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De schoftboom moet in de ogen van Vetvice verder naar voren. 
Door de bovenste buis bijna recht te maken komt de neus- of 
kopboom vanzelf hoger en biedt meer vrijheid. De kop- en heup-
opening kunnen weg. I LLUSTRAT IES: ALBERT GROENENDAAL
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De kopruimte aan de voorkant van de ligbox is in veel stallen 
beperkt. In deze dubbele boxenrij hebben de koeien volop ruimte 
om bij het opstaan flink naar voren te strekken. Hierdoor staan 
ze gemakkelijker op. FOTO: JAN S IBON

Ligbox kan vaak 
koevriendelijker

O
P veel veebedrijven spelen proble-
men die zijn terug te voeren op 
ongeschikte ligboxen; ook in 
nieuwe stallen.  Nico Vreeburg, 

dierenarts en stallenbouwadviseur bij 
Vetvice, zegt dat hij iedere week tele-
foontjes krijgt van teleurgestelde veehou-
ders: “De koeien lopen in een mooie 
nieuwe stal maar gaan te weinig liggen. 
Dat is triest. Na een flinke investering ko-
men de hoge verwachtingen niet uit.” 

Vreeburg weet dat diverse zaken spe-
len. Gewenning kan een oorzaak zijn. 
Een tweede punt is de boxbreedte. Daar 
ergert hij zich enorm aan. “De hele we-
reld doet het anders. Alleen Nederland 
en België houden vast aan een breedte 
van 1,10 m. In Duitsland is 1,20 m ver-
plicht en Zwitserland heeft 1,31 m van 
hart tot hart als minimumeis.” 

van 700 kilo die ruim 3 m ruimte nodig 
heeft om op te staan en zijn eigen lijstje. 

 Bij drie boxen (typen 1, 2 en 3 in de il-
lustraties) is een heupopening (de verho-
ging in het achterste deel van de afschei-
ding) zichtbaar. Die moeten koeien meer 
ruimte geven wanneer hun baas koos 

In veel nieuwe stallen liggen koeien te weinig door 

te smalle boxen en te weinig kopruimte. Vetvice 

stelt dat 80 procent van de boxen ongeschikt is.

r u n d v e e h o u d e r i j

 Als derde punt noemt de staladviseur 
de enorme variëteit die stalinrichters 
aanbieden. Met diverse vreemde bochten 
en kronkels in het ijzerwerk en regelma-
tig te krappe maten. Stellig: “80 procent 
is ongeschikt voor de moderne melkkoe.”

Vreeburg meldt dat Vetvice een lijstje 
heeft van geschikte boxafscheidingen. 
Die wil hij niet aan de pers geven. Een vee-
houder met (ver-)bouwplannen krijgt die 
wel te zien. Wel verwoordt hij de zes basis-
voorwaarden voor een goed ligbed (zie 
Aandachtspunten voor goede ligplaats), 
waarvan hij de eerste drie essentieel vindt. 

 Populaire boxen onder de loep 
 Een belrondje langs grote stalinrichters 
brengt de meest verkochte typen in 
beeld. Vreeburg geeft aan waar deze be-
ter kunnen. Hij gaat uit van een HF-koe 
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Deze box heeft een goede maatvoering. De enige belemmering bij 
het opstaan vormt de neus- of kopneusboom. De bovenste buis 
recht maken schept ruimte. Of maak deze buis langer, zodat de 
neus- of kopboom verder naar voren komt.
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Er zijn weinig afstellingsmogelijkheden bij dit type boxafschei-
ding. De neus- of kopboom moet iets omhoog. Als de boxen vol-
doende breed zijn – Vetvice prefereert 120 centimeter breedte 
– voegen de kop- en heupopening weinig toe.
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Een eenvoudige zwevende box geeft de 
koe in de diepstrooiselbox veel bewe-
gingsvrijheid. FOTO: DENNIS  BEEK FOTOGRAF IE

moeilijker opstaan en onder de beugel 
mesten. Vieze boxen, vieze koeien en 
meer werk voor de veehouder. Houd de 
onderste buis recht, dan stuur je de koe 
vanzelf om rechter te gaan liggen.” 

 De kronkel in het voorste deel van de 
ligbox, het kopgat, vindt Vreeburg onzin. 

Zeker in nieuwe stallen: daar werkt zo’n 
bocht alleen kostenverhogend. In krappe 
bestaande ligboxen steken de koeien 
daar wel hun kop door, maar gaan 

voor smalle (circa 110 cm) boxen. Vree-
burg gaat uit van minimaal 120 cm box-
breedte en vindt een heupopening dan 
overbodig. “Koeien liggen deels onder de 
heupopening, met kans op rugbeschadi-
gingen. Ook liggen ze door de heupope-
ning gauw scheef in de box, waardoor ze →
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Een goede ligplek voor 
melkkoeien voldoet vol-
gens Vetvice aan zes 
voorwaarden.

❶ Een zachte bodem met 
goede grip. Liefst zand of 
diepstrooisel (15-35 cen-
timeter diep), een water-
bed of een goede, zachte 
matras of rubbermat met 
minstens 5 cm schuim er-
onder.
➋ Vrije kopswingruimte 
tot 3,00-3,30 meter leng-
te vanaf achterrand box, 
en 1 m hoogte vanaf lig-
boxbodem. Plaats een 
eventuele kopband (of 
-buis) op minimaal 1 m 
boven boxbodem. Kop-

gaten aan zijkant boxaf-
scheiding zijn een slecht 
alternatief voor kopruimte 
aan de voorkant.
➌ Schoftboom maximaal 
naar voren en naar boven 
plaatsen. Bij voorkeur 
een flexibele schoftband 
of ketting, minimaal 170 
cm horizontaal gemeten 
vanaf achterrand en min-
maal 120 cm boven lig-
boxbodem.
➍ Lage, afgeronde knie-
boom van maximaal 5-15 
cm boven ligboxbodem. 
Afstand knieboom tot 
achterrand (of binnenkant 
achterbuis/balk) minimaal 
180-195 cm. Lage verho-
ging is voldoende om de 

koe te leren achterin de 
box te gaan liggen. De 
lage knieboom zorgt er 
ook voor dat de koe mak-
kelijk een voorbeen er-
overheen kan zetten bij 
het opstaan.
➎ Breedte van de ligbox 
minimaal 122 cm hart op 
hart. Droge koeien zijn 
groter en zwaarder en 
hebben minimaal 130 cm 
nodig.
➏ Plaats de onderste 
buis van de boxafschei-
ding zo laag dat koe er 
niet met haar rugwervels 
onder kan raken, of zo 
hoog dat ze er geen last 
van heeft met haar rug-
wervels (30 tot 40 cm).

Aandachtspunten voor goede ligplaats
daardoor ook sneller scheef liggen. 

 De veel verkochte boxen hebben alle 
een vaste schoftboom. Vetvice prefereert 
een flexibele schoftboom. Een band of 
schoftketting stuurt de vaars, terwijl een 
oudere koe in de flexibele schoftband of 
ketting kan hangen, om meer ruimte te 
creëren. Voor de koe van 700 kilo moet 
de afstand van schoftboom tot achter-
rand minimaal 170 cm zijn. Beter is op 
185 cm van de achterrand een flexibele 
band of schoftketting te plaatsen. “Veel 
veehouders zijn dan bang voor te veel 
mest in de boxen. Daarom ben ik voor-
stander van een lage knieboom. Daarmee 
stuur je het liggedrag heel eenvoudig en 
heeft de koe toch veel vrijheid in de box.” 

 Verstellen breedte zeer moeilijk 
 Opmerkelijk is dat alle populaire boxen 
een vaste voet of aansluitpunt hebben. 
Verstellen in de breedte is lastig, zo niet 
onmogelijk. Boxen opgehangen aan twee 
horizontale pijpen zijn het makkelijkst te 
verstellen. Daarentegen ziet Vetvice dat 
een standpaal per boxafscheiding de 
koeien beter recht stuurt. Vreeburg: “Bij 
een vast aansluitpunt per boxafscheiding 
vraagt het visie van een veehouder om ze 
direct op de juiste breedte te bevestigen.” 

 Nogal eens is de kopruimte naar voren 
te krap. Vreeburg vraagt zich af waarom 
afscheidingen een bocht naar beneden 
hebben aan de voorkant, net voor de 
schoftboom. Hij adviseert de bovenste 
boxbuis recht te houden. Dan komt de 
neus- of kopboom vanzelf een stuk ho-
ger. Om doorlopen van vaarzen in dub-
bele boxrijen te voorkomen, kan de vee-
houder een (flexibele) spanband aan-
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Engelse R-ligboxen zijn populair in diepstrooiselboxen. De koeien 
liggen er goed in. Het grootste nadeel is de achterpoot; die be-
lemmert het automatisch strooien en schoonmaken.
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USA Comfort (Brouwers) scoort volgens Vetvice goed. Mits op 
kop geplaatst voldoen onder andere ook Combi Comfort (De 
Boer), Comfort-FF (Spinder) en Super Comfort Grootvee (DSD).
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brengen 100 cm boven ligbodemniveau. 
 Engelse R-boxen zijn populair in stal-

len met diepstrooisel. “De afscheiding is 
redelijk goed. Koeien liggen er goed in, 
maar wij hebben onze bedenkingen bij 
het comfort van de veehouder. Strooien 
en eventueel schoonkrabben of harken is 
niet of veel moeilijker te automatiseren.” 

 Vreeburg ziet vaak dat de schoft boom 
bij diepstrooiselboxen te laag is. Bij type 
4 is de hoogte goed, mits de hoogte van 
het ligbed niet te veel wisselt. De afstand 
tot de achterrand mag ruimer. Het boxty-
pe in illustratie 5 kan in de ogen van Vet-
vice als voorbeeld dienen: een simpel uit-
gevoerde box die de koe voldoende 
stuurt maar haar ook veel vrijheid geeft. 

 Eerst advies, dan pas kopen 
 Vreeburg hoopt dat veehouders met 
bouwplannen meer aandacht geven aan 
het juiste ligbed: koop goed advies in 
en laat een onafhankelijk adviseur meekij-
ken voordat de order uitgaat. Vreeburg: 
“Onlangs belde een veehouder dat hij 
boxafscheidingen had gekocht; hoe hij ze 
moest afstellen, was de vraag. Aan het 
ijzer zaten we vast. We hebben de zweven-
de boxen er uiteindelijk op kop aangezet, 
en de koeien lagen er vanaf dag 1 goed in. 
Maar eigenlijk had deze veehouder eerder 
advies moeten vragen en niet achter één 
stalinrichter moeten aanlopen.” 

 Rob Hoefman 
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