




Peil

Peil

Peil

8229 +P

A 25-08

12,5°

24575

7074 +P

A 25-07

5977 +P

A 25-06

11,3°

9,9°

Overspanning 25 m 
Hoogte 6 / 7 / 8 m
liggers: 
2590 x 465 mm   A1
3508 x 465 mm   A2

77
67

66
11

55
14

Schaal 1:250
Eenheid: mm 1/6

25324

25630
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A1

A1

A1

A1

A1 A1
A1

A2

A1

A1

A1

A2

A1

A1

A1

A2

A1

A1

A1

A1

A1
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Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement



Peil

Peil

Peil

Overspanning 30 m 
Hoogte 7 / 8 / 9 m
liggers: 
2590 x 465 mm   A1
3508 x 465 mm   A2

A 30-09

9440 +P
12,5°

8144 +P

A 30-08

11,3°

6964 +P

A 30-07

9,9°

89
78

76
81

65
00

Schaal 1:250
Eenheid: mm 2/6

29584

30067

30351

A2
A1

A2

A2
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A2
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A2
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A2
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A2

A2

A2

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement



Peil

Peil

Peil

Overspanning 35 m 
Hoogte 7 / 8 / 9 m
liggers: 
3553 x 600 mm   B1
4323 x 600 mm   B2

9285 +P

8230 +P

B 35-08

10,5°

9,6°

7161 +P

B 35-07

8,5°

B 35-09

86
87

76
32

65
62

Schaal 1:250
Eenheid: mm 3/6

34499

35112

35508

B1B1
B1
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B1

B1
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B1
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B2B2
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B1

B1

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement



Peil

Overspanning 40 m 
Hoogte 8 / 9 / 10 m
liggers: 
3553 x 600 mm   B1
4323 x 600 mm   B2

B 40-09

10156 +P

9013 +P

B 40-08

7879 +P

10,5°

9,6°

8,5°

Peil

Peil

95
59

B 40-10

84
15

72
81

Schaal 1:250
Eenheid: mm 4/6

38807

39261

39657

B1
B2

B1

B1

B1

B1 B1
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Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement



Overspanning 45 m 
Hoogte 9 / 10 / 11 m
liggers: 
4588 x 805 mm   C1
5374 x 805 mm   C2

Peil

Peil

Peil

9238 +P
8,5°

10258 +P
9,3°

11402 +P
10,1°

84
35

94
56

10
60

0
C 45-11

C 45-10

C 45-09

Schaal 1:250
Eenheid: mm 5/6

44409

45129

45510

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

Hoekverbindingselement
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C2 C2

C2

C2 C2

C2



12261+P

11148 +P

10,1°

9,3°

9971 +P
8,5°

Overspanning 50 m 
Hoogte 10 / 11 / 12 m
liggers: 
4588 x 805 mm   C1
5374 x 805 mm   C2

Peil

Peil

Peil

91
68

10
34

6
11

46
0

C 50-11

C 50-12

C 50-10

Schaal 1:250
Eenheid: mm 6/6

48807

49273

49780

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement

Hoekverbindingselement
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C2 C2
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C2

C2

C2



425

2590

3508

4
6
5

4
6
5

h=465mm

Zijaanzicht ligger A

425 425 425

54

20

schaal 1:50
eenheid: mm

425425425425

Vooraanzicht ligger A (overspanning 25-30m) 
optimaal geconstrueerd op materiaalgebruik

spantafstand: 4,60 m
lengtes: 2590 / 3508 mm

h=465mm

13,27 kg/m

hoofdligger-boven: Ø48,3 x 2,6
hoofdligger-onder: Ø48,3 x 3,2

diagonaal: Ø21,3 x 2,3

4
6
5

53
044

0

530

440

schaal 1:20
eenheid: mm



Zijaanzicht ligger B

hoofdligger-boven: Ø48,3 x 3,2
hoofdligger-onder: Ø48,3 x 5,0

diagonaal: Ø26,9 x 2,3

Vooraanzicht ligger B (overspanning 35-40m) 
optimaal geconstrueerd op materiaalgebruik

Spantafstand: 5,75 m
lengtes: 3553 / 4323 mm

12

6
0
0

4
8
,3

4323

4
8
,3

6
0
0

4
8
,3

4
8
,3

57

430

3553

h=600mm 430 430430430 430 430430430 430

1:5

3,5

schaal 1:50
eenheid: mm

h=600mm

686

68
6

59
6

596

6
0
0

17,85 kg/m

schaal 1:20
eenheid: mm



535

4588

5374

Zijaanzicht ligger C

766

918

91
8

Vooraanzicht ligger C (overspanning 45-50m) 
optimaal geconstrueerd op materiaalgebruik

Spantafstand: 6,90 m
lengtes: 4588 / 5374 mm

8
0
5

7
6
,1

8
0
5

7
6
,1

8
0
5

7
6
,1

h=805mm

7
6
,1

h=805mm

27,66 kg/m

hoofdligger-boven: Ø76,1 x 2,9
hoofdligger-onder: Ø76,1 x 5,0

diagonaal: Ø33,7 x 2,6

154

12

535535535535535 535535 535535

schaal 1:50
eenheid: mm

76
6

schaal 1:20
eenheid: mm



18

45,7

Bovenaanzicht onderste element

48
,3

3,
2

20,1

41
,9

5

5

4,95°

55

27

20,11827,7

22

18

45,7

Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         A25-06   9,9°

52,
6

55

4,95°

63

Zijaanzicht

48
,3

43
,1

56,1

5

A
58

A

56,11827,7

A30-07

Schaal 1:5
Eenheid: mm

16

16

16

16

43
,1

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

12

48,3

27,9

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede A-A

16

B

B

tolerantie: +/- 10 mm



Bovenaanzicht onderste element

Zijaanzicht

3,
2

48
,3

41
,9

20,627,7 18

16

20,6

5

5

18

16

Schaal 1:5
Eenheid: mm

43
,1

55

22,2

5,65°

27,2 45,7

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

55

5,65°

1111

63,368,3 45,7

A

A

5

5

B

2,
6

48
,3

43
,1

61,727,7 18

16

61,7

16

18

12

48,3

27,9

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede A-A

16

Detail Verbindingselementen         A25-07 11,3°

Bovenaanzicht bovenste element

B

A30-08tolerantie: +/- 10 mm



27,7

Bovenaanzicht onderste element

Zijaanzicht

48
,3

3,
2

5

41
,9

21,1

5

18 21,118

27,7

Bovenaanzicht bovenste element
2,

6

48
,3

5

5

43
,1

66,4 18

A30-09

66,418

45,7

A

A

72,8 67,8

6,25°

Schaal 1:5
Eenheid: mm

45,727,4 22,4

6,25°

55

55

Detail Verbindingselementen         A25-08 12,5°

16

16

1111

16

16

B

B

43
,1

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

12

48,3

27,9

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede A-A

16

tolerantie: +/- 10 mm



Detail Verbindingselementen         A25-07 11,3°

61,71827,761,7 18

Bovenaanzicht onderste element

3,
2

48
,3

27,7

41
,9

5

5

20,6

16

18 18

16

20,6

45,7

55

27,2

5,65°

22,2

Zijaanzicht
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2,
6

45,7

5,65°

68,3

A

55

7

A

63,3

201820
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B

43
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25

5

5

16

16

+ BEVESTIGINGSMOGELIJKHEID KOPPELKOKERS
Bovenaanzicht bovenste element

B

Schaal 1:5
Eenheid: mm

43
,1

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

25 18 15

7

12

48,3

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

27,9

Doorsnede A-A

16

A30-08



55,2

Bovenaanzicht onderste element

48
,3

5

38
,3

5

5

55

32 27

20

22

Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         B35-07   8,5°

53,
2

55

4,25°

Zijaanzicht

48
,3

41
,9

63,7

5

A

A

63,733,2

B40-08

Schaal 1:5
Eenheid: mm

4,25°

55,272,9 67,9

2222,8 22,82233,2

41
,9

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

12

48,3

27,9

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede A-A

20

20

22

20

20

B

B

tolerantie: +/- 12 mm



55,2

Bovenaanzicht onderste element

48
,3

5

38
,3

5

5

32,2 27,2

22

Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         B35-08   9,6°

53,
2

4,80°

Zijaanzicht

48
,3

41
,9

69,4

5

A

A

69,42233,2

B40-09

Schaal 1:5
Eenheid: mm

4,80°

55,278,4 73,3

2223,2 23,22233,2

55

55

20

20

20

20

41
,9

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

12

48,3

27,9

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede A-A

20

B

B

tolerantie: +/- 12 mm



55,2

Bovenaanzicht onderste element

48
,3

5

38
,3

5

5

32,3 27,3

22

Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         B35-09 10,5°

53,
2

5,25°

Zijaanzicht

48
,3

41
,9

74

5

A

A

742233,2

B40-10

Schaal 1:5
Eenheid: mm

5,25°

55,282,8 77,8

2223,6 23,62233,2

20

20

20

20

41
,9

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

12

48,3

27,9

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede A-A

20

55,2

B

B

tolerantie: +/- 12 mm



55,2

Bovenaanzicht onderste element

48
,3

5

38
,3

5

5

32,2 27,2

22

Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         B35-08   9,6°

53,
2

4,80°

Zijaanzicht

48
,3

41
,9

69,4

5

A

A

69,42233,2

B40-09

Schaal 1:5
Eenheid: mm

4,80°

55,278,4 73,3

2223,2 23,22233,2
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20

20

20
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41
,9

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

12

48,3

27,9

Doorsnede B-B

afgesneden 
cirkeldoorsnede i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede A-A
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30,8 22 18,5
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24,72224,7

18
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+ BEVESTIGINGSMOGELIJKHEID KOPPELKOKERS



24

26

Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         C45-09   8,5°

2,
9

Zijaanzicht
76

,1

70
,3

83,1

A

A

83,12628,8

76,1

Doorsnede 
A-A

24

C50-10

Schaal 1:5
Eenheid: mm

54,893,2 85,2

31,239,2

65

4,25°

8

8

65

4,25°

Bovenaanzicht onderste element
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76
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66
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29 29

8

8

26 2628,8

24

B

B

20

70
,3

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

48,3

afgesneden 
cirkeldoorsnede 
i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede 
B-B

24

24

54,8

tolerantie: +/- 13 mm



Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         C45-10   9,3°

2,
9

Zijaanzicht
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,1

70
,3

A

A

C50-11

Schaal 1:5
Eenheid: mm

54,898,5 90,5

54,8 31,439,4

8
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4,65°

Bovenaanzicht onderste element
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65
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2688,6 88,62628,8

2629,5 29,52628,8

B

B

76,1

Doorsnede 
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oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

48,3

afgesneden 
cirkeldoorsnede 
i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede 
B-B

24

24

24

24

tolerantie: +/- 13 mm



Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         C45-11 10,1°

2,
9

Zijaanzicht
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A

C50-12

Schaal 1:5
Eenheid: mm

54,8103,8 95,8

54,8 31,639,6
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8

Bovenaanzicht onderste element

5
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66
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8
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5,05°

2694,2 94,22628,8

2630 302628,8
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B

76,1

Doorsnede 
A-A

24

20
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,3

oppervlakte met 
gedeeltelijk 
schroefdraad

48,3

afgesneden 
cirkeldoorsnede 
i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede 
B-B

tolerantie: +/- 13 mm
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24

24

24



Bovenaanzicht bovenste element

Detail Verbindingselementen         C45-10   9,3°

2,
9

Zijaanzicht
76

,1
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A

A

C50-11

Schaal 1:5
Eenheid: mm

54,898,5 90,5

54,8 31,439,4
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4,65°

Bovenaanzicht onderste element
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Doorsnede 
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oppervlakte met 
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afgesneden 
cirkeldoorsnede 
i.v.m. 
materiaalbesparing

Doorsnede 
B-B
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+ BEVESTIGINGSMOGELIJKHEID KOPPELKOKERS
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Mogelijkheden voor foliebevestiging
situering van folie t.o.v. liggers, koppelkokers, bevestigingen, 

afscherming regeninval, wering van water

foliebevestiging

koppelkoker

folie

- koppelkokers bevestigen aan verbindingselementen, niet aan liggers zelf
- folie met overlap/omslag om inregenen te voorkomen, vooral onderste folielaag 
goed regen/waterdicht.
- folie op spanning houden door bevestiging (veren, elastiek, ...)

foliebevestiging

koppelkoker

folie

Twee zijden open

Eén zijde open (links)

Eén zijde open (rechts)

folie

koppelkoker



35112

Peil

8230 +P

35112

Peil

8230 +P

schaal 1:250
eenheid: mm

Varianten Kopgevel  1/2
type B 35-08

Variatie in materiaaltoepassing en gevelindeling

gebruikte materialen :  
             Houten stroken (bevel siding)
             Plaatmateriaal  (vlak)

Kleurgebruik is gebiedsafhankelijk

Variatie in materiaaltoepassing en gevelindeling

gebruikte materialen :  
             Houten stroken (bevel siding)
             Plaatmateriaal  (vlak)

Kleurgebruik is gebiedsafhankelijk



Varianten Kopgevel   2/2
type B 35-08

35112

Peil

8230 +P

8230 +P

35112

Peil

schaal 1:250
eenheid: mm

Variatie in materiaaloriëntatie en gevelindeling

gebruikte materialen :  
             Houten stroken (bevel siding)
             
Kleurgebruik is gebiedsafhankelijk

Variatie in materiaaltoepassing en gevelindeling

gebruikte materialen :  
             Plaatmateriaal  (vlak)

Kleurgebruik is gebiedsafhankelijk



B 35-08

A B C

BA C

Doorsnede A

Doorsnede B

Doorsnede C
Detaillering Kopgevel
type B 35-08

1  IPE 220
2  IPE 200
3  IPE 180
4  IPE 140
5  IPE 80

1 2 3 4 512345

a  K 100/50/3,2
b  K 100/50/5,0
c  K 100/50/6,3

a a
a

a

a
a

a

a

b
aa

b
c

a
Hulpconstructie

schaal 1:50
eenheid: mm

1
3
8
0

1
3
7
0

1
3
9
0



lengte= 2590 / 3508

13,27 kg/m
4
6
5

Transportmogelijkheden ligger A1/A2
Afhankelijk van type boogconstructie

530

schaal 1:20
eenheid: mm

12000

2
5
5
0

Laadruimte oplegger (1:200)

h < 3m

2120

2270

5
8
0

5 x 580 < 3000 mm

Dus 5 lagen op de vrachtwagen:
7 x 5 = 35 liggers per stapel

12m / 2,590m = 4,6   ---------> 4 stapels van 35 korte liggers A1 = 140 liggers (14 spanten)
12m / 3,508m = 3,4   ---------> 3 stapels van 35 lange liggers A2 = 105 liggers (10,5 spanten)

1 vrachtwagen per gebouw

Maximum gewicht bij volle vrachtwagen: 
(netto totaal gewicht liggers)

A1: 140 x 2,590m x 13,27kg/m = 

A2: 105 x 3,508m x 13,27kg/m = 

1/5



Max. 2 vrachtwagens per gebouw

12m / 3,553m = 3,4   ---------> 3 stapels van 20 korte liggers B1 = 60 liggers (6 spanten)
12m / 4,323m = 2,7   ---------> 2 stapels van 20 lange liggers B2 = 40 liggers (4 spanten)
(óf langere oplegger:---------> 3 stapels van 20 lange liggers B2 = 60 liggers (6 spanten)  

2058

2198

Transportmogelijkheden ligger B1/B2
Afhankelijk van type boogconstructie

Maximum gewicht bij volle vrachtwagen: 
(netto totaal gewicht liggers)

4 x 715 < 3000 mm

Dus 4 lagen op de vrachtwagen:
5 x 4 = 20 liggers per stapel

lengte= 3553 / 4323

17,85 kg/m
6
0
0

686

7
1
5

B1: 60 x 3,553m x 17,85kg/m = 

    B2: 40 x 4,323m x 17,85kg/m = 

óf B2: 60 x 4,323m x 17,85kg/m = 

schaal 1:20
eenheid: mm

Laadruimte oplegger (1:200)

h < 3m

12000

2
5
5
0

2/5



    B2: 56 x 4,323m x 17,85kg/m = 

óf B2: 84 x 4,323m x 17,85kg/m = 

B1: 84 x 3,553m x 17,85kg/m = 

1-2 vrachtwagens per gebouw

12m / 3,553m = 3,4   ---------> 3 stapels van 28 korte liggers B1 = 84 liggers (8,4 spanten)
12m / 4,323m = 2,7   ---------> 2 stapels van 28 lange liggers B2 = 54 liggers (5,4 spanten)
(óf langere oplegger:---------> 3 stapels van 28 lange liggers B2 = 84 liggers (8,4 spanten)  

Maximum gewicht bij volle vrachtwagen: 
(netto totaal gewicht liggers)

2883

2744

Laadruimte oplegger (1:200)

h < 3m

Transportmogelijkheden ligger B1/B2
Afhankelijk van type boogconstructie

4 x 715 < 3000 mm

Dus 4 lagen op de 
vrachtwagen:
7 x 4 = 28 liggers per 
stapel

lengte= 3553 / 4323

17,85 kg/m

7
1
5

schaal 1:20
eenheid: mm

6
0
0

686

3
0
0
0

Mogelijkheid met bredere oplegger kleiner dan/gelijk aan 3m

12000
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Laadruimte oplegger (1:200)

h < 3m

12000

C2: 18 x 5,374m x 27,66kg/m = 

    C1: 18 x 4,588m x 27,66kg/m = 

óf C1: 27 x 4,588m x 27,66kg/m = 

2-4 vrachtwagens per gebouw

12m / 4,588m = 2,6   ---------> 2 stapels van 9 korte liggers C1 = 18 liggers (1,8 spanten)
(óf langere oplegger:---------> 3 stapels van 9 lange liggers C2 = 27 liggers (2,7 spanten)
12m / 5,374m = 2,2   ---------> 2 stapels van 9 lange liggers C2 = 18 liggers (1,8 spanten)
 

1835

1985

Transportmogelijkheden ligger C1/C2
Afhankelijk van type boogconstructie

Maximum gewicht bij volle vrachtwagen: 
(netto totaal gewicht liggers)

3 x 946 < 3000 mm

Dus 3 lagen op de vrachtwagen:
3 x 3 = 9 liggers per stapel

lengte= 4588 / 5374

27,66 kg/m

9
4
6

schaal 1:20
eenheid: mm

2
5
5
0

8
0
5

918
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Mogelijkheid met bredere oplegger kleiner dan/gelijk aan 3m

12000

Laadruimte oplegger (1:200)

h < 3m

3
0
0
0

schaal 1:20
eenheid: mm

8
0
5

lengte= 4588 / 5374

27,66 kg/m

918

Transportmogelijkheden ligger C1/C2
Afhankelijk van type boogconstructie

2-3 vrachtwagens per gebouw

12m / 4,588m = 2,6   ---------> 2 stapels van 15 korte liggers C1 = 30 liggers (3 spanten)
(óf langere oplegger:---------> 3 stapels van 15 lange liggers C2 = 45 liggers (4,5 spanten)
12m / 5,374m = 2,2   ---------> 2 stapels van 15 lange liggers C2 = 30 liggers (3 spanten)
 

2753

2903

3 x 946 < 3000 mm

Dus 3 lagen op de 
vrachtwagen:
5 x 3 = 15 liggers per 
stapel

9
4
6

C2: 30 x 5,374m x 27,66kg/m = 

    C1: 30 x 4,588m x 27,66kg/m = 

óf C1: 45 x 4,588m x 27,66kg/m = 
Maximum gewicht bij volle vrachtwagen: 
(netto totaal gewicht liggers)
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Agronomische invloeden (bovenbouw & onderbouw) 
 
Alvorens er een nieuw bouwsysteem wordt ontwikkeld voor de veehouderijsector moet 
onderzocht worden waar de aandachtspunten liggen in de veehouderij. Deze 
agronomische voorwaarden zijn een opsomming van zaken waarmee de sector te maken 
heeft. Op deze manier ontstaat er een overzichtelijk totaalbeeld van de sector waarin dit 
project zich afspeelt. Het uiteindelijke systeem moet dus niet alleen bouwtechnisch in 
orde zijn, maar landbouwkundig zeer zeker ook. Dit behelst een breed scala aan 
onderwerpen die behandeld en onderzocht moeten worden om tot een goed 
functionerend bouwsysteem en tot een gezond en economisch aantrekkelijk 
productiesysteem te komen waarmee mens en dier goed uit de voeten kunnen. 
 
Allereerst volgt hier een beeld van de samenstelling van bedrijven zoals die 10 jaar 
geleden was, hoe deze nu is en hoe de verwachtingen liggen voor de nabije 
toekomst.Daarnaast is het belangrijk om te kijken waar de knelpunten en mogelijkheden 
liggen voor de sector met betrekking tot de afzetmarkt en voornamelijk de behoeften en 
trends zoals die zich ontwikkelen. Het productiesysteem kan moet ook wordt voldoen aan 
de eisen die worden gesteld op milieu- en hygiënisch gebied, nu en in de toekomst. 
Een nieuw systeem zou echter nooit kunnen slagen wanneer de dieren er niet in kunnen 
gedijen, dit zou ook grote invloed hebben op de productiekwantiteit en –kwaliteit. Het is 
belangrijk dat aan zoveel mogelijk natuurlijke behoeften van het dier voldaan wordt om 
het bedrijf gezond te houden, in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de veehouder zelf, die in een zo aangenaam mogelijk klimaat wil 
werken en waarbij de arbeidsinspanningen goed worden afgewogen tegen dierwelzijn en 
automatisering.  
 
Al de zaken die van belang zijn bij de ontwikkeling van een nieuw systeem worden 
hieronder aan de orde gesteld.  
 

Bedrijfskwantitatieve verwachtingen 
 
Aan de hand van bestaande gegevens (CBS) uit de periode 1992-2002 wordt een beeld 
geschetst zoals de omvang van bedrijven zal wijzigen in de toekomst. 

Grondgebruik Landbouwsector totaal 
De gegevens zijn in absoluut aantal bedrijven. 
 
Tabel B2.1 Aantal bedrijven in agrarische sector 

Landbouwsector 1992 2002 Percentage  
2002 t.o.v. 1992 

Graasdier 56848 44376 78% 
Hokdier 11621 7198 62% 
Veeteeltcombinatie 5633 2533 45% 
Akkerbouw 14987 12756 45% 

TOTAAL 120125 89580 75% 

 
Hieruit is af te lezen dat het aantal bedrijven met een kwart is verminderd. Dit komt 
doordat kleinere bedrijven over worden genomen door grotere bedrijven en er sprake is 
van intensivering in de sectoren. Ook is er verlies van grondgebruik doordat men grond 
af moet staan aan gebieden voor recreatie, stedelijke uitbreiding, natuurbehoud en 
industrie. 
Deze tendens zal zich hoogstwaarschijnlijk doorzetten. 
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Veestapel Rundvee 
De gegevens zijn in absoluut aantal bedrijven. 
 
Tabel B2.2 Aantal bedrijven in rundveesector 

Rundveesector 1992 2002 Percentage  
2002 t.o.v. 1992 

Melkkoeien: 150 en meer dieren 274 416 152% 
Melkkoeien: 50 - 69 dieren 8267 7193 87% 
Melkkoeien totaal 43039 26396 61% 
Vleeskalveren 2235 3315 148% 

TOTAAL 62630 41266 66% 

 
Het aantal runderen is gedaald van 4.919.607 (1992) tot 3.858.394 (2002), dit is een 
daling van 22%. 
Het aantal vleeskalveren is echter gestegen van 637.731 (1992) tot 713.333 (2002), dit 
is een stijging van 12%.  
Hier is dus duidelijk een schaalvergroting te zien in de omvang van bedrijven. Deze 
tendens zal zich hoogstwaarschijnlijk doorzetten. 
Door de MKZ crisis en de BSE-kwestie zijn er veel runderen afgemaakt, vandaar 
waarschijnlijk het verschil in veestapel. Vleeskalveren zijn er meer gekomen, 
waarschijnlijk omdat de investeringskosten hierin wat lager zijn en er eerder geld mee 
verdiend wordt dan met het opfokken van melkkoeien.  
Bij het overnemen van kleine bedrijven door grotere worden vaak niet alle koeien 
overgenomen, omdat een deel van het bedrijfskapitaal door de overheid wordt opgeëist. 
 
De biologische sector nam in 1992 0,97% van de totale veestapel in beslag, in 2002 al 
1,40%. Dit is een klein aandeel van het totaal, maar er zit toch een behoorlijke stijging in 
die waarschijnlijk in de toekomst door zal zetten. 

Veestapel Varkens 
De gegevens zijn in absoluut aantal bedrijven. 
 
Tabel B2.3 Aantal bedrijven in varkenssector 

Varkenssector  1992 2002 Percentage  
2002 t.o.v 1992 

Vleesvarkens (meer dan 20 kg) 22544 10576 47% 
Vleesvarkens: 2000-2500 dieren 109 178 163% 
Vleesvarkens: meer dan 2500 dieren 155 207 134% 
Fokzeugen (meer dan 50 kg) 444 650 146% 
Fokzeugen: meer dan 400 dieren 12173 5073 42% 

TOTAAL 26916 11851 44% 

 
Het aantal varkens daalt van 14.160.402 (1992) naar 11.647.677 (2002) met 18%. 
Het aantal vleesvarkens (20kg of meer)daalt van 7.144.732 (1992) naar 5.591.044 
(2002) met 22%. 
Het aantal fokzeugen (50kg of meer) daalt van 1.545.513 (1992) naar 1.178.642 (2002) 
met 24%. 
 
Hier is zeer duidelijk te zien dat er een enorme groei aan grote bedrijven is terwijl de 
veestapel en het aantal bedrijven in totaal krimpt. Schaalvergroting is dus overduidelijk 
bij een daling van het aantal bedrijven met 56%(!) terwijl de veestapel, met 18% kleiner 
wordt. Deze tendens zal zich hoogstwaarschijnlijk doorzetten. 
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Arbeidskrachten 
De gegevens zijn in absoluut aantal arbeidskrachten. 
 
Tabel B2.4 Verandering arbeidskrachten in veehouderijsector 

Arbeidskrachten alle sectoren  1992 2002 Percentage  
2002 t.o.v.1992 

Gezinsarbeiders  229817 178395 78% 
Niet-gezinsarbeiders  61002 79774 131% 

TOTAAL 290819 258169 89% 

 
Er is duidelijk te zien dat er steeds meer arbeiders de sector binnenkomen die niet direct 
uit het gezin komen die het bedrijf runnen. De oorzaak hiervan is dat het aantal kinderen 
per gezin minder is, de bedrijven worden een stuk groter, de bedrijven zijn industriëler 
van opzet en kinderen gaan eerder studeren dan dat ze het bedrijf overnemen. De heel 
grote bedrijven zijn meestal geen gezinsbedrijven meer omdat deze vaak bestaan uit 
meerdere overgenomen bedrijven. Hoogstwaarschijnlijk wordt het aantal gezinsarbeiders 
steeds minder in de toekomst. 
 
Afzetmarkt 
Op het gebied van slachtingen wordt er iets 
minder afgezet. De grafiek toont het aantal 
slachtingen in de periode januari 2001 tot 
april 2003. 
Er is goed te zien waar de MKZ crisis 
plaatsvond (april 2001) en dat er 
langzaamaan minder vlees wordt gegeten. 
Dit heeft als oorzaak dat er steeds meer 
mensen vegetariër worden, dat het imago 
van de veehouderij verslechterd is (MKZ, 
BSE, varkenspest) en dat de economie in 
een laagconjunctuur zit, waardoor er minder 
geld wordt uitgegeven en de prijzen hoog 
zijn. 
Opvallend is dat er wel meer rundvlees wordt 
gegeten. Dit vlees is minder vet en men 
beschouwt dit als gezonder vlees. Hier is een 
stukje gezondheids- en kwaliteitsbesef van 
de consument te zien. Men verwacht dat in 
de toekomst dit besef alleen maar zal 
groeien zodat de kwaliteit van het vlees 
omhoog moet en niet de kwantiteit (bulk). 
 
De melkaanvoer en de zuivelproductie zijn 
nagenoeg gelijk gebleven. 
De grafiek beslaat een periode van begin 
2001 tot juli 2003. 
Waarschijnlijk blijft de zuivelconsumptie in 
de toekomst ook gelijk (let wel: het aantal 
koeien is verminderd, dus een hogere 
melkproductie per koe.) 

 

fig. B2.1 Aantal slachtingen veehouderijsector 

fig. B2.2 Melkaanvoer rundveesector 
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Koopprijs onroerend goed 
De gegevens zijn in euro per hectare. De prijsstijgingen voor pacht zijn procentueel 
gelijk. 
 
Tabel B2.5 Prijsverandering onroerend goed 

Koopprijs (€/ha.)  1995 2001 Percentage  
2001 t.o.v. 1995 

Boerderijen  25941 53100 205% 
Los bouwland 18015 37000 205% 
Los grasland 18151 37300 205% 
Los land 18106 37200 205% 

 
Een enorme groei in onroerend goedprijzen was ook al te zien in de woningbouw. De 
landbouwsector doet hier dus ook aan mee. De grootste sprong is gemaakt in de periode 
'95-'00, in die tijd zijn de prijzen verdubbeld! In de periode 2000-2001 zijn de prijzen 
nog eens gestegen met 14%, wat ook nog heel veel is in één enkel jaar. Deze prijzen zijn 
voor beginnende boeren natuurlijk niet op te brengen dus het is logisch dat de meeste 
bedrijven worden overgenomen door de gevestigde grote bedrijven.  
Of deze stijging zich op een dusdanig hoog niveau zal doorzetten is te betwijfelen. 
 

 
 



Bijlage 2: Agronomische invloeden   

IFD bouwen voor rundvee- en varkenshouderij – R. Gijsbers 471953 – maart 2005 B2/5 

Toekomstverwachtingen, mogelijkheden en problemen m.b.t. de markt 
 
Om op een verantwoorde wijze systeeminnovaties te doen wordt een beeld geschetst hoe 
de markt zich in de toekomst zal ontwikkelen en waar de werkwijze en organisatie van de 
landbouw zich op zal richten.  

Aandachtspunten 
Het ambachtelijke imago van de het eerste deel van de vorige eeuw heeft de landbouw 
helemaal van zich afgeschud. In de tweede helft van de twintigste eeuw wordt er een 
ongekende schaalvergroting en intensivering in de veehouderij gerealiseerd. De productie 
gaat op dit moment steeds meer de industriële kant op, de productie wordt 
geoptimaliseerd op kostprijs om het hoofd boven water te houden. Nu men steeds meer 
milieubewust wordt en zich bekommert om dierenwelzijn komt de productiewijze steeds 
meer onder maatschappelijke druk te staan. Ook wordt men bezorgd over 
voedselveiligheid (i.v.m. MKZ, BSE, en de varkenspest), voedselkwaliteit en 
natuurbehoud. 
De vraag rijst nu op hoe men ervoor kan zorgen dat de veehouderij weer terug op een 
duurzame wijze verankerd raakt in de maatschappij. 

Behoeften en trends 
De Nederlandse consument heeft steeds meer belangstelling voor bijzondere dierlijke 
producten. Zo neemt de vraag naar biologische zuivel toe. Niet alleen qua gezondheid 
stelt de consument tegenwoordig andere eisen, maar ook is er de behoefte aan status, 
erkenning en identiteit. Exclusieve en diervriendelijke producten voldoen aan deze 
behoeften. Uiteraard zijn er nog een heleboel mensen die nog altijd kiest voor 'veel, 
lekker en goedkoop', die mensen maakt het niet uit op welke wijze het product tot stand 
komt, als het er maar komt.  
 
Aan de voedselproductiekant staan revolutionaire voedselvernieuwingen op het 
programma (Novel Protein Foods, Functional Foods). De vraag is wanneer de consument 
deze gaat waarderen als milieuvriendelijke vleesvervangers. Wanneer de grote groep 
bejaarden in deze eeuw zulke producten op waarde weet te schatten liggen hier zeker 
goede kansen. Op het gebied van gentechnologie en manipulatie op het voedsel wordt 
een stuk minder conservatief gedacht, de natuur een handje helpen is steeds gewoner 
geworden. In de medische sector wordt dit al volkomen normaal gevonden, succes op 
het medische vlak zal de weerstand tegen het gebruik van gentechnologieën daarom 
doen afnemen. 
Haaks hierop staat de trend naar het terugkomen van natuurlijkheid. Veel mensen 
maken juist bezwaar tegen de toegenomen technologiesering in de landbouw. Men wil 
terug naar de natuur en de opkomst van de biologische landbouw komt overeen met 
deze trend.  
 
De productiestructuur kenmerkt zich op dit moment door schaalvergroting die hand in 
hand gaat met de daling van het aantal bedrijven. Dit zal zich doorzetten in de komende 
decennia. Dat wil zeggen, als we uitgaan van een efficiënte bedrijfsvoering gericht op 
bulkproductie, en daarbij zijn vraagtekens te plaatsen. Zet deze schaalvergroting door, 
dan vergroot dat de druk op de grondmarkt, die op dit moment al zwaar onder druk staat 
door ruimteclaims uit andere sectoren en de lage grondmobiliteit.  
Eén van die ruimteclaims wordt gedaan door de recreatiebehoefte in het landschappelijke 
gebied. De huidige cultuurlandschappen zijn tot stand gekomen in een wisselwerking met 
de landbouw. Vaak worden dieren al gebruikt om cultuurlandschappen te onderhouden, 
bijvoorbeeld grazende koeien. Het dier kan dan een dubbelrol spelen, zodat hij behalve 
leverancier van melk ook fungeert als levend element in het decor van de recreant. 
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Probleempunten en mogelijkheden 
- Dierwelzijn is een probleem waar men niet omheen kan. Maatschappelijke acceptatie 
van dierhouderijsystemen vraagt om innovaties het dierwelzijn in de veehouderij op een 
hoger plan brengen. Het is echter ook mogelijk om het dier aan te passen op de 
productiewijze, maar de vraag is of hiervoor voldoende maatschappelijk draagvlak voor 
te vinden is. 
 
- Milieueisen worden steeds hoger gelegd. De huidige milieubelasting is al het dubbele 
van wat duurzaam geacht wordt. Daarom worden scherpe beperkingen gelegd op de 
productiesystemen in de toekomst om de milieubelasting te halveren.  
 
- Productkwaliteit en gezondheid hangen voor een groot deel samen met dierenwelzijn. 
Door de opkomst van scharrelsystemen met uitloop, groepshuisvesting of het verbod op 
preventief medicijngebruik neemt de controle op het productieproces af en neemt het 
risico van besmetting toe. Er moet dus gezocht worden naar een systeem dat 
tegemoetkomt aan dierenwelzijn en waarbij de diergezondheid wordt geoptimaliseerd.  
 
- Huisvesting is een probleem waarbij ingespeeld moet worden op de eisen van de 
maatschappij. Die vraagt om flexibiliteit, ook van vaste kapitaalgoederen zoals stallen. 
Nu heeft men het probleem dat de stallen niet meer voldoen aan de huidige eisen terwijl 
ze economisch en technisch nog lang niet afgeschreven zijn. Een maatschappelijk 
geaccepteerde veehouderij vraagt daarom om een heroriëntatie op de flexibiliteit van 
stallen. Het mag niet zo zijn dat bij elke nieuwe eis een nieuwe stal nodig is, dat is 
onbetaalbaar voor de boer. 
 
- Bedrijfsovername wordt steeds moeilijker door de stijgende grondprijzen en 
productiekosten. Gebrek aan traditionele opvolgers maakt de weg vrij voor nieuwe 
organisatorische vormen van agrarische bedrijvigheid. Het is voorstelbaar dat beleggers 
de markt instappen om grond in pacht uit te geven of dat er nieuwe agrarische 
coöperaties ontstaan waarin agrariër en stedeling elkaar vinden. Bij zulke 
organisatiestructuren zou het voorkomen dat er één type gebouw ontwikkeld wordt dat 
door het hele land gezet wordt of gecentreerd op één plek. Zulk een gebouw kan dan 
seriematig industrieel geproduceerd worden. 
 
- De exportpositie is op dit moment nog sterk, maar zal de komende tijd flink onder druk 
komen staan door de intreding van 10 nieuwe lidstaten in de Europese Unie. De 
productiekosten zijn in deze landen dermate laag dat hiertegen moeilijk te concurreren 
valt, deze landen zullen echter eerst aan de EU richtlijnen moeten voldoen voordat ze 
naar andere Europese lidstaten mogen exporteren. Meer produceren tegen een lagere 
kostprijs spoort niet bepaald met de milieuproblemen en het imago van de veehouderij. 
Het antwoord is dus ook niet te vinden in een opvoering van de bulkproductie. 
 
- Ruimtegebruik is een cruciaal aspect in de plaats van een bedrijf. Aangezien de ruimte 
schaars en behoorlijk duur is in Nederland is een goede infrastructuur wat betreft aan- en 
afvoerlijnen een must bij de locatiekeuze van de intensieve veehouderij. Verplaatsing 
naar streken zonder mestoverschot is daarom lang niet altijd haalbaar. Naast de 
extensieve veehouderij zoals de melkveehouderijen zijn er ook nog andere 
ruimtegebruikers die ruimte opeisen, zoals: wegen- en woningbouw en recreatie. 
Verplaatsing (dus demontabelheid) van het hele bedrijf zou in meerdere gevallen een 
uitkomst kunnen bieden. 
 
- het imago van de veehouderij richting de maatschappij heeft een flinke klap gekregen 
de afgelopen tien jaar. Door alle dierziektes die de kop opstaken (vooral vanuit andere 
landen “mee-geïmporteerd”) is het vertrouwen van de consument vrijwel geheel weg. Dit 
imago kan opgeschroefd worden door allereerst het beeld van de veehouderij te 
verbeteren, bijvoorbeeld in de huisvesting en de weidegang. Vooral op het platteland wil 
men het ambachtelijke gevoel juist beleven, verbondenheid met streek en de historie 
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daarvan is dan een pré. Een hermetisch gesloten bedrijfsgebouw met de traditionele 
constructie en bekleding (golfplaten, baksteen, damwand, weinig openingen) spreekt niet 
erg tot de verbeelding bij de consument. Men wil zien wat er binnen gebeurt, dat wil 
zeggen dat het gebouw transparant moet zijn, maar het moet ook duidelijk zijn hoe het 
bedrijf gerund wordt en automatisering in de productie moet die transparantie niet 
tegenwerken. Men moet kunnen zien dat automatisering ook iets goeds kan betekenen 
voor de dieren en de arbeiders. Het is onderzocht dat driekwart van de Nederlanders best 
meer geld wil uitgeven voor een diervriendelijk stukje vlees. Belangrijk is dan dat de 
consument ziet dat de hogere prijs terug wordt geïnvesteerd in het productiesysteem 
middels extra maatregelen voor dierwelzijn. Tegelijkertijd vindt dertig procent van de 
ondervraagden dat vlees wel betaalbaar moet blijven.  

Opstelling veehouders en burgers 
Uit de veehouderijsector zelf komen positieve geluiden met betrekking tot het 
ontwikkelen en gebruiken van een nieuw bouwsysteem, De boeren zijn hier wel voor te 
vinden. Het acceptatiepunt is de kostprijs. Wanneer er goedkoper wordt gebouwd dan 
traditioneel zijn hier dus zeker mogelijkheden. 
 
Vanuit de bevolking wordt gehoord dat men vindt dat een gezonde veehouderij van 
belang is in de maatschappij. Een belangrijk punt is openheid en eerlijkheid bij de 
overheid en de sector naar elkaar en naar de bevolking toe. Dierwelzijn is een gevoelige 
zaak, men meent dat boeren die extra inspanningen verrichten op het gebied van milieu 
en welzijn beloond moeten worden vanuit de overheid middels een subsidie. Ook wil men 
strengere regels zien en straffen wanneer er niet goed met dieren wordt omgegaan. Men 
acht het onacceptabel dat gezonde dieren worden geruimd.  
Over een bouwsysteem wordt niet gepraat, maar als een dergelijk gebouw goed 
vormgegeven wordt en er aan de eisen wordt voldaan qua dierenwelzijn en milieunormen 
zal men het als positief ervaren. 
 



Bijlage 2: Agronomische invloeden   

IFD bouwen voor rundvee- en varkenshouderij – R. Gijsbers 471953 – maart 2005 B2/8 

Hygiëne 
 
Hygiëne is een criterium wat nauw samenhangt met dierwelzijn. Voornamelijk doordat 
het welzijn van de dieren samen gaat met gezondheid van de dieren. Dit betekent dat 
het klimaat in de stal goed moet zijn en dat de dieren zo min mogelijk verwondingen en 
vervuilingen op kunnen lopen. Dit betekent wel dat de boer misschien wat vaker de stal 
schoon moet spuiten of de dieren wat vaker moet verzorgen (bv. staarten scheren) en in 
de gaten houden. Maar wanneer dieren weinig ziek zijn en er daardoor minder uitval is 
heeft de boer hieraan minder werk qua verzorging en minder kosten doordat hij 
productie-uitval voorkomt en de veearts niet hoeft te betalen. Voor wat betreft het 
minimaliseren van ziekteverspreiding door ziekte-insleep van bezoekers van de stal zoals 
veehandeleren, dierenartsen, voorlichters, monteurs, enz. is een hygiënesluis gewenst, 
waar men zich om kan kleden en het schoeisel kan ontsmetten. Een dergelijke ruimte 
kan zelfs een douche bevatten 

Stalklimaat & bacteriegroei 
De meeste bacteriën en schimmels gedijen het beste wanneer ze op donkere, vochtige 
en warme plaatsen zijn. Deze klimatologische omstandigheden bevorderen de groei en 
moeten dus vermeden worden. Dit kan bereikt worden door ten eerste veel licht de stal 
binnen te laten, hierdoor wordt niet alleen de bacteriegroei geremd, maar de 
arbeidsomstandigheden worden beter en ook de dieren voelen zich prettiger in dergelijke 
omstandigheden. Daarbij komt het voordeel dat door beter zicht vervuiling eerder wordt 
opgemerkt en weggewerkt kan worden.  
De temperatuur heeft ook invloed op bacteriegroei en vatbaarheid voor ziekten. Van 
koeien is het bekend dat ze zich het beste voelen bij temperaturen onder 20° Celsius. Dit 
betekent (vooral in zomerdagen) dat ventilatie een grote rol speelt. Meestal zijn de 
zijwanden voor een groot deel open, maar als het windstil is, is dit niet voldoende en 
moet men kunstmatig bijventileren. Wanneer dit niet gebeurd gaan de dieren minder 
eten en het gevolg hiervan is dat het eiwit- en vetgehalte in de melk daalt en er 
pensverzuring optreedt. Een constante bries in de stal is dus bevorderlijk voor de 
diergezondheid en het verjaagt tevens vliegen, die vaak ook ziektes overbrengen. De 
temperatuur in de stal kan gerust een aantal graden fluctueren zonder dat dit merkbaar 
is in de productie en de koeien ondervinden hiervan ook geen last, zij voelen zich goed 
tot 10 graden onder nul. 
Om een goed klimaat te scheppen voor varkens is een constante temperatuur van rond 
de 20° Celsius gewenst. Te veel licht beïnvloedt de groei nadelig omdat de varkens 
hierdoor meer gaan bewegen en dus meer vet verbranden. De varkens vinden dit wel 
prettig, ook al liggen ze 80% van de dag. In de (grotendeels dichte) stal is ventilatie zeer 
belangrijk om overtollige warmte en ammoniak af te voeren. Vaak wordt om koude tegen 
te gaan een vloerverwarming in het ligbed toegepast en meestal ook een verwarming 
voor de luchtinlaat. Dit klimaat is echter wel vatbaarder voor bacteriegroei dus reiniging 
zal vaker toegepast moeten worden. 

Diergezondheid (ziekten) 
Door een goed klimaat, goede voeding en een goede huisvesting wordt stress vermeden. 
Stress verlaagt de weerstand en de dieren zijn dan vatbaarder voor ziektes. Dit betekent 
wel dat de dieren goed in de gaten gehouden moeten worden of ze goed functioneren in 
de stal en in de groep. De overheid wil daarnaast een betere controle op diergezondheid 
door middel van bloed-, melk- en mestmonsters en monitoring van de dieren, dit 
verbetert in het verlengde daarvan de controle op voedselveiligheid. 
Op een bedrijf is het aan te raden om een separate ziekenboeg te hebben waarin 
(vermoedelijk) zieke dieren kunnen worden geïsoleerd. De ziekenboeg moet tevens zo 
dicht mogelijk bij de ophaalplaats voor destructie geplaatst zijn om ziekteverspreiding te 
voorkomen. Een hygiënesluis op het bedrijf is ook onontbeerlijk op het bedrijf om 
ziekteoverdracht tot een minimum te beperken.  
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Diereisen (rundvee) 

Dierwelzijn (stalklimaat) 
De temperatuur comfortzone ligt tussen 5 en 20°C, Bij temperaturen hoger dan 20°C 
wordt minder gevreten, waardoor de vruchtbaarheid vermindert en de melkgift daalt met 
25%. 
Licht is zeer belangrijk voor de dieren, dit beïnvloedt bijvoorbeeld de hormoonwerking. 
Wanneer het in de stal 16 uur per dag licht is (150-200 lux) en 8 uur donker (zo donker 
als mogelijk), is de groei van jongvee beter.  
Voor droogkoeien is het juist omgekeerd, wanneer zij 16 uur in het donker staan geven 
zij in de eerste vier maanden van de melkgift 3 kg melk per dag extra. 
Een langere lichttijd zorgt er voor dat de melkkoe sneller tochtig wordt, wat de 
tussenkalftijd verkort. Daarnaast geeft een langverlichte koe met 13,5 uur licht 6-15% 
meer melk met een stabiel eiwitgehalte. Het vetgehalte kan iets dalen waardoor er iets 
meer voedsel nodig is. 
Een verkoelende luchtstroom wordt als zeer prettig ervaren bij warm weer en een hoge 
luchtvochtigheid. 

Ruimte (oppervlakte-eisen) 
- heden: 
Tabel B2.6 Huidige maatvoering stalindeling 

Omschrijving Gangbare maat 
(m) 

Breedte loopgang achter voerhek Min. 3 
Breedte loopgang tussen ligboxen 1,80 - 2,70 
Lengte ligbox muurkant 2,20 - 2,70 
Lengte ligbox middenrij 2,20 - 2,30 

 
Tabel B2.7 Grootte ligboxen 

Leeftijd Ligbox oppervlakte 
(lxb) 

Oppervlakte per 
dier(m2) 

Roostermaat 
(lxb) 

0 - 0,5 Eenlingbox - - 
0,5 - 2 Stro 1,5 - 
2 - 6 170 x   70 2,4 175 x  70 

6 - 12 180/190 x   80 2,9 175 x  80 
12 - 18 190/200 x   90 4,0 250 x  90 
18 - 22 210/220 x 100 4,9  275 x 100 

> 22 220/240 x 110 6,0  300 x 110 

 
Hoeveelheid daglicht: minimaal 5% van vloeroppervlakte 
Stalinhoud per koe: 30m3 
Breedte aan voerhek per koe: 0,65m 
- toekomst: 
Tabel B2.8 Toekomstige maatvoering stalindeling 

Omschrijving Gangbare maat 
(m) 

Breedte loopgang achter voerhek ± 3,50 
Breedte loopgang tussen ligboxen ± 3,00 
Lengte ligbox muurkant ± 2,75 
Lengte ligbox middenrij ± 2,50 
Breedte ligbox 1,15 
Breedte voergang 5,50 – 6,00 
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Ruimte(kwaliteit) 
Het is belangrijk dat de ruimte waarin de koe zich bevindt aan de goede eisen voldoet om 
gezondheidsproblemen te voorkomen, de melkproductie optimaal te houden en om het 
welzijn van de koe te bevorderen. 
 
De boxvloer moet zacht zijn en genoeg grip hebben, comfortmatten doen het gemiddeld 
goed, dieren accepteren de matten snel en gaan liggen. Dit is gunstig, want 80-90% van 
de sta- en ligtijd wordt op de mat doorgebracht. Als de koe ligt bevordert dit de 
melkvorming, dus is het belangrijk dat de koe op een comfortabel matras kan liggen. 
Tegen verwonding en beschadiging is het verstandig om (gehakseld) stro achter in de 
box te strooien, dit is tegen de nattigheid en de vuiligheid. 
Wanneer de box volledig met strooisel wordt gevuld moet er een voldoende dik pakket 
aanwezig zijn en de box moet regelmatig schoongemaakt worden. Het is aan te raden 
om aan de achterkant van de box een ronde achterbuis aan te brengen, deze houdt het 
strooisel vast en zorgt voor extra grip bij het opstaan.  
 
Onderzoekers stelden vast dat vloeren van beton onvoldoende aansluiten bij de 
lichaamsbouw van het rund. Het zijn voornamelijk de voorpoten die het dier helpen 
voortbewegen terwijl de achterpoten vooral dienen voor de steun. Op een harde 
ondergrond kan het rund de krachten bij het voortbewegen maar beperkt opvangen, 
waardoor de kans op klauwbeschadigingen veel groter wordt. Wanneer echter de grip op 
een betonvloer goed is maken de dieren dezelfde lange passen als in de wei. De koeien 
vertonen dan vaker en langduriger comfortgedrag, waarbij ze op drie poten staan en 
zichzelf likken en ook duidelijkere tochtigheidsverschijnselen.  
Een goede profilering in de vloer zorgt voor betere grip en voor de mestafvoer. Scherpe 
randen moeten vermeden worden.  
 
Het voerhek kan het beste zelfsluitend zijn met een veiligheidssysteem, wanneer de koe 
dan valt of uitglijdt kan het zichzelf toch nog bevrijden uit het voerhek. 

Voedsel 
Het is belangrijk dat er altijd vers en schoon drinkwater aanwezig is in de stal. De 
drinkbakken moeten voldoende hoog zijn om vervuiling tegen te gaan. De voerresten die 
in het water achterblijven zorgen ervoor dat de bak regelmatig gereinigd moet worden. 
Het beste systeem om water aan te voeren is een hoge-druksysteem, bijvoorbeeld een 
rondpompunit met verwarmingselement tegen vorst. De leidingen moeten bereikbaar zijn 
voor reparatie bij lekken.  
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Bedrijfsvoering (rundvee) 

stalinrichting + techniek 
• Achterkant ligboxen: 15cm boven loopgang (te lage boxen maken instap te 

makkelijk met als gevolg vuile klauwen in de box). 
• Afschot ligbox: 1,75° (3cm/m), vuil en vochtafvoer naar loopgang. 
• Voerhek: inwendige hoogte 80-100cm, hoogte tot onderzijde voerhek 35-65cm 

vanaf roosters, dit hangt af van hoogte voergang en grootte vee, voorkeur: 
zelfsluitend voerhek met veiligheidssysteem. 

• Voergoot: zuurbestendige coating (tegen invreten), voerhek op muurtje op 
voergang (extra ruimte koe, geleider machinaal vegen voergang). 

• Lampen zoveel mogelijk boven ligboxen.  
lage stal: TL-balken, lamphoogte max. 3m 
hoge stal: gasontladingslampen  

• Extra ventilatie: ventilator draaien met luchtsnelheid 6-10 km/h (400-600 
omwentelingen/min.) 

• Koematras: comfortmatten zijn leverbaar met een toplaag op de rol (met 
onderplaat) of per standplaats. 

• Stalvloer: beloopbaar (ook bij verontreiniging), slijtvast (ook bij mestschuif), 
duurzaam, economisch verantwoord, vloeistofdicht (niet-onderkelderd en 
buitenuitloop). 

• Profilering vloer: geen scherpe randen, klauw altijd contact met groef, groef doet 
dienst als barrière en verkort de glijdweg als uitglijden optreedt. 

• Profileringen voor beloopbaarheid worden ook in geprefabriceerde elementen 
aangebracht. Wanneer stal wordt ingestrooid met stro of afgedekt met een 
rubbermat, volstaat betonsterkte B25, bij een mestschuif (“slijpende” werking, 
glad oppervlak) minstens B35. Dit is een verhoging van de slijtweerstand met 20-
30%. Men kan ook in de toplaag hard materiaal instrooien (+ 5-8 €/m2) of een 
epoxylaag van 8mm aanbrengen (+ 7-10 €/m2) 

• Groefafstand in profielvloer: 100-150mm, groefdiepte: 5-10mm, groefbreedte: 3-
50mm 

• Urine en dunne mest door tapse gaten in de vloer afgevoerd (tapse gaten zijn 
zelflossend), totale oppervlakte van de perforaties bedraagt 0,3-0,6% van de 
totale loopoppervlakte. (dichte vloer met mestschuif) 

• Mestschuif voorzien van kunststof of rubber strip en afstellen op 1-2mm boven 
oppervlak. Afstorten moeten voorzien zijn van rubber flappen om te zorgen dat 
lucht uit de mestkelder niet in de stal komt. Ongeveer elke twee uur mest 
verwijderen.  

• Beloopbaarheid en vermindering op klauwaandoeningen worden verbeterd door in 
de wachtruimtes en op de lange looppaden rubber matten aan te brengen. 

• Ongelijkmatig liggende vloeren, te brede spleten of oppervlaktebeschadi-gingen 
moeten vermeden worden. 

Productiesysteem (automatisering) 
Om een goede controle te hebben op gezondheid van de dieren en om elk dier te geven 
wat individueel het beste is kan men een geautomatiseerd systeem aanbrengen wat 
ervoor zorgt dat elk dier goed gemolken, gevoerd en verzorgd wordt. Door een sensor in 
het oormerk registreert een centraal computersysteem alle gegevens om de koe te 
sturen en te monitoren. Op deze manier wordt ongewoon gedrag er heel gauw 
uitgefilterd en is ziektepreventie goed uit te voeren. Dit bevordert dus indirect ook de 
kwaliteit van het uiteindelijke product.  
Een dergelijk systeem gaat goed samen met een melkrobot en een optimum tussen 
koegerichte- en rantsoenvoedering. 
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Arbeidsvoorwaarden 
Automatisering is uiteraard een verlichting in de arbeidshoeveelheid voor de boer. Op 
deze manier heeft men ook tijd voor andere zaken die anders blijven liggen. Wel moet de 
boer het computersysteem kunnen beheren (en beheersen), en de gegevens beoordelen. 
De boer krijgt dan naast de dierverzorgende- ook een managementfunctie. 
Ligboxstallen hebben een lagere arbeidsbehoefte dan een pot- of grupstal, doordat er 
niet uitgemest hoeft te worden. 

Opbrengsten & kosten(€, melk, vlees) 
Melkprijs: Er wordt uitbetaald per kg vet en eiwit en er wordt gekort voor de geleverde 
liters melk. Deze prijzen kunnen per periode en per regio variëren  
 
Prijs/kg vet:   € 3,5-4,0  Noord/0ost  

€ 3,0-3,2  Zuid/West 
Prijs/kg eiwit:  € 4,75-4,85  Noord/Oost  

€ 5,25-6,50  Zuid/West 
 

De gemiddelde opbrengst per koe per jaar is ± 8000kg (vetgehalte ± 4,50-4,80%, 
eiwitgehalte ± 3,50-3,80%) 
De gebouwkosten zijn ongeveer 5-6 cent/kg melk, dit is 15-20% van de totale kostprijs. 

Grootte bedrijf (ha. m3) 
de groottes van bedrijven zijn zeer gevarieerd, van hele kleine bedrijven met een paar 
koeien tot hele grote bedrijven met meer dan 1000 koeien. De meeste bedrijven hebben 
75 – 150 melkkoeien.  
Het aantal hectare per bedrijf is ook wisselend, van 30-100 ha. Het land wordt gebruikt 
voor maïsteelt, grasland en andere gewasteelt (suikerbiet, consumptiegroenten, 
sierteelt). De meeste boeren voorzien dan zelf in kuilvoer en kunnen de geproduceerde 
mest op het eigen land kwijt. Bij overschot of tekort van voer of mest kan dit aangekocht 
of verkocht worden van andere boeren.  

Bouwfysica 
• Ventilatie: minimaal 40cm open zijwand (hoe meer, hoe beter) + windbreekgaas 

en/of oplierbaar doek + overstek, open nok max. 35cm, opzet nok breedte naar 
believen, eventueel extra ventilatie bij warm weer om melkproductie op niveau te 
houden en ziekten te weren. 

• Licht: 16u p. dag 150-200 lux, 8u p. dag donker 

Voer-/mestopslag 
Opslag van mest kan in de mestkelder onder de stal of in een silo/bassin buiten de stal. 
Voeropslag gebeurt in een sleufsilo voor ruwvoer en krachtvoer, brokvoer wordt in een 
staande silo opgeslagen. 
De mestproductie hangt samen met melkproductie (6000-10000 kg melk/koe), 
voeropname en de samenstelling van het rantsoen. In de stalperiode produceert het dier 
het meeste mest, in de weideperiode wat minder (hangt af van het aantal dagen op stal). 
De benodigde mestopslagcapaciteit in de put wordt berekend door de mestproductie per 
staldag, per overgangsdag en per dag op stal melken in de weideperiode te 
vermenigvuldigen met resp. het aantal staldagen, het aantal overgangsdagen en het 
aantal dagen op stal melken in de weideperiode. Het aantal staldagen wordt ontleend aan 
de Normen Voor de Voedervoorziening (NVV). Bij onbeperkt weiden moet het aantal 
overgangsdagen vermenigvuldigd worden met 2. (KWIN blz. 46) 
Het is wenselijk om 10% extra opslagruimte te rekenen. 
Brokvoer is onder andere: mengvoer (eiwitrijk), kalvermelkpoeder. 
Ruwvoer is onder andere: snijmaïs, weidehooi, graszaadhooi, tarwestro, gerstestro en 
vochtrijke krachtvoeders als: maïsglutenvoer, bierbostel, bietenperspulp, 
voeraardappelen. 
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Diereisen (varken) 

Welzijn (stalklimaat) 
Varkens houden het meeste van een constante temperatuur die rond de 20° C ligt. 
Extreme warmte of koude wordt als zeer onprettig ervaren. Voor de groei is het het beste 
dat er niet te veel licht in de stal komt, want dan krijgt het varken extra energie wat 
betekent dat hij meer moet eten of zijn vetreserves verbrand. 
De eis voor verlichting is minimaal 40 lux op dierniveau voor minstens 8 uur per dag. 
Een varken is een echt groepsdier en vindt het prettig om als groep te rusten, op deze 
manier verschaffen ze elkaar warmte door elkaars lichaamstemperatuur. Eveneens is 
bijvoorbeeld een douche, als afkoeling, gewenst binnen de stal. 

Ruimte (oppervlakte-eisen) 
- Zeugen: 
Tabel B2.9 Hokoppervlakte zeugen 

Omschrijving Hokoppervlakte Opmerkingen 

Zeugen of gelten in groep van 6 of meer 
2,25 m2  Lengte hok minstens 

2,8m 

Zeugen of gelten in groep minder dan 6 
2,475 m2 Lengte hok minstens 

2,4m 
Afgezonderde zeugen 1,3 m2 ---- 

 
• Groepshuisvesting verplicht. 
• 1,3m2 dichte vloer per plaats bij groepszeug. 
• 0,4m2 dichte vloer per plaats bij afgezonderde zeug. 
• Vloeruitvoering kraamhok: volledig metaal of kunststofrooster toegestaan. 
• Oppervlakte dichte vloer biggennest: 0,6 m2 
• Oppervlaktenorm voor grote groepen varkens (> 40) vermindert met 10%. 
 
- Beren: 
Tabel B2.10 Hokoppervlakte beren 

Omschrijving Hokoppervlakte 

Leeftijd < 12mnd. 4 m2 
Leeftijd 12 - 18mnd. 5 m2 
Leeftijd > 18mnd. 6 m2 
Tevens dekhok 10 m2 

 
• Minstens 2/3 dichte vloer 
 
- Biggen: 
Tabel B2.11 Hokoppervlakte biggen 

Omschrijving Hokoppervlakte 

Tot 15 kg 0,20 m2 
15-30 kg 0,40 m2 

 
• Volledig betonrooster niet, volledig metaal of kunststof rooster wel toegestaan 
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- Vleesvarkens (nieuwbouw tot 2013): 
Tabel B2.12 Hokoppervlakte vleesvarkens tot 2013 

Omschrijving Hokoppervlakte 

30 - 50 kg 0,50 m2 
50 - 85 kg 0,65 m2 
85 - 110 kg 0,80 m2 
> 110 kg 1,0 m2 

 
• 40% dichte vloer 
 
- Vleesvarkens (gebouwd na 2013): 
Tabel B2.13 Hokoppervlakte vleesvarkens na 2013 

Omschrijving Hokoppervlakte 

30 - 50 kg 0,60 m2 
50 - 85 kg 0,80 m2 
85 - 110 kg 1,0 m2 
> 110 kg 1,3 m2 

 
• 40% dichte vloer 
 
- Overig: 

Roostervloeren 
 
Tabel B2.14 Oppervlakte roostervloer per diergroep 

Omschrijving Spleetbreedte 
(mm) 

Balkbreedte 
(mm) 

Guste + drachtige zeugen 20 80 
Kraamstal (beton) 10 50 
Gespeende biggen (overige) 12 50 
Gespeende biggen (beton) 14 50 
Vleesvarkens + opfokzeugen 
(overige) 

15 80 

Vleesvarkens + opfokzeugen 18 80 
beren 18 80 

 
Troglengte bij geslachtsrijp varken: 0,3m 

Ruimte(kwaliteit) 
Een gedeelte van een varkenshok bestaat uit een rooster waardoor de mest in de kelder 
of de afvoer terecht komt en het ander gedeelte bestaat uit een ligbed. Dit ligbed moet 
zacht zijn en voldoende grip hebben, vaak wordt er ook nog een vloerverwarming in 
aangebracht voor extra comfort. 
Een extra laag van stro of strooisel biedt ook extra comfort, hierdoor heeft het dier meer 
warmte en kan het naar hartelust wroeten en spelen. 
Een hok waarin varkens in een groep leven kan het beste enkele afzonderingruimten 
hebben of afscheidingen waarachter het varken zich kan verschuilen of waaraan het zich 
kan krabben. 
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Voedsel 
Het is belangrijk dat er altijd vers en schoon drinkwater aanwezig is in de stal. De 
drinknippels moeten boven de mestroosters gepositioneerd worden zodat morswater de 
vloer niet nat en glad maakt. 
Een varken eet in totaal maar 20 minuten van de dag, meteen daarna begint het te 
mesten. 
Het varken krijgt het soort voer naar het productiesysteem waarin het zit 
(vleesvarkensvoer, zeugenvoer, biggenvoer), er wordt een onderscheid gemaakt in 
brijvoer en droogvoer, en ook in ruwvoer (net als bij runderen) en brokvoer. 

Natuurlijke behoeften 
Een varken is een echt groepsdier. Binnen een groep bestaat een hiërarchie en elke 
groep heeft dus een leider. Een varken heeft voldoende beweging nodig ondanks dat hij 
80% van z’n tijd doorbrengt met liggen, het liefst in gezelschap van andere varkens. 
Eten en drinken doet het varken ook graag in gezelschap. Doordat alles in groepsverband 
gebeurd heeft een varken behoefte aan een schuilplaats, waarin hij kan wegvluchten als 
hij onenigheid heeft met andere dieren. Naast eten en drinken wil een varken ook graag 
zelfs foerageren en wroeten in stro of strooisel (exploratief gedrag). Het varken heeft een 
behoefte om te spelen en soms om te vechten om de hiërarchie binnen de groep 
duidelijk te maken. Eigen verzorging is vooral schuren en krabben, een modderbad is 
alleen gewenst als een varken afkoeling nodig heeft. 
Menselijk contact heeft een varken niet nodig, maar gewenning is wel noodzakelijk in de 
productie om stress tegen te gaan. 

Groepsgrootte 
De gewenste groepsgrootte is niet bekend, een stabiele groep heeft de voorkeur, zeker 
wanneer in een stal subgroepen bij elkaar kunnen blijven (“toom” die vanaf geboorte 
bijeen is). 
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Bedrijfsvoering (varken) 

Stalinrichting + techniek 
• Vleesvarkens: gedeeltelijk onderroosterd, ligbed als bolle vloer (eventueel 

vloerverwarming) 2° afschot, mestafvoer via rioleringssysteem, 
subgroephuisvesting.  

• Dragende zeugen: gedeeltelijk onderroosterd, ligbed als bolle vloer (eventueel 
vloerverwarming) 2° afschot, mestafvoer via rioleringssysteem, groepshuisvesting 
of subgroepshuisvesting. 

• Kraamzeugen: mag volledig onderroosterd, mestafvoer via rioleringssysteem, 
geïsoleerde huisvesting + biggen. 

• Biggen: volledig onderroosterd, mestafvoer via rioleringssysteem, 
groepshuisvesting. 

• Volwassen dieren kunnen op stro gehouden worden (arbeidsintensief) 
• Dichte vloer moet voldoende grip bieden (structuur), matras op ligbed is gewenst 

maar niet noodzakelijk. 
• Ventilatie is mechanisch, invoer natuurlijk, mechanische afvoer, eventueel in 

combinatie met luchtinlaat verwarming en luchtwasser (centrale afvoer). 
• Stal wordt goed geïsoleerd tegen warmteverlies, weinig raamopeningen, min 40 

lux op dierniveau minstens 8 uur per dag. 

Productiesysteem (automatisering) 
Automatisering is gewenst, varkens hebben weinig behoefte tot menselijk contact. Dit 
betekent dat voeren automatisch kan door middel van een tijdklok. Ook het licht kan 
middels een tijdklok bediend worden. 

Arbeidsvoorwaarden 
Automatisering beperkt de hoeveelheid arbeid, Biologische houderij brengt juist meer 
arbeid met zich mee en een vergroting van de gezondheidsrisico’s, doordat men langer in 
de stal vertoeft. 

Opbrengsten (€, vlees) 
De prijzen van het voer, de dieren en het vlees zijn onderhevig aan flinke 
schommelingen, de volgende prijzen zijn de (verwachte) prijzen van 2002-2003. 

 
Netto biggenprijs:      €41,50 
Opbrengst uit verkoop biggen per zeug per jaar:  €938,- 
Opbrengst slachtzeug:     €140,- (160kg geslacht gewicht) 
Vleesprijs slachtvarkens:  €1,27/kg geslacht gewicht 

vleesvarken: ±90kg 

Grootte bedrijf (ha. m3) 
De groottes van bedrijven lopen sterk uiteen, veel bedrijven hebben een gesloten 
systeem, men zorgt zelf voor jonge dieren en fokt ze op tot goede zeugen of volwaardige 
vleesvarkens. Een gesloten systeem heeft als voorbeeld dat ziektes van buitenaf moeilijk 
binnen kunnen komen. 
Een gemiddeld vleesvarkenbedrijf heeft 1000 vleesvarkens. 
Een gemiddeld zeugenbedrijf heeft gemiddeld 400 zeugen. 
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fig. B2.3 Ventilatieprincipe varkenshouderij 

 

Bouwfysica 
Het ventilatiesysteem bestaat uit 
natuurlijke invoer en mechanische 
afvoer. 
De lucht komt per compartiment door 
de spouw van onder het compartiment 
binnen, dan verplaatst de lucht zich 
onder de dichte ligbedden door en via 
openingen stroomt deze onder het 
centrale looppad, Door de roosters in 
het looppad stroomt de verse lucht het 
compartiment binnen. De lucht wordt 
mechanisch afgezogen door één 
ventilator per compartiment en via een 
centrale koker gaat de lucht naar de 
luchtwassersunit om vervolgens gereinigd te worden en in de buitenlucht wordt 
uitgestoten. 
Onder de ligbedden bevindt zich vloerverwarming om de groei van de dieren te 
bevorderen. De ligbedden moeten altijd geïsoleerd zijn. 
De mestafvoer gaat via de kelder door een buizensysteem naar een centrale leiding en 
wordt zo vervoerd naar de mestput. 

Voer-/mestopslag 
Voer wordt opgeslagen in een staande silo. 
Mest kan worden opgeslagen in een mestkelder of in een silo 

 
mestproductie zogende zeugen met biggen:  5,8 m3/jaar  
mestproductie opfokzeugen en beren:   1,3 m3/jaar 
mestproductie zogende zeugen met biggen:  2,8 m3/jaar 
mestproductie gespeende biggen:    0,6 m3/jaar 
mestproductie dekbeer:     3,2 m3/jaar 
mestproductie vleesvarken:     1,1-1,5 m3/jaar 
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Milieu 

Effecten (verzuring, vermesting, emissies, enz.) 
Vanuit het ministerie worden zeer scherpe milieueisen aangevoerd die grote invloed 
hebben op de bedrijfsvoering en op de indeling van het gebouw. Vooral de 
ammoniakemissie speelt een grote rol. Deze wordt gemeten per emitterend oppervlak. 
Het is zaak om de mest zo snel mogelijk af te voeren en te zorgen dat deze niet meer in 
blootstelling met de open lucht staat. Vandaar dat men enkele jaren geleden de Groen 
Label stallen (milieukeur) heeft geïntroduceerd die inspeelden op deze hoge eisen wat 
betreft de ammoniakemissie. 
 
Voor melkvee gelden de volgende waarden: 

• Melkveestal met roostervloer: 60% ammoniakemissie vanaf vloer, 40% uit 
mestkelder 

• Melkveestal met sleuvenvloer: 50% reductie op ammoniakemissie 

Maatregelen 
Ammoniakemissie reducerende vloersystemen:  
Dichte hellende vloer, sleufvloer (rundvee). 
Groen Label kelder: schuine plaat in mestkelder om afvoer te bespoedigen (varkens)  
‘Groene’ ministers leggen nadruk op milieu en voedselveiligheid (zoals in Duitsland) door 
subsidies te verstrekken. 

Bewustheid 
Boeren worden steeds milieubewuster, waarschijnlijk komt dit ook doordat er aan het 
milieu ook een prijskaartje gaat hangen. Een luchtwasser is bijvoorbeeld geen goedkope 
investering. Ook vanuit de maatschappij komt milieubewustheid uitdrukkelijk naar voren, 
mede door het gebruik van biologische zuivel. 
Vanuit het ministerie wordt er uiteraard gepusht om milieuvriendelijkere 
bedrijfssystemen te ontwikkelen en te gebruiken, een subsidie kan daarbij een 
ruggesteuntje zijn. 
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Bestaande kostenbesparende bovenbouwsystemen voor 
rundveehouderij 
 
Om tot een goede keuze te komen in de ontwikkeling van een nieuw bovenbouwsysteem 
moet eerst het aanbod van bestaande systemen bekeken en beoordeeld worden. Er 
wordt voornamelijk ingegaan op constructietypen, materiaalgebruik, flexibiliteit, 
verbindingsdetails, modulatie binnen het bouwsysteem, verschijningsvorm en 
bouwfysische voor- en nadelen. 
 
De typen die behandeld worden zijn voornamelijk de met folie bedekte gebouwen 
opgebouwd als kasconstructie of als boog. Er wordt echter ook een nieuw 
sheddaksysteem behandeld omdat dit veel gelijkenissen toont met foliebedekte 
kassystemen, hoewel de sheddakstal geen foliebedekte stal is. 
 
Er worden 2 Noord-Amerikaanse producenten behandeld, Cover-All en Harnois, die reeds 
hun sporen hebben verdiend in de bouw van foliestallen en die zich nu aan het richten 
zijn op de Europese markt. In Duitsland zijn al een aantal van dit soort stallen 
gerealiseerd, in Nederland echter nog maar sporadisch en kleinschalig. Van deze 
fabrikanten worden de meest relevante constructietypes behandeld. 
Daarnaast wordt een Nederlandse producent van kassystemen aan het licht gesteld die 
met een kassensysteem melkvee onderdak geeft, hiervan zijn in Nederland al enkele 
voorbeelden gerealiseerd. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de fabrikanten en de gebouwtypen die 
worden behandeld. 
 
Tabel B3.1 Producenten en gebouwtypen 

Producent Type 

1. Cover-All 
SAS 
TAS 
Titan 

2. Harnois 

Nordique  
Maxidome 
Ovaltech 
Megadome  

3. Modular Hallensysteme 
Serie B 
Serie G 

4. Rovero Systems Serrestal 

5.  Sheddak 
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fig. B3.1 Viper Steel 

1. Cover-All 
 
Cover-All biedt vier typen constructies bedekt met folie. Dit 
zijn de SAS (Single Arch Series), de TAS (Truss Arch 
Series)en de TITAN (high- en low-profile). Door deze grote 
variëteit aan typen, die ook nog in verschillende maten te 
krijgen zijn, heeft men een heel groot scala aan mogelijke gebouwen. Er is dan ook nog 
de mogelijkheid om verschillende kleuren doek te gebruiken op aanvraag. Cover-All is 
van oorsprong een Canadese firma, die al veel ervaring heeft in de Verenigde Staten en 
in Canada (±30.000 projecten), voor de veehouderij zijn foliestallen in die landen een 
veel gebruikt gebouwtype, Cover-All probeert nu in Europa het systeem te verkopen, met 
name in Duitsland staan al ongeveer 200 toepassingen. 
 
Typerend voor Cover-All is het materiaalgebruik. Zij hebben speciaal voor dit type 
gebouwen een vezelversterkte folie ontwikkeld en de constructie is gemaakt van een 
hogesterkte-staal met meerdere legeringen als coatings. 
 
Als constructiestaal heeft men het zogenaamde ‘Viper 
Steel’ toegepast, dit is een hogesterkte-staal (S 355) 
wat bestaat uit een koudgevormde buis die van binnen 
met een anticorrosieve coating is behandeld. Viper Steel 
is 10% sterker dan vergelijkbaar industriestaal en heeft 
een drie keer langere levensduur.  
Het staal is aan de buitenzijde behandeld in drie 
stappen (‘Gatorshield’-proces). Ten eerste is er een laag 
zink aangebracht middels een thermisch verzinkings-
proces. De tweede laag is een chroomlegering en de 
derde laag is een aflaklaag. 
Lassen worden gezandstraald en daarna behandeld met 
een molten-zink laag, zodat er aan dezelfde 
corrosiebestendigheid wordt voldaan als de rest van de 
constructie. 
De bouten waarmee de constructie gemonteerd wordt 
kunnen extra worden behandeld met een ‘Sunseal’-
coating tegen corrosie. 
 
Het foliedoek wat gebruikt wordt om de constructie te bespannen is het speciaal 
ontwikkelde ‘Duraweave II’. Dit is een membraam wat uit 3 lagen bestaat. Het is een 
zeer sterk en duurzaam materiaal omdat de middelste laag uit een in twee richtingen 
vezelversterkt geweven doek (16x22mm) bestaat wat aan boven- en onderzijde is 
bekleed met een normale PE-folie. De onderzijde is altijd wit, voor de beste 
lichtdoorlatendheid van daglicht en ook voor de beste reflectie van licht binnen de stal. 

De buitenste folie is in 6 kleuren verkrijgbaar 
(groen, blauw, geel, lichtgeel, wit en grijs) 
en is behandeld met een UV beschermende 
coating en een waterkerend effect. De folie 
is vuurbestendig en heeft in Europa een 
garantie van 10 jaar, terwijl de technische 
levensduur 25 jaar is. De folie overspant 
afstanden van wel 6,10m, de trekkracht is 
25kN. 

 

 Fig. B3.2 Duraweave II 
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De folie wordt puntsgewijs bevestigd aan de fundering 
met het ‘Winch Loc’ systeem. Dit is een spansysteem 
waar een spanband op wordt gerold die trapsgewijs 
wordt gespannen. Dit bevestigingsprofiel kan een 
kracht opnemen van 45kN. Naar berekening wordt 
bepaald hoeveel van deze bevestigingsspanners nodig 
zijn. 
 
SAS (Single Arch Series)  
 
Er zijn vier typen binnen de SAS serie, deze worden op 
een wand gemonteerd, twee van de vier kunnen ook op 
de grond worden gemonteerd, het enige verschil is dan 
de bevestigingswijze. 

Constructiematen: 

 
Tabel B3.2 SAS type Cover-all 

SAS type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Hoogte 
binnen (mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

Wand 2875 2815 20 6096 
Grond 2969 2908 

3 1 

22 6706 Wand 2651 2591 3 1 
Wand 3875 3815 

26 7925 
Grond 3980 3919 

4 1 

30 9144 Wand 3431 3370 4 1 

Alle maten zijn vanaf onderzijde grondplaat 

Constructieopbouw: 

De constructie van een SAS gebouw bestaat uit 
een aantal gekromde stalen buizen met een 
diameter van 60mm. De vier verschillende typen 
hebben elk een andere overspanning en, omdat 
het om een cirkelvormige doorsnede gaat, ook 
een andere kromming. De SAS 20 en 22 bestaat 
uit 3 buizen per spant, de 26 en 30 uit 4 buizen 
per spant. De buizen worden onderling 
verbonden door een schuifkoppeling die 
vastgeklopt wordt. Deze koppeling bevat tevens 
de bevestigingspunten voor de koppelstaven. 
Ook op de grondplaat bevindt zich een 
schuifkoppeling, door de vorm van de constructie 
en doordat het doek wordt bevestigd aan de 
fundering middels het Winchloc systeem hoeven 
ook deze verbindingen niet vastgebout te 
worden. De grondplaat wordt wel vastgebout aan 
de (poer)fundering of deze wordt geschroefd in 
de houten onderconstructie. 
 

fig. B3.3 Winch Loc 
bevestiging 

 

 
fig. 3.4 SAS boogconstructie 
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Grondplaat op betonnen 
fundering 

Grondplaat met Winchloc Eindaansluiting onderbuis 
folie 

fig. B3.5 Verankering SAS op fundering 

Afwerking & Detaillering: 

De SAS is een vrij eenvoudige 
constructie die op meerdere 
onderconstructies bevestigd kan 
worden. Men kan bijvoorbeeld een 
houten constructie hebben waarop de 
bogen bevestigd worden, of een stalen 
frame. Een betonnen wand is de 
meest voorkomende vanwege de 
stootvastheid en de stevigheid. De 
Winchloc bevestigingen kunnen ook op elk type onderconstructie bevestigd worden mits 
de trekkrachten opgenomen kunnen worden. 

De folie wordt in één stuk over de constructie getrokken 
en bevestigd aan de onderzijde aan het Winchloc 
spansysteem. Bij dit soort kleine constructies zoals op de 
foto hierboven kan dit zelfs met een paar man worden 
gedaan, bij een constructie die veel langer is zal dit niet 
mogelijk zijn en worden er een of meerdere lieren voor 
gebruikt. De buis in een zoom van de folie waaraan de 
spanbanden worden bevestigd kan eventueel aan de 
spanten gebout worden (zie afbeelding vorige pagina 
rechtsonder). De randen aan de kopgevels worden 
gespannen middels een spankabel die over de gehele 
doorsnede loopt (zie afbeelding links). De kopgevel kan 
naar believen worden ingevuld, bijvoorbeeld met hout of 
ook met folie. Daarin kunnen deuren en ramen worden 
aangebracht of andere voorziening waarvoor een opening 
nodig is. 
 

   
fig. B3.8 Voorbeelden SAS   

 
fig. B3.6 Plaatsing zeil 

 
fig. B3.7 Plaatsing zeil 
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Kosten: 

De kosten die hier zijn gegeven zijn de kosten zoals ze in 2003 in Duitsland waren, 
verdere prijsfluctuaties zijn niet bekend. De gevelwand is een gevelwand van Cover-all 
en deze is ook bespannen met folie, hier wordt de staalconstructie waaraan de folie 
bevestigd wordt bij ingegrepen. 
 
Tabel B3.3 Bouwkosten SAS type 

SAS type Montage manier Prijs/m2 Prijs 
kopgevel 

Prijs kopgevel 
incl. deur Deurgrootte (bxh) 

Wand € 36,00 € 350 € 520 
20 

Grond € 40,50 € 350 € 520  
3,65 x 1,98m 

22 Wand € 34,00 € 340 € 500 3,65 x2,74m 

Wand € 34,00 € 350 € 840 
26 

Grond € 37,00 € 460 € 620 
4,87 x 2,90m 

30 Wand € 30,00 € 470 € 890 4,26 x 3,96m 

 
TAS (Truss Arch Series) 
 
Er zijn negen typen binnen de TAS serie, , deze worden op de grond gemonteerd, vijf van 
de negen kunnen ook op de grond worden gemonteerd, het enige verschil is dan de 
bevestigingswijze. 

Constructiematen: 

 
Tabel B3.4 TAS type Cover-all 

TAS type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Hoogte 
binnen (mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

18 5487 Grond 5822 5457 3 2 
Grond 3804 3439 

30 9144 
Wand 3595 3229 

2  2 

32 9754 Grond 5708 5342 3 2 
Grond 4655 4290 

40 12192 
Wand 4452 4097 

3  3 

42 12802 Grond 6006 5641 3 2 
Grond 5174 4809 

50 15240 
Wand 4965 4599 

3  3 

55 16764 Grond 8063 7698 4 2 
Grond 7363 6998 62 

18898 
Wand 7105 6739 

4  3 

Grond 9030 8348 72 
21946 

Wand 6514 5831 
4  3 

Alle maten zijn vanaf onderzijde grondplaat 

Constructieopbouw: 

De spanten van de TAS serie bestaan 
uit gelaste vlakke vakwerkspanten met 
een onder- en bovenbuis met een 
diameter van 60mm en een 
tussenruimte van 304,8mm. De 
diagonalen bestaan uit een 
doorlopende buis van 25,4mm. De TAS 
72 echter heeft boven- en onderbuizen 
van 73mm en deze liggen 6096mm uit 

 
fig. B3.9 constructies TAS 
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elkaar. De diagonalen hebben wel dezelfde maat. 
Het lijkt alsof er maar heel weinig elementen voor nodig zijn om deze serie compleet te 
maken, maar dat is niet zo. De vakwerken die worden bevestigd aan de fundering of 
voetplaat hebben een speciaal bevestigingseinde waardoor ze toch verschillen van de 
liggers boven in de constructie. Het is natuurlijk wel dezelfde ligger alleen zijn er nog 
extra bewerkingen aan gedaan om deze verbindingsvoorzieningen aan te brengen. Ook 
zijn van elk type de lengtes van de vakwerkliggers verschillend, behalve die van TAS 50 
en 55. 
De liggers worden onderling bevestigd met bouten en moeren. Tussen de elementen 

worden een platte verbindingsplaat aangebracht 
waaraan de koppelstaven kunnen worden 
bevestigd. Hiernaast is te zien hoe een TAS 72 
aan de fundering is bevestigd. De kopplaat aan 
het vakwerk wordt rechtstreeks in de fundering 
gebout. Voor de types die op grond en wand 
gebruikt kunnen worden zijn speciale 
grondplaten ontwikkeld. 

 

 

 

 

Afwerking & Detaillering: 

Voor de bevestiging van de folie op de TAS geldt hetzelfde als 
voor de SAS, het is echter wel mogelijk dat omdat de gebouwen 
groter zijn en er dus de folie groter is, dat er wat meer Winchlocs 
per strekkende meter moeten worden bevestigd om de 
trekkrachten beter op te vangen. Bij de grote overspanningen zal 
de folie door middel van een lier of een kraan over de constructie 
worden getrokken. Ook de TAS kan op elke wand gemonteerd 
worden mits deze draagkrachtig genoeg is. Voor 
hoekafwerkingen die het systeem niet goed volgen wordt een 
oplossing ter plaatse gemaakt, op de foto rechts is te zien dat dit 
niet altijd de meest fraaie oplossing geeft.  
Ramen en deuren worden eveneens op een zelfde manier bevestigd als op de SAS 

Kosten: 

Van de kosten van de TAS serie zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

   
Houten gevelafwerking TAS 72 TAS 62 binnen (graanopslag TAS 18 

fig. B3.12 Voorbeelden TAS 
 
 
 

 
fig. B3.11 Oplossing? 

 
fig. B3.10 Aansluiting op fundering 
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TITAN Building Series (TBS) High Profile 
 
De TITAN gebouwen zijn er in 3 series, deze worden telkens een stap groter. Met de 
TITAN is een overspanning mogelijk van 9,15m tot 48,75m. In vergelijking tot de ronde 
vorm van de SAS en de TAS series heeft de TITAN een spitse nok met een recht dakvlak. 
In de TITAN serie zitten de verschillen per serie in de gebruikte onderdelen. Hoe groter 
de serie, des te groter zijn de gebruikte vakwerkliggers. 
Het type dat hier wordt behandeld betreft het High-Profile type met een dakhelling van 
30°, er bestaat ook een Low-Profile type met een helling van 15°, bij dit type is het 
vakwerk op de scheiding van gevel-dak sterker gekromd. Van dit type zijn echter geen 
gegevens beschikbaar. 
De TITAN serie is op aanvraag maximaal een overspanning van 95m te leveren. 

Constructiematen: 

 
Tabel B3.5 TITAN Series 2 

Type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Hoogte 
binnen (mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

30 9145 Grond 6460 5761 7 3 
40 12192 Grond 7339 6641 7 3 
50 15240 Grond 8219 7520 7 3 
60 18288 Grond 9098 8399 9 3 
70 21336 Grond 9977 9278 9 4 
80 24384 Grond 10859 10160 9 3 

Tabel B3.6 TITAN Series 3 

Type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Hoogte 
binnen (mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

50 15240 Grond 8915 8001 7 3 
60 18288 Grond 9796 8882 7 3 
70 21336 Grond 10676 9762 9 3 
80 24384 Grond 11557 10643 9 4 
90 27432 Grond 12433 11519 9 3 

100 30480 Grond 13316 12402 11 4 
110 33528 Grond 14199 13285 11 4 
120 36576 Grond 15075 14161 11 3 

Tabel B3.7 TITAN Series 4 

Type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Hoogte 
binnen (mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

50 30512 Grond 13237 12018 9 3 
60 33795 Grond 14183 12964 11 4 
70 36868 Grond 15119 13900 11 4 
80 39945 Grond 15954 14735 11 3 
90 43231 Grond 16901 15682 13 4 

100 46298 Grond 17793 16574 13 4 
110 49381 Grond 18672 17453 13 3 

Alle maten zijn vanaf onderzijde grondplaat 

fig. B3.13 Constructie TITAN 
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Constructieopbouw: 

De liggers van de TITAN series 2 bestaan uit twee 
parallelle Ø89mm stalen buizen op 610mm 
afstand van elkaar. De diagonalen zijn gevormd 
door niet-doorlopende Ø42mm buizen. De series 
3 heeft Ø102mm buizen op 813mm van elkaar 
met niet-doorlopende diagonalen van Ø48mm. 
De series 4 heeft Ø127mm buizen op 1067mm 
van elkaar met niet-doorlopende diagonalen van 
Ø48mm. 
 
De TITAN serie is een systeem wat opgebouwd 
kan worden uit enkele componenten. Per serie 
bestaan er 2 verschillende rechte delen waardoor 
verschillende lengtes samengesteld kunnen 
worden, 1 type ronde hoekvakwerk wat zowel in de nok als in de zijwand wordt gebruikt 
en 1 soort voetkolom waardoor de krachten uit de constructie naar de fundering wordt 
gebracht. Aan deze voet is een kopplaat gelast waaraan verbindingshulzen zijn gemaakt 
die in een profiel vallen van een grondplaat waardoor twee bouten worden geschoven en 
vastgeschroefd. Op de grondplaat wordt het Winchloc 
systeem bevestigd en eventuele spankabels (zie 
afbeelding hierboven). 
De vakwerkliggers worden onderling bevestigd door 
middel van een serie aan bouten. Hieraan komt geen 
overgangsprofiel te pas, maar de vakwerken worden 
rechtstreeks aan elkaar bevestigd. Op de foto rechts is 
duidelijk te zien hoe de boutgaten zijn geplaatst in de 
kleine kopplaatjes aan de twee parallelle hoofdbuizen. 

Afwerking & Detaillering: 

Alleen de series 2 kan eventueel op een wand bevestigd 
worden, de andere twee niet. Deze gebouwen hebben 
een goede betonnen fundering nodig, het zijn ondanks 
het gewicht toch enorme gebouwen die behoorlijk wat 
krachten moeten overbrengen, de windkrachten op een dergelijk gebouw bijvoorbeeld 
zijn aanzienlijk groot. De folie wordt op een zelfde manier aangebracht als bij de TAS en 
SAS gebouwen. Ook hier geldt dat het dakoppervlak groter is en dat er dus een groter 
formaat Winchloc nodig is of meer Winchlocs per strekkende meter. Naar believen 
kunnen er deuren en ramen en andere openingen gemonteerd worden. Er moet op de 
kopgevels dan wel een behoorlijke constructie aanwezig zijn, want deze heeft een groot 
oppervlak en is in sommige gevallen wel 15 meter hoog.  
In principe kunnen alle soorten gevelbekleding op de kopgevels toegepast worden. 

Kosten: 

Van de kosten van de TITAN series zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

   
fig. B3.16 Voorbeelden TITAN   

 
fig. B3.14 bevestiging op 

fundering 

 
fig. B3.15 liggers TITAN 
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2. Harnois 
 
Het assortiment van Harnois is groot, de typen die zij 
leveren zijn eigenlijk bedoeld voor de tuinbouw, maar zij 
hebben ze ook voor de veehouderij op de markt gezet. 
Harnois resideert in Quebec, Canada, en probeert van daaruit nu ook in Europa op de 
markt te komen met hun systemen voor de veehouderij. In de tuinbouwsector zijn zij 
wereldwijd een zeer bekende naam.  
Het assortiment wat gebruikt kan worden bestaat uit de Nordique, Ovaltech, Maxidome 
en Megadome. De Maxidome serie is speciaal voor veeteelt ontworpen. 
 
Als constructiestaal gebruikt men thermisch verzinkt staal van hoge kwaliteit, De 
behandeling wordt gedaan volgens het Gatorshield proces, op deze manier is de 
staalkwaliteit vergelijkbaar met die van het Viper steel van Cover-All. Voor de typen die 
met vakwerkliggers worden opgebouwd wordt na het lassen nog een volbad verzinking 
toegepast. De lassen worden gemaakt met behulp van messing op corrosiegevoelige 
gebieden. 
Er is meer dan één folie die gebruikt kan worden om de constructie te bespannen. Er is 
een keuze tussen standaard PE-folie, transparant, wit en andere kleuren, maar er zijn 
ook speciale folies, zoals de Duraflex, dit is een extra dikke witte PE-folie die veel licht 
doorlaat en de PowerShield folie, een meerlaagse folie met een geweven tussenlaag. 
Hiervan is de onderzijde wit en de  bovenkant is met vele kleuren leverbaar. Deze folie is 
vergelijkbaar met de Duraweave die Cover-All gebruikt. Op deze folie wordt een 100% 
garantie gegeven voor 5 jaar afhankelijk van de omstandigheden en anders wordt het 
afgeschreven voor 10 tot 15 jaar. Het is ook mogelijk om een 8mm polycarbonaat 
membraam te gebruiken. 
 
Nordique (multi-span) 
 
De Nordique serie is rechtstreeks gekopieerd uit de 
tuinbouw. Het betreft hier dan ook geen boogconstructie 
maar een kolommenstructuur met daarop een boog. 
Deze constructie heeft als voordeel dat deze zowel in 
lengte als in breedte richting uitbreidbaar is, een nadeel 
is echter dat er maar een beperkte vrije overspanning is.  

Constructiematen: 

Tabel B3.8 Nordique van Harnois 

Type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte buiten C 
(mm) Vrije hoogte  B (mm) Spantafstand 

(mm) 
Wand 4718 3048 
Wand 5328 3658 21,4 6523 

Wand 5937 4267 

3658  
=(12 feet) 

Wand 4831 3048 
Wand 5441 3658 24 7315 
Wand 6050 4267 

3658  

Wand 4891 3048 
Wand 5501 3658 25 7620 
Wand 6110 4267 

3658  

Wand 5042 3048 
Wand 5652 3658 28 8534 
Wand 6261 4267 

3658  

Wand 5134 3048 

Wand 5745 3658 30 9144 

Wand 6354 4267 

3658  

 

 
fig. B3.17 Maatvoering 
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Dit type wordt meestal gemonteerd op een laag betonnen wandje van 200-300mm. Dit 
geeft in de tuinbouw het voordeel dat het glas in de zijwand hierop goed aansluit. Voor 
een rundveestal met een open zijwand of afgesloten met een windbreekgaas kan er ook 
voor worden gekozen om het geheel op een poerfundering te plaatsen zodat de stalen 
constructie al op peilhoogte begint. Het voordeel van wandmontage is dat de vrije hoogte 
groter wordt. 

Constructieopbouw: 

Het Nordique systeem is opgebouwd uit een 
kolommenstructuur van rechthoekige kolommen, 
deze worden verbonden met gootprofielen 
loodrecht op de overspanningsrichting en met 
liggers in de richting van de overspanning. Deze 
kolommen staan 3658mm van elkaar (12’). In de 
lengterichting worden bogen op de 
kolommenstructuur gemonteerd die verstevigd 
worden met een vakwerkconstructie. Deze bogen 
hebben een onderlinge afstand van 1829mm (6’) of 1219mm (4’). Het ligt eraan wat 
voor dakbedekking wordt gebruikt. Bij een lichtgewicht materiaal zoals folie zal 1829mm 

voldoen. 
De kolommen bestaan uit stalen kokerprofielen. Voor de 
buitenzijde van de constructie worden rechthoekige 
89x89mm profielen gebruikt en voor de kolommen in het 
gebouw worden rechthoekige 64x89mm profielen gebruikt. 
De kolommen bestaan uit twee nauw sluitende delen die aan 
elkaar gebout worden. Daarbovenop wordt een gootprofiel 
gebout waaraan de goot wordt bevestigd (zie afbeelding 
links). Aan de goot wordt de boog met het vakwerk 
gemonteerd.  
De bogen bestaan uit gebogen ovale stalen profielen van 
70x41mm of 90x51mm, deze hebben de sterkte van 
rechthoekige kokerprofielen en de folie heeft een zo klein 
mogelijk raakvlak. De vakwerkstructuur wordt gevormd door 
Ø31mm stalen buizen die zijn afgeplat op de koppen voor 
bevestiging. Alle constructie-elementen worden gemonteerd 
met een minimaal aantal bouten.  
Voor zwaardere dakbedekkingmaterialen of voor het 

aanbrengen van een thermisch gordijn wordt er in overspanningsrichting een rechte 
vakwerkligger aangebracht tussen de kolommen. Deze heeft een hoogte van 381mm en 
bestaat uit twee liggende 25x51mm kokerprofielen met buizen als diagonalen.  

Afwerking & Detaillering: 

De folie wordt op de bogen 
aangebracht per overspanning. 
Omdat de goten voor 
hemelwaterafvoer tussen de 
spanten worden bevestigd is het 
niet mogelijk om de folie in één 
stuk aan te brengen. Doordat er 
kleinere oppervlakten worden 
aangebracht zijn de spanningen in 
de folie niet zo groot en daarom 
worden er klemprofielen gebruikt 
om de folie te bevestigen ter 
hoogte van de goot, aan beide 
zijden van de boog (zie foto 
rechts). 

 
fig. B3.18 Constructieopbouw 

 
fig. B3.19 Gootdetail 

 
fig. B3.20 Aansluiting folie 
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Het is mogelijk om één of twee zijden van de boog scharnierend te maken voor een 
ventilatieopening. Dit betekent wel dat er dan een secundaire constructie op de bogen 
komt waarin het dakbedekkingsmateriaal wordt bevestigd. Dit zorgt dan voor een 
meerprijs. 

Kosten: 

De kosten voor het Nordique systeem zijn tussen de €60,- en €90,- per m2. 
 

   
fig. B3.21 Voorbeelden nordique   

 
 
Ovaltech III 
 
De Ovaltech III is een opzichzelfstaande 
boogconstructie met een gotische 
boogvorm. Deze wordt in de veehouderij 
vooral gebruikt voor de huisvesting van 
kalveren en droogkoeien. Een beperking 
van het systeem is de kleine 
overspanningsmogelijkheid, maar 
daartegenover staat de lage kostprijs en er 
geen betonnen fundering nodig. 

Constructiematen: 

Tabel B3.9 Ovaltech III van Harnois 

Type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte buiten D 
(mm) 

Vrije hoogte  C 
(mm) 

Spantafstand 
(mm) 

30 9144 Grond 4851 1500-2000 
32 9754 Grond 4928 1500-2000 
35 10668 Grond 5080 

2769 

1500-2000 

Alle maten zijn vanaf onderzijde grondplaat, wandmontage is ook mogelijk. 
 
De vrije hoogte is behoorlijk laag in deze constructie. De enige manier om deze hoger te 
maken is om de constructie op een onderwand te monteren. Dit werkt echter wel 
kostprijsverhogend. 

Constructieopbouw: 

De boogvorm is opgebouwd uit gebogen ovale 
stalen kokers 51x90mm. In de nok wordt een 
geknikt deel gebruikt om de twee halve bogen 
samen te stellen. Tussen de bogen wordt een 
vakwerk aangebracht om in stabiliteit te 
voorzien. De bogen worden aaneengeschakeld 
door koppelkokers.  
Als fundering kan een grondanker geplaatst 

 
fig. B3.22 Maatvoering Ovaltech 

 
fig. B3.23 Constructieopbouw Ovaltech 
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worden of een betonnen anker waarin een aansluitprofiel is gestort. Om de gehele 
constructie op een wand te plaatsen is een grondplaat beschikbaar die op een 
onderconstructie gebout kan worden. De gehele constructie wordt gemonteerd met een 
minimaal aantal boutverbindingen, waardoor de gehele constructie met 3 man in twee 
dagen gezet kan worden. 
 

   
fig. B3.24 Aansluiting op fundering 

Afwerking & Detaillering: 

De folie wordt eveneens als bij de Nordique met een klemprofiel bevestigd. Het is 
mogelijk om deze alleen aan te brengen aan de zijkanten (op elke gewenste hoogte) of 
ook nog in de nok waardoor de oppervlakte in tweeën wordt gedeeld. Op deze manier 
hoeft de folie bij de montage alleen aan de bovenkant bevestigd te worden en dan naar 
te worden afgerold, opgespannen en bevestigd. 
Voor de ventilatie is het mogelijk om een ventilatienok aan te brengen. Dit is een extra 
verhoging op de constructie met een rechtopstaande opening naar één kant. De opening 
kan worden afgemaakt met windbreekgaas of dichte oprolbare folie in combinatie met 
een lier. De zijwanden kunnen ook open blijven en er kan een oprolbaar foliegordijn 
aangebracht worden (zie afbeelding onder). 
De kopgevel kan met elk gewenst materiaal worden afgewerkt. 

Kosten: 

De kosten voor het Ovaltech III systeem zijn tussen de €35,- en €45,- per m2. 
 

   
fig. B3.25 Voorbeelden Ovaltech 
 
 
Maxidome 
 
De Maxidome lijkt heel veel op de Ovaltech 
echter de Maxidome heeft een veel grotere 
overspanning. De Maxidome is speciaal 
ontworpen voor de veehouderij, In Noord-
Amerika wordt dit systeem vaak toegepast 
om rundvee in te huisvesten. 

 
fig. B3.26 Maatvoering Maxidome 
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Constructiematen: 

Tabel B3.10 Maxidome van Harnois 

Type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte buiten E 
(mm) 

Vrije hoogte  D 
(mm) 

Spantafstand 
(mm) 

40 12192 Grond 5969 1829(6’) / 2438(8’) 
50 15240 Grond 6553 1829(6’) / 2438(8’) 
60 18288 Grond 7099 

3658 

1829 (6’)  

Alle maten zijn vanaf onderzijde grondplaat, wandmontage is ook mogelijk. 

Constructieopbouw: 

De opbouw van de constructie is op dezelfde manier als die van het Ovaltech systeem. 
Omdat de Maxidome wat groter is heeft deze waarschijnlijk wel wat zwaardere 
constructiedelen, maar ook bij dit type wordt uitgegaan van gebogen ovale 
kokerprofielen die in de nok verbonden worden door een geknikte nokbuis. De spanten 
worden onderling verbonden door middel van koppelkokers. De Maxidome heeft 
standaard een ventilatienok.  
De fundering zal waarschijnlijk niet zonder beton kunnen omdat het gebouw een stuk 
forser is. De betonnen puntfundering zoals de Ovaltech heeft zal ook hier toegepast 
kunnen worden. Ook zijn er grondplaten te verkrijgen die op een zijwand bevestigd 
kunnen worden om de vrije hoogte te vergroten. 

Afwerking & Detaillering: 

De folie wordt ook op dezelfde manier 
bevestigd als op de Ovaltech. Doordat er 
standaard een ventilatienok wordt gebruikt 
bestaat de folie nooit uit één geheel. De folie 
wordt dus in de nok bevestigd en onder op 
de zijwand op de gewenste hoogte met een 
klemprofiel.  
De zijwand kan open blijven of als een 
oprolbaar doek uitgevoerd worden. In 
combinatie met de open nok ontstaat er een 
prima klimaat voor de dieren. Veel frisse 
lucht komt via de zijkanten binnen en de 
warme lucht geproduceerd door zoninstraling 
en door de aanwezigheid van de dieren 
worden door het dak afgevoerd.  

Kosten: 

De kosten voor het Maxidome systeem zijn tussen de €35,- en €45,- per m2. 
 

   
fig. B3.28 Voorbeelden Maxidome 

 
 
 
 

 

fig. B3.27 Ventilatiestroom 
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MegaDome 
 
De MegaDome is vooral bedoeld voor opslag en bescherming van bepaalde goederen, 
voertuigen of oogstproducten. De overspanning is veel groter dan die van de andere 
Harnois producten en in plaats van een buisprofiel wordt hier gebruik gemaakt van 
vakwerkliggers, vergelijkbaar met de TAS van Cover-All. 
Omdat alle mogelijke vormen van boogconstructies worden onderzocht wordt ook dit 
type meegenomen. Deze constructies worden niet bespannen met gewone PE-folie maar 
met een hoogwaardiger membraam met een langere levensduur en een hogere sterkte. 

Constructiematen: 

 
Tabel B3.11 MegaDome “HP” profiel 

HP profiel 
type 

Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Vrije hoogte 
(mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

50 15240 Grond 7062 6542 5 3 
60 18288 Grond 7570 6960 7 4 
66 20117 Grond 10059 9449 5 1 
70 21336 Grond 8078 7468 7 4 
80 24384 Grond 8535 5969 7 4 

  

 
Tabel B3.12 MegaDome “LP” profiel 

LP profiel 
type 

Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Vrije hoogte 
(mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

50 15240 Wand 6096 5486 5 3 
60 18288 Wand 6604 5994 7 4 
70 21336 Wand 7112 6502 7 4 
80 24384 Wand 7570 5004 7 4 

 
Tabel B3.13 MegaDome “XP” profiel 

XP profiel 
type 

Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Hoogte 
binnen (mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

50 15240 Grond 8586 7976 5 3 
60 18288 Grond 9094 8484 7 4 
70 21336 Grond 9602 8992 7 4 
80 24384 Grond 10059 7493 7 4 

 
 

 

 

fig. B3.29 MegaDome HP 

fig. B3.30 MegaDome LP 
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Constructieopbouw: 

Elk type bestaat (binnen het type) uit dezelfde elementen. Het enige verschil, wat ook 
meteen de overspanning en de hoogte bepaalt, is het rechte deel in het hellend dakvlak. 
Door hier steeds een profiel met een andere lengte te gebruiken ontstaan er 
maatverschillen binnen een type.  
Het grootste verschil tussen de drie verschillende typen (HP, LP, XP) zit hem in het 
onderste profiel wat aansluit met de fundering. De HP heeft een ronde zijwand terwijl de 
XP een recht zijwand heeft. De LP is speciaal ontwikkeld om op een wand geplaatst te 
worden. De HP 66 is alleen opgebouwd uit de gebogen hoek-vakwerken en is daarom een 
cirkelvormig gebouw. 
De stalen vakwerken zijn 610mm hoog (24”). Er is weinig informatie te krijgen over 
technische details, maar waarschijnlijk zijn de parallelle liggers ovale kokers (14 gauge) 
en geldt dit voor de diagonalen ook, maar dan een kleiner formaat.  
Het totale MegaDome onderdelenarsenaal beslaat 8 verschillende vakwerkliggers, 
gebogen en rechte liggers bijeengenomen.  
De spanten worden op een betonnen poerfundering geplaatst, de spantafstand hangt af 
van het type gebouw en de grootte van de overspanning en bedraagt 2438mm (8’), 
3048mm (10’) of 3658mm (12’). 
Alle onderdelen worden verbonden door middel van een boutverbinding. 

Afwerking & Detaillering: 

De folie die over deze constructies wordt gespannen is een Powershield folie. Dit is een 
membraam wat vergelijkbaar is met het Duraweave van Cover-All. Het is bestand tegen 
de zwaarste weersomstandigheden zoals ze in Noord-Amerika voorkomen en is 
beschermd middels een coating tegen afbraak door UV straling uit zonlicht. 
De folie wordt bevestigd met een soortgelijk systeem als het Winchloc systeem. De 
kopgevels kunnen elke mogelijke gevelafwerking hebben, mits er voldoende 
constructieve voorzieningen voor getroffen worden. 

Kosten: 

Van de kosten van de MegaDome types zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

   
fig. B3.32 Voorbeelden MegaDome  

 

fig. B3.31 MegaDome XP 



Bijlage 3: Bestaande kostenbesparende bovenbouwsystemen voor rundveehouderij  

IFD bouwen voor rundvee- en varkenshouderij – R. Gijsbers 471953 – maart 2005 B3/16 

3. Modular Hallensysteme 
 
Dit Oostenrijkse bedrijf lijkt samen te werken met Cover-
All. In de informatie komt dit nergens naar voren, maar ze 
gebruiken wel dezelfde folietoepassing (Duraweave II) en 
het type B22 lijkt sprekend op Cover-All’s TAS 72. Echter 
in de andere boogvormen onderscheiden zij zich doordat 
zij alleen maar gebruik maken van halve cirkels en niet 
van modellen met een grotere straal (en dus geringere hoogte) zoals Cover-All de TAS 
serie heeft voor wandmontage. Ook wijkt men bij grotere overspanningen af van de 
ronde vorm door een vorm waarin meerdere boogstralen de vorm bepalen. Naast de 
boogserie is er de G-serie die een meer industriële vorm heeft met een flauw hellend 
spits dak. Deze is leverbaar tot een overspanning van 60m, alleen de productinformatie 
is beperkt tot maar één overspanning. 
Het staal dat wordt gebruikt is thermisch verzinkt zoals bij de vorige systemen ook het 
geval was. 
 
B-serie 
 
De B-serie bestaat uit gekromde vakwerkliggers die samen een boog vormen, Het cijfer 
achter de ‘B’ is de overspanningsmaat in meters. Binnen de serie zijn wel enkele 
verschillen: B12, B15 en B18 bestaan uit halve cirkles en B22, B25 en B27 hebben 
afwijkende vormen (zie afbeeldingen). 

Constructiematen: 

Tabel B3.14 B-serie van Modular hallensysteme 

B-serie type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Vrije hoogte 
(mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

12 12000 Grond 6000 5600 4 2 
15 15000 Grond 7500 7000 4 2 
18 18000 Grond 9000 8500 5 2 
22 22000 Grond 9380 8680 6 2 
25 25000 Grond 11850 11160 8 3 
27 27000 Grond 10760 10080 8 3 

Alle maten zijn vanaf onderzijde grondplaat, wandmontage is ook mogelijk. 
 
B18 

 

B22 

 
B25 

 

B27 

 
fig. B3.33 Constructieopbouw B-serie 
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Constructieopbouw: 
Voor elk type worden andere vakwerken gebruikt, er is dus geen uitwisselbaarheid van 
constructiedelen binnen het systeem. Wel wordt er binnen één overspanning gebruik 
gemaakt van hetzelfde type ligger. Voor elke overspanning 
zijn ook grotere liggerhoogten gebruikt, waarschijnlijk om de 
staalmassa zo klein mogelijk te houden. De delen die aan de 
betonnen (poer)fundering worden gebout hebben een extra 
bewerking ondergaan in de vorm van het aanbrengen van 
bevestigingsvoorzieningen en hebben een scharnierwerking 
(zie foto). De liggers en koppelkokers worden aan elkaar 
gebout zonder extra verbindingsstuk. 
Omdat als folie Duraweave II wordt gebruikt zal ook deze ook 
hier worden bevestigd met het Winchloc systeem. 
 

Afwerking en detaillering: 

De constructie kan in z’n geheel ook op een wand worden 
gemonteerd, dit geldt voor alle typen. 
Opvallend is dat bij de meeste systemen het zo is dat als de overspanning groter wordt, 
ook de hoogte groter wordt. De B27 echter heeft door z’n afwijkende vorm en 
samenstelling een kleinere hoogte dan de B25 (1,09m). 

Kosten: 

Van de kosten van het systeem zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

   
fig. B3.35 Voorbeelden B-serie  

  
G-serie 
 
De G-serie is een meer 
industrieel ontwerp waarmee 
overspanningen tot 60 meter 
mee te maken zijn. Er is alleen 
informatie van een over-
spanning van 30 meter, maar 
waarschijnlijk zijn de overspan-
ningsmaten die binnen het 
systeem vallen 30, 40, 50 en 
60 meter. 

 

fig. B3.34 Aansluiting 
op fundering 

 
fig. B3.36 constructieopbouw G-serie 
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Constructiematen 

Tabel B3.15 G-serie van Modular Hallensysteme 

G-serie type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte 
buiten (mm) 

Vrije hoogte 
(mm) 

Aantal 
elementen 

Aantal 
verschillende 
elementen 

30 30000 Grond 10560 8650 7 3 
40/50/60 Hiervan is geen informatie beschikbaar 

 

Constructieopbouw: 

De constructie wordt op een betonnen fundering gemonteerd door middel van bouten en 
voetplaten die aan de kolommen zijn gelast. In de nok bevindt zich een constructiedeel 
dat de knik maakt tussen de dakvlakken. Het rechte deel van het dakvlak wordt gevormd 
door twee geschakelde rechte vakwerkliggers van 1,45m hoog. Deze worden middels 
boutverbindingen verbonden en aan de uiteinden aan de kolomvakwerken bevestigd. 
 
Kosten: 
Van de kosten van de G-serie zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

   
fig. B3.37 Voorbeelden G-serie 
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4. Rovero systems (ID Agro) 
 
In samenwerking met Rovero Systems heeft het 
jonge bedrijf ID Agro de serrestal op de markt 
gebracht. Dit is een kassenbouwsysteem waarvan 
de constructie rechtstreeks uit de tuinbouw is gekopieerd. De zijwanden kunnen echter 
open blijven en de dakbedekking bestaat uit PE-folie. 
 
Serrestal 
De serrestal is niet alleen te gebruiken voor melkvee. Hiervan zijn in Nederland nu twee 
bedrijven gerealiseerd, één geheel nieuwbouw en de ander op een bestaande 
onderbouw. Ook voor andere diergroepen zijn al enkele voorbeelden gerealiseerd, 
bijvoorbeeld in de geitensector. 
De serrestal is vergelijkbaar met de Nordique van Harnois en is dus ook in twee 
richtingen uitbreidbaar. 

Constructiematen: 

Tabel B3.16 Serrestal van IDagro, Rovero 

Type Overspanning 
(mm) 

Montage 
manier 

Hoogte buiten 
(mm) Vrije hoogte  (mm) Spantafstand 

(mm) 
6400 Wand 

8000 Wand 

9600 Wand 

12800 Wand 

Serrestal 

13600 Wand 

4100 / 4400 
5300 / 5600 

3000 
4200 

4000 / 4500 

Alle maten zijn vanaf onderzijde grondplaat 
 

  
fig. B3.38 Serrestal  

Constructieopbouw: 

In principe is de serrestal hetzelfde opgebouwd 
als de Nordique van Harnois, alleen de 
maatvoering is anders. Het systeem is echter wel 
rechtstreeks uit de tuinbouw gekopieerd en dus 
zijn de maten niet specifiek aangepast op de 
melkveehouderij. 
De constructie is geheel opgebouwd uit verzinkt 
stalen onderdelen, De kolommen zijn 
kokerprofielen (100x100). In de 
overspanningsrichting worden de kolommen 
verbonden door platte vakwerkliggers en in de 
andere richting worden gootprofielen gemonteerd 
op de kolommen. Op de gootprofielen worden de 

 

fig. B3.39 Opbouw Serrestal 
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bogen gemonteerd. Omdat de bogen maar een beperkte overspanning maken die de 
vrije overspanning niet halen worden er op de vakwerkliggers ook gootprofielen 
gemonteerd alwaar de bogen eindigen. De bogen hebben een hart-op-hart afstand van 
1500mm en zijn 1100mm of 1400mm hoog. Alle onderdelen worden onderling bevestigd 
door middel van boutverbindingen. Ook de kolommen worden op de betonnen 
(poer)fundering gemonteerd middels een boutverbinding. 

Afwerking & detaillering: 

Naast de standaard afvoergoot voor hemelwater is er tegen een meerprijs een 
condensgoot aan de binnenzijde aan te brengen die ervoor moet zorgen dat het 
condenswater dat onder van de folie naar beneden loopt af wordt gevoerd. Ook is er de 
mogelijkheid om boven de luchtinlaatopeningen een overstek wordt aangebracht om 
regeninval tegen te gaan (hierdoor wordt tevens de goothoogte omlaag gebracht die 
vaak belemmerend is voor de Welstandscommissie).  

Als folie wordt er een meerlaagse PE-
folie gebruikt die te leveren is in wit of 
transparant. Wanneer de zoninstraling 
ter groot is voor de dieren is het 
mogelijk om over de folie een 
schaduwdoek te spannen waardoor de 
zoninstraling met 20-80% wordt 
verminderd afhankelijk van maaswijdte 
van het doek (netstructuur). Het 
schaduwdoek is in groen of zwart te 
leveren. De folie worden bevestigd in 
V-vormige aluminium profielen waarin 
de folie wordt geplaatst en 
vastgeklemd wordt door een 
kunststofprofiel. Het schaduwdoek 
wordt bevestigd doordat een kabel aan 
de uiteinden (onderkant boog) door 

stalen ringen wordt gehaald (zie foto). De folie heeft zonder schaduwdoek een technische 
levensduur van 10-15jaar, terwijl de afschrijvingstermijn van folie en schaduwdoek 5 
jaar is. 
De kopgevels kunnen met elk materiaal worden bekleed mits er een goede 
onderconstructie aan wordt gebracht. Voor de zijgevels geldt hetzelfde. Binnen het 
Rovero systeem is geen oplierbaar doek, maar het is wel goed mogelijk om er één van 
een andere fabrikant te bevestigen. 
Rovero biedt wel de mogelijkheid aan om een ventilatienok aan te brengen. 

Kosten: 

De kosten van de constructie en de folie samen is ongeveer €35,- tot €45,- per m2. 
 

   
fig. B3.41 Voorbeelden Serrestal  

 
 
 

 
fig. B3.40 Aansluiting folie / schaduwdoek 
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5. Sheddakstal 
 
De sheddakstal is geen foliekas, maar vanwege de alternatieve bovenbouw wordt deze 
hier toch behandeld. In Nederland staan enkele van deze stallen, maar de ‘High-tech stal’ 
op de Waiboerhoeve (praktijkcentrum Lelystad) staat het bekendste voorbeeld. Qua 
structuur lijkt dit bovenbouwtype nog het meest op de serrestal, echter de dakvorm is 
wezenlijk anders. De stal kan in lengte- en breedterichting worden uitgebreid In plaats 
van bogen die in de lengterichting zijn gesitueerd wordt hier gebruik gemaakt van een 
zaagtanddak wat in de dwarsrichting wordt geplaatst met de rechtopstaande kant 
gesitueerd naar het noorden. Dit type dak is meer gebruikelijk in de industriële sector. 

Constructiematen: 

De maten zijn in principe redelijk flexibel, omdat van een standaard systeem (nog) geen 
sprake is. Wel is het bekend dat het grote voordeel zit in de geringe hoogte van het 
gebouw. Bij een zijgevelhoogte van ruim 4 meter is de nokhoogte 7,2 meter. De hoogte 
blijft hetzelfde als de stal breder wordt, in tegenstelling tot een zadeldakconstructie. De 
dakhelling van de schuine delen is 22°. De overspanning van het schuine deel is zeven 
meter, deze afstand wordt in één keer overspannen door sandwichpanelen zonder dat er 
een stalen hulpconstructie nodig is. Dit heeft ook als voordeel dat het staalgebruik 
beperkt blijft dat de hoofdspanten (rechte delen) en koppelprofielen. 
 

 
fig. B3.42 Sheddakstal 

Constructieopbouw: 

De gehele constructie wordt opgebouwd met 
standaard profielen. De verbindingen zijn 
hebben geen afwijkende oplossingen van 
standaard industriebouw. Alle verbindingen 
worden gebout door voorgeboorde boutgaten 
in profielstaal en aangelaste kopplaten. 
In de ventilatieopeningen in het rechte deel 
van de zaagtand wordt een groot deel van de 
stabiliteitsvoorziening verzorgd door 
diagonalen. Deze opening heeft ongeveer een 
hoogte van 3 meter. Omdat één van de 
uitgangspunten van het stalconcept bij deze 
ontwikkeling het dierwelzijn en het 
stalklimaat was is er gezorgd voor grote, regelbare ventilatieopeningen en een geïsoleerd 
dak om opwarming van de stal te voorkomen. Testen hebben uitgewezen dat de 
binnentemperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur. 

 
fig. B3.43 Buitenaanzicht sheddakstal 
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De hellende delen van het dak worden gevormd stalen sandwichpanelen die een 
overspanning maken van zeven meter.  

Afwerking en detaillering: 

Het gebouw heeft grote ventilatieopeningen 
in de zijgevels en in het dak. Dit zorgt voor 
weinig tot geen verschil in binnen en 
buitentemperatuur. Het is wel mogelijk om 
de openingen te dichten met een gordijn bij 
zware weersomstandigheden (storm, 
strenge vorst). De zijgevels die tot 4 meter 
hoogte geheel open zijn worden bekleed 
met windbreekgaas om de luchtstromen de 
stal gelijkmatig in te laten stromen. Hier is 
ook de mogelijkheid om een oplierbaar doek 
of een gedeeltelijk of geheel dichte wand. 
Doordat de ventilatieopeningen in het dak 
erg groot zijn en over heel het staloppervlak 
hetzelfde zijn is er een zeer gelijkmatige luchtstroming (zie afbeelding). 
De hoeveelheid licht die de stal binnenkomt is redelijk groot, er is sprake van een 
gelijkmatige lichtinval die in de hele stal hetzelfde is. Dit komt door de grootte en 
spreiding van de lichtinlaten maar ook door de situering op het noorden, waardoor 
directe zoninstraling vermeden wordt.  
Van buiten heeft de stal een zeer industriële uitstraling door de vorm van het dak. Ook 
lijkt de stal nog een redelijk gesloten geheel doordat de lichtopeningen niet goed 
zichtbaar zijn van buiten en omdat de grote open zijwanden meestal zijn afgeschermd 
met groen windbreekgaas. Van binnenuit bekeken is de stal echter zeer transparant en 
helder door de grote lichtinlaten. De koe komt vrijwel nooit in directe aanraking met de 
zon en het klimaat is zeer luchtig. Ondanks de bescherming tegen de weersinvloeden 
heerst er in de stal toch een (beheersbaar) buitenklimaat.  

Kosten: 

De kosten liggen lager dan bij een traditionele bouw, maar door enkele hoogwaardige 
materiaalgebruiken in de dakconstructie zal de bovenbouw wel duurder zijn dan een 
boogstal in dezelfde lengte en breedte afmetingen. Precieze prijsinformatie is echter niet 
bekend. 
 

  
fig. B3.45 Voorbeelden sheddakstal  

 
 

 
fig. B3.44 Ventilatieprincipe sheddakstal 





Sterkteberekening op buiging / afschuiving / axiale trek

Fe 430 → 0,2% rekgrens (koudgevormd buisprofiel met lasnaad)
fy;d (N/mm2)= 280
E (N/mm2) = 2,1 x 105

A  (mm2)= 2 x Abuis;boven + 1 x Abuis;onder

Iy (mm4) = (2 x Abuis;boven x (1/3 x hi)
2) + (Abuis;onder x (2/3 x hi)

2)
Wy (mm3) = Iy / (2/3 x h)

Belastingen (fundamentele combinaties)

ligger A B C
Md (kNm) = 44,5 85 175
Vd (kN) = 21 31,3 51
Nt;s;d (kN) = 79 151 245

Belastingen (incidentele combinaties)

ligger A B C
Mrep (kNm) = 35,7 69 142

Buiging Knik

Md x 106 Nc;s;d = Nt;s;d / (Abuis/Atot)
fy;d Nc;u;d = A x fy;d

Uiterste grenstoestand: Wy;ben λe = 86,81
Wy 

λy;rel = λy / λe

bruikbaarheidsgrenstoestand:
λy = ly;buc / iy

ueind = 2 x 0,004 x l Nc;s;d

Instabiliteitskromme c voor ωbuc bij λrel ωbuc x Nc;u;d

Mrep x lhalve boog
2 ueind

E x Iy utot

Afschuiving Optimalisatie per hoofdligger (Spanning per ligger)

doorsnede = klasse 1 dus Vz;u;d = Vpl ligger boven: M / 2hl Nt;s;d x (Abuis/Atot)

maximale kracht gaat door onderrand (1 buis) Abuis Abuis

2 x Ab fy;d

π √3 ligger onder: M / hl Nt;s;d x (Abuis/Atot)
Vz;s;d Abuis Abuis

Vz;u;d

Axiale druk

Nt;u;d = A x fy;d Nt;s;d

Nt;u;d

≤ 1

+ ≤ 280 N/mm2

- ≤ 280 N/mm2

xVpl =

Wy;ben = 

utot = (5/48) x

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1



Ligger C1 / C2 Sterkte: E (N/mm2) = 210000 Optimalisatie per ligger (spanning per buis): 
h (mm) = 805 hI = 728,9 fy;d (N/mm2)= 280 (Fe 430, 0,2% rekgrens)
l (mm) = 5428 Md (kNm)= 175 Hoofdbuizen boven:

Mrep (kNm) = 142
hoofdliggers: Ø = 76,1 Ah (mm2) = 667 Vd (kN) = 51 M / 2hl

boven (2x): t = 2,9 Mh (kg/m) = 5,24 Nt;s;d (kN)= 245 Abuis

Ih (x104 mm4) = 44,73
Wy (x103 mm3)= 11,76 Buiging: Wy;ben x103

 mm 625,00 179,98 + 99,96 279,94 ≤ 280 N/mm2 ?

onder: Ø = 76,1 Ah (mm2) = 1117 uiterste grenstoestand: Hoofdbuis onder:
t = 5 Mh (kg/m) = 8,77

Ih (x104 mm4) = 70,92 Wy;ben/Wy = 0,980 < 1? M / hl

Wy (x103 mm3)= 18,64 Abuis

bruikbaarheidsgrenstoestand:
diagonalen: Ø = 33,7 Ad (mm2) = 254 214,94 - 99,96 114,98 ≤ 280 N/mm2 ?

t = 2,6 Md (kg/m) = 1,99 umax (mm) = 204,80
Id (mm4) x104 = 3,09
Wd (x103 mm3) = 1,83 utotaal (mm) = 134,77

A (mm2) = 2451 umax/utotaal = 0,66 < 1?
Iy (mm4) x104 = 34251
Wy (mm3) x103= 638

Afschuiving: Vpl (kN) = 114,96 over onderste buis
c hi = 1,15 hoogtecorrectiefactor (h/700)

Vd / Vpl = 0,44 < 1?
gewicht ligger C1

hoofdliggers: 104,49 kg
diagonalen: 41,95 kg Trek: Nt;u;d (kN) = 312,76 over onderste buis
Totaal: 146,44 kg

Nt;s;d / Nt;u;d = 0,78 < 1?
Totaal/m 26,98 kg/m

gewicht ligger C2 (gelijkzijdig)
hoofdliggers: 104,49 kg
diagonalen: 45,66 kg
Totaal: 150,14 kg

Totaal/m 27,66 kg/m

-
Nt;s;d / (Abuis/Atot)

≤ 280 N/mmAbuis

+
Nt;s;d / (Abuis/Atot)

≤ 280 N/mmAbuis

Ø
h

t

Ød

h

h

a

a

Ød

Øh

t

h



Ligger B1 / B2 Sterkte: E (N/mm2) = 210000 Optimalisatie per ligger (spanning per buis): 
h (mm) = 600 hI = 551,7 fy;d (N/mm2)= 280 (Fe 430, 0,2% rekgrens)
l (mm) = 4379 Md (kNm)= 85 Hoofdbuizen boven:

Mrep (kNm) = 69
hoofdliggers: Ø = 48,3 Ah (mm2) = 453 Vd (kN) = 31,3 M / 2hl

boven (2x): t = 3,2 Mh (kg/m) = 3,56 Nt;s;d (kN)= 151 Abuis

Ih (x104 mm4) = 11,58
Wy (x103 mm3) = 4,80 Buiging: Wy;ben x103

 mm 303,57 170,05 + 95,21 265,26 ≤ 280 N/mm2 ?

onder: Ø = 48,3 Ah (mm2) = 680 uiterste grenstoestand: Hoofdbuis onder:
t = 5 Mh (kg/m) = 5,34

Ih (x104 mm4) = 16,15 Wy;ben/Wy = 0,991 < 1? M / hl

Wy (x103 mm3) = 6,69 Abuis

bruikbaarheidsgrenstoestand:
diagonalen: Ø = 26,9 Ad (mm2) = 178 226,57 - 95,21 131,36 ≤ 280 N/mm2 ?

t = 2,3 Md (kg/m) = 1,4 umax (mm) = 163,20
Id (mm4) x104 = 1,36
Wd (x103 mm3) = 1,01 utotaal (mm) = 116,15

A (mm2) = 1586 umax/utotaal = 0,71 < 1?
Iy (mm4) x104 = 12263
Wy (mm3) x103= 306

Afschuiving: Vpl (kN) = 69,98 over onderste buis
c hi = 1,090909 hoogtecorrectiefactor (h/550)

Vd / Vpl = 0,45 < 1?
gewicht ligger B1

hoofdliggers: 54,57 kg
diagonalen: 21,55 kg Trek: Nt;u;d (kN) = 190,40 over onderste buis
Totaal: 76,13 kg

Nt;s;d / Nt;u;d = 0,79 < 1?
Totaal/m 17,38 kg/m

gewicht ligger B2 (gelijkzijdig)
hoofdliggers: 54,57 kg
diagonalen: 23,60 kg
Totaal: 78,17 kg

Totaal/m 17,85 kg/m

-
Nt;s;d / (Abuis/Atot)

≤ 280 N/mmAbuis

+
Nt;s;d / (Abuis/Atot)

≤ 280 N/mmAbuis

Øh

t

Ød

h

h

a

a

Ød

Øh

t

h



Ligger A1 / A2 Sterkte: E (N/mm2) = 210000 Optimalisatie per ligger (spanning per buis): 
h (mm) = 465 hI = 416,7 fy;d (N/mm2)= 280 (Fe 430, 0,2% rekgrens)
l (mm) = 3564 l Md (kNm)= 44,5 Hoofdbuizen boven:

Mrep (kNm) = 35,7
hoofdliggers: Ø = 48,3 Ah (mm2) = 373 Vd (kN) = 21 M / 2hl

boven (2x): t = 2,6 Mh (kg/m) = 2,93 Nt;s;d (kN)= 80 Abuis

Ih (x104 mm4) = 9,78
Wy (x103 mm3) 4,05 Buiging: Wy;ben x103

 mm3 158,93 143,15 + 66,72 209,87 ≤ 280 N/mm2 ?

onder: Ø = 48,3 Ah (mm2) = 453 uiterste grenstoestand: Hoofdbuis onder:
t = 3,2 Mh (kg/m) = 3,56

Ih (x104 mm4) = 11,58 Wy;ben/Wy = 0,999 < 1? M / hl

Wy (x103 mm3) = 4,80 Abuis

bruikbaarheidsgrenstoestand:
diagonalen: Ø = 21,3 Ad (mm2) = 137 235,74 - 66,72 169,02 ≤ 280 N/mm2 ?

t = 2,3 Md (kg/m) = 1,08 umax (mm) = 128,00
Id (mm4) x104 = 0,63
Wd (x103 mm3) = 0,59 utotaal (mm) = 91,86

A (mm2) = 1199 umax/utotaal = 0,72 < 1?
Iy (mm4) x104 = 4935
Wy (mm3) x103= 159

Afschuiving: Vpl (kN) = 46,62 over onderste buis
c hi = 1,1625 hoogtecorrectiefactor (h/400)

Vd / Vpl = 0,45 < 1?
gewicht ligger A1

hoofdliggers: 33,57 kg
diagonalen: 12,87 kg Trek: Nt;u;d (kN) = 126,84 over onderste buis
Totaal: 46,44 kg

Nt;s;d / Nt;u;d = 0,63 < 1?
Totaal/m 13,03 kg/m

gewicht ligger A2 (gelijkzijdig)
hoofdliggers: 33,57 kg
diagonalen: 13,71 kg
Totaal: 47,28 kg

Totaal/m 13,27 kg/m

-
Nt;s;d / (Abuis/Atot)

≤ 280 N/mm2

Abuis

+ ≤ 280 N/mm2Nt;s;d / (Abuis/Atot)
Abuis

Ø
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Fundering op staal IFD onderbouwsysteem voor rundveehouderij 
 
Strookfundering volledig op staal met dragende zandgrond of kleigrond. 
 
Zand beddingsconstante: 10000 kN/m3 
 grondspanning: 100 kN/m2 
Klei beddingsconstante: 1000 kN/m3 
 grondspanning: 50 kN/m2 
 
Tabel B5.1 Grootte aslast t.p.v. voergang 

Aslast-gevallen op voergang: 

aslast x 1,1 (stootfactor S)  

115 kN 126,5 kN 63,25 kN 63,25 kN 
60 kN       66 kN 33 kN 33 kN 

 
Aslast op loopvloer is 40 kN: x1,1 (S)= 44kN 2 puntlasten van 22 kN 
Veebelasting  op loopvloer is  5 kN/m2 
  op ligboxen is  4 kN/m2 
 
Voergang: 
Er wordt uitgegaan van een voergangbreedte van 3000mm, deze kan ineens of in twee 
delen worden overspannen. 
 
Tabel B5.2 Grootte funderingsstrook bij 115kN aslast 

Aslast 115 kN 
 

grootte funderingsstrook (globaal) 

op zand: 700 x 300 mm 

3000

2000

 

op klei: 800 x 300 mm 

op zand: 500 x 300 mm 

1500 1500

2000

 

op klei: 700 x 300 mm 
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Tabel B5.3 Grootte funderingsstrook bij 60kN 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 

 
 
Overige funderingsstroken: (globaal) 
 
Op zand: 400 x 200 mm 
 
Op klei: 700 x 200 mm 
 
 

• In de stroken onder de voergang is alleen een wapeningsnet onderin niet 
voldoende, de wapening voldoet bij een boven en onderwapening gekoppeld door 
beugels. Dit betekent grofweg een verdubbeling van de hoeveelheid wapening. 

• Wanneer de funderingsstroken hoger zijn, wordt de breedte minder, vanwege een 
betere spreiding van de belasting. Het voordeel van een hogere fundering (meer 
dan 200mm) is ook dat zwaardere wapening beter verwerkt kan worden.  

• Wanneer de funderingstrook onder de voergang te breed wordt is het mogelijk om 
de voergangelementen in een verdicht zandbed te plaatsen. 
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Ontwikkeling IFD onderbouwsysteem voor varkenshouderij 
 
In de inleiding voor de IFD onderbouw voor rundvee- en varkenshouderij is 
geconcludeerd dat een totaal nieuwe systeemontwikkeling geen zin heeft. In de aanloop 
naar deze conclusie is er echter een concept gevormd door bestudering van de gestelde 
eisen. Het concept volgt de IFD denkwijze om een flexibel, demontabel en modulair 
systeem voor alle diergroepen binnen de varkenshouderij te ontwikkelen.  
 
Na het bepalen van de doelstelling is een concept ontwikkeld waarbinnen uniformiteit in 
de maatvoering plaatsvindt voor alle diersoorten. De volgende stap is om deze 
maatvoering modulair op te bouwen zodat er een standaard systeem als uitgangspunt 
gebruikt zou kunnen worden. Aan de hand van een inschatting van de markt-
mogelijkheden wordt de mogelijke toekomst voor dit concept bepaald. 

Doelstelling 
Binnen de varkenshouderij zijn er meerdere diergroepen die leiden tot een gesloten 
productiesysteem, dit zijn: guste- en dragende zeugen, kraamzeugen, biggen en 
vleesvarkens. In de meeste gevallen is een bedrijf zelfvoorzienend in de beschikbaarheid 
van dieren, ook wel een gesloten bedrijf genoemd. Eén van de doelstellingen is dat een 
nieuw systeem voor alle diergroepen geldt. Het moet ook mogelijk zijn om alle 
verschillende diergroepen binnen één gebouw te huisvesten. Deze diergroepen hebben 
allen een eigen optimaal binnenklimaat voor een optimale productie, vandaar dat er 
binnen het gebouw gecompartimenteerd wordt. Het is vaak zelfs zo dat binnen een 
bepaalde diergroep zoals vleesvarkens ook gecompartimenteerd wordt om verschillende 
leeftijdscategorieën te scheiden.  
De huisvestingen van de dieren hebben daarnaast aan milieueisen te voldoen. In het 
kader van ammoniakemissie zijn er Groen label eisen opgesteld omdat er voor elke 
diergroep voldaan moet worden aan een maximaal toelaatbare ammoniakemissie. Deze 
Groen Label systemen zorgen er meestal voor dat het emissieoppervlak per dier wordt 
verkleind.  
 
Om alle diergroepen binnen één bouwsysteem te huisvesten is er een hoge mate van 
flexibiliteit nodig. Vooral in de maatvoering zijn grote verschillen tussen de diergroepen 
waardoor een standaard maat niet te vinden is. Door te spelen met de maatvoering, die 
aan uiteenlopende eisen gebonden is, wordt er getracht een uniform maatsysteem in te 
voeren waarbinnen alle mogelijke diergroepen en indelingen mogelijk zijn. 
 
In de bijlage “agronomische voorwaarden” is meer te lezen over de eisen die gelden 
om een geconditioneerd productiesysteem voor een varkenshouderij op te zetten. 

Concept 
Om alle diergroepen de meest optimale maatvoeringen voor de huisvesting te geven en 
een goed productiesysteem te realiseren moet er uitgegaan worden van de geldende 
eisen voor vloeroppervlak per dier en de meest efficiënte indeling van een compartiment.  
Een varkensstal is opgebouwd uit één controlegang (centraal) waaraan loodrecht 
gesitueerd een aantal compartimenten liggen voor een bepaalde diergroep. Deze 
compartimenten hebben een lengte-breedte verhouding die ongeveer ligt tussen 2:1 of 
3:1. De breedte van een compartiment ligt ongeveer tussen de 5 en 12 meter.  
Binnen een compartiment moet een constant klimaat heersen wat wordt bereikt door de 
verwarming van ingevoerde ventilatielucht en/of vloerverwarming. De ventilatielucht 
wordt meestal via de zijwanden onder de vloer door naar binnen geleid. Het mestkanaal 
en het waterkanaal zijn allebei afvalstromen vanuit de stal die ook onder de vloer een 
weg naar buiten vinden. De kelder bestaat uit kanalen die gescheiden zijn door betonnen 
wanden. Onder een mest- of waterkanaal bevinden zich rioleringen die incidenteel 
geopend worden wanneer de kanalen vol zijn. 
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Uit bovenstaande tekst blijkt dat er heel veel voorzieningen onder de vloer door lopen. 
Alle ruimte wordt traditioneel gebruikt door mestkanaal, waterkanaal en ventilatiekanaal. 
Er is al sprake van een primitieve leidingvloer. Een eenvoudige redenering is daarom om 
de vloer uit te voeren als leidingvloer waarin de voorzieningen niet door wanden 
gescheiden worden maar vrij gelegd worden. Door bijvoorbeeld voor mest- en 
waterkanaal een opvangbak te gebruiken met daaronder een rioleringsbuis die in de 
leidingruimte ligt is het mogelijk om de kelderwanden uit te sparen. Hierdoor kan de 
ventilatielucht geheel vrij onder de vloer bewegen en daar waar deze wordt aangezogen 
het compartiment binnenstromen. Het is ook mogelijk om de ventilatielucht 
gecontroleerd binnen te laten stromen door hiervoor ventilatiekokers te gebruiken. 
De compartimenten moeten onder de vloer wel afgesloten worden om energieverlies en 
luchtmenging te voorkomen. 
 
De keldervloer kan geheel op deze manier uitgevoerd worden. Wanneer in de keldervloer 
voorzieningen voor bevestigingspunten worden opgenomen om kolommen aan te 
bevestigen (van ± 0,80m hoog), kan hierop een balkenrooster gelegd worden waarop 
vloerdelen worden gemonteerd. Door de kolommen in een bepaald stramien te plaatsen 
is een verdeling van de werkvloer mogelijk. In de keldervloer zouden de modulematen 
moeten worden opgenomen. De vloerdelen hebben immers een vaste maat, terwijl de 
kolommen een verlengstuk van de modulemaat zijn. 
Onder de vloer kunnen leidingen vrij worden gelegd en verplaatst. In onderstaande 
afbeelding is te zien hoe dit schematisch eruit ziet. 
 

1. keldervloerelementen met 
moduulmaat 

2. flexibel indeelbare ruimte 
onder vloer voor leidingen 

3. kolommen 

4. standaard vloerelementen 

5. buitenwand 

 

 

 

 

fig. B6.1 Concept syteemopbouw 
 
Niet alle standaard prefab elementen zoals deze nu in de markt verkrijgbaar zijn, zijn 
hiervoor bruikbaar. Er zullen eventueel enkele nieuwe ontwikkelingen plaats moeten 
vinden om binnen een toepassing een goed vloerelement te krijgen. Bijvoorbeeld het 
keldervloerelement, de kolommen, een ligbed met demontabele vloerverwarming, een 
loopgangelement met ventilatievoorziening of een roosterelement met mestopvang. 

Modulatie 
Voor de modulatie van het systeem is het nodig om alle diergroepen op één lijn te 
krijgen qua maatvoering. De maatvoeringen moeten op elkaar afgestemd worden in een 
goede verhouding in relatie tot Groen Label eisen, compartimentsgrootte en 
vloeroppervlakte per dier. In de bijlage “Modulatie IFD onderbouwsysteem voor 



Bijlage 6: Ontwikkeling IFD onderbouwsysteem voor varkenshouderij  

IFD bouwen voor rundvee- en varkenshouderij – R. Gijsbers 471953 – maart 2005 B6/3 

varkenshouderij volgens Groen Label eisen” is te zien welke diergroepen binnen het 
systeem passen in combinatie met maatvoeringen van ligbedden en mestgangen.  
 
Vanuit dat schema is gewerkt aan de grootte en indeling van de keldervloermodule 
waarin de maatvoering is opgenomen. Binnen de keldervloermodule wordt er in één 
richting (lengterichting van het compartiment) een maatstramien toegevoegd. Als 
uitgangspunt is de controlegang voor de boer genomen. Deze moet in het midden en aan 
de rand van het compartiment kunnen liggen en is 0,8m breed. Dat betekent dat aan de 
rand van de module een stramienmaat moet komen liggen van 0,4m en 0,8m. Op die 
manier kan een hele en een halve controlegang worden geplaatst. Ook in het midden van 
een module moet een ruimte van 0,8m mogelijk zijn. Het kelderelement mag geen 
grotere zijde dan 3m hebben omdat de transportruimte beperkt is. Na een optimalisering 
waarin voor elke diergroep een passende indeling is gevonden is de maatvoering voor 
het keldervloerelement eruit gekomen wat hieronder is geïllustreerd. 

 
Het element is 2,80m breed geworden. De 
lengte is in principe nog niet vastgelegd. In de 
tekening is goed te zien dat het stramien in het 
midden een maat heeft van 0,80m voor de 
controlegang en aan de randen ruimtes van 
twee keer 0,4m om een hele of een halve 
controlegang te plaatsen. De modulen kunnen 
in breedte- en lengterichting worden 
geschakeld zodat een doorlopend patroon 
ontstaat (zie illustratie onderaan de pagina). 
Binnen deze modulering kunnen op de 
moduleverbindingen grenzen worden getrokken 
om de compartimentering aan te geven (zie 
oranje markering), hierbinnen zijn vele 
mogelijkheden zoals aangegeven als 1,2 en 3. 
Dit zijn echter maar enkele voorbeelden. De 
centrale gang binnen de stal kan ook boven 
deze modulen geplaatst worden, maar er kan 
eventueel ook een andere opbouw voor 
gebruikt worden. 
 
 

  
Op de volgende pagina is 
te zien hoe enkele 
stalindelingen worden 
gerealiseerd aan de hand 
van de module- vorming 
en de gestelde eisen voor 
dier en milieu. Het zijn 
gedeeltelijke door-sneden, 
de lengte van het 
compartiment is ±2 keer 
de breedte. Alle 10 
varianten zijn opge-
nomen in de bijlagen als 
tekening.  
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fig. B6.2 Maatvoering keldermodulet 
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2 3 fig. B6.3 Schakeling 
keldermodule 
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Dichte betonnen vloer  

Controlegang

Metalen driekantrooster

Kunststofrooster

Betonrooster

 

Kraamzeugen 
(mestpan 1,80 x 2,40)

Zeugen groep + voerstation 

Zeugen trogvoedering

Zeugen trogvoedering

biggen (voll. rooster)

biggen (ged. dicht)

 

fig. B6.4 Maatvoering systeem 
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Marktmogelijkheden 
Het probleem in de varkenshouderij ligt vooral in de denkwijze binnen de sector. Doordat 
de afgelopen jaren de sector door verschillende problemen is getroffen zoals de 
varkenspest en de verslechterende exportpositie, is er weinig meer te verdienen. De 
stalgebouwen zijn inmiddels zover uitgekleed dat er alleen nog het primair noodzakelijke 
in aanwezig is om het klimaat in stand te houden en de productie draaiende te krijgen. In 
tegenstelling tot de sobere bouwwijze worden de gestelde eisen voor klimatologische 
omstandigheden, dierwelzijn en milieu steeds zwaarder. Dat leidt automatisch tot een 
kostenverhoging om te kunnen voldoen aan deze eisen. Een nieuwe bouwsystematiek 
moet ten eerste goedkoper zijn om eventueel te kunnen slagen. Anders zal het nooit 
ingang vinden in de varkenshouderijsector. Daar zit meteen het eerste probleem. Nieuwe 
ontwikkelingen zijn in principe altijd vrij duur en ze moeten breed gedragen worden. Dan 
moet het systeem niet alleen goedkoper zijn, maar ook goed functioneren. Dit kan alleen 
worden bewezen door een demoproject neer te zetten bij een varkenshouder. 
Varkenshouders zullen echter eerder voor de veilige weg kiezen om hun investering 
enigszins veilig te stellen in een wankele markt. De acceptatie is er alleen als iedereen 
het erover eens is dat het werkt en als het goedkoper is. 
 
Het probleem van de sector is dat de investering in een nieuwe bouwwijze die goedkoper 
is, een andere denkwijze met zich mee brengt om het rendement te vergroten. Daardoor 
kunnen enkele eisen die nu worden gesteld waarschijnlijk niet gehaald worden. Wanneer 
de klimatologische omstandigheden verslechteren door een andere bouwwijze zal er 
meer uitval zijn en een productieverlies. Doordat er echter goedkoper gebouwd kan 
worden is dit niet problematisch voor het bedrijfsresultaat.  
 
De marktmogelijkheden voor een nieuw bouwsysteem in de varkenshouderijsector zijn 
op dit moment zeer slecht. Wanneer de klimatologische eisen en de bedrijfsvoering 
veranderen zodat het rendement verbeterd kan worden zijn er mogelijkheden voor een 
nieuwe wijze van bedrijfsvoering in samenwerking met een nieuwe wijze van bouwen.  
Op het moment zijn de kansen voor een nieuwe (IFD) bouwwijze zeer klein. 
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Modulatie IFD onderbouwsysteem voor varkenshouderij 
volgens Groen Label eisen 
 
Tabel B7.1 Maatvoering stalindeling per diergroep volgens Groen Label eisen 

Diergroep 
(metalen 
driekantroosters) 

aantal 
dierplaatsen per 

m1 

max. 
roosterbreedte 
(m) mestkanaal 

per m1 

max. emitterend 
opp. (m) per m1 

max. 
breedte 

(m) water-
kanaal per 

m1 

min. 
dichte 

vloer (m) 
per m1 

1a1 
Biggen volledig 
rooster 
(kunststof) 

2,4 / 0,4 = 6 
6 x 0,12 = 0,72 

min. 0,90 
KAN NIET! 

6 x 0,10 = 0,60 
0,18 kg NH3 /dpl/j 

rest --- 

1a2 
Biggen volledig 
rooster 
(kunststof) 

3,8 / 0,4 = 9,5 
9,5 x 0,12 = 1,14 

min. 0,90 
9,5 x 0,10 = 0,95 
0,18 kg NH3 /dpl/j 

rest --- 

1b 
Biggen 
gedeeltelijk 
rooster 

3,8 / 0,4 = 9,5 
9,5 x 0,15 = 1,42 

min. 0,60 
9,5 x 0,10 = 0,95 
0,18 kg NH3 /dpl/j 

0,60 
9,5 x 0,12 

= 1,14 

2 Kraamzeugen 
mestpan  

1 kraamzeug / 
mestpan  

1,80 x 2,40 

min. 0,20 achterste 
deel mestpan 

0,8 m2 / 1,80 = 
0,44 

2,9 kg NH3 /dpl/j 
--- --- 

3a Zeugen groep 
voerstation 

5,6 / 2,25 = 2,48 5,6 – 3,23 = 2,37 
2,48 x 0,55 = 1,36 
2,3 kg NH3 /dpl/j 

--- 
2,8 x 1,3 
= 3,23 

3b1 
Zeugen 
trogvoedering 
(betonrooster) 

4,5 / 2,25 = 2 4,5 – 2,6 = 1,90 
2 x 0,55 = 1,10 
2,3 kg NH3 /dpl/j 

--- 
2 x 1,3  
= 2,6 

3b2 
Zeugen 
trogvoedering 
(betonrooster) 

4,9 / 2,25 = 2,18 4,9 – 2,83 = 2,07 
2,18 x 0,55 = 1,20 
2,3 kg NH3 /dpl/j 

--- 
2,18 x 1,3 

= 2,83 

3c1 
Zeugen  
2x ligbox 

6,8 / 2,25 = 3,02 6,8 – 3,93 = 2,87 
3,02 x 0,55 = 1,66 
2,3 kg NH3 /dpl/j 

--- 
3,02 x 1,3 

= 3,93 

3c2 7,2 / 2,25 = 3,2 7,2 – 4,16 = 3,04 
3,2 x 0,55 = 1,76 
2,3 kg NH3 /dpl/j 

3,2 x 1,3 
= 4,16 

3c2 

Zeugen  
4x ligbox dichte vloer: 

4 / 1,3 = 3,08 
7,2 – 4 = 3,20 

3,08 x 0,55 = 1,69 
2,3 kg NH3 /dpl/j 

--- 
4 x 1,3  
= 4,00 

3c2 
Zeugen  
4x ligbox 
(smaller) 

5,8 / 2,25 = 2,58 5,8 – 3,35 = 2,45 
2,58 x 0,55 = 1,42 
2,3 kg NH3 /dpl/j 

--- 
2,58 x 1,3 

= 3,35 

4a Vleesvarkens 
bolle vloer 

3,8 / 1 = 3,8 
3,8 – 1,52 – 0,6 = 

1,68 
min. 1,10 

3,8 x 0,18 = 0,68 
B: 1,2 kg M: 1,0 kg 
3,8 x 0,27 = 1,02 
B: 1,5 kg M: 1,4 kg 

0,60 
3,8 x 0,4 
= 1,52 

4b Vleesvarkens 
bolle vloer 

5,2 / 1 = 5,2 
5,2 – 2,08 -0,6 = 

2,52 
min. 1,10 

5,2 x 0,18 = 0,93 
B: 1,2 kg M: 1,0 kg 
5,2 x 0,27 = 1,40 
B: 1,5 kg M: 1,4 kg 

0,60 
5,2 x 0,4 
= 2,08 

 
Op de volgende pagina’s zijn de technische tekeningen te zien van een fragment van de 
stalindeling van de verschillende diergroepen. De breedtematen zijn afgeleid van 
bovenstaande tabel en de inpassing in het modulair systeem, zoals behandeld in “Bijlage 
6: Ontwikkeling IFD onderbouwsysteem voor varkenshouderij”. 
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