- en elektrische 
installaties, melkstalinrichting en stalinrichting. 
 
Indicatie bouwkosten bij traditionele uitvoering volgens tekening: 
Onderbouw stalgedeelte  €   180.000,- 
Bovenbouw stalgedeelte  €   165.000,- 
Totale kosten melkgebouw  €     80.000,- 
Overige bijkomende kosten  €     25.000,-  (met grote variaties) 
Totaal     €   450.000,- 
 
Indicatie bouwkosten IFD-Boogstal 
Onderbouw stalgedeelte 1)  €    85.000,- (55 %) 
Mestopslag buiten de stal 2)  €    90.000,- 
Bovenbouw stalgedeelte  €    90.000,- (55 %) 
Totale kosten melkgebouw  €     80.000,- 
Overige bijkomende kosten  €     10.000,- 
Totaal     €   365.000,-(81 %) 
 
Opmerkingen: 
1) Prijs voor de onderbouw is als volgt opgebouwd (per m2 staloppervlakte): 

-  Prefab stalvloeren (incl. transport):     €   35,00/m2 

-  Leggen vloeren       €     5,00/m2 
-  Strokenfundering        €   10,00/m2 

• Uitgaande van fundering op zandgrond (400 x 200) 
• 650m lengte, prijs per m1:  €23,-/m1 
• dit is exclusief de fundering van de bovenbouw. 

     -  Opvangkelder mest achter de stal     €    5,00/m2 
• 65m3  (ca. €7.500,-) 

      Totaal:        €   55,00/m2 
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2) Gerekend is met een mestsilo met spankap. Deze is noodzakelijk voor de opslag van 
drijfmest op een gangbare stal.De investering in deze mestsilo is ca. €  90.000,-. 

• 2300m3 (beton) 
• afdekking (spankap) 
• leidingwerk en mixvoorzieningen 
• indicatie: ca. €40,-/m3 

 
Als alternatief is ook de bouw van een foliebassin (ca. €  50.000,-) of  een mestsilo van 
een staalframe met mestzak  (ca. € 60.000,-) mogelijk. Dit geeft een aanzienlijke 
besparing op de investering. De keuze voor dit systeem is afhankelijk van de afwegingen 
van de opdrachtgever t.a.v. gebruiksbeperkingen zoals de grotere benodigde ruimte, én 
minder goede mixmogelijkheden. Deze is in de verdere berekeningen echter niet 
meegenomen. 

 
Op dit soort bedrijven is ook mestvergisting een wezenlijke optie. Wanneer geïnvesteerd 
wordt in mestvergisting moet de drijfmest zo snel mogelijk uit de stal naar de vergister. 
Deze investering kan door het positieve rendement van het vergisten in een periode van 
5 á 8 jaar terugverdiend worden. Na het vergisten dient de mest niet onder de stal, maar 
in een buitenopslag opgevangen te worden. Het is dan niet reëel om de opslagkosten aan 
het huisvestingssysteem toe te rekenen, aangezien een gangbaar bedrijf deze opslag dan 
ook extra nodig heeft. In dat geval is de investering bij de boogstal dus € 90.000,- lager. 

Invloed bouwkostenbesparing op de jaarkosten  
Er is voor 3 alternatieven uitgezocht wat de kosten zijn per vierkante meter 
staloppervlak. Het gaat om een gangbare, traditioneel gebouwde stal, de IFD stal (IFD 
boven- en onderbouw) en de IFD stal met biogasinstallatie. In de kostenvergelijking is de 
mestvergistingsinstallatie weggelaten omdat die zichzelf terugverdient. Ook de mestsilo 
wordt door de opbrengst van de biogasinstallatie terugverdiend, deze wordt op nul 
gesteld.  
In onderstaand overzicht is te zien wat de kosten per vierkante meter zijn voor de 
verschillende bouwsystemen. 
 
Tabel 4.7 Investeringskosten voor nieuwbouw rundveestal 

1. Investeringen 

Gangbare  
stal 

 
per m2 

IFD  
Boogstal 

 
per m2 

IFD Boogstal 
met Biogas 

 
per m2 

Onderbouw € 120,00 € 55,00 € 55,00 
Mestsilo € 0,00 € 60,00 € 0,00 
Constructie bovenbouw: € 110,00 € 40,00 € 40,00 
Folie bovenbouw: € 0,00 € 7,50 € 7,50 
melkgebouw € 53,00 € 53,00 € 53,00 
bijkomende kosten € 16,50 € 6,50 € 6,50 
 Totaal: € 299,50 € 222,00 € 162,00 
 
Aan de hand van dit overzicht kan een berekening worden gemaakt van de totale 
jaarkosten van het gehele gebouw. Dit kan worden omgerekend naar de jaarkosten per 
100kg melk. Het verschil in jaarkosten per 100kg melk is bepalend voor de invloed van 
de bouwkostenbesparing door het gebruik van het IFD bouwsysteem. Op de volgende 
pagina staat de optelsom van de jaarkosten (afschrijving + rente + onderhoud en 
verzekeringen) per onderdeel. Hierin is goed te zien waar de grootste verschillen zitten 
voor de verschillende systemen. 
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Tabel 4.8 Gebouwenkosten op basis van jaarkosten  

 2. Jaarkosten 

Gangbare  
stal 

 
per m2 

IFD  
Boogstal 

 
per m2 

IFD Boogstal 
met Biogas 

 
per m2 

Onderbouw 
Afschrijving (3%) € 3,60 € 1,65 € 1,65 
Rente (3,5%) € 4,20 € 1,93 € 1,93 
Onderhoud + verz. (2%) € 2,40 € 1,10 € 1,10 
Subtotaal: € 10,20 € 4,68 € 4,68 

Mestsilo 
Afschrijving (5%) € 0,00 € 3,00 € 0,00 
Rente (3,5%) € 0,00 € 2,10 € 0,00 
Onderhoud + verz. (2,5%) € 0,00 € 1,50 € 0,00 
Subtotaal: € 0,00 € 6,60 € 0,00 
Totaal onderbouw: € 10,20 € 11,28 € 4,68 

 

Constructie bovenbouw 
Afschrijving (3%) € 3,30 € 1,20 € 1,20 
Rente (3,5%) € 3,85 € 1,40 € 1,40 
Onderhoud + verz. (2%) € 2,20 € 0,80 € 0,80 
subtotaal: € 9,35 € 3,40 € 3,40 
Folie bovenbouw 
Afschrijving (6,7%) € 0,00 € 0,50 € 0,50 
Rente (3,5%) € 0,00 € 0,26 € 0,26 
Onderhoud + verz. (5%) € 0,00 € 0,38 € 0,38 
Subtotaal: € 0,00 € 1,14 € 1,14 
Totaal bovenbouw: € 9,35 € 4,54 € 4,54 

 

Melkgebouw 
Afschrijving (3%) € 1,59  € 1,59  € 1,59 
Rente (3,5%) € 1,86  € 1,86  € 1,86 
Onderhoud + verz. (2%) € 1,06 € 1,06 € 1,06 
Totaal Melkgebouw: € 4,51 € 4,51 € 4,51 

 

Bijkomende kosten 
Afschrijving (3%) € 0,50  € 0,20  € 0,20 
Rente (3,5%) € 0,58  € 0,23  € 0,23 
Onderhoud + verz. (2%) € 0,33 € 0,13 € 0,13 
Tot. Bijkomende kosten: € 1,41 € 0,56 € 0,56 

 

Totale Jaarkosten € 25,47 € 20,88 € 14,28 
Jaarkosten  
per 100 kg melk € 2,71 € 2,22 € 1,52 

Jaarkosten verschil  
per 100 kg melk € 0,00 € 0,49 € 1,19 



Hoofdstuk 4: Kostenbesparing   

IFD bouwen voor rundvee- en varkenshouderij – R. Gijsbers 471953 – maart 2005  113 

Het verschil in jaarkosten per 100kg melk is nu bekend. In onderstaand schema is te zien 
wat dit betekent in relatie tot de totale kosten, de gebouwkosten en de verhoging van de 
winst. 
 
Tabel 4.9 Verhoging winstaandeel door IFD bouwen 

 3. Besparingen 

Gangbare  
stal 

 
per 100kg melk 

IFD  
stal 

 
per 100kg melk 

IFD stal met 
Biogas 

 
per 100kg melk 

absoluut  € 0,00 € 0,49 € 1,19 
op totale kosten    (€ 37,27) 0,00 % 1,31 % 3,19 % 
op gebouwkosten 
gangbare stal          (€ 2,71) 0,00 % 18,09 % 43,91 % 
 

winstverhoging     (€ 1,25) 0,00 % 39,20 % 95,20 % 
 
De investering van een IFD stalgebouw is 25% lager dan die van de gangbare stal. Voor 
de jaarkosten is er sprake van een verlaging van de gebouwkosten met ongeveer 18%. 
Dit is het gevolg van de kleinere afschrijvingstermijn van de folie en van de mestsilo. Er 
kan zoals aangegeven ook een minder dure variant voor mestopslag gebruikt worden 
zoals een mestzak of een foliebassin.  
 
Voor de referentiestal, met een melkproductie van 1.422.000kg melk, betekent het 
plaatsen van een IFD stal een extra winst per jaar van €6.968,- (€17.775,- x 0,392). 
Wanneer er eveneens een vergistingsinstallatie wordt geplaatst kan een extra winst 
behaald worden van €16.922,- (€17.775,- x 0,952). Hierbij moet worden gezegd dat de 
eerste jaren de investering in de vergistingsinstallatie moet worden terugverdiend. 
Daarbij komt een onbekend gedeelte onderhoud en er moet extra arbeid geleverd 
worden om de vergistingsinstallatie draaiende te houden. 
 
 
Over het algemeen kan gezegd worden dat door te bouwen volgens het IFD 
bouwsysteem voor rundveehouderij een besparing te behalen is van 10-15% op de 
bouwkosten. Voor de boer levert het elk jaar een aanzienlijke extra winst op, er is sprake 
van een winstverhoging van minimaal 40%. Hierbij is geen rekening gehouden met 
eventuele sloopkosten en herbruikbaarheid door verplaatsing of uitbreiding. 
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5  Conclusie 
 
Door veranderingen in de veehouderijsector zijn er kansen voor de invoering van een 
nieuw bouwsysteem. De traditionele bouwwijze die gericht is op een gebruiksduur van 
een generatie geeft teveel problemen en kosten om toekomstgericht te ondernemen. In 
dit project is onderzocht of een IFD bouwsysteem kan voldoen om goed te functioneren 
in de huidige en toekomstige markt. Flexibiliteit en de reductie van huisvestingskosten 
zijn de hoofdeisen voor het ontwikkelde IFD bouwsysteem.  
 
Er is gesteld dat een stalgebouw kan worden opgedeeld in twee delen: de onderbouw en 
de bovenbouw. Het uitgangspunt is om de boven- en onderbouw gezamenlijk te 
ontwikkelen en op elkaar af te stemmen, zodat ze samen als één gebouw fungeren. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om de boven- en onderbouw onafhankelijk toe te 
passen. De IFD bovenbouw is voor rundvee ontwikkeld. De IFD onderbouw zou 
oorspronkelijk voor de rundvee- en varkenshouderij worden ontwikkeld, maar vanwege 
uiteenlopende bouwfysische en bouwtechnische eisen zijn deze trajecten van elkaar 
gescheiden. Voor varkenshouderij is de ontwikkeling niet verder gegaan dan het 
ontwerpen van een modulair maatsysteem. De bouwfysische eisen in de varkenshouderij 
zijn dermate hoog en de bouwwijze is al zover ontdaan van luxe dat er op kosten weinig 
te besparen is zonder de klimatologische omstandigheden en de technische resultaten 
aan te tasten. Deze sector moet eerst een andere benadering van bedrijfsvoering 
aannemen voordat een flexibel bouwsysteem een positieve invloed op het 
bedrijfsresultaat en bedrijfsvoering kan hebben. 

IFD bovenbouwsysteem voor rundveehouderij 
De ontwikkeling van het bovenbouw 
en onderbouwsysteem voor rund-
veehouderij is parallel verlopen. De 
systemen zijn zowel gezamenlijk als 
onafhankelijk toe te passen en zijn 
qua maatvoering op elkaar 
afgestemd.  
De bovenbouw heeft een vrije 
overspanning waardoor de binnen-
ruimte vrij in te delen is. De 
constructie van de bovenbouw is 
eenvoudig te (de)monteren waar-
door uitbreiden en inkrimpen 
gemakkelijker wordt. Het is tevens 
mogelijk om het gehele gebouw te 
demonteren en op een andere plaats 
op te bouwen. Binnen het modulaire 
systeem wordt een minimaal aantal 
elementen gebruikt voor een 18-tal maatvarianten waardoor de uitwisselbaarheid van 
elementen zeer hoog is.  

IFD onderbouwsysteem voor rundveehouderij 
De onderbouw bestaat uit een strookfundering met een vloerafdekking. Het is een 
modulair systeem waarin natte verbindingen en overlappen vermeden zijn. Daardoor zijn 
de elementen eenvoudig te demonteren. Het is mogelijk om één of meerdere elementen 
te verwijderen zonder het systeem aan te tasten. Alle mogelijke stalindeling voor een 
ligboxenstal zijn te maken. Ook uitzonderingen zoals doorgangen tussen ligboxen zijn 
meegenomen om het systeem compleet te maken. Alle elementen die gebruikt worden 
vallen binnen het ontworpen maatsysteem om eventuele aanpassingen van de 
onderbouw zo eenvoudig mogelijk te realiseren. Het gehele systeem, met uitzondering 

 
fig.5.1 buitenaanzicht IFD bouwsysteem voor 

rundveehouderij 
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van de funderingstroken, bestaat uit 30 elementen. Hierin zijn alle maatvariaties 
meegenomen om de boer een stal op maat te kunnen leveren.  

IFD-aspecten 
Er is sprake van flexibiliteit op gebied van huisvesting, doordat de systemen eenvoudig 
en zonder sloopwerk aan te passen of te verplaatsen zijn. Er wordt flexibiliteit in 
bedrijfsvoering bereikt door een kolomloze binnenruimte en het mogelijk maken van elke 
gewenste vloerindeling. Door het beperken van het aantal elementen en het toepassen 
van een modulair maatsysteem is er ook flexibiliteit in de bouwwijze. De productie wordt 
seriematig en de montage is eenvoudiger, met een kostenreductie als gevolg. Voor de 
herbruikbaarheid en restwaarde van de elementen is dit belangrijk omdat er een breder 
afzetgebied ontstaat. 

Kostenbesparing 
Er wordt een materiaalbesparing bereikt van 60%. Dit maakt een bouwkostenbesparing 
mogelijk. Er wordt gerekend in €/100kg melk, omdat dit de eenheid is waarmee de boer 
te maken heeft. De gebouwkosten maken 10-15% uit van de totale kosten van €37,27 
per 100kg melk. De winstmarge die overblijft is €1,25 /100kg melk. Deze getallen gelden 
voor een gemiddeld bedrijf gebouwd op traditionele wijze. Door de IFD bouwwijze is het 
mogelijk om €0,49 /100kg melk te besparen op de bouwkosten. Dit betekent een 
verlaging van 20% op de gebouwkosten en kan per saldo bij de winst opgeteld worden. 
Daarmee wordt een winst bereikt van €1,74 /100kg melk, dat is een verhoging van 40%. 
Het IFD bouwsysteem zorgt voor een besparing op de bouwkosten die voor de boer een 
verhoging van het inkomen betekent. Hierbij zitten de besparing van de sloopkosten en 
eventuele restwaarde niet inbegrepen.  

Meerwaarde door IFD bouwen 
Naast de gestelde uitgangspunten kostenbesparing en flexibiliteit is er bij de ontwikkeling 
van het systeem op meerdere vlakken rekening gehouden met de maatschappelijke en 
bedrijfstechnische meerwaarde die het systeem kan bieden. 
 

Maatschappelijk gezien is er 
rekening gehouden met de land-
schappelijke inpasbaarheid en het 
imago jegens de maatschappij. Er 
wordt een herkenbare, natuurlijke 
vorm gebruikt met een kwalitatief 
goede uitstraling die esthetisch 
verantwoord is. De transparantie 
van het gebouw maakt het 
mogelijk dat men een blik kan 
werpen in de stal en zelf kan 
ervaren hoe de omstandigheden in 
de stal zijn. Doordat mest meteen 
afgevoerd wordt is de emissie van 
ammoniak en overige broeikas-
gassen laag, dit levert milieuvoor-
delen op, evenals het gebruik van 
minder materiaal en het daarbij 
horende transport.  

 
Bedrijfstechnisch gezien geeft de IFD bouwwijze een verbetering van de productie en de 
bedrijfsomstandigheden. De klimatologische omstandigheden (veel licht, homogene 
ventilatie) zorgen ervoor dat de koe zich goed voelt en door extra lichtinval wordt de 
melkproductie hoger. Voldoende ventilatie en lichtinstraling zorgen ervoor dat een goede 
hygiëne gehandhaafd kan worden en dat de arbeidsomstandigheden beter zijn dan in een 

 
fig. 5.2 Binnenzijde IFD bouwsysteem  
voor rundveehouderij 



Hoofdstuk 5: Conclusie   
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traditionele stal. In het ontwerp zijn maatvoeringen gebruikt die toekomstgericht zijn. De 
dieren krijgen hierdoor meer ruimte en schonere en veiligere loop- en ligvloeren. 

Marktpotentie 
Voor de IFD bouwwijze zijn in de rundveehouderij voldoende marktkansen. De vraag 
naar flexibiliteit en kostenbesparing is groot, vooral omdat men onzeker is over wat de 
toekomst over bijvoorbeeld tien jaar brengt. Men ziet nu in dat het bouwen van een 
gebouw met een referentieperiode van 40 jaar niet zinvol is door continu veranderende 
eisen vanuit de overheid en door ontwikkelingen in de techniek. Inmiddels wordt het 
nieuwe concept door DLV aan de markt aangeboden en de respons blijkt zeer positief te 
zijn. Enkele vergunningsprocedures voor de bouw van een IFD rundveestal zijn inmiddels 
ingezet verspreid over heel Nederland. Daarnaast is er vanuit de sector zeer veel 
interesse voor de bouwwijze en er staan nog meer potentiële projecten op stapel.  
Het verwachtte marktaandeel is gesteld op 5-10% op basis van 1000 nieuw gebouwde 
rundveestallen per jaar. Dit betekent een aantal van 50-100 IFD-stallen op jaarbasis in 
Nederland. Europees gezien kan het een veelvoud van dit aantal zijn. 
 
 
Concluderend kan gezegd worden dat IFD bouwen voor de rundveehouderij een goede 
mogelijkheid is om kosten te besparen en toekomstgericht te ondernemen door gebruik 
te maken van een maximale flexibiliteit in combinatie met goede bedrijfsomstandigheden 
voor mens en dier. Deze positieve conclusie wordt ondersteund door actieve respons en 
concrete aanvragen uit de markt. 
 
 

 
 

fig. 5.3 Binnenzijde IFD bouwsysteem voor rundveehouderij t.p.v.  
voergang 
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