
 

 

Kwatrijn blijkt fantastische kans  
voor koe en boer in kwetsbaar gebied 
 
Samenvatting SBIR haalbaarheidsstudie  
 
 
Kwatrijn is een vernieuwend houderijconcept voor melkvee. Het verenigt 
een hoge graad van dierenwelzijn, zeer lage emissies van ammoniak en 
energieneutraliteit met een bijzonder stalontwerp dat zich goed laat inpas-
sen in verschillende landschappen. Het is bovendien een bedrijfsecono-
misch concurrerend concept, met name geschikt voor gezinsbedrijven. Dat 
is de hoofdconclusie van de haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd in het 
kader van de SBIR Duurzame Stallen in het Landschap. 
 
 
 

 
 

Fotomontage van een Kwatrijnstal voor 140 koeien in een relatief open landschap  
(bron: Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw) 
 
 
 
Kwatrijn is een gezamenlijk project van Swaans Beton BV, JOZ BV, Aannemersbedrijf Van de 
Sande BV, Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw, Antonissen Agrarisch Advies (con-
sortiumpartners) en melkveehouder Sjaak Sprangers en ZLTO (projectpartners). Wagenin-
gen UR Livestock Research is betrokken als kennisinstelling. 
 
Meer informatie: http://www.kwatrijn.com 
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Waarom vernieuwend? 
Met Kwatrijn is het mogelijk om de koeien meer stalruimte te geven (uitgangspunt is 13,5 
m2 per koe, ofwel 50% meer dan gangbaar) en tegelijk de impact op milieu, natuur en land-
schap te verkleinen. Dit is een doorbraak omdat meer ruimte voor koeien in stallen tot nu 
toe altijd leidde tot hogere emissies van ammoniak, toenemend energieverbruik en volumi-
neuze gebouwen die met name in kleinschalige landschappen nauwelijks nog in te passen 
zijn. De vier sleutelinnovaties die de kern van de doorbraak vormen, zijn: 
1. De speciale Kwatrijnvloer die de urine apart van de mest afvoert naar een aparte opslag. 
2. Een speciale stro-mestrobot die vaste mest met stro kan verwijderen. 
3. Een verplaatsbaar melksysteem dat geheel op zonne-energie kan draaien. 
4. Een transparante constructie en een gelede dakvorm die het mogelijk maken om grotere 

stallen goed in te passen in het landschap en tegelijk optimaal zonne-energie te vangen. 
 
De vernieuwing zit niet alleen in deze afzonderlijke technische en architectonische innova-
ties, maar evenzeer in de onderlinge samenhang hiertussen én in de flexibiliteit van het sys-
teem als geheel. Het Kwatrijn is een integraal houderijconcept dat voor verschillende be-
drijfsgrootten en verschillende landschappen ingezet kan worden.  
 
Bijdrage aan maatschappelijke doelen 
Kwatrijn levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappelijke doelen die centraal 
staan in deze SBIR. Door de extra stalruimte per koe benadert het dierenwelzijn in een Kwa-
trijnstal een situatie van permanent beweiden. Diergezondheid verbetert door een volledig 
open systeem, goed beloopbare vloeren en een overmaat aan rustplekken op hygiënische 
ligeilanden. Landschappelijk biedt de Kwatrijnvorm goede inpassingsmogelijkheden in zowel 
besloten als open landschappen. De transparante opzet en de publieksvriendelijke uitstraling 
zullen ook bijdragen aan de maatschappelijke waardering en laten zich goed combineren met 
educatieve en recreatieve nevenfuncties op het bedrijf. Milieutechnisch is de zeer lage am-
moniak-emissie (4,6 kg per dierplaats bij weidegang) van groot belang, evenals de beper-
king van verliezen door betere aanwendingsmogelijkheden van mineralen. Het zonnedak 
zorgt voor energieneutraliteit op stalniveau. Tot slot draagt het concept bij aan een verho-
ging van de biodiversiteit door de productie en aanwending van vaste stro-mest. Kwatrijn is 
daarmee uitermate geschikt voor natuurbeheer met koeien. In combinatie met de lage am-
moniak-emissie en de goede landschappelijke inpasbaarheid wordt het veel beter mogelijk 
om melkvee te houden in of tegen gebieden waar vanwege het landschap of de natuur extra 
eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering. Alleen al in Noord-Brabant bevinden zich 1.650 
rundveehouderijbedrijven in gebieden die landschappelijk en/of ecologisch kwetsbaar zijn. 
 
Conclusie haalbaarheidsstudie 
De technische haalbaarheid van de genoemde innovaties is in de haalbaarheidsstudie af-
doende bevestigd, hoewel er op onderdelen zeker nog opgaven liggen voor doorontwikkeling 
naar een vermarktbaar product. Uit de uitgevoerde economische haalbaarheidsstudie is ge-
bleken dat het bedrijfsinkomen uit een Kwatrijnstal met 140 melkkoeien vrijwel gelijk is aan 
het inkomen uit een conventionele stal. De extra bouwkosten worden terugverdiend door 
een sterk verbeterd dierwelzijn, waardoor de levensduur van de koeien stijgt en de opfok-
kosten voor jongvee dalen. Ook de mestafzetkosten zijn lager omdat gescheiden gier- en 
vaste mestopvang leidt tot beter benutbare en afzetbare producten. Daarnaast wordt be-
spaard op dierenartskosten, onder meer door minder mastitis incidentie. Indien stikstof- en 
fosfaatgebruiksnormen nog verder worden aangescherpt en kunstmest- en energieprijzen 
verder stijgen, neemt de rentabiliteit van de Kwatrijnstal alleen maar toe. De stal is dus zeer 
toekomstbestendig.  
 
Hoe verder? 
De potentiële markt voor Kwatrijn is aanzienlijk. Om die ook te kunnen bedienen is een aan-
vullende onderzoeks- en ontwikkelingsfase noodzakelijk. In deze tweede fase worden alle 
innovaties technisch en economisch geoptimaliseerd en wordt in de loop van 2013 de eerste 
Kwatrijnstal als pilot gebouwd op de veldkavel van de biologische melkveehouders Sjaak en 
Suzanne Sprangers vlakbij Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Snel daarna willen 
we in de nabijheid nog drie andere stallen realiseren, op bedrijven van jonge boeren die en-
thousiast zijn over het concept. Daarna volgt commerciële uitrol van het totaalconcept.  
 
Meer informatie: http://www.kwatrijn.com 


