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Inleiding
Op een melkveebedrijf is een stal meer dan alleen een vorm van huisvesting voor de koeien:
hij maakt deel uit van een compleet bedrijf dat goed moet draaien. Natuurlijk is het uitgangspunt dat de koeien er een goed welzijn hebben en zij heel gezond kunnen blijven in de stal.
Dat is belangrijk voor een hoge productie.
Aan de andere kant moet je er plezierig en efficiënt in kunnen werken. Je bedrijf moet in zijn
geheel gezond draaien op een manier die het milieu zo min mogelijk belast. Ook moet je het
bedrijf in de toekomst eenvoudig aan kunnen passen. Tot slot moet het bedrijf ook goed in de
omgeving passen en er netjes en verzorgd uit zien.
Je moet er goed van doordrongen zijn dat een stal een duurzaam gebouw is dat lang mee
moet gaan en een grote investering vergt. Voor een gebouw wordt vaak 25 jaar aangehouden
als afschrijvingsperiode. Dat houdt meestal in dat je voor de rest van jouw actieve leven het
met dit gebouw moet doen. Alleen aanpassingen of renovaties maken veranderingen in de
bedrijfsopzet mogelijk.
Je moet een duidelijk beeld hebben van de bedrijfsvoering in de nabije toekomst en daarop
inspelen met je plannen. Verder is het belangrijk dat je veranderingen die nu nog maar in een
pril ontwikkelingsstadium zijn, probeert in te schatten. Een belangrijk voorbeeld uit het nabije
verleden is de ontwikkeling en introductie van de melkrobot. De ontwikkeling heeft vrij lang
geduurd, maar toen de melkrobot praktijkklaar was, ging het sneller dan menigeen verwachtte. Blijkbaar hebben veel boeren afgewacht en toegehapt toen zij de tijd rijp vonden. Anderen
zijn er nu nog niet aan toe omdat de stal zich niet leent voor de robot, of omdat de melkstal
nog lang niet is afgeschreven. Een stal moet passen bij de grootte van het bedrijf en voldoende flexibiliteit bieden voor de toekomst.
In deze module leer je over verschillende invalshoeken die met huisvesting te maken hebben:
over de eisen die de dieren zelf stellen aan hun huisvesting, het vormgeven en inrichten van
de stal zelf, het zorgen voor een juist klimaat, het logisch inrichten van het erf en inspelen op
duurzaamheid.
De digitale opdrachten, bronnen en hulpmiddelen, die herkenbaar zijn aan het
computersymbool
, vind je in de digitale module.
Instructie voor activatie van de digitale module vind je op de achterzijde van deze uitgave.
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1 Welzijn
1.1 Oriëntatie
Dierenwelzijn staat hoog op de maatschappelijke agenda. Behalve voor een goed imago en
een gelukkige koe, is een goed welzijn van je koeien ook van belang voor je portemonnee.
Een goed welzijn van je koeien betaalt zich direct terug in koeien die veel melk geven, gezond
blijven en goed vruchtbaar zijn. Daarnaast verhoogt het je werkplezier als er weinig problemen met de koeien zijn. Ook is de maatschappelijke draagkracht groter als te merken is dat er
tevreden koeien op je bedrijf rondlopen.
De huisvesting heeft grote invloed op het welzijn van de koeien. Koeien staan tenslotte een
groot deel van het jaar op stal. Een goede stal is licht, fris en voldoende ruim. Hij biedt voldoende comfort voor de koe en is een veilige omgeving waarin ieder dier goed kan produceren. Welzijn is het beste af te lezen aan het dier zelf.

Afb. 1.1 Zorg bij de inrichting van je stal dat de koeien lekker in hun vel zitten.

1.2 Wat is welzijn?
Een koe kan prima aangeven of haar welzijn goed in orde is. Om haar signalen goed te kunnen
begrijpen, moet je verstand hebben van haar natuurlijke gedrag: het gedrag van haar wilde
voorouders. Daarnaast is er wetgeving opgesteld om een goed welzijn vorm te geven.

Welzijn
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Afb. 1.2 Ben ik op jouw melkveebedrijf in goede handen?

Welzijn
Wat is welzijn nu eigenlijk? Een koe verkeert in een staat van welzijn als ze in staat is zich
actief aan haar levensomstandigheden aan te passen en daarmee een toestand kan bereiken
die ze als positief ervaart.
Welzijn kun je opsplitsen in verschillende terreinen:
• vrij zijn van honger, dorst of onjuiste voeding,
• vrij zijn van thermaal en fysiek ongerief,
• vrij zijn van verwonding of ziekten,
• vrij zijn van angst en chronische stress,
• vrij zijn om een normaal, soorteigen gedragspatroon te vertonen.
In de huidige veehouderij zijn dieren volledig afhankelijk van hun verzorgers. De dieren
moeten zich aanpassen aan de omstandigheden die je ze aanbiedt. Lukt het een dier niet zich
goed aan te passen, dan vermindert dat zijn welzijn. Een dier dat zich goed aanpast, zit lekker
in z’n vel. Dat kun je een dier zelf niet vragen. Daarvoor moet je veel naar dieren kijken. Dit
gebeurt onder andere door onderzoek naar het welzijn bij dieren. Onderzoekers kijken bijvoorbeeld binnen welke grenzen een dier zich nog redelijk kan aanpassen aan zijn omgeving.
Ook wordt veel gekeken naar het gedrag van dieren in de vrije natuur. Door dit gedrag goed te
(her)kennen, ben je beter in staat om sneller afwijkingen te signaleren.
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Afb. 1.3 Een goed welzijn betaalt zich terug in een kwaliteitsproduct.

Wetgeving
In de wetgeving (Wet dieren – Besluit houders van dieren) worden de volgende eisen gesteld
aan het huisvesten van dieren:
Artikel 1.6. Houden van dieren
• De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.
• Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische
behoeften.
• Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden
tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.
• De houder van een dier dat in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er zorg voor
dat het dier daaruit niet kan ontsnappen.
Artikel 1.7. Verzorgen van dieren
Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier:
• wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging nodige kennis
en vaardigheden;
• slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging in
staat is;
• dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd;
• een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden;
• een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt
voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van het dier;
• toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen;
• voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

Welzijn

98012_huisvesting in de melkveehouderij.indd 7

7

22-05-17 13:06

Artikel 1.8. Behuizing
• Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om
aan de ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen.
• Behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin een dier verblijft en inrichtingen voor
de beschutting voor een dier zijn op zodanige wijze ontworpen, gebouwd en onderhouden
dat bij de dieren geen letsel of pijn wordt veroorzaakt en bevatten geen scherpe randen of
uitsteeksels waaraan het dier zich kan verwonden.
• In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen en, in voorkomend
geval, bodemdekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier.
• De materialen, bedoeld in het derde lid, kunnen eenvoudig worden gereinigd en ontsmet.
Artikel 2.4. Verzorging van productiedieren
• Een dier wordt verzorgd door een voldoende aantal vakbekwame personen.
• Een dier dat wordt gehouden in een veehouderijsysteem waar zijn welzijn afhangt van
frequente verzorging door de mens, wordt ten minste eenmaal per dag gecontroleerd.
• Een dier dat in een ander systeem wordt gehouden dan het systeem, bedoeld in het tweede lid, wordt zo vaak gecontroleerd dat lijden wordt voorkomen.
• Een ziek of gewond dier wordt zo nodig afgezonderd in een passend onderkomen dat zo
nodig is voorzien van droog strooisel.
• Wanneer de zorg, bedoeld in artikel 1.7, aanhef en onderdeel c, geen verbetering in de
toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk een dierenarts geraadpleegd.
• Een dier krijgt voedsel met ten minste de tussenpozen die bij zijn fysiologische behoeften
passen.
• Het toegediende voer en drinken alsmede de wijze van toediening brengen het dier geen
onnodig lijden of letsel toe.
Artikel 2.5. Verlichting en ventilatie
• Onverminderd artikel 1.8, eerste lid, wordt een dier niet permanent in het duister of in
kunstlicht gehouden zonder dat dit voor een passende periode wordt uitgeschakeld en
is, indien het beschikbare natuurlijke licht niet voldoende is voor de ethologische en fysiologische behoeften van het dier, in de ruimte waarin het dier wordt gehouden geschikt
kunstlicht aanwezig.
• In een ruimte waarin dieren worden gehouden is voldoende verlichting aanwezig voor een
grondige controle van die dieren op elk willekeurig tijdstip.
• Het materiaal dat wordt gebruikt voor de behuizing waarin een dier wordt gehouden is
niet schadelijk voor het dier en kan grondig gereinigd en ontsmet worden.
• De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties in de omgeving van het dier zijn niet schadelijk voor het
dier.
• Indien de gezondheid en het welzijn van een dier afhankelijk is van een kunstmatig ventilatiesysteem, is dat voorzien van een passend noodsysteem waarmee voldoende verse
lucht kan worden aangevoerd om de gezondheid en het welzijn van het dier te waarborgen als het hoofdsysteem uitvalt.
• Indien het ventilatiesysteem, bedoeld in het vijfde lid, uitvalt, treedt een alarmsysteem in
werking, dat regelmatig wordt getest.
• Voeder- of drinkinstallaties zijn zo ontworpen, gebouwd en geplaatst dat het gevaar voor
verontreiniging van voer en water, alsmede mogelijke schadelijke gevolgen van rivaliteit
tussen dieren tot een minimum worden beperkt.
• De in dit artikel bedoelde apparatuur die noodzakelijk is voor de gezondheid en het welzijn
van een dier wordt ten minste eenmaal per dag gecontroleerd.
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•

Indien bij de controle, bedoeld in het achtste lid, defecten worden geconstateerd, worden
deze onmiddellijk hersteld of, indien herstel niet mogelijk is, worden de nodige maatregelen getroffen om de gezondheid en het welzijn van het dier veilig te stellen.

Afb. 1.4 Controleer regelmatig of alles in orde is met je koeien.

1. Wat wordt in de wetgeving gezegd over de afmetingen van huisvesting van koeien?
Geef twee antwoorden.
A. De maten van een box moeten 2,5 bij 1 meter zijn.
B. De bewegingsvrijheid mag niet zodanig beperkt worden dat een dier lijdt of letsel oploopt.
C. Een dier moet ruimte hebben om zijn fysiologische en ethologische behoeften te kunnen
vertonen.
D. Een dier moet minstens kunnen omdraaien in zijn huisvesting.
E. De voergang moet twee koelengtes breed zijn.

2. Is de volgende stelling waar of niet waar?
--

Een koe heeft een goed welzijn als ze voldoende eten en drinken
heeft en droog kan liggen.

Juist

Onjuist

Welzijn
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