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Over de naam Kwatrijn
Kwatrijn is een dichtvorm met steeds 4 regels en een rijmschema aaba. Het Kwatrijn werd vroeger 
veel gebruikt voor gedichten van serieuze, levensbeschouwelijke aard. In moderne oren klinkt de 
naam vrolijk, solide en geworteld. De naam associeert zowel met harmonie (de vorm en inpassing 
van de stal) en kwartier (stal wordt kwart van het jaar gebruikt) als met Katrijn (bekend van het 
poppenspel in de Efteling). Daarnaast zijn de woorden rein en trein terug te horen, waarmee de 
zuiverheid van het systeem en de beweging in het systeem worden benadrukt. Het is een wat ou-
derwetse naam die past bij oude cultuurlandschappen, maar die in de communicatie ook heel goed 
als (modern) merk kan worden gevuld.
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Melkveehouderij heeft toekomst in Nederland. Overal in 
Nederland. En juist op plekken die de dominante veehouderij 
al min of meer heeft opgegeven. Bij de stad, bij de natuur, in 
waardevol cultuurlandschap. Die toekomst heet “Kwatrijn”. 

Inleiding

Het Kwatrijn is een houderijconcept voor melkvee dat een hoge graad van dierenwelzijn, zeer 
lage emissies van ammoniak en broeikasgassen en energieneutraliteit verenigt met een breed 
repertoire aan goede inpassingsmogelijkheden in het omringende landschap. Het basisconcept 
maakt verschillende stalontwerpen mogelijk met een grote transparantie en beleving, waarin 
melkveehouders gemakkelijk en plezierig werken en bezoekers graag vertoeven. Het concept 
is bovendien economisch concurrerend met de gangbare praktijk. Dit wordt bereikt door een 
aantal nauw samenhangende innovaties: alleen daardoor kan het dierenwelzijn sterk verbeteren 
en de emissies en mineralenverliezen sterk omlaag, zonder het bedrijfseconomische resultaat te 
drukken. Het systeem biedt meer ruimte voor koeien en verwaardt mineralen door vaste mest 
en urine bij de bron gescheiden te houden en apart af te voeren en te verwerken. Daardoor is 
een open systeem mogelijk, dat goed kan worden ingepast in de landschappelijke en sociale 
omgeving. Het Kwatrijn is daarnaast goed toepasbaar voor opschalende bedrijven en melkvee-
houders die geen weidegang meer (kunnen) toepassen. Het Kwatrijn dicht het gat tussen stad, 
natuur en veehouderij en draagt bij aan een divers landschap, mede omdat het een alternatief 
vormt voor andere ruimteclaims. Door het gebruik van vaste mest wordt een stevige bijdrage 
geleverd aan het behoud van de biodiversiteit, zowel in als boven de grond. Het eerste prototy-
pen wordt gebouwd in Kaatsheuvel, vlakbij Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Dit is de 
ideale locatie om te laten zien dat duurzame melkveehouderij, natuur en verstedelijking goed 
samen kunnen gaan.

In het kader van een eerder SBIR-haalbaarheidsonderzoek in 2010 is al vastgesteld dat het con-
cept praktisch toepasbaar en economisch haalbaar is. In deze nieuwe aanvraag ligt de nadruk 
op de landschappelijke en maatschappelijke inpassing van het concept. Onderzocht wordt hoe 
het systeem als omgevingsconcept in verschillende landschappen kan worden geïntegreerd, en 
hoe via participatie in de planvorming en het toevoegen van belevingsfuncties het systeem in 
iedere specifieke situatie omarmd zal kunnen worden door de omgeving. Oogmerk is om advies 
en begeleiding bij deze landschappelijke en lokale inpassing onderdeel te laten zijn van het te 
vermarkten geheel. 

1  Management  
samenvatting
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Om het Kwatrijn te realiseren en (inclusief advies en begeleiding) te vermarkten wordt een BV 
opgericht (Ecostable BV i.o.), waarin Swaans Beton, JOZ mestverwerking, aannemersbedrijf Van 
de Sande, Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw en adviesbureau Antonissen Agrarisch 
Advies participeren. Daarnaast wordt samengewerkt met advies- en kennisinstellingen zoals 
Monteny Milieu Advies, WUR-LR en TU Eindhoven. Deze brede samenwerking staat er borg voor 
dat de ontwikkelde producten haalbaar en praktisch toepasbaar zijn. Het eerste prototype wordt 
ontwikkeld en gebouwd in nauw overleg met Sjaak Sprangers, melkveehouder in Kaatsheuvel. 
ZLTO neemt samen met Overlegplatform Duinboeren de rol van projectleider op zich. Beiden 
hebben een groot netwerk binnen de agrarische sector in Zuid Nederland. Ze gaan een be-
langrijke rol spelen in de vertaalslag van kennis naar praktische toepassingen door het betrek-
ken van voorlopende ondernemers en door de verbinding te leggen tussen Kwatrijn en diverse 
andere projecten.

Het project beoogt een landschappelijk ingepast houderijsysteem neer te zetten dat op een 
aantal kernpunten (zie innovatieparagraaf) wezenlijk afwijkt van gangbare houderijsystemen 
voor melkvee. De kracht van het concept zit in de samenhangende combinatie van innovaties. 
Kernpunt bij deze aanvraag is de landschappelijke inpassing. Uit de reeds doorlopen haalbaar-
heidsstudie is gebleken dat de technische aspecten van het Kwatrijn goed realiseerbaar zijn en 
dat het systeem bedrijfseconomisch goed kan concurreren met gangbare systemen. De grote 
uitdaging zit in de ontwikkeling van een stal- en omgevingsconcept dat eenvoudig inpasbaar is 
verschillende landschapstypen en daar zelfs een actieve kwaliteitsimpuls aan geeft. Hiervoor is 
aanvullend ontwerp- en ontwikkelwerk nodig. Gedacht wordt aan een modulair bouwsysteem, 
waarmee voor iedere specifieke situatie een maatwerkoplossing geboden kanworden. Daar-
naast wordt een interactie- en participatiemodel ontwikkeld voor omwonenden en burgers. Op 
basis daarvan willen we het systeem verkopen als een geïntegreerd concept inclusief advies en 
begeleiding op deze punten. De haalbaarheidsstudie omvat een combinatie van desk-research, 
ontwerpateliers, experimenten met publieksparticipatie, 3D-visualisaties, verdere economische 
doorrekening en netwerkvorming.

Vraagstelling

Het Kwatrijn wil een betekenisvol antwoord geven op de volgende maatschappelijke vraagstuk-
ken:

•   Landschap: In het project worden voor 2 typen landschappen (besloten en open) en 2 be-
drijfsgrootten (70 en 140 melkkoeien) integraal duurzame stalontwerpen uitgewerkt welke 
optimaal zijn ingepast in de omgeving. Vista laat zien dat het mogelijk is om de staltypen vol-
ledig te integreren in het landschap. Ondersteund door het bouwkundig bureau van de ZLTO 
worden in de ontwerpen de technische aspecten zoals ventilatie, licht, warmte enz. volledig 
meegenomen. Middels 3D-visualisaties worden de architectonische vormgeving en de land-
schappelijke inpassing op een toegankelijke manier zichtbaar gemaakt. Dit helpt om burgers 
te betrekken bij het planproces en de maatschappelijke acceptatie te vergroten (zie ook on-
der het punt ‘maatschappij’). 

•   Dierenwelzijn: De koeien krijgen flink meer ruimte (minimaal 13,5 m2), op speciale vloeren 
met voldoende grip, in een open stal met voldoende comfortabele rustplekken met stro die 
in eilanden zijn gegroepeerd. Op de eerste pilot-locatie in Kaatsheuvel worden ze een groot 
deel van het jaar (dag en nacht) geweid. De eigenschappen van het systeem overtreffen dan 
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de criteria voor dierenwelzijn in de MDV, en resulteren in een Cowel-score tussen 270 en 280, 
vergelijkbaar met een systeem met jaarrond beweiden.

•   Milieu: In de stal ligt een uniek vloersysteem dat vaste mest en urine gescheiden houdt en 
apart afvoert. Hiermee neemt de NH3 emissie volgens berekeningen af met 40-60 %  t.o.v. 
een traditionele roostervloer en zijn diepe drijfmestkelders overbodig. De uitstoot van de 
broeikasgassen methaan en lachgas wordt gereduceerd met 15-20 % door een gesloten en 
gescheiden opslag van urine en vaste mest, het minimaal scheuren van grasland en het ge-
bruik van N-concentraat uit urine i.p.v. N-kunstmest.

•   Energie: Het systeem functioneert energieneutraal, door opwekking van energie door inte-
gratie van zonnepanelen in de dakconstructie, en door vermindering van het indirecte ener-
gieverbruik door het wegnemen van de noodzaak van N-kunstmest.

•   Maatschappij: De staltypen zijn open naar alle zijden en zijn architectonisch geïntegreerd in 
de landschappelijke omgeving, zodat passanten een goed beeld krijgen van het agrarisch be-
drijf. Rondom het bedrijf liggen beleef - en educatiepaden, deels tussen de weidende koeien. 
Een publieks-educatieruimte is ingericht. Jongeren worden betrokken bij de boerderij door 
uitdagende activiteiten zoals een klimsurvival boven de koeien. Omwonenden worden betrok-
ken bij het planproces. Het houderijsysteem is op zichzelf en in specifieke onderdelen bruik-
baar voor zowel grote als kleinere veehouders. 

Ondernemerschap

Ecostable BV wil het Kwatrijn als totaalsysteem in de markt zetten, inclusief advies op het 
gebied van landschappelijke inpassing en begeleiding bij het betrekken van omwonenden en 
burgers. Dat kán het ook vanwege de volgende sterke punten: 

1.  Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, met brede ervaring in landschappelijke inpas-
sing en gebiedsprocessen, gecombineerd met de (land)bouwtechnische deskundigheid van 
het ZLTO bouwbureau. 

2.  Het aantoonbare en gecombineerde innovatievermogen van Swaans, JOZ en Van de Sande, 
die de producten marktrijp kunnen maken. 

3.  De nauwe samenhang tussen vloer, mest- en urineafvoer en stalinrichting, waardoor de kans 
groter wordt op het realiseren van economische meerwaarde in het gecombineerd op de 
markt brengen van een ‘vloersysteem’ + inrichtingsadvies. 

4.  De aanwijzing door ZLTO van het te realiseren prototype bij Sprangers als ‘satellietbedrijf’; 
een voorbeeldbedrijf voor (melk)veehouders; 

5.  Snelle afstemming vraag en aanbod en versnelling introductie van nieuwe systemen door 
nauwe samenwerking tussen adviesbureau AAA en de betrokken toeleveranciers. 

Innovatie

De kracht van het Kwatrijn houderijconcept zit in het integraal toepassen van een aantal inno-
vaties, waardoor het systeem wezenlijk afwijkt van gangbare houderijsystemen voor melkvee. 
Specifieke technische innovaties zijn: 
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1.  een vloersysteem (bodem + afvoertechniek) in de stal dat vaste mest (faeces) en urine ge-
scheiden houdt en apart afvoert 

2.  verwerking van urine tot stikstofconcentraat (als kunstmestvervanger) en vloeibare restfrac-
tie met kalium 

3.  precieze aanwending van aparte en meer specifieke mineralenstromen bij de teelt van gras of 
akkerbouw op het eigen bedrijf of bij afzet van mest naar elders;  

4.  sterk verbeterd dierenwelzijn door veel meer, en goed ingerichte ruimte, goede vloeren, com-
fortabele, toegankelijke ligplekken, een open stal en beweiding

5.  een verplaatsbaar melksysteem aangedreven door zonne-energie (in ieder geval op de locatie 
Sprangers)

6.  energiezuinig of zelfs energieleverend gebouw door geïntegreerd zonnedak.

De innovatie zit echter niet alleen in de afzonderlijke onderdelen, maar vooral in de integratie 
van die verschillende punten in een werkend en bedrijfseconomisch haalbaar geheel, dat op heel 
verschillende plekken welkom is. Specifieke innovaties op dit gebied zijn:

7.  geïntegreerd stal- en omgevingsontwerp, met ontwikkeling van een modulair bouwsysteem 
dat flexibel inzetbaar is voor verschillende landschapstypen, bouwlocaties en bedrijfsgrootten

8.   praktische toolkit om elke keer actieve inbreng van burgers en andere betrokkenen in het 
planproces mogelijk te maken, middels gezamenlijke ontwerpsessies en interactieve planpre-
sentaties met behulp van natuurgetrouwe 3D-visualisaties. Meedoen bevordert de betrokken-
heid en voorkomt weerstand.

Economisch perspectief

Het Kwatrijn is als houderijsysteem breed inzetbaar in de gangbare melkveehouderij, omdat de 
hogere bouwkosten ruimschoots gecompenseerd worden door besparingen en hogere opbreng-
sten in de exploitatie. Het systeem sluit bovendien heel goed aan bij belangrijke trends in de 
samenleving, zoals de toenemende betrokkenheid van burgers bij de inrichting van het land-
schap, de nadruk op transparantie en beleving, blijvende en groeiende aandacht voor dierenwel-
zijn, steeds strengere wettelijke normen voor ammoniak en broeikasgassen, duurdere energie 
en mede daardoor duurdere kunstmest en het grote aantal bedrijven (landelijk zeker 5000) dat 
qua ontwikkeling i.v.m. ammoniakemissie klem zit vanwege de nabijheid van Natura 2000 en 
EHS. Dit maakt het systeem een aantrekkelijke propositie voor veel melkveehouders én lokale 
en provinciale overheden. Ook voor sterk groeiende melkveebedrijven in open gebieden is de 
transparante Kwatrijn-stal zeer interessant. Veehouders met de koeien het jaar rond op stal zijn 
wars van dichte wanden en luchtwassystemen. Met Kwatrijn kunnen ze toch voldoen aan de 
hoogste eisen m.b.t. emissies en dierwelzijn. 

In de toekomst zal dit vraagstuk ook internationaal meer en meer de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van de veehouderij gaan bepalen. De marktintroductie is kansrijk omdat het systeem con-
currerend is. Uit de haalbaarheidsstudie 2010 blijkt dat de hogere jaarkosten van de investering 
in de stal, voorlopig berekend op ca €175 per koe, gecompenseerd worden door besparingen en 
hogere opbrengsten van €210 per koe, door (onder meer) goedkopere ondergrondse infrastruc-
tuur, hogere prestaties en een langere levensduur van de koeien. Extra voordelen als goedko-
pere mestafzet, geen of minder aankoop van N-kunstmest, een betere bodemvruchtbaarheid, 
meer biodiversiteit zowel boven- als ondergronds, een extra marktwaarde van de melk en meer 
mogelijkheden voor betaald natuurbeheer zijn dan nog niet eens gekwantificeerd.  
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Het economisch voordeel van een verbeterde leefbaarheid op het platteland en het behoud van 
de melkveehouderij voor het in stand houden van “gevoelige” cultuurlandschappen is eveneens 
niet meegenomen. Deze aspecten kunnen voor overheden aanleiding zijn het Kwatrijn zonodig 
(tijdelijk) te ondersteunen.

Doordat er geen drijfmest meer wordt geproduceerd, vervalt ook de noodzaak van hoge in-
vesteringen en energiekosten in mestscheiding achteraf om de mineralenoverschotten weg te 
werken. Mest is geen afval meer maar een waardevol product.

Concurrentie voor het Kwatrijn is momenteel nauwelijks aanwezig. Geen enkele fabrikant levert 
beschreven optimaal in het landschap ingepast en integraal duurzaam totaalconcept.   

Ecologische en sociale aspecten

Door ammoniakemissie bij de bron aan te pakken, is het mogelijk de stal zeer open te houden. 
De koeien en de manier waarop ze leven zullen dus ’s zomers en ’s winters zichtbaar zijn voor 
het publiek. Het project als geheel laat zien dat toekomstgerichte melkveehouderij mogelijk 
is dicht tegen natuurgebieden aan en dat de melkveehouderij een vruchtbare brugfunctie kan 
vervullen tussen ‘echte’ natuur en een meer stedelijke omgeving. Dit is van belang voor de leef-
baarheid van het platteland en voor het behoud van landschappelijke kwaliteit. Driekwart van de 
inwoners van Nederland is gehecht aan het landschap, met name in de directe leefomgeving.

Het Kwatrijn biedt de mogelijkheid voor burgers om mee te denken en mee te doen als het gaat 
over de invulling. Daarmee worden zij en ook de jongeren actief betrokken waarbij beleving, 
uitdaging en educatie de sleutelwoorden zijn. Een mogelijk negatief zij-effect betreft de relatief 
grote stallen in verhouding tot het aantal gehouden dieren. Door de grote oppervlakte per dier 
(≥13,5 m2) zal de omvang van de stal aanzienlijk groter zijn dan traditionele stallen (ca 5-6 m2/
dier) en moderne MDV stallen (ca. 8 m2/dier). Het project wil laten zien dat dergelijke stallen 
juist ook een landschappelijke bijdrage kunnen leveren. 

Impressie van inpassing Kwatrijn in kleinschalig landschap op locatie Sprangers
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Binnen Kwatrijn worden stalontwerpen ontwikkeld voor 
zowel gezinsbedrijven als middelgrote melkveebedrijven in 
besloten en open landschappen, in een modulair systeem 
waarmee voor elke situatie maatwerk geleverd kan worden 
en tegelijkertijd de duurzaamheid en de landschappelijke 
inpassing worden gewaarborgd. 

Realisering prototype

Door een aantal samenhangende innovaties wordt de frictie in de huidige praktijk tussen dieren-
welzijn, milieu en saldo sterk verminderd. Ambitie is om een prototype te realiseren in Kaats-
heuvel, vlakbij een natuurgebied, om te laten zien dat duurzame melkveehouderij, een gevoelig 
landschap en verstedelijking goed samen kunnen gaan.

De koeien krijgen ’s winters in het stalgedeelte meer ruimte (streven is minimaal 13,5 m2 per 
koe, exclusief voergang) met ruim voldoende en comfortabele ligplaatsen met een dik strobed. 
Hierdoor doet het Kwatrijn qua ruimte nauwelijks onder voor een vrijloopstal (14-16 m2 per koe 
waarvan 2 m2 rooster). Door meer ruimte, rust, beweging en hygiëne zal de diergezondheid 
verbeteren en zullen de koeien een langere levensduur hebben. Uit de haalbaarheidsstudie 2010 
blijkt dat de eigenschappen van het systeem de criteria voor dierenwelzijn in de MDV (Maatlat 
Duurzame Veehouderij) overtreffen en resulteren in een Cowel-welzijnsscore tussen 270 en 280, 
vergelijkbaar met een systeem met jaarrond beweiden. Een positieve relatie wordt verwacht 
tussen een verhoogd niveau van dierenwelzijn en –gezondheid in relatie tot productieniveaus en 
saldo per kilogram melk.

De vaste mest en urine worden door de ontwikkeling van een nieuw vloersysteem gescheiden 
gehouden. Daarmee wordt de ammoniak-emissie bij de bron aangepakt, waardoor een forse 
milieuwinst behaald kan worden. Door het praktisch toepasbaar maken van innovaties in de 
gescheiden opvang, verwerking en aanwending van vaste mest en urine zal een flinke bijdrage 
geleverd worden aan de milieudoelstellingen. Met name de aanzienlijke reductie van de emis-
sie van ammoniak (> 40-60% op stalniveau volgens een studie van Monteny Milieu Advies) en 
de reductie van de uitstoot van de broeikasgassen methaan en lachgas zijn hierbij belangrijk. 
Hiermee presteert het Kwatrijn veel beter op emissies dan vrijloopstallen: uit recent onder-
zoek aan vrijloopstallen (‘Perspectief vrijloopstallen melkvee’, Galama 2011, WUR) blijkt dat de 
NH3-emissie van composteringsbodems en toemaakbodems iets hoger (5-10%) ligt dan die van 
een traditionele roostervloer in een ligboxenstal. Het Kwatrijn is ook toepasbaar voor bedrijven 

2  Het resultaat van het  
project
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die het gehele jaar opstallen bij open zijwanden. Bovendien vervalt voor de meeste bedrijven 
de noodzaak om N-kunstmest van buiten aan te voeren, door het bewerken van de urine. Het 
systeem functioneert onder meer door de geïntegreerde toepassing van zonnepanelen in de 
dakconstructie, waardoor het systeem energieneutraal danwel energieleverend kan zijn. 

Interactieve procesaanpak

Het project ontwikkelt het houderijconcept op zo’n manier, dat stalontwerpen in praktijksituaties 
goed kunnen worden ingepast in de landschappelijke en sociale omgeving, waarbij omwonenden 
actief kunnen meedenken en meedoen. Een betrokkenheid die blijvend is omdat na realisatie 
burgers en jongeren makkelijk kunnen ‘meekijken’ middels het transparante toegankelijke ont-
werp, de wandel-en beleefpaden, de bezoekersruimte of zelfs outdoor activiteiten voor jonge-
ren. Dit leidt tot meer waardering en een beter imago voor de agrarische ondernemers. 

Vermarkting

De verwachting is dat het Kwatrijn met de specifieke ontwerpen voor de diverse landschappen 
en bedrijfsgroottes bruikbaar zal zijn voor het merendeel van de veehouders in Nederland. Het 
systeem is speciaal interessant voor melkveehouders in gebieden waar lineaire schaalvergroting 
niet aan de orde is of waar uitbreiding stuit op de aanwezigheid van kwetsbare natuurgebieden. 
De afzonderlijke innovaties kunnen door melkveehouders overgenomen worden in hun eigen 
systeem waardoor verspreiding verder vergroot wordt. Alleen al hierdoor heeft het Kwatrijn vol-
doende perspectief om in de markt gezet te worden.

Kavels van het biologisch melkveebedrijf van Sjaak Sprangers, in en grenzend aan het Nationaal Park Loonse en Drunense 

Duinen. De gele stip duidt de kavel aan waarop de Kwatrijnstal gebouwd zal worden. 
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Binnen de melkveehouderij in Nederland is er momenteel 
geen enkel bedrijf dat complete houderijsystemen ontwikkelt 
en vermarkt, waar de landschappelijke inpassing integraal 
onderdeel van is. In de huidige markt zoekt een agrarisch 
ondernemer zelf de bedrijven bij elkaar, die de gewenste 
onderdelen voor zijn stal kunnen leveren. Rond het Kwatrijn 
is een samenwerking tussen marktpartijen ontstaan, die 
een totaalconcept in de markt willen zetten voor een in het 
landschap ingepast integraal duurzaam houderijsysteem.

De ontwikkeling naar een praktijkrijp concept wordt gedragen door een breed samenwerkings-
verband van marktpartijen, advies- en kennisinstellingen én overkoepelende agrarische orga-
nisaties. De kracht van het samenwerkingsverband ligt in de coöperatie van leveranciers en 
afnemers, waardoor innovaties ontwikkeld worden die goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. 
ZLTO, Antonissen Agrarisch Advies en de Duinboeren hebben het netwerk van agrariërs om het 
integraal duurzame houderijsysteem uit te dragen naar een grote groep potentiële gebruikers, 
zodat de verspreiding van het concept en de uitgangspunten snel kan plaatsvinden. Reeds 12 
melkveehouders in Brabant hebben aangegeven met het Kwatrijn aan de slag te willen, mits 
betaalbaar en praktijkrijp. De vermarkting zal plaatsvinden door Ecostable BV i.o., waarin de be-
drijfslevenpartners zich hebben verenigd. De formele oprichting van Ecostable BV is een onder-
deel van deze haalbaarheidsstudie.

Voornemen is om het eerste Kwatrijn te bouwen op het melkveebedrijf van Sjaak Sprangers. Dit 
bedrijf zal aangemerkt worden als satellietbedrijf van de ZLTO, waardoor het een communicatie-
functie krijgt naar de omgeving en ingezet zal worden als voorbeeldbedrijf voor (melk)veehou-
ders. Belangrijk is ook dat de ervaring van de ondernemer gebruikt wordt om nieuwe klanten 
te adviseren en doorontwikkeling mogelijk te maken. In de praktijk worden innovaties sneller 
overgenomen door de volgers als collega-ondernemers tevreden zijn met een product. 

Ecostable BV 

  Swaans Beton BV, Heeze
    Swaans Beton heeft al bijna 50 jaar ervaring met betonproducten voor de landbouw. 

Middels R&D en een zeer modern fabricageproces weet ze ideeën om te zetten in voor 
de praktijk betaalbare oplossingen. In de vloeren voor melkveehouderij heeft Swaans 
het grootste marktaandeel in Nederland. De vooruitstrevendheid van het bedrijf wordt 
onderstreept door het CE-Keurmerk, de Gütezeichen Urkunde, ISO 14001 Certificaat en 
het NL-BSB Certificaat. Swaans Beton heeft 4 innovatieve stalvloeren met de RAV proef-
stalstatus in haar assortiment. 

3  Het bedrijf en partners
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  JOZ BV, Westwoud
    JOZ is met ruim 60 jaar ervaring de marktleider op het gebied van mestafvoertechnie-

ken. De productrange van JOZ bestaat uit een serie mestafvoersystemen die zelf ont-
wikkeld, geproduceerd en vermarkt worden zoals mestschuiven, mestrobots, mestpom-
pen en mestmixers. Met de JOZ Tech mestrobot heeft ze een stevig en sterk groeiend 
marktaandeel.

  Aannemersbedrijf Van de Sande BV, Lage Mierde 
    Van de Sande is al meer dan 30 jaar actief in de stallenbouw en heeft al meermalen 

laten zien dat hij in staat is tot creatieve oplossingen voor het geïntegreerde geheel. 
Aannemer heeft zelf kennis van zaken van de veehouderij aangezien hij zelf ook koeien 
en varkens houdt. Hij brengt zijn kennis in om de ontwikkelde producten te integreren 
tot een prototype melkveestal die praktijkrijp is. Het aannemersbedrijf heeft een zeer 
ruime ervaring bij het toepassen van alternatieve en duurzame bouwmethoden. 

  Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, Amsterdam 
     Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw is een multidisciplinair ontwerpbureau 

met ruime expertise op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, urban 
design, grafisch ontwerp, planologie en ecologie. Het bureau is opgericht in 1994 en 
bestaat momenteel uit 13 medewerkers. De werkzaamheden betreffen de vormgeving 
en inpassing van nieuwe ontwikkelingen in het landschap, op alle schaalniveaus: van 
detailontwerp tot regiovisie. Opdrachtgevers zijn overheden, maatschappelijke orga-
nisaties en private partijen. Vista is in diverse projecten nauw betrokken met actuele 
opgaven voor energietransitie, klimaatadaptatie en plattelandsontwikkeling en staat 
bekend om haar innovatieve en integrale oplossingen.

  Antonissen Agrarisch Advies (AAA), Leende 
    Adviesbureau met ruim 30 jaar ervaring in de melkveehouderij. Kent de praktijk en de 

denkwijze van de Nederlandse melkveehouder. Richt zich in de samenwerking specifiek 
op de vertaalslag van het concept naar de melkveehouders als het gaat over technische 
toepassing, economie, rentabiliteit en landschappelijke inpassing. Werkt ook voor Stich-
ting Overlegplatvorm Duinboeren en is o.a. projectleider voor Brabantse Boerenerven 
en Biodiversiteit.

Overige projectpartners

   Sjaak Sprangers melkveehouder, Kaatsheuvel
    Biologisch melkveehouder met een belangrijke rol in toetsing van ontwerp en haalbaar-

heid. Sprangers wil het houderijsysteem toepassen op eigen bedrijf en wil het inzetten 
als leerbedrijf voor andere ondernemers. Daarnaast zal hij burgers en scholieren op zijn 
bedrijf ontvangen en geeft hij gelegenheid voor maatschappelijke stages. Sprangers is 
voorzitter van “De  Duinboeren”.

  Stichting Overlegplatform Duinboeren (‘de Duinboeren’) 
   De Duinboeren is een groep agrariërs rond het nationaal Park de Loonse en Drunense 

duinen die het economisch toekomstperspectief van agrarische bedrijven in het werkge-
bied wil behouden en versterken met oog voor omgeving, natuur en Landschap. De ont-
wikkeling van een landschappelijk ingebed integraal duurzaam houderijsysteem past in 
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de visie van de Duinboeren. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst bij te dragen aan 
de vermarkting van het te ontwikkelen stalconcept binnen de Nederlandse melkvee-
houderijsector. De Duinboeren hebben in het verleden aangetoond open te staan voor 
innovatie en vernieuwing in de landbouw. Deze rol zullen zij binnen het samenwerkings-
verband blijven vervullen, mede vanwege de enorme gebiedskennis en het netwerk in 
de regio waar het prototype van de stal wordt gebouwd.

  ZLTO
   ZLTO vertegenwoordigt ruim 18.000 ondernemers in de groene ruimte. ZLTO partici-

peert in strategische duurzame activiteiten en innovaties binnen de food- en agrisector 
die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie van haar leden en die de 
positie van de Nederlandse land- en tuinbouw versterken. Voorbeelden van zulke par-
ticipaties zijn: 1) Biomassa centrale Moerdijk (BMC)  2) Volwaard kip 3) de natuurlijke 
kleurstoffen fabrikant Rubia Pigmenta Naturalia BV. De ZLTO wil toonaangevend zijn in 
het ontwikkelen en vernieuwen van perspectief voor ondernemers in de groene ruimte, 
zodat zij duurzaam en daardoor succesvol kunnen ondernemen. 

Bij de ontwikkeling van het Kwatrijn is reeds in 2010 de Vereniging Natuurmonumenten be-
trokken, de eigenaar van de gronden in en om de Loonse en Drunense duinen. Zij zijn in begin-
sel positief over de inpasbaarheid van duurzame veehouderij in en rondom natuurgebieden. Ook 
voor hen is het belangrijk dat de landschappelijke inpassing volop aandacht krijgt. Dit standpunt 
biedt kansen voor een toekomstige samenwerking en mogelijkheden voor andere ondernemers 
in Nederland die tegen natuurgebieden aan liggen. 

Wageningen UR Livestock Research is tijdens de haalbaarheidsstudie in 2010 in opdracht 
van Ecostable BV ingeschakeld voor hun expertise. Voor milieu- en emissievraagstukken is 
Monteny Milieu Advies betrokken. Valacon Dairy heeft het Kwatrijn beoordeeld op dierduur-
zaamheid. Voor een optimale uitvoering van de zonnepanelen is het bedrijf SunCycle geraad-
pleegd. Het ontwerp van een mobiele “energiewagen” aangedreven op zonnekracht is toegezegd 
door TU Eindhoven.

Biologisch melkveehouder 

Sjaak Sprangers bij zijn 

Jerseykoeien
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Het Kwatrijn is een belofte voor groot dierenwelzijn, lage 
emissies en energieneutraliteit, die bedrijfseconomisch 
kan concurreren met de huidige praktijk. Het Kwatrijn is 
het eerste houderijsysteem in zijn sooort dat mineralen als 
stikstof, fosfaat en kalium als waardevol product opvat en 
gescheiden opvangt. Zulke systemen bestaan nog niet, maar 
zijn wel hard nodig. 

Innovaties

Veehouders hebben veel belangstelling voor alternatieven zoals vrijloopstallen, vanwege dieren-
welzijn en koecomfort. Maar vrijloopstallen met compost- en toemaakbodems zijn qua emissies 
bepaald geen verbetering ten opzichte van gangbare stallen. Het Kwatrijn biedt daarvoor een 
oplossing. Om het Kwatrijn werkelijkheid te laten worden, moeten de volgende innovaties gere-
aliseerd worden:

1.  De ontwikkeling van een vloersysteem waarbij vaste mest en urine gescheiden worden ge-
houden en emissies tot een minimum worden beperkt.

2.  De ontwikkeling van een betaalbaar procedé waarbij de gier wordt bewerkt tot een kunst-
mestconcentraat. 

3.  De ontwikkeling van een autonome mestrobot die over voldoende vermogen beschikt om de 
geproduceerde vaste mest binnen 2 uur samen met stro uit de stal te verwijderen.

4.  De ontwikkeling c.q. optimalisatie van het gebruik, de aanwending van vaste mest,  kunst-
mestconcentraat en restfractie van urine zowel op eigen grond als bij afzet naar derden. 

5.  De ontwikkeling van een mobiele melkunit gevoed door zonne-energie die in de winter functi-
oneert als inpandige melkstal.

6.   Het ontwikkelen van een type melkkoe met voldoende persistentie dat bij uitstek geschikt is 
voor beweiding van natuurgebieden.

7.  De ontwikkeling van een tweetal landschappelijk optimaal in te passen energieneutrale stal-
ontwerpen voor een besloten en open landschap, geschikt voor bedrijfsgroottes tussen 70 en 
140 melkkoeien. 

8.  De ontwikkeling van een praktisch toepasbaar participatiemodel waarbij omwonenden en 
burgers van een nieuwbouwlocatie laagdrempelig worden betrokken bij de inrichting van het 
landschap in hun directe omgeving. 

Op grond van de haalbaarheidsstudie 2010 acht Ecostable BV het praktijkrijp maken van punten 
1 tm 6 technisch en economisch haalbaar en de innovaties vermarktbaar. Voor de ontwikkeling 
van punt 7 en 8 is een aanvullende haalbaarheidsstudie nodig. Op basis daarvan kan het ant-
woord worden gegeven op de vraag of deze innovaties samen de doelstellingen op het gebied 

4 Innovatieparagraaf
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van duurzaamheid realiseren. De stalontwerpen moeten vérgaand voldoen aan het eindbeeld 
voor 2023 van de “Toekomstvisie Duurzame Veehouderij 2023” (LNV,2008) en de Uitvoeringsa-
genda Duurzame Veehouderij en tegelijk concurrerend zijn. Het prototype zal in een eventuele 
fase 2 van dit project worden uitgewerkt in een concreet bouwplan voor de locatie Sprangers.

Risico’s

Op grond van de haalbaarheidsstudie 2010 zijn de volgende risico’s geïdentificeerd:

1.  De traditie, praktijken en standaarden in de melkveehouderij en de omringende advieswereld 
en bedrijvigheid zijn gebaseerd op de onvermijdelijkheid van drijfmest; geïnvesteerd vermo-
gen van bv. loonwerkers is hier ook deels op gebaseerd. De nuttige en economische aanwen-
ding van gescheiden gehouden componenten is dus praktisch niet vanzelfsprekend en vereist 
ook een andere manier van denken over bodem- en gewasmanagement;

2.  De huidige mestwetgeving voorziet niet in urineconcentraat en de restfractie van urine als 
(niet dierlijke) meststof, terwijl dit in de geest van de wet heel goed zou kunnen. Als vervan-
ger van kunstmest is deze status echter wel van belang. Interactie met de wetgever is hier 
dus zeker nodig. Momenteel is reeds enige verschuiving merkbaar.

3.  Het vloersysteem is belangrijk én kostbaar, helemaal vanwege de grote ruimte per koe. 
Hoewel daar ook besparingen en hogere opbrengsten tegenover staan, moet de uiteindelijke 
kostprijs niet zo hoog worden, dat veehouders vanwege de initiële investering al afhaken. 

4.  De bovenbouw heeft het risico dat deze door het grote oppervlak te duur wordt. De prijs 
wordt echter bij serieproductie weer lager.

De risico’s met betrekking tot de voorgestelde aanpak van de haalbaarheidsstudie zijn:

1.  Burgers en belanghebbenden betrekken bij de inrichting van het landschap is een mooi 
streven maar kent ook een aantal risico’s. Slecht opgezette interactieve processen kunnen 
deelnemers frustreren als er verder niets mee gebeurt, en ondernemers als ze keuzes krijgen 
opgedrongen die niet bij hen passen. Alhoewel drempelvrees een wezenlijke rol speelt dient 
het model hierin tegemoet te komen met een vriendelijke, toegankelijke en laagdrempelige 
aanpak. Moderne digitale technieken ruimschoots toepassen moet niet leiden tot afhaken van 
een hele generatie in de discussie. Ook de ontmoeting, de gezamenlijke meningsvorming en 
het ‘wij” gevoel vragen aandacht. Het participatiemodel dient tegemoet te komen aan het 
streven dat burgers kunnen meedenken en meedoen en zo het plan voor een deel ‘hun’ plan 
kunnen maken. Met andere woorden er moet nog iets te beslissen zijn.

2.  Draagvlak creëren door de ‘maatschappij’ toe te laten op het bedrijf kan worden doorkruist 
omwille van strenge eisen mrt bertrekking tot ziektepreventie. Verder dient er nog een mate 
van privacy te resteren voor de ondernemer en mag het bezoek zijn dagprogramma niet 
onverwachts ontregelen. Ook risico’s zoals de kans op ongelukken, diefstal, onrust bij het vee 
etc. moeten worden geminimaliseerd.
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Het Kwatrijn is als houderijsysteem breed inzetbaar in de 
gangbare melkveehouderij, omdat de hogere bouwkosten 
ruimschoots gecompenseerd worden door besparingen en 
hogere opbrengsten in de exploitatie. Het systeem sluit 
bovendien heel goed aan bij een aantal belangrijke trends in 
de samenleving en draagt bij aan de kennisontwikkeling.

Maatschappelijke trends

Relevante trends voor de ontwikkeling van de melkveehouderij zijn:
•   de toenemende betrokkenheid van burgers bij de inrichting van het landschap en de behoefte 

aan informatie en beleving 
•  blijvende en groeiende aandacht voor dierenwelzijn 
•   steeds strengere wettelijke normen voor ammoniak en broeikasgassen 
•   duurdere energie en mede daardoor duurdere kunstmest 
•   het grote aantal bedrijven (landelijk zeker 5.000) dat qua ontwikkeling in verband met am-

moniakemissie klem zit vanwege de nabijheid van Natura 2000 en EHS. 

Dit maakt Kwatrijn een aantrekkelijke propositie voor veel melkveehouders én lokale en provin-
ciale overheden. Ook voor sterk groeiende melkveebedrijven in open gebieden is de transparan-
te Kwatrijnstal zeer interessant. Veehouders met de koeien het jaar rond op stal zijn wars van 
dichte wanden en luchtwassystemen. Met Kwatrijn kunnen ze toch voldoen aan de hoogste eisen 
met betrekking tot emissies en dierwelzijn. In de toekomst zal dit vraagstuk ook internationaal 
meer en meer de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij gaan bepalen. De marktintro-
ductie is kansrijk omdat het systeem economisch concurrerend is. 

Economisch rendement

Uit de haalbaarheidsstudie 2010 en speciaal de analyse van Valacon Dairy (bijlage 1) blijkt dat 
de hogere jaarkosten van de investering in de stal, voorlopig berekend op ca € 175 per koe, 
ruimschoots gecompenseerd worden door de berekende kostprijsverlaging zijnde € 210 per koe. 
Die kostprijsverlaging komt voort uit:
•   minder investeringen nodig in ondergrondse infrastructuur (zoals diepe kelders over de volle 

breedte en dure overspanningen)
•   geen aankoop van kunstmeststikstof meer nodig (en in het geval van het pilotproject waar-

schijnlijk zelfs een te verkopen overschot aan stikstof vanwege actief klaverbeheer)
•  geen kosten mestafvoer omdat maatwerk (kunst)mest wordt aangeboden
•   een hogere prestatie van de koeien door een hoog dierwelzijn, meer ruimte per koe, vol-

5  Economische paragraaf
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doende comfortabele ligplekken, beter beloopbare en hygiënischer stalvloeren; deze facto-
ren leiden tot een hogere weerstand en gezondheid, minder stress en daardoor een hogere 
melkproductie

•   een langere levensduur door het ontbreken van chronische stress, verbeteringen op welzijn, 
gezondheid, benen en klauwen

•   een verbetering van de zichtbaarheid van tochtigheidsgedrag door voldoende ruimte en com-
fortabel beloopbare vloeren. Het resultaat is een betere score voor vruchtbaarheid.

Hierbij zijn voordelen zoals een betere bodemvruchtbaarheid, meer biodiversiteit zowel boven- 
als ondergronds, een extra marktwaarde van de melk en meer mogelijkheden voor betaald na-
tuurbeheer nog niet gekwantificeerd. Het economisch voordeel van een verbeterde leefbaarheid 
op het platteland en het behoud van de melkveehouderij voor het in stand houden van ‘gevoe-
lige’ cultuurlandschappen is eveneens niet meegenomen. Deze aspecten kunnen voor overheden 
aanleiding zijn het Kwatrijn zonodig (tijdelijk) te ondersteunen. Doordat er geen drijfmest meer 
wordt geproduceerd, vervalt ook de noodzaak van hoge investeringen en energiekosten in mest-
scheiding achteraf om de mineralenoverschotten weg te werken. Mest is geen afval meer, maar 
een waardevol product. Concurrentie voor het Kwatrijn is momenteel nauwelijks aanwezig. Geen 
enkele fabrikant levert beschreven optimaal in het landschap ingepast en integraal duurzaam 
totaalconcept.

Kennisontwikkeling en vermarkting

Naast de directe economische voordelen is de te ontwikkelen kennis op het gebied van land-
schappelijke en maatschappelijke inpassing van waarde in de commercialisering. Door een 
flexibel concept met advies en begeleiding aan te bieden, worden de kansen op realisatie in 
specifieke lokale situaties sterk vergroot.

Door al vanaf het begin een strategisch samenwerkingsverband op te zetten tussen marktpartij-
en en agrarische organisaties, is het mogelijk om de opgedane kennis en ervaring effectief uit te 
dragen naar potentiële klanten. Ecostable BV heeft samen met de ZLTO en de Duinboeren een 
samenwerkingsverband gesmeed waarmee tijdens de haalbaarheidsstudie vermarkting en toe-
passing van de innovaties in het veld gegarandeerd worden. Als agrarische organisaties hebben 
ZLTO en de Duinboeren de visie dat het belangrijk is om naast te investeren in kennisontwikke-
ling deze kennis praktisch goed toepasbaar te maken en vervolgens de kennis uit te dragen. 

Na ontwikkeling en bouw van het prototype door Ecostable BV zullen de agrarische organisaties 
in samenwerking met Sjaak Sprangers een belangrijke taak krijgen in het verspreiden van de 
ontwikkelde kennis, waarbij de korte lijnen naar de markt door het samenwerkingsverband een 
sterk toegevoegde waarde hebben. 

Kwatrijn is daarnaast van belang voor de Nederlandse zuivelindustrie en haar kennisinfrastruc-
tuur als geheel. Nederland staat sterk als kennisexporteur in de veehouderij. Mondiale ontwik-
kelingen (onder meer op gebied van voedselvoorziening en klimaatverandering, zie het FAO-
rapport ‘Livestock’s Long Shadow’ uit 2006) vormen nieuwe uitdagingen voor de sector en voor 
de kennisontwikkeling. De betrokken bedrijven in Ecostable BV exporteren nu al een aanzienlijk 
deel van hun producten. Een kennisintensief project als dit draagt bij aan de concurrentiepositie 
van de Nederlandse zuivelindustrie als geheel en aan de concurrentiepositie van de betrokken 
bedrijven, door voorop te lopen bij ontwikkelingen die ook internationaal gaan spelen.



17Het Kwatrijn, de melkveestal van de toekomst

Het landschap en het platteland mogen zich verheugen in 
een groeiende maatschappelijk belangstelling. Kwatrijn 
geeft gehoor aan deze ontwikkeling. Met het concept krijgen 
vernieuwende agrarische ondernemers een kans om met een 
duurzame productiewijze bij te dragen aan de continuïteit 
van hun bedrijf en aan de kwaliteit van het agrarische 
cultuurlandschap. 

Veranderende maatschappelijke context

De OESO constateert in haar Rural Ruview (2007) dat de diversiteit van het Nederlandse land-
schap uniek is, zeker in combinatie met onze hoge bevolkingsdichtheid. Nederland staat voor de 
opgave om het gevarieerde landschap voor de toekomst te behouden. Het percentage burgers 
dat een actieve binding heeft met het landschap stijgt van 25 % in 2006 naar 50% in 2020. 
Driekwart van de inwoners van Nederland is gehecht aan het landschap. De landbouw bepaalt 
met een gebruik van 60 % van de ruimte sterk het beeld. Met name de melkveehouderij le-
vert een stevige bijdrage aan een divers landschap. Ondernemers in deze bedrijfstak moeten 
zich goed kunnen blijven ontwikkelen, met oog voor hun omgeving. Tussen 1980 en nu stopten 
ruim 70.000 landbouwbedrijven terwijl het areaal landbouwgrond nauwelijks afnam. Nederland 
telt momenteel nog circa 18.000 melkveehouders. Vooral rondom natuurgebieden en Nationale 
landschappen heeft zich een opeenstapeling van voorschriften voorgedaan op het gebied van 
ruimtelijke beleid, natuur en milieu. Hierdoor vond terplekke een versnelde uittocht plaats van 
landbouwbedrijven en dreigt verarming en verrommeling van het (cultuur)landschap. 

Deze trend lijkt zich nu te keren. De boer is een vanzelfsprekende landschapsverzorger gewor-
den en versterkt de functionele agrobiodiversiteit. Er is steeds meer aandacht voor slowfood, 
vaak afkomstig van ambachtelijke boerderijen in een afwisselend landschap. De consument 
hecht aan smaakvol, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. De omzet van biologisch ge-
produceerd voedsel is nog nooit zo hard gegroeid. De extra aandacht voor smaak en herkomst 
leidt tot veel nieuwe contacten tussen boeren en afnemers, zoals consumenten, restaurants en 
detaillisten. Dit is vaak gekoppeld aan streekgerichte marketingprogramma’s en een systeem 
van educatieve en voorlichtende activiteiten, waardoor de economische impact wordt vergroot. 
Een duurzame productiewijze is daarmee een echte marktkans, niet langer is een lage kostprijs 
de enige optie. 

6  Toegevoegde waarde 
voor de samenleving
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De bijdrage van Kwatrijn

Het Kwatrijn kan een belangrijke bijdrage leveren om bovenstaande ontwikkeling te ondersteu-
nen. Met het concept krijgen vernieuwende agrarische ondernemers kansen om met een duur-
zame productiewijze bij te dragen aan de continuïteit van hun bedrijf en aan de kwaliteit van 
het agrarische cultuurlandschap. Wegkopen, onteigenen en saneren is niet langer de meest voor 
de hand liggende weg. Met name jonge boeren in kwetsbare gebieden krijgen met het Kwatrijn 
weer hoop en vertrouwen in hun toekomst. Er wordt een brug geslagen tussen boer, burger en 
consument. Veel meer bedrijven dan tot nu toe gedacht kunnen met hun melkkoeien een taak 
vervullen in het (betaald) beheer van de natuur. Brede toepassing van het concept kan een ste-
vige bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en het behoud van landschappelijke 
kwaliteiten. De aanbevelingsbrief van Natuurmonumenten (bijlage 2) is geheel in de lijn met bo-
venstaande beschouwing. Ook sterk groeiende bedrijven dragen hieraan bij doordat ze met het 
concept, ondanks de eventuele keuze voor opstallen, een voor de burger zichtbare duurzame 
veehouderij kunnen realiseren, met een hoge graad van dierwelzijn en lage emissies.

Verder kan de ontwikkeling van een verplaatsbaar melksysteem dat zowel op locatie in het veld, 
als in de stal te gebruiken is, van grote betekenis zijn voor het mogelijk blijven toepassen van 
weidegang op bedrijven met huiskavels die te klein zijn in verhouding tot de koppelgrootte. Met 
weidende koeien blijft het landschap aantrekkelijk en divers.

Tenslotte kan het prototype functioneren in een natuurgebied waarvoor een natuurdoeltype 
geldt. Het gebruik van verschillende specifieke mineralenstromen in vaste mest en urine, en de 
precieze aanwending daarvan heeft een positief effect het behalen van de natuurdoelen en op 
de biodiversiteit in het gebied.

De open stal heeft een sterke visuele relatie met het landschap en biedt extra mogelijkheden voor publieksparticipatie
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De doelstelling van de haalbaarheidsstudie is tweeledig:

1.  De ontwikkeling van een integraal stal- en 
omgevingsconcept, dat een optimale landschappelijke 
inpassing waarborgt, forse verbeteringen realiseert op 
het gebied van dierenwelzijn en milieu en economisch 
concurrerend kan worden toegepast. 

2.  De uitwerking en toepassing van een professioneel 
participatiemodel, waarmee melkveehouders met concrete 
bouwplannen geholpen worden om draagvlak te creëren 
en burgers actief te betrekken bij de vormgeving en 
landschappelijke inpassing van hun Kwatrijn.

Probleemstelling

In de haalbaarheidsstudie wordt onderzocht hoe de open stallen van Kwatrijn dusdanig kunnen 
worden ingepast in het landschap dat betrokken bewoners van het platteland daarover enthou-
siast zijn. In de haalbaarheidsstudie 2010 is aangetoond dat de innovaties 1 t/m 6 genoemd 
in de innovatieparagraaf op de middellange termijn (4 à 5 jaar) na ontwikkeling en fine-tuning 
economisch concurrerend kunnen worden toegepast in de melkveehouderij. Met ‘economisch 
concurrerend’ wordt in dit verband bedoeld dat de toepassing van deze innovaties in combina-
tie met elkaar leidt tot een kostprijs per kilogram melk die zich kan meten met de kostprijs van 
de dan gangbare en moderne melkveehouderij in een open Europese markt. In deze haalbaar-
heidsstudie wordt onderzocht in hoeverre het Kwatrijn “verrijkt” met kernpunt 7 en 8 uit de 
innovatieparagraaf aan kwaliteit wint op het vlak van landschap, betrokkenheid, draagvlak en 
biodiversiteit. Verwacht wordt dat het concept daarmee kansrijker wordt en nog steeds concur-
rerend is voor een succesvolle marktintroductie. 

Methode en activiteiten

De haalbaarheidsstudie richt zich dus primair op de kernpunten 7 en 8 uit de innovatieparagraaf. 
Deze hebben betrekking op het architectonisch en landschappelijk ontwerp en op het participa-
tiemodel. De uitvoering verloopt via sporen, die hierna worden toegelicht. 

7  Uitvoering van het  
project 
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Spoor 1. Stalontwerp en landschappelijke inpassing

Ontwerpuitgangspunten
Ten opzichte van een volledig gesloten stal biedt een open stal meer mogelijkheden voor een op 
de locatie afgestemde vormgeving en landschappelijke inpassing. Het Kwatrijn krijgt een open 
karakter omdat emissies bij de bron worden teruggedrongen. Weliswaar is in het voorgestelde 
stalconcept de oppervlakte per koe groter dan in een traditionele melkveestal en daarmee ook 
de oppervlakte van de stal als geheel, maar de open constructie maakt dat de stal minder mas-
sief oogt en dat er in de stal gekeken kan worden. De indeling van de onderbouw wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de technische en bedrijfseconomische randvoorwaarden. De 
dakvorm en het materiaalgebruik zijn flexibel en kunnen optimaal afgestemd worden op het 
landschap. Juist de dakvorm zal een beeldmerk worden van Kwatrijn en veel aandacht krijgen in 
het ontwerp. Daarbij zal ook de expositie ten opzichte van de overheersende windrichting (voor 
natuurlijke ventilatie) en de zon (voor toepassing zonnepanelen) een belangrijke rol speelt. In 
een grootschalig, open landschap zal een andere invulling gekozen worden dan in een kleinscha-
lig, besloten landschap. Door gebruik van streekeigen materialen zijn gebiedsspecifieke toepas-
singen van  het stalconcept mogelijk, die recht doen aan de regionale verscheidenheid. Door te 
kiezen voor een modulaire opbouw kan het stalconcept voor meerdere bedrijfsgrootten worden 
ingezet. Ook voor bedrijven met 140 koeien of meer biedt Kwatrijn immers een duurzame op-
lossing en ook voor dergelijke grote bedrijven is een goede landschappelijke inpassing vereist. 

Ontwerpuitwerkingen
Om tot een dergelijk flexibel, modulair bouwsysteem te komen worden voor twee locaties con-
crete ontwerpen gemaakt: 
•   de locatie van Sprangers aan de rand van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, 

met 70 koeien, in een kleinschalig besloten landschap;
•   een nog te selecteren locatie en initiatiefnemer met 140 koeien in een grootschalig, open 

landschap.

Het houderijconcept Kwatrijn wordt met al haar eigenschappen zoals transparantie, ruimte, dier-
welzijn, vloertechnieken, vaste mest- en urineopslagen geoptimaliseerd op zowel landschappelij-
ke inpassing als kosten en functionaliteit. Dit is een ontwerpende activiteit, waarin de technische 
keuzes met betrekking tot de innovaties in het systeem resulteren in twee stalvormen, voor 
een open en een gesloten landschap. Steeds vindt hierbij toetsing plaats op landbouwkundige 
functionaliteit, arbeidsgemak, maakbaarheid en vermarktbaarheid. Het ontwerp als geheel moet 
concurrerend blijven. 

Ontwerpinzet
Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw zal de vormgeving en de landschappelijke inpas-
sing van het nieuwe stalconcept voor de twee locaties uitwerken en de resultaten vertalen naar 
breder inzetbare bouwstenen en inrichtingsprincipes. Voor uitwerking van de constructieve en 
bouwtechnische aspecten van het ontwerp neemt het Bouwbureau van de ZLTO deel aan het 
project. Daarmee is een optimale integratie van een functioneel stalontwerp en de ruimtelijke 
inpassing gegarandeerd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de energieprestatie van het 
gebouw. Door zonnepanelen te integreren in de dakconstructie kan bespaard worden op de kos-
ten van het dak en tegelijk groene energie worden geproduceerd. Door een andere dakconstruc-
tie dan het traditionele zadeldak is het mogelijk om de zonnepanelen altijd onder de juiste hoek 
en naar het zuiden te plaatsen. De ambitie is om in ieder geval voldoende energie te produceren 
voor de eigen bedrijfsvoering (energieneutraliteit).
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Ontwerpateliers
Stap 1 is de organisatie van een ontwerpatelier waar de verschillende betrokken disciplines bij 
elkaar worden gebracht om tot integrale en haalbare ontwerpprincipes te komen voor de twee 
locaties en de twee bedrijfsgrootten. Juist omdat technische, constructieve, economische en 
ruimtelijke aspecten op een creatieve manier met elkaar verbonden moeten worden, is een mul-
tidisciplinair ontwerpatelier hiervoor de ideale vorm. Vista en ZLTO organiseren dit ontwerpate-
lier, waar in ieder geval de andere participanten van Ecostable BV aan deelnemen en ook andere 
externe deskundigen. Ter voorbereiding van het ontwerpatelier zal Vista een analyse maken van 
de landschappelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden en kansen van de verschillende 
locaties.

Op het ontwerpatelier zal Vista landschapsarchitectonische en stedenbouwkundige exper-
tise leveren en zorgen voor een goede ruimtelijke integratie van de verschillende technische, 
constructieve en economische bouwstenen. De architect van ZLTO zorgt voor de inbreng van 
bouwkundige expertise. Vista zal ideeën en oplossingen die in het atelier naar voren komen 
direct -al tekenend- vertalen naar ruimtelijke inrichtingsprincipes en landschappelijke effecten. 
Omgekeerd kunnen ontwerpvoorstellen van Vista tijdens het atelier direct getoetst worden op 
praktische haalbaarheid. 

De resultaten van het ontwerpatelier zullen door Vista samen met de architect uitgewerkt wor-
den tot een globaal stal- en omgevingsontwerp. Afhankelijk van de uitkomst van het atelier kan 
gekozen worden voor één type stal, dat modulair opschaalbaar is voor andere bedrijfsgrootten, 
of voor twee typen, bestaande uit verschillende combinaties van basismodules. In alle gevallen 
zal het staltype voldoen aan de technische, constructieve en economische eisen. Na het ont-
werpatelier zal hiervoor nog een bilaterale afstemmingsronde plaatsvinden. 

Stap 2 is om het ontwikkelde stal- en omgevingsontwerp voor beide locaties te bespreken met 
omwonenden en direct betrokkenen. Hiervoor wordt een apart participatieproces georganiseerd 
met inzet van interactieve communicatietechnieken (zie Spoor 2. Participatiemodel). Het is na-
drukkelijk de bedoeling om de resultaten van dit proces te verwerken in het definitieve ontwerp 
en de bijbehorende inrichtingsprincipes. Na de te organiseren consultatieronde zal daartoe nog 
een fine-tuning van het ontwerp plaatsvinden.

Spoor 2. Participatiemodel 

Onderdeel van de haalbaarheidsstudie is de ontwikkeling van een professioneel participatiemo-
del, dat inspeelt op de dynamiek van de maatschappelijke omgeving. We willen in deze fase 
kijken of een procesplan is te ontwikkelen, dat herhaalbaar en praktisch toepasbaar is in ver-
schillende contexten, en dat melkveehouders en lokale gemeenten helpt bij het realiseren van 
hun plannen. 

De volgende vier activiteiten vinden plaats:

1.  Ervaringen, expertise en publicaties op het gebied van participatief ontwerpen worden verza-
meld en geanalyseerd (desk research).

2.  Een concept werkwijze wordt op basis hiervan uitgedacht. We voorzien het gebruik van 3D-vi-
sualisatie en augmented reality technieken. Moderne digitale technieken, zoals natuurgetrou-
we 3D-visualisaties die eenvoudig kunnen worden ingemonteerd in ooghoogtebeelden van het 
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bestaande landschap, kunnen worden ingezet om betrokkenen direct het effect te laten zien 
van hun keuzes in een voor hen bekend gebied.

3.   In een tweetal rondes wordt de concept werkwijze uitgeprobeerd voor de twee gekozen lo-
caties. Met de in concept ontworpen Kwatrijnstallen worden twee try-outs georganiseerd met 
representatieve burgerpanels, melkveehouders en gemeenteambtenaren. Hierbij wordt niet 
alleen gekeken naar de landschappelijke effecten van de stallen, maar ook naar mogelijke 
manieren om de burgers actiever bij het agrarisch bedrijf te betrekken, bijvoorbeeld door 
specifieke educatieve voorzieningen te integreren in het ontwerp.

4.  Op basis van de ervaringen in de try-outs en nagesprekken met de betrokken melkveehou-
ders en gemeenteambtenaren wordt nagegaan of en hoe de voorgestelde werkwijze meer-
waarde biedt, bijvoorbeeld voor het versnellen van vergunningprocedures. Overheden zouden 
een zelfstandig belang kunnen hebben bij de methodiek, omdat ze bij vergunningaanvragen 
al verder ‘in het stalontwerp en het landschap’ kunnen kijken.

Impressie van Kwatrijnstal van circa 70 koeien in kleinschalig, besloten landschap (locatie Sprangers)

Impressie van Kwatrijnstal van circa 140 koeien in open landschap (fictieve locatie)



Projectmanagement

Projectorganisatie
Ecostable BV is eindverantwoordelijke voor het op te leveren resultaat van de haalbaarheidsstudie.
De dagelijkse leiding van het project wordt uitgevoerd door de projectleiding. Ecostable BV is ver-
antwoordelijk voor opdrachtverstrekking aan derden en voor de financiële administratie. Project-
partners zijn verantwoordelijk voor de deelprojecten.

Projectleiding 
Trudy van Megen van ZLTO en Henk Antonissen van Overlegplatform Duinboeren verzorgen de 
projectleiding. Projectleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van fase 1 en draagt 
zorg voor onderzoek en ontwikkeling door de partners. Trudy van Megen vormt het eerste aan-
spreekpunt, Henk Antonissen is eerst verantwoordelijke voor de inhoud. Door deze duo-aanpak is 
continuïteit in de projectleiding geborgd. De projectleiding is het aanspreekpunt vanuit de partners 
en voor de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor:
•  bewaking voortgang en kwaliteit
•  bewaken budget
•  aansturing projectuitvoering en deelprojecten
•  inhoudelijke en financiële rapportage naar projectpartners
•  aanspreekpunt voor opdrachtgever en projectpartners
•  communicatie naar belanghebbenden en geïnteresseerden
•  initiëren en verslaglegging projectbijeenkomsten 
•  rapportage naar de opdrachtgever. 

Ruimtelijk model Kwatrijnstal van circa 70 koeien: dakvorm en materiaalgebruik nader uit te werken

Ruimtelijk model Kwatrijnstal van circa 140 koeien: dakvorm en materiaalgebruik nader uit te werken


	1	�Management 
samenvatting
	2	�Het resultaat van het 
project
	3	�Het bedrijf en partners
	4	Innovatieparagraaf
	5	�Economische paragraaf
	6	�Toegevoegde waarde voor de samenleving
	7	�Uitvoering van het 
project 

