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Deel A
Project vitaal platteland - vitale architectuur

7

1 | Inleiding

Op het platteland vindt een transitie plaats, die wordt
aangejaagd door de globalisering en de daarmee
samenhangende schaalvergroting. Dit geeft spanning tussen
aan de ene kant de landbouw en de boeren, en aan de andere
kant de overige plattelandsbewoners. Ook is er steeds meer
druk vanuit de stad op het platteland. Dit betekent dat het
platteland steeds minder alleen de landbouw aangaat, maar
veel meer een gezamenlijk bezit is. Het landschap kan niet
zonder de landbouw, maar de landbouw zal haar
bestaansrecht in het landschap moeten verdienen. Door de
eeuwen heen heeft het platteland zich steeds aangepast aan
haar bewoners en dit proces kan niet gestopt worden:
het landschap is geen museum!
Om deze noodzakelijke transitie te kunnen sturen heeft een
groep veehouders het initiatief genomen om samen met
overheid en bedrijfsleven onderzoek te doen naar nieuwe
bedrijfssystemen in het project “Koe en ondernemer in
balans”. Dit heeft een aantal heel verschillende doorkijken
opgeleverd naar de “nieuwe” toekomst. Dit project is
begeleid door het WUR-AgroCenter voor Duurzaam
Ondernemen uit Den Haag.
Gelijktijdig met dit project is er een EU project ”Flames”
ingediend door hetzelfde AgroCenter, samen met het
Keuninginstituut en de Welstandsorganisatie Libau, beiden uit
Groningen. Dit project is niet gehonoreerd, maar wel zijn er
Belverdere-gelden beschikbaar gekomen om nieuwe
boerderijen te laten ontwerpen. Er zijn immers nieuwe
wervende concepten nodig die inhoud geven aan de nieuwe
bedrijfseisen en tevens een positieve uitstraling hebben op
het landschap.

Uitgangspunt in het project is derhalve het vinden van een
juiste balans tussen de wensen van boeren en die van de
samenleving, mede uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit.
Verder moest het project er ook toe leiden dat er betaalbare
systemen werden ontwikkeld, welke in de praktijk nagevolgd
kunnen gaan worden.
In samenwerking met boeren, Libau en bedrijfsleven is aan
twee architectenbureaus opdracht gegeven voor het
ontwikkelen van innovatieve en betaalbare ontwerpen.
De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan een breed
publiek op 15 mei 2008 op een symposium in Huizinge
(bij Groningen), mede gesteund door de Provincie Groningen.
Momenteel is het bedrijfsleven bezig om de daar
gepresenteerde ontwerpen te realiseren in Noordlaren en
Gaasterland.
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Op het platteland vinden veel veranderingen plaats, waarbij de
rol van de samenleving en de overheid steeds belangrijker
wordt. Intussen wordt de schaalvergroting in de
rundveehouderij steeds meer manifest. De gebruikelijke
ligboxstallen zijn inmiddels toe aan de derde generatie.
De melkveehouderij was tot voor kort voornamelijk gericht
op het gezinsbedrijf met rond de honderd stuks melkvee.
De ontwikkelingen die zich nu aankondigen leiden tot een
schaalvergroting, met daarbij nieuwe vormen van
(samenwerkende) bedrijven met een veelvoud aan dieren.
Bij een optimaal gebruik van de huidige stand van techniek en
automatisering leidt verdere schaalvergroting tot situaties,
waarbij aantallen van 1000 stuks melkvee en meer in beeld
komen.
Uit oogpunt van maatschappelijke inbedding, landschappelijke
en architectonische inpassing en duurzaamheid kan men de
huidige staltypen niet eindeloos blijven vermenigvuldigen.
De vraag is derhalve hoe moderne grootschalige rundveebedrijven zodanig vorm kunnen krijgen dat er sprake kan zijn
van vitale en wervende perspectieven. Daarbij zijn niet alleen
de boeren en de bouwers in het geding, maar ook de
maatschappij, de overheden en de vormgevers.
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HISTORISCHE BOE RDERI J MET LIGBOXSTAL

HISTORISCHE BO E R D E R I J B O U W

Nog niet zolang geleden kende elke landstreek zijn eigen
boerderijtype. De boerderijbouw werd uiteraard in eerste
instantie bepaald door bedrijfsmatige eisen, maar ook de
specifieke omstandigheden en de technische mogelijkheden
waren factoren van belang. Grondsoort en bodem, de ligging,
voorhanden zijnde bouwmaterialen en streekeigen tradities
bepaalden het karakter, de constructie en de architectuur van
de boerderij. In de loop van de 19e eeuw ging de
architectonische mode een steeds belangrijker rol spelen.
Belangrijke uiterlijke verschillen tussen de boerderijen in het
noordelijk kustgebied werden in die periode meer bepaald
door het woonhuis en de positie daarvan ten opzichte van de
schuren, dan door het bedrijfsgedeelte zelf.
Tot aan de 20e eeuw was het nog voornamelijk de
UITBREIDI NG LIGBOXSTAL VOLGE NS DE J ONGSTE I NZICHTEN
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dorpstimmerman, die op basis van traditie de boerderijen
bouwde en in de rijkere gebieden voorzag van bij de mode
van de tijd passende versieringen. Rond de eeuwwisseling
maakte de traditionele regionaal gebonden architectuur van
het platteland plaats voor de meer (inter)nationale
architectuurstromingen als de Engelse landhuisstijl, de Art
Nouveau en de Amsterdamse School.

HUIDIGE SITUATIE

Vandaag de dag is er in het noordelijk kustgebied geen
historische boerderij meer te vinden, waarop nog geboerd
wordt op een wijze die in de bouwtijd van de boerderij
gebruikelijk was.Voor het moderne melkveebedrijf heeft de
historische boerderij zijn tijd gehad: het gaat inmiddels om
geheel andere concepten en we staan aan de vooravond van
een nieuwe schaalsprong.
De ondernemers die vooroplopen bij deze schaalvergroting
zijn zich ervan bewust dat dit in de bestaande plattelandscontext alleen breed geaccepteerd kan worden, als er sprake
is van een duurzame ontwikkeling in de meest ruime zin van
het woord. Het gaat dan niet alleen om transparantie van het
bedrijf, dierwelzijn en ecologisch bewustzijn, maar ook om
een goede landschappelijke inbedding en een wervende
architectonische verschijningsvorm. Het landschap is niet
meer van de boeren alleen! De moderne ondernemende
boer is zich daar terdege van bewust en neemt geen
genoegen met maatschappelijke erkenning, maar streeft naar
maatschappelijke waardering.

DE TEENSTRA BOERDERIJEN MET DWARS VOORHUIS

De eerste ligboxstallen leidden aanvankelijk tot een
maatschappelijk misprijzen, gevoed door de weinig
zorgvuldige vormgeving en situering van de nieuwe stallen in
de directe nabijheid van de historische boerderijcomplexen.
Inmiddels is dit staltype ingeburgerd en hebben ze ook in
architectonisch opzicht aan kwaliteit gewonnen. Dit laatste
komt niet zozeer door een gerichte architectonische inbreng,
maar is veeleer het gevolg van welstandseisen die aan de
bebouwing worden gesteld.
KOP HALS ROMP BOERDERIJ

OL DAMBTSTERBOERDERIJ
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De nieuwe schaalsprong in de agrarische bedrijfsvoering
vereist volgens de initiatiefnemers van het project Vitaal
Platteland Vitale Architectuur een noodzakelijke rol van de
ontwerpende disciplines. De inbreng van (landschaps)architecten bij de ontwikkeling van de hedendaagse
boerderijbouw is de afgelopen decennia nagenoeg nihil. De
bouw van agrarische bedrijfsbebouwing is geheel in handen
van gespecialiseerde aannemers en loodsenbouwers, waarbij
de ontwerpende inbreng beperkt blijft tot een uitzonderlijk
incident of suggesties van de welstands-commissie.
Voor Vitaal Platteland Vitale Architectuur is het een gegeven
dat de huidige ‘stallenbouwers’ de centrale partij vormen, die
de markt bedienen en voor een belangrijk deel ook bepalen.
Deze bouwers voelen de afwezigheid van architectonische
inbreng niet of nauwelijks als een gebrek.Toch zal, door het
groeiend maatschappelijk bewustzijn inzake de grootschalige
veehouderij, de noodzaak voor een grotere kwalitatieve
inspanning alleen maar toenemen. De maatschappelijke
acceptatie van de schaalvergroting in de rundveehouderij zal
dan ook zeker gediend zijn met bebouwing van een hoog
kwalitatief niveau ten aanzien van de landschappelijke
situering en inpassing, de erfinrichting en de architectuur van
de bebouwing. In het verlengde hiervan zullen overheden ook
hun eisen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit aanpassen.
Zoals gezegd zijn architecten in de huidige boerderijbouw
volledig buiten beeld.Verreweg de meeste boeren zien ook
geen enkele reden om een architect in te schakelen. Het
Belvedèreproject van de Vereniging Wierde en Dijk heeft
echter aangetoond dat er wel degelijk een brede
belangstelling bestaat voor ruimtelijke kwaliteit in de
agrarische sector, maar dat de kostenfactor toch steeds de
doorslaggevende rol speelt.Vaak wordt de goedkoopste
schuur gebouwd.
Overigens is het een misvatting dat architectonische inbreng
de kosten van het product automatisch verhoogt. De opgave
voor een boerderijontwerp in het kader van dit project is
dan ook gebonden aan concurrerende prijs.
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Mede gelet op het internationale karakter van de
ontwikkelingen in de huidige (melk)veehouderij is het, op een
enkele uitzondering na, niet realistisch om in het algemeen uit
te gaan van specifiek voor een bepaalde locatie en bedrijfsopzet ontworpen agrarische bedrijfsbebouwing. Hoe dan ook
zal er sprake dienen te zijn van een meer of minder
vergaande vorm van standaardisering en systematische
aanpak. Dit project vraagt van de ontwerpers om een
vernieuwende bijdrage te leveren in het ontwikkelen van
standaarden en systemen die door de aanbiedende partijen
op de markt gebracht moeten kunnen worden. In dit project
is derhalve bewust gekozen voor een directe koppeling van
de architectonische inbreng met de expertise van de
stallenbouwer. De ontwerpen zullen moeten uitgaan van een
thematische benadering, waarbij binnen het kader van de
ontwikkelde systematiek relatief eenvoudig ingespeeld kan
worden op locale omstandigheden en specifieke bedrijfseisen.
Vitaal Platteland Vitale architectuur vraagt inbreng van de
architecten om het niveau van de agrarische bedrijfsbebouwing, in het kader van de huidige schaalvergroting, op
een maatschappelijk gewaardeerd niveau te brengen.

VOORHUIS IN A RT NOUVEAU STI JL

S T RU C T U U R VA N H E T P RO J E C T

Het project is in samenwerking ontwikkeld door het
Agrocenter van de Wageningen University and Research
Center en Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke
kwaliteit in de provincie Groningen.
De projectorganisatie berust bij de beide partners en heeft
invulling gekregen in de vorm van een bepalende projectgroep
bestaande uit Gerben Doornewaard (WUR-Agrocenter),
Karel Geijzendorffer (vertegenwoordiger Libau),Wijbrand
Havik (directeur Libau) en Bram Prins (agrarisch ondernemer
en tevens actief voor WUR-Agrocenter)

OLDAMBTSTERBOE RDERI J MET VOORHUIS IN STIJ L VA N AMSTERDA MSE SCHOOL

ONTWERP JAN GIEZEN VOOR WIERDE E N DIJ K
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DE BOEREN

In Koudum (Friesland) en Noordlaren (Groningen) heeft een
aantal boeren zich verenigd met het doel om door middel
van een gezamenlijke aanpak een zodanige schaalsprong te
realiseren dat zij voor de nabije toekomst een vitaal agrarisch
bedrijf kunnen exploiteren.Voor beide locaties is sprake van
een ontwikkelingsproces, waarbij Vitaal Platteland,Vitale
Architectuur het eerste gezamenlijke bouwproject faciliteert.
De boeren onderkennen het maatschappelijk belang dat
gediend is met een situatie waarbij de beoogde schaalsprong
ook in de zin van ruimtelijke kwaliteit als een sprong vooruit
kan worden beschouwd. Beide groepen zeggen hun volle
medewerking in het project toe en gaan er vanuit dat het
project ook tot de concrete bouw van de nog te ontwikkelen
ontwerpen zal leiden.
Onder de naam Ko-alitie werken rondom Koudum vijf
bestaande boerenbedrijven al gedeeltelijk samen. Hun doel is
om gezamenlijk een nieuwe boerderij op te zetten voor 600
stuks melkvee, met de mogelijkheid om uit te breiden naar
1200 melkkoeien. Er is nog geen feitelijke bouwlocatie, maar
een locatie in de Grote Noordwolderpolder ten oosten van
de Fluessen is een reële optie, die ook als uitgangspunt voor
de ontwikkeling is genomen.
De deelnemende boeren zijn bij aanvang Wiebe Nauta,
Barteldkoop Grootendorst, Jelte de Kroon,Wopke Huitema
en Eelco Berger.
In Noordlaren is de Buurderij de titel waaronder drie
bedrijven samenwerken. De Buurderij richt zich behalve op
vleesveehouderij ook op nevenactiviteiten als toerisme,
educatie en zorg. De opgave richt zich in het kader van Vitaal
Platteland,Vitale Architectuur met name op de bouw van een
potstal voor 150 koeien. Het Groninger Landschap is
betrokken partij omdat de runderen voor een belangrijk deel
op hun gronden langs het Zuidlaardermeer grazen.
De deelnemende boeren zijn bij aanvang Jan Arends, Klaas Vos
en Jan Geert Veldman.
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DE ARCHITECTEN

Het project voorziet in de keuze van twee architectenbureaus, die elk voor de beide situaties een ontwerp maken.
Het ontwerpproces eindigt in eerste instantie derhalve in de
presentatie van vier voorlopige ontwerpen. Daarna beslist de
stuurgroep in nauw overleg met de boeren over het vervolg.
Dit kan er zowel toe leiden dat alle vier de ontwerpen verder
worden doorgewerkt naar het stadium van een definitief
ontwerp, alsook tot gevolg hebben dat geen enkel ontwerp
de toets der kritiek goed kan doorstaan.
Alle variaties die daartussen liggen zijn ook mogelijk. Het
proces heeft overigens niet het karakter van een prijsvraag, al
was het maar omdat alle plannen in principe voor uitwerking
en realisatie in aanmerking kunnen komen. Een wezenlijk
aspect van het proces is echter dat in feite van een concrete
opdrachtsituatie sprake is, waarbij boeren en architecten als
in een normale opdrachtsituatie met elkaar communiceren.
Er zijn vijf architectenbureaus uitgenodigd om zich te
presenteren aan de projectgroep en de gezamenlijke boeren.
De keuze voor de betreffende architectenbureaus is, naast
hun erkende kwaliteiten, vooral bepaald op het feit dat zij alle
op enige wijze wel eens betrokken zijn geweest bij agrarische
bouw.
Op vijftien januari 2007 vond de betreffende selectie plaats.
De deelnemende architectenbureaus waren Architectenbureau Jelle de Jong uit Lemmer, DAAD Architecten uit
Beilen, Architectenbureau-K2 uit Amsterdam, ONIX
Architecten uit Groningen en Architectuurstudio SKETS uit
Groningen.
Nadat alle bureaus ruim de gelegenheid hadden gekregen om
zich te presenteren en de mogelijk specifieke inbreng van hun
bureau voor dit project uit de doeken te doen, hebben zowel
de projectgroep als de gezamenlijke boeren unaniem besloten
om het project in te gaan met de bureaus K2 en Skets.

DE BOUWERS

Vanuit de gedachte om van meet af aan in een bouwteam met
ook stallenbouwers te werken is een achttal stallenbouwers
benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd waren om in het
ontwikkelingsproces te participeren en om daar tevens
financieel aan bij te dragen.
Het was de bedoeling deze bouwbedrijven uit te nodigen om
zich te presenteren voor het project als deelnemer in het
bouwteam. Maar hoewel de meeste bedrijven zich positief
tonen over het project, zien zij geen kans om er intensief aan
deel te nemen vanwege de extreme drukte op de
aanbestedingsmarkt, waardoor alle mankracht nodig is voor
de lopende zaken.
Twee stallenbouwers gaven aan in later stadium belangstelling
te hebben voor het project, maar geen tijd te hebben om
direct in het proces mee te draaien. Zij zijn derhalve ook niet
bereid om in deze fase financieel in het project te investeren
maar willen in het vervolg van het traject wel een beperkte
bijdrage leveren.
Beide bedrijven presenteren zich wel op 23 februari 2007 aan
de projectgroep en de architecten. Het gaat hier om de
bedrijven ID-Agro, uit Lemelerveld en Notebomers
Bouwbedrijf in Lutjegast.
De bedrijven verschillen behoorlijk van elkaar. ID-Agro is een
jong bedrijf, dat innovatief bezig is en met name de inmiddels
bekende serrestal heeft ontwikkeld. Het bedrijf is relatief
klein en wellicht daardoor ook flexibel. Notebomers is een
grote onderneming. Binnen de agrobouwtak worden vooral
traditionele ligboxstallen gebouwd, waarmee het bedrijf veel
ervaring heeft opgedaan met de bouw van stallen voor grote
veestapels.
Besloten wordt beide bedrijven in het stadium van het
voorlopig ontwerp nader te raadplegen.
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KENNISMAKEN

Zoals gezegd spelen architecten niet of nauwelijks een rol in
de huidige boerderijbouw. Ook de geselecteerde architecten
hebben nauwelijks kennis van de ins en outs van de huidige
(melk)veebedrijven. Andersom bestaat bij de boeren geen
ervaring in werken met architecten. Om tot een vruchtbare
samenwerking te kunnen geraken is er voor gekozen om met
de architecten een excursie te organiseren langs zes grote
melkveehouders in Overijssel, Flevoland, Drente en
Groningen. Eén van de bezochte stallen was een serrestal, de
overige behoorden tot de categorie van de bekende
ligboxstal van de jongste generatie. Hier maakten de
architecten kennis met de verschillende vormen van
bedrijfsvoering en de automatisering ervan.
Vervolgens is een excursie georganiseerd naar Denemarken
waaraan de projectgroep, de boeren en de geselecteerde
architecten deelnamen. Naast verdieping van de kennis over
de agrarische bedrijfsvoering en de stallenbouw, had deze
excursie vooral ten doel om de partijen goed met elkaar te
laten kennismaken. Niet alleen in de persoonlijke sfeer maar
ook inhoudelijk via bezoeken aan innoverende bedrijven in
Denemarken.
Bezocht zijn zeven bedrijven; vier grote melkveehouders met
uitbreidingsplannen en drie vleesveebedrijven.
Tijdens de reis fungeerde de bus als workshop, waarbij vooraf
de verwachtingen van iedere deelnemer werden uitgesproken
en na afloop met genoegen kon worden vastgesteld dat deze
ook grotendeels waren ingevuld.
Naast de bezoeken aan de bedrijven werd de reistijd gevuld
met intensief overleg tussen architecten, boeren en
projectgroep. De programma’s van eisen zijn van alle kanten
kritisch tegen het licht gehouden en ondergingen de nodige
aanpassingen als gevolg van de discussies naar aanleiding van
de bezochte bedrijven en vanwege de inbreng van de
architecten.
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voor de toekomst. Naast boerderijbezoek organiseerde zij
een ontmoeting met medewerkers van het project Realdania
die in dezelfde periode een prijsvraag hadden uitgeschreven
voor boerderijbouw voor zes verschillende agrarische
bedrijven. Aan elk bedrijf zijn drie architecten met hun
agrarische adviseurs gekoppeld, hetgeen uiteindelijk
geresulteerd heeft in totaal 18 ontwerpen, waarvan zes voor
melkveehouders. Met ontwerpers en organisatoren van de
prijsvraag is uitgebreid van gedachten gewisseld over het
onderwerp, waarbij tevens afspraken zijn gemaakt voor
vervolgcontacten.

P RO G R A M M A VA N E I S E N E N
R A N DVO O RWA A R D E N

C ARROUSEL MELKSTAL

Voor het Programma van eisen (PvE) is het basismateriaal
aangeleverd door het Agrocenter ten aanzien van
kwantitatieve gegevens, milieu, diergezondheid en – welzijn en
duurzame energie. Daarna is een eerste PvE opgesteld
waarbij de boeren ondersteund zijn door het Agrocenter.
Deze programma’s waren gereed voor aanvang van de
Denemarken excursie.
Behalve de programmatische eisen zijn, voorafgaande aan de
ontwerpactiviteiten van de architecten in opdracht van de
projectgroep, studies verricht door de landschaps-bureaus
Bos en Slabbers en Noordpeil, in respectievelijk Noordlaren
en de Groote Noordwolderpolder, naar de landschappelijke
mogelijkheden en beperkingen van de verschillende locaties.
Hun voorstellen vormden de basis voor de landschappelijke
inpassing in de onderscheiden situaties. Deze studies waren
ook beschikbaar tijdens de genoemde excursie en maakten
deel uit van de discussies.
Na de excursie zijn de definitieve programma’s van eisen voor
beide veebedrijven definitief vastgesteld en zijn de
ontwerpers aan de slag gegaan.

C ARROUSEL MELKSTAL VOOR 64 KOEI EN TEGELIJ K IN HE RFORD

Een deel van de excursies werd begeleid door Christien Bas
directeur van het Deense Danace, een organisatie ten
behoeve van de ontwikkeling van (grotere) melkbedrijven
OP EXCURSIE
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OPDRACHTGEVER

In dit stadium is de projectgroep de feitelijke opdrachtgever
voor de beide architectenbureaus. Niettemin is het
ontwerpproces zo georganiseerd dat het grote gelijkenis
vertoont met een gebruikelijke reële opdrachtsituatie, wat
onder meer tot uiting komt in de verschillende wijzigingen
van het programma van eisen in verband met mogelijke
ontwerpkeuzes. Boeren en architecten stimuleren elkaar om
intensief en diepgaand na te denken over hetgeen zij met hun
bedrijf beogen.
Afzonderlijk voeren de architecten regelmatig overleg met de
Buurderij en de Ko-alitie, waarbij er in een aantal stadia
terugkoppelmomenten met de projectgroep plaatsvinden.
Deze presentaties zijn steeds met de afzonderlijke
architecten, de boeren en de projectgroep gehouden.

PRESENTATIE

Alleen bij de eindpresentatie van de voorlopige ontwerpen
hebben de beide architectenbureaus van de plannen van hun
collega’s kennis kunnen nemen.Voor deze presentatie zijn ook
enkele relevante derden, waaronder vertegenwoordigers van
Realdania uitgenodigd.
Deze presentatie vindt plaats op negen november 2007 in de
passende ambiance van de Plaats Melkema te Huizinge.
Na enige dagen bedenktijd besluiten de projectgroep en de
boeren voor beide locaties verder te gaan met de ontwerpen
van Architectuurstudio Skets. (zie verder 10).

PROJECTGROEP BOEREN EN ARCHITECTEN

DOORONTWIKKELEN ONTWERPEN

Na de keuze voor de ontwerpen van Skets voor de beide
boerenpartijen, heeft dit bureau in eerste instantie ingezet op
nadere constructieve verkenningen van hun te
standaardiseren opzet. Daartoe is samenwerking gezocht met
een bouwkundig constructie bureau. Dit heeft onder meer
geleid tot een aanpassing van de spantconstructie en een
PRESENTATIE VAN DE PLANNEN

PRE SENTATIE VAN D E PLANNEN

4 HET PROCES

voorlopige keuze voor een houten constructie in verband
met de huidige (staal)prijzen. Skets heeft op grond van een en
ander ook een elementenbegroting opgesteld, die aantoont
dat de beoogde concurrerende opzet in financiële zin ook als
realistisch beschouwd kan worden.

STALLENBOUWE R S

Voor de verdere uitwerking naar het definitief ontwerp wordt
de expertise van een stallenbouwer uit de dagelijkse praktijk
noodzakelijk geacht. Gelet op de aard van het ontwerp valt
het eerder genoemde bedrijf ID-Agro af en is op grond van
de eerdere vraag alleen Notebomers Bouwbedrijf nog in
beeld. Omdat het nuttig lijkt om tenminste twee aannemers
bij het vervolgtraject te betrekken, worden naast Notebomer
nog drie andere bedrijven uitgenodigd, te weten Agro Bouw
Noord te Bedum, Hollema Bouw te Surhuisterveen en
Bouwbedrijf Houtman te Dedemsvaart. Op 21 april
presenteert Skets zijn ontwerpen aan de genoemde
aannemers in aanwezigheid van de projectgroep, waarna over
de verschillende aspecten van de ontwerpen wordt
gediscussieerd. De aannemers wordt aansluitend schriftelijk
gevraagd of zij willen participeren in bouwteamverband in het
laatste traject van de ontwikkelfase. Daartoe wordt hen ook
een aantal vragen gesteld dat betrekking heeft op hun
ervaringen en ambities in dezen.
Op grond van hun reacties wordt in overleg met de boeren
besloten om Noordlaren verder te ontwikkelen in
samenwerking met Bouwbedrijf Houtman en voor de Koalitie wordt gekozen voor een vervolg met Hollema Bouw.

OP WEG NAAR C O N C R E T E B O U W

Zowel de Buurderij als de Ko-alitie tekenen een intentieverklaring dat zij het voornemen hebben de voor hun bedrijf
door Skets ontwikkelde plannen ook daadwerkelijk te willen
realiseren. Met het traject dat nu met Skets en de aannemers
wordt ingezet, eindigt de opdrachtgeverrol voor de
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projectgroep en moeten de beide bouwteams van boeren,
architect en bouwer in opdracht van de betreffende boeren
tot een bouwklaar plan komen. De projectgroep blijft
uiteraard betrokken bij de uitwerkingen. Beide boerenpartijen
hebben het stellige voornemen om in 2009 te bouwen.

SYMPOSIUM

Nu het project Vitaal Platteland Vitale Architectuur is
uitgekristalliseerd in twee innovatieve thematische ontwerpen
voor zowel een potstal voor vleesrunderen en een
geavanceerde (ligbox)stal voor melkvee is hieromtrent een
symposium georganiseerd. De Plaats Melkema is wederom de
uitgelezen locatie waar dit symposium onder de belangstelling
van zo’n 120 deelnemers op 15 mei plaatsvindt.
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P RO G R A M M A VA N E I S E N VA N D E BU U R D E R I J

In grote lijnen ziet het programma van de Buurderij er als volgt uit:
• Het project betreft een vleesveestal voor 150 zoogkoeien met kalveren.
• Zomers zijn de koeien in de weide, ’s winters 24 uur per dag onder dak.
• Het voeren gaat buitenlangs, er komt een centrale controlegang.
• Het staltype is een potstal, met groepsindeling voor groepen van circa 30 koeien; mestopslag voor circa 4 maanden;
het stalcomfort evenaart de weide.
• Mestverwerking en voeropslag moeten in het ontwerp worden meegenomen.
• Mogelijkheid van een bedrijfswoning meenemen.
• Het volledige programma van eisen is opgenomen in bijlage 1.

P RO G R A M M A VA N E I S E N VA N KO - A L I T I E

In grote lijnen ziet het programma van Ko-alitie er als volgt uit:
• Het project is gericht op circa 600 melkkoeien, met mogelijkheid om te verdubbelen naar 1200 stuks.
• Er wordt gewerkt in koppels van 75 koeien: de koeien vinden per koppel hun weg naar de melkstal, waar zij volautomatisch
worden gemolken door melkrobots.
• Het voeren gaat buitenlangs en gebeurt in eerste instantie mechanisch; op langere termijn moet het mogelijk zijn over te
schakelen op automatische voedering.
• De stalindeling zal in eerste instantie met ligboxen zijn; nieuwe stalvormen gericht op verdere bevordering dierenwelzijn
moeten mogelijk zijn en later eenvoudig toe te passen.
• Mestopslag en voeropslag moeten in het ontwerp worden meegenomen.
• Het volledige programma van eisen is opgenomen in bijlage 2.
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LANDSCHAP

Voorafgaande aan het bouwkundig ontwerp heeft bureau
Bosch en Slabbers in opdracht van de projectgroep landschappelijk onderzoek op de locatie verricht. Zij geven
enkele verschillende bouwopties aan met een duidelijke
voorkeur, welke ook door beide architectenbureaus is
gevolgd.

VISUEEL RUIMTE L I J K E K A R A K T E R I S T I E K
N AT E N D R O O G

Het gebied kent een duidelijke tweedeling tussen nat en
droog. Het contrast tussen het open, laag gelegen gebied en
de meer besloten stuwwal vormt een bijzondere kwaliteit
van dit gebied. De overgang van nat naar droog was van
oudsher een ideale vestigingsplek. Aan de rand van de
stuwwal bevinden zich dan ook de dorpen zoals Noordlaren
en Midlaren. De Lage Weg volgt grotendeels de contouren
van de stuwwal. Langs deze weg bevindt zich een
karakteristiek lint van monumentale boerderijen.
Laanbeplanting en de reeks van boerderijen markeren de
rand van de stuwwal.Terwijl beplanting en bebouwing zich
grotendeels concentreren op de hogere en drogere delen,
kenmerkt het gebied ten oosten van de lijn Midlaren –
Noordlaren zich door openheid. Bebouwing is in dit nattere
deel bijna geheel afwezig. De locatie aan de Meester
J. Koolweg is dus een uitzondering en al van verre zichtbaar.
Opgaande beplanting vinden we vooral langs de oevers van
het Zuidlaardermeer in de vorm van verspreide elzenbosjes.
Kenmerkend zijn hier ook de brede rietbermen, de vele
sloten en relatief smalle en lange percelen.
ZICHTLIJNEN

Vanaf de hogere stuwwal zijn er vele zichten mogelijk op het
Zuidlaardermeer en het omliggende open landschap. Deze
vormen een duidelijke kwaliteit. Belangrijk voor het dorpje
Noordlaren is het zicht vanuit de kern rondom de kerk en de
haven en het zicht vanaf het ‘dorps ommetje’. Omgekeerd is

LUCHTFOTO NOORDLAREN EN OMGEVI NG
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ook de blik vanaf het Zuidlaardermeer richting Noordlaren
en de achterliggende stuwwal waardevol.
In deze rapportage is een aantal overwegingen genoemd ten
aanzien van de landschappelijke inpassing van de nieuwe stal
in Noordlaren. Deze overwegingen zijn:
1. Plaats de nieuwe stal ten opzichte van de belangrijkste zichten
in de luwte van het bestaande erf.
2. Plaats de nieuwe stal tegen een decor van (bestaande of
nieuwe) beplanting waardoor de stal wordt opgenomen in de
achtergrond.
3. Ontwerp de stal als onderdeel van het bestaande erf of ontwerp
de stal als een nieuw erf naast het bestaande erf.
4. Situeer voorzieningen als mestvaalt en kuilvoersilo’s bij voorkeur
uit het zicht.
5. Maak een integraal ontwerp voor de stal en silo’s en dergelijke,
streef naar een ‘Gesamtkunstwerk’.
6. Ontwerp een subtiele erfbeplanting waarbij de stal zichtbaar
blijft, geïnspireerd op de karakteristieken van het omliggende
landschap.
7. Ontwerp een gebouw warbij de functie afleesbaar is aan het
ontwerp.
8. Geef het gebouw een duidelijke voor- en achterkant.
Deze overwegingen zijn vertaald naar een drietal ruimtelijke
modellen, die de bandbreedte aan mogelijkheden weergeven.
Van deze geschetste modellen heeft model 2b vanuit ruimtelijk oogpunt de voorkeur. De omvang van de nieuwe stal is
van een geheel andere schaal dan die van de bestaande
bebouwing zodat de stal het beste geplaatst kan worden op
een eigen erf dat zich duidelijk onderscheidt van het oude erf.
Zowel het nieuwe als het oude erf kunnen hun eigen verhaal
vertellen. Door de stal parallel aan de Meester Koolweg te
situeren wordt de stal in de luwte van de bestaande boerderij
geplaatst en worden de zichten vanaf de hoger gelegen
stuwwal op het open landschap mimimaal belemmerd. Model
3 heeft vanuit landschappelijk oogpunt absoluut niet de
voorkeur omdat de nieuwe stal de zichten vanaf de stuwwal
richting het open landschap zeer sterk verstoord.

MODEL 1

KAART MET VISUEEL RUIMTELI JKE KARAKTERI STIEK

MODEL1

MOD EL 2A

MODEL 2B

MODEL 2B

MOD E L 3
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HE T ONTWERP VA N K 2

In het ontwerp van K2 voor de Buurderij liggen de in het PvE
verlangde acht compartimenten in twee rijen van vier,
gescheiden door een gang waarlangs ook dieren geselecteerd
en verplaatst kunnen worden. Functioneel zijn de koeien in
groepen van dertig stuks gehuisvest in een potstal en worden
van buitenaf gevoederd. Op een kwart van de lengte zijn drie
vakken opengelaten onder meer ten behoeve van een
doorsteek met ook groot materieel. De voederopslag wordt
aan de noordzijde gesitueerd, terwijl aan de zuidzijde van de
stal de mogelijke woning is gedacht met zicht op het water.
Het dak boven de stalruimte is asymmetrisch van vorm.
De diepe zijde bevindt zich boven de stalruimte, terwijl het
korte deel als overstek boven de voerruimte fungeert.
Ten opzichte van de centrale middengang is dit profiel
gespiegeld.Ter plaatse van de oversteek is sprake van een
zadeldak over de breedte van de gehele stal. In het landschap
zal de stal transparant ogen omdat er geen sprake is van
wanden, maar in feite alleen van een dak, dat als gevolg van de
gekozen dakvorm zich bescheiden in het landschap zal
manifesteren. Bovendien kent de dak-constructie een
ingenieuze constructieve vervorming waardoor een licht
golvend dak ontstaat ten behoeve van een verfijning van de
schaal van het geheel.
In functionele en logistieke opzet voldoet het ontwerp aan
het PvE en de wensen van de boeren.

LOC ATIE ME T BESTAANDE BEBOUWING

AANVANKE LIJK ORGANISATIESCHEEMA

CONSTRUCTIE SCHEEMA
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INTERIE UR MET MID DENGANG

MI DDENGANG

CONSTRUCTIEPRINCIPE VAN HET DAK

CONSTRUCTIE EN DA KVORM

DEFINITIEVE OPZET

DEFINITIEVE OPZET

PLATTEGROND EN GEVELOPZET

DA KVORM MET LICHTVLAKKEN
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HE T ONTWERP VA N S K E T S

Zowel voor deze vleesveestal van de Buurderij als voor de
melkveestal van de Ko-alitie hanteert Skets een zelfde
principe van ruimtelijke opbouw en constructie. Hun
ontwerponderzoek toont in eerste instantie interessante
variaties en verfijningen op de huidige stallenbouw, maar geeft
naar hun terechte idee geen invulling aan de bedoelingen van
het project Vitaal Platteland Vitale Architectuur.Vervolgens
landen zij op een concept dat gedurende het hele
ontwikkelingsproces leidend bleef en zich verankerde in de
beide concrete ontwerpen.
In Noordlaren is het programma georganiseerd rond een
open binnenplaats, welke verschillende functies kan vervullen.
De stalling zelf voorziet slechts in een dak waaronder de
dieren zijn gehuisvest. Het dak is asymmetrisch en heeft de
hoge zijde aan de buitenkant en de lagere dakvoet aan de
kant van de open binnenplaats; het atrium. Door het
ontbreken van wanden en de aanwezigheid van de open
binnenplaats oogt het complex bijzonder transparant. Je kan
er letterlijk doorheen kijken in één blik van licht naar licht.
Functioneel zijn de koeien in groepen van dertig stuks
gehuisvest in een potstal en worden van buitenaf gevoederd.
Aan de achterzijde zou een smalle gang kunnen volstaan om
geselecteerde koeien te kunnen scheiden en afvoeren en om
de kalveren apart te kunnen voederen. Het atrium voldoet
aan deze vraag maar biedt veel meer mogelijkheden,
variërend van voeropslag tot toeristische en educatieve
activiteiten.
Landschappelijk gezien spreekt met name de geringe hoogte
van het dakvlak, dat het beeld aan de buitenzijde bepaalt.
In combinatie met de transparante opzet oogt het relatief
grote gebouw luchtig en weinig massief.
In functionele en logistieke opzet voldoet het ontwerp aan
het PvE en de wensen van de boeren.

RUIMTELIJKE SITUATIE

LANGSGEVEL

KOPGEVEL

DO ORSNEDE

CONCE PT WONING
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PLATTE GROND

+ 9000

houten spant

houten spant

+ 7000

+ 7000
doek voor overkapping
binnenplaats

PERSPECTIEF STAL
+ 4000

peil = 0

+ 9000

doorgang kalveren

voer en strooisel
1000 m2

+ 4000

doorgang kalveren

peil = 0

doorsnede
D OORSNEDE

PERSPECTIEF WO NING

MAQUETTE
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7 | De ontwerpen voor de Ko-alitie
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LANDSCHAP

Voorafgaande aan het bouwkundig ontwerp heeft bureau
Noordpeil in opdracht van de projectgroep landschappelijk
onderzoek gedaan naar potentiele bouwlocaties in de Groote
Noordwolder Polder. Er is gekozen voor een locatie aan de
rondweg die door het open gebied van de polder loopt.
Ten behoeve van de landschappelijke verankering is hier niet
ingezet op een groene mantel rond het complex omdat dit
als bos ogend beeld een te forse schaal oplevert. Bovendien
geldt in de overwegingen van Noordpeil dat bij een dergelijke
grootschalige ingreep in dit landschap ook gekeken zou
moeten worden naar de mogelijke inbreng van andere
elementen, die een meer algemeen belang ten goede kan
komen. Gelet op de geofysische omstandigheden ter plaatste
biedt een waterpartij in het centrum van het gebied
mogelijkheden voor waterberging in natte tijden en kan de
uitkomende grond gebruikt worden voor grondwallen rond
silo’s en mestzakken. Daarnaast is een fiets en wandelroute
langs boerderij en water opgenomen die uitkomt op de dijk
langs de Fluessen waardoor ook in recreatieve zin een
meerwaarde kan ontstaan.

LUCHTFOTO HUIDIGE SITUATIE NOORDWOLDERPOLDER EN OMGEVING

RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEKEN

FUNCTIEKAART BEDRIJFSOPPERVLAKTE; 200HA, BEDRIJFSERF, 3HA

PRINCIPE DOORSNEDE MODEL A

HUI DIGE OPBOUW EN VERDICHTING
VAN DE POLDE R

PRINCIPE MODELLEN

In de huidige ruimtelijke opzet van de polder is er geen
sprake van beplanting of natuurontwikkeling. Agrarische
landerijen met een orthogonale verkaveling bepalen het
beeld. De drie erven die nu in de polder staan [één is in
aanbouw] kennen weining erfbeplanting en zijn compact qua
opzet met een hoge kap. De openheid van het gebied is
groots en kan op verschillende punten rondom de polder
goed worden ervaren. De dijk rond de polder is laag
waardoor de openheid van het gebied soepel overgaat in de
uitgestrektheid van het meer de Fluessen
De bebouwing van het dorp Oudega staat op een nagenoeg
recht lint, bestaande uit een dijk met dijkwoningen.Verspreid
langs het lint staan enkele monumentale stelpboerderijen.
De oude vaart achter het lint is gedempt en de erven kennen
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vrij veel beplanting. Hierdoor is sprake van een bijna
aaneengesloten groen lint, met hier en daar de hoge kappen
van de oude boerderijen.Vanaf de dijk en het dorp Elahuizen
is dit lint goed zichtbaar. Het lint ken een ‘verdikking’ ter
hoogte van de kerk. Hier is de bebouwing uitgebreid in de
richting van de polder en is de dorpskern ontstaan.
Het lint kent enkele bijzondere doorzichten naar het
achtergelegen poldergebied. De polderverkaveling staat hierbij
haaks op de weg. De polder zelf wordt ontsloten via een
ontsluitingsweg enkel voor bestemmingsverkeer.
TO E KO M S T B E E L D M E T A G R A R I S C H E F U N C T I E

De openheid en het karakter van de polder kan goed
bewaard blijven wanneer er voldoende ruimte wordt gemaakt
voor één vitaal boerenbedrijf. Dit betekent dat een meer
intensieve landbouw met een schaalvergroting zoals we bij
Ko-alitie zien een goede bijdrage kan leveren aan het behoud
van het open landschap. Door de benodigde maatvoering
betekent dit wel eenmalig een groter erf met grotere
bebouwing, maar beschermt de functie met een juiste
landschappelijke inpassing juist het dichtslibben van het
landschap.
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zal een waardevolle aanvulling zijn op het recreatieve netwerk
van paden. Deze kunnen eventueel aanhaken op een route
langs de dijk. Langs de route wordt het zicht op de polder zo
vrij mogelijk gehouden.
ZONERING

Om het vrije zicht op de polder te behouden wordt rondom
het nieuw te bouwen boerenerf een buffer geplaatst welke
past binnen de structuur van het polderlandschap. Door een
ecologische plas-draszone met riet, elzen en meidoorn tussen
het boerenerf en het dorp wordt het zicht op de
stalcomplexen verminderd.

NIEUWE EN BESTAANDE VERBIND INGEN IN D E NOORDWOLDERPOLD E R

O N T S L U I T I N G VA N H E T E R F

Voor aan en afvoer van beesten, melk, mest en voer kan het
bedrijf gebruik maken van de huidige infrastructuur van de
Algemiene Wei. Deze ontziet de dorpskern en sluit aan op de
provinciale weg N359 richting Koudum.
R E C R E AT I E V E O N T S L U I T I N G

De Algemiene Wei zal met de komst van Ko-alitie vaker door
zwaar verkeer worden belast, waardoor recreatief
medegebruik lastig kan worden. De bouw van een nieuw
boerenerf geeft echter een mooie aanleiding om het
recreatieve netwerk van paden in het gebied uit te breiden.
Een smal wandelpad vanuit de dorpen Oudega en Elahuizen
MODEL A
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HET ONTWERP VAN K2

HET WIJDE LANDSCHAP

AANVANKELIJKE OPZET MET BOOGDAK

SITUERING I N HET LANDSCHAP

AANVANKELIJKE OPZET MET BOOGDAK

HET COMPLEX MET WONINGEN, VOEDERSILO’S EN MESTOPSLAG

Na de nodige programmatische exercities uitmondend in
functie- en relatieschema’s en maatvoeringen is gekoerst op
een carré-vormige opzet waarbij het dak associaties
vertoonde met het principe van de serrestal. Met name vanuit
de boeren werd een dergelijke opzet als weinig innovatief
beschouwd, waardoor de ontwerpers deze opzet hebben
laten vallen.Tijdens de eindpresentatie presenteerden zij een
totaal nieuw concept. Hierbij is nog steeds sprake van een
carré-vormige opzet, maar bestaat de constructie uit houten
kolommen die als een boomstam met gesteltakken
uitwaaieren en op ruime afstand van elkaar het dak dragen.
Boven de kolommen heeft het dak de vorm van een als het
ware omgekeerde paraplu, waarbij de waterafvoer door de
samengestelde kolom plaatsvindt. Als gevolg van deze
constructieve opzet toont het complex zich met een
dakhoogte van relatief geringe afmeting. De gevels zijn open
en kunnen worden afgeschermd met winddoek. Het als het
ware platte dak vertoont door de omgekeerde
parapluvormen een plastische aanblik met een grote
hoeveelheid van kleine veelvormige dakvlakken. Sommige van
deze kunnen als lichtdoorlatende plaat worden uitgevoerd.
In functionele en logistieke opzet voldoet het ontwerp aan
het PvE en de wensen van de boeren.
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PLATTEGROND

ORGANISATIE

BOVENAANZICHT

B ASISELEMENT CONSTRUCTIE

ORGANISATIE

CONSTRUCTIEPRINCIPE

INTERIEUR VAN DE STAL
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7 D E O N T W E R P E N VO O R D E KO - A L I T I E

HET ONTWERP VAN SKETS

LANGSGEVEL BIJ 1200 KOEIEN

DOORSNEDE

LANGSGEVELS BIJ 600 KOEIEN

SITUERING IN HET LANDSCHAP BIJ 600 KOEIEN

HET WIJDE LANDSCHAP

KOPGEVEL

SITUERING IN HET LANDSCHAP BIJ 1200 KOEIEN

Voor de melkveehouderij met de beoogde 600 koeien, uit te
breiden tot een stal van 1200 stuks vee is een veel groter
oppervlak nodig dan voor de eerder besproken vleesveestal.
De ontwerpers hebben hiertoe het enkelvoudige
asymmetrische profiel van de vleesveestal gespiegeld en
verdubbeld en deze beide elementen gekoppeld door middel
van een lichtstraat. Deze lichtkap, die tevens als ventilatiestrook voor de middenzone fungeert, is functioneel
gesitueerd boven de middengang waardoor de koeien zich
naar de melkrobots begeven. Ook in dit concept is sprake van
een open binnengebied. Afgezien van de verschillende functies
die voor dit atrium denkbaar zijn draagt deze open ruimte bij
aan het transparante karakter van het ontwerp. Daarnaast
vervult het atrium een belangrijke functie in de
overzichtelijkheid van het grote aantal runderen dat in de stal
is ondergebracht. De koeien zijn in gewenste groepen van
zo’n zeventig stuks vee in de stal gehuisvest in een totaal van
acht groepen. Aan één van de kopse zijden zijn de melkrobots
gesitueerd, die de afzonderlijke groepen van koeien via de
middengang kunnen bereiken. Bij verdubbeling van de stal
biedt deze oorspronkelijke ruimte aan de kop, die bij de
uitbreiding middenzone wordt, de mogelijkheid om het aantal
melkrobots te verdubbelen.
In functionele en logistieke opzet voldoet het ontwerp aan
het PvE en de wensen van de boeren.

7 D E O N T W E R P E N VO O R D E KO - A L I T I E
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I NTERIEUR VA NUIT MIDDENGANG

PLATTEGROND EN ORGANISATIE

PERSPECTIEF VANUI T LANDSCHAP

VOGELVLUCHT OVER COMPLEX
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In samenspraak met boeren en projectgroep zijn de
ontwerpen beschouwd op hun specifieke kwaliteiten en de
potenties om verder ontwikkeld te kunnen worden tot
volwaardige concepten die tegen een concurrerende prijs in
de markt gezet kunnen worden.
Alle vier voorlopige ontwerpen ontmoeten waardering. Zij
tonen aan dat de schaalvergroting boven de nu gebruikelijke
omvang van (melk)veebedrijven benut kan worden voor een
positieve impuls voor landschap en architectuur.

LO CATIE BUURD E R I J I N N O O R D L A R E N
H E T O N T W E R P VA N K 2

Het voorlopig ontwerp voldoet aan de gestelde
uitgangspunten van de Buurderij. De ontwikkelde constructie
is innovatief en geeft een goed antwoord op de gevraagde
onderliggende functies.Wel wordt opgemerkt dat de gekozen
vormgeving van het dakvlak leidt tot van de standaard
afwijkende vorm en maatvoering van de dakplaten en
mogelijk kwetsbare voegen.Vanuit het landschap is als gevolg
van het gekozen profiel een betrekkelijk kleine hoogte van
het dakvlak zichtbaar. De contouren die daarbij ontstaan
vormen een goed uitgangspunt voor een zorgvuldige inpassing
in het landschap.
Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid om snel te voeren
en in te strooien door een ronde om de stal te rijden. Het
controleren en verhokken van de dieren kan veilig en efficiënt
geschieden door gebruik te maken van het middenpad. De
situering van de bedrijfswoning aan de kant van het
Zuidlaardermeer is qua uitzicht en ligging op het zuiden
optimaal, maar is niet ideaal vanuit het oogpunt van zicht op
bezoekers.
H E T O N T W E R P VA N S K E T S

Het voorlopig ontwerp voldoet aan de gestelde eisen van de
Buurderij en wordt gewaardeerd als conceptueel en technisch
vernieuwend. Het centrale atrium geeft niet alleen een extra
dimensie aan het ontwerp, maar biedt ook nieuwe
gebruiksmogelijkheden vanuit de bedrijfsvoering in de vorm
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van bijvoorbeeld ruwvoeropslag of ten aanzien van
publieksgerichte nevenactiviteiten. De ruimtelijke
verschijningsvorm biedt goede mogelijkheden voor een
zorgvuldige inpassing in het landschap. De constructie is
eenvoudig van opzet en gericht op standaardisering en het
gebruik van in de markt courante materialen, detailleringen en
afmetingen. Het dakprofiel is zodanig dat vanuit het landschap
slechts een geringe hoogte van het dak het beeld bepaalt, wat
het mogelijk maakt om voor de openbare zijde van de stal
een hoogwaardiger materiaal en detaillering te kiezen dan
voor het veel grotere ‘binnendakvlak’. Het ontwerp heeft
relatief veel luchtinlaatruimte aan de hoge buitenzijde en via
de patio waardoor een goed stalklimaat mogelijk is. Het
ontwerp voorziet in de mogelijkheid om snel te voeren en in
te strooien door een ronde om de stal te rijden. Het
controleren en verhokken van de dieren kan veilig en efficiënt
geschieden door gebruik te maken van de patio.

L O C AT I E KO - A L I T I E I N D E G RO OT E
N O O R DWO L D E R P O L D E R
H E T O N T W E R P VA N K 2

Het voorlopig ontwerp voldoet aan de gestelde eisen van de
Ko-alitie. De houten draagconstructie is innovatief en geeft
een nadrukkelijk architectonisch accent aan de interne
ruimtelijke beleving. De samengestelde parapluvormige
houten kolomconstructie karakteriseert het interieur en laat
zich goed standaardiseren. Daar staat tegenover dat de
totaliteit van de constructie in zo’n grootschalig concept een
belemmerende werking heeft op de natuurlijke ventilatie en
moeilijk stofvrij te houden is.
Het gewelfde ‘platte’ dak behoeft op maat gemaakte
dakplaten met veel voegen, waarbij in de waterafvoer en
lichttoetreding niet optimaal is voorzien.
Vanuit het landschap blijft de zichtbare dakhoogte beperkt,
wat de impact op het landschap verkleint. De ruimtelijke
verschijningsvorm is overigens nog weinig uitgewerkt.
Het ontwerp heeft als gevolg van de vierkante vorm relatief
weinig inlaatruimte, waardoor zonder mechanische ventilatie

zeer waarschijnlijk niet het voor koeien gewenste klimaat
gerealiseerd kan worden. Bij mechanisch voeren is de
voerrouting niet optimaal omdat vaak achteruit moet worden
gereden. Dat betekent dat óf gekozen zal moeten worden
voor automatisch voeren of dat de middengang, die nu voor
verschillende functies gebruikt wordt, wordt vrijgemaakt
zodat deze kan worden overgestoken bij het voeren. De
breedte van de voerpaden (vier meter) is te smal voor
mechanisch voeren, waarbij aan beide zijden van het voerpad
een voerhek is gerealiseerd en onnodig breed voor
automatisch voeren. Het mechanisch voeren van de koeien in
het kraamhotel, de selectieruimte en de ziekenboeg is in het
huidige ontwerp lastig uit te voeren. Het middenpad tussen
twee koeiengroepen maakt het mogelijk om efficiënt
controlerondes uit te voeren.
Het ontwerp is voor de capaciteit van 1200 koeien erg
compact, wat een positieve score oplevert ten aanzien van
het benodigde bouwoppervlak, maar wel leidt tot vraagtekens
ten aanzien van de functionaliteit.
H E T O N T W E R P VA N S K E T S

Het voorlopig ontwerp voldoet aan de gestelde eisen van de
Ko-alitie en wordt gewaardeerd als conceptueel en technisch
vernieuwend. Het centrale atrium geeft niet alleen een extra
dimensie aan het ontwerp, maar biedt ook nieuwe
gebruiksmogelijkheden vanuit de bedrijfsvoering in de vorm
van bijvoorbeeld ruwvoeropslag of ten aanzien van
publieksgerichte nevenactiviteiten. De ruimtelijke
verschijningsvorm biedt goede mogelijkheden voor een
zorgvuldige inpassing in het landschap. De constructie is
eenvoudig van opzet en gericht op standaardisering en het
gebruik van in de markt courante materialen, detailleringen en
afmetingen. Het dakprofiel is zodanig dat vanuit het landschap
slechts een geringe hoogte van het dak het beeld bepaalt, wat
het mogelijk maakt om voor de openbare zijde van de stal
een hoogwaardiger materiaal en detaillering te kiezen dan
voor het veel grotere ‘binnendakvlak’. Het ontwerp heeft
relatief veel luchtinlaatruimte aan de hoge buitenzijde en via
de patio waardoor een goed stalklimaat mogelijk is.
De gespiegelde verdubbeling van het profiel, gekoppeld via

35

36

D E E L A - P R O J E C T V I TA A L P L AT T E L A N D - V I TA L E A R C H I T E C T U U R

een ventilerende lichtstrook zorgt voor het behoud van het
transparante karakter dat bij de Noordlaarder stal evident is.
Naast de mogelijke perspectiefvolle invullingen van het atrium
(of bij de verdubbeling de atria) voorziet deze open binnenruimte in een natuurlijke scheiding van de grote groepen
koeien, wat de overzichtelijkheid en de herkenbaarheid van
de verschillende groepen dieren bevordert.
Het ontwerp voorziet in een snelle voerroute rondom. Deze
bestaat immers uit relatief veel lange stukken aan de
buitenzijde en de patiokant. Een minpunt van het concept is
dat de totale noodzakelijke oppervlakte van de stal relatief
groot is. Dit komt enerzijds door de atria, maar anderzijds
ook doordat de lengterichting van de staldelen voor groepen
van 75 koeien geplaatst is in de lengterichting van het totale
ontwerp. Hierdoor is relatief veel oppervlakte nodig voor het
interne verkeer.

DE KEUZE

Na ampele overwegingen hebben boeren en projectgroep
gezamenlijk gekozen om voor beide locaties de plannen van
Skets verder te laten uitwerken. Beide ontwerpen tonen een
veelbelovend en veelzijdig concept, dat door de relatief
eenvoudige opzet mogelijkheden moet bieden om ook
concurrerend in de markt gezet te kunnen worden. Dat
laatste is tevens de belangrijkste overweging om de plannen
van K2 niet verder te ontwikkelen. Bij deze plannen is de
(constructieve) vormgeving van dien aard dat het moeilijk
geacht wordt om hiermee een in de markt concurrerend
resultaat te bereiken.

8 AFWEGING EN KEUZE
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DOORONTWIKKE L I N G VA N D E O N T W E R P E N

Nadat de keuze in gemeenschappelijke overeenstemming is
bepaald op vervolg van het project met de ontwerpen van
Skets voor de beide boerenpartijen, heeft Skets in eerste
instantie ingezet op nadere constructieve verkenningen van
hun te standaardiseren opzet. Daartoe is samenwerking
gezocht met een bouwkundig constructie bureau. Dit heeft
onder meer geleid tot een aanpassing van de spantconstructie, waarbij een extra kolom, functioneel, ter plaatse
van de voergang noodzakelijk geacht wordt. Deze draagt bij
aan de slankheid van de constructie en een meer eenvoudige
uitvoering van de fundering. Functioneel bevinden deze lichte
kolommen zich in de zone waar ook de eventuele
windschermen zullen worden aangebracht, zodat hier in ieder
geval bij de melkveehouderij twee vliegen in één klap geslagen
kunnen worden. Skets heeft op grond van een en ander ook
een elementen-begroting opgesteld, die aantoont dat de
beoogde concurrerende opzet in financiële zin ook als
realistisch beschouwd kan worden.
Inmiddels is het voorlopig ontwerp in een stadium van
concrete uitwerking beland. Conform de oorspronkelijke
opzet is dit in ieder geval het moment dat ook de stallenbouwers bij het project betrokken moeten worden. Bij het
architectenbureau ontbreekt de dagelijkse expertise die bij de
feitelijke stallenbouw komt kijken, terwijl ook uit oogpunt van
realisatie de werkelijkheid leert dat de huidige stallenbouwers
de markt beheersen. Zowel hun technische expertise als hun
marktpositie zijn bepalende fatoren in een succesvol en
concreet vervolg van dit project.
Vier aannemers met een grote portefeuille als stallenbouwer
worden uitgenodigd voor deelname aan de uitwerking van de
concepten van Skets. Uiteindelijk wordt gekozen voor de
bouwbedrijven Hollema uit Surhuisterveen en Houtman uit
Dedemsvaart. De eerste zal in bouwteamverband meewerken
aan het bouwklaar maken van het ontwerp voor Ko-alitie,
terwijl de tweede op dezelfde wijze voor de Buurderij aan
slag zal gaan.

N E V E N E F F E C T E N VA N H E T P RO J E C T V I TA A L
P L AT T E L A N D V I TA L E A R C H I T E C T U U R

Op 17 januari 2008 organiseerde Libau samen met de
Provincie Groningen en LTO Noord een bijeenkomst over
grootschalige landbouw, en daar heeft Libau ook al iets
kunnen laten zien van de eerste resultaten van het project
Vitaal Platteland Vitale Architectuur.
Hierdoor, en door de eindpresentatie op het symposium van
15 mei 2008, heeft het project inmiddels de nodige
bekendheid gekregen en is er belangstelling ontstaan voor
deelname en verdere ontwikkeling. Daarbij gaat het onder
meer om:
- Zoekproject inplaatsing grootschalige veehouderijen in het
gebied van de Agenda van de Veenkoloniën.
- Verplaatsingsproject voor drie nieuwe grootschalige bedrijven in
Noord Oost Drente
- Ontwikkelingsproject grootschalige landbouw in de Noordelijke
Friese Wouden
- Het Groningse “keukentafeloverleg” als instrument ten behoeve van
maatwerk voor nieuwe, grootschalige initiatieven (zie ook onder
symposium)
- Als laatste bijvangst geldt de doorontwikkeling van de serrestal.
In de aanvankelijke plannen van K2 was sprake van een serrestalachtige opzet.Ten aanzien van de serrestallen zoals deze door IDAgro ontwikkeld en gebouwd worden bestaan uit
welstandsoverwegingen bedenkingen tegen de gevelarchitectuur
van het in opzet boeiende concept van de serrestal. Omdat de
aanvankelijke plannen van K2 voor een lichte en luchtige aanpak
een positieve indruk hebben achtergelaten is een gesprek
gearrangeerd tussen de projectgroep, ID-Agro en K2. Met ID-Agro
is uiteraard ook eerder in verband met bouwaanvragen in de
provinvcie Groningen contact geweest en is men op de hoogte van
de bezwaren. Het gesprek leidt tot een overeenkomst tussen
Libau, ID-Agro en K2, waarbij de eerste twee gezamenlijk de

9 H E T V E RVO L G

ontwerpkosten dragen voor de gevelstudie van K2, die tot doel
heeft om de kwaliteiten van het concept ook in de uiterlijke
verschijningsvorm beter tot zijn recht te laten komen. Inmiddels
heeft de samenwerking tussen ID-Agro en K2 tot zodanige
verbeteringen geleid dat de eerste voorbeelden hiervan binnenkort
te zien zullen zijn.
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CONCLUSIES EN A A N B E V E L I N G E N

Het project “Vitaal Platteland - Vitale architectuur“ heeft
opmerkelijke resultaten opgeleverd.
Als eerste mag de werkwijze genoemd worden, waarin de
samenwerking tussen ondernemers, bedrijfsleven, architecten
en overheid heeft geleid tot een haalbaar en maatschappelijk
gedragen resultaat.
Verder heeft het een bewustwordingsproces opgeleverd bij
veehouders, dat mee werkt aan het verkrijgen van een
“License to Exist”, welke ook door de samenleving wordt
verlangd.
Dit proces met inschakeling van architecten schept
duidelijkheid bij meerdere partijen en biedt maatwerk voor
specifieke situaties.
Dit proces laat zien dat het ook economisch financieel
haalbaar is voor nieuwbouw.
De resultaten van het project krijgen veel aandacht, wat er op
wijst dat er kennelijk behoefte is aan materiaal voor goede
discussies.
Dit leidt dan ook tot de volgende conclusies en
aanbevelingen:
1 Schaalvergroting is niet het enige alternatief voor de agrarische
bedrijfsvoering, maar wel een van de belangrijke en speelt in die
zin ook een rol in de onvermijdelijke antwoorden op de vragen van
de toekomst.
2 Een schaalsprong hoeft geen bedreiging te betekenen voor
landschap, bebouwing of dierenwelzijn:om dit te bereiken is wel
een extra inspanning vereist van de ondernemer/onderneming.
3 Het proces waarbij een groot aantal boerderijen aan de landbouw
wordt onttrokken en een beperkter aantal grote bedrijven ontstaat
zet door; het aantal nieuwe vestigingen van grootschalige bedrijven
zal slechts een fractie zijn van het totale aantal huidige
boerenbedrijven.
4 Nieuwe vestigingen van grootschalige (melk)veebedrijven worden
niet mogelijk gemaakt door generieke verruiming van het
bestemmingsplan, maar door specifiek maatwerk met ondernemer
en betrokken overheden waarbij naast de ruimtelijke ook de

5
6

7

8

9

overige vestigingsfactoren onderdeel van het totale project
(voorbeeld aanpak “keukentafelgesprek” in de provincie
Groningen).
De gehanteerde werkwijze, zoals het Keukentafelgesprek in de
provincie Groningen, verdient navolging.
Deze aanpak maakt een flexibeler Bestemmingsplan Buitengebied
mogelijk, waarbij meer naar resultaat dan naar handhaving
gekeken kan worden.
Toegankelijkheid, transparantie en maatschappelijk draagvlak zijn
belangrijke factoren voor het verwerven van het recht om in het
landschap te blijven boeren; inschakelen van de
architectendiscipline bij de planvorming kan daarbij een belangrijke
bijdrage leveren.
Het is verder zinvol deze werkwijze toe te passen binnen andere
projecten, maar ook bij herhalingstrajecten in andere regio’s.
Dit met andere stakeholders en architecten.
Gebruik de resultaten ook in de opleiding van (landschaps)architecten, om hiermee architectuur een waardige plaats te geven
bij bouwen in het landschap.
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Deel B
Symposium bouwen in het landschap,
het kan ook anders
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De eindpresentatie van het project Vitaal Platteland Vitale
Architectuur vond plaats tijdens een internationaal
symposium, waarop ook de rundveeprojecten zijn
gepresenteerd van de Deense prijsvraag waarmee al kennis
was gemaakt tijdens de excursie.
De uitnodiging voor dit symposium luidde als volgt:
Internationaal Symposium
Bouwen in het landschap, het kan ook anders
Nieuwe boerderijen voor grote rundveebedrijven in het
Noord-Europese waddenkustlandschap.
15 mei 2008 in de Plaats Melkema, te Huizinge
Op het platteland vinden veel veranderingen plaats, waarbij de
rol van de samenleving en de overheid steeds belangrijker
wordt. Intussen wordt de schaalvergroting in de rundveehouderij steeds meer manifest. De zogenaamde ligboxen- of
loopstal is inmiddels toe aan de derde generatie. De melkveehouderij was tot nu toe vooral gericht op het gezinsbedrijf
met maximaal zo’n 125 stuks melkvee. De ontwikkelingen die
zich nu aankondigen voorzien in nieuwe vormen van
samenwerkende bedrijven met een veelvoud aan dieren.
Bij een optimaal gebruik van de huidige stand van de techniek
en automatisering zou een aantal van 1200 stuks melkvee in
één stal optimaal renderen.
Uit oogpunt van maatschappelijke aanvaarding landschappelijke en architectonische inpassing en duurzaamheid kan
men de huidige staltypen niet eindeloos blijven
vermenigvuldigen.

S A M E N V AT T I N G V A N D E B I J D R A G E N

In het project Vitaal Platteland - Vitale Architectuur werken
het WUR Agro Center en Libau samen met boeren,
(landschaps)-architecten en bouwers gericht op het
ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke concepten. In
Denemarken is vanuit eenzelfde gedachtegang via het project
Realdania een prijs-vraag georganiseerd voor onder meer
rundveehouderijen.
Beide projecten zijn gericht op concrete uitvoering voor de
betreffende boeren.
Het symposium ‘Bouwen in het landschap, het kan ook
anders’ richt zich met name op de vraag hoe dit alles zodanig
vorm kan krijgen, dat er sprake kan zijn van vitale en
wervende perspectieven, met het doel deze via beleid ook te
kunnen realiseren.
Naast inleidingen over landschappelijke uitdagingen en
dierenwelzijn in grootschalige bedrijven worden ook de
ontwerpen gepresenteerd van bovengenoemde projecten.
Het symposium richt zich op gebruikers van het platteland,
overheden en bouwers, en biedt ook ruimte voor debat.

B I J D R A G E - K A R E L F. G E I J Z E N D O R F F E R

Karel F. Geijzendorffer
voorzitter van de provinciale welstandscommissie en
monumentencommissie van Libau.
De dagvoorzitter opent de bijeenkomst en heet de 120
deelnemers van harte welkom en leidt het thema in:
Bouwen in het landschap is een ‘hot’ thema. Velen
koesteren het landschap, vaak met name het oude
landschap met de oude boerderijen. Maar wat paste voor de
boer van gisteren past niet meer voor de boer van vandaag
of morgen. Voor het zeker stellen van het landschap is
agrarisch medegebruik echter onmisbaar. Het landschap
leeft volop en het is ook overal zichtbaar. De schaalvergroting in met name de melkveehouderij is
onontkoombaar en dat leidt onvermijdelijk tot
veranderingen. Veranderingen niet alleen voor het
landschap en de omgeving, maar ook voor de
maatschappij, de boer en de koeien, de veehouderij in
algemene zin. Dit wordt vaak als een bedreiging gezien,
maar schaalvergroting is een van de wegen om boeren
toekomst te geven en biedt ook kansen. Waar
schaalvergroting niet kan, zullen andere oplossingen
gevonden moeten worden in bijvoorbeeld ontwikkelen van
nevenactiviteiten, of partime-boeren. De inmiddels
bekendste partime-boer in de provincie Groningen is
ongetwijfeld gedeputeerde Marc Calon.
Schaalvergroting hoeft niet per definitie problematisch te
zijn; het biedt ook kansen voor economie, dierenwelzijn en
het welzijn van de ondernemer en de maatschappelijke
inbedding. Doorgroeien betekent immers ook met
meerdere personen of maten op de boerderij aan het werk
met gegarandeerde mogelijkheden voor vrije weekenden en
vakanties.
Groeien van 200 honderd naar 1000 koeien is geen
standaardvraag. Een stal maak je niet zomaar vijf keer
groter, vijf keer langer of vijf keer naast elkaar van de
zelfde vorm zoals het bestemmingsplan vaak voorschrijft.
Daarom moeten andere oplossingen gezocht worden, wat
begint met het besef dat dit niet overal zal kunnen.
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Een zorgvuldige inpassing in het landschap is noodzakelijk,
maar vervolgens is een grote boerderij niet vanzelf een
mooie boerderij. Daarvoor zijn inspanningen nodig om de
verschillende elementen goed te ordenen en vorm te geven.
Daarbij gaat het om het landschap, het erf, de
verschillende gebouwen en bouwsels, materiaal en
uiteraard dierwelzijn.

POTSTAL IN GAMMEL ESTRUP
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Arnoud Garrelts
Landschapsarchitect bij de provincie Groningen onder meer in
het kader van het Provinciaal Bouwheerschap.
Het Provinciaal Bouwheerschap heeft binnen de provincie
als doel om de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te
bevorderen. Dat gebeurt niet vanuit een ad-hoc beleid,
maar is gebaseerd op bovenliggende visies. Als middelen
worden kennis en geld op het gebied van het ontwerp
ingezet. Het beleid koerst op zoveel mogelijk gebiedsgericht
maatwerk ten behoeve van oplossingen voor thematische
vraagstukken. De schaal-vergroting in de landbouw is daar
een voorbeeld van.
Uit onderzoek is gebleken dat veel boeren kampen met een
te klein bouwblok. Enerzijds kan de boer nog het
nostalgische beeld koesteren maar aan de andere kant staat
de harde werkelijkheid van de wereldmarkt die hem nopen
te blijven groeien. Maar het goed uitvoeren van een groei
van 100 naar 1000 betekent wel het een en ander. Het is van
belang een aantal aspecten dat nu ook duidelijk meespeelt
in de probleemstelling te betrekken.
In het grootste deel van de provincie Groningen hoeven
grotere maten geen problemen op te leveren.

SCHAALVERGROTING/SCHAALVERBREDING

MA ATVOERING IS NIET ZOZEE R HE T PROBLEEM

INDUSTRIEEL KARAKTER

VERROMMELING

ONLOGISCHE SITUERING VAN GE BOUWEN

VORMCONFLICT

SLECHTE LANDSCHAPPELIJKE BEGELEIDING

Maar er zijn ook andere aspecten aan de schaalvergroting,
zoals het industriele karakter ervan, waarbij de
schaalvergroting het effect krijgt van het aanvankelijk
kleine bedrijventerrein bij het dorp dat uitgroeit tot een
opvallend complex. Daabij speelt natuurlijk ook de
verrommeling die bij sommige bedrijven het beeld
overheerst. Beplanting ontbreekt bij de meeste nieuwe
bedrijven, zodat de landschappelijke inpassing te wensen
overlaat. Als er wel sprake is van erfbeplanting dan is die
soms zo streekvreemd dat het misschien beter achterwege
had kunnen blijven. Ook de situering van de gebouwen op
het erf ziet er niet altijd logisch uit. Daarbij spelen zowel
bedrijfseisen een rol als de beperkingen die het
bestemmingsplan soms stelt ten aanzien van bebouwd
oppervlak.
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Tenslotte zijn de vorm en kleurstelling ook bepalend voor
de wijze waarop schaalvergroting zich voegt in de oude
situatie en het landschap. De gebouwen worden zo groot
dat zij zich niet of nauwelijks meer verzoenen met de oude
bebouwing en met een afwijkende kleurstelling valt dat
extra op.

KLEURGEBRUIK

METAFOOR VAN EEN HEMEL MET STERREN

ONTBREKEN LANDSCHAPPELI JKE BEGELEIDING

WIERDENLANDSCHAP

Het landschapsbureau LA4Sale heeft in opdracht van Libau
enkele jaren een ontwerpend onderzoek gedaan naar
erfbeplanting bij boerderijen op het Hogeland. Zij
analyseerden het landschap met daarin de boerderijen en
zagen daarin de metafoor van een hemel met sterren. In
deze beeldspraak betekent de schaalvergroting het ontstaan
van enkele supernova’s. Dit is wel een schertsende
benaming omdat nova’s in feite stervende sterren zijn,
maar het geeft wel goed weer vanuit welke visie gewerkt
wordt. Het streven is erop gericht om de sterrenhemel te
behouden en voor de nova’s een gebiedsgerichte
benadering te kiezen. Daarvoor is het van belang dat de
landschappen onderzocht worden op de verschillende
landschapstypen, die bepalend zullen zijn voor de mate
waarin er sprake kan zijn schaalvergroting, en zo ja welke
voorwaarden er dan vanuit het landschap aan gesteld
zullen worden. Daarbij wordt door de schalen heengekeken
en wordt vanaf het niveau van de regio ingezoomd op
directe context en omgeving en het bedrijf zelf.
Uitgangspunt is de landschappelijke diversiteit.
V I J F R A N DVO O RWA A R D E N

Er zijn vijf ruimtelijke randvoorwaarden geformuleerd,
waarvan de eerste drie in feite bepalend zijn voor de vraag
of het betreffende landschap geschikt is voor grootschalige
landbouw. De voorwaarden zijn enigszins abstract
geformuleerd, maar zijn daardoor bruikbaar voor alle
situaties.
Afwegingscriteria voor grootschalige landbouw:
1. Respecteren historisch gegroeide landschapsstructuur
2. Afstand houden tot ruimtelijke elementen
WA D DENKUST

LANDSCHAP OUDE STROOMGEULEN
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3 Goede infrastructurele ontsluiting
4 Zorgvuldige en evenwichtige ordening, maatvoering en
vormgeving van de bedrijfsgebouwen
5 Erfinrichting afgestemd op het zorgvuldig inpassen in het
landschapstype
De werking ervan kan uit de doeken worden gedaan aan de
hand van bijvoorbeeld het waddengebied.
In het waddenkustgebied komen polders waarin geen
enkele bebouwing is opgericht. Elke bouw in zo’n leeg
gebied krijgt daardoor een enorme impact. Gekozen is om
deze polders open en leeg te laten. In de wel bebouwde
polders tonen de oude boerenerven zich als groene
eilanden in het landschap. Voor de grootschalige
ontwikkelingen kan deze structuur mogelijkheden bieden,
waarbij voorkomen moet worden dat de eilanden te dicht
in elkaars nabijheid komen te liggen. Een ander
kenmerkend aspect zijn de zogenaamde opstrekkende
kavels waar de gebouwen in de kavelrichting zijn
opgetrokken. Ook de Nova’s kunnen in een dergelijke
karakteristiek goed ontwikkeld worden waarbij versmelting
moet worden voorkomen. Voor de grootschalige bedrijven
is het van belang dat er een goede infrastructuur aanwezig
is om het groeiende transport adequaat te kunnen
opvangen. Op kaartjes is het provinciaal wegennet ter
plaatse met een rood lijntje aangegeven.

WAD DENKUST

NIET BOUWEN I N VOLLEDIG OPEN POLDE RS

ERF ALS EILAND IN DE RUIMTE (20 0-250 M INDIC ATIEVE AFSTAND)

ERFUITBREIDING IN KAVELRICHTING-VOORKOMEN VAN VERSMELTI NG

Bij lintbebouwing levert de maatwerkbenadering weer
andere beelden op. Op de bijgaande plaatjes is de situatie
van lintbebouwing geabstraheerd en is nader gekeken naar
specifieke kenmerken en mogelijkheden.
Wat zijn de specifieke kenmerken van het bebouwingslint?
Hoe groot zijn de maten van het achterliggende landschap,
welke maten hebben de doorzichten of hoe zichtbaar is het
achterliggende land? Deze gebieden geven verschillende
mogelijkheden voor grootschalige bebouwing. Daarbij valt
te denken aan bebouwing achter de linten waar op den
duur ook een ruimtelijk patroon kan ontstaan met een
tweede ontsluiting. Op andere plekken kan bebouwing in
het lint zelf een goede mogelijkheid bieden. Elke situatie
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zal daarom steeds op zijn eigen merites moeten worden
beoordeeld.
Een schaalsprong naar 500 tot 1000 dieren is niet niets en
kan dermate gevolgen hebben voor de infrastructuur of
voor het bebouwingslandschap dat grootschalige landbouw
niet opportuun is. Een boerderij zo vlak tegen een
wierdedorpje gelegen kan in feite op deze locatie niet
fatsoenlijk uitbreiden. De vraag is dan ook of we dat wel
moeten willen.

MATEN VAN RUIMTES

Om het beeld zo helder mogelijk te krijgen zijn voor
verschillende gebieden gebiedsgerichte uitwerkingen
gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor de regio Noord.
Met drie kleuren is aangegeven wat in welke gebieden de
benadering is.
Voor de Groene Gebieden is er ruimte om grootschalige
landbouw te faciliteren, als aan ruimtelijke voorwaarden
wordt voldaan waarbij boven de 1,5 hectare maatwerk
verplicht is.
In de Gele Gebieden bestaat de mogelijk van een kleinere
schaalslag waarbij sprake zal zijn van verplicht maatwerk
vanaf 1 hectare als daarmee een probleemsituatie kan
worden opgelost. Hierbij zullen de criteria extra zwaar
worden afgewogen. Kortom, the sky is hier niet de limit.
Voor de witte gebieden is grootschalige landbouw niet in
beeld en geldt een maximale bouwblokgrootte van 1
hectare.

MATEN VOOR DOORZICHT

K E U K E N TA F E L G E S P R E K

NIEUWE STRUCTUREN ACHTER HET LINT

UITBREIDING ACHTER HET LINT

UITBREIDING GEKOPPELD AAN LINT

De gebiedsgerichte uitwerkingen zijn nu voor twee
gebieden gereed en liggen in nota’s vast. De leidende
gedachte is echter dat hier pro-actief moet worden gewerkt
en dat het ontwikkelingsproces letterlijk aan de keukentafel van de boer plaatsvindt.
Onder regie van de gemeenten schuiven behalve de boer en
zijn eventuele adviseurs ook de provincie en de welstand
aan.
Op grond van een bedrijfsontwikkelingsplan wordt overleg
gevoerd over de wijze waarop de nieuwe bebouwing zo
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goed mogelijk in het landschap en op het betreffende erf
kan landen.
De inzet is derhalve in de eerste plaats een goede
ruimtelijke inpassing van een agrarische bouwblokvergroting waarbij de eerder genoemde punten 4 en 5 aan
de orde zijn, te weten een zorgvuldige en evenwichtige
ordening, maatvoering en vormgeving van de bedrijfsgebouwen, alsmede een erfinrichting die is afgestemd op
het zorgvuldig inpassen in het landschaps-type. Hierbij is
uiteraard de afstemming met het regionale welstandsbeleid
van belang. Een tweede belangrijke peiler van het keukentafeloverleg is een goede planologische en juridische
verankering van de afspraken.

MAATWERK AAN DE KEUKENTAFEL

B I J D R A G E - A R N O U D G A R R E LT S

GEBIEDSGE RICHTE UITWE RKING REGI O NOORD-ONDERSCHEID IN GROENE, GELE
EN WITTE GE BIED EN
BIJEN, OVERSCHILD

BESTAANDE SITUATIE

EERSTE PLAN

TWEEDE PLAN

UITEINDELIJK GEZAMELIJK STREEFBEELD
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Paul Galama
Senior onderzoeker Bedrijfssystemen Melkveehouderij Animal
Sciences Group van Wageningen University en Research Center
Onder de titel van ligboxstal naar vrijloopstal gaat Galama
nader in op een drietal thema’s te weten:
- Waarom zouden we van de ligboxstal willen afstappen?
- Welke ervaringen kunnen we uit het buitenland opdoen?
- Hoe is het gesteld met de duurzaamheid in de vrijloopstal?
L I G B OX S TA L O F V R I J L O O P S TA L

Een vrijloopstal is een stal waarbij de koeien op dezelfde
plaats waar ze lopen ook liggen. Het weiland onder dak, als
het ware.
De ligboxstal is na dertig jaar optimalisatie inmiddels
grotendeels uitontwikkeld. Als groot voordeel van dit
staltype is er het efficiënte ruimtegebruik met
economische ligplaatsen. Bovendien liggen de koeien
schoon op hun eigen ligplaats.
Maar er kleven ook nadelen aan deze stallen. De ligboxen
zijn gemaakt voor de gemiddelde koe. Voor de grotere
exemplaren is er betrekkelijk weinig ruimte om te liggen
en is het niet gemakkelijk om op te staan. De ruimte
waarin de koeien zich moeten bewegen is vaak krap
bemeten, waarbij de koeien gewoonlijk via een gestuurde
route lopen. De koe loopt in de wei heel anders dan in de
stal. Daarnaast zijn roostervloeren en betonvloeren vaak
hard en kunnen nat en glad zijn waardoor een koe
gemakkelijker klauwproblemen kan krijgen.
Er zijn verschillende verbeteringen die inmiddels in
praktijk gebracht worden.
Deze verbeteringen hebben van doen met een betere
kwaliteit van de ligplaatsen van de koe. Zo worden
bijvoorbeeld matrassen toegepast, of een bed van stro. Dat
laatste heeft wel als nadeel de stijgende prijs ervan, als
gevolg waarvan er naar alternatieven wordt gezocht zoals
bijvoorbeeld zand, dat inmiddels ook in Nederland
toepassing kent. Om het liggen en opstaan te

LIGGEN OP EEN MATRAS

LIGGEN OP EEN STROBED

LIGGE N OP EEN ZANDBED

FIBER GLASS BOXA FSCHEIDING
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vergemakkelijken is een fiberglass boxafscheiding op de
markt, die de koe meer bewegingsvrijheid in de box biedt.
De vraag is echter of we voor het verder doorgroeien met de
ligboxstal uit de voeten kunnen, zeker als het om
schaalsprongen gaat met stallen van duizend koeien en
meer. Willen we bij zulke grote aantallen de koeien nog zo
huisvesten, waarbij er grote congestie kan ontstaan
bijvoorbeeld bij de melkstal met gaand en komend verkeer.
Een aantal jaren geleden is er in het kader van het project
Cowmunity gekeken hoe zo’n stal er in Nederland uit zou
kunnen zien. Daartoe hebben enkele architecten concepten
ontwikkeld die een schaalsprong naar zo’n 1500 stuks
melkvee zouden kunnen faciliteren. Een belangrijke
leidende gedachte was op welke wijze je het voordeel van
de wei in de stal kan krijgen. In feite zou het dan moeten
gaan om een dak boven een ‘weiland’. Er is toen vooral
naar de buitenkant gekeken. Als vervolg op Cowmunity is
een project gestart onder de naam Cowfortable waarin met
name wordt ingegaan op het dierwelzijn.

1
2
3
4

5

6

7

In het kader van Cowfortable is een adviesraad ingesteld
van specialisten op het gebied van dierwelzijn. Zij hebben
een aantal speerpunten benoemd dat van groot belang is
voor dierwelzijn, het gaat daarbij om:
Ruimte, de koe heeft behoefte aan ruimte om rond te lopen en ten
behoeve van sociaal gedrag.
Voortbewegen, hierbij is het van belang dat de loopvloer goed
beloopbaar, stroef, hygiënisch en niet te hard is.
Rusten en liggen, een koe heeft voldoende rust nodig om te
herkauwen en moet wel zo’n twaalf uur kunnen liggen.
Contact met de groep, het is van belang dat het sociale kuddedier
voldoende contact met de groep houdt en niet wordt afgezonderd,
bijvoorbeeld niet afkalven in een afgezonderde ruimte.
Stalklimaat, een goed stalklimaat met weinig ammoniakuitstoot is
niet alleen vanwege de overheid belangrijk, maar is ook goed voor
de koe en de boer.
Onthoornen, dit is een indringend aspect, dat alleen kan wanneer
er veel stalruimte beschikbaar is en er rust in de groep zeker te
stellen is.
Kalf bij koe, dit heeft de nodige haken en ogen.

TOEKOMST OOK IN NE DERLAND?

COWMUNITY NAAR EEN ONTWERP VAN ARCHI TECTENSTUDIO SKETS
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ENORM VE E L KOEVE RKEER PER VIERKANTE METE R
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In de ogen van de adviesraad zijn deze laatste twee punten
het meest indringend waarbij het advies luidt dat het mooi
zou zijn als dit bij de ontwikkeling van de nieuwe stal
meegenomen kan worden.
Om deze punten te kunnen honoreren alsmede om een
betere mestkwaliteit te bereiken en een minder groot
mestvolume biedt de zogenaamde vrijloopstal goede
mogelijkheden. In een stal zonder ligboxen heeft de koe
meer bewegingsvrijheid wat als één van de belangrijkste
punten wordt gezien.
B U I T E N L A N D S E E RVA R I N G E N
COMPOSTSTAL

COMPOSTSTAL MET TRADITIONEEL VOE RPAD

Een bepalende factor voor de vrijloopstal is de stalbodem.
Er is veel ervaring met de zogenaamde potstal, waar het vee
op een regelmatig aan te vullen laag stro wordt gehouden.
Het nadeel van dit systeem is dat het rottingsproces kans
geeft op verkeerde gassen in de stal. Bij andere bodems lijkt
daar minder gevaar voor te bestaan. In feite zijn daarin
twee typen te onderscheiden. De anorganische bodem
bestaande uit zand of kunststof, of een organische bodem
die bestaat uit compost of gedroogde mest. Deze typen
worden achtereenvolgens behandeld, met uitzondering van
de kunststof omdat de ideeën daarover nog onvoldoende
zijn gerijpt.

CULTIVEREN

x

VENTILATOREN

De samenstelling van het zandpakket kan op verschillende
manieren worden aangepakt, waarbij het van belang is dat
de bovenkant droog blijft. Dat betekent dat er een goede
doorlatendheid van de grond moet zijn met een afvoer van
de gier onderin het pakket. Er is nog onvoldoende ervaring
opgedaan om een gefundeerde keuze voor meest optimale
grondopbouw te maken. Het is de bedoeling dat op de
Bosma state bij Leeuwarden een nieuwe vrijloopstal wordt
gebouwd waarmee ervaringen met het bodempakket nader
kunnen worden opgebouwd.
Behalve de bodem is ook de bovenbouw van belang en met
name de mogelijkheden voor een stevige ventilatie ten
behoeve van het droog houden van de grond. In eerste
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instantie gaan de gedachten uit naar systemen zoals deze
in de glastuinbouw worden toegepast, waarbij het dak al
naar gelang de behoefte kan worden geopend. Een
dergelijke oplossing zou in de grote ventilatiebehoefte
wellicht goed kunnen voorzien.

GOED GECULTIVEERDE TOPLAAG, OPVALLEND IS HET GROTE OPPERVLAK TEN OPZI CHTE VAN HET AANTAL KOEIEN

DE CULTIVATOR

SLECHTE BODEM NA E EN WEEK ZONDER CULTIVEREN

Voor de compostbodem is een aantal boerderijen in de
Amerikaanse staat Minnesota bezocht waar met een
dergelijk bodemtype al enige jaren ervaring is opgedaan.
Voor de Nederlandse situatie is het van belang te weten dat
Minnesota een landklimaat heeft met warme zomers en
strenge winters.
Hoewel bij de bezochte stallen sprake lijkt van een potstal
is de stalruimte niet verdiept aangelegd en bestaat de
stalbodem uit houtzaagsel en snippers op een betonnen
vlakke vloer. De houtsnippers zorgen voor de nodige
stevigheid van de toplaag. Bij de voergang is sprake van een
traditionele constructie op een roostervloer of vlakke
betonvloer met een mestschuif. Van de mest wordt 40%
geproduceerd op de voergang, zodat 60% verwerkt moet
worden in de compostbodem. De boer moet dus niet alleen
verstand hebben van composteren maar bovendien er voor
zorgen dat de toplaag droog blijft. Naast voldoende
natuurlijke ventilatie wordt in de meeste stallen ook
kunstmatige ventilatie toegepast in de vorm van waaiers en
blazers. Bovendien is het voor een goed stalklimaat
noodzakelijk dat twee maal per dag de bodem goed wordt
gemengd door middel van een frees of anderszins. Bij het
frezen slaat de damp er vaak af als gevolg van de relatief
hoge temperatuur van de composterende bodem, waarvan
de temperatuur 50 à 60 graden Celsius bedraagt. Deze
temperatuur heeft ook een gunstig effect op de droogte van
de toplaag. Een belangrijke voorwaarde voor een schone en
diervriendelijke stal is dat de toplaag consequent en goed
verzorgd wordt. Als dat het geval is vertonen de koeien
goed droge klauwen en hebben ze schone uiers. Bovendien
is bij een dergelijke stalbeheer de stal geheel stankvrij.
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In Israel zijn verschillende vrijloopstallen bezocht waarbij
de stalbodem bestaat uit gedroogde mest. Waar in de
Amerikaanse voorbeelden op een ondergrond van zaagsel
en houtsnippers kan worden volstaan met een oppervlakte
per koe van zeven m2 wordt bij de bodem van gedroogde
stalmest in Israel uitgegaan van een oppervlakte per koe
van twintig m2. Bij deze opzet is een goede onderlaag
belangrijk. Een bodem van gestampte grit van zo’n 20 tot
30 centimeter heeft de voorkeur omdat deze poreus is en
stevigheid geeft voor de trekkers die de mestlaag
cultiveren. In Israel droogt men de mest door veel
natuurlijke en mechanische ventilatie. De stallen zijn erg
open, meer nog dan de compoststallen in Amerika. De
openzijkanten zijn tot tien meter hoog, waarbij de hoogte
in het midden zo’n elf meter bedraagt. Vaak heeft het dak
in het midden boven de voergang nog een extra opening.
Het interieurbeeld van de stal is er één van een bruine
weide. De wijze waarop er gecultiveerd wordt is erg
belangrijk. Het is essentieel dat er veel lucht in de
bovenlaag gebracht wordt. Het uitrijden van de mest kent
tal van variaties. Het ene bedrijf ruimt de mest eens per
drie weken en levert deze aan een tuinbouwbedrijf. Bij een
andere boer ligt de mest al negen jaar in de stal.
De dakopeningen zijn vanwege de grote warmte in Israel
noodzakelijk. Deze worden ’s nachts vaak opengezet ten
behoeve van de afkoeling. In Nederland is uiteraard sprake
van een andere situatie.
Een bijzonder bedrijf in Israel was het bedrijf van Hardoef.
Het is een bijzonder inspirerend biologisch bedrijf dat de
methode van de gedroogde mestbodem tot in de puntjes
beheerst. Het geheim van Hardoef!
Zoals gezegd wordt 40% van de mest op de voergang
achtergelaten. Hardoef brengt deze mest met een shovel
naar buiten en werkt het later onder als nog natte mest in
het aanwezige droge mestpakket in de stal. Het cultiveren
dat hier tweemaal daags gebeurt, geschiedt met zwaar
materieel hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor een
goed resultaat.
Een voorbeeld uit Korea toont bij dit type stal een effectief

HET GEHEIM VAN HARDOEF-GOED CULTIVE RE N IS CRUCIAAL
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preluderen op een situatie waarbij de toplaag moeilijk
droog te krijgen is. In goede tijden wordt een voorraad
droge mest aangelegd die in slechte tijden op de natte
plekken wordt aangebracht.
Alles overziende lijkt de droge mest methode een
interessant perspectief, maar het is de vraag of het ook
effectief in Nederland toepasbaar kan zijn.
Een bekende Israëlische architect die zich ook in het
bijzonder bezighoudt met dierenwelzijn heeft een concept
ontworpen voor dit soort stallen. Zijn ontwerpen bieden
een gevarieerde aanblik en voorzien door hoogteverschillen
in ruime mate in ventilatiemogelijkheden, waarbij ook
sprake is van een voor het landschap meer kleinschalige
opzet in de context van een grootschalig bedrijf.
DUURZAAMHEID

ONTWERP VOOR VRIJLOOPSTAL IN ISRAEL

Het houden van koeien in een vrijloopstal op gedroogde
mest biedt naar het zich laat aanzien goede mogelijkheden
om de ambities ten aanzien van dierenwelzijn ook in
Nederland te realiseren. De grote vraag is echter of het in
de stal drogen van mest onder de Nederlandse
omstandigheden haalbaar is. In dit verband is gekeken naar
de klimaatomstandigheden in de drie landen. Als je kijkt
naar de temperaturen ligt de gemiddelde temperatuur in
Nederland tien graden lager. Qua aantal zonuren heeft
Nederland gemiddeld 50% minder dan de buitenlandse
voorbeelden. De neerslag en relatieve vochtigheid lopen
niet ver uiteen, maar de wind is in tegenstelling tot wat we
wellicht zouden verwachten hier minder dan in Amerika of
Israel. Waar in Israel voor de gedroogde meststal 20 m2 per
koe de norm is zou dit in Nederland wel ergens in de buurt
van de 30m2 kunnen komen te liggen.
Als je kritisch kijkt naar het bovenbeschreven stalconcept
dan zijn er veel voordelen ten aanzien van dierwelzijn.
Maar er bestaan de nodige vraagtekens ten opzichte van de
milieu invloed. De emissie van schadelijke stoffen blijkt bij
metingen in de buitenlandse voorbeelden nogal grote

B I J D R A G E - PA U L G A L A M A

verschillen te vertonen. Dit is een aspect dat voor de
toekomst heel serieus moet worden bekeken. Over het
nuttig rendement van de mineralen in de bemesting van
maïsakkers of grasland is nog weinig bekend. Het
kostenaspect van deze stallen is sterk afhankelijk van de
oplossingen die vanuit het bedrijfsleven worden
aangedragen ten aanzien van bijvoorbeeld het scheiden van
zand en mest. De bovenbouw zal als gevolg van de grote
ventilatiebehoefte wellicht een duurdere factor worden,
maar kan over dertig jaar worden afgeschreven. Kortom, er
is nog veel onderzoek nodig om tot voor de Nederlandse
situatie tot optimale oplossingen te kunnen komen. Maar
er zijn genoeg innovatieve boeren met voldoende lef om in
deze ontwikkelingen te willen investeren en verschillende
van deze boeren zijn betrokken bij projecten als
Cowfortable.
Spreker is bij verschillende van deze projecten betrokken,
en verwijst naar de website www.courage2025.nl waar over
alle aspecten van zijn voordracht nadere informatie
vermeld staat alsmede verschillende filmpjes die zijn
verhaal illustreren.
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Karsten L. Willeberg-Nielsen
Projectmanager Realdania/COWI A/S ingenieursbureau.
Is verantwoordelijk voor planning, ontwerp en implementatie van
de Deense agri-architectonische prijsvraag ‘Fremtidens
Landbrugsbyggeri’.
Het fonds Realdania stelt middelen beschikbaar voor
projecten ter bevordering van de kwaliteit van de
gebouwde omgeving in Denemarken. Het fonds opereert
daarbij niet alleen in stedelijke gebieden, maar ontplooit
ook initiatieven in landelijke gebieden, onder andere op
het terrein van herbestemming van boerderijen die hun
agrarische functie hebben verloren.
Net als in Nederland is de tendens dat steeds minder, en
tegelijkertijd steeds grotere agrarische bedrijven
overblijven. Naar verwachting zullen over tien jaar slechts
8.000 tot 10.000 geïndustrialiseerde, grootschalige
boerenbedrijven zijn overgebleven. De overige boerderijen
krijgen bestemmingen in de sociale of recreatieve sector, of
worden als woonruimte in gebruik genomen.
AKKERBOUW 1STE PRIJS

De door Realdania georganiseerde ideeënprijsvraag richt
zich op de vraag hoe de grootschalige agrarische bedrijven
van de toekomst er uit zouden moeten zien. Doel is het
bijeenbrengen van de verschillende disciplines en het
ontwikkelen van bruikbare concepten en voorbeelden.
Daarbij wordt niet alleen naar architectonische of
landschappelijke aspecten gekeken, maar ook naar
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld logistiek,
veiligheid, milieutechnologie, het dierenwelzijn, en het
welzijn van de mensen die in de agrarische sector
werkzaam zijn. In de prijsvraag zijn zowel
melkveehouderijen als varkenshouderijen en een
akkerbouwbedrijf opgenomen.
O N T W I K K E L E N VO O R B E E L D P R O J E C T E N

Realdania subsidieert de ontwikkeling van in totaal zes te
realiseren bouwprojecten die zijn bedoeld als toonbeelden
van toekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector.
AKKERBOUW 1STE PRIJS

AKKERBOUW 2DE PRIJS
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Doel is onder meer bewustwording te vergroten bij
agrariërs, de overheid, de bouwsector en het grote publiek,
ten aanzien van de implicaties van een dergelijke
schaalvergroting. Andere doelstellingen zijn het stimuleren
van onderzoek naar en gebruik van nieuwe materialen, het
ontwikkelen van een passend kleurgebruik, en het belang
van een goede situering van de bedrijfsgebouwen in het
landschap.
In meer algemene zin wil Realdania bijdragen aan het
publieke bewustzijn van het agrarische gebruik van het
landschap.

Visualisation of standard agricultural building ...

Agrarische ontwikkeling en ruimtelijke planvorming.
In Denemarken bestaan op het gebied van de ruimtelijke
inbedding van grootschalige agrarische bebouwing
ruimtelijke ordeningvraagstukken die vergelijkbaar zijn
met die van omliggende landen, zoals ook Nederland. Hoe
kunnen dermate grootschalige boerenbedrijven ingebed
worden in het landschap? Wat is daarbij de ideale
bedrijfsomvang?

... compared to landscapedesigned winningproject
AKKERBOUW 1STE PRIJS

In vergelijking tot Nederland heerst in Denemarken een
geheel ander planningsregime. In Denemarken bestaan op
dit moment namelijk geen mogelijkheden om in het
bestemmingsplan aan te geven waar de komst en verdere
ontwikkeling van boerenbedrijven wenselijk is. Alleen in de
Milieuvergunning kunnen in beperkte mate bepalingen
worden opgenomen ten aanzien van omvang en situering
van agrarische bebouwing. Het aantal sturingsmogelijkheden blijft echter beperkt; planologische instrumenten
voor het toewijzen van geschikte bedrijfslocaties ontbreken.
Voorlichting over de diverse onderwerpen van de ideenprijsvraag geschiedt onder meer door middel van een
website, www.fremtidsgaarde.dk (tekst alleen in het Deens
beschikbaar, maar rijkelijk geillustreerd). Tot de onderwerpen die aan bod komen behoren landschappelijke
inpassing van bijvoorbeeld grote silo’s of de eigen
windmolen voor windenergie, maar ook natuurontwikkeling op het boerenbedrijf. Adviseurs en landschaps-

VARKENSSTAL 2DE PRIJS

VARKENSSTAL 1STE PRI JS
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architecten beschrijven en ontwikkelen methoden voor
landschapsplannen op het niveau van het individuele
boerenbedrijf. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe in de
planvorming rekening kan worden gehouden met
bedrijfsuitbreiding over 10 jaar.
De ideeënprijsvraag behelst verschillende fasen die worden
begeleid door publicaties. In een ‘white paper’ worden de
huidige en te verwachten ontwikkelingen in de agrarische
sector verkend. Wat voor bedrijfsgebouwen worden op dit
moment gebouwd, welke verwachtingen bestaan over de
toekomstige bedrijfsomvang?
Vervolgens verschijnt een brochure over de vraag hoe
landschapswaarden kunnen worden meegenomen in
afwegingen ten aanzien van de situering van
bedrijfsgebouwen. Deze gids heeft tot doel agrariërs te
stimuleren en de aan de prijsvraag deelnemende
consortiums van aannemers, architecten en andere
partijen op het juiste spoor te zetten.
De verschillende visies, concepten, en ideeën over de
agrarische bedrijfsgebouwen van de toekomst die de
prijsvraag heeft opgeleverd, zijn gebundeld in een
ideeëncatalogus. Belangrijk aspect is het gebouw als
onderdeel van het beeldmerk van de boerderij en haar
producten: het ‘branden’ van de agrarische onderneming.
Een andere publicatie gaat in op de wet- en regelgeving in
de ruimtelijke ordening. Deze publicatie analyseert de
mogelijkheden in de wetgeving ten aanzien van
bedrijfsuitbreiding. Vijf Deense gemeenten werken aan de
ontwikkeling en implementatie van doeltreffende
planologische sturingsinstrumenten ten aanzien van de
inpassing van grootschalige agrarische bedrijven. Een
aantal gemeenten werkt op dit moment met het
instrument van zonering. In rode zones worden geen
bedrijven toegestaan. In witte zones wordt, daarentegen,
ruim baan gegeven aan grootschalige agrarische
ontwikkeling, en wordt de agrarische bestemming
duurzaam gegarandeerd. In deze zones zullen geen
bestemmingen worden opgenomen die de agrarische
ontwikkeling kunnen dwarsbomen, zoals stadsuitbreiding

VARKENSSTAL 1STE PRIJ S

VARKENSSTAL 2DE PRIJS

VARKENSSTAL 1 STE PRIJS

VARKENSSTAL 1STE PRIJ S

VARKENSSTAL 2 DE PRIJ S
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of golfbanen. De publicatie gaat in op de wijze waarop
gemeenten dergelijke bestemmingen doeltreffend kunnen
vastleggen.
D E P R I J S V R A AG

In september 2006 vindt de selectie plaats van de zes
agrariërs die in de prijsvraag zullen deelnemen. Van de 100
boeren die zich hebben opgegeven, worden die boeren
uitgekozen waarvan de ideeën over de toekomstige
ontwikkeling van hun bedrijf aansluiten bij de
doelstellingen van het project. Naar verwachting zullen
deze boeren behoren tot de 10.000 ‘overlevenden’.
Een startbijeenkomst wordt belegd voor boeren,
architecten, landschapsarchitecten, aannemers en andere
mensen uit het veld om de doelstellingen van de prijsvraag
uit te leggen, visies en ideeën uit te wisselen, en ze uit te
nodigen om deel te nemen aan de prijsvraag. De
consortiums worden van te voren onderworpen aan
kwalificatie. Deelnemende consortiums moeten voldoen
aan van tevoren vastgestelde criteria, waaronder
aantoonbare kennis van en ervaring in deelname aan
ontwerpprijsvragen, architectonische innovatie,
experimentele constructiemethoden, systeemontwikkeling,
interdisciplinaire werkwijze met landbouwdeskundigen,
architecten, landschapsarchitecten, interieurarchitecten,
aannemers en constructeurs.
Vorige zomer zijn de winnende ontwerpen geselecteerd; de
uitwerking van de winnende ontwerpen is nog in volle
gang. Sommige van de inzendingen zijn op dit moment
nog niet rijp voor uitvoering. Ook het benodigde
vervolgonderzoek en technologische ontwikkeling worden
door het fonds Realdania gefinancierd. In september van
dit jaar staat de persconferentie gepland en volgend jaar
vindt een afsluitend symposium plaats waarbij de eerste
gerealiseerde gebouwen kunnen worden getoond. De
verwachting is dat in 2009 alle 6 gebouwen gerealiseerd
zullen zijn of ten minste een eind op weg zijn om
daadwerkelijk gebouwd te worden.

VARKENSSTAL IN COMBINATIE MET KAS - 1 STE PRIJS

VARKENSSTAL IN COMBINATIE MET KAS - 1STE PRIJS

VARKENSSTAL IN COMBINATIE MET KAS - 1STE PRIJS

VEESTAL - 3D E PRIJS
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De zes deelnemende boeren betreffen een akkerbouwer op
het eiland Seeland, drie varkenshouders en twee
melkveehouders uit Jutland. Voor elk boerenbedrijf zijn
drie ontwerpen gemaakt, maar alleen het winnende
ontwerp is nader uitgewerkt. De 18 inzendingen reageren
op zeer verschillende wijze op bijvoorbeeld het thema van
de landschappelijke inpassing. Een bedrijfsgebouw waarvan
de akker doorloopt in het dak blijkt te duur vanwege de
benodigde betonconstructie. Een ander ontwerp maakt
gebruik van beplanting in de vorm van een forse spiraal.
Deze spiraal is niet alleen gedacht uit oogpunt van
landschappelijke inpassing, maar vormt ook een windbreker in een gebied waar vaak veel wind staat.
Ook ten aanzien van materiaalgebruik verschillen de
diverse ontwerpen. Sommige inzendingen zoeken
aansluiting bij de traditionele materialen van het
bestaande boerenbedrijf. Andere inzendingen ogen veel
futuristischer. Bij één van de meer futuristische ontwerpen
bracht de zeer hoge kap hoge gebruikskosten met zich mee
vanwege de grote hoeveelheid lucht die tijdens koude
perioden moet worden verwarmd.
Twee consortiums kwamen beide met de combinatie van
een varkenshouderij op de onderste laag van het gebouw
en het realiseren van een tomaten- of bloemenkas
daarboven, hetgeen zou kunnen leiden tot een symbose van
intensieve veehouderij en intensieve kassenteelt; de CO2uitstoot van de varkenshouderij zou kunnen worden benut
in de kassen, met als grote voordeel uitstoot van schonere
lucht. Hoewel het basisidee grote overeenkomsten vertoont,
is de architectonische uitwerking van beide inzendingen
sterk verschillend.
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VEESTAL - 2DE PRIJS

VEESTAL - 1STE PRIJS

VEESTAL - 3 DE PRIJS

Twee winnende projecten voor melkveehouderijen worden
nader voor het voetlicht gebracht door de navolgende
sprekers.
VEESTAL - 2DE PRIJS

VEESTAL - 1 STE PRIJS
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Christien Bas
Directeur van Danace voor de ontwikkeling van (grotere)
melkveebedrijven voor de toekomst. Zij presenteert het ontwerp van
het architectenbureau BSAA
Christien Bas is eigenlijk dankzij Google bij het prijsvraag
project betrokken. Zij werkt zelf op het gebied van
inrichting en logistiek voor met name de rundveehouderij.
Het team waarvan zij met architect en aannemer heeft
samengewerkt heeft elkaar via Google gevonden.
De constructie is zodanig opgesteld dat de aannemer alle
verantwoordelijkheid kreeg, hij moet het uiteindelijk
uitvoeren en als er iets niet werkt of functioneer krijgt hij
waarschijnlijk al het commentaar en mag hij het oplossen.
Dus dat is de centrale functie in het geheel.
BSSA is het architectenbureau dat tevens alle contacten
verzorgt met zowel Realdania als met de mensen in de
werkgroep, de landschapsarchitect, de constructeur, een
milieuspecialist en andere betrokkenen.

FUTURE FARMING - FIRST PRIZE PROPOSAL BY BSAA ARCHITECTS

LANDSCHAP EN ONTWERP
LOGISTI CS

CONTEXTUAL OVERVIEW

SCHEMATIC ILLUSTRATION OF CUT-OUTS IN STABLE BODY

PERSPE CTIVE VIEW OF STABLE VOLUME

Er moet gebouwd worden in een landschap met heuvels en
dalen in oost Jutland waar vanuit de ijstijd nog heuvels
voorkomen. De locatie ligt vlak achter die heuvelruggen
waar de westenwind heel hard door kan komen. De stal
met een uitloop is net achter de heuvelrug gesitueerd.
Een goed stalklimaat is een factor waar veel aandacht voor
moet zijn, wat eisen stelt aan veel en goede ventilatie en
een goed geïsoleerd dak.
Wel of geen koeien in de wei is op dit moment een item in
Denemarken. De dierenbescherming is hiervan een sterke
voorstander, maar deskundigen hebben ook argumenten
dat diergezondheid niet beter wordt door de koeien te
laten grazen. Sommige melkfabrieken overwegen
weidegang eventueel economisch te honoreren.
De opdracht was aanvankelijk om te starten met 500
koeien en binnen 10 jaar door te groeien naar 1000 koeien.
Die opdracht is door Bas aangescherpt omdat
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ontwikkelingssnelheid van deze bedrijven in Denemarken
veel hoger ligt. Nu wordt gekoerst op 500 koeien in 2008,
naar 1000 in 2010 waarbij er tien jaar verder waarschijnlijk
sprake zal zijn van 2000 tot 5000 koeien. Het kan zijn dat
dit alles op één bedrijf gerealiseerd wordt, maar het is ook
goed denkbaar dat over meerdere bedrijven wordt gespreid.
Het is van belang om de tijdcirkel in de gaten te houden.
Net als in Nederland heeft de melkveehouderij zich
ontwikkeld vanuit de bekende grupstal. Daarna verschijnt
de ligboxstal of loopstal. Bij groei van het bedrijf wordt de
loopstal vaak verlengd. Alleen de schaalsprong van vandaag
en morgen is heel wat ingrijpender dan die van gisteren.
Toen ging het om een groei van 80 naar 170, terwijl we nu
spreken over stappen van 170 naar 500 koeien.
Er is gekozen voor een lange stal waarin alle functies
achter elkaar zijn gelegen en er wordt een nieuw woonhuis
bijgebouwd. Het oorspronkelijke bedrijf wordt geheel
verwijderd. Voor 500 koeien wordt hier qua arbeid
uitgegaan van 100 koeien per man. Behalve de boer zelf zijn
er dan nog vier werknemers nodig. In Denemarken is het
traditie dat het bedrijf ook woongelegenheid biedt aan de
werknemers. Aanvankelijk waren in het plan dan ook nog
vier extra eengezinswoningen gepland, maar die zijn later
uit kostenoverwegingen weer snel geschrapt.
Voor een doorgroei naar 1000 koeien kan de stal nog een
keer verlengd worden.
Er zijn ook andere mogelijkheden. Even ten zuiden ligt het
eigen bedrijf waar jongvee gestald wordt. Dat is nog uit te
breiden met stalruimte voor 500 koeien en wellicht later
ook meer. Omdat je niet weet hoe de ontwikkelingen lopen
is het goed alternatieven achter de hand te hebben.

PLAN OVERVIEW

Er is ook de wens om welzijnsruimte te creëren in de vorm
van een uitloop voor de koeien. De dieren bepalen elke dag
zelf of ze wel of niet naar buiten willen. Iedereen die met
koeien werkt, weet dat koeien elke dag zullen kijken hoe
het buiten is. Is het gewoon goed weer, of gaat haar beste
vriendin mee dan blijven ze buiten. Gaat de beste vriendin
CROSS SECTION & PRINCIPLE FOR VENTILATI ON THROUGH ROOF CUT-OUTS
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niet mee dan is ze heel snel weer binnen.
Per koe geldt een ruimtebehoefte van 10 vierkante meter in
de stal, 10 vierkante meter voor de opslag en ongeveer 25
kuub voor mestopslag en vervolgens kun je bepalen hoeveel
hectare er nodig is.
Omdat de voeropslag vaak tot zo’n drie tot vier meter hoog
wordt opgetast, wordt dit bijna net zo dominerend als de
stal. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van de
kenmerken van het geaccidenteerde terrein. In het hoogte
reliëf ligt de stal centraal met aan de hogere kant de
heuvelrug en aan de lagere kant een goede mogelijkheid
om de silo’s in te graven, zodat ze vanuit het landschap
niet zichtbaar zijn. De uitloop voor de koeien ligt tussen de
stal en voederopslag.
De stal heeft een geïsoleerd dak om te grote warmte voor
de koeien tegen te gaan omdat dan hun productie omlaag
gaat. Er is gekozen voor een stalen constructie met
standaard sandwichpanelen, maar dat kun je op
verschillende manieren uitvoeren. Gewoonlijk kent zo’n
dak een open nok in het midden voor de ventilatie maar
dat kan ook anders. Als metafoor diende een stuk
verfrommeld papier dat vertaald is in een geleed en
golvend dak waarin de ventilatieopeningen, als ware het
puntige dakkapellen, in verwerkt zijn. De dakconstructie
heeft 10 verschillende spanten die, afhankelijk van hoe ze
achter elkaar worden gezet de verschijning van de stal
bepalen.
Hoewel er met standaard platen wordt gewerkt moeten veel
platen worden bijgesneden en zijn er verschillende
bijzondere aansluitingen die vakmanschap en tijd vragen,
wat natuurlijk extra kosten met zich meebrengt.

INTERIOR VIEW

INRICHTING

De inrichting van de stal is in principe voor 500 koeien met
400 koeien voor de dagelijkse productie. De opzet is vrij
eenvoudig met een indeling in drie groepen van 130 koeien
en twee melkrobots. Daarnaast is er ruimte voor de
zogenaamde focusgroep. Dat zijn de verse koeien, en de
FREE PASSAGE

ROOF CONSTRUCTION
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droge koeien, de koeien met zwangerschapsverlof, de
afkalfafdeling en dergelijke.
De inrichting van de stal is in opzet zonder ligboxen, maar
volgens het principe van de vrije loopstal, waarover Paul
Galama al eerder sprak. Voor de bodem is het uitgangspunt
zand, zowel voor de binnen als de buitenruimte. Als dit
niet zou functioneren of nu (nog) niet uitvoerbaar zou zijn,
dan kan er gewoon een vier rijen stal ingezet worden met
twee voerpaden aan de buitenzijde.
Er is ook aan een ‘skybox’ voor bezoekers gedacht van
waaruit de koeien uit de focusgroep zichtbaar zijn. Dit zijn
de droge koeien waarbij de verse koeien in de zwangerschapsafdeling staan. Bij de 400 productie koeien komt
geen bezoek.

A PROJECT IN CONTINUOUS PROGRESS...
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Mads Lindstrøm
Chef van het architectenbureau Link Signatuur A/S dat actief is op
het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw
Mads Lindstrøm is als architect verantwoordelijk voor het
ontwerp voor uitbreiding van de boerderij Vejlskovgaard te
Odder. Lindstrøm is vanaf het eerste begin van deelname
aan de prijsvraag betrokken bij het project en functioneert
binnen een team van deskundigen, ieder met hun
specifieke expertise. Naast een architect bestaat het team
onder meer uit een constructeur, een aannemer, een
agrarisch consulent en een landschapsarchitect. Er is geen
sprake van een hiërarchische rangschikking van de
adviseurs onderling. Deze vorm van samenwerking pakt
goed uit en mondt uit in een ontwerp dat ook bij de
opdrachtgever in goede aarde valt.
SITUATIE IN HET LANDSCHAP

O N T W E R P O P G AV E

In plaats van een puur industriële benadering is gekozen
voor een aanpak waarbij ook aandacht is voor de
ambachtelijke aspecten van het boerenbedrijf, de specifieke
manier van leven, en het welzijn van werknemers en
koeien. De opdrachtgever, Hans Jakob Fenger, opereert als
conventionele boer met 150 koeien. Op dit moment bestaan
plannen voor uitbreiding van de veestapel naar 450 tot 470
koeien. De zoon staat op het punt om zijn vader op te
volgen en in de toekomst wordt groei voorzien tot zo’n 600
tot 700 koeien.
De ontwerpopgave betreft het realiseren van een nieuw
gebouw voor de melkproductie en tevens hergebruik van de
bestaande gebouwen voor onder meer het stallen van jonge
koeien en het onderbrengen van machinerie. Ook moet
ruimte worden gereserveerd voor de verkoop van melk en
andere agrarische producten.

BOVENAANZICHT

VOGE LVLUCHTPERSPECTIEF

De bestaande boerderij is een traditionele Deense boerderij
opgetrokken in baksteen. De boerderij is gesitueerd langs
een doorgaande weg, nabij de plek waar een landweg
aantakt aan de hoofdweg. Het terrein wordt gekenmerkt
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF

PLATTEG ROND

BIJDRAGE - MADS LINDSTRØM
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door een hoge landschappelijke waarde, en bevat twee
flanken van heuvels die aflopen in de richting van de
doorgaande weg. Het hoogteverschil op het terrein
bedraagt 20 meter.
De ontwerpopgave behelst het herscheppen van de
boerderij als nieuw totaalcomplex, met centraal het erf als
nieuw bedrijfshart waaromheen de nieuwe en bestaande
gebouwen zijn gegroepeerd. Vanuit het nabijgelegen
(bestaande) woonhuis voor de familie kan de boer overzicht
houden over het bedrijf. Hiermee is de boerderij ook in
functioneel opzicht doelmatig ingedeeld met zo kort
mogelijke lijnen.
O P Z E T VA N D E N I E U W B O U W

De nieuw te realiseren gebouwen liggen aan de overzijde
van de landweg die als oprijlaan van de boerderij fungeert
en uitmondt op het centrale erf. De boer wil graag
zichtbaar zijn in het landschap en in de lokale
gemeenschap, en wil een plek creëren die uitnodigend is
voor bezoekers, en die op een positieve manier bijdraagt
aan een dialoog over zijn wijze van boeren.

GEVELAANZICHT

Door de kruisvormige plattegrond van de nieuwe
bedrijfsgebouwen opent het complex zich naar het
landschap; het landschap nadert het gebouw vanaf
verschillende zijden.
GEVELAANZICHT

De kruisvormige plattegrond maar met name ook het
gebruik van herhaalbare modules resulteren in een flexibel
gebouw dat in verschillende richtingen kan worden
uitgebreid. Door de vrij dragende dakconstructie van staal
gefundeerd op beton, los van de constructie van de vloer, is
er een maximale vrijheid van indeling. Het gebouw zou in
de toekomst een geheel andere bestemming kunnen
krijgen, of zelfs relatief eenvoudig kunnen worden
opgenomen en elders herbouwd.
In de huidige indeling van het nieuwe bedrijfsgebouw zijn
GEVELAANZICHT
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de koeien verdeeld over vier verschillende secties: twee
maal 130 melkkoeien, ieder voorzien van een melkrobot,
en een sectie voor 70 melkkoeien met eigen melkrobot.
Daarnaast is ruimte voor 113 koeien die buiten de
melkproductie vallen. De doorsnede toont een
conventionele stalvloer waarbij de koeien zowel in enkele
als in dubbele rijen staan opgesteld.
Aan de zijde van het centrale erf bevindt zich het gebouw
voor administratie en het observatiecentrum van de
agrariër. Verder is ruimte gereserveerd voor voedselopslag.

CONSTRUCTIEVE OPZE T

CONSTRUCTIEVE OPZET MET DAK

CONSTRUCTIEVE OPZE T MET DA K EN GEVE L

PERSPECTIE F

Het bedrijfsgebouw is zo licht en open mogelijk. Ten
behoeve van een maximale ventilatie zijn topgevels
aangebracht, die ook zoveel mogelijk open zijn gelaten. Om
weersinvloeden en zon tegen te houden zijn de topgevels
opgevat als een scherm, opgebouwd uit stalen lamellen die
niet beweegbaar zijn. Ook is in het hele gebouw een
ventilerende nok toegepast. Verdere optimalisering van het
binnenklimaat geschiedt door het binnenlaten van zoveel
mogelijk zonlicht. Hiertoe is voorzien in een opaal
membraan als dakbedekking (30 tot 40 procent
lichtdoorlatend).
Door de toepassing van een serie topgevels voorzien van
lamellen kent het gebouw een open uitstraling. De relatie
met de omgeving is een hoofdthema: omdat vanaf de vloer
de eerste twee meter helemaal open zijn gehouden, zijn de
koeien volledig zichtbaar. Het gebouw toont haar functie.
Hoewel onderscheidend in architectuur kent het gebouw
een uitnodigend karakter. Voor bezoekende schoolklassen,
dorpsgenoten en andere belangstellenden wordt een
bezoekerscentrum ingericht met een centraal balkon met
ruimte voor 30 mensen, vanwaaruit volledig overzicht
mogelijk is over de melkveehouderij en het productieproces
ook op computerschermen kan worden gevolgd.
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TOTA A L C O M P L E X R O N D C E N T R A A L E R F

Het centraal gelegen erf vormt de meest dynamische plek
en bevat een goede concentratie van gebouwen. Niet alleen
in functioneel opzicht, maar ook in architectonisch opzicht
is gezocht naar een dialoog tussen bestaande en nieuwe
bedrijfsgebouwen. Vormverwantschap ontstaat doordat het
dakenlandschap en de dakhelling van het nieuwe
bedrijfsgebouw overeenkomsten vertoont met die van de
bestaande boerderij. Ook de toepassing van baksteen voor
het administratiegebouw wordt gerefereerd aan de
bestaande, traditionele boerderij.
De toepassing van topgevels verkleint tevens de schaal van
het gebouw als geheel, en biedt de mogelijkheid te
variëren, bijvoorbeeld aan de uiteinden van de kruisvorm.
Visueel wordt het dakoppervlak door de topgevels
opgedeeld en verkleind, en gerelateerd aan schaal van het
omliggende landschap en meer traditionele boerderijbouw.
De toepassing van topgevels vergt een grotere investering
dan gebruikelijk voor bedrijfsgebouwen in de
melkveehouderij. Wel wordt hiermee een optimaal
binnenklimaat verkregen voor wat betreft ventilatie en
daglichttoetreding. Het financiële probleem is nog niet
opgelost. Lindstrøm sluit niet uit dat het uiteindelijk
gerealiseerde ontwerp toch op bepaalde punten zal
afwijken van het huidige ontwerp. Niettemin is de hoop dat
de ideeën uit het ontwerp zullen worden opgepakt, en
worden doorontwikkeld zodat het concept bijvoorbeeld ook
in kostentechnisch opzicht kan worden geoptimaliseerd.

AANZICHT BIJ AVOND

INTERIEUR VANAF LOOPBRUG

INTERIEUR

BEZOEKERSCENTRUM
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Bram Prins
Partner in familiebedrijf met melkveehouderij,
biogasenergiewinning en advies. Mede oprichter van de European
Dairy Farmers en de Global Dairy Farmers. Freelance werkzaam
voor het Agro-Center voor projecten die zich positief en proactief
richten op de toekomst voor het platteland en de landbouw.
Als ondernemer in een familiebedrijf heeft Bram Prins het
door Arnoud Garrelts gepresenteerde keukentafeloverleg
aan den lijve ervaren. Dat was een goede ervaring. Goed
voor de ondernemer omdat hij in dat overleg uitgedaagd
wordt om na te denken over de ontwikkeling van zijn
bedrijf, om een visie te ontwikkelen. Er gebeurt veel op het
platteland, er is sprake van regionale transities, die van
invloed zijn op de ontwikkelingen ter plaatse.

COMMUNITY DAIRY

In de driehoek van Ondernemer, Onderneming en
Omgeving verschuift de hoofdpositie van de onderneming
naar de omgeving. Hier ligt de basis voor de markt, de
interactie en het maatschappelijk gebeuren. Er kan zoveel
meer op het platteland. Er wordt niet alleen voedsel
geproduceerd, maar je kan er bijvoorbeeld ook leven,
plezier maken, weer in balans komen na een stressvolle
periode. Om al die potentiële functies mogelijk temaken
heb je ondernemers nodig die samen deze nieuwe markten
bedienen. Daarbij valt te denken aan zorg, recreatie,
regionale producten en wat dies meer zij. Om tot een
dergelijke ontwikkeling te komen zijn netwerken nodig.
Het keukentafeloverleg is zo’n netwerk, maar het kan ook
gaan om ondernemers onderling of contacten met burgers.
Alleen samen kan deze transitie gerealiseerd worden. Dat
kan overigens ook alleen maar als het nuttig en betaalbaar
is. De regio behoeft daartoe een al dan niet virtueel
centrum voor samenkomst, waar mensen vanuit de regio
zelf stappen ondernemen. Voor een dergelijke ontwikkeling
is steun op nationaal en internationaal gebied
onontbeerlijk. Prins leidt in dit verband een groep van
internationale melkveehouders in het kader van
multifunctionele bedrijfsvoering waartoe zij de European
Multifunctional Farmers hebben opgericht. Hier gaat het
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om de ontwikkeling in brede zin van de rundveehouderij
in het kader van de globalisering. Wat betekent de
globalisering voor ons leven. We gaan niet alleen meer op
vakantie naar Ameland, we trekken de hele wereld over,
maar we leveren onze producten ook over de hele wereld.
Andersom betrekken bedrijven als Albert Heijn hun
producten allang niet meer alleen uit Nederland.
Z O E K TO C H T N A A R D U U R Z A A M H E I D

Als boeren willen we duurzaam en verantwoord
produceren, maar hoe dat te doen zonder daarmee in
conflict te komen met de samenleving. De burger wil
koeien in de wei, maar eerder heeft Paul Galama ons uit de
doeken gedaan dat de ontwikkeling in het moderne
grootschalige veebedrijf de andere kant opgaat. De boer is
medebeheerder van het platteland, hij is geen eigenaar
meer van het landschap. Niet de onderneming staat meer
centraal, maar de omgeving. Hoe kunnen wij vervolgens in
netwerken inhoud geven aan de groene ruimte waarin de
landbouw zijn positie moet verwerven. Daarbij moet er
worden samengewerkt met tal van partijen als overheden,
natuurmonumenten de provinciale landschappen, adviesonderzoekorganisaties als Libau en Belvedère en natuurlijk
de boeren, de ondernemers.
Via het Agro center wordt een bijdrage geleverd aan
gebiedsbestemmingen vanuit de ondernemer, verder zijn er
projecten als Animal in Balance. Daarbij gaat het niet om
geaccepteerde, maar om gewenste boerderijsystemen
vertaald in een duurzame balans tussen people, planet en
profit. Dat wil zeggen een integraal boerderijsysteem met
stal, inclusief melk en voedersystemen, een bedrijfssysteem
inclusief landgebruik en een totaal systeem inclusief de
positie in en de relatie met de maatschappij.
Een en ander wordt ontwikkeld via een werkwijze van
drietal waardenorientaties ontleend aan de filosofie.
Daarbij gaat het in de eerste plaats over het nut, c.q. de
ratio en meetbaarheid, vervolgens de balans tussen rechten
en plichten van alle betrokkenen en tenslotte de deugd,

NATURE DAI RY
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gebaseerd op het excelleren ingebed in een lokale
gemeenschap.
In dat verband zijn drie prototypes ontwikkeld:
- community dairy, deze is gebaseerd nut en deugd ingebed in de
lokale samenleving.
- nature dairy, mens en dier staan hier centraal, ‘met de
melkrobot de natuur in’.
- specialty dairy, een heel gespecialiseerd en specifiek system,
streng gecontroleerd en transparant naar de samenleving.
Wat kan dit betekenen voor Groningen of voor Nederland:
dat is de zoektocht die Libau en het Agro-Center, in
samenwerking met de provincie Groningen, Belvedère,
boeren en architecten concreet hebben uitgezet in het
project Vitaal Platteland Vitale Architectuur.

SPECIA LTY DAIRY

B I J D R AG E - W I J B R A N D H AV I K

Wijbrand Havik
Directeur van Libau, de organisatie die de Groninger gemeenten
adviseert op het gebied van welstand, monumenten, archeologie en
landschap.
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benaming voor het uiterlijk aanzien van het erf. Dit komt
des te onbarmhartiger in beeld bij het ontbreken van
passende erfbeplanting.
L A N D S C H A P E N VO R M G E V I N G

De wereld van Cornelis Jetses bestaat niet meer. Misschien
nog wel letterlijk de plaatjes, maar er is geen enkele
historische boerderij meer waarop nog op dezelfde wijze
geboerd wordt als in de bouwtijd. In feite zijn de
historische boerderijen niet meer geschikt voor de huidige
agrarische bedrijfsvoering. Als bij een oude boerderij dan
ook niet één of meer nieuwe loodsen of stallen te zien zijn,
dan kan men er bijna wel van uitgaan dat op deze boerderij
niet meer geboerd wordt.
Opvallend bij bijna alle uitbreidingen of geheel nieuwe
bedrijven is dat erfbeplanting nagenoeg altijd ontbreekt
zodat het historische beeld van boerderijen als groene
eilanden in het landschap steeds meer verleden tijd wordt.
Daarnaast levert de beperkte maat van het bouwblok
ongewenste ordeningen op het erf op. De omvang en de
bedrijfseconomische vorm van veel nieuwe agrarische
bebouwing is van dien aard dat deze zich architectonisch
moeilijk meer laten verzoenen met een historische
boerderij. De architectonische middelen schieten in feite te
kort waardoor alleen een acceptabel geheel kan ontstaan
als oud en nieuw duidelijk van elkaar worden
losgekoppeld. Als men alles aaneen laat klonteren ontstaan
er twee negatieve effecten. In de eerste plaats wordt de
kwaliteit van het historische ensemble vernietigd en in de
tweede plaats krijgen de nieuwe elementen ook geen eigen
nieuwe karakteristieke waarde omdat ze ruimtelijk zonder
structuur of visie zijn gesitueerd.
Dat wil niet zeggen dat de nieuw gebouwde schuren op
zichzelf niet van voldoende kwaliteit zijn, maar het is vaak
in eerste instantie de onverschillige ordening die negatief
in beeld komt. Daarbij komt bij een veehouderij vaak nog
het grote oppervlak aan toegevoegde zaken als
veevoeropslag en materieel. Bij sommige
melkveehouderijen is verrommeling nog een eufemistische

Uit zorg over de kwaliteit van de agrarische bebouwing
verzocht de provincie Groningen Libau enkele jaren
geleden om een prijsvraag te organiseren voor
boerderijbouw. In Nederland bestaan vooral
ontmoedigende voorbeelden van boerderijprijsvragen.
Zelden bleken in het verleden jury’s bestaande uit
bedrijfsdeskundigen en de ontwerpende discipline het eens
te kunnen worden over een winnend ontwerp. Als
(landschaps)architecten enthousiast waren over een plan
dan was er bedrijfstechnisch wel wat op aan te merken en
andersom. Als gevolg van het prijsvraagkarakter treden
boer en ontwerper tijdens de ontwikkeling niet met elkaar
in overleg en later blijken ze elkaar niet meer te kunnen
vinden. Bovendien is het probleem niet dat architecten
geen goede stal zouden kunnen ontwerpen, maar dat er
zelden of nooit een architect wordt betrokken bij de bouw
van agrarische bedrijfsbebouwing. Het is dus essentieel dat
boeren, stallenbouwers en architecten met elkaar aan tafel
gaan en samen optrekken. Dit is de formule van Vitaal
Platteland Vitale Architectuur.
In plaats van een prijsvraag heeft Libau destijds een
enquête uitgeschreven waarin aan een veelheid van
maatschappelijke groepen, als boeren, toeristen, politiek,
scholieren, aannemers, architecten, boerinnen en
historische kringen, hun mening gevraagd is over de
kwaliteit van de agrarische nieuwbouw. De keuze moest
gemaakt worden in het besef dat een hedendaagse
agrarische bedrijf niet meer in een oude boerderij kan
worden uitgeoefend en dat nieuwbouw derhalve nodig is.
De vragen waren gebaseerd op de beleidskaders die Libau
hanteert voor de welstandsadvisering op dit gebied.
Interessante uitkomsten waren de volledige
geaccepteerdheid van ligboxstallen, en de breed gedragen

D E WERELD VAN CORNELIS JE TSES

SCHA ALVERSCHIL

ZONDER NIEUWE LOODS OF STAL HEEFT DE OUDE BOERDERIJ ZELDEN NOG EEN
AG RARISCHE BESTEMMING
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MELKVEEHOUDERIJ

HISTORISCHE BOERDERIJ ALS GROEN EILAND IN HET VLAKKE LANDSCHAP

B I J D R AG E - W I J B R A N D H AV I K

afkeur van opvallende kleuren in het landschap alsmede de
behoefte aan een stevige erfbeplanting of landschappelijke
inbedding. Ten aanzien van de bebouwing is een grote
voorkeur merkbaar naar referenties met het verleden, zoals
dakschilden met uilenborden op ligboxstallen. Meer
‘eigentijds’ ogende bedrijven kregen geen hoge score.
De behoefte aan meer op de oude cultuurhistorische
kenmerken van landschap en boerderijen afgestemde
nieuwe agrarische bebouwing inspireerde de agrarische
natuurvereniging Wierde en Dijk tot het (Belvedère) project
Landschappelijk Bouwen. In dit kader ontwierp architect
Jan Giezen op basis van de huidige constructieve opzet van
agrarische loodsen een aantal te standaardiseren
aanpassingen waardoor de harde kanten van de huidige
stalen loodsen met een hoge dakvoet en een flauwe
dakhelling werden verzacht en genuanceerd. Hiertoe wordt
ingezet op open kapschuurachtige gevels, aangesleepte
aanbouwen met een lage dakvoet en de toepassing van een
steilere dakhelling en dakschilden aan de koppen van de
gebouwen. Onder auspiciën van Wierde en Dijk zijn er drie
schuren gebouwd: een ligboxstal, een materieel opslag en
één voor een gemengde functie. Ondanks de grote
belangstelling van boeren voor de ontwerpen is de bouw
ervan tot drie stuks beperkt gebleven, mede als gevolg van
het feit dat geen enkele stallenbouwer deze opzet in zijn
pakket heeft opgenomen en een dergelijke stal dan ook
altijd duurder zal uitpakken. Voor situaties waar een
uitbreiding nodig is bij een nog gave historische boerderij
op het oude erf biedt de oplossing van Wierde en Dijk een
welkom alternatief. Voor de grootschalige ontwikkelingen
lijken andere concepten meer opportuun.
C U LT U U R H I S TO R I E E N S C H A A L S P R O N G

Overigens moeten referenties aan het verleden met een
kritische blik en met de nodige nuancering bekeken
worden. In Groningen en Friesland is ons historisch beeld
bepaald door de kophalsromp boerderijen, de stelpen en de
Oldambtster boerderijen. Vorm en positie van het
woonhuis verschilt, maar de grote (Friese)schuur is bij alle
OUD EN NIEUW KOMEN NIET TOT HUN RECHT

B I J D R AG E - W I J B R A N D H AV I K

typen hetzelfde of nauw verwant. Maar bouwen in
continuïteit van het verleden is meer dan zoveel mogelijk
refereren aan de nu als hét historisch beeld beschouwde
Friese schuur. Dit boerderijtype is nog maar net 300 jaar
oud. In de 1500 daaraan voorafgaande jaren bepaalde het
zogenaamde langhuis het beeld. Er is in gebouwde zin dus
geen eenduidig beeld en er is meer. Het gaat hier ook over
de mentaliteit en identiteit van de boeren die in een hard
bestaan in dit kustgebied hun land letterlijk op de zee
moesten veroverden en er zich dagelijks tegen moesten
beschermen. Vernieuwing als traditie. Het zijn ook die
noties van eigenschappen die moeten worden
aangesproken in de zoektocht naar nieuwe concepten voor
de moderne grootschalige veehouderij.
Het programma van eisen voor een modern (melk)veebedrijf staat ver af van die van zo’n 150 jaar terug. In feite
kan nu worden volstaan met als het ware een dak boven
het weiland. Een belangrijk deel van de kosten zit nu nog
in de inrichting, maar Paul Galama schetste in zijn bijdrage
een toekomst waarbij een bruin weiland realiteit lijkt te
worden. Inmiddels hebben we de derde generatie van
ligboxstallen en gelet op de huidige snelheid van
schaalvergroting hoeft het niet te verbazen dat de
eerstvolgende generaties elkaar sneller zullen opvolgen.
Tot nu toe worden alle ontwikkelingen opgevangen in het
ruimtelijk concept van de oude en huidige ligboxstal. Een
flauw hellend dak van golfplaten met een stalen
constructie op een al dan niet onderkelderde betonnen
vloer. Maar wat gebeurt er als je deze schuren voor nu
gemiddeld zo’n 100 stuks melkvee met een factor vijf tot
twaalf vergroot. Ten behoeve van een adequate
landschappelijke inpassing en een duurzame ruimtelijke
kwaliteit is onbeperkte vermenigvuldiging van de huidige
stallen een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling. Om
grootschalige landbouw duurzaam in de Nederlandse
samenleving te kunnen laten landen zijn nieuwe wervende
concepten nodig en dat gaat niet vanzelf. Er moeten
nieuwe coalities gesmeed worden die dergelijke
perspectieven in beeld brengen en handen en voeten geven.
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VOORKEUR VOOR GEDEKTE KLEUREN

OPVALLENDE KLEUREN SCHREEUWEN I N HET LAND SCHA P

ROMMEL OP HET ERF

VERROMMELING

VOORBEELDIGE STAL

NIEUWE MELKVEEHOUDERIJ
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NIEUWE STAL MET EINDSCHILDEN

STAL VAN WIERDE EN DIJK

HISTORISCHE BOERDERIJ MET DWARSVOORHUIS

LANGHUIS D É BOERDERIJ VAN VOOR 1800

B I J D R AG E - W I J B R A N D H AV I K

De betekent een wezenlijke koerswijziging ten opzichte van
de huidige praktijk.
Het beeld van de huidige stallenbouw geeft nog weinig
blijk van het besef dat die andere concepten nodig zijn. De
ligboxstallen op zichzelf zijn transparanter geworden door
de open zijgevels, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ten
goede komt. Maar ze worden wel steeds langer en breder en
dus ook hoger. De plaatjes tonen twee bedrijven die beide
in enkele fasen zijn uitgebreid en waarvan de laatste
ontwikkelingen in architectonische zin de meeste kwaliteit
hebben. Niettemin wordt aan een historische
tweekapschuur een stal van 120 meter toegevoegd voor zo’n
350 koeien. Langs de weg van Aduard naar Oldenhove
verschijnt deze nieuwe stal vanuit verschillende posities in
beeld tezamen met verlengde stallen van het tweede
bedrijf. In het landschap ontstaat zo een reëel beeld van
een bedrijf met meer dan 700 koeien, die over een grote
maat van zo’n 300 meter het landschap als het ware
dichtzet. De groene nuancering is te danken aan de
erfbeplanting bij enkele woningen die mede in het blikveld
staan.
De schuren groeien derhalve in omvang waarbij in het
algemeen onverschilligheid ten aanzien van ruimtelijke
kwaliteit de boventoon voert. Zo zou men wellicht bij een
cirkelvormige carrouselstal een herkenbare buitenkant
verwachten, maar daarvan is alleen maar één Deens
voorbeeld bekend in Hedegard. Hier heeft een eigenwijze
boer zijn eigen ideeën doorgezet ten aanzien van de layout
en de ruimtelijke opbouw van zijn melkveebedrijf. De kern
is een carrouselmelkstal voor 64 koeien waarbij melken en
voeren in de melkstal samenvalt. De rondgang van de
carrousel is bepaald op de opname van het voer en niet op
de melktijd. Dit concept bespaart derhalve ook op de
bekende voersystemen. De vormgeving van de stal is het
directe gevolg van het ruimtelijk concept met een centrale
melkstal en daaromheen de koeien en levert zowel aan de
binnenzijde als in het landschap een spectaculair beeld op.
Innovatieve oplossingen voor melkveestallen in Nederland
blijven in feite beperkt tot de serrestal en de boogstal. In
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beide gevallen betreft het lichte constructies die met
behulp van kunststofdoeken worden afgedicht. De serrestal
is ontwikkeld op het principe van de kassenbouw en heeft
boogvormige daksegmenten waarover doorschijnend
kunststof wordt gespannen. Dit leidt tot een heel licht
interieur, dat inhoud geeft aan het idee van een dak boven
het weiland. Het exterieur is nog voor verbetering vatbaar.
De bouwer en Libau hebben voor gezamenlijke kosten een
architectenbureau opdracht gegeven om het veelbelovende
concept ook in architectonische zin op een adequaat
niveau te brengen. De eerste stal volgens deze nieuwe
aanpak zal binnenkort gerealiseerd worden. Naast de
voordelen van de boogstal spreekt landschappelijk gezien
vooral het nadeel van de grootschaligheid van het concept.
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GROTE C ARROUSE LSTAL IN DENEMARKEN

Z O E K TO C H T VA N V I TA A L P L AT T E L A N D
V I TA L E A R C H I T E C T U U R

Een inspirerend voorbeeld van een moderne stal is wel die
bij het Dansk Landbrugmuseum, op het landgoed Gammel
Estrup nabij Auning.
Hierbij ging het om een vleesveestal in combinatie met een
voorlichtingscentrum en een kinderboerderij. De drie
gebouwen hebben dezelfde opzet, vorm en constructie. Het
geheel is uit hout opgetrokken, waarbij de drie ‘stallen’
identiek zijn, maar door middel van losse invullingen voor
hun specifieke functie geschikt zijn gemaakt. Naast de
brede functionele kwaliteiten maken de stallen vooral
indruk door hun heldere en eenvoudige opzet en de
hoogwaardige en strakke detaillering.
Voor het project Vitaal Platteland Vitale Architectuur
(VPVA) vormt Gammel Estrup een van de belangrijkste
inspiratiebronnen. Bouwen in het landschap kan echt
anders. Het bijzondere van VPVA is het feit dat er van meet
af aan is ingezet op een nauwe samenwerking tussen
boeren en architecten. Er is voor twee architecten voor
beide locaties gekozen om te voorkomen dat de onbekende
architectonische inbreng zou worden afgerekend op één
betrekkelijk willekeurig architectenbureau. Architecten
zijn niet of bij hoge uitzondering in beeld bij de bouw van

INTERIEUR KOEPEL

INTERIEUR SERRESTAL

INTERIE UR MELKSTAL
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boerderijen. Architecten en boeren ontmoeten elkaar dus
niet en verreweg de meeste boeren en stallenbouwers zien
geen meerwaarde van de inschakeling van een architect.
Mede om die reden is besloten tot het organiseren van een
kennismakingsexcursie, waarbij het tweede doel was om
ook kennis te maken met grote bedrijven die zich
voorbereiden op de volgende schaalsprong. Een driedaagse
excursie in een ‘werkbus’ naar praktische voorbeelden in
Denemarken. Naast de inspirerende voorbeelden waren
vooral de indringende gesprekken in de werkbus van
belang. Onder regie van de projectgroep is gedurende alle
drie dagen van 9.00 tot 23.00 naast de bezoeken
voortdurend gediscussieerd over de programma’s van eisen
en de voor- en nadelen van de voorbeelden die de bezochte
boerderijen toonden.
De excursie heeft een groot rendement gehad. De partijen
hebben elkaar goed leren kennen en er heeft zich een sterk
wederzijds vertrouwen ontwikkeld. Vakinhoudelijk was de
combinatie met de werkbus en de werkbezoeken aan
vooroplopende bedrijven een voortdurende inspiratiebron
voor debat over het uiteindelijke programma van eisen.
Na de excursie zijn in feite vier bouwteams gevormd,
waarin beide architectenbureaus in nauw overleg met de
boeren en de projectgroep voor elk bedrijf een plan in de
vorm van een zogenaamd voorlopig ontwerp hebben
ontwikkeld. Voor een verdere uitwerking naar het
bouwklaar maken van het ontwerp konden zowel alle vier
als geen enkel plan in aanmerking komen, zowel als alle
varianten daartussen. De projectgroep en de boeren hebben
unaniem besloten om de beide ontwerpen van architectuurstudio Skets verder te laten uitwerken. Voor beide
locaties is sprake van eenzelfde concept dat zich voor
verschillende specifieke agrarische functies goed blijkt te
lenen. Het concept toont een gelaagdheid, dat antwoord
geeft aan alle vragen die vanuit de verschillende invalshoeken aan het ontwerp gesteld kunnen worden. Zoals een
goed ontwerp betaamt is het geen compromis tussen alle
eisen en verlangens maar vormt het een synthese waarin
zowel het programma van eisen als de betreffende
randvoorwaarden volledig tot hun recht komen.

BOOGSTAL

AANZICHT POTSTAL IN GAMMEL E STRUP

POTSTA L IN G AMMEL ESTRUP
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DETAIL POTSTAL
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Yko Buursma en Jan Piet Nicolai
Beiden architect/directeur van architectuurstudio SKETS
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Skets start met een filmpje van het eerder door hen
ontwikkelde concept voor stallen met 1500 stuks melkvee
in het kader van het project Cowmunity dat al door Paul
Galama ter sprake is gebracht. Een volledig transparante
stal met licht doorlatende daken niet alleen boven de
stallen, maar ook (verplaatsbaar) boven de sleufsilo’s. De
vraag ging hier om verschillende vormen van
bedrijfsvoering, variërend van weidegang tot een locatie op
een bedrijventerrein met alle vervoer van buiten af. Dat
laatste ongeveer zoals het model Specialty Dairy zoals dat
zojuist door Bram Prins is gepresenteerd.
Vitaal Platteland Vitale architectuur is een heel ander
project. Skets is door Libau benaderd om zich te
presenteren voor deelname aan dit project. In tegenstelling
tot Cowmunity gaat het hier om een realistisch project met
boeren die ook concreet willen bouwen en waarvoor Skets
zich met volle overtuiging heeft ingezet onder het motto
Koe zoekt Stal.
Skets is enthousiast over de wijze waarop het project Vitaal
Platteland, Vitale Architectuur is aangepakt. De excursie
naar Denemarken is door Wijbrand Havik al gememoreerd,
maar dat was voor ons architecten wel een bijzondere en
leerzame ervaring. Zo zou je elke opdracht wel willen
starten. Drie dagen van vroeg tot laat veehouderijen
bezoeken en met boeren praten over hun ambities en
plannen. Zo leer je opdrachtgevers kennen en wij ook hen.
Na drie dagen droom je thuis nog van koeien en mest.
Maar wat vooral is bijgebleven van wat we gezien en
gehoord hebben, is dat boeren gericht zijn op bijzonder
efficiënt opereren en dat tot op de laatste minuut van de
dag telt of alles voor de koe wel goed geregeld is.
Dit besef vormt de peiler voor de ontwikkeling van ons
concept.
Skets is na de busreis met de bijgestelde programma’s van
eisen aan de slag gegaan. Er is gekeken naar de historie
waar boerderijen in het noordelijk kustgebied eeuwenlang
eenzelfde constructieve opzet kenden, zoals in de Plaats
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Melkema nog heel herkenbaar aanwezig is. Daarna zijn er
andere ontwikkelingen gekomen waarvan de
boerderijschuren in de Noord-Oost polder een mooi
consistent voorbeeld zijn.
Skets heeft de ambitie om voor de nieuwe grootschalige
ontwikkelingen voor zowel de vleesveehouderij als de
melkveehouderij een concept te bedenken dat niet alleen
deze verschillende vormen van bedrijfsvoering faciliteert,
maar richtinggevend kan zijn voor waar het ook in
ruimtelijke zin met de veehouderij heen kan gaan. Een
middel, model, constructie, kortom een concept met
toekomstwaarde, waarbij niet vergeten mag worden hoe
dat in het agrarisch verleden gebeurde en de manier van
denken waarin die ontwikkelingen vorm kregen.
De kern van het door Skets voorgestelde nieuwe model is
gebaseerd op de toepassing van een nieuw ontwikkeld
standaard spant dat op verschillende manieren kan worden
ingezet. Niet alleen voor verschillende vormen van
veehouderijen, maar ook voor verschillende locaties. In
eerste instantie is dus vooral gedacht vanuit het concept,
waarna het later is gevormd naar de specifieke aard van het
bedrijf en de locatie.
VOGELVLUCHTPERSPECTIEF

PERSPECTIEF

VOGELVLUCHTPERSPECTIEF
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PROJECT DE BUU R D E R I J

Eén ontwerp is geplooid naar de situatie in Noordlaren. Het
betreft hier een bedrijf van vleeskoeien waarvoor een
potstal voor 150 stuks vee moet worden gebouwd. Voor
deze bedrijfsvorm waar 50 koeien een gemiddelde zijn, is
dit ook een forse schaalsprong. De locatie ligt in een
gevoelig gebied aan de oevers van het Zuidlaardermeer aan
een boerenweggetje. Veel grond in dit gebied is van het
Groninger Landschap en vraagt een extensief beheer
waarvoor het onderhavige bedrijf zich uitstekend leent. De
bouwplaats heeft een driehoekige vorm met een zijde aan
het water naar het haventje van Noordlaren en aan de
andere lange zijde de eenvoudige boerenweg.
Een stal van deze omvang betekent een forse ingreep in een
kwetsbaar oud landschap. Inspiratie leverde hier ook de
oude kapschuren met hun open constructie. Daarnaast
speelde dierwelzijn een belangrijke rol, die voor het
gebouw veel licht, openheid en uitzicht vroeg. De stal dient
met name voor winterstalling, omdat de koeien een groot
deel van het jaar buiten lopen. De runderen worden in
groepen ondergebracht, hetgeen een segmentering van de
stallen met zich meebrengt. Het ontwerp behelst in feite
twee parallelle in vakken verdeelde stallen, die als gevolg
van de open binnenruimte zowel buitenlangs als van
binnenuit gevoerd kunnen worden. Centrum van de stal is
het atrium dat niet alleen licht en ruimte geeft, maar ook
verschillende functies kan vervullen. Voeropslag die vaak
tot verrommeling van het erf leidt, kan hier
‘binnenskamers’ blijven. Gedacht kan ook worden aan
toeristische functies, waarbij de boer als groot schaatsliefhebber ook een ijsbaan niet wil uitsluiten.
Aan de kopse kanten is ook ruimte voor voeropslag en daar
is ook een winkeltje gepland voor de verkoop van vlees en
andere agrarische producten.
Het portaal, het spant is een essentieel onderdeel van het
ontwerp. Het is een vast gegeven dat eindeloos in
verschillende variaties herhaald kan worden en op deze
manier ook schaalvergroting kan nuanceren. Kenmerk van
het concept is het spant, en de overdekte stalruimte die aan

BEELD VANUIT HET LANDSCHAP

LANGSGEVEL

KOPGEVEL

LUCHTFOTO VAN HET GEBIED

DOORSNEDE

SITUATIE MET NIEUWE STAL
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beide zijden open is. Indien één zijde gesloten zou zijn, dan
kijk je in een donker gat, dat zich in het landschap als
massa manifesteert. Gelet op de grote maten, die nu
eenmaal inherent zijn aan schaalvergroting is het naast
maatvoering van belang om massawerking in het
landschap te vermijden. De stal van Skets is geen schuur
die zich in het landschap als massa presenteert, maar het is
veeleer een strip die zich boven het landschap aftekent. De
open binnenruimte versterkt de transparante werking
omdat achter het stalprofiel zich weer een open ruimte
bevindt.
Op de ins en outs van de feitelijke bedrijfsvoering wordt
hier nu niet verder ingegaan dan de vermelding dat het
hier gepresenteerde ontwerp voldoet aan de
bedrijfstechnische eisen van de boer conform het
programma van eisen.
Bij de stal is ook een principe opzet van een bijbehorende
woning ontwikkeld. Deze woning aan de kop van de schuur
is ook ontworpen op basis van de spantconstructie van de
stal, waarmee een parallel gelegd is met de traditionele
verwantschap van woning en boerderij in dit gebied.
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PROJECT DE KO- A L I T I E

Het ontwerp voor Ko-alitie, een samenwerking van vijf
boeren in zuidwest Friesland, is tegelijkertijd en parallel
ontwikkeld met dat van Noordlaren. Voor dit nieuwe
bedrijf van de gezamenlijke boeren is gekozen voor een
locatie in de Groote Noordwolderpolder. Hier gaat het om
een melkveebedrijf dat in de nieuwe samenwerking wil
starten met 600 stuks melkvee met een potentiële
vergroting naar 1200 koeien. Het bureau voor
landschaparchitectuur Noordpeil heeft hiervoor in de open
ruimte van de polder een concept ontwikkeld waarbij het
grootschalige nieuwe bedrijf ook in landschappelijk en
maatschappelijke zin iets terug doet in de vorm van een
waterberging in dit lage natte gebied en een toeristische
fiets- en wandelroute naar de oevers van Fluessen. De
uitgebrachte grond kan dienst doen als aanaarding van de
voeder- en mestsilo’s.
Skets heeft zich in de situering en de layout van de nieuwe
boerderij gevoegd naar de structurele uitgangspunten van
het landschapsplan. Overigens is Skets van mening dat hun
concept voor VPVA op veel locaties toepasbaar is. Net als de
vroegere Oldambtster boerderij kan hun model
bijvoorbeeld gemakkelijk worden ingevoerd in zowel de
noordelijke kuststreken als in het veenkoloniale gebied.
Voor elke individuele boerderij hoeft Skets niet steeds als
architect op te treden, boeren zijn immers eigenwijs
genoeg om hun eigen plan te trekken. Het concept dat voor
VPVA is ontwikkeld, biedt boeren en aannemers de ruimte
om hier hun eigen invulling aan te geven. Skets ziet hun
belangrijkste bijdrage in het ontwikkelen van het concept,
waarbij zij voor de specifieke uitwerking voor de
onderscheiden locaties en specifieke bedrijfseisen niet
steeds per sé nodig zijn. Zij zijn uiteraard wel in beeld om
het concept voor specifieke eisen van locaties en
opdrachtgevers te faciliteren.

HET LAND SCHAP

Voor de Ko-alitie is in principe hetzelfde concept
gehanteerd in die zin dat voor dit bedrijf met veel meer
koeien en een volledig ander bedrijfsvoering dezelfde
LUCHTFOTO VAN D E POLDER
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constructieve opzet wordt toegepast, weliswaar met
eenzelfde spantconstructie maar dan in een dubbele
gespiegelde opzet, waarbij de asymmetrische profielen
door middel van een standaard leverbare kunststof
lichtstraat zijn gekoppeld. Deze verdubbelde opzet is ook
hier rondom een open binnenplaats gegroepeerd waarbij
aan de ene kop ruimte is voor bijzondere functies als die
ten behoeve van publieksactiviteiten, terwijl aan de andere
zijde de melkrobots zijn gesitueerd. Hoewel in eerste
instantie wordt gestart met 600 koeien is de opzet zo
gekozen dat aan de andere zijde van de melkrobots nog
zo’n stal gebouwd kan worden die van een dan dubbel
aantal robots op dezelfde locatie gebruik kunnen maken.
Onder de lichtstraat bevindt zich een gang waarlangs de
koeien zich naar de melkrobots begeven en weer terug.
Over de inrichting valt natuurlijk veel meer te vertellen,
over de ziekenboeg, de kraamkamer en dergelijke, maar we
richten ons nu vooral op de beelden, hoe kijk je er tegen
aan.
Gericht op de situatie is het plan in de richting van de
kavels gesitueerd met een centrale ingang aan de wegzijde
met aan weerszijden een woonhuis voor de twee boeren die
bij het bedrijf wonen. Aan de noordzijde van de stal zijn de
groene sleufsilo’s gesitueerd terwijl op dezelfde plaats aan
de zuidzijde zijn de mestzakken in een anderhalve meter
hoog talud geplaatst, waardoor deze volledig uit het zicht
blijven.
Eigenlijk komt het beeld van de Ko-alitie sterk overeen met
dat van Noordlaren zij het dat hier sprake is van een
verdubbeling. Het concept voor 1200 koeien is op dit
moment het meest efficiënt en rendabel te exploiteren. In
deze vorm kent de stal twee grote binnenplaatsen met een
maat van 25 bij 100 meter, die voornamelijk als grasland
worden ingericht. Bij zulke grote aantallen is
buitenbeweiding niet goed meer mogelijk. De groene
binnenruimte biedt als het ware een tussenoplossing. De
koeien zijn gegroepeerd in zestien groepen van 75 koeien.
Behalve deze 1200 koeien is er in de stal nog ruimte voor
150 stuks vee in ruimten als de ziekenboeg en het
kraamhotel. Het bedrijf zal geheel worden geautomatiseerd

voor 24 uur per dag. Met de boeren is alles tot op de laatste
details doorgenomen. De automatisering is zodanig
opgezet dat de koe in feite door de boer ongemoeid wordt
gelaten en zijn eigen weg kan gaan. De boer komt slechts
in beeld bij bijzondere omstandigheden. Zo wordt de
gezondheidstoestand automatisch bijgehouden en wordt
bijvoorbeeld een zieke koe na een bezoek aan de melkrobot
automatisch afgescheiden. De boer krijgt hiervan een
seintje waarna er behandeld kan worden.
Bij de beelden van de grote stal moet bedacht worden dat
het hier om een lengte van 350 meter gaat. In de maquette
is in de binnenplaats nog een aantal doosjes te zien. Met
het oog op de door de boeren gedachte attractieve
publieksfuncties zijn dit slaaphutten met zicht op de
koeien. Naast het koeknuffelen is hier dus sprake van
slapen bij de koe. Of dat er allemaal van komt blijft
uiteraard nog even afwachten. Op dit moment wordt
samen met de boeren en de aannemer gewerkt aan het
bouwgereed maken van het complex. De architecten zijn
tevreden over hun eenvoudige model, dat veel
mogelijkheden biedt en in het landschap een transparant
beeld oproept.
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PLATTEGROND VOOR 600 KOEIEN

LANGSGEVEL VOOR 600 KOEIEN

AANZICHT VANUIT HET LANDSCHAP

PLATTEGROND VOO R 12 00 KOEI EN

LANGSGEVEL VOOR 1200 KOEIEN

AANZICHT VANUIT HET LANDSCHAP

DETAIL MAQUETTE
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Barto Piersma
Plaatsvervangend directeur van de directie Platteland van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Ik vind het bijzonder aardig om te zien wat een
verscheidenheid aan mensen hier zit. Het is ook te merken
aan de introducties vandaag. Allereerst is een beeld
geschetst vanuit de overheid, die zich natuurlijk
verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de omgeving.
We hebben prachtige verhalen gehoord van ondernemers.
Een aantal creatieve mensen hebben ons laten zien, aan de
hand van voorbeelden uit Denemarken en Nederland, hoe
je kunt proberen een aantal zaken met elkaar te verbinden.
Wat voor ons in ieder geval steeds duidelijker wordt, is dat
landschap emotie is. Mensen hebben allemaal een bepaalde
emotie bij landschap. Ik weet niet of u wel eens naar het
programma “Landroof” gekeken heeft? Mensen die heel
rustige burgers zijn, zich nooit ergens druk over maken,
nooit ergens op schelden of tieren, worden opeens onrustig
op het moment dat men in hun leefomgeving iets gaat
doen dat niet meer past in hun besef van identiteit, van
leefomgeving en hoe ze die altijd ervaren hebben. Als je
opeens iets totaal anders gaat doen in een landschap dat
mensen al jaren kennen, waar ze van kleins af aan
gewoond, gewandeld en gefietst hebben, waar ze hebben
meegeholpen op de boerderij of wat dan ook, vragen ze
zich al snel af: “Is dit nog wel mijn verhaal met dit
landschap? Is dit nog wel dat landschap waar ik me mee
kan identificeren?” En dan krijgen ze het moeilijk.
Daarom vind ik het zo mooi dat vandaag gepoogd werd die
verbinding te leggen met het verhaal van het landschap
zoals tot nu toe beschreven is, dat zich uit in allerlei
kenmerken. Dat kunnen typen boerderijen zijn, dat kan de
verkaveling zijn, de erfbeplanting, ook die kleinschalige
activiteit van boeren en een nieuwe activiteit van boeren
die keihard nodig is, maar die toch op de een of andere
manier ook het verhaal moet doorvertellen. En dat is toch
wat we in Nederland met elkaar aan het zoeken zijn. Hoe
kunnen wij het verhaal van het landschap verder vertellen
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zonder het kwijt te raken en het gevoel te hebben dat er
iets totaal anders aan het ontstaan is waarmee wij ons
moeilijk kunnen identificeren, omdat het een verhaal is
dat we niet kennen? Het mooie is dat in de ontwerpen
steeds gezocht is naar manieren om die verbinding te
maken tussen wat er was, wat er is en wat er komt.
V I TA A L P L AT T E L A N D, V I TA A L O N D E R N E M E N

Voor de vitaliteit van het platteland staat voor ons buiten
kijf dat ondernemers keihard nodig zijn om het platteland
te blijven dragen. Een vitaal platteland kan niet zonder
vitaal ondernemen. En ondernemers trekken hun
conclusies. Het is daarom ook zo boeiend dat we over de
grens kunnen kijken en zien hoe de landbouw in heel
Europa zich aan het ontwikkelen is. Het is logisch dat
ondernemers in Nederland vinden dat ze een keuze
moeten maken. Als ze meegaan in die ontwikkeling,
moeten ze nieuwe oplossingen en nieuwe concepten tot
hun beschikking krijgen. Als ze ervoor kiezen om niet mee
te gaan in de ontwikkeling, moeten ze met hun bedrijf een
andere kant op. Het voorbeeld uit Denemarken gaat over
schaalvergroting. Hier horen we ook in Nederland veel over.
Grond wordt vaak toegevoegd aan bedrijven,
bedrijfsgebouwen vallen leeg en dan ontstaat er een
probleem. Want wat is dan de nieuwe bestemming voor die
gebouwen? Soms blijven boeren inderdaad in hun bedrijf,
maar gaan ze andere dingen doen of gaan ze er dingen bij
doen en verbreden ze ook hun economische dragers. Maar
een aantal boeren wil gewoon blijven melken. Ze willen dat
doen op een manier die toekomstgericht en marktgericht is
en waarmee ze uit de voeten kunnen. Met name aan deze
laatste groep hebben we vandaag aandacht besteed.
LANDSCHAPSONTWIKKELING EN
K E U K E N TA F E L

Het eerste verhaal – ik vond dat prachtig – ging over het
herkennen van de landschapstypen waarbinnen die
ontwikkeling plaatsvindt. Hoewel we het in Nederland

hadden over groene, gele en witte gebieden en in
Denemarken over rode en witte gebieden, is het heel
belangrijk om na te denken over de vraag: in welk type
landschappen kunnen we bepaalde ontwikkelingen een
plek geven? Overigens zijn we er daarmee nog niet, al is dat
misschien wat lastig voor de discussie. Toen we indertijd
met reconstructiegebieden bezig waren in Nederland,
dachten wij dat het voldoende was om landbouwontwikkelingsgebieden aan te wijzen. Het idee was dat de
landbouw zich dan vrij kon ontwikkelen. Maar als dat
landbouwontwikkelingsgebied in een omgeving lag waar
burgers hun verhaal in herkenden, bleek het nog knap
lastig om daar de landbouw alle ruimte te geven.
Discussie is dus heel erg belangrijk. Daarom vond ik het
ook belangrijk te horen dat hier aan de keukentafel
gezocht wordt naar oplossingen door mensen die de
samenleving vertegenwoordigen, mensen die de sector
vertegenwoordigen en creatievelingen, om te kijken hoe de
verschillende verhalen met elkaar verbonden kunnen
worden. Het verhaal van de onderneming die dóór moet en
het verhaal van het gebied dat zich in een zekere kwaliteit
wil blijven ontwikkelen. In feite is het een omslag die op
dit moment in de hele ruimtelijke ordening in Nederland
te zien is. Een omslag van wat we vroeger
‘toelatingsplanologie’ noemden: de boer maakt een mooi
plan, legt het ergens op een bureau en krijgt na enige tijd
te horen of het mag of niet. In de zin van de nieuwe wet op
de ruimtelijke ordening spreken we tegenwoordig van
‘ontwikkelingsplanologie’. Ga nou als overheid en
ondernemers naast elkaar staan en praat daarover aan de
keukentafel (of in een bus, want ik heb gemerkt dat een
keukentafel ook wel in een bus past), en ga met elkaar eens
nadenken over hoe je een onderneming kunt voorbereiden
op de toekomst terwijl je in het gebied kwaliteit behoudt of
zelfs toevoegt. Want het aardige van de voorbeelden die we
gezien hebben, is dat het soms lijkt alsof het om een heel
ándere kwaliteit gaat, terwijl het ook kwaliteit kan
toevoegen.
We maken vandaag het landschap van de toekomst. En het
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is heel belangrijk om daar bewust over na te denken, met
een besef van ontwikkeling tot nu toe, een besef van
kwaliteit en ontwerpmogelijkheden. De toekomst van de
onderneming is belangrijk, de toekomst van het gebied is
belangrijk en dat die bij elkaar komen is heel interessant.
Ik heb gemerkt dat daar zelfs nieuwe taal voor te
ontwikkelen is. Op het moment dat je wilt uitleggen hoe de
constructie in elkaar zit, verfrommel je een papiertje en
zeg je: “Zo ziet de dakconstructie eruit”. Als je niet kunt
uitleggen hoe dat allemaal zit met die koeien, zeg je: “Ze
zijn met zwangerschapsverlof,” en als je elkaar niet aan de
keukentafel kunt vinden, ga je googelen en kom je vanzelf
met elkaar in gesprek. Ik denk dat er geïnvesteerd moet
worden in die gezamenlijke taal. Want daar ontbreekt het
wel vaak aan. We hebben vandaag de taal van de
onderneming gehoord, oftewel de taal van een
bedrijfsvoering: of het nou met de zakcomputer gaat of op
een andere manier, het zal gewoon efficiënt moeten. Er
moet gewoon naar een optimale bedrijfsvoering worden
gestreefd. Dat is de taal van de ondernemer. En die
ondernemer denkt echt niet alleen binnen de grenzen van
zijn bedrijf. Wat ik ook prachtig vond in de voorbeelden
vandaag: als er een stal wordt ontworpen, wordt er ook
gedacht aan dierenwelziijn, milieu, de inpassing in de
natuurlijke omgeving en het landschap. De burger die wil
komen kijken waar zijn lapje vlees vandaan komt en hoe
het er op de boerderij aan toe gaat, en de mensen die ook
willen komen recreëren. Er is gesproken over
multifunctionele landbouw. Hoewel wij vaak alleen die
verbrede bedrijven onder de noemer ‘multifunctionele
landbouw’ scharen, kan ik u verzekeren dat een
grootschalige veehouderij ook multifunctionele landbouw
is, omdat mensen gewoon kunnen zien en ervaren wat er
gebeurt, verbinding kunnen krijgen met de manier waarop
er geproduceerd wordt, verbinding kunnen krijgen met het
platteland en dus ook verbinding kunnen krijgen met het
verhaal van het platteland en misschien wel het nieuwe
verhaal van het landschap. Dat is vandaag heel duidelijk
geworden.

B I J D R AG E - B A RTO P I E R S M A

LANDBOUW IN HET LANDSCHAP

Het kon voor de rechtvaardiging van de landbouw wel eens
bijzonder belangrijk zijn dat burgers mogen en kunnen
zien wat daar gebeurt. Daarom vind ik een transparant
ontwerp wel heel aantrekkelijk. Burgers willen toch op de
een of andere manier verbinding houden met hun
omgeving, en die behoefte kon wel eens toenemen. Daarom
is het verhaal dat we aan het schrijven zijn naar de
toekomst toe toch wel heel belangrijk. Het is een grote
uitdaging voor overheden, en daarbij gaat het in eerste
instantie echt niet alleen om Den Haag. Ik snap de
worsteling die er ook op gemeentelijk niveau is. De
gemeente is in principe de regisseur van de keukentafel.
Maar ook op provinciaal niveau, waar op dit moment aan
het omgevingsplan gewerkt wordt, is het lastig. Er ligt
natuurlijk een enorme uitdaging om op al die
verschillende niveaus met elkaar na te denken. Hoe houden
we het landelijke gebied vitaal, hoe geven we
ondernemingen de ruimte om zich vitaal te ontwikkelen
en hoe houden we de verbinding tussen de verschillende
kwaliteiten die er zijn in stand, hoe verschillend de
behoeften die er in de verschillende groeperingen ook zijn?
Daarom vind ik een aardig voorbeeld, dat ik vandaag ook
hoorde, dat er in gebieden ook echt nagedacht wordt over
de manier waarop je dat moet arrangeren. We moeten in
het landschap op de een of andere manier zoeken naar het
verbinden van de overheden en maatschappelijke
organisaties aan de ene kant en de initiatiefnemers en
ondernemers aan de andere kant. Ook moet er een
verbinding komen tussen kennis, creativiteit, ideeën en
ontwerpkwaliteit. Waarom? Omdat ik ook de koe in de wei
wil zien. En hoe moet dat dan in de stal? In de politiek
wordt druk gediscussieerd over megastallen en, in het
verlengde daarvan, over de koe in de wei. Dat wordt nog
wel een moeilijk te voeren discussie in de samenleving
straks.

DEEL C - BIJLAGEN

Deel C | Bijlagen
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1 KWANTITATIE V E G E G E V E N S

• Indeling stal met aantal boxen.
De stal van de Buurderij kent geen ligboxen, maar het is een
zogenaamde potstal. Hierbij kan worden uitgegaan van een
stal met 150 plaatsen voor zoogkoeien met kalveren. Omdat
het een biologisch -bedrijf is geldt hiervoor een minimaal 8
m2 ruimte per koe en kalf.
Dit houdt in dat de stal minimaal voor de volwassen dieren
900 - 1000 m2 groot moet zijn.
Verder: De ruimte moet het mogelijk maken om per groep
30 koeien en (extra) de kalveren te vormen.
- De hokken mogen maximaal 10 meter diep zijn, vanaf het
punt van voeren.
- Per dier is een vreetplaats nodig van 0.75 meter
- Een vak is 250 m2.
- Per vak 30 zoogkoeien met kalveren: 5 vakken.
• Aantal plekken voor nuka’s.
De kalveren blijven bij de koeien.
• Aantal plekken voor de diverse diergroepen.
Ruimte voor 60 stieren (worden afgemest) en 60 pinken
( = 2 vakken ).
• Ruimtes voor zieke dieren (= 8ste vak).
Afkalven: bij voorkeur binnen de groep, waarbij per hok een
ruimte van 3.5 x 3.5 meter door middel van hekken apart
gecreëerd kan worden.
Zieke dieren: 4 aparte hokken van minimaal 3.5 x 3.5 meter
• Opslag materialen etc..
Let op geen grote stro-opslag in de stal.
Rest materiaal en stro in bestaande stal van 15 x 30 meter
• Mestopslag en verwerking.
Liever geen zolder boven de koeien in verband met de
ventilatie ( Wel een gedeelte maar dan rekening houden met
de ventilatie).
• Mogelijk van een skybox boven het 8ste spant vak
(op de kopse kant).
Minimale zijwandhoogte van 2.85 meter, omdat er met de
trekker onderdoor gereden moet kunnen worden.
• Een vastzetvoerhek is een wens.
Als er wordt gekozen voor buiten om voeren, moet er wel in
de midden een pad van 1.50 meter zijn als controle gang en
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om dieren veilig te scheiden.
• Mestopslag voor 4 maanden: Diepte postal 0.80 meter
beneden peil ( let op grondwater/noodwaterberging).
• De mogelijkheid van een bedrijfswoning is belangrijk in
verband met de gewijzigde situatie rond de familie Vos.

5 ARBEID

• Looplijnen.
• Indeling stal.
Rekening houden met toegankelijk voor het publiek en de
mogelijkheid tot een skybox.
• Jongveeopfok.
Kalveren blijven bij de koeien.

2 MILIEU

• Energiebesparing .
Minimale mogelijkheden: mogelijk woningverwarming via de
warmte van het mestpakket.

6 VOEDSELVEILIGHEID

• Rekening houden met winkel en publiek

3 DIERGEZONDHEID EN -WELZIJN

• Bescherming tegen zon, hoge temperatuur, regen, sneeuw,
wind.
Zomer: koeien zijn in de weide.
Winter: koeien zijn 24 uur per dag binnen.
• Veel frisse lucht zonder dat er sprake is van tocht.
- Voldoende zuurstof.
- Droge en koele lucht.
• Extra zorg voor zieke dieren (royale ziekenboeg).
zie boven
• Stalcomfort evenaart weide.
Koeien lopen in het stro = optimaal.
• Ruime afkalfstal met aandacht voor herstel koeien.
Door middel van hekken binnen de groep.
Mogelijkheid om dieren te scheiden ( bijvoorbeeld stieren: er
lopen er 3-4 tussen).
Geen dode hoeken in stal (cowfloating).
Lichtregime: geen speciale eisen. Omdat er weinig bijverlicht
wordt.

4 DUURZAME ENERGIE

• Zonnecollectoren: Zo mogelijk.
• Windenergie via horizontale windmolens:
Zeer aantrekkelijk.
• Hergebruik energie (warmteterugwinning).
Gebruik maken van de mestwarmte.

7 WONING FAMILIE VOS:

•

•
•
•
•

De huidige woning ook graag mee nemen in het ontwerp.
Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:
De combinatie met een nieuwe schuur vindt volledige
instemming bij de familie Vos. Deze nieuwe schuur zal door
Veldman worden geëxploiteerd
In verband met ziekte de heer Vos: een benedenslaapkamer.
In verband met bovenstaande zo mogelijk de winkel
verplaatsen naar een andere plek.
In de voormalige schuur mogelijkheden voor
thee/koffieschenkerij in combinatie met de winkel?
Ook de mogelijkheden van bed en breakfast staan open.
Deze woning moet separaat verkocht kunnen worden.
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1 K WA N T I TAT I E V E G E G E V E N S
B E D R I J F S O M VA N G E N KO P P E L G R O OT T E

NIEUW TYPE LIGBOX VAN LELY

Alleen de melkkoeien worden in de nieuwe stal gehuisvest.
Het jongvee wordt gehuisvest in bestaande gebouwen op de
huidige locaties.
De gebouwen moeten minimaal ruimte bieden aan 500
melkkoeien.Verder hangt de capaciteit van de nieuwe
gebouwen af van wat het gebied op die plek aan kan. De
intentie is om die ruimte bij de bouw maximaal te benutten.
Kan het gebied dus 700 koeien op 1 plek aan, dan wordt
gebouwd voor 700 koeien. Mocht het gebied een veelvoud
van 500 koeien aan kunnen (bijv. 1000 stuks), dan wordt in
eerste instantie gebouwd voor 500 koeien waarbij in de
bedrijfsopzet rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheden tot uitbreiding tot een omvang die het gebied
maximaal aan kan op die plek.
Er zal worden gewerkt met koppels van 75 koeien. Uit
onderzoek is gebleken dat bij een dergelijke omvang koeien
nog goed in staat zijn om elkaar te herkennen. Een ander
voordeel van het werken met groepen koeien is dat nieuwe
participanten binnen de Ko-alitie eerst ook nog hun eigen
koppel apart kunnen managen.
MELKEN

Het melken wordt geautomatiseerd. Op korte termijn is er
binnen de Ko-alitie wel voldoende arbeid beschikbaar, maar
op de langere termijn is niet duidelijk hoe het arbeidsaanbod
zich zal ontwikkelen en daarom krijgt een automatisch
melksysteem de voorkeur boven een melkstal met hoge
capaciteit.Verder kunnen koeien zich bij automatisch melken
ook vaker dan 2 keer per dag laten melken (pluspunt vanuit
dierwelzijn). Bij het automatisch melken dient verder van het
volgende te worden uitgegaan:
Per koppel van 75 koeien wordt 1 melkrobot geplaatst.
Er wordt gebruik gemaakt van een meerboxsysteem, dus
1 robotarm die meerdere boxen bedient. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een gespiegelde opstelling,

met links en rechts van de robotarm een robotbox en een
koppel koeien.
Na het melken dienen koeien die behandeld of geïnsemineerd
moeten worden automatisch te worden geselecteerd in een
aparte ruimte.
VO E R E N

De voerpaden liggen langs de buitenzijden van de stal.
Voordeel hiervan is een goede scheiding van schone en vuile
wegen. Het voeren zal in eerste instantie gemechaniseerd
plaats vinden. Op de langere termijn wordt mogelijk
overgeschakeld op automatisch voeren.
Aandachtspunten m.b.t. voeren:
• De staanders van de spantconstructie bevinden zich ter
plaatse van het voerhek / de voerbuis. De machinebreedte
kan zo geen knelpunt vormen bij het voeren.
• Goothoogte zijwanden minimaal 4,5 meter zodat hier ook
met (steeds groter wordende) voerwagens en opraapwagens
(bij stalvoeren gras) onderdoor gereden kan worden.
• Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden
tot automatisch voeren op de langere termijn.
• Na het melken mogen de koeien niet direct gaan liggen
vanwege de grotere kans op infecties wanneer slotgaten van
de spenen nog niet weer goed gesloten zijn. De ruimte
waarin de koeien na het melken terechtkomen mag daarom
alleen toegang geven tot voer en tot water, maar niet tot
ligplaatsen.
• Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden
tot beweiden. Staluitgangen moeten zo gelegen zijn dan deze
geen schone wegen op het erf kruisen.
OV E R I G E G E B O U W E N / ( O P S L A G ) R U I M T E S

• Voor zieke koeien komt er een aparte ruimte. Hierbij kan
worden uitgegaan van 2 plaatsen per groep koeien. Bij 8
groepen zijn dus 8 x 2 = 16 plekken voor zieke koeien nodig.
De ruimte voor zieke koeien is op een centrale plek in de
stal gelegen waarin ook voorzieningen voor het melken
aanwezig moeten zijn (bijvoorbeeld melkapparaat aan een
rail). Ook moeten er voorzieningen zijn waarmee 1 persoon
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•

•

•

•

een koe zonder veel moeite in de benen moet kunnen
krijgen.Te denken valt hierbij aan een takel aan een
railsysteem. In de ziekenstal lopen en liggen de koeien op
stro, zand of een ander geschikt materiaal. Er zijn geen
ligboxen aanwezig.
Selectieruimte voor koeien (bijv. om behandeld of
geïnsemineerd te worden). Hierbij zijn 2 mogelijkheden: 1)
per koppel van 75 koeien een selectieruimte of 2) één
grotere selectieruimte voor alle koppels koeien.Voordeel van
optie 2 is dat de persoon die behandelingen gaat uitvoeren
alle te behandelen koeien op 1 plek heeft. Mogelijk nadeel is
dat het lastig is om dit qua stalopzet in te passen in het
bedrijf, omdat vanuit elke koppel toegangspaden naar deze
centrale selectieruimte moeten leiden. De selectieruimte
moet plaats bieden aan 3 koeien per koppel van 75 koeien.
De selectieruimte is op deze zelfde manier ingericht als de
rest van de melkstal (dichte vloer, zie ook onderdeel 3
Diergezondheid en -welzijn).
De koeien worden rondom afkalven (2 maanden ervoor tot
ongeveer 2 weken erna) gehuisvest in een kraamhotel. In het
kraamhotel zijn voorzieningen aanwezig waarbij individuele
dieren snel en makkelijk kunnen worden afgescheiden van de
overige dieren tijdens het kalven, zonder dat ze daarbij het
contact met de andere dieren verliezen. Het kraamhotel is
dicht bij de melkstal gelegen en kent geen ligboxen, maar
bestaat uit een vlakke ruimte voorzien van stro, zand of een
ander geschikt materiaal.
De pasgeboren kalveren blijven enkele weken op het bedrijf
voordat zij naar een jongveeopfoklocatie gaan. De kalveren
worden gehuisvest in eenlingboxen welke op verrijdbare
karren staan in een frisse tochtvrije omgeving afgesloten van
andere diergroepen.
Mestput met beperkte opslag (voor 2 weken) onder de stal.
Mest wordt vervolgens opgeslagen in mestbassins of
mestzakken op het erf.
Externe opslagruimte voor stro, zaagsel, krachtvoeders en
andere materialen met oppervlakte van 200 a 250 m2.
Voeropslag in sleufsilo’s van 50 x 10 m.
Hygiënesluis met laarzen en bedrijfskleding voor personeel.
Kantine, toiletten, douches en standby-kamer voor personeel.
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Ruimte voor educatie, onderzoek.
Ruimte voor generator welke bij stroomuitval de
stroomvoorziening overneemt.
• 2 bedrijfswoningen.

2 MILIEU

Watergebruik; indien mogelijk wordt gebruikt gemaakt van
bronwater voor het vee en eventueel ook voor het spoelen
van de melkinstallatie.

3 DIERGEZONDHEID EN –WELZIJN

• Stal biedt bescherming tegen zon, hoge temperatuur, regen,
sneeuw, wind. De stal heeft daarom een volledig geïsoleerd
dak zonder lichtplaten.
• In de stal is veel frisse lucht zonder dat er sprake is van
tocht:
- Voldoende zuurstof
- Droge en koele lucht
• Een ligboxenstal heeft de voorkeur boven een potstal.
Ko-alitie vindt een potstal te bewerkelijk en verwacht dat de
infectiedruk hoger is. De deelnemers staan open voor nieuwe
vormen van ligboxen (bijv. diervriendelijker), mits deze
voldoende duurzaam zijn. Lely heeft bijvoorbeeld onlangs een
nieuw type ligbox (de Commudus) op de markt gebracht
waarbij de koeien minder gehinderd worden in hun
bewegingsvrijheid.
• Stalcomfort evenaart weide. Er wordt gekozen voor een
dichte vloer met de volgende eigenschappen:
- Materiaal moet zacht zijn zodat klauwen er 3 mm in zakken
(grip).
- Afschot naar midden van vloer, zodat vocht achter boxrand
snel wegloopt.
- Materiaal is bestand tegen belasting bij machinaal instrooien.
- Mest wordt afgevoerd via mestschuif of mestrobot naar
mestput in de stal.
• Geen dode hoeken in stal (cowfloating).
• Lichtregime (16 uur licht, 8 uur donker).

4 DUURZAME ENERGIE

Zelfvoorzienendheid in energie is een belangrijk streven.
Hierbij de volgende opmerkingen:
Plaatsing van (verticale) windmolens is niet toegestaan in
gebied.
Plaatsing van horizontale windmolens op het dak van stal lijkt
een interessante optie om nader te verkennen.
Warmtewinning uit melk voor verwarming van gebouwen
(bijv. kantine, bedrijfswoningen).
De mogelijkheden om water op te warmen (bijv. in het dak)
en de warmte op te slaan moeten nader worden verkend.
Gebruik van zonnecollectoren is eveneens een mogelijkheid.
In een vergistingsinstallatie op korte termijn niet worden
geïnvesteerd. Mogelijk wel op langere termijn. Bij de opzet
van het bedrijf moet hier echter al wel rekening mee worden
gehouden (goede infrastructuur en voldoende ruimte op het
erf).

5 ARBEID

• Looplijnen.
• Indeling stal.
• Automatisering.

6 VOEDSELVEILIGHEID

• Melktank in afgesloten ruimte.

7 TIJDLIJN

Situatie over 2 jaar:
• Al het melkvee op nieuwe locatie (minimaal 500 stuks, zie
ook onderdeel 1 Kwantitatieve gegevens).
Verwachte situatie op langere termijn (8 tot 10 jaar):
• Verdubbeling van aantal stuks melkvee. Stalcapaciteit moet
worden verdubbeld.
• Opzetten van een vergistingsinstallatie.

P R O G R A M M A VA N E I S E N VO O R D E KO - A L I T I E

Aanvulling op PvE van Ko-alitie. Datum: 22-06-07

DEEL C - BIJLAGEN

maanden van de totale ruwvoerbehoefte op jaarbasis. Dit
betekent dus dat er voor (6200 ton per jaar / 12 maanden)*
8 maanden) = 4133 ton ds opslagruimte moet zijn.

ME STOPSLAG

De mest wordt opgeslagen in mestzakken (figuur 1). Bij een
melkproductie van ruim 10.000 kg per ken zal de
mestproductie per koe 30 m3 per jaar bedragen. Op jaarbasis
gaat het dan om 1.200 koeien* 30 m3 / koe = 36.000 m3
mestproductie. Het is gewenst om de mest 8 maanden op te
kunnen slaan (augustus t/m maart).
Er is dus een mestopslag-capaciteit nodig van
(36.000 m3 / 12 maanden)* 8 maanden = 24.000 m3.
De investering per m3 wordt snel lager wanneer voor een
grotere mestzak wordt gekozen. De kleinste mestzak vraagt
bijvoorbeeld een investering van 69 euro per m3
opslagcapaciteit, terwijl dit bij de grootste mestzak 16 euro
per m3 bedraagt. De voorkeur van Ko-alitie gaat dan ook uit
naar het gebruiken van zo groot mogelijke mestzakken.Te
denken valt bijvoorbeeld aan 5 mestzakken van 5.000 m3.
Wellicht is het zo dat het bedrijfsontwerp redenen geeft om
te kiezen voor meerdere kleinere mestzakken. Uiteraard is
dat dan bespreekbaar als dit op andere punten voordelen
geeft.

VOEROPSLAG

De ruwvoerbehoefte van de 1200 koeien zal op jaarbasis
grofweg 6200 ton droge stof bedragen. Per dag komt dit neer
op ongeveer 17 ton droge stof. Niet voor de gehele
ruwvoerbehoefte van de veestapel hoeft opslagruimte
aanwezig te zijn. In het groeiseizoen kunnen de koeien bij
beweiding immers een deel van deze ruwvoerbehoefte zelfs
ophalen uit de wei. Mochten de koeien jaarrond op stal
blijven, dan zal het aan het begin van het groeiseizoen
gewonnen ruwvoer in de loop van het groeiseizoen al weer
worden opgevoerd waardoor weer ruwvoeropslagruimte
beschikbaar komt. Er is daarom vanuit gegaan dat er
opslagruimte voor ruwvoer moet zijn ter grootte van 8

Na overleg met Ko-alitie is besloten om uit te gaan van
sleufsilo’s van 15 meter breed. Dit is breder dan de 10 meter
die aanvankelijk werd aangegeven. Bij een gemiddelde hoogte
van de kuil van 2,6 meter en bij 220 kg ds /m3 kan dan per
strekkende meter sleufsilo 8580 kg ds of 8,58 ton ds ruwvoer
worden opgeslagen. Bij een behoefte van 17 ton ds betekent
dit nog een voersnelheid van bijna 2 meter per dag als slechts
vanuit 1 sleufsilo zou worden gevoerd en van gemiddeld 0,66
meter per dag als uit 3 sleufsilo’s tegelijk zou worden
gevoerd. Dit is ruim voldoende om broei in de kuilen te
voorkomen.
Bij 4133 ton ds aan ruwvoeropslagruimte en bij 8,58 ton ds
per strekkende meter betekent dit dat 4133 meter / 8,58 ton
ds/m = 480 meter sleufsilo nodig is. De minimale lengte voor
1 sleufsilo is 50 meter. Er zou dus kunnen worden gekozen
voor 10 sleufsilo’s van 50 meter of voor minder sleufsilo’s
met een grotere lengte.
S E PA R E R E N E N V E R H O K K E N VA N KO E I E N

Het separeren en verhokken van koeien moet volledig
geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dit betekent dat koeien
vanuit iedere koppel van 75 koeien zonder toedoen van
mensen verhokt moet kunnen worden naar 1 van de andere
groepen. De stalopzet moet hiertoe de mogelijkheid bieden.
SCHONE EN VUILE WEGEN

Het is belangrijk dat schone en vuile wegen niet kruisen
binnen de bedrijfsopzet. Bij vuile wegen gaat het om wegen
die met mest in aanraking komen (bijv. looppaden voor
koeien van stal naar weide en looppaden binnen stal van
groep naar groep). Schone wegen zijn de wegen die bij het
voeren worden gebruikt. Indien schone en vuile wegen wel
kruisen dient hier een oplossing voor te worden bedacht.
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