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Het Kwatrijn, de melkveestal van de toekomst

Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige 
melkveestal met veel ruimte voor de koeien. Door de 
transparante opzet en de unieke dakvorm past de stal 
goed in het landschap en krijgen passanten zicht op wat er 
binnen gebeurt. Dit rapport is onderdeel van de uitgevoerde 
haalbaarheidsstudie en gaat in op het stalontwerp en de 
landschappelijke inpassing.

1 Inleiding

Kader

Het initiatief voor dit nieuwe staltype komt voort uit een samenwerking tussen Wageningen UR 

en de Stichting Overlegplatform Duinboeren. Voor de verdere ontwikkeling is een consortium 

opgericht van gespecialiseerde bedrijven, namelijk Swaans Beton BV, JOZ BV, Aannemersbedrijf 

Van de Sande BV, Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw en Antonissen Agrarisch Advies. 

Overige projectpartners zijn melkveehouder Sjaak Sprangers, Wageningen UR Livestock Re-

search en ZLTO.

In het kader van de SBIR-regeling voor ‘integrale stal- en houderijsystemen in het landschap’ 

is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de inpassing in het landschap en 

naar de technische en economische haalbaarheid. Ook is aandacht besteed aan de communica-

tie en de publieksparticipatie rond de introductie van dit innovatieve stalconcept. Dit rapport be-

vat de resultaten van het onderzoek naar de landschappelijke inpassing, uitgevoerd door Vista 

landschapsarchitectuur en stedenbouw in samenwerking met ZLTO. Het is een achtergronddocu-

ment bij de rapportage van de haalbaarheidsstudie. 

Vraagstelling

In het projectplan voor het haalbaarheidsonderzoek zijn de onderzoeksdoelen omschreven. Dit 

rapport bevat een verslag van onderzoeksspoor 1: stalontwerp en landschappelijke inpassing. 

Centrale vraagstelling was: hoe kan het nieuwe staltype geschikt worden gemaakt voor verschil-

lende landschapstypen en voor verschillende bedrijfsgrootten? Doel is namelijk om de Kwatrijn-

stal als een flexibel en modulair bouwsysteem op de markt te brengen, met brede toepassings-

mogelijkheden.

In het verleden is al een verkennend onderzoek uitgevoerd naar economische haalbaarheid. 

Daaruit is gebleken dat het concept goede marktperspectieven heeft. Voor een completer beeld 

was echter aanvullend onderzoek nodig naar de toe te passen technieken en constructies en 

naar de bijbehorende kosten en baten. Met name op het gebied van de mestscheiding en de 

stalconstructie bestonden nog vragen. Parallel aan de inpassingsstudie zijn deze aspecten nader 

onderzocht. Het stalontwerp en de landschappelijke inpassing zijn tussentijds steeds afgestemd 

met de inzichten uit het technisch en economisch onderzoek. Uitgangspunt is dat de stal in prin-

cipe concurrerend is ten opzichte van traditionele staltypen.

Ook het communicatie- en participatietraject is parallel aan en in nauwe samenhang met de in-

passingsstudie uitgevoerd. Dit traject was gericht op de ontwikkeling van nieuwe methoden om 

de betrokkenheid van omwonenden te vergroten en om belanghebbenden en vergunningverle-

ners van begin af aan te betrekken bij de planontwikkeling.
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Aanpak

Voor het stalontwerp en de landschappelijke inpassing is gekozen voor een aanpak van ontwer-

pend onderzoek. Voor twee locaties, in verschillende landschappen en voor verschillende be-

drijfsgrootten, zijn concrete uitwerkingen gemaakt:

•  het bedrijf van Sprangers aan de rand van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, 

met 70 koeien, in een kleinschalig besloten landschap;

•  het bedrijf van de Schepens bij Maarheeze, met 140 koeien, in een meer open ontginnings-

landschap langs de A2.

Stalontwerp en landschappelijke inpassing zijn in samenhang uitgewerkt. Juist de ruimtelijke 

afstemming tussen gebouw en omgeving is kenmerkend voor het Kwatrijnconcept. De vorm van 

de stal is zodanig flexibel dat deze afgestemd kan worden op de specifieke karakteristieken van 

het landschap en verschillende bedrijfsgrootten. De vorm van de stal en de bijbehorende land-

schappelijke inpassingsprincipes zijn ontworpen door Vista landschapsarchitectuur en steden-

bouw. De technische en bouwkundige uitwerking van de stal is verzorgd door ZLTO. 

Op de eerstgenoemde locatie zal naar alle waarschijnlijkheid het eerste prototype van de 

Kwatrijnstal worden gebouwd. Daarom heeft deze locatie in de uitwerking de meeste aandacht 

gekregen. De uitwerking betreft een voorlopig ontwerp, dat nog niet volledig planologisch is 

afgewogen en waarvoor nog een gedetailleerder inpassingsplan zal worden opgesteld. Het gaat 

hier vooral om de voorbeeldfunctie. De uitwerking voor de tweede locatie is in feite een opscha-

ling van het stalontwerp voor de eerste locatie. Feitelijke bouw van een Kwatrijnstal is hier niet 

aan de orde, omdat de betreffende ondernemer al concrete bouwplannen heeft en niet kan 

wachten tot Kwatrijn voldoende doorontwikkeld is om gebouwd te worden. 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd ten behoeve van het stalontwerp en de landschappelijke 

inpassing:

•  gezamenlijk ontwerpatelier met architect ZLTO, energiedeskundige en consortiumleden voor 

het stalontwerp (28 maart 2012)

•  diverse bilaterale overleggen tussen landschapsarchitect Vista, architect ZLTO en consortium-

leden

•  diverse bilaterale overleggen met externe betrokkenen (provincie Noord-Brabant, Vereniging 

Natuurmonumenten, gemeente Kaatsheuvel)

• bezoek aan diverse innovatieve melkveestallen, door Vista en Antonissen (6 juni 2012)

•  ‘weidelunch’ met staatssecretaris Ben Knapen, gedeputeerde Bert Pauli, enkele Statenleden 

en vertegenwoordigers van de Duinboeren en Vereniging Natuurmonumenten (14 juni 2012)

•  meedenkbijeenkomst voor omwonenden en betrokkenen op bedrijf Sprangers, georganiseerd 

door Sprangers, Vista en Antonissen (14 juni 2012) 

• maken website www.kwatrijn.com, door Vista

• maken diverse presentatieposters voor beide locaties, door Vista

• uitwerking technische tekeningen van stalontwerp door ZLTO

• kostenraming stal door Van de Sande

Wat maakt Kwatrijn zo bijzonder?

Kwatrijn is een integraal melkveehouderijconcept, waar de eisen van dierenwelzijn, 

milieu, economie en ruimtelijke kwaliteit optimaal op elkaar zijn afgestemd. Juist deze 

samenhang maakt van Kwatrijn een uniek concept. De wezenlijke kenmerken zijn:

• hoog dierenwelzijn door meer ruimte per koe en een aangenaam stalklimaat;

•  lage ammoniakemissies en efficiënte benutting van meststoffen door gescheiden op-

vang van vaste mest en urine (via het innovatieve vloersysteem en de bijbehorende 

mestrobot);

• laag energieverbruik door geïntegreerd zonnedak (in principe energieneutraal);

•  goede landschappelijke inpassing en publieksvriendelijke uitstraling door transparante 

opzet en bijzondere dakvorm.

Afhankelijk van de wensen en ligging van het melkveebedrijf is een gebiedsspecifieke 

uitwerking van het concept mogelijk. Dat is altijd een kwestie van maatwerk. Het Kwatrijn 

is een onder architectuur gebouwde stal die in alle gevallen zal voldoen aan de hoogste 

kwaliteitsstandaarden. De partners in het consortium staan daarvoor garant.

Opzet van dit rapport

In hoofdstukken 2 en 3 worden de voorbeelduitwerkingen gepresenteerd voor beide locaties. 

De werking van het stalsysteem wordt uitgelegd in hoofdstuk 2, voor de locatie van Sprangers 

bij Kaatsheuvel. De meeste onderdelen zijn representatief voor de Kwatrijnstal in het algemeen, 

sommige onderdelen zijn specifiek voor het bedrijf van Sprangers. Voor beide stallen is een di-

gitaal 3D-model gemaakt. Onder meer met behulp van natuurgetrouwe fotomontages wordt een 

beeld gegeven van de landschappelijke inpassing. In hoofdstuk 4 worden de conclusies gefor-

muleerd.

Voor meer technische informatie over de stal en een uitvoeriger verslag van het communica-

tie- en participatietraject wordt verwezen naar het hoofdrapport van de haalbaarheidsstudie. In 

de bijlage zijn de technische staltekeningen van ZLTO opgenomen, die de basis vormen voor de 

kostenraming.
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De eerste Kwatrijnstal van Nederland wordt gebouwd op het 
biologisch werkende bedrijf van Sjaak en Suzanne Sprangers, 
aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Dit is een 
relatief klein bedrijf met ongeveer 70 melkkoeien. De stal 
komt te staan op een veldkavel, dus niet bij het woonhuis.

2  Voorbeelduitwerking 
kleine Kwatrijn

Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen herbergt een van de grootste actieve stuifzan-

den van West-Europa. Deze stuifzanden liggen centraal in het Nationaal Park, omgeven door 

bossen en heiden. Daar rondom heen ligt een gordel van kleinschalige cultuurlandschappen. De 

beoogde locatie voor de Kwatrijnstal ligt net buiten het Nationaal Park en grenst aan het Land-

goed Plantloon. Dit landgoed bestaat uit statige lanen, dennen- en loofbossen, grazige weilan-

den en pittoreske boerderijen. Op de lagere, natte delen lagen vroeger moerassen en venen. In 

de Middeleeuwen is veel veen afgegraven voor gebruik als brandstof. Het veen werd per boot 

afgevoerd via speciaal gegraven turfvaarten. Deze turfvaarten zijn nu nog zichtbaar in het land-

schap. Samen vormen deze gebieden een afwisselend landschap met hoge natuurwaarden. Het 

Nationaal Park trekt jaarlijks ongeveer twee miljoen bezoekers. 

Sjaak Sprangers heeft een biologisch bedrijf met Jersey melkkoeien. Hij beweidt circa 50 ha na-

tuurgronden op het landgoed Plantloon. Deze gronden worden gepacht van Vereniging Natuur-

monumenten. De betreffende gronden liggen op grote afstand van de huiskavel en de boerde-

rij. De koeien worden met een mobiele melkmachine gemolken. Met de bouw van een nieuwe 

melkveestal op de beoogde locatie worden de transportafstanden enorm verkleind en wordt een 

duurzame toekomst voor het bedrijf en voor het beheer van de natuur veiliggesteld. Om die re-

den steunt Vereniging Natuurmonumenten het initiatief van Sprangers om hier een innovatieve, 

duurzame melkveestal te bouwen. 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de stal en de landschappelijke inpassing beschreven. 

De fotomontage boven geeft een impressie van de stal op de beoogde locatie, tegen de bosrand 

aan. Op de volgende bladzijden staan principetekeningen en worden de verschillende bouwste-

nen toegelicht. Deze bouwstenen hebben zowel betrekking op de techniek en de functie, als op 

de vorm en de inpassing. Het gaat hier nadrukkelijk om de principes en nog niet om de techni-

sche details. Daarvoor wordt verwezen naar de bijlage en naar het hoofdrapport van de haal-

baarheidsstudie. Op de laatste pagina’s van dit hoofdstuk staat een vogelvluchtperspectief van 

de stal in het landschap.
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Schematisch vooraanzicht

Schematische plattegrond

Klein model voor 70 koeien

Vloersysteem

Het Kwatrijn heeft een innovatief vloersysteem. 

De vaste mest wordt met een speciale mestrobot 

afgeschoven naar de zijkant van de stal en in de 

overdekte mestopslag buiten de stal verzameld. 

De urine zakt via gaatjes in de vloer naar be-

neden en wordt verzameld in een ondergrondse 

put. Doordat vaste mest en urine niet worden 

vermengd is er nauwelijks ammoniakemissie en 

is er een efficiëntere toepassing van de meststof-

fen mogelijk. 

Transparante opzet

Koeien kunnen goed tegen de kou en houden 

van frisse lucht. Daarom heeft de stal een open 

karakter en zijn er geen dichte wanden. Zo ont-

staan er ook geen tochtgaten. Bij harde wind en 

regen of strenge vorst kan aan de zijkant van de 

stal een scherm opgetrokken worden om extra 

beschutting te bieden. De hogere nokdelen aan 

de zijkanten van de stal zijn voorzien van trans-

parante platen, die wel doorzicht bieden maar 

inregening voorkomen. 

Energiedak

Het dak wordt voorzien van zonnepanelen voor 

de winning van duurzame energie. Met deze 

energie worden het elektrisch wagentje voor het 

melken en de mestrobot opgeladen. De dakdelen 

met de zonnepanelen worden optimaal georiën-

teerd op de zon (zuid-zuidwest) en krijgen een 

optimale hellingshoek (tussen 25 en 35 graden). 

De beschikbare dakoppervlakte is groot genoeg 

om de hele stal energieneutraal te maken. 
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Mobiele melkmachine

De koeien staan het grootste deel van het jaar 

buiten en worden ook buiten gemolken. In het 

veld staat een melkmachine. Tweemaal daags 

rijdt er vanaf de stal rijdt een elektrisch wagen-

tje naar de melkmachine. Dit wagentje neemt 

energie en schoon spoelwater mee voor het 

melken. Na het melken worden de melk en het 

vuile spoelwater weer naar de stal gebracht. Het 

wagentje wordt daar opgeladen voor de volgende 

rit. In de winter, als de koeien binnen zijn, staat 

de melkmachine in de stal.    

Stroverdeler

De ligboxen waar de koeien liggen te herkauwen 

krijgen een bedekking met stro. Dit is comforta-

bel voor de koeien en verbetert de structuur van 

de vaste mest. De stro wordt via een luchtko-

ker automatisch boven de ligboxen uitgespreid, 

zodat de strobedden tijdig aangevuld en ververst 

worden. Bij de stro-opslag achter in de stal kun-

nen de strobalen direct in de stroverdeler worden 

geschoven. 

Bezoekersvoorzieningen

Voor bezoekers is er een speciale kijkruimte op 

de eerste verdieping van de voorbouw van de 

stal. Hier is ook een kleine kantoorruimte. Omdat 

het een innovatieve stal is, worden veel bezoe-

kers verwacht. Ook toevallige passanten kunnen 

een kijkje nemen in de stal. Vanaf de voorkant 

loopt er een trap omhoog die uitkomt bij een 

loopbrug boven de ligboxen. Het mooiste is het 

natuurlijk als de koeien binnen zijn, maar dan 

moet je in de winter komen. 

Jongveestal

Er is ruimte nodig voor ongeveer 30 stuks  jong-

vee. Nu staan deze nog bij de boerderij van 

Sprangers, maar in de toekomst waarschijnlijk 

bij de nieuwe melkveestal. De jongveestal wordt 

bij voorkeur onder de kap van de melkveestal 

geplaatst, zodat het visueel één gebouw blijft. 

Maar het is ook mogelijk om een losse jongvee-

stal naast de bestaande stal te zetten.

Landschap

In vergelijking met een gesloten stal oogt het 

open Kwatrijn veel minder massief. Door de stal 

heen blijft de omgeving zichtbaar. De dakvorm 

bestaande uit verschillende kappen geeft de stal 

een vriendelijke schaal, die aansluit bij de schaal 

van het landschap en van de streekeigen bebou-

wing. Hierdoor past de stal goed in het klein-

schalige historische cultuurlandschap rondom de 

Loonse en Drunense Duinen. Sterker nog: omdat 

de stal een duurzame agrarische bedrijfsvoering 

op deze plek mogelijk maakt, draagt zij actief bij 

aan de instandhouding van het landschap en het 

beheer van de natuur.

Ontsluiting

De stal ligt niet aan de verharde weg, maar zal 

wel bereikbaar moeten zijn voor melkwagens. 

Ook op het voorerf, rond de stal en bij de me-

stopslag en voerkuilen achter de stal moeten 

trekkers makkelijk kunnen rijden, bijvoorbeeld 

om hooi, mest en stro aan- of af te voeren. Ge-

kozen wordt voor een eenvoudige verharding van 

geperforeerde betonplaten. Hier tussendoor kan 

gras gaan groeien, zodat de verharding toch een 

groen beeld geeft en de paden zich voegen in het 

landschap. De paden voor langs de stal zijn in 

principe ook toegankelijk voor wandelaars. 

Grondwerk en beplanting

Om de voerkuilen en de mestopslag niet te veel 

te laten opvallen, worden deze gedeeltelijk inge-

graven en aan de zijkanten afgewerkt met aarden 

walletjes. Deze walletjes gaan naadloos over in 

de wei. De grond komt uit een te graven vee-

drink- en blusvijver, met tevens een ecologische 

betekenis. In deze vijver wordt het schone dak-

water van de stal verzameld. Langs de westrand 

van het perceel wordt een houtwal aangeplant, 

om extra beschutting te geven tegen de wind en 

om een aparte ‘landschapskamer’ te maken voor 

de stal. De afstand tot de stal is zo groot dat er 

geen schaduw valt op de zonnepanelen en de 

natuurlijke ventilatie niet wordt belemmerd. Aan-

vullend kunnen op het perceel nog enkele zoge-

naamde ‘voederbomen’ worden aangeplant. 

Dakvorm

Het dak bestaat uit drie kappen die overeenko-

men met de functionele driedeling van de stal in 

melkgedeelte, ligstal en opslagruimte/jongvee-

stal. De zuidelijke dakhellingen zijn voorzien van 

zonnepanelen en kennen een vaste hellingshoek 

van 27 graden. De noordelijke dakhellingen heb-

ben een wisselende hellingshoek. De goothoogte 

aan de buitenkanten bedraagt 4 m. De nokhoogte 

is maximaal 11 m. Door de flexibele indeling ont-

staat een heel eigen dakvorm. 
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De Kwatrijnstal is in eerste instantie ontwikkeld voor een 
relatief klein bedrijf met 70 koeien, in een kleinschalig 
landschap met hoge natuurwaarden. Maar ook voor grotere 
bedrijven in andere landschappen is Kwatrijn een kansrijk 
concept. Een voorbeelduitwerking is gemaakt voor een bedrijf 

3  Voorbeelduitwerking 
grote Kwatrijn

De fotomontage geeft het zicht vanaf de openbare weg die ten oosten van het bedrijf loopt, 

parallel aan de A2. De dakvorm van de grote Kwatrijnstal is vergelijkbaar met die van het klei-

nere model, maar de dakhellingen zijn minder steil. Daardoor wordt de ‘horizontaliteit’ van het 

landschap benadrukt. Ook de transparante opzet is gehandhaafd. Door de stal heen blijft de 

horizon zichtbaar. Daarom heeft het de voorkeur dat de stal vrij in de ruimte staat en niet hele-

maal wordt omzoomd door erfbeplanting. Wel is erfbeplanting gewenst rond het woonhuis en de 

kleinere bijgebouwen (mestopslag, eventuele losse jongveestal, losse voedersilo’s, opslagschu-

ren). Juist deze kleinere bijgebouwen geven in een open landschap snel een rommelig beeld en 

kunnen met erfbeplanting goed ingepast worden. Op de fotomontage is achter de nieuwe stal de 

bestaande erfbeplanting te zien en de toegangslaan naar het woonhuis.

De kaarten op de volgende pagina geven de hoofdopzet van de stal weer, in een schematische 

plattegrond en twee aanzichten. De maatvoering is indicatief. De laatste pagina’s geven een 

driedimensionale impressie van de stal. 

met 140 koeien. 

Als voorbeeldlocatie is het melkveebedrijf van de familie Schepens bij Maarheeze genomen. 

Dit bedrijf is voornemens om op korte termijn een melkveestal bij te bouwen. De locatie is 

representatief voor meer open en grootschalige landschappen. Het betreft een heide-ont-

ginning ten noordoosten van Maarheeze, langs de A2. Mede door de ruilverkaveling uit het 

verleden heeft dit gebied een vrij open en grootschalig karakter. Het gebied grenst aan het 

beekdal van de Buulder Aa en de bossen van Soerendonk. Daardoor gelden er extra eisen 

aan de landschappelijke inpassing en ook aan de ammoniakuitstoot. Het bestaande melkvee-

bedrijf heeft een royale erfbeplanting en een fraaie toegangslaan. Het erf ligt als een groen 

eiland in de open ruimte. Op het bestaande erf is onvoldoende ruimte voor een nieuwe stal. 

Daarom is in de voorbeelduitwerking gekozen voor plaatsing van de Kwatrijnstal naast het 

bestaande erf, meer los in de open ruimte. 
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Basisinrichting

Het ontwikkelde stalconcept voor 70 koeien is eenvoudig op te schalen naar 140 koeien. Het 

vloersysteem, de ruimte per koe en transparante opzet zijn vaste kenmerken. Bijgaande aan-

zichten en plattegrond zijn weergegeven op dezelfde schaal als de tekeningen op pagina’s 10 

en 11. Gekozen is voor twee rijen ligboxen, zodat de stal haar kenmerkende langgerekte vorm 

behoudt. Verder is ook hier de jongveestal opgenomen onder het dak. De verdere stalinrichting 

(melkgedeelte, bezoekersruimte, voerinstallaties etc.) en bijkomende voorzieningen (mestop-

slag, voerkuilen, drinkpoel, voederbomen etc.) zijn nog niet ingevuld. Deze kunnen afhankelijk 

van de specifieke wensen en locatie van het bedrijf verder worden uitgewerkt.

Dakvorm

Ten opzichte van de kleine versie is in de grote versie gekozen voor minder steile dakhellingen, 

met behoud van de verdeling van het dak in drie dwarskappen. De precieze dakindeling hangt 

mede af van de expositie op de zon. De steilere hellingen bevatten de zonnepanelen en zijn al-

tijd op het zuiden gericht. Doordat de dakhellingen minder steil zijn, blijft de hoogte beperkt en 

voegt de stal zich, ondanks de grotere oppervlakte, eenvoudig in open landschappen. 

Groot model voor 140 koeien

Schematisch vooraanzicht

Schematische plattegrond
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Impressie van de Kwatrijnstal in een grote uitvoering voor circa 140 koeien. Rechts bevindt zich 

de jongveestal, links achterin het melkgedeelte. Langs de open zijgevels kunnen bij extreme wind 

en koude rolschermen worden opgetrokken voor extra beschutting. De nokdelen zijn voorzien van 

geperforeerde platen, die inregening tegenhouden, maar toch een transparant beeld geven. 
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4 Conclusies voorbeelduitwerkingen laten zien welke maatregelen mogelijk zijn om dit te voorkomen. Voer-

kuilen en mestopslag kunnen bijvoorbeeld met grondtaluds worden afgewerkt en zo landschap-

pelijk worden ingepast. Rond de kleinere bebouwingseenheden kan met beplanting een besloten 

erf worden gemaakt, terwijl de Kwatrijnstal zich presenteert naar het landschap. Ook elementen 

als poelen, houtsingels en voederbomen passen goed in het Kwatrijnconcept. 

Flexibele invulling

Binnen de hoofdkenmerken zijn verschillende invullingen mogelijk, afhankelijk van de specifieke 

kenmerken van het bedrijf en het landschap. Bijvoorbeeld als het gaat om de precieze stalin-

deling, de inrichting van de melkstal en de jongveestal, de mestopslag en de mestverwerking. 

Weidegang is geen vereiste, maar zal in veel gevallen wel aan de orde zijn. Het dak kan in 

verschillende maten en uitvoeringen worden geleverd. De indeling in drie kappen is typisch voor 

Kwatrijn, maar daarbinnen kunnen de hellingshoeken, de nok- en goothoogten en de onderlinge 

verdeling variëren. In open landschappen zullen de hellingshoeken van de daken kleiner zijn, 

zodat de hoogte beperkt blijft en een horizontaler bebouwingsbeeld ontstaat. Ook de materi-

aalkeuze kan verschillen, afhankelijk van de wensen van de ondernemers en eventuele streek-

gebonden eisen. Voor de kostenraming is uitgegaan van een eenvoudig basismodel met stan-

daardmaterialen, dat voldoet aan alle constructieve en functionele eisen.

Kansrijkdom

Uit de economische analyse is gebleken dat de stal iets hogere bouwkosten met zich meebrengt, 

zeker in de beginfase als er nog weinig standaardisatievoordelen zijn. Bij doorontwikkeling in 

de praktijk zullen de bouwkosten teruggebracht kunnen worden en kan het bouwproces worden 

geoptimaliseerd. Tegenover de hogere bouwkosten staan duidelijk kwantficeerbare baten op 

het gebied van de mest- en energiehuishouding en op het gebied van dierenwelzijn en pro-

ductiviteit. De netto opbrengst van de Kwatrijnstal is daarom vergelijkbaar met die van een 

De voorbeelduitwerkingen laten zien dat de Kwatrijnstal 
eenvoudig geschikt te maken is voor verschillende 
landschapstypen en voor verschillende bedrijfsgrootten. 
Met zijn unieke vorm zal de Kwatrijnstal zowel in open 
gebieden als in besloten gebieden een aanwinst voor het 
landschap zijn. Dat vraagt wel om een inpassingsplan op 
maat.

Inpassing

Hoewel steeds vaker transparante melkveestallen worden gebouwd, is de Kwatrijnstal qua 

architectuur uniek vanwege de bijzondere dakvorm. Door de keuze voor drie dwarskappen 

oogt de stal minder grootschalig dan traditionele zadeldakstallen en is de stal goed inpasbaar 

in zowel kleinschalige, besloten landschappen als grootschalige, open landschappen. Door de 

open constructie kan men door de stal heenkijken en blijft het omliggende landschap zicht-

baar. Dat betekent dat de stal niet helemaal ingepakt hoeft te worden met erfbeplanting. 

Juist een plaatsing in de open ruimte doet maximaal recht aan de vorm en de functie van de 

stal. Dit is wel afhankelijk van de landschappelijke context. 

De bouw van een Kwatrijnstal is altijd een kwestie van maatwerk en vraagt om een goed 

inpassingsplan. Daarbij moet ook gekeken worden naar de inpassing van eventuele bijgebou-

wen, voerkuilen, voersilo’s, ontsluiting en bedrijfswoning. Zeker in open landschappen kun-

nen dergelijke voorzieningen en gebouwen snel een verrommelend effect hebben. De twee 
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traditionele gesloten stal. De verwachting is dat door stijgende kunstmest- en energieprijzen 

de rentabiliteit in de toekomst verder toe zal nemen. De marktperspectieven lijken gunstig (zie 

achtergrondrapport economische haalbaarheid).

De Kwatrijnstal is op dit moment in het bijzonder interessant voor bedrijven in gebieden waar 

extra eisen worden gesteld aan de landschappelijke inpassing en de emissiereductie en voor 

bedrijven die extra inkomsten hebben uit nevenactiviteiten of minder kosten door bijvoorbeeld 

een groot aandeel pachtgrond. Juist voor kleine en middelgrote bedrijven in kwetsbare land-

schappen of dicht tegen natuurgebieden aan, die vaak minder doorgroeimogelijkheden heb-

ben en met extra beperkingen te maken hebben, biedt het Kwatrijn met zijn lage emissies en 

goede inpassingsmogelijkheden, veel voordelen. Dat kunnen bedrijven in kleinschalige, besloten 

landschappen zijn, maar ook bedrijven in open weidevogelgebieden of natte veenweiden. De 

publieksvriendelijke uitstraling en de zichtbaarheid van de koeien maakt dat de Kwatrijnstal ook 

zeer geschikt is voor bedrijven met nevenfuncties in de sfeer van recreatie en zorg. 

Bijlage: technische  
tekeningen
Klein model met 70 koeien
Groot model met 140 koeien
Mestrobot JOZ
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Klein model met 70 koeien
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Groot model met 140 koeien
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