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SAMENVATTING 

De huisvesting van rundvee is grondig geëvolueerd door de jaren heen. In het verleden was de 

huisvesting van rundvee voornamelijk gericht naar een schuilplaats voor de dieren. Door de jaren 

heen heeft men de productiviteit van de melkkoeien doen toenemen door een strenge selectie door te 

voeren. Men heeft ingezien dat naast een doorgedreven selectie en het voederen van een 

uitgebalanceerd rantsoen ook de huisvesting een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van 

economisch hoog productief melkvee. We streven al vanaf de eerste lactatie naar hoogproductieve 

melkkoeien en dit kunnen we enkel bekomen door een goede en correcte kalveropfok. De opfok van 

kalveren begint al vanaf de geboorte in de afkalfstal. Gedurende de eerste levensweken worden de 

kalveren individueel gehuisvest om te verhinderen dat kalveren elkaar zouden gaan infecteren. Na 

deze periode worden ze in groep gehuisvest waarbij het aantal variabel is naargelang de ouderdom 

van de kalveren. Het is belangrijk om te streven naar stabiele groepen waarbij de leeftijd van het 

jongste en oudste kalf in de groep niet te ver uit elkaar ligt. Het is van belang de dieren te huisvesten 

in een hygiënische omgeving met een gezond klimaat zodat de groei en de latere productiviteit van de 

kalveren niet negatief worden beïnvloed. Het klimaat in de stal wordt beïnvloedt door verschillende 

klimaatparameters zoals de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de luchtsnelheid. De omgeving 

waarin de kalveren gehuisvest worden, moet voldoende geventileerd zijn via natuurlijke (door trek of 

wind) of mechanische ventilatie om te verhinderen dat de kalveren ademhalingsproblemen zouden 

ontwikkelen en de vloer waarop de kalveren worden gehuisvest moet van voldoende kwaliteit zijn om 

klauwproblemen te beperken. De kalveren moeten gehuisvest worden in een omgeving die voldoet 

aan de welzijnsregels. Het welzijn van dieren is een topic die naar de toekomst toe steeds belangrijker 

wordt en waaraan de consument veel belang hecht. Kalveren en landbouwhuisdieren in het algemeen 

die op een veel te kleine ruimte worden gehuisvest waardoor ze een aantal natuurlijke gedragingen 

niet meer kunnen uitoefenen is vandaag de dag volledig uit den boze. Ieder type van individuele of 

groepshuisvesting heeft zijn specifieke voordelen en nadelen waarbij de keuze van de veehouder 

vooral afhankelijk zal zijn van de kostprijs van de verschillende huisvestingssystemen en de 

arbeidsefficiëntie.  

 

Sleutelwoorden: Dierenwelzijn – Diergezondheid – Huisvesting – Jongvee – Klimaat 
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INLEIDING 

Een melkveebedrijf bevat naast een melkveestal waar de melkkoeien en de droogstaande koeien 

worden gehuisvest ook een jongveestal. Op veel bedrijven in België worden de kalveren en de 

volwassen runderen in één stal gehuisvest. Dit wordt afgeraden om verschillende redenen.                

De kalveren hebben een thermische comfortzone die hoger ligt dan het volwassen vee, hun 

thermoregulerend vermogen is minder goed ontwikkeld en de kans op infectieoverdracht is hoger 

wanneer kalveren en volwassen rundvee in dezelfde stal worden gehuisvest (Macaulay et al., 1995). 

Als de kalveren toch apart van het volwassen vee op het bedrijf worden gehuisvest gebeurt dit vaak in 

de oude melkveestal of in open lucht (CIGR, 2012). Naast de huisvesting spelen ook een aantal 

andere parameters een rol om te verhinderen dat de dieren ziek worden. We denken aan een 

optimaal biestmanagement, een uitgebalanceerd rantsoen en het preventief en curatief toedienen van 

medicatie. Er wordt hier vaak te weinig aandacht aan besteedt waardoor de kalveren vaak ziek 

worden. 

In het eerste deel van deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven welke verschillende 

huisvestingssystemen er bestaan en welke rol het stalklimaat hierin speelt. De kalveren worden 

gedurende de eerste levensweken individueel gehuisvest. Na een aantal weken komen ze in een 

groep terecht omdat de EU-regelgeving dit verplicht (Richtlijn 2008/119/EG van de Raad). Deze 

literatuurstudie heeft niet als doel om via technische gegevens een inzicht te geven hoe het klimaat in 

een stal wordt geregeld. Wel wordt er aandacht besteedt aan welke klimaatparameters er in een stal 

een rol spelen en op welke manier een stal kan worden geventileerd. 

Ten tweede wordt er ingegaan welke invloed de huisvesting heeft op een aantal parameters zoals de 

diergezondheid, het dierenwelzijn, de kostprijs en de arbeidsefficiëntie. Tijdens de opfok van kalveren 

treden er vaak diarree- en respiratoire problemen op wat leidt tot een groeiachterstand en een hogere 

opfokkost voor de melkveehouder (CIGR, 2010). In tegenstelling tot het verleden hecht de consument 

steeds meer belang aan het dierenwelzijn. Om het imago van de melkveehouderij hoog te houden en 

te streven naar een latere hoge melkproductie dient de melkveehouder hier rekening mee te houden. 

De totale opfok van kalf tot drachtige vaars neemt 24 maanden in beslag waarbij zowel een te korte 

als een te lange periode vermeden moet worden (Sejrsen en Purup, 1997). Het aantal 

melkveebedrijven neemt steeds verder af terwijl het aantal dieren op een melkveebedrijf toeneemt 

(CRV, 2012) waardoor de arbeidsefficiëntie een steeds belangrijkere rol speelt. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. Types van huisvesting 

1.1. De afkalfstal 

Een correcte opfok van kalveren begint bij een goede inrichting van de afkalfstal. De drachtige koe 

wordt best enkele dagen voor het afkalven naar de afkalfstal gebracht. De koe gaat na de partus en 

na het afkomen van de nageboorte naar de groep verse koeien (een verse koe is een pas afgekalfde 

koe). Koeien die aan de nageboorte blijven staan laat men best niet in de afkalfstal staan, maar 

verhuist men beter naar een apart ingerichte ziekenstal (Vasseur et al., 2010). Runderen zijn 

kuddedieren en om de stress zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat de drachtige koe 

geur- en oogcontact heeft met de koppelgenoten (Ouweltjes et al., 2003). De inrichting van de 

afkalfstal berust op een voldoende grote ruimte (minimaal 10m
2
) met een dikke laag proper stro.  

De afkalfstal wordt ideaal gezien na iedere partus grondig gereinigd en ontsmet om de overdracht van 

infecties te verminderen. De afkalfstal moet voorzien zijn van een vreetplaats, er moet een drinkbak 

aanwezig zijn en er moet een mogelijkheid zijn voor het vastzetten van de koe (Ewbank, 1968).        

De mogelijkheid om de koe vast te kunnen zetten wordt geadviseerd zodat handelingen door de 

veehouder of de dierenarts op een gemakkelijke, vlotte en veilige manier kunnen worden uitgevoerd 

wanneer de partus niet zou vorderen. Verschillende studies tonen aan dat wanneer koeien individueel 

kunnen afkalven in een goed ingerichte en propere afkalfstal dit positief gecorreleerd is met de plasma 

immunoglobuline concentratie bij het kalf en dus daarmee verband houdend een vermindering van 

diarree- en respiratoire problemen bij pasgeboren kalveren (Emanuelson et al., 2003; Mee, 2008).  

Vasseur et al. (2010) beschreven dat een goed ontworpen en ingerichte individuele afkalfplaats op 

een melkveebedrijf essentieel is om het comfort en de hygiëne voor koe en kalf te garanderen.          

Zieke koeien mogen niet in een afkalfstal blijven staan of gebracht worden omdat deze koeien een 

infectiebron zijn voor de pas gekalfde koeien en pasgeboren kalveren. 

Ouweltjes et al. (2003) beschreven dat een afkalfstal in een melkveestal het best wordt gebouwd 

tussen de ruimte waar de droge- en de melkgevende koeien worden gehuisvest. 

 

Fig.1: Een ruime afkalfstal voorzien van een 

dikke laag proper stro. De afkalfstal kan op een 

eenvoudige manier worden gereinigd en 

ontsmet. De drachtige koe heeft oog- en 

geurcontact met de koppelgenoten en kan vlot 

worden verplaatst naar de koppelgenoten. Er is 

instroom van verse lucht via de zijwand waarbij 

de luchtsnelheid wordt verminderd door het 

gebruik van windbreeknetten. De warme, 

vochtige “vuile” lucht wordt afgevoerd via een 

open nok in het dak (Tom Vallez, 2013). 
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1.2. Individuele huisvesting van kalveren 

Na de geboorte wordt het kalf best zo snel mogelijk gescheiden van zijn/haar moeder om 

ziekteoverdracht te vermijden en de infectiedruk laag te houden (CIGR, 2012). Macaulay et al. (1995) 

beschreven dat het risico om ziek te worden bij kalveren gedurende hun eerste levensdagen 

afhankelijk is van de passieve immuniteit, de aangeboren weerstand tegen infecties en de 

voedingswaarde van het dieet. De kalveren kunnen gedurende de eerste weken gehuisvest worden in 

eenlingboxen of iglo’s (Hiilman et al, 1992). De kalveriglo’s worden meestal buiten geplaatst en de 

kalveren hebben meer ruimte dan in een eenlingbox (CIGR, 2012). Individuele huisvesting verhindert 

de verspreiding van ziekten tussen de kalveren en maakt het voor de veehouder eenvoudiger om 

ziekte te detecteren en zieke kalveren te behandelen (Macaulay et al., 1995). Autrey et al. (1954) 

toonden aan dat het individueel buiten huisvesten van kalveren een positieve invloed heeft op de 

latere gezondheid van het kalf, voornamelijk op het vlak van diarree- en respiratoire problemen.    

Abbas et al. (2009) beschreven dat wanneer kalveren na de geboorte buiten gehuisvest worden, hun 

dagelijkse gewichtsaanzet duidelijk hoger was en sterfte aanzienlijk lager dan wanneer de kalveren na 

de geboorte binnen gehuisvest worden in eenlingboxen. McKnight et al. (1978) beschreven dat er bij 

individuele buitenhuisvesting betere resultaten worden bereikt dan bij individuele huisvesting in 

eenlingboxen, maar dat dit wel meer arbeid en inzet van de veehouder vergt, voornamelijk bij 

ongunstige weeromstandigheden. De gezonde buitenlucht vermindert het risico op 

ademhalingsproblemen bij de kalveren vergeleken met kalveren die binnen worden gehuisvest in 

eenlingboxen. Dit laatste is dan meestal te wijten aan een slechte of onvoldoende klimaatregeling 

(Hillman et al., 1992). Iglo’s zorgen voor een gezond microklimaat: het kalf heeft steeds verse lucht ter 

beschikking en heeft geen last van tocht op voorwaarde dat de iglo wordt opgesteld met de openzijde 

in de juiste windrichting en ook niet wordt geplaatst tussen stallen waar er windversnellingen kunnen 

zijn (“gangeffect”) (CIGR, 2012). De openzijde van de iglo is best gericht naar het zuidoosten, om 

rechtstreekse wind- en regenslag uit het zuidwesten tegen te gaan. In de zomer kan het nodig zijn de 

open zijde naar het noorden te richten. Een witte kleur, die het zonlicht reflecteert en zo de opwarming 

van de iglo tegengaat, is het meest geschikt voor iglo’s (CIGR, 2012).  

Bij de plaatsing van de iglo zorgt men er best voor dat de ondergrond hard en vlak is. Dit laat toe om 

een goede reiniging en desinfectie mogelijk te maken en zorgt ervoor dat de klauwen gelijkmatig 

afslijten. Om te verhinderen dat er geen regenwater of mest van naburige kalveren in de iglo loopt, 

kan men de kalveriglo’s plaatsen op een licht naar achteren hellende ondergrond. Een hellingsgraad 

naar voor toe wordt afgeraden omdat de veehouder de mest zo zou kunnen verspreiden (CIGR. 

2012). De scheidingswanden van de eenlingboxen bestaan het best uit glad materiaal om een goede 

reiniging en ontsmetting mogelijk te maken. De kalveren worden in de praktijk gehouden in 

eenlingboxen met een lengte van 1,3 tot 1,5 m en een breedte van 0,8 tot 0,9 m (Maes, 2010b).       

De eenlingboxen moeten een lengte hebben die 40 cm groter is dan de lengte van het kalf gemeten 

vanaf de neus tot het staartbeen en een breedte die groter moet zijn dan de hoogte van het kalf 

gemeten tot de schoft (Richtlijn 91/629/EEG van de Raad). De iglo’s en eenlingboxen moeten 

voorzien zijn van droog stro en moeten steeds gereinigd en gedesinfecteerd worden alvorens er een 

nieuw kalf in wordt gehuisvest. Op een bedrijf wordt het aantal individuele kalverplaatsen bepaald op 
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basis van het aantal jaarlijkse kalvingen waarbij het aantal individuele kalverplaatsen optimaal 15% 

van het jaarlijks aantal kalvingen bedraagt (CIGR, 2012). Voor een goed overzicht te bewaren plaatst 

men de eenlingboxen of iglo's naast elkaar in één of meerdere rijen. Dit laatste vergemakkelijkt ook 

het voeren en het reinigen. Men werkt steeds van jong naar oud om geen infecties over te brengen 

(CIGR, 2012). Na 10 dagen worden op de meeste Belgische rundveebedrijven de stierkalveren 

verkocht, terwijl de vaarskalveren terechtkomen in de groepshuisvesting van het bedrijf.           

Kalveren mogen volgens EU regelgeving tot een leeftijd van maximaal 8 weken individueel gehuisvest 

worden (Richtlijn 2008/119/EG van de Raad). 

Fig.2: Kalveren binnen gehuisvest in eenlingboxen 

waarbij de eenlingboxen voorzien zijn van een dikke laag 

stro en de kalveren koemelk gevoederd krijgen via een 

gewone emmer. De eenlingboxen staan in een goed 

geventileerde ruimte, maar de scheidingswanden bestaan 

niet uit glad materiaal waardoor een goede reiniging en 

ontsmetting onvoldoende mogelijk is en de 

scheidingswanden zijn niet hoog genoeg waardoor de 

kalveren elkaar nog kunnen likken/aanraken waardoor er 

infectieoverdracht mogelijk is (Tom Vallez, 2013). 

 

 

 

1.3. Groepshuisvesting 

Algemeen                                                                                                                                               

Na de individuele huisvesting komen de kalveren dus in groepshuisvesting terecht. Groepshuisvesting 

is een goede overgangshuisvesting tussen iglo’s of eenlingboxen en de stal met ligboxen. Dit laatste 

geldt omdat kalveren maar tot een leeftijd van 8 weken individueel mogen worden gehuisvest (Richtlijn 

2008/119/EG van de Raad). De voordelen van groepshuisvesting zijn de mogelijkheid tot sociaal 

gedrag (onder andere het bepalen van de sociale rangorde), het bevordert het welzijn van de dieren 

en het is goedkoper dan individuele huisvesting. Nadelen zijn dat groepshuisvesting meer aandacht 

vergt van de veehouder en dat ziekteverwekkers sneller kunnen spreiden naar de andere kalveren 

aanwezig in de groep (Macaulay et al., 1995). De melkveehouder moet dus steeds tijdig ingrijpen en 

zieke kalveren uit de groep verwijderen. De veehouder moet bij groepshuisvesting streven naar 

stabiele groepen en te allen tijde de vorming van dynamische groepen waar er in- en uitstroom van 

kalveren is vermijden aangezien dynamische groepen aanleiding geven tot een hogere incidentie van 

diarree- en respiratoire problemen (Hindhede et al, 2009). Kalveren kunnen zowel binnen als buiten in 

groep gehuisvest worden (CIGR, 2012). Runderen zijn kuddedieren waarbij er in de groep een 

duidelijke rangorde aanwezig is. Door steeds een “all in-all out” principe toe te passen bij verplaatsing 

van de kalveren wordt al op een vroege leeftijd de rangorde in een groep bepaald wat leidt tot minder 



6 

stress in de kudde (Ouweltjes et al., 2003). Het voordeel van het toepassen van een “all in-all out” 

principe biedt de veehouder de mogelijkheid om de ruimte te reinigen en te desinfecteren en een 

periode van leegstand in te lassen wat resulteert in een positief effect op de diergezondheid 

(Ouweltjes, 2003). Ouweltjes et al. (2003) beschreven dat men naast het hanteren van stabiele 

diergroepen, diergroepen ook niet te groot mag maken, want grotere diergroepen leiden tot meer 

stress door een groter risico op rangordeproblemen. Grant en Albright (2001) beschreven dat bij 

overbezetting in de koppel er meer concurrentie zal zijn ter hoogte van de voederplaatsen waarbij de 

rust in de koppel en het vreetgedrag van de runderen worden verstoord. Hierdoor kunnen runderen 

een verminderde herkauwactiviteit hebben wat negatief is voor de productiviteit en het welzijn van de 

runderen. Runderen zijn kuddedieren die graag allelomimetisch gedrag (wat wil zeggen dat runderen 

in groep graag hetzelfde graag vertonen zoals grazen en eten) vertonen wat enkel kan verwezenlijkt 

worden als er een optimale dierbezetting aanwezig is in de stal (Cook en Nordlund, 2004). De Paula 

Vieira et al. (2010) toonden aan dat wanneer dieren vóór het spenen in groep gehuisvest worden, zij 

minder rangordeproblemen vertonen tijdens het spenen en betere prestaties leveren na het spenen 

aangezien de sociale rangorde al is bepaald. Tot en met het spenen is het aangeraden de groepen 

niet groter te maken dan 2 à 4 dieren (CIGR, 2010). Eens de kalveren een gewicht van 80-90 kg 

hebben bereikt, ad libitum ruwvoer en 1 à 2 kg krachtvoer opnemen kunnen ze gespeend worden 

(Heinrichs en Zanton, 2003). Om overmatige stress te vermijden, wordt aangeraden de dieren pas 2 

weken na het spenen te verplaatsen (Schoemaker, 2006). Een studie uitgevoerd door Arave et al. 

(1985) beschreven dat wanneer de kalveren vóór het spenen individueel worden gehuisvest, dit een 

gunstige invloed heeft op het gedrag van het kalf en de latere melkproductie. Dit verband werd 7 jaar 

later in een gelijkaardige studie niet meer aangetoond (Arave et al., 1992). 

Soorten groepshuisvesting voor kalveren 

de kalveren kunnen in groepshuisvesting gehuisvest worden in ingestrooide groepshokken, een 

groepsiglo, een tweevloerenstal of een ligboxenstal. 

Ingestrooide groepshokken: Kalveren kunnen gehuisvest worden in ingestrooide groepshokken tot 

een leeftijd van 3 tot 5 maanden (McKnight, 1978). De hokken moeten goed ingestrooid zijn en best 

gereinigd worden tussen 2 opeenvolgende groepen om ziekteoverdracht tegen te gaan (Ouweltjes, 

2003). De grootte van de ingestrooide groepshokken varieert van het aantal kalveren dat men per hok 

wil gaan huisvesten. Kalveren met een levend gewicht minder dan 150 kg moeten elk een minimale 

ruimte hebben van 1,5 m
2
, tussen de 150 en 220 kg een minimale ruimte van 1,7 m

2
 en boven de 220 

kg een minimale ruimte van 1,8 m
2
 (Richtlijn 97/2/EG van de Raad). 
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Fig.3: Kalveren binnen in groep gehuisvest in 

ingestrooide groepshokken. De Holstein- Friesian 

kalveren zijn met 8 gehuisvest in een strobox 

voorzien van een diagonaal voederhek waaraan ze 

hooi gevoederd krijgen en er is een drinkbak met 

klep aanwezig (Tom Vallez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Groepsiglo: De huisvesting in groepsiglo’s is optimaal voor de gezondheid van de kalveren (CIGR, 

2012). De kalveren kunnen tot de leeftijd van 4 maanden in groepsiglo’s gehuisvest met 6 à 8 dieren 

per groepsiglo (McKnight, 1978). 

Fig. 4: De kalveren zijn gehuisvest in een 

groepsiglo en krijgen aan het voederhek hooi, stro 

en water. De kalveren zijn gehuisvest in een 

openfrontstal en om het klimaat te verbeteren 

wordt gebruik gemaakt van windbreeknetten (Tom 

Vallez, 2013).  

 

 

 

                                                    

Tweevloerenstal: Dit type van groepshuisvesting voor kalveren is opgebouwd uit 2 delen. Het voorste 

deel achter het voederhek bestaat uit roosters of beton en het achterste deel bestaat uit een 

ingestrooide ligruimte voor de kalveren. De kalveren kunnen in dit type van groepshuisvesting 

gehuisvest worden op een oudere leeftijd, maar dit is een oud huisvestingssysteem dat nog maar 

weinig wordt gebruikt in de melkveehouderij (CIGR, 2012). 

Fig.5: De kalveren zijn in kleine groepen 

gehuisvest in een tweevloerenstal met een 

diagonaal voederhek waarbij het voorste gedeelte 

van de stal bestaat uit beton dat hoger ligt dan de 

ingestrooide ligruimte daarachter (Tom Vallez, 

2013).  
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Fig.6: De vaarzen zijn gehuisvest in een 

tweevloerenstal waarbij het voorste gedeelte 

bestaat uit roosters en het achterste gedeelte uit 

een ingestrooide ligruimte. Het voederhek is 

zelfsluitend zodat de vaarzen op een vlotte 

manier kunnen vastgezet worden 

ombijvoorbeeld te insemineren (Tom Vallez, 

2013). 

 

 

Ligboxenstal: De kalveren kunnen ondergebracht worden in een ligboxenstal nadat ze gehuisvest zijn 

geweest in één van de 3 boven besproken groepshuisvestingssystemen. Het is van belang dat de 

maten van de ligboxen aangepast zijn aan de lichaamsmaten van het jongvee (Tucker et al., 2004). 

Tucker et al. (2004) beschreven dat men voor de afmetingen van de onderdelen van een ligbox moet 

rekening houden met zowel de bouwkosten voor de veehouder, de hygiëne van de ligbox en het 

natuurlijk liggedrag van de dieren. Te korte ligboxen verminderen het welzijn van de vaarzen door een 

verminderd koecomfort, terwijl te lange ligboxen ervoor zorgen dat de dieren niet mesten op het 

looppad, maar wel op het ligbed waardoor de hygiëne in de ligbox vermindert en het risico op mastitis 

verhoogt (Tucker et al., 2004).   

Fig.7: Jongvee gehuisvest in een ligboxenstal 

waarbij de ligboxen aangepast zijn aan de 

lichaamsmaten van het jongvee. Voor de 

ligboxbedekking werd voor matrassen gekozen en 

er is een zelfsluitend voederhek aanwezig (Tom 

Vallez, 2013). 
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Fig. 8: Het jongvee wordt gehuisvest in kleine 

groepen van 14 dieren waarbij de ligboxen 

aangepast zijn aan de lichaamsmaten van het 

jongvee. De voedergang is ter hoogte van het 

zelfsluitend voederhek beschermd met een epoxy-

beschermlaag om betonaantasting tegen te gaan 

(Tom Vallez, 2013).  

 

 

 

 

De vaarzen moeten op een vlotte manier kunnen opstaan uit een ligbox die droog, proper en zacht is 

om in te liggen en waarbij een goede positie van de schoftboom van belang is voor de klauw- en 

uiergezondheid (Cook en Nordlund, 2004; Ruud et al., 2011). Bernardi et al. (2009) en Fregonesi et al. 

(2009) beschreven dat wanneer de schoftboom hoger of meer naar voor staat in de ligbox, dit leidt tot 

een verbetering van de klauwgezondheid omdat de dieren langer in de ligboxen blijven staan en dus 

minder stappen op de looppaden. Echter, dit is wel nadelig voor de hygiëne in de ligbox en kan leiden 

tot een slechtere uiergezondheid indien de veehouder niet voldoende zorgt voor reiniging van de 

ligboxen. Er mag geen overbezetting zijn in de ligboxenstal om damslapers te vermijden (Cook en 

Nordlund, 2004). Tucker et al. (2004) toonden aan dat de breedte van de ligboxen bij vaarzen 

optimaal 122 cm is. Bij te smalle ligboxen kunnen de vaarzen gehinderd worden om hun natuurlijk 

liggedrag te vertonen (CIGR, 2004). Te brede ligboxen echter kunnen aanleiding geven tot een 

verminderde hygiëne, door de zogenaamde “dwarsliggers”, en ook tot een verhoogd risico op 

speentrappen (CIGR, 2004). Om te verhinderen dat vaarzen stappen op de achterzijde van de 

ligboxen mag de afstand tussen de boxafscheiding en de achterrand van de ligbox maximaal 23 cm 

zijn (Ruud et al., 2011). Voor een optimale hygiëne van de ligboxen beschreven Ruud et al. (2011) dat 

de ligboxen 15 tot 20 cm hoger moeten liggen ten opzichte van het looppad. Ruud et al. (2011) 

vermelden dat een schoftboom niet alleen een constructieve functie heeft door te zorgen voor 

stevigheid aan de ligboxenstructuur, maar ook bijdraagt aan de hygiëne van de ligbox omdat de 

schoftboom ervoor zorgt dat de dieren achteruit gaan bij het rechtkomen. Cook en Nordlund (2004) 

vonden dat bij vaarzen de schoftboom best wordt geplaatst op een afstand van 173 tot 183 cm voor 

de achterrand van de ligbox en op een hoogte van 122 cm. Om te verhinderen dat de vaarzen de 

kopruimte van de ligbox als ligruimte gaan gebruiken kan gebruik worden gemaakt van een knieboom. 

De knieboom bestaat meestal uit materiaal vervaardigd uit kunststof of hout. Het moet zacht en 

afgerond zijn om kwetsuren te vermijden (Cook en Nordlund, 2004). De knieboom wordt bij vaarzen 

geplaatst op een afstand van 173 tot 178 cm voor de achterrand van de ligbox en heeft een hoogte 

van 10 cm (Cook en Nordlund, 2004; Ruud et al., 2011). Een verhoging van de knieboom wordt best 

vermeden omdat de dieren dan moeilijkheden kunnen hebben bij het naar voor strekken van hun 

voorpoten bij het liggen of het opstaan (Cook en Nordlund, 2004; Ruud et al., 2011).  
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Fig. 9: Een ligbox is ingedeeld in een kop- en een ligruimte waarbij de schoftboom en de knieboom 

worden geplaatst op een afstand van 173 tot 183 cm tot de achterrand van de ligbox. De schoftboom heeft 

best een hoogte van 122 cm bij vaarzen en de knieboom is best 10 cm hoog. De ligbox ligt 15 à 20 cm 

hoger dan het looppad en de F op de figuur staat voor de afstand tussen de boxafscheiding en de 

achterrand van de ligbox en mag maximaal 23 cm zijn (naar Maes, 2010b; Ruud et al., 2011).  

1.4. Stalklimaat 

De kalveren kunnen zowel binnen als buiten gehuisvest worden. Het is van belang dat in beide 

situaties de dieren op een optimale manier worden gehuisvest, dit om te verhinderen dat de dieren 

ziek worden en een groeiachterstand oplopen. Deze groeiachterstand  zorgt ervoor dat de kalveren 

rond de 14 maanden nog geen 350 kg wegen en dus niet klaar zijn voor inseminatie (of dekking) 

(Sejrsen en Purup, 1997). Dit heeft dan weer als gevolg dat de dieren op een latere leeftijd dan de 

optimale leeftijd van 24 maanden zullen afkalven wat leidt tot een verhoogde opfokkost voor de 

veehouder (Mohd Nor et al., 2013).  

1.4.1. Stalklimaatparameters 

1.4.1.1. De temperatuur 

De optimale temperatuur waarbij de kalveren worden gehuisvest moet gelegen zijn tussen de 

onderste en bovenste kritieke temperatuur en is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren 

zoals de luchtsnelheid en relatieve luchtvochtigheid (CIGR, 2012). De zone tussen de onderste en 

bovenste kritische temperatuur noemt men de thermoneutrale zone(zie fig. 10). De thermoneutrale 

zone is de zone waarin de dieren het productiefst zijn en deze zone wordt beïnvloed door het rantsoen 

dat de dieren krijgen (CIGR, 2004). Als richtwaarde streeft men naar een optimale temperatuur van  

15 tot 20 graden bij kalveren jonger dan 3 maanden en 10 tot 15 graden bij kalveren ouder dan           

3 maanden (Maes, 2010a). Aangezien kalveren na de geboorte nog geen goed thermoregulerend 

vermogen hebben is het aan te raden om de dieren warmer te huisvesten dan het volwassen vee 

(Webster, 1984). Wanneer de kalveren in eenlingboxen worden gehuisvest kan naast een dikke laag 
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stro ook gebruik gemaakt worden van een warmtelamp. De warmtelamp kan de lichaamstemperatuur 

van het kalf op peil brengen of houden (CIGR, 2004). Webster (1984) beschreef dat het aan te raden 

is om kalveren in de winter warmer te gaan huisvesten met bijvoorbeeld een dikkere laag stro zodat 

de onderste kritische temperatuur van het kalf daalt en het kalf dus beter bestand is tegen de koude in 

de winter. Gedurende koudere periodes tijdens het jaar hebben de kalveren meer energie nodig om 

hun lichaamstemperatuur op peil te houden wat kan opgelost worden door het verhogen van het 

aantal liters melk per dag of het verhogen van de concentratie kunstmelk (CIGR, 2004).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Warmteverliezen en voederopname in functie van omgevingstemperatuur (naar Maes, 2010a) 

1.4.1.2. De relatieve vochtigheid 

We streven naar een relatieve vochtigheid van 60-80% waarbij een te lage of een te hoge relatieve 

vochtigheid dient vermeden te worden (Ames et al., 2009). Een te lage relatieve vochtigheid zorgt voor 

het uitdrogen van de ademhalingswegen zodat de dieren vatbaarder worden voor infecties, maar dit 

komt in de praktijk zelden voor (Maes, 2010a). In een slecht geventileerde ruimte zijn er meer stof en 

bacteriën aanwezig en verhoogt de relatieve vochtigheid hetgeen nadelig is voor de gezondheid van 

het kalf (Ames et al., 2009). Een te hoge relatieve vochtigheid komt vaak voor in koude en winterse 

omstandigheden door onvoldoende ventilatie en heeft een negatief effect op de levensduur en het 

onderhoud van de stallen want de wanden van de stal, de matrassen van de ligboxen en het strooisel 

is vochtiger (Webster, 1984). Een te hoge relatieve vochtigheid in een warm klimaat gaat ervoor 

zorgen dat de dieren minder gemakkelijk zweten en dus minder warmte kunnen afgeven aan de 

omgeving. Een goede relatieve vochtigheid in de stal is daarom aan te raden daar zweten zorgt voor 

afkoeling door verdamping (CIGR, 2004).   

1.4.1.3. De luchtsnelheid 

De luchtsnelheid moet men in de stal zoveel mogelijk gaan beperken waarbij een richtlijn van 0,2 m/s 

moet nagestreefd worden (CIGR, 2004). Wanneer dit wordt overschreden, vooral in combinatie met 

lagere temperatuur spreekt men van tocht wat zéér nadelig is voor de gezondheid van het dier want 

dit kan leiden tot een groot warmteverlies bij het dier aangezien het dier dit niet snel kan gaan 

compenseren omdat het de middelen er niet voor heeft (CIGR, 2004).  
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1.4.1.4. Het stalstof 

Het stalstof is voornamelijk afkomstig van de dieren aanwezig in de stal, het strooisel en het voeder 

(Hillman et al., 1992). De productie van stof in de stal kan bevorderd worden door een te lage relatieve 

vochtigheid en een te hoge luchtsnelheid, wat voornamelijk optreedt bij een te hoge buitentemperatuur 

(CIGR, 2004). Dit is nadelig voor de gezondheid van het kalf en de veehouder, en het heeft ook een 

nadelige invloed op de productieresultaten van de dieren (Hillman et al., 1992). 

1.4.1.5. Het licht 

Er moet voor gezorgd worden dat er voldoende licht aanwezig is in de stallen waar de kalveren in 

worden gehuisvest (CIGR, 2004). De fotoperiodiciteit of het aantal uren licht per 24 uur moet 

voldoende hoog zijn aangezien dit een positief effect heeft op de groei van de kalveren en de latere 

vruchtbaarheid (Wemmenhove et al., 2009).  

1.4.2. Ventilatiesystemen 

De ventilatie in de stallen kan natuurlijk zijn waarbij men gebruik gaat maken van de krachten van de 

natuur of mechanisch waarbij men gebruik gaat gaan maken van elektromagnetische krachten zoals 

ventilatoren (Hillman et al., 1992). Beide systemen hebben als doel te zorgen voor de aanvoer van 

verse lucht en de afvoer van stof, stalgassen (ammoniak, koolstofdioxide, waterstofsulfide en 

methaan), microben (bacteriën, virussen, sporen en schimmels) en warmte geproduceerd door de 

dieren (Hillman et al., 1992). Kalveren worden vaak gehuisvest in de oude melkveestal waar de 

ventilatie op een natuurlijke manier wordt geregeld, maar vaak is deze manier van ventileren 

ontoereikend door onvoldoende stalvolume (Ouweltjes et al., 2003).  

1.4.2.1. Natuurlijke ventilatie door trek 

Dit systeem is gebaseerd op het verschil in soortelijk gewicht tussen de koude, droge en dus zware 

buitenlucht die binnen komt via de zijwanden van de stal en de warme, vochtige lucht aanwezig in de 

stal die lichter is en dus stijgt en die wordt afgevoerd via de nok (CIGR, 2012). Aangezien de verse 

inkomende buitenlucht de vochtige lucht in de stal moet gaan verdringen speelt de trekhoogte 

(hoogteverschil tussen inlaat- en uitlaatopening) ook een belangrijke rol om de ventilatie door trek te 

gaan optimaliseren (CIGR, 2004).  

 

 

 

Fig. 11: Luchtdoorstroming met natuurlijke ventilatie door trek: de zijwanden fungeren als inlaat, de 

nokopeningen of openingen in het dak als uitlaat (naar Maes, 2010a).  
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1.4.2.2. Natuurlijke ventilatie door wind 

Op de meeste dagen van het jaar zal er wind aanwezig zijn waardoor de natuurlijke ventilatie door 

wind primeert op natuurlijke ventilatie door trek (CIGR, 2012). Wanneer men opteert voor natuurlijke 

ventilatie door wind is het van belang dat men bij de bouw van de stal rekening houdt men een aantal 

factoren (zoals de oriëntatie van de stal) omdat de windsnelheid een positieve invloed uitoefent op het 

ventilatiedebiet (CIGR, 2012). 

 

 

 

Fig. 12: Luchtdoorstroming bij natuurlijke ventilatie door wind (naar Maes, 2010a).  

De meest voorkomende windrichting in onze gebieden is het ZW waardoor men ideaal en in de mate 

van het mogelijke de stal dwars op deze richting bouwt waarbij de lengterichting van de stal loopt van 

het NW naar het ZO (CIGR, 2012). De inlaatopening zal meestal naar het ZW gericht zijn, terwijl de 

uitlaatopening naar het NO is gericht (CIGR, 2012). Om de luchtdoorstroming doorheen de stal vlot te 

laten verlopen en het “gangeffect” te verhinderen (een toename van de luchtsnelheid die kan leiden tot 

tocht bij de inlaatopening van een stal) is het aan te raden om bomen en gebouwen in de nabije 

omgeving van de stal zoveel mogelijk te beperken. Vandaar dat men beter ook geen kalveriglo’s 

plaatst tussen 2 stallen (Maes, 2010a).   

1.4.2.3. Mechanische ventilatie 

Mechanische ventilatie heeft als voordeel ten opzichte van natuurlijke ventilatie dat het 

ventilatiepatroon stabieler is wat leidt tot minder stoffige stallen (Maes, 2010a). De natuurlijke ventilatie    

heeft een afwisselend ventilatiepatroon waardoor het bezonken stof steeds opnieuw in beweging komt 

(Maes, 2010a). Toch wordt meestal gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie omdat deze goedkoper 

is, aangezien er een elektriciteitskost is bij mechanische ventilatie (CIGR, 2004). Bij mechanische 

ventilatie dient men onderscheid te maken tussen overdruk en onderdruk ventilatie (Maes, 2010a).    

In de meeste gevallen maakt men bij mechanische ventilatie gebruik van onderdruk ventilatie waarbij 

de ventilatoren de verontreinigde stallucht naar buiten gaan afzuigen. Het principe van overdruk 

ventilatie waarbij de ventilatoren verse lucht in de stal gaan blazen wordt zelden gebruikt omdat men 

moet gebruik gaan maken van verdeelkanalen die economisch niet rendabel zijn (Maes, 2010a).   
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1.4.3. Instroom en uitstroom van lucht 

1.4.3.1. De instroom van verse lucht 

De instroom van verse lucht gebeurt via de zijwanden van de stal waardoor de verse lucht de 

aanwezige “vuile” lucht in stal gaat verdringen. 

Om te verhinderen dat in de stal de luchtsnelheid te hoog wordt en de kalveren een onaangename 

tocht ervaren kan men via het gebruik van windschermen of windbrekers op een passieve manier het 

klimaat in de stal regelen (CIGR, 2004). 

Windschermen 

De windschermen hebben als doel de ventilatie passief in een stal te regelen door de luchtstroom af te 

buigen zodat de dieren geen rechtstreekse luchtstroom ervaren (Maes, 2010a). Er kan gebruik 

gemaakt worden van een afstaande gevelvoorzet (Zie fig. 13). De afstaande gevelvoorzet wordt met 

de bovenkant vastgemaakt aan de muren. De onderkant wordt aan het metselwerk vastgemaakt en 

overlapt het metselwerk met een 30-tal centimeter (Maes, 2010a).     

 

Fig. 13: Luchtinlaat met afstaande gevelvoorzet (naar Maes, 

2010a).  

 

 

 

 

 

Windbrekers 

Bij het gebruik van windbrekers is er wel sprake van een directe luchtstroom in de stal, maar wordt de 

luchtsnelheid verminderd waardoor er minder risico is op tocht bij de dieren (CIGR, 2012). In de 

rundveehouderij wordt gebruik gemaakt van verschillende systemen van windbrekers zoals space 

boarding, windbreeknetten of metaalprofielplaten (CIGR, 2004; CIGR, 2012). Elk type windbreker is 

opgebouwd uit een verschillend materiaal (hout, kunststof of een metalen plaat) en heeft elk zijn 

specifieke voor- en nadelen (zie Tabel 1). 
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Tabel 1: Overzicht van de verschillende voor- en nadelen van de verschillende windbrekers (naar Maes, 

2010a). 

 Space boarding Windbreeknet Metaalprofielplaten 

Reductiecoëfficiënt 
(rc) 

85% Variabel, 
meestal 90-95% 

Variabel,         
meestal 90-95% 

Beïnvloeding rc bij 
schuine windinval 

Minder Meer Meer 

 

Afname 
inlaatoppervlakte 

Variabel (4-6) Variabel (2-6) Variabel (2-6) 

Regelmogelijkheid 
luchtinlaat 

Geen Weinig (ev. via 
oprollen gordijn) 

Geen 

Aan te brengen in 
vlak van poort 

Neen Ja Ev. 

Beschadiging Minder Meer Minder 

Bevuiling Minder Meer Minder 

Lichtinval Minder Meer Minder 

Regeninslag Ja Ja (ev. nevel) Ja 

Onderhoud Best hout- 
beschermingsmiddel 

om de 5 jaar 

Reinigen 

 

Reinigen 

 

 

Space boarding is een houten constructie waarbij er gebruik wordt gemaakt van verticale latten die 

een lengte hebben van 10 cm, een breedte van 2 cm en een 2-tal cm van elkaar geplaatst worden 

(CIGR, 2012). De lucht die doorheen de spleten tussen 2 naast elkaar gelegen latten gaat heeft een 

verhoogde luchtsnelheid, maar vermindert in snelheid doordat de ruimte achter de spleten een groter 

volume heeft. Er kan voor de verticale latten gebruik worden gemaakt van goedkoop dennenhout of 

duurdere tropische houtsoorten zoals bankirai (Maes, 2010a). 

Windbreeknetten zijn opgebouwd uit kunststof waarbij er zowel in de horizontale als in de verticale 

richting draden in aanwezig zijn (CIGR, 2012). Er is veel variatie in grootte van de openingen, waarbij 

de windbreeknetten duurder worden naargelang de openingen kleiner zijn. De windbreeknetten 

hebben vaak een witte of groene kleur, maar kunnen snel vervuilen wanneer ze geplaatst zijn aan de 

noordoostelijke zijde van de stal doordat het vuil dat in de stal aanwezig is hierlangs passeert (CIGR, 

2012). 

Metaalprofielplaten zijn opgebouwd uit metalen platen waarin openingen zijn aangebracht. Ze zijn 

verkrijgbaar in verschillende kleuren, maar hebben net als space boarding de nadelen dat ze niet 

regelbaar zijn en dat er een verminderde lichtinlaat is in vergelijking met het gebruik van 

windbreeknetten (Maes, 2010a). 
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Fig. 14: De 3 stallen staan dwars 

georiënteerd in ZW richting waarbij er 

windbreeknetten zijn geplaatst aan de 

inlaatopening (ZW) om de luchtsnelheid te 

verminderen. De voorgevel van de voorste 

stal bestaat uit metaalprofielplaten terwijl er 

bij de andere 2 stallen space boarding 

aanwezig is (Tom Vallez, 2013). 

 

 

 

1.4.3.2. Uitstroom van lucht 

De warme, vochtige lucht die in de stal aanwezig is stijgt en moet dus via een opening in de nok van 

het dak afgevoerd worden (CIGR, 2012). We maken een onderscheid tussen een open nok, een 

koepelnok en een trekschouw of ventilatiekoker. 

Open nok 

Dit is het eenvoudigste en goedkoopste systeem om de lucht uit een stal te verwijderen. De nok dient 

een opening te hebben van 10 à 12 cm om een vlotte uitstroom van de lucht toe te laten.                  

Om regeninval te beperken worden er op het dak opstaande randen geplaatst van een 30-tal cm hoog 

(CIGR, 2012). 

Fig. 15: Open nok (naar 

Maes, 2010a).  

 

 

 

Koepelnok 

Bij een koepelnok is de open zijde van de nok breder dan bij een open nok en wordt er een koepel 

geconstrueerd over de nok. Her voordeel van de koepelnok is dat er een grote lichtinval aanwezig is 

en dit is één van de redenen waarom het vaak gebouwd wordt in een nieuwe ligboxenstal voor 

melkvee (Maes, 2010a). Het nadeel is dat de koepelnok duurder is dan een open nok en dat er gevaar 

bestaat dat tijdens warme zomerdagen de warme, vochtige lucht zich als een soort prop gaat ophopen 

onder de koepel wat leidt tot een minder efficiënte uitlaat van de lucht (Maes, 2010a).    
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Fig. 16: Een koepelnok geconstrueerd in een nieuwe 

melkveestal waarbij het dak van de stal geïsoleerd is en de 

voorgevel voorzien is van space boarding (Tom Vallez, 

2013).  

 

 

 

 

 

Trekschouw of ventilatiekoker 

Dit is een uitlaatopening die nog aanwezig is in oude stallen en die werkt via natuurlijke ventilatie door 

trek (CIGR, 2004). De trekschouw is aanwezig in de nok van het dak en moet om een goed          

“trek-effect” te bekomen bij voorkeur minstens 50 cm boven de nok van het dak uitsteken (Maes, 

2010a). Om de luchtafvoer gelijkmatig te laten verlopen, is het aan te raden om meerdere kleinere 

ventilatiekokers in de nok van het dak te construeren in plaats van één grote (Maes, 2010a). 

1.5. Tijdstip van overgang 

 De kalveren worden eerst individueel gehuisvest om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden en de 

transmissies van infecties tot een minimum te beperken (CIGR, 2012). Na een aantal weken komen 

de dieren in een groepshuisvesting terecht om ervoor te zorgen dat de kalveren sociaal gedrag 

aanleren en wegens economische overwegingen (Macaulay et al., 1995). Het is aan te raden de 

dieren eerst te huisvesten in kleine groepen en de groepsgrootte te laten toenemen naarmate de 

kalveren ouder worden. Dit zorgt ervoor dat het aantal jonge dieren in groep beperkt is waardoor er 

weinig leeftijdsverschil is tussen de kalveren en er gemakkelijk controle kan plaatsvinden door de 

melkveehouder (Ouweltjes et al., 2003). Er wordt aangeraden om het aantal groepen waarin de 

kalveren worden gehuisvest op een melkveebedrijf te beperken tot een 4-tal groepen tussen een 

leeftijd van 1,5 en 24 maanden (Tabel 2). Dit is goedkoper voor de melkveehouder, het zorgt voor een 

eenvoudige structuur op het bedrijf en het komt de arbeidsefficiëntie ten goede (Maes, 2010b). 

Naarmate de kalveren ouder worden kan men de groepen vergroten (Ouweltjes, 2003). 
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  Tabel 2: Groepsindeling bij jongvee van 1,5 maand tot afkalven op 24 maand (naar Maes, 2010b). 

Chronologisch 
groepsnummer 

Verblijfsduur 
(maanden) 

Advies Ministerie 
van Landbouw 

(leeftijd) 

1 2 1,5 - 3,5 maand 

2 4 3,5 - 7,5 maand 

3 7,5 7,5 - 15 maand 

4 9 15 - 24 maand 

 

Grotere groepen zorgen er wel voor dat de verspreiding van mogelijke infecties sneller kan verlopen, 

maar het is goedkoper en het komt het sociaal gedrag van de kalveren ten goede (Macaulay et al., 

1995). Aangezien de ligboxenstal met roosters het meest voorkomende type van huisvesting is bij 

melkkoeien moet het jongvee hieraan gewend worden gemaakt waarbij de ligboxen moeten 

aangepast zijn aan de lichaamsmaten van het jongvee (Ouweltjes et al., 2003; Tucker et al., 2004). Dit 

kan best gedaan worden tussen een leeftijd van 5 en 8 maanden (CIGR, 2004). 

2. Parameters ter vergelijking  

In het 2
de

 deel van de literatuurstudie wordt er eerst aandacht besteed aan wat de invloed is die de 

kalverhuisvesting heeft op de diergezondheid van de kalveren. Vervolgens wordt de impact van het 

type huisvesting op het welzijn van de kalveren besproken. De kostprijs van de kalveropfok is duur 

waardoor het van belang is dat de vaarzen afkalven op een leeftijd van 24 maanden (Mohd Nor et al., 

2013). Door toename van de bedrijfsgrootte is de arbeidsefficiëntie één van de onderwerpen die naar 

de toekomst toe nog aan belang zal toenemen. 

2.1. Diergezondheid 

We streven naar gezondere kalveren en dit kunnen we onder meer bekomen door de kalveren te 

huisvesten in een goed ingerichte, gezonde omgeving met voldoende frisse lucht (Hillman et al., 

1992). Om diergezondheidsproblemen tot een minimum te beperken, speelt naast colostrum, hygiëne 

en voeding ook de huisvesting een belangrijke rol (CIGR, 2010). De eerste levensweken zijn kalveren 

gevoelig voor het ontwikkelen van diarree (CIGR, 2010). Dit kan verhinderd worden door ervoor te 

zorgen dat de kalveren voldoende weerstand hebben opgebouwd door het toedienen van 

kwaliteitsvolle biest op de eerste levensdag, de infectiedruk laag te houden door individuele 

huisvesting gedurende de eerste 2 levensweken en ervoor te zorgen dat de kalveren op een propere, 

comfortabele manier gehuisvest worden (Stott en Fellah, 1983). Een onderzoek uitgevoerd door 

Jorgensen et al. (1970) waarbij de kalveren de eerste 2 levensweken individueel binnen of buiten 

werden gehuisvest toonde aan dat er geen verschil was in de incidentie van diarree, longontsteking of 

het optreden van sterfte. Na 8 à 12 weken ouderdom verdwijnt de maternale immuniteit en zijn de 

kalveren erg gevoelig voor luchtweginfecties (CIGR, 2010). De kans op het aanslaan van bepaalde 
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infecties zoals kalvergriep kan verminderd worden door de kalveren te vaccineren (CIGR, 2010). 

Naast vaccinatie en een goede weerstand van de kalveren bekomen door de opname van 

kwaliteitsvolle biest kunnen we het risico op luchtweginfecties ook beperken door het optimaliseren 

van het stalklimaat (Hillman et al., 1992). Boettcher et al. (1998) toonden aan dat na onvruchtbaarheid 

en mastitis, kreupelheid ook een belangrijke aandoening is die leidt tot een vervroegde afvoer van het 

melkvee. Hierdoor moet er meer jongvee ingezet worden om het melkvee te vervangen wat de 

duurzaamheid op een melkveebedrijf negatief beïnvloedt. Vaarzen en melkkoeien hebben een 

verhoogde gevoeligheid voor mastitis vlak vóór de kalving door een verminderde weerstand. Mastitis 

zorgt voor een daling van het productievermogen, een vroegtijdige afvoer en hogere kost voor de 

veehouder. Het is dus te adviseren om de vaarzen te laten afkalven in een propere afkalfstal (Vasseur 

et al., 2010).   

2.2. Welzijn 

Dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht bij consumenten en het is dus essentieel als 

melkveehouder om daarmee rekening te houden. Webster (2001) beschreef dat het dierenwelzijn 

optimaal is als men voldoet aan de 5 vrijheden. Onder deze 5 vrijheden verstaat men dat de dieren vrij 

moeten zijn van honger en dorst, de dieren moeten gehuisvest worden in een omgeving waar ze 

rustig kunnen liggen en beschermd zijn tegen de weersomstandigheden. Ze moeten vrij zijn van pijn 

en verwondingen en moeten een normaal gedrag kunnen uitoefenen. Als laatste vrijheid moet de 

dieren vrij zijn van angst en moet lijden worden vermeden. De melkveehouder kan al vanaf de 

geboorte van de kalveren streven naar een optimaal welzijn door het uitvoeren van een optimaal 

biestmanagement (Stott en Fellah, 1983). Kalveren die binnen individueel worden gehuisvest in 

eenlingboxen hebben een verminderd welzijn dan kalveren die buiten worden gehuisvest in iglo’s 

(Ouweltjes et al., 2003). Runderen zijn kuddedieren en daarom is het van belang dat er bij individuele 

huisvesting sociaal contact aanwezig is tussen de kalveren om stress tegen te gaan (Ouweltjes et al., 

2003). Wanneer de dieren in groep worden gehuisvest en er te weinig vreetplaatsen zijn in relatie tot 

het aantal aanwezige dieren of wanneer er minder ligboxen aanwezig zijn dan het aantal dieren, dan 

spreekt men over een overbezetting. Overbezetting leidt tot een verminderd dierenwelzijn en dit 

verlaagd welzijn is voornamelijk uitgesproken bij dieren die laag staan in de rangorde (Cook en 

Nordlund, 2004). Oberbauer et al. (2013) beschreven dat een goede klauwgezondheid niet alleen leidt 

tot een betere melkproductie, maar ook tot een hoger niveau van welzijn. Het mag dus duidelijk zijn 

dat de huisvesting een belangrijke rol speelt in het welzijn van het dier.  

2.3. Kostprijs 

Om later te streven naar hoog productieve melkkoeien is het van belang dat de kalveropfok op een 

deskundige manier wordt uitgevoerd. De kalveropfok is een hoge kostenpost voor een melkveebedrijf, 

maar er mag zeker niet op bespaard worden, omdat de kalveropfok moet gezien worden als een 

investering naar de toekomst toe (Tozer en Heinrichs, 2001). Men moet er zich van bewust zijn dat als 

men vandaag maatregelen neemt om de kalveropfok op een melkveebedrijf te verbeteren, dit pas 

zichtbaar zal zijn na 2 jaar wanneer deze kalveren zelf hebben gekalfd.                                          

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212007552%20/
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Mohd Nor et al. (2013) toonden aan dat de gemiddelde totale kostprijs van de opfok van een kalf op 

de Nederlandse melkveebedrijven schommelt tussen 1.350 en 1.700 euro. Wanneer de 

melkveehouder de leeftijd van de eerste kalving met een maand vervroegt, dan levert dit per vaars 

een vermindering op van de opfokkosten tussen 40 en 90 euro (Mohd Nor et al., 2013).                     

De opfokkosten kunnen gedrukt worden door te streven naar een leeftijd bij eerste kalving van 24 

maanden en het beperken van de mortaliteit van de kalveren gedurende de opfokperiode (Sejrsen en 

Purup, 1997). Vaarzen die vroeger afkalven dan 24 maanden is af te raden omdat dit aanleiding kan 

geven tot dystocie (Ojango et al, 2005). Ojango et al. (2005) en Mohd Nor et al. (2013) kwamen tot de 

vaststelling dat de vaarzen die vroeger afkalfden dan 24 maanden een lagere eerste melkproductie 

hadden dan vaarzen die afkalfden op een leeftijd van 24 maanden. Afkalven op een leeftijd ouder dan 

24 maanden moet worden afgeraden omdat de opfokkosten hoger worden (Ojango et al, 2005).     

Een Deens onderzoek uitgevoerd in 2006 door Ettema en Ostergaard toonde aan dat iedere kreupele 

koe 192 euro kost, voor de melkveehouder. De ligboxen, het beddingsmateriaal en de samenstelling 

van de vloer zijn de grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van kreupelheid (Fjeldaas et al., 

2011). 

2.4. Arbeidsefficiëntie 

Het aantal melkveebedrijven neemt jaar na jaar af, maar de melkveebedrijven die overblijven worden 

steeds groter (CRV, 2012). Voor de melkveehouder speelt door een toename van het aantal dieren op 

zijn melkveebedrijf de arbeidsefficiëntie een steeds prominentere rol. Kalveren die individueel in iglo’s 

buiten worden gehouden gedurende de eerste levensweken hebben het voordeel dat ze in een 

gezonde omgeving worden gehuisvest, maar vergen van de veehouder wel een hogere 

arbeidsintensiteit dan wanneer kalveren de eerste levensweken binnen individueel worden gehuisvest 

in eenlingboxen omdat er meer afstand moet worden afgelegd voor het toedienen van voeder, water 

en eventueel geneesmiddelen (McKnight, 1978). Jorgenson et al. (1970) beweerden dan weer dat de 

veehouder minder arbeid moest verrichten voor kalveren die buiten individueel werden gehuisvest en 

dat er minder beddingmateriaal nodig was dan wanneer de kalveren individueel binnen werden 

gehuisvest. Om de arbeidsefficiëntie voor de melkveehouder te verhogen kan men gebruik maken van 

een kalverdrinkautomaat voor kalveren die in groep worden gehuisvest. Dit zorgt ervoor dat de 

kalveren individueel gevoederd worden en men kan de melkopname individueel regelen naargelang 

het groeipatroon van het kalf (Nussbaum et al., 2002). 
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BESPREKING 

Uit deze literatuurstudie is gebleken dat een goed ingerichte en propere huisvesting een gunstig effect 

heeft op de gezondheid van het kalf. Toch wordt in de praktijk vaak te weinig aandacht besteed aan 

een goede huisvesting. Het begint vaak al in de afkalfstal. Peripartum koeien worden niet individueel 

gehuisvest en dit in een ruimte die vaak niet of onvoldoende wordt gereinigd en gedesinfecteerd.       

In sommige gevallen worden in de ruimte waarin de koeien afkalven ook zieke koeien gehuisvest wat 

leidt tot een verhoogde infectiedruk, zowel voor het pasgeboren kalf als voor de pas afgekalfde koe 

(Vasseur et al.). Het vergt meer werk van de veehouder om aan deze voorwaarden (propere, 

regelmatig ontsmette, individuele afkalfstal die niet als ziekenstal gebruikt wordt) te voldoen, maar het 

leidt tot gezondere koeien en kalveren en dus tot meer arbeidsvreugde bij de veehouder.        

Er is in Vlaanderen een grote variatie in het type van individuele huisvesting van kalveren. Nochtans 

tonen verschillende studies aan dat individuele huisvesting van kalveren buiten in iglo's beter is voor 

het kalf dan wanneer de kalveren binnen individueel worden gehuisvest in eenlingboxen (Autrey et al., 

1954; McKnight et al., 1978; Hillman et al., 1992; Abbas et al., 2009; CIGR, 2012). Dit wordt door een 

onderzoek uitgevoerd door Jorgensen et al. (1970) tegengesproken, maar in deze studie worden de 

kalveren binnen gehuisvest in een geïsoleerde verwarmde stal. 

Zoals hoger besproken in 1.3. zijn er verschillende groepshuisvesting systemen voor kalveren.         

Elk type heeft zijn specifieke voor- en nadelen waarbij de keuze zal afhangen van de voorkeur die de 

veehouder heeft.  

 

De kalveropfok is een grote kost voor de melkveehouder (Mohd Nor et al., 2013) en daarom worden 

de kalveren vaak gehuisvest in de oude melkveestal om kosten te besparen, maar hier wordt vaak 

onvoldoende natuurlijk geventileerd door een beperkt stalvolume wat leidt tot een hogere infectiedruk 

bij de kalveren (Ouweltjes et al., 2003). Een oplossing zou kunnen zijn dat men gebruik gaat maken 

van mechanische ventilatie, maar dit wordt zelden gedaan vanwege de elektriciteitskost (CIGR, 2004). 

Een andere en meer gebruikte oplossing, vooral bij openfrontstallen (zie fig. 14), is het gebruik  van 

windbreeknetten om het klimaat passief in de stal te regelen en te optimaliseren (CIGR, 2012).  

Doordat de melkveesector een economische sector is zal men in de praktijk voor de maten van de 

ligboxen vaak enkel rekening houden met de bouwkosten voor de veehouder om de kostprijs per 

ligplaats zo beperkt mogelijk te houden wat een negatieve invloed heeft op het koecomfort en het 

dierenwelzijn. Er moet dus steeds gestreefd worden naar het beste compromis. 

Het welzijn van kalveren en de dieren uit de landbouwsector in het algemeen wordt steeds 

belangrijker. De consument hecht hier veel belang aan en de melkveehouder dient hier dus zoveel 

mogelijk rekening mee te houden. Behalve de consument, komt het ook de productie ten goede want 

koeien die rustig behandeld worden produceren meer dan koeien die geslagen/overroepen/slecht 

gehuisvest worden.  

Er is wel nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig om de huisvesting te optimaliseren. We 
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denken hierbij aan de ventilatiesystemen (mechanische ventilatie) omdat hier nog maar weinig over 

geweten is. Of men hier daadwerkelijk als melkveehouder in de toekomst rekening mee zal houden 

zal voornamelijk afhangen van de prijs die de melkveehouder zal ontvangen voor zijn melk.   

Naar de toekomst toe zal de opfok van jongvee op een aantal bedrijven worden uitbesteed aan 

andere (gespecialiseerde) bedrijven en dit om verschillende redenen. Door een toename van de 

bedrijfsgrootte moeten er steeds meer kalveren gehuisvest en opgefokt worden om het melkvee te 

vervangen. Dit is niet steeds mogelijk vanwege ruimtegebrek op het bedrijf of omwille van de hogere 

investeringskost. Ook het krachtvoeder waarmee de kalveren worden opgefokt wordt steeds duurder 

waardoor het voor vele melkveehouders rendabeler zal zijn om de opfok te gaan uitbesteden.   
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