
Breedte koe heeft gevolgen voor ontwerp
stal
 

Dierenarts Nico Vreeburg van adviesbureau Vetvice constateert dat melkveehouders en aannemers te weinig rekening
houden met de breedte van een hoogproductieve koe. De minimale vreetbreedte die het Handboek Melkveehouderij
aanhoudt is 10 tot 20 procent te smal.

Waarom hebben jullie onderzoek gedaan naar de vereiste vreetbreedte van melkkoeien?
“Het Handboek Melkveehouderij noemt 0,65 m als minimale vreetplaatsbreedte. In de praktijk zien we echter dat er vier koeien
naast elkaar aan het voerhek staan en dat ze daarna een plek vrijlaten. Het aantal vreetplaatsen dat een melkveehouder denkt tot
zijn beschikking te hebben, ligt in de praktijk dus lager dan er op de tekentafel berekend is. Doordat wij vaak koeien observeren,
adviseren wij al een vreetbreedte van ten minste 0,70 m voor gemiddeld productieve koeien en ten minste 0,75 cm voor
hoogproductieve koppels. Met het onderzoek wilden we ons advies onderbouwen. Uit de onderzoeken van Wageningen UR komt
zulke koegerichte informatie niet meer beschikbaar. In Duitsland en Noord Amerika zijn er nog wel instellingen die echt
praktijkgericht onderzoek doen. De bevindingen daar komen overeen met ons onderzoek.”

Wat zijn de conclusies uit jullie onderzoek?
“Een student heeft 350 koeien opgemeten. Daaruit
blijkt dat een gemiddelde koe 73 cm breed is. Uit
deze metingen blijkt ook dat hoogproductieve dieren
breder zijn dan gemiddeld productieve. Er is op één
bedrijf gemeten waar koeien gemiddeld 12.000 liter
melk geven. De oudere dieren waren hier gemiddeld
81 cm breed. Ook hebben we onderzoek gedaan
naar de melkproductie in een tweerijïge en drierijïge
stal. Een tweerijïge stal heeft meer vreetplaatsen per
koe dan een drierijïge stal. Het blijkt dat jonge
vaarzen in een tweerijïge stal 121 liter meer
produceren omdat er minder concurrentie is met
oudere koeien, tweedekalfskoeien geven 250 liter
meer en derdekalfskoeien 394 liter. Dat sluit aan bij
onze verwachtingen.”

Welke consequenties heeft dat voor het bouwen van een stal?
 “Een stal gaat dertig jaar mee. Als 65 cm nu al te smal is, moet je de vreetbreedte aanpassen. De melkproductie per koe zal na
het afschaffen van het melkquotum alleen maar stijgen. Melkveehouders moeten daarom nu al kiezen voor een vreetruimte van
minimaal 70 cm per koe. Droge koeien – die hoogdrachtig zijn – zijn nog dikker. Zij moeten een vreetbreedte van 80 tot 85 cm tot
hun beschikking hebben.

En de drierijïge of zesrijïge stal. Moeten we die nog bouwen?
“Voor bedrijven met een melkrobot is een drierijïge of zesrijïge stal een goede optie. De dieren vertonen minder koppelgedrag
omdat ze allemaal om de beurt gemolken worden door de robot. Veehouders die voor een melkstal kiezen, moeten ook de
consequenties aanvaarden en kunnen beter een tweerijïge stal bouwen.”

Is meer loopoppervlakte per koe ook noodzakelijk?
“Blijven streven naar meer ruimte per koe is niet rendabel. Het gaat er om dat je de ruimte op de juiste plaats creëert. Achter het
voerhek moet je minimaal 4 m hebben. En 4,5 m brengt ook nog geld op. Tussen de boxen is 3 m voldoende, breder is lang niet
altijd nodig. Ook rondom een robot is het creëren van ruimte rendabel. 5 m vrije ruimte is een minimum, maar 10 m is onzin. Het
maken van extra doorsteken is altijd rendabel. Koeien hoeven minder te lopen en hebben meer keuzes om naar het voerhek te
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gaan. Ze zullen vaker gaan vreten en meer vreten. Dit komt de melkproductie of de bevleesdheid ten goede. Het levert dus altijd
geld op.”

 

Vetvice is een onafhankelijk trainings- en adviesbureau voor de melkveehouderij. Voor meer informatie: www.vetvice.com. Of stuur
een mail naar vreeburg@vetvice.nl.

 

Lees ook: Hoe ziet een ideale ligbox er uit?
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