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Inleiding

Automatisch melken is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een begrip. Sinds 1992 heeft Lely uitgebreide 
ervaring opgedaan met automatisch melken, maar tevens met de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering. Een 
stal die optimaal is afgestemd op het robotmelken en de dagelijkse bedrijfsvoering, verhoogt het comfort 
van de veehouder én zijn koeien. Nieuwbouw biedt de mogelijkheid om de stal compleet af te stemmen 
op de behoeften van de veehouder en de veestapel; bij verbouwing van een bestaande stal moet er een 
compromis worden gevonden tussen wat gewenst en mogelijk is in de gegeven situatie. 

Deze brochure belicht een aantal belangrijke aspecten van de stallenbouw in samenhang met de Lely 
Astronaut melkrobot.  De volgende aspecten worden toegelicht: diverse staltypen, vloersoorten, ligboxen 
en ventilatiemogelijkheden. Daarnaast wordt ingegaan op de aanwezigheid van voldoende licht, lucht en 
drinkwater in de stal en op de diverse soorten voerhekken. Lely Industries is wereldwijd actief en vanwege 
wetgeving, klimaat e.d. zal de informatie niet altijd aansluiten op de lokale omstandigheden. 
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1	 Robotmelken;	vrijheid	voor	
veehouder	en	koe

In de afgelopen jaren is de populariteit van robotmelken 

flink toegenomen. De motivatie van veehouders om 

over te stappen op robotmelken is zeer uiteenlopend en 

verschilt tevens per type melkveebedrijf. De uiteindelijke 

keuze voor een robot is afhankelijk van de individuele 

doelstellingen. Hoe wil de veehouder zijn bedrijf 

de komende 5 tot 10 jaar ontwikkelen? Zo zullen bij 

familiebedrijven vooral persoonlijke voorkeuren een rol 

spelen, zoals het verlichten van lichamelijke arbeid en 

het flexibeler kunnen werken (zonder de noodzaak van 

extern personeel). Bij grotere melkveebedrijven speelt 

arbeidsbesparing en personeelsmanagement vaak een 

rol. De keuze voor een Lely Astronaut melkrobot wordt 

pas gemaakt nadat de veehouder de inpasbaarheid in zijn 

bedrijfsvoering zorgvuldig heeft afgewogen.

De Lely Astronaut melkrobot is ontwikkeld om het comfort 

van de melkveehouder én zijn vee te verhogen. De koeien 

krijgen de vrijheid om naar eigen behoefte een keuze te 

maken tussen melken, eten en rusten. De veehouder krijgt 

als ondernemer de managementinstrumenten in handen 

om het veemanagement - en daarmee de winstgevendheid 

van het bedrijf - te verbeteren. Bovendien heeft een 

veehouder dankzij de melkrobot de ruimte en flexibiliteit 

om ook de kwaliteit van zijn sociale leven te verbeteren.



Robotmelken

De melkrobot is ontwikkeld om • 
het comfort en de vrijheid van 
veehouders en koeien te verhogen. 
Meer kilogrammen melk per • 
arbeidskracht mogelijk; dat betekent 
besparing op arbeidskosten en 
verhoging van de productiviteit.
Managementverandering: van • 
het dagelijkse melken naar het 
controleren van gegevens en gericht 
actie ondernemen.
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Met de aanschaf van een Astronaut melkrobot verandert 

niet alleen de methode van melken, maar wordt tevens 

de totale bedrijfsvoering aangepast. Er is minder 

“gedwongen” contact met de koeien en het management 

is meer toegespitst op controleren en gericht actie 

ondernemen. Vaak wordt er een nieuwe stal gebouwd, en 

anders wordt de bestaande stal verbouwd. Bij het bouwen 

of verbouwen van een stal is het van belang om voldoende 

tijd te besteden aan de voorbereidingen; de stal dient 

immers langere tijd mee te gaan.
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2	 Bedrijfsontwikkeling

2.1 Introductie
Bij de bouw en inrichting van een stal spelen veel factoren 

een rol; niet alleen interne factoren zoals management 

en bedrijfsgrootte maar ook externe factoren zoals 

klimaatomstandigheden en cultuur. Voordat gestart wordt 

met de bouw van een stal is het van belang dat uitgezocht 

wordt welke type stal binnen de natuurlijke omgeving past. 

Een stal moet niet alleen aan het klimaat zijn aangepast, 

maar het is ook van belang om te weten welke producten 

en diensten in de omgeving voorhanden, en economisch 

haalbaar zijn.

De regels voor de veehouderij en de bouw van een stal 

verschillen per land. Bijvoorbeeld de minimale afstand 

tot andere bebouwing, minimale afmetingen om aan de 

eisen van dierenwelzijn te voldoen, maximaal toegestane 

nokhoogte, regels betreffende de opslag van chemicaliën 

en de voorzieningen in het tanklokaal. Ook kennen 

verschillende landen diverse beloningssystemen, zoals 

versnelde afschrijving bij duurzaam bouwen.

Alvorens te beslissen over de bouw (herinrichting) van 

de stal, is het verstandig om de wet- en regelgeving 

van het betreffende land te controleren en eventuele 

subsidiemogelijkheden te inventariseren. De toepassing 

van aardwarmte en zonne-energie zijn in opkomst en die 

kunnen als energiebron op het bedrijf worden ingezet.

Tabel:	invloed	van	externe	en	interne	factoren	op	de	
bedrijfsontwikkeling.

Externe factoren Interne factoren

Wet- en regelgeving Bedrijfsgrootte 

Cultuur Toekomstplannen / doelstellingen 

Klimaat Type veehouderij (beweiding) 

Productbeschikbaarheid 
Strategie (biologisch versus conven-

tioneel)

Grondsoort Management

Kosten en aanwezigheid van 

bouwmaterialen

Grootte en ras van de koeien



Koeverkeer vrij koeverkeer

Voeren voorraadvoedering PMR (Partially Mixed Ration) Automatisch voeren 

Looplijnen efficiënt

Separatieruimte ja misschien nee 

Productiegroepen ja in de toekomst nee 

Uitbreiding ja in de toekomst nee 

Bezetting normale bezetting overbezetting

Beweiding zeker in de toekomst nee

Tabel:	bedrijfsontwikkeling.
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2.2  Randvoorwaarden 
bedrijfsontwikkeling

De externe factoren (ofwel omgevingsfactoren) 

bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden voor 

bedrijfsontwikkeling. Binnen dit kader gelden diverse 

randvoorwaarden die betrekking hebben op de 

inpassing van de Astronaut melkrobot in het stalconcept. 

Alvorens met het ontwerpen van de stal te beginnen, 

is het belangrijk om de consequenties van deze 

randvoorwaarden te bepalen. De individuele voorkeuren 

van een veehouder spelen hierbij een grote rol. Het is van 

belang om vóór het bouwen van een stal te besluiten in 

welke behoeften van dieren en veehouder moet worden 

voorzien, zowel op korte als lange termijn.

2.3 Vrij koeverkeer
De jarenlange ervaring van Lely op het gebied van 

robotmelken heeft aangetoond dat de meest tevreden 

veehouders en koeien te vinden zijn op bedrijven waar vrij 

koeverkeer wordt toegepast. Naast vrij koeverkeer komen 

ook vormen van (semi-)gedwongen koeverkeer voor. 

Vrij koeverkeer betekent dat dieren een vrije keuze hebben 

tussen robotbezoek, eten en rusten. Uit de vergelijking van 

de verschillende melkveebedrijven blijkt dat dieren die in 

een sociale, vrije omgeving leven - vrij koeverkeer - al snel 

hun individuele en vaste patronen ontwikkelen en deze op 

elkaar afstemmen. Nog belangrijker is dat hiermee wordt 

voldaan aan de eisen met betrekking tot dierenwelzijn: 

iedere koe heeft de vrije keuze om te eten, te drinken, te 

liggen of gemolken te worden wanneer ze dat zelf wil. 

Het resultaat is een gezonde, actieve en hoogproductieve 

veestapel.

2.4 Methode van voeren
Het melken met de Astronaut melkrobot is een permanent 

proces, waarbij dag en nacht koeien in beweging zijn. 

Koeien nemen op verschillende tijdstippen voer in; 

iedere koe heeft haar eigen ritme. Het is van belang dat 

er de hele dag door ruwvoer van voldoende kwaliteit 

beschikbaar is. Het voer moet een voldoende aantal keren 

per dag worden aangeschoven en ververst. Dat heeft 

De	vijf	vrijheden	voor	
koeien:

Vrij van honger en dorst.• 
Vrij van lichamelijk en thermaal ongemak. • 
Vrij van pijn, verwondingen en ziekten. • 
Vrij van angst en chronische stress.• 
Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen.• 

Bedrijfs
ontwikkeling

Bij de bouw van een stal dienen • 
de landelijke regels te worden 
nageleefd, bijvoorbeeld de 
minimale afstand tot andere 
bebouwing.
Positionering en inrichting van • 
de stal zijn afhankelijk van het 
klimaat, de bodemgesteldheid, 
beschikbaarheid van materialen 
en de cultuur van het betreffende 
land.
Binnen het kader van externe • 
factoren bepalen doelstellingen 
voor de lange termijn, 
managementstijl en strategie de 
uiteindelijke inrichting van de stal.
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Complete vrijheid voor de koe in de melkrobot met alle denkbare comfort.

een positief effect op de frequentie van robotbezoek, 

de gespreide opname van voer en daarmee op de 

diergezondheid.

De gehanteerde voermethode is van invloed op de 

stalindeling. Alvorens te beginnen met het stalontwerp 

moet er een keuze gemaakt worden over de wijze van 

ruwvoerverstrekking en de eventuele aanwezigheid van 

krachtvoerboxen. Bij het handmatig voeren of met de 

trekker en voermengwagen verspreiden van ruwvoer 

voor het voerhek is vrijwel ieder stalontwerp toepasbaar. 

Als het ruwvoer echter via automatisch voeren wordt 

verstrekt, of als er individueel wordt gevoerd, dient 

de constructie van de stal daarop te zijn afgestemd. 

Voorraadvoedering met een verschuifbaar voerhek vraagt 

ook een ander stalontwerp. Tevens moet er rekening 

worden gehouden met de hoeveelheid krachtvoer die de 

veehouder wil gaan voeren. Als dit meer is dan er in de 

robot kan worden gevoerd (maximaal 8 kg per koe per 

dag, afhankelijk van de melk- en voersnelheid), dan moet 

er ruimte in de stal worden gereserveerd voor de plaatsing 

van een of meerdere krachtvoerstations.

Voerstrategie

De motivatie van een koe om de robot te bezoeken, komt 

niet voort uit de druk op het uier maar uit de behoefte 

aan krachtvoer.  Het is dan ook van belang dat het 

basisrantsoen van de koeien op de behoefte is afgestemd, 

zodat de dieren gezond en actief blijven. Het energieniveau 

in de basisrantsoenen dient niet te hoog te zijn, zodat ook 

Tien redenen om 
te	kiezen	voor	vrij	
koeverkeer:

Méér melk per koe (meer rust en hogere • 
voeropname). 
Minder kreupelheid (meer rust). • 
Gunstiger voor ranglage dieren (minder stress). • 
Betere vet-eiwitverhouding (hogere • 
ruwvoeropname). 
Hogere voerefficiëntie (door frequentere • 
voeropname). 
Meer vrijheid en een verhoogd dierenwelzijn. • 
Minder arbeid en meer melk per robot.  • 
Minder mastitis (door minder stress en • 
frequenter melken). 
Prettig sociaal leven voor de veehouder. • 
Lagere kosten (investeringskosten in • 
hekwerk), hoger rendement.



10

de koeien met een lage rangorde gemotiveerd blijven voor 

robotbezoek. Dit wordt ook wel de PMR-voerstrategie 

genoemd. PMR staat voor Partially Mixed Ration; aan het 

voerhek wordt een gemengd basisrantsoen verstrekt en 

het grootste deel van het krachtvoer wordt via de robot 

aan de koeien gevoerd. Het rantsoen aan het voerhek 

dient te worden afgestemd op de melkproductie van de 

koeien (vuistregel = gemiddelde productie – 7 kg). Het 

is raadzaam om ruwvoer met voldoende structuur aan 

het voerhek aan te bieden en het krachtvoer vooral in de 

robot te verstrekken, eventueel aangevuld met een extra 

verstrekking via Lely Cosmix krachtvoerboxen.

2.5 Looplijnen van de veehouder
Robotmelken vraagt om een eigen aanpak van de 

organisatie en werkwijze in de stal. Om verhoging van de 

arbeidsproductiviteit en arbeidsefficiëntie te realiseren, 

moet al vóór het ontwerpen van de stal worden nagedacht 

over de looplijnen van de veehouder. Onder looplijnen 

wordt verstaan: de route en afstand die de veehouder - 

verschillende keren per dag - door de stal aflegt. Belangrijk 

is dat het werk snel, veilig (biosecurity) en op een prettige 

wijze door één persoon kan worden gedaan en dat het tot 

een uitstekend resultaat leidt. Zorg er voor dat de robots 

gemakkelijk kunnen worden bereikt en dat de looppaden 

schoon zijn en vrij van obstakels. Lange afstanden van en 

naar de robots of van en naar de computer hebben een 

negatief effect op de bedrijfsvoering. Een schone en voor 

de veehouder (monteur, bezoekers) gemakkelijke toegang 

tot de robotruimte maakt het dagelijkse onderhoud aan 

de robot een stuk plezieriger dan wanneer een voerhek of 

gladde roosters moeten worden gepasseerd. Bekijk ook of 

de route die wordt gevolgd voor het ophalen van koeien 

en het schoonmaken van ligboxen duidelijk en efficiënt 

is, zonder heen en weer lopen om hekken te openen of te 

sluiten.

Daarnaast speelt de inrichting van het melkveebedrijf een 

rol. Waar wordt de voeropslag gepositioneerd? En kan de 

melkophaaldienst gemakkelijk bij het tanklokaal komen? 

Vóór het ontwerpen van de stal moet er goed worden 

nagedacht over de indeling van het bedrijf en de situering 

van de gebouwen.

2.6 Separatie- en behandelruimte
Een strohok als separatieruimte om verse of kreupele 

koeien meer koecomfort te bieden, is in veel situaties 

gewenst. Op grotere bedrijven is een separatieruimte 

met ligboxen vaak wenselijk om het behandelen of 

insemineren van bepaalde dieren te vergemakkelijken. 

Op kleinere bedrijven kunnen de dieren in de veestapel 

vaak nog goed worden behandeld aan het voerhek of in 

een separatieruimte, maar op grote bedrijven is vaak een 

aparte behandelstraat of -ruimte gewenst, bijvoorbeeld 

om dieren droog te zetten. De keuze om al dan niet een 

separatieruimte in te richten is tevens afhankelijk van de 

manier waarop de veehouder zijn dieren wil behandelen en 

van de gewenste mate van koecomfort.

Voordat er met het tekenen van de stal wordt begonnen, 

moet de afweging worden gemaakt of er behoefte is aan 

een behandel- en/of separatieruimte.

De route naar deze ruimte kan via de robot lopen of - in 

een bestaande situatie die hiervoor geen ruimte biedt - 

door middel van een selectiebox naar een ander gedeelte 

in de stal. Een separatieruimte die is uitgevoerd als strohok, 

biedt idealiter plaats aan 3-4% van de veestapel met een 

oppervlakte van 10 m2 per dier. Als de separatieruimte 

in gebruik is voor inseminatie en behandelingen, is het 

gebruik van een zelfsluitend voerhek aan te raden. In alle 

gevallen dient er in de separatieruimte voldoende vers voer 

en water beschikbaar te zijn.

2.7 Werken met groepen
Bij het werken met verschillende groepen is het van belang 

dat de sociale hiërarchie binnen een groep zo min mogelijk 

verstoord wordt. De beste resultaten, qua arbeid én 

melkproductie, worden gerealiseerd op melkveebedrijven 

Succesvol 
robotmelken

Succesvol robotmelken staat of valt • 
met de bereidheid van de koe om de 
robot vrijwillig te bezoeken en met de 
toepassing van vrij koeverkeer.
De motivatie van de koe om de robot • 
te bezoeken is gebaseerd op het 
ontvangen van krachtvoer (beloning).
Het rantsoen aan het voerhek moet • 
zijn afgestemd op de gemiddelde 
productie van de koppel (vuistregel 
= gemiddelde productie – 7 kg); zo 
blijven ook de laagproductieve dieren 
gemotiveerd om de robot te bezoeken.
Goed doordachte looplijnen • 
(route in de stal) verhogen de 
arbeidsproductiviteit en het 
werkplezier van de veehouder.
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waar de koeien steeds in dezelfde groep verblijven. De 

koeien kunnen na het kalven dan terugkeren naar hun 

eigen groep. Een vaars kan worden ingedeeld op de 

robot met de grootste overcapaciteit. Bij groepen van een 

kleinere omvang kunnen er gemakkelijker dieren naar 

de robot worden gebracht. Bij grotere groepen heeft 

stilstand van de robot door onderhoud minder effect op 

het loopgedrag en het aantal melkingen; de dieren kunnen 

immers gebruik maken van de overige robots.

Het werken met productiegroepen is mogelijk bij twee 

robots of meer. De meningen over de samenstelling van 

de groepen zijn echter wat verdeeld. Zo kan er een aparte 

vaarzengroep worden samengesteld om de resultaten te 

verbeteren. Overigens hebben veehouders uiteenlopende 

meningen over het werken met groepen vaarzen. De ene 

veehouder is enthousiast, de andere juist niet. Ook de 

hoogte van de melkproductie en de samenstelling van het 

rantsoen kunnen dienen als uitgangspunt voor de indeling 

van de groepen.

Bij het robotmelken dient de dagelijkse routine van 

de koeien zo min mogelijk te worden verstoord. Het 

veranderen van productiegroep tijdens de lactatie heeft 

een negatieve uitwerking op een koe. Ze moet dan immers 

wennen aan een andere robot, een nieuwe rangorde en 

een ander rantsoen. Bij het werken met verschillende 

productiegroepen is het belangrijk dat de veehouder 

de koeien evenredig over de robots verdeelt. Bij het 

samenstellen van de groepen dient hiermee rekening 

te worden gehouden. In elke groep dienen koeien in 

verschillende lactatiefasen te zijn opgenomen. Deze 

methode vergt minder arbeid. Bij afweging van alle plussen 

en minnen is het advies van Lely om de koeien tijdens de 

gehele lactatie in dezelfde groep te houden.

2.8 De toekomst
Vooral bij nieuwbouw van een stal is het belangrijk om 

rekening te houden met toekomstige uitbreidingen. 

De Lely Astronaut melkrobot is een éénboxsysteem; er 

kunnen later dus eenvoudig extra units worden geplaatst. 

Wél is het verstandig om bij de bouw meteen al rekening 

te houden met eventuele toekomstige groeiplannen. 

Dat geldt tevens voor de planning van voldoende 

afkalfplaatsen en ziekenboxen. De ideale benadering is een 

stalontwerp dat is gebaseerd op tweemaal de gewenste 

bedrijfsomvang. Bouw wat nu noodzakelijk is en reserveer 

de rest voor toekomstige uitbreiding.

Separatieruimte met ligboxen voor gemakkelijk behandeling van koeien.
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2.9 Bezetting
De melkrobot moet een grote hoeveelheid melk verwerken 

om de automatiseringskosten per kg melk op een acceptabel 

niveau te houden. Goede melkbaarheid, gezonde klauwen 

en een assertief gedrag van de koeien spelen daarbij ook 

een rol. In een stal met overbezetting hebben koeien vaker 

onderling strijd om lig- en eetplaatsen. Dit werkt negatief 

op de gezondheid van de koeien. Om de robotcapaciteit 

optimaal te benutten, is het advies dan ook om 

overbezetting in de stal te voorkomen.

1 2

Bovenaanzicht beweidingsbox: 
1. Koe is nog niet gemolken en wordt teruggeleid naar de stal. 
2. Koe is wél gemolken en mag naar buiten. Bron: Lely Industries

2.10 Beweiding
Beweiding en automatisch melken gaan goed samen. 

Bij automatisch melken in combinatie met beweiding is 

het sterk aan te raden om gebruik te maken van een of 

meerdere Grazeway selectieboxen. De selectiebox staat 

bij de uitgang van de stal en laat alleen de dieren die 

recent zijn gemolken, naar buiten; dieren die op korte 

termijn moeten worden gemolken, blijven binnen. Bij dit 

systeem hebben dieren een extra stimulans om de robot 

te bezoeken, aangezien ze snel genoeg leren dat ze na het 

robotbezoek naar buiten mogen. Om te voorkomen dat 

het aantal gerealiseerde melkingen (te veel) daalt zodra 

er met beweiden wordt begonnen, dient er - met het oog 

op inrichting van de kavels en bouw van de stal - rekening 

gehouden te worden met de volgende factoren.

Zorg voor een goede infrastructuur van en naar de wei  `

met voldoende brede en vlakke looppaden, die goed 

begaanbaar zijn voor de koeien. 

Zorg ervoor dat de weiden niet te ver bij de stal vandaan  `

liggen. De praktijk heeft geleerd dat een afstand van 

1 km van de stal tot het einde van het weiland nog 

aanvaardbaar is. 

Kijk hierbij ook naar de ligging van de grond. Gebruik  `

het meest droge deel van het perceel als in- en uitgang, 

en situeer het meest natte deel van het perceel zo veel 

mogelijk achteraan; dan wordt vertrapping verminderd 

en de begaanbaarheid aanzienlijk verbeterd. Houd er 

rekening mee dat koeien op een logische wijze naar de 

stal moeten kunnen lopen. 

De selectiebox kan binnen of buiten worden geplaatst.  `

Het binnen plaatsen van de selectiebox heeft als 

voordeel dat deze schoner blijft en dat dieren die nog 

niet naar buiten mogen, gemakkelijker weer de stal 

in kunnen worden gestuurd. Bij nieuwbouw verdient 

het de voorkeur om ruimte te laten voor de inbouw 

van een beweidingsbox. Zorg er hierbij wel voor dat de 

(mobiele) mestschuif geen hinder van de selectiebox 

ondervindt. Bij de keuze om de beweidingsbox buiten 

te plaatsen kunnen een overkapping en een ondiepe 

put voor eventuele mestafvoer uitkomst bieden bij het 

schoonhouden van de omgeving. 

Bij nieuwbouw moet ook worden gekeken waar de  `

uitgang(en) van de stal het gunstigst liggen ten opzichte 

van de percelen. 

Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat  `

machineverkeer de looppaden kruist. Houd hier rekening 

mee bij het aanleggen van de voeropslag. Mocht dit 

niet te voorkomen zijn dan biedt bijvoorbeeld een 

hekdranger, wildrooster of een stroomdraad op 10 cm 

hoogte een oplossing.

Beweidingsstrategieën

De Grazeway selectiebox kan gebruikt worden voor het 

zogenaamde A-B beweidingssysteem. Bij dit systeem moeten 

de koeien eerst in de robot worden gemolken, voordat ze 

van wei A naar wei B mogen. Perceel B - een nieuwe weide 

met vers gras - vormt de motivatie voor de koeien om de 

robot te bezoeken. Als er 100% beweiding wordt toegepast, 

kan er gedurende de nacht een derde perceel - perceel C - 

worden gebruikt.

Beweiding met meerdere percelen is ook een voorbeeld 

van beweiding. Een negatief aspect van dit systeem is dat 

het gras niet efficiënt wordt benut. Dit systeem kan in 

drie variaties worden toegepast: onbeperkt, beperkt of 

siëstabeweiding. Siëstabeweiding houdt in dat koeien alleen 

naar buiten mogen tijdens de ochtend en de namiddag. 

Het is echter bewezen dat beweiding het meest effectief 

kan worden toegepast als de koeien elke keer een verse 

strook gras tot hun beschikking krijgen; het zogenaamde 

stripweiden. Een negatief aspect van stripweiden: het 

is arbeidsintensief, aangezien de (stroom)draden steeds 

moeten worden verplaatst. Daarom heeft Lely de Voyager 



Randvoorwaarden 
bedrijfsontwikkeling

De keuze van de stal hangt samen • 
met de behoeften van de veehouder; 
al dan niet een separatieruimte, of 
al dan niet werken met verschillende 
productiegroepen. 
Tijdens de ontwerpfase spelen ook • 
beslissingen inzake bedrijfsvoering - 
beweiding, voermethoden etc. - een rol. 
Tijdens de ontwikkeling van het • 
stalconcept is het van belang om 
rekening te houden met de doelen 
van de veehouder en om ook plannen 
te maken voor de langere termijn 
(uitbreidingsmogelijkheden). 
De Astronaut melkrobot is geschikt voor • 
plaatsing binnen huidige situaties en in 
nieuwbouwprojecten (éénboxsysteem, 
uitbreiding met meerdere units is 
mogelijk).
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ontwikkeld, die de draad op vaste tijden verplaatst.

Of de veehouder nu besluit om een geheel nieuwe stal te 

bouwen op de locatie van zijn voorkeur, of dat er sprake is 

van een bestaande situatie met beweidingsmogelijkheden; 

de adviseur van Lely kan in alle gevallen de oplossing 

aanreiken.

 

Voorbeeld van een tijdschema; de koeien staan ’s 
nachts op stal.

06.00 uur De koeien kunnen vanuit de stal naar 

perceel A gaan. Als ze terugkeren, worden 

ze na het melken weer teruggestuurd naar 

perceel A. 

12.00 uur Koeien vanuit perceel A worden na het 

melken naar perceel B gestuurd. 

16.00 uur Koeien vanuit perceel A worden naar de 

robot begeleid. (Als de smaak van het 

gras in perceel A slechter is dan in perceel 

B, dan leren de koeien uit ervaring en 

hoeven er nauwelijks koeien te worden 

opgehaald).

21.00 uur Alle koeien worden begeleid naar de stal.

Voorbeeld van A-B beweidingssystemen. Bron: Lely Industries

De motivatie van de koeien verplaatst zich van krachtvoer naar vers gras.

Gebruik van een Lely Grazeway selectiebox wordt aanbevolen

A1 A2 A3

B1 B2 B3

A-B beweiding: > 6 kg DS gras

Weide: > 6 kg DS gras

Beweidingssysteem
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3 Huisvesting van koeien

3.1 Stalconcept
Een stal moet gezien worden als een systeem. In het 

vorige hoofdstuk is een aantal randvoorwaarden voor 

stal- en bedrijfsontwikkeling aan de orde gekomen. Bij 

de ontwikkeling van een stal oftewel een stalconcept 

kunnen managementbeslissingen, randvoorwaarden en 

onderdelen in de stal echter niet los van elkaar worden 

gezien. Zo zal een veehouder die gebruik wil maken van 

zand als materiaal in de ligboxen, een voorkeur hebben 

voor een roostervloer en een mestkelder. Deze voorkeuren 

zijn niet met elkaar te verenigen; de toepassing van zand 

en een mestkelder gaan immers niet goed samen. Het 

zand verzamelt zich in de mestkelder en laat zich dan 

vrijwel onmogelijk hieruit verwijderen. Daarnaast moet 

de veehouder zich realiseren dat de koeien zich tijdens 

het stalwerk op een robotbedrijf in de stal bevinden. 

Voor het instrooien van zand zijn grotere machines nodig 

en aangezien de koeien ook in de stal lopen, moeten 

er grotere looppaden worden aangelegd. Zand heeft 

daarentegen wél positieve effecten op koecomfort 

en klauwgezondheid. Via bovenstaand voorbeeld 

wordt geïllustreerd dat de stal moet worden gezien als 

een samenhangend systeem en niet als diverse losse 

onderdelen. Veehouders streven naar een optimale 

huisvesting van hun koeien. Dieren die zich goed voelen, 

produceren meer en gaan efficiënter met hun voer om. 

Ook nemen gezondheidsproblemen zoals mastitis en 

kreupelheid af. De keuze van een staltype is dan ook 

van groot belang voor het optimaal functioneren van de 

koeien en daarmee voor het bedrijfsrendement én het 

welbevinden van de veehouder.

Ligboxenstal

Wereldwijd is de ligboxenstal nog steeds een erg populaire 

manier om vee te huisvesten. Een belangrijk voordeel van de 

ligboxenstal is het lage risico van vervuiling van de koeien 

door mest en urine. Bovendien hebben de dieren een schoon 

ligbed. Om het koecomfort in een ligboxenstal te kunnen 

garanderen, moeten de ligboxen voldoende groot zijn. Ook 

de gangpaden en doorgangen moeten voldoende breed 

zijn, zodat ranglage dieren niet in het gedrang komen en 

onbeperkt toegang tot de robot, ruwvoer en water hebben.
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Vrijloopstal (bijvoorbeeld potstal)

In de meeste landen is een potstal met stro de bekendste 

vorm van een vrijloopstal. In warme, droge gebieden met 

een lage luchtvochtigheid is het goed mogelijk om dieren 

in een zogenaamde compoststal - met een bodem van 

gedroogde mest - te houden. Zeker bij het houden van 

dieren in een vrijloopstal is het van groot belang dat de 

dieren de robot schoon kunnen bereiken. Het

verharden van de ruimte voor de robot is dan ook 

noodzakelijk; dankzij een licht oplopende helling in deze 

vloer hebben de koeien geen stro meer aan de poten. 

Als ook het loopgedeelte achter het voerhek wordt 

verhard, kan 35-40% van de mest als drijfmest worden 

opgevangen en gebruikt. Vanuit hygiënisch oogpunt is 

het van belang dat er voldoende strooisel wordt gebruikt, 

zodat de koeien schoon blijven. De hoeveelheid strooisel 

is sterk afhankelijk van de luchtvochtigheid; hoe hoger de 

luchtvochtigheid, hoe hoger het strooiselverbruik.

Bij een compoststal wordt uitgegaan van een gemiddelde 

oppervlakte van 7 tot 20 m2 per koe, gebaseerd op de 

klimatologische omstandigheden. Bij een potstal op stro 

wordt gerekend met 8 tot 12 m2 per koe. Niettemin zijn 

de kosten van het strooisel en alle handelingen rondom 

instrooien, uitmesten, opslaan en uitrijden van de mest  

- ondanks een toenemende mechanisatie - niet laag.

De voor- en nadelen van verschillende staltypen dienen 

tegen elkaar te worden afgewogen. Deens onderzoek 

onder 36 bedrijven heeft uitgewezen dat dieren die in 

een vrijloopstal zijn gehuisvest, geen verbeterde hygiëne, 

uiergezondheid, of verminderde ziekte-incidentie lieten 

zien dan dieren die in een ligboxenstal of grupstal zijn 

gehuisvest.

Serrestal: dit type ligboxenstal bestaat uit een metalen constructie waarbij 
de dakbedekking is opgebouwd uit één of twee lagen synthetische folie. 
Om direct zonlicht in de stal te vermijden, is de serrestal afgedekt met een 
schaduwnet. 

Traditionele ligboxenstal: ligboxenstal met het voerhek aan de buitenkant 
van de stal. 
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Tabel:	voordelen	van	de	ligboxenstal	en	de	vrijloopstal.

Voordelen van de 
vrijloopstal

Voordelen van de 
ligboxenstal 

Verbeterd koecomfort Lagere strooiselkosten 

Minder kans op beschadiging 

van heupen, hakken en knieën

Geschikt onder vrijwel alle 

weersomstandigheden 

Lagere ammoniakemissie Betere spreiding van koeien over 

de stal 

Besparing op mestopslag Schonere koeien en als gevolg 

meestal een lager celgetal 

Flexibele manier van bouwen Kortere loopafstanden

Bron: aangepast van DairyLogix, 2009

3.2 Vloer
Bij de keuze van een staltype en bijbehorende huisvestings-

vorm speelt het type vloer een belangrijk rol. Koeien lopen 

namelijk gemiddeld 180 tot 500 meter per dag. Een goede 

beloopbaarheid van de vloer is dus van wezenlijk belang. De 

vloer moet vlak, droog en voldoende stroef zijn om: 

Klauwproblemen te voorkomen.  `

Tocht goed te kunnen waarnemen.  `

Dieren de mogelijkheid te geven natuurlijk gedrag te  `

vertonen. 

Te zorgen voor actief loopgedrag in de richting van de  `

robot.

De eigenschappen van de verschillende materialen en 

vloertypen moeten tegen elkaar afgewogen worden. De 

vloer moet voldoende ruw, maar ook weer niet te ruw zijn. 

Klauwen hebben een zekere mate van slijtage nodig, maar 

een te grote slijtage leidt tot kreupelheid. Wél is het zo dat 

de klauwen op een ruwe, harde vloer harder slijten, maar 

tevens sneller groeien dan op een zachtere bodem. De 

ruwheid van de vloer heeft ook invloed op de hoeveelheid 

mest die na het schuiven op de vloer achterblijft. Op ruwe 

vloeren, of vloeren met een diep profiel, blijft meer vocht 

en mest achter. Dat maakt de klauwen zachter, waardoor ze 

vatbaarder worden voor beschadiging.

Vloertypen

We kennen roostervloeren en dichte vloeren. In 

conventionele stallen wordt de (dichte) vloer tijdens de 

melkbeurten vaak gereinigd door middel van een trekker 

met schuif. In robotstallen is dit niet mogelijk, aangezien 

de koeien altijd in de stal zijn en machines de rust in de 

kudde verstoren. Uit het oogpunt van hygiëne (schone uiers) 

wordt voor beide type vloeren een (mobiele) mestschuif 

Tekening van een vrijloopstal met verharding voor de robot en het voerhek. Bron: Lely Industries

5000

1500

Stalconcept

De stal is een systeem; managementbeslis-• 
singen, randvoorwaarden en stalonderde-
len moeten als één geheel gezien worden. 
Het staltype heeft invloed op het functione-• 
ren van de koeien, het bedrijfsrendement 
en het welbevinden van de veehouder.
Een populaire manier van bouwen is nog • 
steeds de ligboxenstal; toepasbaar onder 
vrijwel alle omstandigheden.
Voordelen van een vrijloopstal zijn het • 
hoge niveau van koecomfort en de flexi-
bele manier van bouwen.
Voordelen van een ligboxenstal: schonere • 
koeien en geschiktheid voor vrijwel alle 
weersomstandigheden.
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Dichte vloer met een "vaste" mestschuif; roostervloer met een mobiele stalreiniger (Lely Discovery).

Vloer in de stal:

Een goede vloer is vlak, droog en • 
voldoende stroef zodat koeien hun 
natuurlijke gedrag kunnen vertonen, tocht 
laten zien en de robot actief bezoeken. 
Roostervloer; goede beloopbaarheid en • 
snelle mestafvoer.
Dichte vloer; verminderde • 
ammoniakemissie.
Rubberen vloeren hebben de voorkeur; • 
meer grip en minder zoolkneuzingen. Let 
wel: de kwaliteit van het rubber moet 
goed zijn, anders wordt een tegengesteld 
effect bereikt.

aanbevolen. Dankzij de reiniging van de vloer blijven de 

koeien schoner en droger. Zowel de roostervloer als de 

dichte vloer worden gekenmerkt door diverse voor- en 

nadelen. De roostervloer heeft een goede beloopbaarheid 

en een snelle mestafvoer.

Een dichte vloer is soms goedkoper omdat deze niet hoeft te 

worden onderkelderd; bovendien geeft deze vloer minder 

ammoniakemissie (separate mestopslag is noodzakelijk).

Een dichte vloer kan op verschillende manieren worden 

uitgevoerd: vlak of hellend, met of zonder sleuven en met of 

zonder gierafvoer. De plaatsing van een gierafstort en een 

vaste mestschuif (via een kabel, ketting of rail) is van grote 

invloed op het welbevinden van de koe. Één ding staat vast: 

een koe moet gemakkelijk en met vertrouwen over de vloer 

kunnen lopen, zonder obstakels, zodat ze de weg naar de 

robot zonder problemen vindt.

Onderzoek heeft aangetoond dat de ammoniakemissie bij 

een dichte betonvloer met een helling van 3% de helft lager 

is dan die van een roostervloer. De kosten van een dichte, 

hellende vloer zijn hoger dan die van een roostervloer 

en bij een dichte vloer wordt de mestopslag vaak buiten 

de stal geplaatst. De totale kosten zullen hierdoor niet 

toenemen. De vloer kan worden schoongehouden met 

behulp van een schuif, maar ook door middel van flushing. 

Bij dit systeem helt de vloer 3% en wordt er geregeld een 

grote hoeveelheid water over de vloer gespoten. Een schone 

vloer is niet het enige voordeel; het aantal vliegen in de stal 

wordt ook teruggedrongen. Zeker in landen met een warm 

klimaat kan dit een groot voordeel zijn.

Materialen

Een vloer van een ligboxenstal kan worden uitgevoerd in 

verschillende materialen waarbij beton het meest gangbare 

is. Ook bij een stal met een toplaag van asfalt of rubber 

vormt beton de ondergrond. Voor zowel de dichte als 

de open vloer is een toplaag van rubber aan te bevelen. 

Omdat het rubber iets indeukt als een koe er op gaat staan, 

krijgt de koe meer grip en kan zij zekerder over de vloer 

lopen. Ook vermindert het aantal kneuzingen in de zool 

aanzienlijk bij gebruik van een rubberen toplaag. Kies wél 

voor een goede kwaliteit rubber (bijvoorbeeld Compedes); 

een mindere kwaliteit wordt onder invloed van ammoniak 

te hard, waardoor het tegengestelde effect wordt bereikt. 

Compedes is gemaakt van natuurrubber en niet gerecycled; 

het rubber is dus zachter en constanter van kwaliteit. In 

de zomer droogt de mest op een rubbertoplaag op; deze 

breekt echter door het gewicht van de koe en de vloer blijft 

daardoor stroef.
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Tabel:	voor	en	nadelen	van	de	diverse	vloermaterialen.

Vloer Voordelen Nadelen Aandachtspunten 

Beton Goedkoop 

Slijtvast

Meer klauwproblemen Regelmatig opruwen noodzakelijk 

Rubber Beloopbaarheid

Vermindering klauwproblemen

Observeren van tocht

Hoge aanschafprijs

Hoge mate van slijtage

Het rubber moet van goede kwaliteit zijn

De boxen moeten voldoende comfort 

bieden (anders gaan koeien in de 

gangpaden liggen) 

Asfalt Gemakkelijk te repareren

Ruwheid

Beloopbaarheid Alleen uit te voeren als dichte vloer

Bron: aangepast van DairyLogix, 2009

Voorbeeld van een ligboxenstal met gedeeltelijk open wanden en windbreekgaas.

3.3 Wanden
Voldoende frisse lucht is belangrijk voor de afvoer van 

vochtige lucht en lichaamswarmte. De uitvoering van 

de wanden is daarom in grote mate bepalend voor de 

manier waarop de stal geventileerd wordt. Afhankelijk 

van het klimaat kunnen de wanden van een stal geheel of 

gedeeltelijk open worden gelaten, met in een regenachtig 

en winderig klimaat een windbreekgaas en zeil dat, al 

dan niet automatisch, kan worden opgetrokken. In een 

omgeving met veel wind moet de open zijde van de 

stal gericht zijn op de minst voorkomende windrichting 

(openfrontstal). Houd er rekening mee dat windbreekgaas 

met een fijne structuur aan de “uitlaatzijde” van de 

stal gemakkelijk dicht kan gaan zitten met stof en dus 

regelmatig moet worden schoongemaakt. Daarnaast is 

het belangrijk dat de wanden zodanig ontworpen zijn dat 

de binnenkomende koude buitenlucht niet direct op de 

ligplaatsen valt.

3.4 Dak
Zeker in klimaten met grote temperatuurschommelingen 

dient het dak goed geïsoleerd te zijn. In een koude winter 

voorkomt een goede isolatielaag dat de natuurlijke 

warmte van de koeien te snel verloren gaat en kan 

bevriezing van waterbakken worden voorkomen. Diezelfde 

isolatielaag zorgt er in hete zomers voor dat de hitte van 

de zon niet via het dak naar binnenkomt en dat de stal als 

een kas wordt opgewarmd.
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Een geïsoleerd dak zorgt er voor dat de warmte niet via het dak naar 
binnenkomt. 
 

 

Isolatiemateriaal

Er zijn diverse isolatiematerialen beschikbaar om daken en 

wanden te isoleren. Sandwichpanelen zijn voorgefabriceerde 

panelen, die bestaan uit een stalen plaat aan de onder- en 

bovenzijde, met daartussen een laag isolatiemateriaal 

(polyurethaan). Door de vaste structuur van de panelen 

kan de metalen constructie van de stal worden aangepast, 

waardoor de ruimte tussen de spanten kan toenemen. Voor 

de isolatie van een stal kunnen ook Dupanel-panelen worden 

toegepast. Deze panelen bestaan ook uit polyurethaan, maar 

hebben een aluminium boven- en onderzijde. De meeste 

isolatiematerialen bestaan uit synthetische producten. Er zijn 

echter ook natuurlijke producten op de markt, die bestaan 

uit cellulose, vlas of houtvezels. Natuurlijke materialen 

worden gekenmerkt door een betere vochtregulatie. Deze 

producten zijn los verkrijgbaar of verwerkt tot panelen.

Zonnepanelen

Dakisolatie wordt toegepast om het stalklimaat te 

stabiliseren. De zonnewarmte op het dak kan echter ook 

worden opgevangen door zonnepanelen en worden gebruikt 

om energie te genereren. De zonnepanelen worden op het 

dak van de stal gemonteerd. Een groot zonnepaneel weegt 

ongeveer 15 kg en kan met behulp van speciale tape op het 

dak worden gemonteerd.

Noktypen

Er kan via verschillende kanalen in het dak worden 

geventileerd. De diverse noktypen zijn: open nok, 

venturinok, tafelnok en oversteknok. De nok van het dak kan 

geheel of gedeeltelijk open worden uitgevoerd en creëert 

zo een schoorsteeneffect voor de lucht in de stal. Bij een stal 

met open zijwanden is dit effect vooral van belang tijdens 

de koudere wintermaanden; de zijwanden zijn dan vaak met 

zeil afgesloten. Tijdens de zomermaanden is dwarsventilatie

De lucht wordt ververst via het schoorsteeneffect. De lucht stroomt de stal 
binnen en wordt opgewarmd door de gezamenlijke lichaamswarmte van de 
koeien. De warme lucht stijgt op en verlaat de stal via de nokopening.  
 Bron: aangepast van Graves en Brugger, 1995

verantwoordelijk voor vrijwel alle ventilatie, en blijft de rol 

van de nok beperkt.

Per 3 meter stalbreedte wordt 5 cm nokopening geadviseerd. 

Een open nok mag zich niet direct boven het voerhek 

bevinden; bij hevige regenval in combinatie met harde wind 

kan de regen namelijk via de nok de stal binnendringen, 

waardoor het ruwvoer aan het voerhek natregent. Een goot 

onder de nok kan het regenwater opvangen en afvoeren. 

De twee dakdelen kunnen ook gedeeltelijk over elkaar heen 

steken, zodat er een opening ontstaat om de warme lucht af 

te voeren. Voordeel van deze nok is dat er geen regenwater 

in de stal terechtkomt. Met een tafelnok steekt de nok boven 

de twee andere dakhelften uit. Ook op deze wijze wordt 

regenval in de stal voorkomen. In gebieden met sneeuwval 

dient de tafelnok voldoende groot te zijn om de inval van 

sneeuw door turbulentie te voorkomen. Een venturinok 

creëert extra ruimte aan de bovenzijde van de stal. Op deze 

wijze kan er meer lucht naar boven worden verplaatst; de 

situatie kan worden vergeleken met een losse schoorsteen op 

een huis.

 

 

Voorbeeld van een venturinok. 
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Lichtdoorlatende platen in het dak zorgen voor natuurlijk 

licht in de stal, waarmee kan worden bespaard op kosten 

voor kunstmatig licht (lampen). Bij felle zon dragen 

deze lichtdoorlatende platen echter bij aan een snellere 

opwarming van de stal. Dit kan worden vermeden door 

grote open zijwanden waarlangs veel daglicht, maar geen 

direct zonlicht binnenvalt.

Waterafvoer en -opvang

Afhankelijk van het klimaat en de jaarlijkse regenval, 

dient het dak te worden aangepast zodat het regenwater 

op passende wijze kan worden afgevoerd en eventueel 

hergebruikt. De kwaliteit van het water bepaalt of het 

regenwater kan worden gebruikt en, zo ja, waarvoor. De 

opvang van regenwater is beperkt, aangezien stilstaand 

water aan bederf onderhevig is. Tevens speelt de hygiëne 

rondom de opvang een belangrijke rol en deze is moeilijk 

te waarborgen.

3.5 Mestopslag
Er zijn diverse typen mestopslag leverbaar; deze zijn onder 

andere afhankelijk van het gebruikte vloertype. Als er een 

roostervloer wordt toegepast, wordt de drijfmest in de 

mestkelder opgevangen en opgeslagen. De financiering 

van de mestput wordt meegenomen met de stal; dat biedt 

vaak voordelen. Bij de bouw van een stal vormt de aanleg 

van een mestput een aanzienlijke kostenpost. Bij dichte 

vloeren vindt de mestopslag veelal buiten de stal plaats. 

De mest kan worden opgeslagen in silo’s van beton, hout 

of staal. Naast deze vormen van mestopslag kan tevens 

een mestcontainer worden toegepast. Het gaat hierbij om 

een mobiele mestcontainer, die op elke gewenste plek kan 

worden neergezet. In sommige landen wordt ook wel een 

mestlagune toegepast. Nadelen van de mestlagune zijn de 

mogelijkheid van stankoverlast en het inregenen.

Wanden en dak

Stallen kunnen geheel of gedeeltelijk • 
met windbreekgaas en zeil worden 
uitgerust; het klimaat wordt al dan 
niet geregeld via een automatisch 
klimaatbeheersingssysteem.
Isolatie van het dak is zowel bij • 
koude als warme omstandigheden 
zinvol, afhankelijk van de 
temperatuursschommelingen per land/
regio.
De nok vormt een belangrijk onderdeel • 
van de ventilatie van de stal.
Bij het bouwen van een stal moet • 
rekening worden gehouden met de wijze 
van mestopslag.

Open nok Tafelnok

OverstekdakBinnengoot

Neerslag slaat soms door de nok heen. Verticale neerslag wordt afgevoerd, maar 
neerslag bij wind komt onder de kap en 
dringt door tot het gebouw.

A:  Neerslag bij wind wordt vanaf deze kant 
afgebogen.

B:  Neerslag bij wind vanaf deze kant dringt 
door tot het gebouw. 
Verticale neerslag wordt afgevoerd.

A AB B

De goot vangt de neerslag op; deze komt 
in het gebouw terecht.

Buigt neerslag bij wind boven de nok 
soms af, maar voorkomt doordringen van 
neerslag tot het gebouw niet altijd.

Verticale neerslag en neerslag bij wind 
worden afgebogen. Zorg voor voldoende 
tussenruimte om een blokkering van de 
luchtstroom te voorkomen.

A:  Neerslag bij wind wordt vanaf deze kant afgebogen.
B:  Verticale neerslag en neerslag bij wind worden 

afgebogen. Zorg voor voldoende tussenruimte om 
een blokkering van de luchtstroom te voorkomen.

Korte opstaande rand Tafelnok	met	opstaande	rand

Overstekdak met opstaande 
rand

Werking van verschillende nokopeningen. Bron: aangepast van Graves en Brugger, 1995
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4	 De	stalinrichting

4.1 Afmetingen in de stal
Voldoende ruimte voor het vee om zich door de stal te 

bewegen is een van de belangrijkste voorwaarden voor 

succesvol robotmelken. Niet alleen de ruimte van de 

doorgangen is hierbij belangrijk; ook de algemene routing 

in de stal moet goed zijn opgezet. De ranglage koeien 

moeten de ranghoge dieren kunnen ontwijken.

4.2 Liggedeelte
Onderzoek toont een duidelijk verband aan tussen de 

tijd dat een koe (liggend) rust en de melkproductie. 

Hoogproductieve dieren rusten in een ligboxenstal met 

optimaal koecomfort 12 tot 14 uur per dag. Het onderzoek 

toont aan dat koeien meer melk (1 tot 1,5 kg) produceren 

per extra uur (liggende) rusttijd. Een comfortabel ligbed 

is dus van groot belang voor een gezonde en productieve 

veestapel.

~ 1,6 kg /dag meer melk voor elk extra uur

opbrengst = 22.3 + 
1.7x r = 0.55

Rusttijd (uren)
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Samenhang tussen rust en melkproductie. Bron: Grant, 2007
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Een dier heeft voldoende ruimte nodig om ongestoord te kunnen drinken. 
Plaats drinkbakken daarom zoveel mogelijk aan de buitenzijden van de stal, 
buiten het drukste koeverkeer.

 

Liggen heeft bij koeien een hogere prioriteit dan eten 

en sociale interactie. Dit geldt zowel voor dieren aan het 

begin van de lactatie als voor dieren aan het einde van 

de lactatie. Dieren die te weinig gelegenheid krijgen om 

te liggen, zullen eerder geneigd zijn te wachten tot ze 

kunnen gaan liggen dan dat zij gaan eten. Dit kan leiden 

tot een lagere voeropname. Voldoende (één per koe), 

goed toegankelijke ligplaatsen zijn dan ook van groot 

belang.

Bij de ligbox zijn drie zaken belangrijk: de maatvoering, de 

boxafscheiding en de boxbedekking. Bij de maatvoering 

van de box moet rekening gehouden worden met 

koecomfort en hygiëne. Hoe groter de box, des te hoger 

het koecomfort. Wanneer de box echter te ruim is, zal 

ook de bevuiling van de box, en dus van de koe en het 

uier toenemen. Hoe schoner de box, hoe schoner de koe. 

Bij het bepalen van de optimale lengte en breedte van de 

ligbox zal dus moeten worden gezocht naar een evenwicht 

tussen koecomfort en hygiëne.

Tabel:	richtlijnen	stalafmetingen.

Tussen robot en eerste obstakel: > 5 meter 

Tussen twee rijen ligboxen: 3,0 meter 

Achter het voerhek: 4,0 meter 

Doorgang: 2,0 meter 

Doorgang met waterbakken 4,0 meter 

Aantal doorgangen: 1 per 20 boxen bij tweerijige stal 

1 per 15 boxen bij drierijige stal

Boxafmetingen

Er zal altijd een spanningsveld blijven bestaan tussen 

hygiëne en koecomfort bij het bepalen van de ideale 

afmetingen van een ligbox. De ideale afmetingen van een 

ligbox voor Holsteinkoeien met een gemiddeld formaat zijn 

1,25 m breedte en een lengte van 2,75 m (kop aan kop of 

kopzijde aan doorgang) of 3,25 m (tegen een muur). Deze 

lengten zijn nodig om de koe voldoende kopruimte te bieden. 

De kop wordt als tegengewicht voor de achterhand gebruikt 

en ver vooruit gezwaaid bij het liggen en opstaan. Dit houdt 

ook in dat er geen obstakels mogen zijn tot 1 m hoogte. De 

ligbox moet de dieren voldoende ruimte bieden om op een 

normale manier - en zonder risico van speenbeschadiging - te 

gaan liggen en ook weer op te staan.

Het belang van 
liggen:

Potentieel hogere melksynthese door • 
betere bloedsomloop in de uier. 
Effectiever herkauwen. • 
Minder belasting van de klauw (en • 
klauwen in droge omgeving). 
Minder kreupelheid. • 
Verhoogde voerinname. • 
Betere bloedsomloop van de • 
baarmoeder aan het einde van de 
lactatie. 
Minder stress.• 



Stalontwerp voor geautomatiSeerd melken

23

Dankzij een minimale hoogte van het ligbed van 15 cm 

blijven de koeien beduidend schoner. Als er met een 

mestschuif wordt gewerkt, wordt een minimale hoogte van 

18 tot 20 cm aanbevolen. Een afschot van de boxvloer van 

2% is ideaal.

1,25 m +/- 1,00 m

0,20 m

Schoftboom

Optie: geleidekoord 
(stevig vastgemaakt)

Optie: geleidekoord 
(losjes vastgemaakt)

Lengte rustgedeelte ≥1,80 m

15 cm strooisel

Lengte ligbox: ≥2,75 m
Uitrekgedeelte ≥3,25 m

2,25 m

Optimale afmetingen van een ligbox. Bron: Vetvice

Knieboom

Koeien hebben nogal eens de neiging helemaal voor in de 

box te kruipen, wat tot bevuiling leidt; met een knieboom 

kan dit worden voorkomen. De knieboom is een afgeronde 

rand op minimaal 1,80 m van de achterrand, maximaal  

15 cm hoog. Koeien liggen graag met hun voorpoot over 

de rand. En hoe comfortabeler, hoe langer de ligtijd en dus 

- daaraan gerelateerd - de melkproductie.

Schoftboom

Een juiste positionering van de schoftboom is erg 

belangrijk, opdat koeien makkelijk kunnen liggen en 

opstaan. Hiertoe moet een dier met zijn vier poten in 

de box kunnen staan, zonder te worden gehinderd. 

Geadviseerd wordt om de schoftboom loodrecht boven de 

knieboom op een hoogte van 1,25 m te plaatsen.

Boxafscheiding

Een goede boxafscheiding moet aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de koe geen 

hinder van de boxafscheiding ondervindt bij het gaan 

liggen en weer opstaan. Ook mag de boxafscheiding geen 

verwondingen bij het dier veroorzaken; de afmetingen van 

de boxen moeten dan ook correct zijn.

Voorbeeld van een staltekening met één melkrobot met een gescheiden ingang. Bron: Lely Industries

Afkalf-
hok

Strohok 
droge koeien

Strohok, 
separatiehok en 
zorgkoeien

Loopbrug voor 
schone route naar 
robotgedeelte

Voergang

Droge 
koeien 

Behandelingsbox

Wachtruimte met gescheiden ingang

Machinekamer Tanklokaal

4 m

3 m

5 m

4 m

Afmetingen uitgangen van  `
ligbox (tekening)
HF-koe met een gewicht van  `
700 kg / 
Reiniging ≥3 maal/dag `
Wekelijkse verversing van  `
ligbed
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Boxbedekking

De keuze van de boxbedekking is niet eenvoudig. Ook hier 

staat voorop dat een koe comfortabel moet kunnen liggen 

en weer gemakkelijk kan opstaan. Vanuit dit oogpunt 

hebben diepstrooiselboxen met zand, stro of zaagsel de 

voorkeur. Andere mogelijkheden zijn een waterbed, een 

koematras of een rubberen mat. Om te bepalen wat een 

aangename boxbedekking is, kan de “koecomfort-test” 

worden uitgevoerd. Bij het gaan liggen laat een koe 

zich eerst met een groot deel van haar gewicht op de 

voorknieën vallen. De veehouder kan dit effect imiteren 

door voor een box te gaan staan en vier tot vijf keer met 

het volle gewicht op de knieën te “vallen”. Als dit niet 

vervelend is, kan de aanwezige boxbedekking aangenaam 

zijn voor de koe.

1

2

3

4

5

6

7

Een koe die gaat liggen. Bron: aangepast van Schnitzer, 1971

De ligbox zal enkele keren per dag moeten worden schoon-

gemaakt en (met uitzondering van een volledige zand-

bodem of compostbodem) worden voorzien van schoon 

zaagsel of gehakseld stro. Het advies is om 0,7 - 1 kg  

bedekking per ligbox per dag aan te houden. Deze hoe-

veelheid is voldoende om de boxen - en dus de koeien 

- schoon en droog te houden. Het gebruik van wit zaagsel 

heeft de voorkeur. Rood zaagsel neemt minder vocht op, is 

hard en ligt dus minder prettig.

De hoeveelheid strooisel en de temperatuur in de 

stal hebben invloed op de manier waarop de koeien 

een boxbedekking ervaren. Zo geven koeien bij lage 

temperaturen (< 0ºC) de voorkeur aan een strobed of 

een matras met 5-7 cm rubberen vulling, aangezien 

deze warm aanvoelen. Een waterbed wordt bij lage 

temperaturen gemeden; deze voert namelijk te veel 

lichaamswarmte af. Bij hoge temperaturen (> 30 ºC) geven 

de koeien de voorkeur aan een volledige zandbodem of 

compostbodem. Deze bodem voelt niet warm aan en voert 

de lichaamswarmte snel af.

In een potstal is een ligruimte van ongeveer 10 m2 per dier 

vereist. Reken voor de betonvloer voor de robot minimaal 

15m2 extra. Bij berekeningen naar strobehoefte wordt 

geadviseerd tussen de 8 en 12 kg strooisel per koe per dag 

te gebruiken (jaarproductie koe / 1000).

In gebieden met een warm klimaat, zoals Israël en 

sommige delen van Amerika, zijn de zogeheten 

compoststallen in opkomst. In de compoststal wordt het 

liggedeelte twee keer per dag tot ongeveer 25-35 cm diep 

omgeploegd, zodat de mest en urine worden gemengd en 

de bodem luchtig wordt gehouden. Een nadeel is dat het 

twee keer per dag woelen van de grond de nodige onrust 

in de veestapel met zich brengt. Daarom is het belangrijk 

dat de grond wordt gecultiveerd op een moment dat er zo 

min mogelijk dieren liggen te rusten, bijvoorbeeld direct 

nadat er is gevoerd. Ook het loopgedrag van de koeien 

naar de robot wordt dan zo min mogelijk verstoord. 

Zolang de compost droog blijft, helpt microbiologische 

activiteit bij de verwerking van de mest. Elke 2 tot 5 

weken kan er zaagsel worden bijgestrooid. Binnen een 

compoststal is ongeveer 7-20 m2 ligruimte per koe nodig. 

Het is bij een compoststal van belang dat er genoeg 

ventilatie is, dat het binnen in de stal droog blijft en 

dat het composteringsproces op gang wordt gehouden 

(temperatuur > 40 ºC).

Boxafmetingen

De afmetingen in de stal zijn • 
van groot belang om optimaal 
koeverkeer richting de robot te 
realiseren; tussen de robot en het 
eerste obstakel is een ruimte van 
minimaal 5 meter nodig.
Hoogproductieve dieren dienen • 
12 tot 14 uur per dag te rusten om 
een optimale melkproductie te 
realiseren; de afmeting van de ligbox 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
Boxafmetingen 1,25 meter breed, • 
2,75 meter (kop aan kop) of 3,25 
meter (bij een muur) lang; eventueel 
toepassing van een knieboom.
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Tabel:	voor	en	nadelen	van	de	verschillende	soorten	boxbedekking.

Voordelen Nadelen Aandachtspunten  

Diepstrooisel - zaagsel Comfortabel, mits goed ingestrooid  

Minder beschadiging aan hakken en 

heupen

Meer werk om goed schoon te 

houden

Hogere strooiselkosten

Optimale ventilatie 

Verhoogd risico op coliforme mastitis 

bij vochtig/bevuild zaagsel

Diepstrooisel - zand Weinig bacteriegroei 

Ligbed blijft droog 

Zand dat op de vloer terechtkomt, 

geeft de koe grip 

Hoog koecomfort 

Koel in warme klimaten 

Lager celgetal en minder mastitis 

Geen hakbeschadigingen 

Droogt klauwen 

Zand dat op de vloer terechtkomt, 

zorgt voor slijtage aan de schuif 

Zand hoopt zich op in de mestopslag 

(Investering nodig voor oplossingen 

ook met betrekking tot mixen en het 

uitrijden van de mest) 

Instrooien: technische-/

constructieaanpassingen nodig

Boxen moeten goed vlak worden 

gehouden 

Bovenste laag zand (15 cm) moet 

goed los blijven 

Onderhoud robot, bijvoorbeeld de 

koordjes aan de melkbekers eerder 

verkorten om storingen wegens 

breuk te voorkomen

Waterbed (dubbele kamers) Lagere strooiselkosten 

Goed schoon te houden 

Comfortabel 

Beperkte beschadiging aan hakken 

Aanschafprijs 

Koeien moeten aan ondergrond 

wennen 

Matten Lagere strooiselkosten 

Goed schoon te houden

Niet comfortabel 

Verharden relatief snel

Bron: aangepast Zevenbergen, 2005; DairyLogix, 2009

4.3 Voerhek en voergang
Het voerhek wordt in de stal gebruikt als afscheiding 

tussen de voergang en de loop/eetruimte. Voerhekken 

zijn er in diverse soorten en maten: van zelfsluitende 

voerhekken tot het plaatsen van een kabel of buis om de 

koeien in het stalgedeelte te houden. Het is van wezenlijk 

belang dat er voldoende eetplaatsen beschikbaar zijn met 

een minimale breedte van 65 cm per dier. De bovenste buis 

van het voerhek moet hoog genoeg zijn om verwondingen 

en irritaties op de schoft te voorkomen.

Het is aan te raden de voergang minstens 10 tot 15 cm 

hoger dan de stalvloer te plaatsen; zo wordt vermeden 

dat de dieren te ver moeten reiken om bij het voer te 

komen. Dat veroorzaakt namelijk beschadigingen op de 

schouder en komt de levensduur van het voerhek niet ten 

goede. Ook kan het kantelen van het voerhek richting 

voergang de reikwijdte van de dieren verhogen. Naast een 

goed ontwerp van voerhek en -gang, is het regelmatig 

aanschuiven van voer ook noodzakelijk om frequent 

robotbezoek en voldoende voeropname te stimuleren.

Een zelfsluitend voerhek, een diagonaal voerhek en een "vrij" voerhek.

Boxbedekking

In alle gevallen moet de bedekking • 
van de ligbox schoon, droog en 
comfortabel zijn. 
Boxbedekking kan bestaan uit stro, • 
zand, zaagsel, waterbed, matras of 
mat.
In een warm klimaat zijn er specifieke • 
compoststallen, waarbij (gedroogde) 
mest de bodem van de stal vormt. 
De hoeveelheid strooisel is • 
afhankelijk van de temperatuur en de 
luchtvochtigheid; koeien dienen altijd 
droog en schoon te kunnen liggen.
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Voerhek	en	
voergang

Zorg voor voldoende eetplaatsen (bij • 
voorkeur één eetplek per koe) met een 
minimale breedte van 65 cm. 
Het voerhek kent verschillende • 
uitvoeringen; belangrijk is dat de koeien 
zich niet kunnen verwonden en geen 
huidbeschadigingen oplopen. 
Het regelmatig aanschuiven van voer • 
stimuleert een goede voeropname en 
frequent robotbezoek.

4.4 Watervoorziening
Een koe heeft veel vocht nodig. Een deel van dit vocht 

wordt opgenomen via het ruwvoer en het overige deel 

als drinkwater. Het belang van drinkwateropname wordt 

vaak onderschat. Als het drinkwater niet schoon is, zal een 

koe minder drinken; daardoor is het dier niet in staat om 

optimaal te produceren. Om ook koeien met een lagere 

rangorde ongestoord te kunnen laten drinken, is het 

verstandig om minstens twee waterbakken in elke groep 

te plaatsen. Zo kunnen ranghoge en ranglage koeien 

gelijktijdig drinken. Een oppervlakte van 10 cm2 per dier, 

verdeeld over één drinkplaats per 15 tot 20 dieren, is 

voldoende.

De optimale hoogte van de drinkbak is circa 60 cm boven 

de vloer. Een koe heeft een troglengte van ongeveer 60-100 

cm nodig. De wateraanvoer moet zijn afgestemd op de 

drinksnelheid van de koeien. De gemiddelde drinksnelheid 

van een koe bedraagt 5-8 liter per minuut; een dorstige 

koe kan wel 24 liter per minuut drinken. Ook de 

omgevingstemperatuur is van invloed op de wateropname. 

Bij stijging van de temperatuur neemt de wateropname toe.

Er zijn verschillende typen drinkbakken op de markt: 

“standaard”-drinkbakken, kantelbare drinkbakken en 

thermobakken. Een koe geeft de voorkeur aan een open 

drinkbak. De zogenaamde thermobakken zijn afgesloten 

met een bal en daardoor vrijwel vorstvrij. De bal in de 

thermobak belemmert echter wel de opname van water, 

kan snel vervuilen en geeft relatief veel waterverlies. Een 

“standaard”-drinkbak of een kantelbare drinkbak verdient 

daarom de voorkeur. Daarnaast zijn kantelbare drinkbakken 

of drinkbakken met een verwijderbare stop op de bodem 

met behulp van een borstel gemakkelijk en snel te reinigen.

Om het water in een “standaard”- of kantelbare drinkbak 

vorstvrij te houden, kan er voor worden gekozen om 

het water te verwarmen en rond te pompen via een 

circulatiesysteem. In combinatie met een voorkoeler kan 

het water eenvoudig worden verwarmd. Met behulp van 

de voorkoeler wordt de melk gekoeld en het drinkwater 

opgewarmd. Dat bespaart energie en leidt tot lagere 

koelkosten. Wel moet deze optie worden uitgeschakeld 

als de hoofdreiniging van het spoelsysteem start; deze kan 

namelijk negatief worden beïnvloed. Om er voor te zorgen 

dat het water niet te warm wordt, dient een waterbak altijd 

in de schaduw te worden geplaatst. Regelmatige reiniging 

van de waterbakken is belangrijk; de koeien dienen altijd de 

beschikking te hebben over schoon en vers drinkwater.

Een kantelbare drinkbak vergemakkelijkt het verversen van water en het 
schoonmaken van de bak.

Tabel: effect van de omgevingstemperatuur op de 
wateropname. Bron: Top Agrar, 1998

Gewicht 
(kg) van 
productie-
niveau

Wateropname (l) 
bij verschillende 
omgevingstempe-
raturen

5° C 15° C 28° C

Kalf 90 8 9 13

Kalf 180 14 17 23

Hokkeling 360 24 30 40

Vaars 545 34 41 55

Drooggezette koe 630 37 46 62

Koe in lactatie 9 kg/dag 46 55 68

27 kg/dag 84 94 99

36 kg/dag 103 121 147

45 kg/dag 122 143 174



Watervoorziening

Een koe heeft 10 cm• 2 drinkruimte 
nodig bij een waterbak die geschikt is 
voor 15-20 dieren. 
De wateraanvoer moet zijn • 
afgestemd op de drinksnelheid van 
de koeien; water is belangrijk voor 
de stofwisseling en dus voor de 
melkproductie van de koe. 
Plaatsing van een drinkbak in de • 
buurt van de robot verdient de 
voorkeur. NB: het koeverkeer dient 
niet te worden gehinderd.
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De beste plaats voor de waterbak is in de directe omgeving 

van de robot. Een koe die gemolken is, wil graag drinken 

om zo de osmotische balans in het lichaam te herstellen. 

Zorg wel voor voldoende ruimte rond de drinkbak, zodat 

passerende koeien de drinkende dieren niet hinderen. En 

andersom dat koeien die gemolken willen worden, de robot 

zonder problemen kunnen bereiken. Drinkbakken mogen 

nooit in een doodlopende gang worden geplaatst, aangezien 

ranglage dieren dan niet voldoende mogelijkheid hebben om 

water op te nemen.

4.5 Ventilatie
Naast voer, water en een comfortabel ligbed, hebben koeien 

ook behoefte aan verse lucht. Daarom moet de stal voldoende 

geventileerd worden. Goed ventileren houdt in dat gassen, 

warmte en vocht voldoende worden afgevoerd en er frisse 

lucht wordt aangevoerd in de stal. De hoeveelheid warmte 

die het vee produceert, bepaalt voor het grootste deel de 

ventilatiebehoefte. Een goede ventilatie is ook essentieel om 

de overdracht van ziekteverwekkers te verminderen.

De meeste rundveestallen zijn natuurlijk geventileerd. 

De grootte van de in- en uitlaatopeningen is bepalend 

voor de ventilatiecapaciteit. Bouw een stal altijd dwars 

op de overheersende windrichting tijdens de warmere 

zomermaanden; dat garandeert een goede natuurlijke 

dwarsventilatie. Het gebruik van open gevels met 

bijvoorbeeld windbreekgaas of een gordijn ter afsluiting heeft 

de ventilatie van veel rundveestallen al sterk verbeterd. Bij 

hoge buitentemperaturen is ondersteuning van de natuurlijke 

ventilatie met mechanische systemen gewenst. Ook een goed 

geïsoleerd dak zorgt voor een beter binnenklimaat, zowel bij 

warm als koud weer.

Koeien die optimaal produceren, hebben een grote behoefte 

aan verse lucht om hun warmte af te voeren. Het is daarom 

veel beter om te denken in m3 lucht per liter melk dan 

in m3 lucht per koe. Door te rekenen in m3 lucht per liter 

melk wordt meteen duidelijk dat de behoefte aan verse 

lucht bij een productieverhoging toeneemt. Er zijn in de 

praktijk voorbeelden van bedrijven waar na toename van 

de melkproductie problemen ontstonden met het celgetal. 

Onvoldoende ventilatie was in veel gevallen de oorzaak.

In een gebied met een gematigd klimaat is het vaak 

voldoende om de wanden van een stal open te laten en 

deze eventueel uit te rusten met windbreekgaas en een zeil. 

In een gebied met koude winters en hete zomers en/of een 

hoge luchtvochtigheid, kan voor tunnelventilatie worden 

gekozen. Met deze ventilatie wordt de lucht in de stal onder 

druk ververst. Gezien de specifieke vereisten bij verschillende 

klimaten is het aan te raden om een lokale expert in te 

schakelen voor meer advies.

Voorbeeld van een stal met tunnelventilatie.

Hittestress

De comforttemperatuur van koeien ligt tussen de -5 en 

18°C maar ook temperaturen tot -10°C worden door 

hoogproductieve koeien goed verdragen. Bij dergelijke 

temperaturen zijn meestal wel maatregelen noodzakelijk om 

het water vorstvrij te houden. Koeien hebben echter meer 

moeite met hoge temperaturen. Bij een temperatuur van 

20°C en een luchtvochtigheid van 80% ervaren koeien al een 

milde hittestress. Bij milde stress daalt de drogestofopname 

al, en dus tevens de melkproductie. Voldoende frisse 

lucht is belangrijk voor de afvoer van vochtige lucht en 

lichaamswarmte.
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Effect van temperatuur en relatieve vochtigheid op het niveau van 
hittestress bij koeien. 

Relatieve	luchtvochtigheid	(%)

Geen stress

Matige 

hittestress

Temp.	(°C)	

 Fataal

 Hittestress

  Ernstige 

hittestress

45

41

37

33

29

25

21

0 25 50 75 100

Bron: aangepast van Wiersma, 1990

Om hittestress te voorkomen, kan water boven de koeien 

worden verneveld zodat de warme lucht afkoelt. Ook met 

verneveling van water op het dak van een niet geïsoleerde 

stal kan de staltemperatuur worden verlaagd. Een andere 

optie is om de koeien nat te spuiten met verneveld water. 

Dat is vrij eenvoudig te doen door boven het voerhek met 

slangen en spuitdoppen water over de ruggen van de 

koeien te spuiten. Voorwaarde is wel dat er ook ventilatie 

is in de stal met behulp van ventilatoren om te voorkomen 

dat de luchtvochtigheid te hoog wordt. Let ook op de 

druppelgrootte; een nevel van fijne druppels kan juist 

zorgen voor isolatie. Een vernevelingsinstallatie werkt het 

beste op een tijdklok, zodat de koeien op regelmatige 

tijden worden natgespoten. Het stimuleert de dieren om 

naar het voerhek te komen en maakt het aangenaam om 

nog meer voer op te nemen.

4.6 Voetbad
Het economisch effect van klauwproblemen is aanzienlijk, 

zeker op robotbedrijven. Melkproductie, vruchtbaarheid 

en bezoekgedrag nemen af wanneer er klauwproblemen 

spelen op het bedrijf. Daarnaast hebben klauwproblemen 

een negatief effect hebben op de diergezondheid. Om 

de klauwgezondheid van de koeien te verbeteren, wordt 

gebruik van voetbaden aanbevolen.

Er zijn diverse typen voetbaden beschikbaar. Een voetbad 

met een spons heeft de voorkeur; in de eerste plaats 

voorkomt dat het uitglijden van koeien en ten tweede 

wordt het vloeistofverlies geminimaliseerd.

Om een voetbad toe te passen op robotbedrijven zijn er 

drie	mogelijkheden.

Een tijdelijk voetbad, dat achter de uitgang van  `

de robot wordt geplaatst. Dit is vrij gemakkelijk te 

realiseren en alle koeien worden gedwongen om door 

het voetbad te lopen. In eerste instantie wordt er dan 

een daling in robotbezoek waargenomen; dat is echter 

van korte duur.

Een tijdelijk voetbad, geplaatst op een logische positie  `

in de stal, waar de koeien op een rustige manier 

doorheen worden gedreven. Deze optie zorgt voor een 

korte verstoring van het koeverkeer. 

Een permanent voetbad, dat af en toe wordt  `

toegepast, zorgt voor rust in de kudde. Een dergelijk 

voetbad wordt echter vaak een bron van infectie, 

aangezien het lastig is te legen en schoon te houden.

Ventilatie

Een koe produceert veel warmte; • 
verversing van de lucht - en daarmee 
ventilatie - is dan ook van groot 
belang. 
Het koelen van koeien kan op • 
verschillende manier plaatsvinden: 
natuurlijke ventilatie, mechanische 
ventilatie, tunnelventilatie of koeling 
door verneveling van water.
Koeien leiden relatief snel onder • 
hittestress; een temperatuur van 20°C 
en een luchtvochtigheid van 80% 
zorgen voor milde hittestress.



Belang van 
voetbaden	en	licht

De toepassing van voetbaden is • 
belangrijk en zorgt op de langere 
termijn voor een duurzame en actieve 
koe. 
Voetbaden kunnen op diverse plaatsen • 
in de stal worden toegepast, maar 
leiden wel tot een tijdelijke (korte) 
verstoring van het koeverkeer.
Melkproducerende koeien hebben een • 
lichtregime van 16 uur licht en 8 uur 
donker nodig. 
Voor droge koeien en jongvee volstaat • 
een daglichtperiode van 8 uur
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Een tijdelijk voetbad na de robot is eenvoudig te plaatsen 

en schoon te houden. Er moet echter rekening worden 

gehouden met een daling in het aantal bezoeken van 

0,5 per koe per dag (afhankelijk van de kwaliteit van 

het voetbad en het gedrag van de koeien). Een tijdelijk 

voetbad op een strategische plaats kost de veehouder 

meer tijd, aangezien de koeien door het voetbad moeten 

worden gedreven. De keuze van het type voetbad hangt af 

van de veehouder, koeien, structuur en stalindeling.

Voor een effectieve toepassing van voetbaden dient 

aan de volgende voorwaarden te worden voldaan. 

Een voetbad moet een minimale diepte van 15 cm 

hebben, zodat de klauwen diep genoeg in de vloeistof 

doordringen. Met betrekking tot de lengte wordt 

uitgegaan van 3 meter, zodat elke poot er tweemaal in 

wordt geplaatst. De breedte is afhankelijk van de plaatsing 

van het voetbad, maar voorkomen moet worden dat 

koeien langs het voetbad lopen.

4.7 Licht
Een goed lichtmanagement is van belang voor de 

melkproductie van de koeien. Een “langedagperiode” (long-

day photoperiod - LDPP) betekent een blootstelling van 16 

uur (>150 lux) aan continu licht, gevolgd door een periode 

van 8 uur permanent donker. Melkproducerende koeien 

in een stal waar de LDPP-methode wordt gehanteerd, 

vertonen een consistente productietoename van 8-10%, 

onafhankelijk van hun historische productieniveau. Om 

optimaal van het effect te kunnen profiteren, dient het 

LDPP-programma direct na afkalven te zijn ingeschakeld.

Voor droge koeien en jongvee geldt precies het 

omgekeerde. Hier zal een ruim lichtregime minder van 

belang zijn en volstaat een daglichtperiode van 8 uur met 

een lagere lichtintensiteit. Door het opstellen van een 

lichtplan kan er vooraf worden berekend welke lampen 

er nodig zijn om de optimale lichtvoorziening in de stal 

te realiseren. Licht is vooral voor de koeien van belang 

en zal dan ook grotendeels worden berekend vanuit het 

perspectief van de koe. Dat komt neer op: genoeg licht in de 

stal, zonder de noodzaak van te veel licht op de voergang 

of andere plaatsen. In een lichtplan wordt ook aangegeven 

wat de beste plaatsen zijn om de lampen te monteren om 

optimaal effect van het licht te waarborgen.

Voorkom onnodige branduren door het toepassen van de 

geavanceerde L4C-schakeltechnieken. Hierbij worden de 

lampen aan- en uitgeschakeld naargelang de lichtintensiteit 

binnen en buiten. Zo wordt een optimaal lichtniveau 

gecreëerd voor dier en mens.

Een aantal andere zaken dient ook nog kort te worden 

aangestipt:

Een borstelvoorziening voor de koeien. Koeien reageren  `

positief op de aanwezigheid van borstels Er zijn diverse 

typen beschikbaar, van eenvoudige bezems die verend 

zijn opgesteld, tot een elektrisch aangedreven borstel 

als bijvoorbeeld de Lely Luna.

De mogelijkheid tot het plaatsen van likstenen.  `

Een ruimte om eventuele bezoekers te ontvangen.  `

Huisvesting van het jongvee. De huisvesting van jongvee  `

komt uitgebreid aan de orde in de brochure "Succesvol 

jongvee opfokken".
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Uitgewerkt voorbeeld van een stalindeling; de nummers verwijzen naar de paragrafen in dit hoofdstuk. Bron: Lely Industries
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5	 	De	stalindeling		een	 
uitgewerkt plan

5.1 Robotruimte
Veehouders streven naar een gunstige indeling van de stal, 

met een optimale benutting van de beschikbare ruimte. 

De controleruimte van de robot hoort (in verband met 

veiligheid en ongewenst bezoek) een gesloten ruimte te 

zijn, met aan één kant de robot, afgeschermd door een 

gemakkelijk te reinigen vloer, plafond en muren. Deze 

ruimte moet beschikken over stromend water en goede 

verlichting, maar tevens over ventilatie - bijvoorbeeld 

met behulp van een muur- of plafondventilator - om de 

controleruimte in de zomer vrij te houden van vliegen. 

Dankzij geïsoleerde muren en dito plafond blijft de 

robotruimte in de winter vorstvrij.

De toegang tot de controleruimte moet schoon en droog 

zijn, en niet toegankelijk voor vee. Het is belangrijk om 

deze ruimte schoon te houden en het verslepen van 

mest met de daarbij behorende ziekten van volwassen 

dieren naar de kalveren te voorkomen (bijvoorbeeld bij 

het ophalen van biest). De controleruimte kan worden 

bereikt via de voergang of van buitenaf. Dit is ook van 

belang voor de monteur, zodat ziekteverspreiding wordt 

geminimaliseerd. Deze schone toegang is verplicht, en in 

sommige landen ook wettelijk voorgeschreven.
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Het gebruik van een doorgang die de schone toegang kruist, is echter - daar waar toegestaan - bijzonder nuttig als koeroute van of naar een separatieruimte 
achter de robot. Bij een totale breedte van deze doorgang van 90 cm, op vloerhoogte slechts 75 cm, kan de veehouder hier gemakkelijk overheen stappen en 
de robotruimte schuin betreden. Bron: Vetvice

Voor de veehouder is een smalle doorgang langs de 

Astronaut melkrobot (maximaal 32 cm; te smal voor vee 

maar breed genoeg voor de veehouder) erg handig om 

het veegedeelte gemakkelijk vanuit de controleruimte 

te bereiken. Een optimale afmeting voor de robotruimte 

is 3 x 5 meter. Daarnaast is een waterslang gewenst om 

schoeisel schoon te spuiten bij het opnieuw betreden van 

de controleruimte. De robotruimte wordt niet verkleind 

door een deur die naar buiten toe opengaat, of door 

een schuifdeur; hinder en ergernis worden daarmee 

voorkomen. Als deze deur minimaal 90 cm breed is,  kan 

een koe - in het zeldzame geval dat ze in de robotruimte 

belandt -  ook weer gemakkelijk terug naar de koppel.

De robotruimte 
dient	te	zijn	
voorzien van:

Stromend water. • 
Goede verlichting. • 
Ventilatie. • 
Eenvoudig te reinigen vloer, • 
wanden en plafond. 
Schone toegang (in veel landen • 
verplicht).



Separatieruimte en 
behandelbox

Een separatieruimte kan voor verschillende • 
doeleinden worden gebruikt; eenmalige 
routing van dieren voor bijvoorbeeld 
inseminatie, of als extra zorgruimte voor 
verse koeien. 
Separeren kan via de robot of via een • 
selectiebox. 
Het behandelen van koeien moet • 
gemakkelijk, snel en veilig door één 
persoon kunnen worden uitgevoerd; een 
behandelbox is aan te bevelen.
Vermijd het kruisen van “schone” en “vuile” • 
stromen (mens, dier, mest, voer).
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Voorbeeld van een controleruimte. De Astri-foamer wordt toegepast met een 
schuimmiddel om de reinheid van de robot te verhogen. Dit verlaagt de kans 
op storingen en vermindert de kans op vliegen. Bron: Lely Industries 

5.2 Separatieruimte
Een separatieruimte is een ruimte, bij voorkeur uitgevoerd 

met ligboxen of als strohok, waar een dier naar toe 

kan worden geleid. De ruimte kan worden gebruikt 

voor een korte behandeling, zoals inseminatie, en om 

bepaalde dieren - bijvoorbeeld verse of kreupele koeien 

- extra zorg te bieden; stro verdient dan de voorkeur. De 

separatieruimte moet zodanig worden gesitueerd dat het 

strohok gemakkelijk kan worden uitgemest.

Het routen naar deze ruimte kan via de robot, de Grazeway 

of met de hand. Een separatieruimte uitgevoerd als strohok 

biedt idealiter plaats aan 3-4% van de veestapel, bij een 

oppervlakte van 10 m2 per dier. Als de separatieruimte 

in gebruik is voor inseminatie en behandelingen, is het 

gebruik van een zelfsluitend voerhek aan te raden. In alle 

gevallen dienen in de separatieruimte voldoende vers voer 

en water beschikbaar te zijn.

Veehouders die met een melkstal werken, denken vaak dat 

ze niet zonder separatieruimte kunnen. Op robotbedrijven 

worden verschillende werkmethoden toegepast. Veel 

bedrijven beschikken over een separatieruimte, maar 

gebruiken deze nooit. Het is dan ook handig om een 

eventuele separatieruimte met boxen eenvoudig bij de 

stal te kunnen betrekken, zodat het nooit een loze ruimte 

wordt.

5.3 Behandelbox
Een goede behandelbox is onmisbaar om arbeidsefficiëntie 

en -gemak op het bedrijf te realiseren. Uitgangspunt moet 

zijn dat de behandeling van een dier gemakkelijk, snel 

en veilig door één persoon kan worden uitgevoerd. Dit 

kan worden bereikt door een centrale opstelling van de 

behandelbox, in of vlak bij de separatieruimtes, en slim 

gebruik van flexibele hekken. Hierdoor kunnen dieren uit 

verschillende groepen worden behandeld, en eventueel 

verplaatst.

Houd hierbij ook rekening met de verschillende looplijnen 

(route van de veehouder door de stal) en stromen op het 

bedrijf: mensen, dieren, mest en voer. Hierdoor wordt 

vermeden dat “schone” en “vuile” stromen elkaar kruisen 

en dat het risico op besmettingen toeneemt. Dit is een 

belangrijk voordeel van een stal met voergangen aan de 

zijkant: alle dieren kunnen naar de behandelruimte zonder 

de voergang te hoeven kruisen. Een vaste behandelplaats 

houdt ook in dat alle voor een behandeling benodigde 

medicijnen en materialen ter plekke voorhanden zijn, 

plus toegang tot het T4C managementsysteem om elke 

behandeling correct te registreren. Een tweede PC (die op 

laarzen te bereiken is) is zonder meer een pluspunt.

5.4 Afkalfruimte
De locatie van de afkalfruimte is de eerste prioriteit; de 

beste plek is vlak naast de (close up) droge koeiengroep. 

Hierdoor kunnen koeien die onverwachts kalven, 

gemakkelijk en snel worden verplaatst. Toegang tot 

het voerhek is een tweede prioriteit; in de afkalfruimte 

moeten de dieren kunnen beschikken over vers ruwvoer 

en drinkwater. Derde prioriteit (om arbeid te besparen): 

zodanige positionering van de afkalfruimte dat de 

dieren die afgekalfd hebben, gemakkelijk naar de robot 
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kunnen worden gebracht en weer terug naar de afkalf- of 

separatieruimte (strohok). De mogelijkheid van visueel 

contact tussen de koeien in de afkalfruimte en de kudde 

is raadzaam vanwege het stressreducerende effect op 

de afkalvende dieren. De afkalfruimte moet, bij een 

regelmatig afkalfpatroon, plaats bieden aan 3% van de 

veestapel. Ook dienen de dieren over genoeg ligruimte 

te beschikken en is er ruimte nodig voor eventuele 

verloskundige hulp. Een oppervlakte van 12-15 m2 per dier, 

met een minimale lengte van 4 meter, wordt aanbevolen.

5.5 Droge koeien
Ook met een melkrobot is het belangrijk om na te denken 

over de huisvesting van de droge koeien (regelmatig in 

dezelfde stal ondergebracht als de melkkoeien). Let er op 

dat de melkgevende koeien tijdens de robotgang geen 

hinder ondervinden van deze groep; vooral in combinatie 

met weidegang is dit een aandachtspunt. Doorgaans houdt 

dit in dat droge koeien in dezelfde stal het handigst achter 

de robot kunnen worden gehuisvest. Als de droge koeien 

in een andere stal zijn gehuisvest, is het belangrijk om na 

te denken over het overbrengen van de dieren. Bij voorkeur 

kan dit door één persoon efficiënt worden afgehandeld.

Uitloop met zand

Hoogdrachtige koeien hebben beweging nodig om 

leververvetting tegen te gaan. Een roostervloer biedt 

een koe in de laatste weken van de dracht, te weinig grip 

om voldoende te lopen. In een royale uitloop met goed 

doorlatend (geel) zand kan een hoogdrachtige koe zich 

wél prima bewegen. De extra beweging bevordert de 

voeropname op de dag van kalven en de dagen daarna, 

waardoor er minder kans is op leververvetting. Er blijven 

minder koeien aan de nageboorte staan en meer koeien 

hebben een vlotte start van de lactatie. Daarnaast biedt 

het zand een beter ligcomfort en meer grip dan ligboxen, 

waardoor koeien gemakkelijker kunnen opstaan, bewegen 

en liggen.

5.6 Ziekenstal
Bij afzonderlijke huisvesting van verse koeien in een strohok 

met vrije toegang tot de robot kunnen deze dieren de 

lactatie vlot en zonder stress starten; daardoor worden later 

veel problemen vermeden. Het strohok kan ook worden 

gebruikt voor het huisvesten van zwakke, zieke of kreupele 

dieren. De ruimte moet comfortabel zijn, en gemakkelijk 

uit te mesten. Ook hier dienen de dieren te beschikken over 

voldoende ruimte, vers voer en drinkwater. Als vuistregel 

kan hier worden aangehouden dat de groep verse koeien/

zorgkoeien plaats moet bieden aan 5% van de veestapel. 

Net als bij de afkalfruimte is het bij de ziekenstal aan te 

raden deze dicht bij de melkrobot te plaatsen, zodat dieren 

zonder al te veel moeite naar de robot kunnen en weer 

terug. Combineer de afkalfruimte nooit met de ziekenstal en 

gebruik de afkalfruimte nooit als ziekenstal!

5.7 Eenrichtingshekjes
Bij robotmelken dient het gebruik van hekken zo veel 

mogelijk te worden beperkt. Soms kan het nodig zijn om 

een eenrichtingshek te plaatsen om bijvoorbeeld het inlopen 

van koeien aan de uitgangszijde van de robot te voorkomen. 

Een groot voordeel van de eenrichtingshekken is dat 

deze direct na het passeren van de koe weer dichtvallen. 

Daarnaast leren de koeien gemakkelijk hoe ze deze hekken 

kunnen passeren.

Voorbeeld van toepassing van een eenrichtingshek.

5.8 Tanklokaal
Het tanklokaal dient op ieder moment van de dag netjes 

en schoon te zijn. De inrichting van het tanklokaal is erg 

afhankelijk van de lokale regelgeving. In deze paragraaf 

wordt een algemene inrichting weergegeven. Om dit op 

eenvoudige wijze te kunnen realiseren, geldt het advies 

om in het tanklokaal uitsluitend de tank(s) te plaatsen. 

Daarnaast is het vanzelfsprekend dat voor de vloer, wanden 



Afkalfruimte	en	
ziekenstal

Een afkalfruimte (12-15 m• 2 per dier) 
dicht bij de robot en met zicht op de 
kudde bevordert het arbeidsgemak 
en reduceert de stress voor de koeien. 
De huisvesting van droge koeien • 
verdient aandacht; in het bijzonder 
is beweging van belang om 
leververvetting te voorkomen. 
De aanwezigheid van een ziekenstal • 
biedt de mogelijkheid om koeien 
zo nodig extra zorg te geven. NB: 
huisvest zieke koeien vooral niet in 
de afkalfstal!
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en het plafond materialen worden gebruikt die gemakkelijk 

te reinigen zijn, zodat de ruimte eenvoudig schoon te 

houden is. Ook is het in het kader van een goede hygiëne 

belangrijk dat het tanklokaal goed wordt geventileerd en 

dat de afvoerputten worden voorzien van een stankafsluiter.

Een goede, verharde, toegangsweg tot het bedrijf en een 

goede bereikbaarheid van het tanklokaal bevorderen het 

gemak voor de melkophaaldienst en de algemene hygiëne 

op het bedrijf. Na het legen van de melktank wordt deze 

gereinigd. Om te voorkomen dat de robot tijdens het 

reinigen van de melktank stil komt te staan, is het aan te 

raden om een zogenaamde buffertank te installeren. In dit 

vat kan de melk tijdens de reiniging van de koeltank worden 

opgeslagen.

Voorkoeler en warmteterugwinning

De voorkoeler wordt toegepast om de warmte van de melk 

te gebruiken en energie te besparen - tot wel 40% - bij het 

koelen van de melk. De voorkoeler is gebaseerd op het 

tegenstroomprincipe; twee vloeistoffen passeren elkaar in 

tegenovergestelde richting. Dit principe wordt toegepast 

in een platen- of buizenkoeler. Het opgewarmde water is 

uitermate geschikt als drinkwater voor de koeien, maar 

kan ook gebruikt worden om verder op te warmen voor de 

reinigingscyclus. Afhankelijk van het systeem kan 0,8 liter 

water worden opgewarmd tot 55 graden Celsius door 1 liter 

melk.

5.9 Machinekamer
De compressor moet in een aparte, maar wel goed 

geventileerde ruimte worden geplaatst. Ook is het een optie 

om de compressor in het kantoor te plaatsen; het apparaat is 

stil en zorgt in de winter voor een goed verwarmd kantoor. 

Bij nieuwbouw verdient het overweging om het tanklokaal 

en de machinekamer geheel buiten de stal te bouwen. Dan 

is het in de toekomst gemakkelijker om uit te breiden, kan 

de ruimte in het stalgebouw efficiënt worden ingedeeld en 

is er vaak een betere toegang voor het uitmesten van de 

strohokken.

5.10 Hygiënesluis
De Lely Astronaut melkrobot staat volop in de belangstelling 

bij veehouders die nog niet op automatisch melken zijn 

overgestapt. Daarnaast bezoeken ook controlerende 

instanties en personen - bijvoorbeeld de veearts en 

inseminator - het bedrijf. Om insleep van ziekte tegen te 

gaan is een hygiënesluis een voorwaarde. Hier kunnen 

bezoekers zich omkleden en hun schoeisel ontsmetten. De 

hygiënesluis moet direct herkenbaar zijn, zodra bezoekers 

het erf oprijden. Op iedere plaats waar sprake is van een 

overgang van een vuil naar een schoon gebied, moet er 

gelegenheid worden geboden om de laarzen te reinigen. 

Een borstelset met wateraansluiting en afvoer voldoen 

goed. Ook als de veehouder van het melkvee naar het 

jongvee gaat, dienen de laarzen te worden gereinigd om 

ziekteverspreiding te voorkomen.

5.11 Wachtruimte
Bij de inrichting van een stal speelt een aantal andere 

factoren ook een rol. Voor de dieren die zich - om 

uiteenlopende redenen - niet zelf bij de robot melden, 

kan er een wachtruimte worden gecreëerd. Dit kan een 

flexibele wachtruimte zijn, die bestaat uit een aantal hekken 

waarmee een tijdelijke wachtruimte wordt gecreëerd. Als 

alle opgehaalde dieren door de robot zijn geweest, worden 

de hekken weggehaald en is de toegang tot de robot weer 

volledig vrij. Ook is er een optrekhek ontwikkeld, dat op 

een signaal van de robot automatisch omhoog gaat. Deze 

flexibele wachtruimte heeft als belangrijk voordeel dat 

de koeien de robot kunnen bezoeken zonder te worden 

gehinderd door de dominantere dieren. Een nadeel is 

dat de robot niet toegankelijk is voor dieren die zich op 

dat moment vrijwillig melden. Daarom is een flexibele 

wachtruimte aan te raden in groepen met meerdere robots, 

zodat er steeds een robot toegankelijk blijft voor de overige 

koeien.

Bij éénrobotgroepen kan er gebruik worden gemaakt van 

een vaste wachtruimte en een zogenaamde split entry voor 

de robot. Hierdoor hebben dieren uit de koppel steeds 

toegang tot de robot. Nadeel hierbij is -dat ranglangere 

ophaalkoeien lang in de wachtruimte kunnen blijven staan.
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5.12 Krachtvoerstation
Een koe kan tijdens een bezoek aan de robot 2,5 kg 

krachtvoer opeten gedurende de tijd dat zij wordt 

gemolken. Ervaring heeft geleerd dat een minimale 

krachtvoergift van 2 kg nodig is om koeien uit eigen 

beweging naar de robot te laten komen. De maximale 

krachtvoergift ligt bij 8 kg per koe per dag. Voor de dieren 

die meer dan 8 kg krachtvoer nodig hebben, kunnen één 

of meerdere krachtvoerstations (Cosmix) in de stal worden 

geplaatst. Plaats extra stations niet in de directe omgeving 

van de melkrobot; zo voorkomt u drukte en gedrang 

voor en rondom de robot. Dieren die naar de robot 

willen, worden dan zo min mogelijk door soortgenoten 

gehinderd.

5.13 Kantoor
Om de administratie te vergemakkelijken en de 

efficiency te verhogen, is een kantoorruimte in de stal 

sterk aan te raden. De grootte van deze ruimte hangt 

af van de werkzaamheden die de veehouder in de stal 

wil uitvoeren. Zo kan een af te sluiten kast met een 

computer worden ingericht, waar wijzigingen in het 

T4C managementsysteem staande kunnen worden 

doorgevoerd. Ook kan een ruimte worden ingericht met 

een bureau, waar de complete bedrijfsadministratie kan 

worden verzorgd. Een computer in het woonhuis heeft 

vaak de voorkeur, maar bij een grotere afstand tussen de 

veestapel en de computer groeit het risico van vergeten; 

met alle mogelijke consequenties. Het is dan ook aan te 

raden om een tweede PC in de stal te plaatsen, of met 

een PDA te gaan werken. Een kantoor met uitzicht op de 

veestapel, melkrobots, afkalfruimte en ziekenstal verdient 

altijd aanbeveling. Zo kan er tijdens de administratieve 

werkzaamheden een oogje op de veestapel worden 

gehouden en - bijvoorbeeld - die ene tochtige koe worden 

waargenomen. Een kantoor boven het tanklokaal aan de 

zijkant van de stal biedt goed uitzicht over de hele stal en 

zorgt tevens voor een efficiënte benutting van de ruimte.

Tweede PC

Het volgende voorbeeld zal veel veehouders bekend 

voorkomen. Tijdens een van de dagelijkse ronden 

door de stal wordt een tochtige koe waargenomen 

en de veehouder vraagt zich af: wanneer heeft 

ze ook alweer gekalfd, is ze al geïnsemineerd en 

wanneer was dat precies? Dan is het belangrijk om de 

managementinformatie snel paraat te hebben. Het schikt 

in zo'n geval zelden om meteen even achter de PC in de 

woonkamer te gaan zitten.

Toepassing van een zogenaamde split-entry; dit betekent dat koeien vanuit de wachtruimte en vanuit de stal de robot kunnen bezoeken. Bron: Vetvice



Overige	aandachtspunten	bij	stalinrichting:

Eenrichtingshekken bieden een goede oplossing als er hekken in de stal nodig zijn; • 
probeer het plaatsen van hekken echter zoveel mogelijk te vermijden. 
Het tanklokaal dient altijd schoon en netjes te zijn; de wanden, vloeren en het plafond • 
moeten eenvoudig zijn te reinigen. 
Een tijdelijke, flexibele wachtruimte heeft als voordeel dat opgehaalde koeien tijdens • 
het betreden van de robot niet worden gestoord door dominantere dieren. 
Het is aan te raden om de robot tot maximaal 2,5 kg per koe per bezoek te voeren; de • 
ervaring heeft geleerd dat de maximale voergift op 8 kg krachtvoer per koe per dag ligt. 
Een computer in de stal - al dan niet in een speciale kantoorruimte boven de stal - • 
verhoogt het arbeidsgemak; de veehouder ziet minder snel iets over het hoofd.
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En zo kan de veehouder maar al te gemakkelijk een 

tochtige koe over het hoofd zien. Een tweede PC 

in of nabij de stal komt dan uitstekend van pas. De 

hoofdcomputer staat in een schone, stofvrije omgeving. 

De tweede PC staat vlakbij de koeien; de veehouder hoeft 

zijn laarzen dus niet uit te trekken.

Vanuit een kantoor met uitzicht op de veestapel kan een veehouder zijn veestapel beter managen.
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6 Bestaande bouw en renovatie

6.1 Verbouwen of nieuwbouw?
Alvorens een verandering in de bedrijfsvoering door te 

voeren - de overstap naar robotmelken en/of uitbreiding 

van het bedrijf - is het zaak om na te gaan of de huidige 

huisvesting van de koeien nog voldoet aan de verwachtingen 

en toekomstwensen. Soms kan het bestaande gebouw 

weer nieuw leven in worden geblazen via een aantal 

aanpassingen, bijvoorbeeld aanbouw van een nieuw 

gedeelte, vervanging van de ligboxen of verhoging van het 

dak. In andere situaties gaat de voorkeur uit naar een geheel 

nieuw gebouw dat - ook voor de toekomst - aan alle wensen 

voldoet. De Astronaut melkrobot is geschikt voor plaatsing 

in zowel bestaande situaties als nieuwbouwprojecten. 

Daarnaast kan de melkrobot altijd naderhand worden 

verplaatst naar een andere locatie, wat een grote mate van 

flexibiliteit garandeert.

6.2 Robotplaatsing in bestaande stallen
Nieuwe melkrobots worden met grote regelmaat in 

bestaande stallen geplaatst. In dit geval is een aantal 

aanpassingen nodig om de robot in de stal te kunnen 

plaatsen en om de routing van koeien naar de robot 

mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk om na te 

gaan in welke mate de huidige stal voldoende comfort en 

ruimte voor de koeien biedt.

Renovatie van een stal is een optie als:

Renovatie veel goedkoper is dan nieuwbouw.  `

De stal na renovatie niet te sterk afwijkt van de  `

gewenste stal. 

Er ruimte is voor eventuele uitbreiding of verbetering  `

van de bestaande stal.



Signalen die aangeven 
dat de kwaliteit van 
de ligbox  
onvoldoende is:

< 80% van de dieren die contact hebben • 
met een box, ligt.
Het gaan liggen duurt gemiddeld meer • 
dan enkele minuten. 
Er liggen koeien achterwaarts of naast de • 
boxen. 
De koeien hebben gezwollen knieën, • 
kale hakken of abcessen, bulten en kale 
plekken op het lichaam. 
Het staal van de ligboxonderdelen glimt • 
op bepaalde plekken meer dan op andere 
plekken. 
Er zijn bepaalde ligboxen die consequent • 
door dieren worden vermeden.  
De koeien zijn extreem vuil aan uier, • 
staart, achterpoten en billen.
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Kritische punten in de discussie over renovatie zijn:

Een renovatieplan; maak een renovatieplan voor de totale 

kudde. Vaak vergeten veehouders dat een uitbreiding 

van het stalgedeelte voor de melkkoeien ook een 

uitbreiding van het jongveegedeelte noodzakelijk maakt. 

Er moeten immers meer vaarzen worden aangehouden 

voor vervanging. Nadien blijkt vaak dat nieuwbouw voor 

de koeien beter zou zijn geweest en dat het bestaande 

gedeelte prima kan worden gebruikt voor de opfok van 

het jongvee.

Een keuzelijst: maak een lijst van de keuzes die zijn 

gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot boxbedekking 

en stalinrichting. Controleer deze lijst als alle beslissingen 

zijn genomen en bekijk het effect van de gemaakte 

keuzes op de totale bedrijfsvoering. Vaak wordt over het 

hoofd gezien wat de impact van een keuze kan zijn op - 

bijvoorbeeld - de arbeidsbesteding. Pas de lijst zo nodig 

aan en gebruik deze tijdens de renovatie.

In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op het 

comfort van de ligboxen, de kwaliteit van het voerhek en 

stalvloer evenals de ventilatiemogelijkheden. Door deze 

punten in de bestaande stal te beoordelen wordt een 

overzicht gecreëerd van de verbeterpunten en dus van de 

punten in de stal die aanpassing vergen. Tevens wordt er 

aandacht besteed aan de mogelijkheden om koeien op een 

passende manier naar de robot te routen. Vrij koeverkeer 

is daarbij een belangrijke voorwaarde.

6.3 Comfort van de ligboxen
Om te bekijken in hoeverre koeien het in de bestaande 

stal al comfortabel hebben, kan de veehouder een aantal 

tests uitvoeren. Tel op een tijdstip dat het relatief rustig 

is in de stal - het aantal koeien dat staat, ligt en eet. 

Vergelijk dit aantal dieren met het aantal koeien dat in de 

weide - zonder een bijzondere reden - zou stilstaan; in de 

wei staan slechts heel weinig gezonde koeien zonder een 

speciale reden stil.

Voorbeeld van deze test. Op een rustige wintermorgen werd 

bovenstaande test uitgevoerd in een stal met 70 koeien. 

10 koeien stonden te eten, 2 stonden wat doelloos voor 

zich uit te staren en 58 dieren lagen te rusten. In hoeverre 

verhouden deze aantallen zich tot de dieren in de stal van de 

veehouder? Dit voorbeeld geeft een normale verdeling van 

de koeien weer als het gaat om eten, rusten en liggen.

Wanneer er na het tellen een afwijkende verhouding 

wordt gevonden, kan dat betekenen dat er iets mis is 

met het koecomfort. Probeer dan te achterhalen wat er 

precies aan schort. Koeien moeten een aantal beslissingen 

nemen voordat ze gaan liggen. Neem eens de tijd om het 

ligproces te observeren. Aarzelen ze, of zijn ze bang? Of 

juist vol vertrouwen? Vanuit stand gaan liggen in een box 

betekent dat de koe door de knieën moet. Is dit misschien 

pijnlijk? Kunnen de koeien zich bezeren wanneer ze gaan 

liggen? Door het liggedrag te observeren, kan er worden 

beoordeeld of er voldoende ruimte is en of het de koeien 

gemakkelijk afgaat. Let ook op de fysieke conditie van de 

koeien. Gezwollen knieën of kale hakken horen niet voor 

te komen. En hoe ziet de romp van de koeien eruit? Zijn 

er abcessen, bulten of blauwe plekken te zien? Uitvoering 

van deze eenvoudige tests levert een goed beeld op van 

het comfort van de ligboxen.

6.4 Kwaliteit van het voerhek
Om dagelijks zo veel mogelijk ruwvoer op te nemen, 

moeten de koeien op een comfortabele manier kunnen 

eten. Naast de noodzaak dat er altijd voldoende ruwvoer 

van goede kwaliteit wordt aangeboden, dienen de 

dieren ook in alle rust en in een goede houding aan het 

voerhek te kunnen eten. In oudere stallen is de bovenste 

buis van het voerhek vaak te laag, wat irritaties aan de 
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schoft kan veroorzaken. Bloeduitstortingen, irritaties en 

abcessen op de schoft kunnen een gevolg zijn van het 

regelmatig stoten of langdurig duwen tegen een te lage 

buis. Beschadigingen of drukplekken op de schouders 

kunnen het gevolg zijn van een te lage voergang of het te 

weinig aanschuiven van voer, waardoor de dieren te ver 

moeten reiken. Bij het beoordelen van het voerhek en de 

voermethode moet rekening worden gehouden met het 

voermanagement.

Kijk op verschillende momenten in de stal naar het aantal 

koeien dat ruwvoer opneemt en controleer de pensvulling 

van de dieren regelmatig. Een geringe pensvulling 

kan betekenen dat de kwaliteit of kwantiteit van het 

aangeboden ruwvoer onvoldoende is, maar kan ook 

betekenen dat er onvoldoende eetplekken beschikbaar 

zijn. Let hierbij ook specifiek op de pensvulling van de 

ranglagere dieren, zoals pasgekalfde koeien en vaarzen.

6.5 Ventilatiemogelijkheden in de stal
In vergelijking met vroeger, wordt het belang van 

voldoende frisse lucht steeds beter ingeschat. Eén van 

de belangrijkste parameters bij controle op voldoende 

ventilatie is het gevoel van de veehouder zelf. Neem de 

tijd om tijdens verschillende seizoenen in het jaar bewust 

stil te staan bij de verhouding tussen het klimaat in de 

stal en het buitenklimaat. Hoe voelt het klimaat in de stal 

aan? Is het koud? Is het warm? Is er sprake van tocht of van 

natuurlijke trek? Hoe staat het met de luchtvochtigheid? 

Is er sprake van een sterke mest- of ammoniakgeur? Door 

middel van een rookproef kan de luchtstroming in de stal 

in kaart worden gebracht.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar het gedrag 

van de koeien. Als er sprake is van een hoek in de stal 

waar dieren niet gaan liggen, kan dat duiden op tocht 

of juist op gebrek aan frisse lucht. Het opzoeken van 

ventilatieopeningen door koeien kan duiden op een tekort 

aan frisse lucht. In veel gevallen kan de ventilatie redelijk 

worden verbeterd door de openingen in de wanden te 

vergroten. Een muur kan bijvoorbeeld tot op een hoogte 

van 1 meter worden afgebroken, of vrijwel volledig 

worden vervangen door windbreekgaas. Ook de installatie 

van ventilatoren kan uitkomst bieden.

6.6 Beoordelen van de stalvloer
In de loop der jaren slijt de stalvloer door intensief 

gebruik: de vloer wordt slecht beloopbaar door gladheid 

of scherpe uitsteeksels en de mest wordt onvoldoende 

doorgelaten. Op een te gladde vloer zijn de dieren 

onzeker; ze bewegen zich dan traag voort. Daarnaast 

kunnen ze uitglijden bij een confrontatie met een 

soortgenoot of de veehouder en vertonen ze minder goed 

bronstgedrag (bespringen van een koppelgenote). Een 

te gladde vloer kan vrij eenvoudig worden opgeruwd of 

voorzien van een rubberen toplaag.

Signalen die 
aangeven dat 
de kwaliteit van 
het	voerhek	te	
wensen overlaat:

De dieren moeten diep door de • 
knieën om te kunnen eten. 
De koeien wrijven met hun schoft • 
langs de bovenste buis, wat irritaties 
op de schoft veroorzaakt. 
De oppervlakte van de voergang • 
schaaft de hand open als men er 
met de knokkels langs gaat. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van • 
bepaalde voerplaatsen.

De kwaliteit van 
een stalvloer is 
voldoende als:

De koeien zeker lopen en voldoende • 
grote passen maken. 
De dieren het gedrag rondom tocht • 
goed kunnen vertonen.
Koeien comfortgedrag (zoals • 
zichzelf likken) vertonen. 
De vloer geen oneffenheden en • 
scherpe uitsteeksels vertoont.
De mest goed door de roosters kan • 
zakken. 
Er geen roosters gescheurd, verzakt • 
of afgebrokkeld zijn.
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23 foot

In het geval van een roostervloer met gescheurde of 

verzakte roosters moeten de roosters onmiddellijk worden 

vervangen, om het risico op klauwletsel te minimaliseren. 

Eventueel kan dan direct worden gekozen voor berijdbare 

roosters, bijvoorbeeld om mechanisch instrooien in de 

toekomst mogelijk te maken.

6.7 Routing naar de robot
Het belangrijkste bij het inpassen van een melkrobot 

in een stal is het creëren van voldoende ruimte voor de 

robot. Hanteer bij één robot een ruimte van minimaal vijf 

meter; bij twee robots is de benodigde ruimte minimaal 

zeven meter.

Daarnaast is het erg belangrijk dat er voldoende ruime 

oversteekplaatsen zijn van de lig- naar eetruimte en vice 

versa, zodat de dieren hier ongehinderd kunnen passeren. 

Voor een passend advies over het inbouwen van een robot 

in een bestaande stal kan informatie worden ingewonnen 

bij een adviseur van Lely.

16 foot

Berging / 
machinekamer

Strohok

Zorg voor voldoende ruimte om de melkrobot onder te brengen. Hanteer bij één robot een ruimte van minimaal vijf meter; bij twee robots is de 
benodigde ruimte minimaal zeven meter. Bron: Lely Industries

Machinekamer

Kantoor
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Met	dank	en	waardering	aan	het	adres	van: 
Jack Rodenburg / DairyLogix 
Alice Booy / Cowtalk 
Tom Vanholder / Vetvice / Lely 
 
Deze brochure is de tweede in een reeks Lely-publicaties onder de titel 
"Farm Management". Lely verstrekt tevens informatie over opfok van 
jongvee, melkwinning en robotmanagement in de melkveehouderij.
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Voetbad

Silotank
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Voetbad

Uitgewerkt voorbeeld van een stalindeling; de nummers verwijzen naar de paragrafen in dit hoofdstuk. Bron: Lely Industries
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