
 

Koeien en kalveren in één kudde
Het weten waard 

Binnen het project Familiekudde werkt Animal Sciences Group van Wageningen UR samen met zestien
melkveehouders uit zowel de gangbare als biologische sector aan nieuwe vormen van veehouderijen die
het dierenwelzijn flink verbeteren. Dit leidt tot nieuwe stalontwerpen.

 “Mensen hebben de ligboxenstal bedacht”, zegt Ingrid van Dixhoorn, onderzoeker bij de Animal Sciences Group
(ASG) van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, “Wij zijn gaan denken vanuit het dier. De eisen van de
koe hebben we omschreven en vandaar uit zijn we een stal gaan ontwikkelen.” In het project Familiekudde gaan
de onderzoekers nog een stukje verder dan in het project Kracht van koeien waar Agrabeton onlangs over
schreef.

Welzijn borgen
Uitgangspunt bij Familiekudde is dat het welzijn van
de koe maximaal geborgd is. Het leven in een kudde
is voor dat welzijn essentieel. In de stal moeten
volgens de onderzoekers alle dieren in één
gezamenlijke ruimte kunnen leven, moeten de dieren
op een comfortabele, droge en schone ligplaats
onbelemmerd kunnen liggen en opstaan en moeten
looppaden stroef, droog, schoon en breed zijn zodat
de dieren kunnen uitwijken of vluchten.
Droge koeien – die een paar maanden rusten en
geen melk geven – blijven in de groep en ook jonge
pasgeboren kalveren blijven bij hun moeder in de

kudde. Dixhoorn: “De eerste drie dagen blijven ze met hun moeder in de afkalfruimte. Daarna zijn ze sterk genoeg
om zich in de kudde te handhaven.” Wel hebben de jonge kalveren een aparte ruimte waar ze bijgevoerd kunnen
worden. Pas als de kalveren drie maanden zijn worden ze gespeend. Ze blijven dan wel in een ruimte waarbij de
koe de kalfjes nog kan zien en besnuffelen.

Vrijloopstal
Alle eisen bij elkaar opgeteld resulteren in een vrijloopstal met brede looppaden en één centrale, open ligruimte
waar koeien minimaal 7 vierkante meter ruimte per koe hebben. De open ruimte geeft de dieren overzicht over de
stal en de kudde. Serviceruimten, zoals een stierenhok, separatieruimte en een kalvercrèche liggen aan de
buitenzijde van de ligruimte. Op deze manier houden de dieren contact met de kudde. In het totaal heeft elke koe
zo’n 20 vierkante meter aan ruimte. ASG heeft zowel een rechte als een ronde stal ontworpen.
De traditionele roostervloer komt in de ontwerpen niet meer terug. De ondergrond van de ligruimte zal van stro,
compost of zand zijn. Alleen op de voergang ligt een welzijnsrooster zoals bijvoorbeeld de sleuvenvloer. Dixhoorn:
“Over de invulling op bout-en-moerniveau moeten we nog nadenken. Vooralsnog staan alleen de ontwerpen. In
2010 gaan de eerste veehouders een gedeelte van de ideeën overnemen.”

Geen blauwdruk
De ontwerpen zijn geen blauwdrukken voor een
ideaal veehouderijsysteem, benadrukt Dixhoorn. Het
gaat volgens haar om losse wetenschappelijk
onderbouwde elementen die kunnen bijdragen aan
sprongsgewijze verduurzaming van de gehele
melkveehouderij. “Want voor sommige boeren gaat
het misschien te ver om hoorns te laten staan. Een
ander wil misschien wel de kalveren bij de koe laten
lopen, maar ziet nog belemmeringen om alle dieren –
jong en oud – in één kudde te houden.”

Meer informatie is te vinden op de site van de Animal
Sciences Group
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