
Van:   
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 15:50 
Onderwerp: AANVRAAG INNOVATIEVE STALLEN met radiateuren van PVT in mest die besparen op 
emissie en energie 
 
Beste, 
Met vele boeren willen we subsidie aanvragen voor innovatieve stallen met PVT in mest en op het 
dak. 
PVT-zonpanelenbron levert zowel stroom als warmte voor een warmtepomp, van hetzelfde dak waar 
PV-zonpanelen alleen stroom leveren.  
Bij deze multifunctionele "zonnepanelen" zit achter het stroomopwek-deel (PV) een radiateur waar 
glycol doorheen stroomt, dat warmte/koelte (T) uit buitenlucht haalt. 
De warmte/koelte-oogst werkt ook in donker en winter en altijd zonder geluid.  
Een PVT-installatie heeft een hogere seasonal efficiency 5,6 (vastgesteld door BCRG) en lagere totale 
kosten, dan "de" lucht/water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen (die 
dus met SCOP 3,5 hoger stroomverbruik heeft).  

Bovendien kunnen de radiateuren van PVT, ook in mest zodat de ammoniak- en methaanuitstoot 
vermindert. Daardoor kan worden voldaan aan Besluit Emissiearme Stallen en hoeven niet de 
betonroosters worden vervangen door "betere" (die volgens Rechtbank onvoldoende effect hebben, 
waardoor overheid ze niet kan verplichten). 
De geoogste warmte van dak en of mest kan worden benut voor maken van warm 
reinigingswater (voor melkinstallatie, kaasmakerij etc), verwarming van de boerenwoning en soms 
zelfs omliggende woningen. 
 
Wilt u aub hierover publiceren op uw media en de 2 vragen verderop beantwoorden? 
 
 
Nieuwe stallen 
Voor nieuwe stallen hebben R&R systems https://energieverdieners.nl/  en DLV kennis opgedaan in 
"Koele Koeien". Daarbij werden radiateuren van PVT-installatie op loop- en ligplekken toegepast 
(Koeldek) en wordt mest weggeschoven. Zie bijgevoegd onderzoeksrapport. 
 



 
 
 
Bestaande stallen 
Voor bestaande stallen kunnen de radiateuren in bestaande mestgangen en -putten (Koeldek Plus). 
De radiateuren drijven in de mest, zodat er altijd maximaal contact-oppervlak is voor warmte 
uitwisseling. Daarbij moet goed gelet worden op dat de mest niet gaat blokkeren bij het mixen. Dat 
lossen we praktisch op met kennis van boeren.  
 

  

 
 
De radiateuren van https://energieverdieners.nl/ kunnen gecombineerd met hun eigen PVT-
zonpanelenbron en water/water-warmtepomp. Ook stapsgewijs te investeren, beginnend met 4 PVT-
panelen, radiateuren in mest en hybride warmtepomp (ca €3-5000 na aftrek subsidie en bij gasketel 
of boiler): 
 



 
 
En PVT is te combineren met extra radiateuren op dak waar geen licht bij nodig is én met stroom- & 
warmte-opslagtank van Energieverdieners of die van https://escom.nu/: 
 

 

 
 
Stroomopslag is mogelijk in lithiumvrije fair trade zoutwaterbatterij Greenrock: 



 

Stroomopslag 2,5kw €2k-30% subsidie: 10kw €8k-30% subsidie:  
 
 
Tevens kan eea naar wens gecombineerd met hoog efficiënte PVT-panelen 
van https://triplesolar.eu/ en met fair trade recyclebare PV-panelen van https://www.zonnig.nl/: 

 
De Total Cost of Ownership van PVT-panelen voor warmtepomp is laagste en er zijn minder 
netverzwaring en zonstroomakkers nodig dan in Klimaatakkoord berekend. Hierbij zijn meeberekend 
de aanschaf (blauw), stroomverbruik & de-icen & bijverwarmen (rood) en onderhoud (grijs). 
Bij "de" lucht/water-warmtepomp met ventilator-luchtbron is stroomverbruik hoog vanwege lage 
efficiency vastgesteld door BCRG. En het onderhoud is relatief veel omdat al na 10 jaar de ventilator-
luchtbron wordt vervangen vanwege slijtage aan de ventilator en compressor die buiten staan 
(Bron: "mijn" Plan Duurzaam Sociaal NL).  
 
 
Vraag 1. Wie kan helpen met innovatie-aanvraag PVT & mest vóór 12-02-
2022 via onderstaande? 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallen/subsidie-
onderzoeken-en-ontwikkelen-innovaties-stalsystemen en  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-
pop3-wegwijzer/subsidie-voor-groen-economisch-herstel-landbouw 



 
Vraag 2. Wie wil €600 bijdragen om aanvraag door Dienst Landbouw 
Voorlichting te laten doen €2750? 
 
 
Achterliggend onderzoek en Plan Duurzaam Sociaal NL 
Ik verdien als adviseur niets aan dit project en heb geen financieel belang, want adviseer elders over 
duurzaam wonen - voedsel - aarde. 
Het mooie van PVT-zonpanelenbron voor water/water-warmtepomp is dat burger lagere Totale Cost 
of Ownership heeft voor gasloos verwarmen/koelen.  
En het stroomnetwerk hoeft minder verzwaard en met PVT-installaties op gebouwen zijn minder 
zonstroomakkers nodig dan in Klimaatakkoord en RES is berekend.  
De 35Tw opwek via zonstroomakkers en windmolens op land is namelijk berekend met "de" 
lucht/water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen, die 2x meer stroom 
verbruikt. 
 
Met PVT op gebouwen behouden we akkers voor duurzaam voedsel voor NL vanuit locale boeren. En 
voor nieuw houtsnipperbos om met houtwoningen het woningentekort op te lossen in bestaande 
steden (door lichte constructie kan dat deels op bestaande gebouwen). 
Meer uitleg op Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters (klik op pin in Nijmegen). En 
op DuurzameHuizenroute hoekwoning 1924 met PVT. 
Of direct naar "mijn" Plan Duurzaam Sociaal NL dat ik maakte obv 30 jaar ervaring met boeren, 
consumenten en overheid (oa Milieuplan Ed Nijpels, VINEX Hans Alders, gebiedsgericht beleid Chris 
Kuijpers, Brabant Lambert Verheijen & Pieter van Geel, Gelderland Co Verdaas, Waterbeheer 21e 
Eeuw Rathenau Instituut, Koning Willem Alexander, Paul Depla etc):  
https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad/ 
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1. Management samenvatting (1-2½ pagina’s) 
Beschrijf de doelstelling en probleemstelling van het onderzoeks- en ontwikkelingstraject. Geef hierbij aan of en 
zo ja waarom deze is gewijzigd ten opzichte van de offerte. 

 
Door koeling hebben we in een rundveestal de totale emissie van ammoniak en methaan met 22% 

gereduceerd. Bij momentopnames is de ammoniak reductie 76%, dit is bij warm weer met veel wind. 

 

Dit resultaat levert een unieke toevoeging van succesvolle maatregelen aan de bestaande 

mogelijkheden. Het is tijdens deze praktijkmetingen echter minder dan de beoogde 50% die kan 

worden gereduceerd in de melkveehouderij
.
 De praktijkomstandigheden waren daarvoor niet optimaal 

(zie bijlage 2) en het project gaat na afloop van deze SBIR dan ook door om de resultaten te 

verbeteren. Dit met de intentie om deze toepassing toe te voegen aan de RAV lijst met een eigen 

emissiecijfer of met een vast reductiepercentage in combinatie met andere maatregelen. Dit is de 

commercialisatiefase die na afloop van deze SBIR verder gaat. 

 

Het project Koele Koeien richtte zich op de ontwikkeling van een nieuw emissiereducerend 

stalsysteem waarbinnen de boxvloer, het voerpad en de mest op de mestgang direct gekoeld worden. 

Het consortium wil de techniek ontwikkelen om de mest en urine van melkvee te koelen via het 

contactoppervlak van de vloer en de directe omgeving. R&R Duurzaam BV werkt met een 

gepatenteerde lamel die in een dichte asfalt- of betonvloer kan worden gestort en zodoende deze 

koeling van de mest mogelijk maakt. 

 
Uit het haalbaarheidsonderzoek van fase 1 van deze SBIR opdracht blijkt dat de ammoniakemissie 

met maar liefst tot 76% kan afnemen in dit stalsysteem. Zowel de temperatuur van de omgeving als 

die van het contactmateriaal met de mest en urine spelen daarbij een belangrijke rol. Naast ammoniak 

nemen ook andere emissies, zoals die van methaan, af. Daarnaast blijkt dat het systeem een positief 

effect heeft op dierenwelzijn omdat de koeien het grootste deel van het jaar behoefte hebben aan een 

koeler klimaat in de stal en zijn er mogelijkheden om de warmte verder te benutten en zo energie te 

besparen. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat melkveehouders bij een maximale toepassing van 

het koeldeksysteem meer dan het tienvoudige aan energie kunnen opwekken aan warmte dan het 

melkveebedrijf zelf nodig heeft. 

 

Noodzaak R&D traject 

R&R Duurzaam werkt met een gepatenteerde lamel die in een dichte asfalt- of betonvloer kan worden 

gestort. R&R Duurzaam beheerst de techniek om de temperatuur in de vloer te sturen en daarmee 

geconditioneerde ruimtes te creëren. De innovatie die moet plaatsvinden is om de toepassing van de 

gepatenteerde lamel optimaal te integreren in de betonvloeren in rundveestallen en in de bestaande 

emissiearme vloeren. We hebben in een prototype stal de toepassing geïnstalleerd en middels diverse 

testen en monitoring de feitelijke emissiebeperking gemeten.  

 

De afgelopen maanden is op de locatie bij familie Nagels in Alken (België) een nieuwe stal 

gerealiseerd. De stal is gereed en is gebruik genomen.  

 

Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek het perspectief voor het koeldeksysteem groot te zijn. Met een 

relatief eenvoudig en goedkoop systeem lijkt: 

 een reductie van 76% op ammoniakemissie te behalen (doelstelling van > 50%);  
 een significante reductie op methaanemissie haalbaar, groter dan het doel van 25%;  
 het dierwelzijn en de diergezondheid minimaal gelijk en op warme dagen (> 20o) beter; 
 voor 440 kWh aan thermische energie opwekking per 1000 l melk mogelijk, bij een normverbruik 

van 49 kWh per 1000 l melk (>75% eigen verbruik); 
 verbeteren van het proces van mestbewerking mogelijk. 
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Het uiteindelijke doel is om landelijk een forse vermindering van ammoniakemissie te realiseren. 

Hiervoor moet het systeem op zich zo optimaal mogelijk zijn en aantrekkelijk zijn voor een grote groep 

melkveehouders. Bovendien zou het kunnen worden toegepast in combinatie met de reeds bestaande 

emissiereducerende vloerconcepten waardoor een nog grotere reductie realistisch is. Deze 

combinatiemogelijkheden en bijbehorende ammoniakemissiereducties zijn in het onderzoeks- en 

ontwikkeltraject onderzocht. 
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Ga vervolgens in op de conclusie van het onderzoek over de vraag: 

a. of het product of de dienst “werkt” en voldoet aan technische eisen vanuit eindgebruikers en wet- en 
regelgeving; 

 
Provincie Noord-Brabant heeft op 7 juli 2017 een gewijzigde Verordening Natuurbescherming 

aangenomen. In deze verordening zijn de normen voor nieuwe melkveestallen aangescherpt naar 7,0 

kg NH3. Deze norm wordt de komende jaren stapsgewijs verder aangescherpt tot 6,0 kg NH3 bij 

beweiden en 4,0 kg NH3 bij permanent opstallen. De bestaande emissiearme systemen kunnen deze 

reductie niet behalen. Echter in combinatie met het koelen van de vloer met hulp van het koeldek 

systeem, kan de benodigde reductie wel worden behaald.  

 

Aangezien dit systeem goed kan concurreren met de bestaande technieken en daarnaast ook de 

verwachting heeft om de best beschikbare techniek te worden, verwachten wij een heel hoge 

toepassingsgraad (> 25%) bij nieuw- en verbouwingen van melkveestallen wanneer we de gemeten 

emissiereductie kunnen bewijzen en vastleggen in de RAV lijst. Deze laatste stap is nog wel 

essentieel om in Nederland te voldoen aan de eisen vanuit wetgeving. Op dit moment is dit een 

politieke uitdaging, er zijn nu maar 4 vloersystemen goedgekeurd voor emissiereductie. De 

vloerfabrikanten zijn daar een lobby voor gestart om de beoordelingswijzen te herzien. Dit gaat 

onvermijdelijk ook voor ons product gelden. 

 

b. of er “een markt is” voor het product of de dienst en wat de positie in die markt is (commerciële perspectieven 
voor fase 3). Ga hierbij in op de eindgebruikers, hoe het product of de dienst qua prestatie (en prijsstelling) 
aansluit op hun behoeften en mogelijkheden en wat bestaande alternatieven zijn voor de eindgebruikers; 

 

De markt is voor de eerste 3 jaar 1,7% van de 17.000 gespecialiseerde melkveehouderijen in 

Nederland, dit zijn de 300 bedrijven die jaarlijks een duurzame stal hebben gebouwd in de afgelopen 

jaren. Wij verwachten dat het aandeel in de markt in vijf jaar groeit naar 3% van deze 300 bedrijven 

die gemiddeld € 250.000 in het systeem of een of meerdere deelsystemen zullen investeren. Dit is 

een omzet van 4,5 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Het uiteindelijke aandeel van systemen die 

zich berusten op koeling van de mest schatten wij in op 25%. Van de 300 bedrijven die investeren in 

emissiearme technieken per jaar, zal een groot aandeel de best beschikbare techniek moeten inzetten 

vanwege de wetgeving (PAS). Gezien de lage kostprijs van het koeldeksysteem en de 

combinatiemogelijkheden met emissiearme vloeren en ook de luchtwassers, is er tot op heden geen 

beter alternatief. Afhankelijk van de vereiste reductie zal de ondernemer één van deze technieken of 

een combinatie kiezen. Vooral bij ondernemers die de opgeleverde warmte kunnen benutten, heeft 

het koeldeksysteem een uniek voordeel ten opzichte van de genoemde alternatieven. 

 
  



 

SBIR15S027 Eindrapport  6  

c. wat de verwachte (kwantitatieve) bijdrage is aan het maatschappelijk vraagstuk uit de aanbesteding bij 
commercialisatie van het product of de dienst; 

 

De impact die deze innovatie gaat geven op de melkveehouderij is groot. Het toepassingsgebied is 

heel breed en de techniek is cumulatief met bestaande technieken. Afhankelijk van de situatie en 

wens van de ondernemer kan deze kiezen voor de economisch beste optie.  

 

Primaire doelstelling Secundaire doelstelling Bijkomende effecten Voorlopig resultaat  

Ammoniak emissie   - 22 % 

 Energie 

zelfvoorzieningsgraad 

 673% 

 Dierwelzijn  Niet aantoonbaar 

 Diergezondheid  Niet aantoonbaar 

 Methaan (en lachgas)  - 22% 

 Rendement mestvergisting   +10% 

 Geur en fijnstof  Niet aantoonbaar 

  Beloopbaarheid beter 

  Conservering voer beter 

 
d. wat de verwachte (kwantitatieve) overige effecten op de maatschappij zijn (zowel positieve als negatieve 

aspecten op gebieden zoals duurzaamheid); 

 

Door de vloerdelen te gaan koelen zijn er een aantal extra voordelen te verwachten. Door een koeler 

klimaat in de stal is de ventilatiebehoefte lager waardoor emissies afnemen. Dit heeft ook effect op de 

emissie van geur en (zeer) fijn stof. Door te koelen kunnen alternatieve emissiereducerende 

maatregelen zoals luchtwassen achterwege blijven, de stallen kunnen hun open karakter behouden. 

Een koele vloer op warme dagen levert condensvorming op en op koude dagen is het ook mogelijk 

om de vloer vorstvrij te houden. Hierdoor zullen jaarrond de mestschuiven beter werken. De vloer blijft 

schoner en beter beloopbaar voor boer en vee. Koelen van de vloerdelen levert ook een betere 

conservering op van het voer aan het voerhek, Het voer zal minder snel broeien op warme dagen, 

hierdoor is er een hogere voerefficiëntie haalbaar en een betere voeropname van het vee.  

Als laatste blijven mineralen beter beschikbaar in de mest. Dit levert voordelen op voor nageschakelde 

technieken zoals mestvergisting of scheiding. 
 

Beschrijf vervolgens op hoofdlijnen hoe ziet het vervolg (fase 3) eruit en wat zijn hierbij de eventueel resterende 
knelpunten op de volgende gebieden:  
a. technisch (bijv. is aanvullend technisch maatwerk nodig voor specifieke afnemerswensen?) 

 

De vloerdelen worden nu uitgevoerd volgens de commerciële vloer van ALTEZ. Het zal nodig zijn om 

de koelelementen te kunnen integreren in de overig bestaande emissiereducerende vloeren. Dit houdt 

ook in dat dit moet in vloeren die van de concurrentaanbieders van ALTEZ zijn. 

 

Een uitdaging is om bestaande vloeren aan te passen zodat ook daarin de koelelementen kunnen 

worden toegepast, dit is nu nog geen onderdeel van de te ontwikkelen doelen. 

 
b. economisch (bijv. zijn er eindgebruikers die product of dienst willen en kunnen aanschaffen en is er 

financiering beschikbaar voor de marktintroductie?) 

 

Gelet op de huidige ontwikkelingen rondom de PAS en de verplichting om bestaande stallen te 

reviseren, verwachten we dat de vraag naar geschikte emissiereducerende systemen enorm gaat 

toenemen. Zie hiervoor ook 1a en 1b. 

De Nederlandse overheid investeert zwaar in het verbeteren van de klimaatdoelstellingen. Zo heeft 

minister Kamp zojuist 150 miljoen extra beschikbaar gesteld voor mono-mestvergisters. Door koeling 
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in de mestvloeren toe te passen komt extra warmte beschikbaar voor de mono-mestvergisters die gas 

produceren in plaats van stroom. Daardoor werkt de vergister efficiënter, bijkomend voordeel is ook 

dat er meer methaan in de mest blijft door het koelen van het mestoppervlakte.  

Door deze aankondiging gaan melkveehouders alsnog investeren in dichte vloeren, het toevoegen 

van het koeldeksysteem is dan nog maar een kleine extra stap. 

 
c. organisatorisch (zijn er bijvoorbeeld samenwerkingspartners nodig en beschikbaar om te zorgen dat het 

product of de dienst daadwerkelijk “op de markt komt”. Zijn er knelpunten binnen de eigen organisatie? 

 

Er zal om de volledige markt te kunnen voorzien, samen gewerkt moeten worden met aanbieders van 

emissiearme vloeren die reeds erkend zijn om in combinatie met de koeling de best beschikbare 

techniek te realiseren. Of ALTEZ moet een emissiearme vloer ontwikkelen die aan de Nederlandse 

emissiereductie-eisen voldoet. 

 
d. toezicht, wet- en regelgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau (zijn er bijvoorbeeld aanpassingen aan 

het product of de dienst nodig door toezicht, wet- en regelgeving ?) 

 

Zie 1c. De complexiteit van de ammoniakwetgeving en het continue proces van verscherping van de 

regels rondom de PAS, veroorzaakt een onmogelijke positie voor ontwikkelaars. Ten tijde dat nieuwe 

ontwikkelingen de markt bereiken zijn de regels alweer aangepast, op deze manier verdient het 

product de ontwikkelkosten niet terug. Het voordeel van het koeldeksysteem is dat deze is te 

integreren in vloerdelen die wel al als emissiearm zijn aangemerkt. Deze flexibiliteit van het systeem is 

een enorm positieve eigenschap van het product. De wetgeving belemmert echter de marktintroductie, 

omdat geen Nederlands bedrijf in staat is aan de proefstal eisen te voldoen vanwege te weinig 

testgegevens. Om die reden wordt de testlocatie nu in België toegepast. 

  



 

SBIR15S027 Eindrapport  8  

2. Uitvoering van het project (2-4 pagina’s) 
Geef een toelichting op de activiteiten die zijn ingezet in fase 2. Besteed hierbij aandacht aan de volgende 
onderdelen: 
 de projectorganisatie;  

 
 

Naam Functie Bedrijf Rol in het project 

Johan Colpaert 

Johan Mahieu 

 

Directeur eigenaar 

Ontwikkeling milieu 

ALTEZ 

Bouwbedrijf 

België 

Bouwen van de vloeren met 

het koelsysteem 

geïntegreerd 

Raf Nagels Eigenaar Melkveehouderij Nagels – Lieben Testlocatie te Alken 

Eric van Houtum Directeur (technisch) R&R Duurzaam Aanleggen proefopstelling, 

meten energieproductie, 

koelen van de vloeren 

Jan van Houtum Directeur (financieel) R&R Duurzaam Commercialisatie 

Harm Wientjes 

Eric Pijnappels 

Projectmanager  

Projectleider Bouw  

DLV Advies Procesbegeleiding en 

coördinatie 

GertJan Monteny  

 

Senior adviseur en expert 

milieumanagement. 

 

Monteny Milieu 

Advies 

Inbreng kennis en expertise. 

Ervaring en kennis op het 

gebied van emissies van 

vervluchtigbare gassen zoals 

ammoniak, methaan en 

overige broeikasgassen 

Beike van Heist / 

Jacomijn Stouten 

/ Jan Nooren 

 

Accountmanager HAS / 

Projectleider HAS / Inhoudelijk 

expert 

HAS Den Bosch Monitoring dierenwelzijn en 

diergezondheid 

Anniek Gerrits 

Merijn van den 

Hout 

Indy Rovers 

Suzanne de Wit 

Studenten HAS HAS Den Bosch Monitoring dierenwelzijn / 

dierengezondheid 

 

Bij familie Nagels – Lieben is een nieuwe ligboxenstal voor 120 melkkoeien gerealiseerd. De stal is 

voorzien van het innovatieve systeem van R&R. Deze nieuwe stal is tegen de bestaande stal aan 

gebouwd, waar het innovatieve systeem niet wordt toegepast. Tijdens het uitvoeren van de metingen, 

worden deze stallen van elkaar gescheiden. Door op hetzelfde bedrijf de metingen en de 

controlegroep te hebben, kan een goede vergelijking worden gemaakt.  Zodoende kunnen de 

ammoniak- en methaanemissiereductie en de verbetering op dierwelzijn en diergezondheid meetbaar 

worden aangetoond ten opzichte van het onveranderde deel van de stal. Melkveebedrijf Nagels – 

Lieben in Alken wil hier aan meewerken. Tevens kunnen we zo de combinatie maken met officiële 

metingen voor de TAC-RAV erkenning (Technische Advies Commissie – Regeling Ammoniak en 

Veehouderij).  

Het samenwerkingsverband heeft tijdens het haalbaarheidsonderzoek laten zien goed te kunnen 

samenwerken en gaat onveranderd qua samenstelling verder. Er is qua expertise voldoende kennis 

aanwezig bij het samenwerkingsverband. Voor de commercialisatie is contact gezocht met 

marktpartijen (ALTEZ) om de innovatie in combinatie met bestaande producten toe te passen. 
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De afgelopen periode heeft R&R de voergangen en ligboxen in het werk gestort bij Nagels. Hierbij zijn 

de lamellen direct op locatie ingestort en aangesloten. De werknemers van R&R hebben hierbij 

gezorgd voor een juiste aansluiting van de lamellen. Onderstaande afbeeldingen geven een impressie 

van de gerealiseerde installatie. 
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Door MMA (Monteny Milieu Advies) is gewerkt aan een ontwerp voor het meten van de gasvormige 

emissies (NH
3
 en CH

4). Van de nieuw gebouwde stal met koeling volgens het “Koele Koeien-concept”.  
In de bijlage 2 bij deze rapportage, vindt u een notitie van de heer Monteny ten aanzien van de 

metingen. De metingen zullen begin april worden opgestart en worden uitgevoerd met technieken 

waarmee continue gemeten kan worden. De stal zal daarom gedurende een geheel jaar, continu, 

worden bemeten. Hierbij wordt 1 maand gemeten met koeling en vervolgens 1 maand zonder koeling. 

Waarbij de laatste week van de maand de “meetweek” is. In de meetweek worden de gegevens ten 
aanzien van de RAV erkenning en het effect op dierenwelzijn en –diergezondheid gemeten. De stal 

wordt eind maart opgeleverd, op 1 april zal gestart worden met het uitvoeren van de metingen, welke 

tot en met oktober zullen duren. Hierbij zijn er 4 metingen met de koeling aan en 3 controle metingen 

zonder koeling.  Om een RAV erkenning te verkrijgen, is het noodzakelijk dat er jaarrond wordt 

gemeten. Het is binnen de planning c.q. looptijd van dit project niet mogelijk om gedurende één 

geheel jaar te meten, aanvragers zullen daarom  in de commercialisatiefase (fase 3) van het project 

op eigen kosten doorgaan met het uitvoeren van de metingen. 

 

 Geef tevens aan of de samenwerking en taakverdeling is verlopen zoals u bij aanvang van fase 2 had 
gedacht en zo nee hoe u daarmee bent omgegaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om benodigde expertise, 
kennisuitwisseling, wijze van samenwerking en gebruiksrecht op resultaten. 

 

De samenwerking met KleinZieverink is door het niet nakomen van afspraken en het hebben van een 

verschil in inzicht komen te beëindigen na de gunning van fase 2. Voor de uitvoering van het project 

heeft dit geen nadelige gevolgen. De locatie van KleinZieverink was voorbestemd als testlocatie, maar 

door financiële problemen (bekend bij RVO) en door tegenwerking van gemeente en provincie op de 

vergunningaanvraag is de kans dat er nog gebouwd gaat worden aan een nieuw melkveebedrijf 

extreem klein geworden. We waren als team daarom al op zoek naar alternatieven locaties om de 

innovatie uit te voeren. 

 

Het vinden van een geschikte proeflocatie is echter vertraagd door de strengere eisen voor emissies 

in Nederland en de strengere eisen om als ‘proefstal’ een tijdelijke erkenning te krijgen. We zijn 

daardoor uitgeweken naar België waar een klant van ALTEZ mee wil werken om het systeem te 

installeren. Echter ook daar verlopen de trajecten om tot nieuwbouw te komen trager dan voorheen 

door toegenomen regeldruk. De planning was om uiterlijk in december 2016 te beginnen met de bouw 

van de testlocatie. Bij de vorige rapportage is afgesproken om uiterlijk tot november 2016 te kunnen 

wachten en als dan blijkt dat er nog geen zicht op vergunningverlening is uit te wijken naar een 

bestaande locatie waarbij de bestaande roosters verwisseld gaan worden door de testroosters.  

 

Na onderzoek bleek helaas ook het inpassen van de roosters in een bestaande stal niet mogelijk. In 

samenwerking met Altez is contact gelegd met familie Nagels – Lieben in Alken. Inmiddels is de 

nieuwe stal op deze locatie gerealiseerd. De stal is eind maart 2018 in gebruik genomen, in april is 

alsnog gestart met het uitvoeren van de diverse metingen.  
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3. Inhoudelijke bevindingen (5-10 pagina’s) 

3.1. Technisch perspectief  

Door ALTEZ en R&R is samengewerkt om een aantal betonelementen uit te voeren met het 

koelelement. Dit is goed gelukt en heeft ook nog geleid tot enkele technische verbeteringen van zowel 

het koelelement als het betonelement om de integratie beter mogelijk te maken. 
 

 
Figuur 1. Koelelementen in de mal voor het instorten. 

 

 
Figuur 2. Koelelementen in de mal voor het instorten met daarbovenop de wapening. 

 

 
Figuur 3. Koelelementen ingestort met de aansluitpunten. 
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Figuur 4. Gekoppelde betonelementen zorgen voor de loopruimte van de dieren. 

 

Afgelopen periode zijn meerdere betonelementen gemaakt, hierbij zijn geen nieuwe resultaten c.q. 

bevinden naar voren gekomen.  

 

Technisch perspectief en optimale instellingen 

In bijlage 5 is het principeschema van de installatie te vinden. Bij het ontwerpen van de installatie is 

voor een passieve koeling met een aanvoerbron en een retourbron van 20 m
3
 / uur gekozen. Dit is 

gedaan omdat dit een duurzame manier van koelen is. Met beperkte elektrische energie kan namelijk 

een hoge koelopbrengst behaald worden.  

Het broncircuit is met een platenwisselaar afgescheiden van het afgiftesysteem. Naast de bronpomp 

is er daarom nog een circulatiepomp aanwezig die de koude uit de bronnen naar de drie 

hoofdgroepen brengt met ieder een eigen circulatiepomp. Hierdoor kunnen de mestvloeren, 

ligbedvloeren en voerpadvloeren los van elkaar geregeld worden. In verband met het onderzoek zijn 

de drie vloeren weer verdeeld over meerdere circuits die handmatig aan- en uitgezet kunnen worden. 

Het ontwerp van het systeem is goed gekozen en behoeft geen aanpassing. Het ontwerp, de gekozen 

onderdelen en gekozen dimensies hebben geleid tot een goed functionerend systeem. Het aan- en 

uitzetten van deelcircuits kan in de toekomst achterwege blijven. De regeling functioneert goed en 

behoeft geen aanpassing. De keuze voor passieve koeling betekent wel dat de vloeren niet verder 

teruggekoeld kunnen worden dan circa 15 graden Celsius (bijlage 6). Wanneer voor actieve koeling of 

deels actieve koeling was gekozen, dan waren wellicht betere resultaten gehaald ten aanzien van 

emissiereducties, productieverbetering en welzijn van de dieren. In de toekomst kan de vloerkoeling 

gecombineerd worden met warmtepomptechniek, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor 

benutting van warmte en met de warmtepomp actief gekoeld kan worden. Door actief te koelen en met 

lagere systeem temperaturen te werken kan veel meer warmte gegenereerd worden door de grotere 

delta T tussen systeemtemperatuur en omgevingstemperatuur. 

 

Door het ontwerp van de installatie en de beperkte koelcapaciteit van de bronnen was de ruimte voor 

het beter inregelen van het systeem beperkt. Op het moment dat de koeling aan moest, gingen alle 

pompen maximaal draaien om de maximale koelcapaciteit uit het systeem te halen. Door de 

vloeistofstroom (debiet) over het systeem te maximaliseren werd dit bereikt. 

3.2. Economisch perspectief 

Het toepasbaar maken van het  systeem in Nederland is voldoende doorontwikkeld  en het systeem is 

nu ook goed  toepasbaar in combinatie met   prefab vloersystemen. Uit de resultaten uit het 

haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het systeem naar verwachting de best beschikbare techniek wordt. 

Naar verwachting is het realistisch dat het percentage van het aantal in aanbouw zijnde duurzame 

stallen met het koeldeksysteem kan oplopen tot 25%.  Uit het emissie-onderzoek blijkt echter dat de te 
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verwachten ammoniakemissie besparing van 25% nog niet goed vastgesteld is kunnen worden. 

 

Voor bestaande stallen is de techniek ook toepasbaar. Hier is het alternatief de luchtwasser, het 

koeldeksysteem heeft boven de luchtwassers echter het voordeel dat deze warmte oplevert en beter 

toepasbaar is op kleinere stallen die niet aan de nieuwbouw zijn aangesloten. 

 

Een nieuwe ontwikkeling sinds 2017 in Nederland is dat bestaande gebouwen verplicht emissiearm 

uitgevoerd moeten gaan worden. Toepassing van het koeldeksysteem bij renovatie biedt daarbij 

perspectief. De markt is qua omvang toegenomen en daarmee ook het economisch perspectief. 

 

De mogelijkheid om Spinn Off producten te commercialiseren 

Behalve dat de combinatie van emissiebeperking en productie van warmte zeer sterk is, zijn er ook 

mogelijkheden om de onderdelen te vermarkten. De voergootkoeling kan als deelsysteem gemakkelijk 

aangebracht worden in bestaande stallen om zodoende opwarming (broei) van het voer te 

voorkomen. En ook voor de ligplaatskoeling is belangstelling om daarmee het vee te verkoelen. Deze 

onderdelen zijn met name interessant voor veehouders die warmte goed kunnen verwaarden of 

gebieden met een warmer klimaat 

 

Producten (deelsystemen): 

 Emissiebeperkende vloerkoeling. 

 Emissiebeperkende mestopslagkoeling bij rundvee. 

 Ligplaatskoeling ten bate van dierwelzijn en diergezondheid. 

 Voerpadkoeling ten bate van conservering voer en verhogen voeropname. 

 Emissiebeperking en methaangas productie door combinatie mestvergister, WKO, vloerkoeling. 

 

Er zijn via DLV Advies al contacten gelegd met grote investeerders in melkveehouderijen in tropische 

gebieden die interesse in het systeem hebben om vooral het voerpadgedeelte te koelen. De spin-off 

heeft tot nog toe geleid tot het concreet mogen uitbrengen van één offerte die in de 

investeringsbegroting richting de investeerder is uitgebracht. 

 

De markt waarop het uiteindelijke resultaat gericht is 

De markt is voor de eerste 3 jaar 1,7% van de 17.000 gespecialiseerde melkveehouderijen in 

Nederland, dit zijn de 300 bedrijven die jaarlijks een duurzame stal hebben gebouwd in de afgelopen 

jaren. Wij verwachten dat het aandeel in de markt in vijf jaar groeit naar 3% van deze 300 bedrijven 

die gemiddeld € 250.000 in het systeem of een of meerdere deelsystemen zal investeren. Dit is een 
omzet van 4,5 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Het uiteindelijke aandeel van systemen die zich 

berusten op koeling van de mest, schatten wij in op 25%. Van de 300 bedrijven die investeren in 

emissiearme technieken per jaar zal een groot aandeel de best beschikbare techniek moeten inzetten 

vanwege de wetgeving (PAS). Gezien de lage kostprijs van het koeldeksysteem en de 

combinatiemogelijkheden met emissiearme vloeren en ook de luchtwassers, is er tot op heden geen 

beter alternatief. Afhankelijk van de vereiste reductie zal de ondernemer één van deze technieken of 

een combinatie kiezen. Vooral bij ondernemers die de opgeleverde warmte kunnen benutten, heeft 

het koeldeksysteem een uniek voordeel ten opzichte van de genoemde alternatieven. 

 

Voor het complete systeem is octrooi aangevraagd waardoor het beschermd is en de concurrentie 

wordt beperkt. Op dit moment zijn er nog geen andere bedrijven vergelijkbare systemen aan het 

ontwikkelen voor zover ons bekend. Op de lange termijn verwachten we wel dat concurrenten een 

systeem zullen introduceren waarmee de mest op alternatieve wijze gekoeld zal worden om via 

omzeiling van de octrooien toch de markt aan te kunnen. De geprognotiseerde 25% van het 

marktaandeel van nieuwe emissiearme stallen denken we daarom niet alleen met het koeldeksysteem 

in te zullen vullen. 
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Klanten 

In Nederland zijn 17.000 melkveehouderijen, hiervan bouwt 1,7% jaarlijks een nieuwe duurzame stal 

of breidt zijn stal uit. Dit zijn circa 300 melkveebedrijven. Nieuwe wetgeving (PAS) verplicht 

melkveehouderijen emissiebeperkende maatregelen te nemen bij uitbreiding, het aandeel van 1,7% 

zal daarom naar verwachting nog verder stijgen.  

 

Daarnaast wordt al gesproken over een verplichting van emissiereductie voor bestaande stallen. Dit is 

in Brabant en Limburg  al verplicht geworden vanaf respectievelijk  2020 en 2025, en er gaan geluiden 

op dat er andere provincies zijn die dit zullen volgen. Van de bestaande stallen is 3,7% duurzaam in 

2012 (UDV duurzaamheidsmonitor) met jaarlijks een toename van 1,7%. Ervan uitgaande dat 50% 

van de huidige melkveehouders niet meer zal investeren in nieuwe stallen, resteren er (8500-1500) 

7000 bedrijven die behoren tot de doelgroep voor koeldeksystemen. 

 

Economisch Rendement 

Het maximale stroomverbruik wanneer de koeling op een dag 24 uur aan staat is 940 MJ ofwel 260 

kWh per dag. Uitgaande van globaal negen maanden per jaar continu maximaal koelen en drie 

maanden in het geheel niet koelen, is het elektriciteitsverbruik van het systeem 70.000 kWh op 

jaarbasis. Tegenover de extra kosten wordt naast emissiereductie mogelijk een hogere melkproductie 

en een beter dierwelzijn bereikt. Als deze voordelen niet meegenomen worden in de 

terugverdientijdberekening, dan wordt de terugverdientijd onacceptabel lang wanneer we geen 

kostenbesparing mee rekenen voor het vermijden van een alternatieve investering in 

emissiebeperking.  

 

Wanneer we alleen naar de energieopbrengst kijken, dan is het alleen interessant om het systeem in 

de maanden juni tot en met september in bedrijf te hebben. Door de regeling te verbeteren en alleen 

te koelen als er ook voldoende warmteopbrengst gegenereerd kan worden, kan het rendement 

verbeterd worden. Uiteraard heeft dit nadelige gevolgen voor de emissiereductie, melkproductie en 

dierwelzijn. 

De berekening in figuur 5 is gebaseerd op de uitgangspunten dat alleen in de maanden juni t/m 

oktober gekoeld wordt en dat het systeem in die periode twee-derde van de tijd 100% in bedrijf is. De 

warmteopbrengst is naar schatting dan ongeveer 90.000 kWh en het stroomverbruik 25.000 kWh. De 

terugverdientijd van het systeem is in dat geval 12,5 jaar. Door actief te koelen met een warmtepomp 

kan het rendement en de terugverdientijd aanzienlijk verbeterd worden, mits deze warmte nuttig 

aangewend kan worden. Door lagere systeemtemperaturen zal er door het jaar heen veel meer 

warmte gegenereerd kunnen worden. Daarnaast heeft dat ook positieve effecten op de 

emissiereductie, melkproductie en dierwelzijn.  

 

Ten slotte wordt de terugverdientijd mogelijk korter doordat in de toekomst gedeeltelijk bespaard kan 

worden op verplichte emissiebeperkende systemen. Dit deel van de investering kan afgetrokken 

worden van de investering in het vloerkoelsysteem. Alleen de meer-investering hoeft dan 

meegenomen te worden in de TVT-berekening. 
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Figuur 5. TVT berekening op basis van pilot systeem (behoudens besparing op alternatieve emissiebeperkende 

maatregel.) 
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3.3. Bijdrage aan het maatschappelijk vraagstuk  

Geef – zo veel mogelijk kwantitatief –  onderbouwd aan wat de verwachte bijdrage is van de toepassing van 
product of de dienst aan de oplossing voor het maatschappelijk vraagstuk uit de SBIR aanbesteding. Geef hierbij 
aan binnen welke termijn deze verwachte bijdrage tot stand komt.  

 

Het project moet leiden tot de meest effectieve manier van het koelen van de verse mest tegen 

maximaal de marktconforme kosten. Daarbij zijn een aantal aspecten beoordeeld: 

 

A. Energiebesparing 

 

Het team heeft gekeken naar diverse mogelijkheden om grote stappen te zetten in 

reductiepercentages en hergebruik van hernieuwbare energiebronnen op het gebied van het 

energiepositieve veehouderijsysteem en de reductie van ammoniak. Een zeer belangrijk punt bij de 

zoektocht naar een nieuw systeem is acceptatiebereidheid van de markt. Er is uitgebreid gekeken 

naar integrale systemen die kunnen bijdragen aan een energiepositieve veehouderij en alle mest zelf 

verwerken. De secundaire doelstelling is om netto energie te produceren. Door de vloeren en de 

ligbedden te koelen komt er zoveel warmte vrij dat het bedrijf per saldo energieleverend wordt. 

 

In bijlage 4 zijn de energieopbrengsten per maand terug te vinden van de verschillende vloeren. Over 

de opbrengst aan warmte kunnen voorzichtige conclusies getrokken worden. Dit komt doordat er maar 

over 9 maanden gemeten is en maar in 1 jaar.  De opbrengsten in de meetperiode zijn meegenomen 

en voor de overige maanden is aangenomen dat er nauwelijks opbrengst is, omdat er niet veel meer 

gekoeld hoeft te worden. Voor meer nauwkeurige cijfers zou over meerdere jaren gemeten moeten 

worden om tot gemiddelde energieopbrengsten te komen. 

 

Mestvloeren: 

Bij de mestvloeren variëren de energieopbrengsten tussen de 20 kWh per dag in april en de 700 kWh 

per dag in augustus. De hoogste opbrengst is gemeten op 21 augustus 2018, namelijk 680 kWh.  

De totale opbrengst aan energie van de mestvloeren over heel 2018 zou ongeveer 60.000 kWh zijn 

als de koeling continu had aangestaan. 

 

Ligbedvloeren: 

Bij de ligvloeren variëren de energieopbrengsten tussen de 0 kWh per dag in april en de 300 kWh per 

dag in augustus. De hoogste opbrengst is gemeten op 22 augustus 2018, namelijk 280 kWh.  

De totale opbrengst aan energie van de mestvloeren over heel 2018 zou ongeveer 27.500 kWh zijn 

als de koeling continu had aangestaan. 

Nadelig effect bij de ligbedvloeren was dat de bedvulling op de vloeren isolerend werkte, waardoor het 

opnemen van warmte uit de stal en de dieren werd belemmerd. 

 

Voerpadvloeren: 

Bij de voerpadvloeren variëren de energieopbrengsten tussen de 0 kWh per dag in april en de 100 

kWh per dag in augustus. De hoogste opbrengst is gemeten op7 juli 2018, namelijk 70 kWh.  

De totale opbrengst aan energie van de mestvloeren over heel 2018 zou ongeveer 5.000 kWh zijn als 

de koeling continu had aangestaan. 

 

Totale opbrengst aan warmte: 

De mestvloeren, ligbedvloeren en voerpadvloeren gezamenlijk hadden in 2018 en warmte opbrengst 

kunnen genereren van 92.500 kWh als de koeling continu volledig had aangestaan. 
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B. Ammoniakemissie 

 

In koude mest verlopen de omzettingen, zoals de vorming van ammoniak, veel trager. Omdat de 

ammoniakvervluchtiging uitsluitend aan het mestoppervlak plaatsvindt, is met name de temperatuur 

van de toplaag van de mest bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie. Een bijkomend effect 

is dat gekoelde mest meer rendement en biogas oplevert bij vergisting. Een normale vergister wekt 

namelijk 650 m
3
 gas/koe/jaar op. Door de vloerkoeling en versneld afvoeren van mest wordt verwacht 

dat er met dit systeem 1.000 m³ gas/koe/jaar opgewekt wordt. 

 

In de huidige rekenmethodiek van de emissiefactor van emissiearme vloeren wordt geen rekening 

gehouden met het effect van vloerkoeling. Uit technische emissieberekeningen van Gert-Jan Monteny 

wordt het effect van vloerkoeling van het besmeurd oppervlak geschat op 25% minder 

ammoniakemissie 

 

In de periode april t/m oktober 2018 zijn er emissiemetingen uitgevoerd. In bijgaande rapportage vindt 

u een beschrijving van de metingen, en de resultaten hiervan.  

In 3-weekse periodes is de vloer gemeten (gekoeld ten opzichte van ongekoeld).  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de NH3-emissie gedurende periodes met vloerkoeling (‘on’) in de periode 
tot september gemiddeld lager lag dan tijdens periodes zonder vloerkoeling (‘off’). Dit effect is op basis 
van ongewogen (ongelijke lengtes van de meetperioden) gemiddelde, niet gecorrigeerd voor een 

eventueel effect van buiten- en/of staltemperatuur ca. 22%. Aan het einde van de meetperiode 

(september/oktober) verdwijnt dit effect nagenoeg. 

 

Helaas zijn er door omstandigheden een aantal vertroebelende invloeden tijdens de meetperiode. 

 Te lage capaciteit van de mest-collector, waardoor de vloer onvoldoende schoon was. Hierdoor is 

de totale emissie in d eerste maanden hoger, en het koeleffect lager, dan normaal gesproken 

verwacht zou mogen worden. 

 Beschadiging van de afscheiding naar de bestaande stal, waardoor bepaalde meetperiodes niet 

gebruikt kunnen worden. 

 2 periodes waarin de koeling om onverklaarbare redenen niet volgende het geplande schema aan 

stond,   

Op basis van deze metingen, en de vertroebelende effecten mogen we verwachten dat de werkelijk 

emissiebesparing hoger zal liggen. 

 

C. Methaan 

 

De volgende doelstelling van deze fase is om in beeld te brengen welke emissiereductie er voor 

methaan mogelijk is, het effect te bepalen van de koeling van de voergang op de kwaliteit en opname 

van ruwvoer en het effect van de ligboxkoeling op de diergezondheid en dierwelzijn van het melkvee.  

 

Tijdens de meetperiode zijn ook indicatieve Methaan-metingen gedaan in de gekoelde en ongekoelde 

periodes. Hiertussen zijn geen verschillen naar voren gekomen. Aangezien de methaanemissie 

grotendeels geproduceerd wordt door de dieren, zal de vloerkoeling hier niet zoveel invloed op gehad 

hebben. 
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D. Dierwelzijn en –gezondheid 

 

Door studenten van de HAS- Den Bosch is een onderzoek verricht naar deze aspecten. Zie bijgaande 

verslag.  

 

Er is een geringe temperatuurdaling in de stal gevonden tijdens de gekoelde periodes.  Het effect op 

hittestress was echter minimaal. Door de isolerende werking van de dikke laag vaste fractie in de 

diepstrooiselboxen, is het koeleffect op de oppervlakte van het ligbed gering. Vraagtekens kunnen 

gesteld worden, bij de manier waarop op dit bedrijf de boxen gevuld werden (met risico op meer 

broei), en welk effect dit zou hebben op de warmteproductie in de ligboxen. Bij een andere manier van 

instrooien of een ander type ligbed kan een beter effect verwacht worden.  

Er zijn verder slechts kleine verschillen aangetoond op het gebied van welzijn, liggedrag, voeding en 
diergezondheid tussen gekoelde en niet-gekoelde staldelen. Ondanks de nog altijd aanwezige 
potentie van het koeldeksysteem is in het onderzoek helaas geen grote verbetering in koecomfort en 
diergezondheid aangetoond wanneer de staldelen gekoeld werden. Wellicht dat aanvullend onderzoek 
hierover nog meer duidelijk kan maken 
 
Staltemperatuur: 
In de periode half maart tot half oktober is in de stal afgewisseld gekoeld en niet gekoeld. In figuur 6 in 

de temperatuur over juli terug te vinden van de luchttemperaturen in de oude stal en de nieuwe stal 

met het koeldeksysteem. De verschillen over de hele onderzoeksperiode zijn klein. De periodes van 

koelen en niet koelen zijn beperkt uit de grafieken te halen. Mogelijk heeft dit deels te maken met het 

open karakter van de stallen en dat de binnenvoelers vrij hoog in de stal hangen. Vooral op warme 

dagen was het effect van de koeling wel voelbaar, wat mogelijk komt doordat tot een paar meter 

boven de grond het wel koeler was dan wat hoger in de stal. Kort boven de vloeren is niet gemeten en 

daarom zijn daar geen gegevens van.  Samenvattend kan gesteld worden dat er een beperkte 

temperatuurdaling in de stal mogelijk is met name laag boven de vloeren. Hoger in de stal is door het 

open karakter de temperatuurdaling minimaal. 
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Figuur 6. Staltemperatuur, waarbij de rode lijn de referentie is en de groen en blauwe de gekoelde ruimtes. 

 

E. Voeropname en broeigevoeligheid 

 

In het onderzoek van de HAS is geen effect gevonden op de voeropname door het koelen van de 

voergoot. De veehouder zelf constateerde wel een duidelijke voorkeur van zijn koeien voor het 

gekoelde gedeelte van het voerhek. Echter omdat er slechts gemeten werd tot 4 uur na het voeren, 

treed het effect wellicht pas later op. Ook het feit dat er 100% veebezetting was tijdens het onderzoek 

had tot gevolg dat de dieren niet echt een voorkeur konden hebben, i.v.m. verdringing aan het 

voerhek. Ook hier zou aanvullend onderzoek meer duidelijkheid kunnen geven 

3.4. Overige effecten op de maatschappij  

Geef– zo veel mogelijk kwantitatief – onderbouwd aan wat de verwachte overige effecten zijn van de toepassing 
van het product of de dienst. Ga hierbij zowel in op positieve als negatieve effecten op gebieden zoals 
duurzaamheid en hoe het inzicht hierin verder is ontwikkeld door uitvoering van het onderzoeks- & 
ontwikkelingsproject.  

 

De ecologische en sociale aspecten van het project voor de onderneming en voor de maatschappij. 

 

Geur- en fijnstofreductie  

De oppervlaktetemperatuur van de boxen en de mestgangen zijn meet- en vooral ook voelbaar koeler 

dan die van de niet gekoelde vloerdelen. Op warme dagen is het merkbaar koeler in het deel van de 

stal waar de proef werd uitgevoerd. In de warme helft van het jaar levert dit een aanzienlijke besparing 

in de ventilatiebehoefte op, de fijnstof en geuremissies uit de melkveestal kunnen daarmee afnemen. 

Er is niet bepaald hoeveel dit effect kan zijn. 
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Bij warme en droge omstandigheden drogen de huidige vloeren op, hierdoor stijgt de 

ammoniakemissie van de vloer, maar wordt de vloer ook nog eens spekglad door versmeerde mest. 

Door het koelen van de vloeren hebben we gezien dat hier condensvorming optreedt. Dit is een 

bijkomstig, maar zeer gewenst effect. In het onderzoek van HAS word aangegeven dat dit extra 

gladheid veroorzaakt. Dat is in dit geval duidelijk aan de specifieke werking van de Lely Collector toe 

te wijzen. Bij de toepassing van  mestschuiven zal de beloopbaarheid door deze extra condens juist 

verbeteren.  

 

Overig 

Tijdens de proefperiode in fase 1 viel ons duidelijk op dat de conservering van het voer op de 

gekoelde vloerdelen onder warme omstandigheden beter was. Als het voer minder broeigevoelig is 

dan leidt dit tot een hogere voeropname door het vee. Vooral in de zeer warme periodes voorkomt dit 

stofwisselingziektes en productieverlies. Tijdens dit onderzoek kwam  dat niet toe uiting. Dit werd 

mede beïnvloed door de 100% veebezetting, en het meten van de voertemperatuur in een beperkt 

tijdsbestek tot max. 4 uur na het voeren (terwijl het voer 24 uur voor het voerhek blijft liggen).  

 

Omdat door de koeling van de vloer de ventilatiebehoefte lager is, verwachten we bij temperaturen 

boven de 20
o
C een lagere emissie van geur en fijnstof uit de stallen. In plaats van extra ventilatie toe 

te passen zou het koeldeksysteem kunnen leiden tot het beperken van de ventilatiedebiet. De reductie 

van geur en fijnstof zou hierdoor met name in de zomerse periode, gereduceerd kunnen worden. 

 

Door mest koeler op te slaan ontstaat minder emissie uit de putten. Daardoor zullen er in 

nageschakelde stappen zoals vergisting of verwerking meer mineralen beschikbaar zijn en de 

geproduceerde eindproducten een hogere valorische waarde houden. Bij de vergisting levert dit meer 

kuubs gas per kuub drijfmest op. 

 

Door een lagere omgevingstemperatuur is de ontwikkeling van larve tot vlieg vertraagd, daarnaast  

is er geen statische mestopslag en krijgen larven geen kans om te nestelen. Ook bij warme dagen  

zal er daarom geen hinder ontstaan van vliegen. 

3.5. Toezicht, wet- en regelgeving en bescherming intellectueel eigendom 

Als u tijdens het onderzoek- en ontwikkelingstraject knelpunten op het gebied van toezicht, wet- en regelgeving 

op lokaal, regionaal of landelijk niveau, eigendomsbescherming en dergelijke bent tegengekomen kunt u hier 

aangeven wat de knelpunten waren en of u deze knelpunten heeft kunnen oplossen. Als deze knelpunten ook 

van invloed zijn op fase 3 (op de markt brengen van het ontwikkelde product of de dienst) kunt u aangeven wat 

naar uw inschatting de omvang en het belang is van deze knelpunten en hoe u deze wilt aanpakken.  

 

Het is alleen economisch interessant voor melkveehouders om te investeren in vloerkoeling wanneer 

dit ook een kostenbesparing oplevert in emissiebeperkende maatregelen. Om als emissiebeperkende 

maatregel geaccepteerd te worden dient op dit moment een stalsysteem bemeten te worden. Echter is 

er met vloerkoeling geen sprake van een stalsysteem maar van een maatregel die een additionele 

besparing oplevert en waar geen absoluut emissiecijfer aan te koppelen is.  

Wat wij nodig hebben om het koeldeksysteem tot een succesvolle innovatie te brengen is een erkend 

reductiepercentage dat een melkveehouder kan combineren met een andere emissiebeperkende 

maatregel. 

Hierover is een eerste verkennend gesprek gevoerd met de directie Duurzame leefomgeving en 

circulaire landbouw vanuit RVO en dit traject gaan we de komende periode verder verkennen. 
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4. Conclusies en commerciële vooruitzichten (2-4 A4) 

Beschrijf wat de commerciële vooruitzichten zijn en of er nu nog belemmeringen zijn voor het op de markt 
brengen van het product of de dienst. 
 Technische belemmeringen: Is bijvoorbeeld aanvullend technisch maatwerk nodig voor specifieke 

afnemerswensen? Geef aan wat naar uw inschatting de omvang en het belang is van deze belemmeringen 
en hoe u dit wilt aanpakken.   

 Economische belemmeringen: denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen verwachte opbrengst en benodigde 
investering en de condities voor deze investering. Kunnen en willen eindgebruikers het product of de dienst 
aanschaffen en wat zijn concurrerende producten en diensten? Geef aan wat naar uw inschatting de omvang 
en het belang is van deze belemmeringen en hoe u ze wilt aanpakken.   

 Organisatorische belemmeringen: zijn er bijvoorbeeld samenwerkingspartners nodig en beschikbaar om te 
zorgen dat het product of de dienst daadwerkelijk “op de markt komt”, zijn er belemmeringen binnen de eigen 
organisatie?). Geef aan wat naar uw inschatting de omvang en het belang is van deze belemmeringen en 
hoe u ze wilt aanpakken.    

 

De commerciële vooruitzichten zijn gunstig voor wat betreft: 
 De samenwerking met een marktpartij die beton prefab elementen maakt en kan leveren in de 

agrarische sector verloopt boven verwachting goed. ALTEZ is een partij die proactief meewerkt 

om de innovatie in de markt te kunnen zetten en denkt mee om klanten hiervoor geïnteresseerd te 

krijgen om mee te draaien in de proefopzet. 

 De technische innovatie om de koelelementen in de prefab elementen te integreren is succesvol 

verlopen. De elementen zijn klaar voor gebruik.  

 Er is inmiddels een nieuwe stal gerealiseerd waarin het innovatieve systeem van R&R wordt 

toegepast. Bij het realiseren van het innovatieve systeem zijn geen knelpunten geconstateerd. 

 Er is nu gebruik gemaakt van passieve koeling, waarbij het grondwater (15 graden Celsius) de 

vloer afkoelt. Bij gebruik van actieve koeling wordt er met een gesloten watersysteem gewerkt en 

koelt een warmtepomp het water verder terug (tot 4 graden Celsius). Het effect van de 

vloerkoeling wordt daardoor groter. 

 Organisatorisch zijn er geen beperkingen, de samenwerking met ALTEZ verloopt naar wens en bij 

R&R zijn geen beperkingen van organisatorische aard om de commercialisatie te starten. 

 
In zoverre zijn deze niet gunstig: 
 Economisch is het voor een ondernemer belangrijk dat de gecreëerd warmte tot waarde gebracht 

kan worden. Het systeem heeft anders een te hoge ‘cost of ownership’ om enkel ammoniak- 

emissies te beperken. 

 Het economisch rendement in de melkveehouderij staat onder druk en bedrijven die niet willen 

uitbreiden kiezen voor de economisch meest goedkope oplossing, zodat de financierbaarheid 

mogelijk is. 

 Het koeldeksysteem is voor de lange termijn mogelijk de best beschikbare techniek voor bedrijven 

die willen uitbreiden met een nieuwe stal zonder kelders, gelet op de introductie van 

fosfaatrechten en de marktconforme groei van Friesland Campina zijn er weinig uitbreiders. En in 

het bijzonder weinig in Noord-Brabant waar de ammoniak eisen het systeem juist het meest 

gunstig zijn gezind.  

 
Het is wel de intentie van R&R om het systeem op de markt te brengen, omdat wij specialist zijn in 

milieu- en energiesystemen. Het systeem past perfect bij wat wij kunnen en willen. Wij denken dat er 

in Nederland en daar buiten voldoende mogelijkheden zijn om het systeem succesvol in de markt te 

zetten. 
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Bijlage 1. bij format SBIR eindrapport fase 2 
SBIR-projectnummer: SBIR15S027 

1. Het directe effect van de SBIR opdracht fase 2: Zonder SBIR opdracht was dit project: 

 ongewijzigd uitgevoerd  

 niet gestart 

 later uitgevoerd 

 kleiner geweest 

 

2. Commerciële aspecten en bescherming intellectueel eigendom 

2.1 Welke jaaromzet in het ontwikkelde product of de dienst (kunnen ook licentie-inkomsten 

zijn) verwacht u te realiseren ? 

 a. Binnen 1 jaar verwacht ik € … jaaromzet te realiseren (indien onbekend kunt u dat invullen) 

 b. Binnen 3 jaar verwacht ik € .. jaaromzet te realiseren (indien onbekend kunt u dat invullen) 
2.2 Welk deel van de jaaromzet verwacht u hierbij via export te realiseren? 

2.3 Heeft u tijdens het fase 2 onderzoek het intellectueel eigendom van uw product of dienst 

beschermd ? 

  nee 

 ja, ik heb patent aangevraagd 

 ja, ik heb kennis geheim gehouden 

 ja, op een andere wijze 

2.4 Verwacht u dat u in de toekomst het intellectueel eigendom van uw in fase 2 ontwikkelde product 

of dienst zal beschermen? 

 nee  

 ja, door het aanvragen van een patent 

 

 ja, door kennis geheim te houden 

 ja, op een andere wijze

3. Samenwerking en netwerkvorming 

3.1 Ga voor elk van uw samenwerkingspartners (bedrijven en kennisinstellingen) in op onderstaande 

kenmerken. U kunt onderstaand format gebruik voor uw overzicht. 

 
Naam samenwerkings-

partner 

Gevestigd in 

Nederland of 

buitenland 

Deze partner is 

bekend / nieuw voor 

mij ten opzichte van  

fase 1 

Soort bedrijf (MKB 

met minder dan 250 

werknemers of GRB 

met 250 werknemers 

of meer) 

Soort 

kennisinstelling 

(universiteit, HBO, 

MBO of anders) 

ALTEZ  Nederland 

 buitenland 

 bekend 

 nieuw 

 MKB 

 GRB 

 universiteit 

 HBO 

 MBO 

 anders 

DLV Advies  Nederland 

 buitenland 

 bekend 

 nieuw 

 MKB 

 GRB 

 universiteit 

 HBO 

 MBO 

 anders 

HAS Den Bosch  Nederland 

 buitenland 

 bekend 

 nieuw 

 MKB 

 GRB 

 universiteit 

 HBO 

 MBO 

 anders 

MMA  Nederland 

 buitenland 

 bekend 

 nieuw 

 MKB 

 GRB 

 universiteit 

 HBO 

 MBO 

 anders 

 

2.2 Verwacht u in de toekomst nog vaker met de in het project betrokken organisaties te werken? 

 Ja, met  bedrijven en/of  kennisinstellingen 

 Nee 
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4. Het instrument SBIR 

3.1 Wat vindt u sterke punten van het SBIR instrument in fase 2? 

 

3.2 Heeft u nog suggesties hoe SBIR in fase 2 als instrument verbeterd zou kunnen worden? 
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Bijlage 2. Rapport ammoniak emissies door Monteny Milieu Advies  
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1 Inleiding 

 

R&R Systems heeft in samenwerking met Monteny Milieu Advies en HAS Hogeschool het 

SBIR-project Koele Koeien uitgevoerd, waarbij DLV het project heeft begeleid. Het 

onderzoek werd uitgevoerd in een nieuw gebouwde praktijkstal op het melkveebedrijf LV 

Nagels te Alken (België). Centraal staat het koelen van de stalvloeren, de ligboxen en de 

voergang, met verschillende doelen. 

 

Bij het koelen van de stalvloeren (loopgangen) is het doel om de emissie van ammoniak 

(NH3) te verminderen. Uit het onderzoek tijdens de 1e fase van dit SBIR-project werden 

reducties tot meer dan 50% vastgesteld middels oriënterende metingen met een kleine 

dynamische meetkamer en een handheld-meter voor de NH3-concentratie. Het 

onderhavige onderzoek had tot doel om deze bevindingen te verifiëren middels een 

continue monitoring van de NH3-emissie van een praktijkstal, waarbij de stalvloeren 

afwisselend werden gekoeld en niet-gekoeld gedurende 3-weekse periodes. 

 

In dit rapport/deze bijdrage worden de methode en de resultaten van dit onderzoek 

gepresenteerd en worden conclusies en aanbevelingen gedaan. 
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- Doorgang tussen deze loopgangen:   4,7 m lang en 3,0 m breed 

- Loopgang aan voerhek 0+4-rijig deel:  26,82 m lang en 3,5 m breed 

- Doorgang 0+4 rijig deel:    4,7 m lang en 3,5 m breed 

- 2 loopgangen tussen ligboxen 0+4-rijig deel : ca. 8 m lang en 3,5 m breed 

 

Het totaal ‘met mest besmeurde oppervlak’ van dit staldeel is derhalve ruim 400 m2, 

ofwel ruim 4 m2 per dierplaats, betrokken op 102 ligboxen. 

 

 
 

Figuur 2. 3-D impressie van de nieuwe ligboxenstal met het bemeten stalgedeelte onder 

de spanten. De plaats van de melkrobots is met een rode cirkel aangegeven. 

 

De dieren worden gemolken met een melkrobots. 

 

Het gehele met mest besmeurde oppervlak bestaat uit de sleufvloer van Altez (België), 

met daarin geïntegreerd koellamellen van R&R Systems (zie onderstaande foto’s). 
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Foto 1. Sleufvloer met rubber stroken Altez (foto: www.altez.eu). 

 

Dit is een dichte sleufvloer, voorzien van 3 stroken rubber voor het sta- (tijdens het 

voeren) en loopcomfort van de dieren. De mestverwijdering vindt plaats met een Lely 

Discovery Collector (mestrobot), die mest en urine opzuigt en naar buiten de stal 

transporteert, waar het wordt afgestort in een put. Vanuit deze put wordt de mest 

regelmatig overgepompt naar een (afgedekte) mestopslag. Tijdens het opzuigen van de 

mest sproeit de Collector wat water voor en na de robot, om de mestverwijdering te 

vergemakkelijken. 

Aanvankelijk was de capaciteit onvoldoende voor een goede mestverwijdering. Daarom 

werd vanaf medio juli een tweede Collector bijgeplaatst. 
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Foto 2. Koppeling slangen voor koelwater aan koelelementen in vloer. 
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Foto 3. Koppeling vloerkoeling en regelsysteem koeling vloerelementen. 
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Het schema van de vloerkoeling was oorspronkelijk 3 weken aan (‘on’) en 3 weken uit 

(‘off’), derhalve een case/control-benadering in de tijd met een aantal herhalingen. 

Door niet nader te noemen oorzaken werd uiteindelijk het volgende schema (Tabel 1) 

gerealiseerd. 

 

Tabel 1. Periodes met koelen (‘on’) en niet koelen (‘off’) van de stalvloer. 

Periode Van Tot Aantal dagen Koeling 

1 26-3-2018 14-4-2018 19 On 

2 14-4-2018 24-4-2018 10 Off 

3 24-4-2018 14-5-2018 19 On 

4a 14-5-2018 26-5-2018 12 On 

4b 26-5-2018 31-5-2018 5 Off 

4c 31-5-2018 2-6-2018 2 On 

5 2-6-2018 21-6-2018 19 Off 

6 21-6-2018 29-6-2018 8 On 

7 29-6-2018 20-7-2018 21 On 

8 21-7-2018 13-8-2018 23 Off 

9 13-8-2018 2-9-2018 20 On 

10a 3-9-2018 5-9-2018 2 Off 

10b 5-9-2018 13-9-2018 8 On 

10c 14-9-2018 23-9-2018 10 Off 

11 24-9-2018 14-10-2018 20 On 

12 15-10-2018 4-11-2018 21 Off 

 

In de onderstaande tabel (Tabel 2) zijn de dier-, voer- en melkgegevens per periode 

opgenomen. 

 

Tabel 2. Dier-, voer- en melkgegevens (per dier) per periode. 

Periode Koeling Aantal dieren 
Drogestof-opname 

(kg per dag) 

Melkproductie 

(kg per dag) 

Melkuruem 

(mg/L) 

1 On 97  

 

 

 

 

 

 

22,5 

30,3 276 

2 Off 97 34,0 272 

3 On 97 33,7 270 

4a On 97 33,5 251 

4b Off 97 32,5 273 

4c On 97 31,4 275 

5 Off 97 33,0 243 

6 On 97 32,7 281 

7 On 99 31,7 245 

8 Off 94 29,7 226 

9 On 84 

30,4 201 
10a Off 

88 10b On 

10c Off 

11 On 95 31,4 203 
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12 Off 95 31,1 199 

De verhouding tussen de drogestofopname via krachtvoer, ruwvoer en bijproducten op 

drogestofbasis bedroeg 23,5: 56,8: 19,7%. Dit was gedurende de gehele meetperiode 

constant. 

 

De melkproductie was steeds nagenoeg meer dan 30 kg per dier per dag, waarbij 

opvallend is dat de dieren ondanks de relatief warme zomer goed op productie bleven. 

 

Het gemiddeld vet- en eiwitgehalte was resp. 3,45 en 4,07%; het lactosegehalte werd niet 

gemeten. Gemiddeld was het melkureumgetal 24,7 mg/100 mL 
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3. Metingen 

 

De metingen werden uitgevoerd door FarmGasLive BV. Dit is een spin-off van een eerdere 

SBIR waarin de ontwikkeling van een betaalbare, betrouwbare sensor voor NH3-

concentraties in veestallen centraal stond. 

 

Per definitie is de stalemissie het product van de ventilatie (in m3 per uur) en het verschil 

tussen de NH3-concentratie in de stal en in de buitenlucht. 

Voor een natuurlijk geventileerde stal kan het ventilatiedebiet worden berekend op basis 

van de CO2-massabalans. Daartoe wordt de CO2-productie door de dieren (CIGR-

rekenregels; zie meetprotocol 2013) gedeeld door het verschil in CO2-concentratie van de 

stal en van de buitenlucht. De CO2-productie is daarbij afhankelijk van het aantal dieren 

(zie tabel 2, het gewicht (650 kg standaard), aantal dagen in dracht (gemiddeld 160; 

standaard), de melkproductie (zie tabel 2) en de temperatuur (zie tabel 3). 

 

 
Figuur 3. Datasheet berekening CO2-productie (bron: RVO). 

 

Deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met het verschil in NH3-concentratie tussen de stal 

en de buitenlucht. 

 

In de onderhavige stal werd de stallucht bemonsterd met een meetlijn van ca. 40 m, met 

5 kritische openingen (orrifices) gelijk verdeeld over deze lengte. Op deze manier werd de 

stallucht gelijkmatig bemonsterd en werd derhalve een mengmonster verkregen van de 

stallucht over de lengte van de monsternameleiding. Zie Foto 4 en Figuur 4. 
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Foto 4. Aanzicht van de stal vanaf het plafond van de melkrobot, met de 

monsternameleiding met kritische openingen (in rode ellips). 
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Foto 5. Afscheiding (landbouwplastic, later vervangen door hout) tussen het bestaande 

(achter het plastic) en het nieuwe staldeel. 

 

De op foto 5 getoonde afscheiding was aanwezig tot medio mei, maar gedurende de 

laatste weken bleek deze door vraat (dieren) en onweer/wind (weekend van 28 en 29 

april) te zijn gescheurd en niet meer functioneel. Daarop werd besloten om de plastic 

afscheiding te vervangen door een robuuste houten wand, met uitsluitend uitsparingen 

van 1 m hoog en 2 m breed als doorgang voor de mestrobot(s). Daarmee was de open 

verbinding tussen het bestaande en het nieuwe staldeel in totaal 12 m2. Dit geheel werd 

op 16 mei gerealiseerd. 
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Foto 6. Blik vanaf het dak van de melkrobots op de stalvloer en de mestrobot. 

 

Tabel 3 bevat de meteorologische condities per meetperiode. De meeste gegevens 

werden betrokken van een weerstation nabij Alken; vanaf periode 10b werden gegevens 

(gemiddelde temperatuur) gebruikt van het KNMI-station Maastricht. 

 

Tabel 3. Weersgegevens per periode. 

Periode 
Tgem. 

(oC) 

Vgem  

(m/s). 

RVgem 

(%) 

Wind-

richting 

1 10,2 7,2 35% Z-ZW 

2 16,5 6,0 23% XW 

3 14,1 8,0 24% Z-ZW 

4a 17,3 6,3 28% ZO 

4b 23,2 5,4 26% Z-ZW 

4c 20,9 5,5 51% W 

5 19,4 7,2 34% Z-ZW 

6 17,4 8,0 24% - 

7 20,8 7,0 18% Z-ZO 

8 24,2 7,4 18% ZO 

9 18,4 6,8 33% Z-ZW 

10a 17,6 7,5 33% ZW 

10b 17,0 

Niet bekend 
10c 15,5 

11 Ca. 15 

12 Ca. 11 
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4. Resultaten 

 

Figuur 5 toont het verloop van de emissie gedurende de gehele meetperiode. Daarbij zijn 

voor het ventilatiedebiet uitsluitend waardes voor het verschil tussen CO2 stal en CO2 

buiten gebruikt van 150 ppm of meer. 

 

 
Figuur 5. Daggemiddelde NH3-emissie. De blauwe lijnen geven de wisseling aan van het 

koelregime; de blauwe bolletjes geven de daggemiddelde NH3-emissie tijdens periodes 

met vloerkoeling aan (‘cooling on’), terwijl de rode bolletjes de daggemiddelde NH3-

emissie representeren tijdens periodes met vloerkoeling uit (‘cooling off’). 
 

Aanvankelijk (eind april – juni) bleek de emissie zeer variabel (10 – 35 kg NH3 per 

dierplaats per jaar), terwijl nauwelijks bruikbare emissiecijfers konden worden verkregen 

(te geringe waarde van delta CO2, of storingen aan het meetsysteem vanwege te hoge 

temperaturen onder het dak van de ruimte boven de melkrobot) voor periodes zonder 

vloerkoeling (grotendeels ‘cooling on’). De grote variatie (zie figuur 6) is waarschijnlijk 

veroorzaakt door het scheuren van de plastic tussenwant (28/29 april), aangezien de 

variatie na plaatsing van de houten tussenwant (rond 16 mei) aanzienlijk afnam. 

In de loop van de metingen is een duidelijke afname te zien van de NH3-emissie tot een 

niveau van iets meer dan 10 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dit hangt zeer waarschijnlijk 

samen met het bijplaatsen van een tweede Collector (17/18 juli), die na verdere verfijning 

van de regeling (routes) leidde tot een schonere stalvloer. 
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Figuur 6. Ventilatie (m3 per dier per uur) gedurende de eerste maanden van de metingen. 

Daarbij zijn alleen waardes voor het verschil tussen CO2 binnen en CO2 buiten gebruikt 

van > 150 ppm . 

 

De buitentemperatuur (en dus ook de staltemperatuur) was gedurende een groot deel 

van de metingen relatief hoog (gemiddeld ca. 20 oC gedurende de periode van half mei 

t/m begin september). De temperatuur van de stal heeft derhalve een geringe rol 

gespeeld in het niveau van en de variatie in de emissie. 

 

In tabel 4 zijn de periode-gemiddelde emissies weergegeven. 
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Tabel 4. Periodegemiddelde NH3-emissie per periode met afwisselend de vloerkoeling 

aan (‘on’) en uit (‘off’). 

Periode 
Vloer-

koeling 

Gemiddelde emission (kg 

NH3 per dierplaats per jaar) 

1 On  16,7 

2 Off 18,8 

3 On  12,3 

4a On  14,9 

4b Off 16,8 

4c On  15,2 

5 Off 20,8 

6 On  
15,7 

7 On 

8 Off 15,5 

9 On 11,5 

10a Off 5,1 

10b On 11,9 

10c Off 11,7 

11 On 10,6 

12 Off 9,0 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat de NH3-emissie gedurende periodes met vloerkoeling (‘on) in de 
periode tot september gemiddeld lager lag dan tijdens periodes zonder vloerkoeling 

(‘off’). Dit effect is op basis van ongewogen (ongelijke lengtes van de meetperioden) 
gemiddelde, niet gecorrigeerd voor een eventueel effect van buiten- en/of 

staltemperatuur ca. 22% tot en met de 9e meetperiode (begin september). Aan het einde 

(september/oktober) is nagenoeg geen effect van vloerkoelen te zien. 

Kennelijk heeft vloerkoelen een reducerend effect op de stalemissie in periodes met 

relatief hoge buiten- en staltemperaturen (’s zomers), maar wordt dit effect minder tot 

nagenoeg nihil zodra de staltemperatuur lager wordt. Dan is waarschijnlijk de invloed van 

de staltemperatuur op de temperatuur van de stalvloer groter dan het effect van 

vloerkoeling. 

 

Verwacht mag worden dat het effect van vloerkoelen (aan, uit) op de emissie een tijdje 

nodig heeft om tot uitdrukking te komen. Derhalve is een nadere analyse (Tabel 5) 

uitgevoerd van de gemiddelde NH3-emissie van elke laatste 7 dagen per meetperiode van 

meetperiodes met voldoende bruikbare data (medio juni tot begin november). Dit bleek 

geen andere inzichten op te leveren. 
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Tabel 5. Gemiddelde NH3-emissie per periode met koelen aan (‘on’) en koelen uit (‘off) 

gedurende meetperioden met een gelijke lengte en voldoende bruikbare gegevens 

(daggemiddelden). 

 

Datum vanaf Datum tot vloerkoeling 
Gemiddelde 

emissie 

15-6-2018 21-6-2018 off 19,8 

6-8-2018 13-8-2018 off 14,8 

16-9-2018 23-9-2018 off 11,8 

29-10-2018 5-11-2018 off 9,1 

     GEMIDDELD 13,9 

        

16-7-2018 21-7-2018 On 16,0 

26-8-2018 2-9-2018 On 14,0 

6-9-2018 13-9-2018 On 12,0 

8-10-2018 14-10-2018 On 10,8 

     GEMIDDELD 13,2 
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4 Discussie 

In de periode tussen april en november 2018 zijn continue metingen (monitoring) 

uitgevoerd aan een melkveestal waarbij afwisselend de stalvloer niet en wel werd 

gekoeld met grondwater. 

De ammoniakemissie bleek aanvankelijk hoog te zijn, wat zeer waarschijnlijk samenhing 

met een onvoldoende mestverwijdering door de Collector. Overleg daarover tussen de 

fabrikant en de veehouder leidde tot bij plaatsing van een 2e Collector, waardoor de 

ammoniakemissie afnam. Toch bleef de ammoniakemissie relatief hoog (> 10 kg NH3 per 

dierplaats per jaar). 

Niet bekend en onderzocht is in hoeverre dit het effect van vloerkoelen heeft beïnvloed. 

Mogelijk heeft de onvoldoende werking van de mestverwijdering geleid tot een relatief 

grote ‘laag’ mest en urine op de stalvloer (oorzaak van de relatief hoge emissie) die 

minder effectief kon worden gekoeld. Immers, uit het onderzoek tijdens de 1e fase, 

waarbij de mest en urine handmatig (handschuif) van de stalvloer werd verwijderd, bleek 

dat daardoor de potentiële ammoniakemissie met meer dan 50% kon worden 

gereduceerd ten opzichte van vergelijkbaar schuiven zonder koelen. Daarbij was de 

laagdikte (‘plasdikte’) aanzienlijk kleiner en derhalve mogelijk het koeleffect aanzienlijk 

groter. 

 

Het maximale effect van vloerkoelen werd in de zomer bereikt. Deze bedroeg ca. 22%, op 

basis van ongewogen en ongecorrigeerde gemiddelden over een aantal perioden van 

afwisselend wel en niet koelen. Een grondige analyse is daarbij niet uitgevoerd, waardoor 

geen uitspraken kunnen worden gedaan over de significantie. Daarvoor waren het aantal 

overige variabelen (o.a. bijplaatsen Collector, wijziging van de tussenwand) en de 

mogelijk invloed ervan dermate dat een diepte-analyse niet is uitgevoerd. 

 

Incidenteel werd de methaanconcentratie in de stallucht bepaald met een 24-uurs 

verzameling in een monsternamevat en analyse met een GasChromatograaf in het 

laboratorium van Tauw te Deventer. Daaruit bleken CH4-concentraties tussen 29 en 33 

ppm, zonder effect van vloerkoelen. Dit zijn ‘normale’ gehaltes in stallucht van een 

melkveestal. 

5 Conclusies 

Een case/control-onderzoek in de tijd naar het effect van koelen van de mestvloer in een 

melkveestal leverde, op basis van continue meting van de ammoniakemissie, op dat in de 

zomer maximaal 22% reductie (op basis van ongewogen, ongecorrigeerde daggemiddelde 

emissies) behaald werd ten opzichte van periodes zonder vloerkoelen. Dit effect 

verdween nagenoeg tijdens de najaarsmetingen. 
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Samenvatting 

Door R&R Systems is het koeldeksysteem ontwikkeld voor de koeling van koeienstallen. Door middel 
van het koeldeksysteem wordt koel grondwater door lamellen in het beton van de ligboxen, 
voergoten en mestvloer gepompt, waardoor de temperatuur verlaagd wordt. Door de lagere 
temperatuur van de mestvloer koelt de mest sneller af waardoor ammoniakemissies teruggedrongen 
worden. In dit onderzoeksrapport is beschreven welke effecten het koelen van de mestvloer, 
ligboxen en voergoten heeft op het diergedrag, diergezondheid en dierwelzijn van de 91 melkkoeien 
in de proefstal.  
Het praktijkonderzoek is uitgevoerd op het melkveebedrijf van B.V. Nagels in Alken, België. 
Bij dit onderzoek lag de nadruk op het liggedrag en de voeropname van de koeien, waarmee de 
koeling van de ligboxen en de voergoten verbonden is. De ligboxen en voergoten werden verdeeld in 
twee groepen. In periodes van twee weken werden deze groepen om en om gekoeld. In de proefstal 
werd gebruik gemaakt van diepstrooiselboxen met dikke fractie mest als strooisel. Verwacht werd 
dat de koeling in de ligboxen de koeien af zou koelen en daarmee hittestress kan voorkomen of 
verminderen. Wanneer een koe in een koele ligbox ligt zou de koe via de bodem af kunnen koelen 
door geleiding. Verder kan de gekoelde voergoot de temperatuur van het voer verlagen, waardoor 
de voerkwaliteit en smakelijkheid behouden blijft. 
Bij de metingen van de oppervlaktetemperatuur van de ligboxen is geen verschil aangetoond tussen 
de gekoelde en niet-gekoelde ligboxen. De temperatuur binnenin het strooisel was bij gekoelde 
ligboxen gemiddeld 24,6°C. Dit is een verschil van 7,3°C met de niet-gekoelde ligboxen. 
Wanneer koeien hittestress ervaren is de ademhaling en de huidtemperatuur verhoogd. De koeien in 
de gekoelde ligboxen hadden gemiddeld 50,9 ademhalingen per minuut. Dit waren 1,8 ademhalingen 
per minuut minder dan de koeien in niet-gekoelde ligboxen. (Voor de huidtemperatuur zijn geen 
verschillen aangetoond tussen koeien in gekoelde en niet-gekoelde ligboxen. ) De resultaten duiden 
er op dat de koeien niet effectief afgekoeld werden in de gekoelde ligboxen, waardoor hittestress 
kon ontstaan. 
Er is geen verschil aangetoond in de temperatuur van ruwvoer op een gekoelde en niet-gekoelde 
voergoot. Dit resulteert erin dat de preferentie en ruwvoeropname bij de koeien voor gekoelde 
voergoten niet verhoogd is ten opzichte van de niet-gekoelde voergoten. 
De gekoelde vloer was 1,4°C lager dan de niet-gekoelde vloer. Door het koelen van de vloer kan 
condens ontstaan wat kan zorgen voor extra gladheid in de stal, met negatieve gevolgen voor de 
koeien. Echter, uit de resultaten blijkt dat de vloer gladder was wanneer hij niet gekoeld werd. Het 
koeldeksysteem zorgt voor een verlaging de temperatuur van het beton, waarin het systeem is 
aangebracht, tot ongeveer 19-20°C. Het strooisel in de ligboxen en het ruwvoer op de voergoot 
worden niet optimaal beïnvloed door het koeldeksysteem. Hierdoor zijn de verschillen ter 
verbetering van het liggedrag en de ruwvoeropname slechts klein en dragen weinig bij aan een 
verbeterd koecomfort, gezondheid en productie. 
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1. Inleiding 

Aanleiding van het onderzoek 

In de melkveehouderij is veel aandacht voor het welzijn van de koeien. Een comfortabele koe 
produceert meer melk, heeft minder ziektes en resulteert in betere bedrijfsresultaten. Koeien 
kunnen, echter, op dagen met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid last hebben van 
hittestress, waardoor de productie achteruit gaat en gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. 
Tijdens deze warme dagen hebben koeien behoefte aan een koel stalklimaat, zodat hittestress 
voorkomen wordt. 
Behalve gezonde dieren is ook een gezond milieu van belang. Daarom zijn binnen de veehouderij 
steeds meer eisen om milieuvervuiling te voorkomen. Emissies van ammoniak uit stallen zijn een 
groot probleem voor de natuur, die hierdoor onnodig veel verrijkt wordt met stikstof.  
 
Met het nieuw ontwikkelde koeldeksysteem van R&R Systems kan de koeienstal en de mest op de 
vloer gekoeld worden door middel van koud water dat door de vloer gestuurd wordt. De mest koelt 
snel af, waardoor ammoniakemissies verlaagd worden. Ook geeft dit systeem de mogelijkheid om de 
ligboxen, voergoten en mestvloeren af te koelen. Dit kan een positief effect op het welzijn en de 
gezondheid van de koeien opleveren, omdat hittestress voorkomen kan worden met het systeem 
(Koppes & Wisse, 2015). 

 

Achtergrond project Koele Koeien en het koelsysteem 
R&R Systems heeft in samenwerking met Monteny Milieu Advies en HAS Hogeschool het project 
Koele Koeien uitgevoerd, waarbij DLV Advies het project heeft begeleid. Het praktijkonderzoek heeft 
plaatsgevonden in de proefstal op het melkveebedrijf LV Nagels te Alken (België), waar 
praktijkmetingen uitgevoerd zijn. Binnen het project Koele Koeien is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden voor de verlaging van ammoniakemissies uit koeienmest, door middel van koeling in 
de ligboxenstal. Tevens is onderzoek gedaan naar de invloed van het koelen van de stal op 
dierwelzijn, productie en diergezondheid. Een verbetering van deze kenmerken kan bewerkstelligd 
worden door hittestress te voorkomen als de koeien afgekoeld worden door het koelsysteem. 
Daarnaast geeft dit systeem mogelijkheden voor de winning van warmte-energie. Zo is het mogelijk 
om de warmte, die via het water uit de stal onttrokken wordt, elders op het bedrijf, bij naburige 
bedrijven of bij woonhuizen in te zetten voor verwarming (Koppes & Wisse, 2015). 
 
Uit de eerste fase van het project Koele Koeien is gebleken dat het koelen van de mestvloer 
(mestgangen) de emissies uit de mest kan verminderen. In deze fase is op kleine schaal onderzoek 
gedaan naar de invloed van koeling op de dieren. Dit onderzoeksrapport maakt deel uit van de 
tweede fase van het project, waarin op praktijkschaal in een proefstal metingen zijn verricht. De 
metingen voor vloeremissies zijn uitgevoerd en geanalyseerd door Monteny Milieu Advies. Door 
studenten van HAS Hogeschool is een praktijkonderzoek van dertien weken opgezet en uitgevoerd 
om vast te stellen of de koeling invloed heeft op de dieren. Dit rapport is het product van dat 
praktijkonderzoek. Hierbij is onderzocht en beschreven op welke manieren dierwelzijn, 
melkproductie en diergezondheid beïnvloed worden door het koelen van de mestvloer, ligboxen en 
voergoten. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen delen van de stal die gekoeld zijn en delen 
die niet gekoeld zijn. Diverse metingen zijn verricht om vast te stellen of de koeien een voorkeur 
hebben voor gekoelde staldelen en of door het koelen het koecomfort verbetert. Zo is onderzocht of 
de bezettingsgraad van de ligboxen beïnvloed wordt door het koeldeksysteem. Vervolgens is 
onderzocht of de lighouding door het systeem beïnvloed wordt. De ligtijd per koe per ligbox geeft 
samen met het aantal liggingen per ligbox aan of de koeien voorkeur hebben voor gekoelde of niet-
gekoelde ligboxen.  
Naast het gedrag is gekeken naar de gezondheid, waarbij het aantal ademhalingen per minuut 
aantoont of de koeien hittestress ondervinden. Dit geldt tevens voor de lichaamstemperatuur.  
Om te onderzoeken of het koeldeksysteem invloed heeft op de voeropname, is de 
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ruwvoertemperatuur gemeten op de gekoelde en niet-gekoelde voergoot. Tevens is de 
ruwvoeropname per kant en de bezettingsgraad van het voerhek in het onderzoek meegenomen, om 
de invloed van het koelen te achterhalen.  
 

Ammoniak en milieuschade 

In de veehouderij wordt naast melk, vlees en eieren ook veel mest geproduceerd. Deze mest vormt 
een bron van ammoniak, wat schadelijk kan zijn voor mens, dier en milieu. In het Nederlandse milieu 
zijn emissies uit de landbouw een belangrijke factor voor de verzuring van de bodem (Wageningen 
Universiteit, 2015). Door verzuring wordt het leven op het land, in de bodem, in sloten en in rivieren 
negatief aangetast. Daarnaast zorgt een te hoge concentratie aan ammoniak in stallen voor irritatie 
van de ogen en luchtwegen (Wageningen Universiteit, 2015). Het is noodzakelijk om de 
ammoniakuitstoot in de stal en op het land zoveel mogelijk te beperken. 

Door emissies uit stallen en door vervluchtiging tijdens de bemesting van het land komt stikstof in de 
buitenlucht terecht in de vorm van ammoniak, lachgas en stikstofgas. Deze stoffen kunnen schadelijk 
zijn voor het milieu (Wageningen Universiteit, 2015). Door een overschot aan stikstof raakt de natuur 
overbemest en ontstaat eutrofiëring. Door eutrofiëring neemt de vitaliteit en de biologische 
diversiteit aan planten af (Wageningen Universiteit, 2015). In het grond- en oppervlaktewater kan 
ammoniak omgezet worden in nitraat waardoor het grondwater zuurder wordt, het bodemleven 
verdwijnt en organismen uitsterven (Wageningen Universiteit, 2015). 

Om de ammoniakemissie te reduceren worden in Nederland verschillende stalsystemen gebruikt 
waarbij emissiereducerende maatregelen getroffen zijn. Voorbeelden hiervan zijn aangepaste vloer- 
en keldersystemen en luchtwassers (Wageningen Universiteit, 2015). Echter is dit vooral gericht op 
de varkens- en pluimveehouderij omdat er in deze sectoren dichte stallen zijn met een gesloten 
ventilatiesysteem en een luchtwasser. 
 
In de melkveehouderij willen veehouders een open en transparante productieomgeving behouden 
en worden nieuwe innovatieve ideeën tot uitvoering gebracht om dichte stallen te voorkomen. 
(Stevens, 2018). Eén van die nieuwe ontwikkelingen is het koeldeksysteem, wat er voor kan zorgen 
dat de open stallen in de melkveesector kunnen blijven bestaan terwijl tegelijk de ammoniakemissies 
verlaagd worden. 
 

De schade en signalen van hittestress 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat hittestress bij melkkoeien resulteert in verminderde 
bedrijfsresultaten (St-Pierre, Cobanov, & Schnitkey, 2003). Uit een inventarisatie onder Amerikaanse 
melkveebedrijven is gebleken dat de economische schade door hittestress 4 tot 7% van de totale 
omzet van de melkveehouderij-industrie omvat (Perano, Usack, Angenent, & Gebremedhin, 2015). 
Ook in Nederland is hittestress een probleem in de zomermaanden. De economische schade komt 
door een verminderde gezondheid en productiederving, veroorzaakt door hittestress. Wanneer een 
koe leidt aan hittestress kan de melkgift als gevolg hiervan tot 15% afnemen (Kadzere, Murphy, 
Silanikove, & Maltz, 2002). Een deel van de afname van de melkgift wordt veroorzaakt door een 
verlaagde voeropname wanneer een koe hittestress ervaart. Op het gebied van diergezondheid kan 
hittestress een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid en het immuunsysteem van het dier 
(Liu, et al., 2013). Tijdens het ervaren van hittestress vinden fysiologische veranderingen plaats in het 
dier. Wanneer een koe hittestress ervaart zal de lichaamstemperatuur stijgen. Een verhoogde 
lichaamstemperatuur uit zich op diverse manieren, doordat de koe probeert af te koelen. Zo kan een 
verhoging in ademhaling, hijgen, kwijlen en zweten er op wijzen dat een koe last heeft van hittestress 
(Kadzere, Murphy, Silanikove, & Maltz, 2002). 
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Thermo-neutrale zone en temperatuur luchtvochtigheidsindex 

Om vast te stellen wanneer een koe last van hittestress kan hebben, wordt de thermo-neutrale zone 
vastgesteld. De thermo-neutrale zone geeft de grenstemperaturen aan waartussen het dier geen 
extra energie hoeft te gebruiken om warm te blijven of af te koelen. Voor melkgevende koeien is 
deze zone vastgesteld tussen de 5oC en 25oC (Kadzere, Murphy, Silanikove, & Maltz, 2002). Boven 
deze grens moet een koe actief energie gebruiken om af te koelen (hijgen en zweten), wat ten koste 
kan gaan van het dierwelzijn en de productie. Deze grenzen van 5oC en 25oC zijn echter niet strikt 
omdat de warmteproductie van een koe beïnvloed wordt door de melkproductie. Bij een hogere 
melkproductie neemt ook de lichaamstemperatuur toe, waardoor al bij lagere temperaturen dan 
25oC de grens voor hittestress bereikt kan worden (Kadzere, Murphy, Silanikove, & Maltz, 2002). Ook 
speelt de relatieve luchtvochtigheid (RV) een rol in het veroorzaken van hittestress. 
 
Wanneer de omgevingstemperatuur hoog is probeert een koe af te koelen door te hijgen en te 
zweten. Dit is echter alleen maar effectief wanneer de lucht niet verzadigd is met water. Een hoge RV 
zal er dus voor zorgen dat een koe niet effectief af kan koelen. De grens dat een koe hittestress 
ervaart wordt daarom bepaald door een combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid. De 
temperatuur-luchtvochtigheidsindex (Temperature-Humidity Index of THI) is een methode om de 
invloed van zowel de temperatuur als de RV op het hittestressniveau van de koe vast te stellen 
(Mader, Davis, & Brown-Brandi, 2006). Aan de hand van een berekening op basis van de temperatuur 
en RV wordt een THI vastgesteld (Tabel 1.1. De Temperature-Humidity Index (THI). Lichte hittestress 
kan ontstaan vanaf een THI van 68.Tabel 1.1). Aangetoond is dat koeien met een productie van meer 
dan 35 kilogram melk per dag hittestress kunnen ervaren vanaf een THI van 68 (Zimbelman, Rhoads, 
Collier, & Duff, 2009). 
 
Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (2011) is in Nederland in de zomer de RV 
gemiddeld 74 tot 82%. Bij een RV van 80% wordt de grens voor hittestress (THI>68) bereikt bij een 
temperatuur van 21oC. In Nederland komen om deze reden regelmatig dagen voor waarop 
hittestress te verwachten is bij melkvee. 
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Voordelen gekoeld ligbox ter voorkoming van hittestress 

Om hittestress te voorkomen is binnen de proefstal gebruik gemaakt van gekoelde ligboxen. 
Hierdoor kan de koe haar lichaamswarmte afgeven aan de ondergrond via conductie en daardoor 
afkoelen. Wanneer een koe in een ligbox ligt is ongeveer 20% van de lichaamsoppervlakte in contact 
met de bodem, waardoor de koe af kan koelen. Hierdoor daalt de lichaamstemperatuur, en daardoor 
ook de huidtemperatuur en de ademhalingsfrequentie, waardoor de schadelijke effecten van 
hittestress voorkomen kunnen worden (Ortiz, et al., 2015). Het onderzoek van Perano, Usack, 
Angenent, & Gebremedhin  (2015) wijst erop dat koeien, waarbij hittestress wordt geïnduceerd, 
effectief kunnen afkoelen door middel van een gekoeld waterbed. Tijdens deze studie werd bij de 
koeien met een gekoelde ligbox een daling van de lichaamstemperatuur en ademhalingsfrequentie 
waargenomen en tegelijkertijd een verhoging van de voeropname en de melkgift. Echter kan door de 
isolerende werking van strooisel in de ligboxen de effectiviteit van het koelen verminderd worden 
(Ortiz, et al., 2015). 

Liggedrag 
Het liggedrag is een belangrijk aspect van het onderzoek, omdat de koeien gekoeld worden via de 
ligbox. Het gedrag van dieren is een geschikte monitor om het welzijn te bepalen (Mattachini, Antler, 
Riva, Arbel, & Provolo, 2013). Door de ligfrequentie, de ligtijd, de lighouding en het aantal liggingen 
per box te meten kunnen uitspraken gedaan worden over het ligcomfort van een koe. Tevens kunnen 
deze metingen gebruikt worden om preferentie voor een gekoelde of niet-gekoelde ligbox vast te 
stellen (Manninen, De Passille, Rushen, Norring, & Saloniemi, 2002). 

Verschillende studies hebben achterhaald dat een koe gemiddeld 14 uur per dag ligt ( (Zejdová, Falta, 
Ghládek, & Máchal, 2011; Ito, Wary, & Keyserlingk, 2009; Krawczel & Grant, 2009; Anonymous, 
2001). Een ligperiode van een koe varieert van ongeveer een half uur tot drie uur (Anonymous, 2001) 
waarbij koeien gemiddeld 70 minuten liggen in één periode (Allen J. D., Hall, Collier, & Smith, 2015). 
Gedurende een dag besteedt een koe 14 uur aan liggen, drie tot vijf uur aan voeropname en zeven 
tot tien uur aan herkauwen (Ito, Wary, & Keyserlingk, 2009).  

Een langere ligtijd resulteert in een gezondere koe met een hogere productie (Zejdová, Falta, 
Ghládek, & Máchal, 2011). Tevens heeft een langere ligtijd een positief effect op de herkauwactiviteit 
en melkproductie van de melkkoe (DeLaval, 2007). Als een koe minder ligt en dus meer staat, kan dit 
resulteren in klauwproblemen. Deze problemen ontstaan doordat de koe haar klauw minder kan 
laten rusten en de klauw minder goed opdroogt. Klauwproblemen resulteren in negatieve 
economische gevolgen voor het bedrijf (Zejdová, Falta, Ghládek, & Máchal, 2011). 
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vochtige vloeren klauwproblemen ontstaan (Somers, Schouten, Frankena, Noordhuizen-Stassen, & 
Metz, 2005). 
 

Registratie van kengetallen 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal kengetallen met betrekking tot productie en gezondheid 
geregistreerd. Over een langere termijn (buiten dit onderzoek) kan daarmee vastgesteld worden of 
de proefstal positieve bedrijfsresultaten oplevert. De melkproductie is gemonitord om het 
productieniveau vast te stellen. De voeropname en de activiteit van herkauwen en lopen zijn 
geregistreerd. Dit geeft inzicht in de activiteit en gezondheid van de koeien. Binnen dit onderzoek is 
niet getest of deze kengetallen beïnvloed worden door het koelen van de stal. Er kan geen 
vergelijking gemaakt worden omdat alle koeien in dezelfde groep zijn ingedeeld en altijd toegang 
hebben tot zowel gekoelde als niet-gekoelde staldelen. 

Aanpak onderzoek 
Om vast te stellen op welke manieren het dierwelzijn, de melkproductie en de diergezondheid 
beïnvloed worden door het koelen van de mestvloer, ligboxen en voergoten zijn diverse metingen 
uitgevoerd. Het liggedrag en de ligpreferentie van de koeien zijn in beeld gebracht door directe 
observaties en filmcamera’s. Metingen zijn gedaan aan het voer om de kwaliteit en de preferentie 
voor wel of geen koeling vast te stellen. De gladheid van de vloer is bepaald om relaties tot 
klauwproblemen vast te stellen. Het klimaat binnen en buiten de stal is gemonitord en kengetallen 
van het bedrijf zijn geregistreerd. 
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2. Materiaal en methode 
In 2.1 is het proefbedrijf beschreven. Gedurende de proefperiode zijn volgens een schema 
verschillende delen van de stalvloer (mestvloer, voerplaats en ligboxbodems) gekoeld. Dit 
koelschema van de meetfase is in paragraaf 2.2 beschreven. Tot slot is beschreven hoe de data 
verwerkt zijn en welke statistische toetsen gebruikt zijn om de data te analyseren. 

2.1. Proefbedrijf 
Het bedrijf waar het onderzoek is uitgevoerd, is gevestigd in Alken te België. Het melkveebedrijf is 
van de ondernemer Raf Nagels. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in een nieuw gebouwde ligboxenstal (2018). De nieuwe stal is 
aangebouwd aan de oude stal (2006). Van de nieuwe stal is een plattegrond weergegeven in Bijlage 
I. In Bijlage I is te zien dat het oude gedeelte van de stal was afgesloten. Hier stonden droge koeien. 
Dat gedeelte werd niet meegenomen bij de reguliere waarnemingen. Het werd alleen gebruikt voor 
een extra klein experiment waarbij gekeken werd naar het temperatuurverloop van strooisel in 
ligboxen. In het deel van de stal waar de proef plaatsvond, zijn 102 ligboxen aanwezig. Deze ligboxen 
zijn genummerd en werden geobserveerd tijdens het onderzoek. In de stal waren twee voerhekken 
aanwezig met in totaal 76 vreetplekken. De koeien werden gemolken in twee Lely astronaut 
melkrobots. In de gehele proefstal was vrij koeverkeer waarbij de koeien altijd de keuze hadden om 
te liggen, te vreten of gemolken te werden. Een Lely Discovery 120 Collector mestrobot maakte de 
mestgangen van de stal schoon waarbij in twee uur de gehele stal minstens éénmalig schoongemaakt 
werd. De mestrobot werkt als een stofzuiger door de mest op te zuigen en te legen in de mestput. 
Aan de noordoost zijde van de stal was de muur open voor ventilatie. Deze wand bevatte een 
zijwand-ventilatiesysteem voor het regelen van de hoeveelheid ingaande luchtstromen in de stal. 
Deze zijwand bestond uit een zeil dat omhoog en omlaag kon. De aansturing van de zijwand is 
automatisch en werd gebaseerd op de weersomstandigheden die geregistreerd werden op dat 
moment. Verder was het dak van de stal gebouwd met licht doorlatende isolerende platen met een 
oversteeknok voor uitgaande lucht.  

2.2. Veestapel 
Gedurende het onderzoek werden in de proefstal 90 melkgevende koeien gehuisvest, enkele 
individuele koeien wisselden gedurende het onderzoek. De koeien die tijdens dit onderzoek werden 
geobserveerd zijn van het Holstein Friezin ras en hadden aan het begin van het onderzoek een 
gemiddelde melkproductie van 32,7 kilogram per dag. De gemiddelde leeftijd van de koeien op dat 
moment was 3,01 jaar en ze bevonden zich gemiddeld in een lactatiestadium van 202 dagen. De 
koeien beschikten over een Lely Qwes halsband waarmee data verzameld wordt over herkauw- en 
loopactiviteit.  
 

2.3. Koeldeksysteem 
Het koeldeksysteem bestaat uit lamellen die in het beton in diverse staldelen zijn aangebracht. Er kan 
grondwater (wat opwarmt tot ongeveer 15 graden) door dit systeem gepompt worden waardoor het 
beton afkoelt en er warmteuitwisseling met het oppervlakte plaatsvindt. Dit systeem is aangebracht 
in de mestgangen, de voergoten en de ligboxen in de proefstal. Per sectie van de stal kan het 
systeem aan- of uitgezet worden zodat er bepaald kan worden welke delen van de stal gekoeld zijn 
en welke delen niet-gekoeld zijn. Nadat het grondwater door het systeem is gegaan werd het weer 
terug de grond in gelaten naar de retourbron. 
 

2.4. Koelschema en meetmomenten 

De koeling was geïnstalleerd in verschillende secties die weergegeven zijn in Figuur 2.1. Deze secties 
zijn gedurende het onderzoek individueel gekoeld. Elke sectie werd bestuurd door drie kranen. Deze 
konden open gezet worden om het water door de lamellen te sturen en daarmee dat gedeelte te 
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moment in de ligboxen lagen. Het aantal ademhalingen werd gedurende 15 seconden geteld en 
genoteerd. Dit werd gedaan op minimaal een halve meter afstand van de koe, om de koe niet te 
verstoren.  
Aan de hand van nummering op de boxen werd bijgehouden bij welke box de telling gemeten was, 
waarna op de plattegrond achterhaald werd of de box gekoeld of niet-gekoeld was (bijlage II).  

Huidtemperatuur (Bijlage III) 
De huidtemperatuur van de koeien werd drie keer per dag gemeten bij alle koeien die op dat 
moment in een ligbox lagen. Om de huidtemperatuur te meten is de oppervlaktetemperatuur 
gemeten van de staartaanzet, de rug, en de rechterflank. De temperatuur werd gemeten door 
middel van een infraroodthermometer. Metingen werden verricht op een halve meter afstand van 
het te meten huidoppervlak.  

2.5.2. Liggedrag 

Bezettingsgraad (Bijlage IIII) 

Drie keer per meetdag werd bij alle ligboxen genoteerd of een koe aanwezig was in de ligbox, zowel 
staand als liggend.  

Lighouding (Bijlage IIII) 
Voor de lighouding werd per meetdag drie keer genoteerd wat de lighouding was van de melkkoeien 
die op het meetmoment in de ligboxen lagen. Er waren vier verschillende lighoudingen mogelijk. 
Deze lighoudingen zijn long (1), short (2), wide (3), narrow (4). (Figuur 1.1). Verder is het genoteerd 
wanneer een koe in de box stond en wanneer een box leeg was.  

Ligtijd/ aantal liggingen (Bijlage V) 
Twee camera’s zijn opgehangen in de stal om data over het liggedrag bij gekoelde en niet-gekoelde 
ligboxen te verzamelen. Hiermee werden het aantal liggingen en de tijd per ligging bijgehouden voor 
de gekoelde en niet-gekoelde ligboxen. Camera 1 werd geplaatst boven de melkrobot en camera 2 
werd geplaatst boven de voergang (bijlage 1). Via elke camera zijn negen ligboxen gefilmd, voor 
zowel deel A als deel B. De boxen die zichtbaar waren bij de linker camera (deel A) zijn boxen 1 tot en 
met 9. De ligboxen 38 tot en met 46 (deel B) waren zichtbaar met de rechter camera. De camera’s 
filmden continu tijdens de meetweken.  

2.5.3. Ruwvoer 

Bezettingsgraad voerhek (Bijlage VI) 
Drie keer per meetdag werd gekeken hoeveel vreetplekken aan het voerhek bezet waren bij de 
gekoelde en bij de niet-gekoelde voergoten. Voorafgaand aan de meting werd genoteerd wat het 
tijdstip van voeren was.  

Ruwvoeropname (Bijlage VII) 
De ruwvoeropname is bepaald voor zowel de gekoelde als niet-gekoelde voergoten. Tijdens de 
meetweken is van maandag tot en met vrijdag het gewicht van het voer genoteerd. Het gewicht van 
het vers gevoerde voer is bepaald door het te wegen in een mengvoerwagen. De volgende dag is het 
restvoer opnieuw gewogen in de mengvoerwagen. Het verschil in gewicht tussen het vers gevoerde 
voer en het restvoer is het aantal kilogram dat is opgenomen door de koeien per voergoot (gekoeld 
en niet-gekoeld). 
 

Ruwvoertemperatuur (Bijlage VIII) 
Op meetdagen werden om 11:30 uur twee hopen voer van 10 kilogram vers voer gemaakt 
(afgewogen door middel van een weeghaak). Op zowel een gekoelde als op een niet-gekoelde 
voergoot werd een hoop voer gelegd. De voerhekken werden op deze plekken afgesloten zodat het 
voer niet beïnvloed werd door de koeien. Op de meetdagen werd drie keer per dag de temperatuur 
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Gaandeweg het onderzoek bleek dat het strooisel in de diepstrooiselboxen een zodanige isolatie 
vormde, dat de ligboxen nauwelijks gekoeld werden. De ligboxen in de stal waren gevuld met een 
dikke fractie mest. Om dit verder te onderzoeken zijn vanaf meetweek 3 (21 tot en met 27 mei) 
metingen uitgevoerd om de strooiseltemperatuur ook in de diepte vast te stellen. Dit is in dezelfde 
ligboxen gedaan waar ook de oppervlaktetemperatuur metingen uitgevoerd zijn. 
Strooiseltemperatuur metingen zijn genomen met een steekthermometer op 10 centimeter diepte 
vanaf de oppervlakte, waarbij de strooisellaag 20-25 centimeter was. Metingen zijn gedaan op 
meting 2 (Figuur 2.2). 
  
Om dit nog verder te onderzoeken zijn drie ligboxen opgesteld bij de droge koeien die afgesloten 
waren voor de koeien en altijd gekoeld werden. In deze boxen zijn drie verschillende 
bodembedekkingen getest. De boxen hadden allemaal een gedeelte dat kaal was om te zien wat de 
temperatuur van het beton was. In box 1 waren vier rubber matten van 2,5 centimeter dikte 
neergelegd. Deze matten zijn van vergelijkbaar materiaal als matrassen in een ligboxenstal. De 
temperatuur werd gemeten op diverse plekken: één mat op de vloer, twee matten op elkaar en een 
laag van 10 centimeter dikke fractie bovenop een mat. In box twee was oude dikke fractie gebruikt. 
Dit was al aanwezig sinds het begin van de proef en had veel tijd gehad om af te koelen. In deze box 
was een laag dikke fractie van 10 centimeter en een laag van 15 centimeter aangebracht. Beide lagen 
zijn gemeten met een infraroodthermometer en een steekthermometer. In de derde box was verse 
dikke fractie aanwezig. Dit was vers en dus nog warm en natter dan de dikke fractie in box 2. Ook in 
deze box werden twee lagen getest, een laag van 8 centimeter en één van 10 centimeter. Deze lagen 
werden gemeten door middel van een infraroodthermometer en steekthermometer. De 
steekthermometer werd 7 centimeter in de strooisellaag gestoken. De oppervlaktetemperatuur en 
strooiseltemperatuur van deze drie ligboxen werd gemeten op meetdagen om 14:00 uur. 
 

Voergoten en mestvloer (Bijlage X) 

Om te onderzoeken of de gekoelde voergoten en mestvloer koeler waren dan de niet-gekoelde 
voergoten en mestvloer, is de oppervlaktetemperatuur iedere meetdag om 13:30 gemeten. Net als 
bij de ligboxen werd een infraroodmeter gebruikt om de temperatuur te meten. Bij de voergoten 
werden acht vaste locaties gemeten, waarvan vier bij deel A en vier bij deel B (Bijlage X). Wanneer er 
voer op de locatie lag werd dit eerst aan de kant geschept zodat de meting op de kale vloer plaats 
kon vinden. De metingen van de mestvloer werden op zeven vaste locaties verspreid over de stal 
uitgevoerd (Bijlage XI). 
 

2.5.7. Kengetallen veestapel 
Om de veestapel te kunnen typeren zijn kengetallen verzameld over de productie, de dagen in 
lactatie en de leeftijd van de koeien. Deze data werden op het bedrijf verzameld via de melkrobot en 
halsbanden. De gemiddelde melkproductie per koe per dag is vastgesteld. Ook is de gemiddelde 
leeftijd van de koeien in de proefstal vastgesteld. Door middel van de Lely Qwes halsbanden werd de 
herkauw- en loopactiviteit van de lacterende koeien geregistreerd. Van deze twee variabelen werd 
een gemiddelde per dag berekend voor de totale veestapel. 
 
Ook het gemiddeld aantal inseminaties per dracht werd genoteerd vanuit de administratie van de 
veehouder. Dit werd gedaan door vanuit het managementsysteem elke maand het gemiddeld aantal 
inseminaties per dracht te noteren van de veestapel. 
 

2.5.8. Afmetingen ligboxen 

Naar aanleiding van de constatering dat de koeien wonden hadden en de koeien erg ver en scheef in 

de ligboxen gingen liggen, is besloten om de ligboxen op te meten. In Tabel 2.2 is te zien welke 

afstanden van de boxen met het meetlint zijn opgemeten. 
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Ligtijd 

De ligtijd is vastgesteld aan de hand van camerabeelden. In verband met de benodigde hoeveelheid 
licht in de stal zijn alleen beelden geanalyseerd van 8:00 tot 20:00 uur (maandag tot en met vrijdag in 
de meetweken). De starttijd van de ligging is wanneer een koe in een ligbox ging liggen en de eindtijd 
is het moment waarop de koe ging staan. In Excel is het interval berekend tussen de start- en 
eindtijd, dit is de ligtijd. Wanneer dezelfde koe, na het opstaan, binnen vijf minuten weer in dezelfde 
ligbox ging liggen, zijn de twee liggingen samengevoegd en werden als één ligging gezien. Als de koe 
langer dan vijf minuten stond en daarna weer ging liggen is dit als een nieuwe ligging gezien. 
 
Aantal liggingen 

Met dezelfde camerabeelden die gebruikt zijn voor de ligtijd, zijn het aantal liggingen per ligbox 
geteld. Onderzocht is hoeveel keer er per dag is gelegen in gekoelde ligboxen en hetzelfde is gedaan 
voor niet-gekoelde ligboxen. 
 
Bezettingsgraad voerhek 

Geteld is hoeveel koeien stonden te vreten aan gekoelde en niet-gekoelde voergoten. Vervolgens is 
in Excel de bezettingsgraad in procenten berekend aan de hand van het aantal beschikbare gekoelde 
en niet-gekoelde voerplekken. Deze percentages zijn gebruikt voor de statistische analyses. 
 
Ruwvoeropname 

Voor de ruwvoeropname is genoteerd hoeveel werd gevoerd en hoeveel restvoer er was. Het 
verschil tussen deze is de ruwvoeropname. De ruwvoeropname is vervolgens in Excel omgerekend 
naar procenten. De percentages ruwvoeropname voor gekoelde en niet-gekoelde voergoten zijn 
gebruikt voor de statistische analyses. 
 
Ruwvoertemperatuur 

De temperatuur is gemeten van zowel ruwvoer dat lag op gekoelde voergoten als van ruwvoer dat 
lag op niet-gekoelde voergoten. Deze data zijn vervolgens ingevoerd in Excel waar ook de statistische 
analyses op zijn uitgevoerd. 
 
Gladheid mestvloer 

De gladheid van de mestvloer is gescoord van niet glad (score 1) tot heel glad (score 5). Deze scores 
zijn ingevoerd in Excel en daarop zijn ook de statistische toetsen uitgevoerd. 
 
Temperatuur en luchtvochtigheid 

Vier loggers zijn geplaatst op verschillende plaatsen in de stal. Deze loggers hebben elke drie uur de 
temperatuur en luchtvochtigheid in de stal gemeten. In Excel zijn de temperatuur en 
luchtvochtigheid ingevoerd en aan de hand daarvan is de THI berekend. Het model, opgesteld door 
Mader et al. (2006), om de THI te berekenen is als volgt: THI = (0,8 × T + (RV (%)/100) × (T - 14,4) + 
46,4). Waarbij T de gemeten temperatuur in graden Celsius is en RV de relatieve luchtvochtigheid. In 
Excel zijn vervolgens per meetdag de gemiddelde temperatuur, luchtvochtigheid en THI berekend 
door alleen de data te gebruiken die de loggers hebben gemeten gedurende de dag (om 10:00, 
13:00, 16:00 en 19:00 uur). Deze zijn toegevoegd bij de overige variabelen zodat de invloed van de 
temperatuur, luchtvochtigheid en THI op de overige variabelen bepaald kon worden. 
 
Oppervlaktetemperatuur ligboxen, voergoten en mestvloer 

De oppervlaktetemperatuur van de ligboxen is gemeten op drie verschillende plekken, namelijk op 
de plek waar het hoofd, de buik en de uier liggen. In Excel is van deze drie verschillende plekken de 
gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de ligboxen berekend, waarop vervolgens de statistische 
analyses zijn uitgevoerd. De oppervlaktetemperatuur van de voergoten is op vier plekken per 
voergoot (gekoeld/niet-gekoeld) gemeten. De oppervlaktetemperatuur van de mestvloer is op 7 



 

22 

 

plekken gemeten, verspreid over de stal. De oppervlaktetemperatuur van de voergoten en vloer zijn 
ingevoerd in Excel, waarop vervolgens statistische toetsen zijn uitgevoerd. 
 
Strooiseltemperatuur 

Door middel van een kuilvoerthermometer is de strooiseltemperatuur in de ligboxen gemeten. Deze 
data zijn vervolgens ingevoerd in Excel, waar ook de statistische analyses op zijn uitgevoerd. 
 
Sub-onderzoek 

Tijdens het sub-onderzoek zijn temperatuurmetingen gedaan bij ligboxen met verschillende box-
bedekkingen. Doordat dit sub-onderzoek tegen het einde van de meetperiode is ingegaan zijn er 
slechts 4 metingen. Daarom is gekozen om geen statistische analyses uit te voeren, maar alleen een 
data-beschrijving. 
 
Kengetallen veestapel 
De kengetallen van de veestapel zijn verkregen uit de melkrobot. Deze data zijn ingevoerd in Excel 
waar vervolgens gemiddelden uit zijn berekend. Deze gegevens zijn gebruikt om de veestapel te 
beschrijven. 
 

Data-analyse 

Outliers 

Outliers (gegevens die afwijken van de overige data) in de dataset kunnen de resultaten beïnvloeden 
en zijn daarom verwijderd uit de dataset. In dit onderzoek is dat gedaan door gebruik te maken van 
de volgende formules: 
 
1) Outlier = gemiddelde ± 3 × standaard deviatie (σ) 
2) Outlier = gemiddelde ± 4 × standaard deviatie (σ) 
 
Afhankelijk van de histogrammen is gekozen voor een strengere (formule 1) of minder strenge 
selectie (formule 2) van data. Voor de variabelen ademhaling, lichaamstemperatuur, bezettingsgraad 
ligboxen, lighouding, aantal liggingen, bezettingsgraad voerhek, ruwvoeropname en 
ruwvoertemperatuur is de tweede formule gebruikt. Voor de variabelen ligtijd, gladheid mestvloer, 
oppervlaktetemperatuur ligboxen, voergoten en vloer en strooiseltemperatuur is de eerste formule 
gebruikt. Alle waardes die buiten de grenzen vielen zijn gezien als outliers en zijn verwijderd uit de 
dataset. In Tabel 2.6.1. is te zien hoeveel outliers zijn verwijderd uit de dataset. 
 
Normale verdeling 

Statistische analyses zijn uitgevoerd met IBM SPSS Statistics 20.0. Allereerst is bepaald of de 
variabelen met meetniveau interval/ratio (Tabel 2.6.1.) normaal verdeeld zijn. Dit is gedaan door een 
Shapiro-Wilk test uit te voeren. Hiervan bleken de variabelen bezettingsgraad ligboxen en gladheid 
mestvloer normaal verdeeld te zijn (P>0,05). Ook de co-variabelen oppervlaktetemperatuur van de 
ligboxen, voergoten en vloer (Tabel 2.6.3.) zijn getest op normaliteit. Uit de Shapiro-Wilk test bleek 
dat de oppervlaktetemperatuur van de vloer normaal verdeeld was. 
 
Als bleek dat de (co-)variabelen niet normaal verdeeld zijn, zijn Ln-, Log10 en sqrt-transformaties 
uitgevoerd, waarna vervolgens een Shapiro-Wilk test is uitgevoerd om te bepalen of de 
getransformeerde variabelen normaal verdeeld zijn. Bij deze test wordt gesproken van een normale 
verdeling als P>0,05. Alleen bij de oppervlaktetemperatuur van de voergoten was de 
getransformeerde data normaal verdeeld na een Ln-transformatie. De overige niet normaal 
verdeelde data bleken ook niet normaal verdeeld te zijn na de transformaties. 
 
  



 

23 

 

Toetsen variabelen meetniveau interval/ratio 

Voor de normaal verdeelde variabele bezettingsgraad ligboxen zijn onafhankelijke t-toetsen 
uitgevoerd om te bepalen of de koeling en de THI significant van invloed zijn. Voor alle normaal 
verdeelde co-variabelen met meetniveau interval/ratio is een generalized estimating equations (GEE) 
test uitgevoerd. De normaal verdeelde co-variabelen zijn oppervlaktetemperatuur van de voergoten 
en oppervlaktetemperatuur van de vloer. In het model zijn zowel de koeling als de temperatuur, 
luchtvochtigheid en THI meegenomen als verklarende variabelen. Voor de koeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid en THI zijn aparte P-waardes verkregen. Per co-variabele is dus bekeken of deze 
significant van invloed is op de afhankelijke variabele. 
 
Voor alle niet normaal verdeelde (co-)variabelen met meetniveau interval/ratio zijn independent  
t-tests uitgevoerd. Voor deze toets is gekozen, omdat de t-toets robuust genoeg is om met niet 
normaal verdeelde data om te gaan, ondanks dat een eis is dat de data normaal verdeeld moet zijn. 
De variabelen die met de onafhankelijke t-toets getest zijn, zijn ademhaling, lichaamstemperatuur, 
ligtijd, aantal liggingen, bezettingsgraad voerhek, ruwvoeropname, ruwvoertemperatuur, 
oppervlaktetemperatuur ligboxen en strooiseltemperatuur. Geanalyseerd is of de koeling significant 
van invloed is op de afhankelijke variabelen. Bij een P-waarde lager dan 0,05 is sprake van een 
significante invloed van de koeling op de afhankelijke (co-)variabele. 
 
Voor dezelfde niet normaal verdeelde variabelen (meetniveau interval/ratio) als waarop 
onafhankelijke t-toetsen zijn uitgevoerd, zijn de lineaire regressies getoetst met de co-variabele THI. 
Hetzelfde is gedaan voor de niet normaal verdeelde co-variabelen met meetniveau interval/ratio, 
echter is hierbij de co-variabele omgevingstemperatuur binnen de stal gebruikt in plaats van de co-
variabele THI. Hiervoor is gekozen, omdat niet verwacht wordt dat de luchtvochtigheid invloed heeft 
op de oppervlaktetemperatuur van de ligboxen en de strooiseltemperatuur. De lineaire regressies 
zijn uitgevoerd om het verband tussen de (co-)variabelen en co-variabele te bepalen. Hiervoor is 
gekeken naar de determinatie coëfficiënt (R²) en de P-waarde (α=0,05). Bij een R² dicht bij de 1,00 is 
sprake van een groot verband en bij een R² dicht bij de 0,00 is sprake van een klein verband. Verder 
is gekeken of het verband positief of negatief is door een scatter plot te maken met daarin een 
lineaire trendlijn. Een stijgende lijn geeft aan een positief verband en een dalende lijn geeft aan een 
negatief verband.  
 
Toetsen variabalen meetniveau nominaal/ordinaal 

Voor de ordinale variabele gladheid van de mestvloer is een GEE test uitgevoerd. De GEE test is een 
aangepaste repeated measures ANOVA, aangepast voor het feit dat de afhankelijke variabele 
ordinaal is. In het model zijn zowel de koeling als de temperatuur, luchtvochtigheid en THI 
meegenomen als verklarende variabelen. Voor de koeling, temperatuur, luchtvochtigheid en THI zijn 
aparte P-waardes verkregen. Per co-variabele is dus bekeken of deze significant van invloed is op de 
afhankelijke variabele (gladheid van de mestvloer). 
 
Op de nominale variabele lighouding is een chi-kwadraat test uitgevoerd. Hierbij is getoetst of de 
verdeling over de klassen (de vier lighoudingen) afwijkend is van gelijk verdeelde klassen. 
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Ligtijd en aantal liggingen 

Er is geen verschil aangetoond in het aantal liggingen tussen gekoelde ligboxen en niet-gekoelde 
ligboxen. Het is aannemelijk dat de koeien geen verschil hebben opgemerkt tussen de verschillende 
ligboxen. De boxen zijn per week gewisseld van gekoeld naar niet-gekoeld. Echter hebben de boxen 
weinig verschil in oppervlaktetemperatuur gekend, door het niet doorlaten van de temperatuur van 
het koeldeksysteem. 
Uit de resultaten is gebleken dat het aantal liggingen afneemt op het moment dat de THI toeneemt. 
Volgens Allen et al. (2015) neemt de statijd van de koeien toe op het moment dat de 
omgevingstemperatuur stijgt, wat overeenkomt met de resultaten uit het huidige onderzoek. Door 
het gaan staan vangen de koeien ventilatie op, waardoor ze afkoelen (Lely, z.d.). Dit kan verklaren 
waarom de koeien minder vaak gingen liggen wanneer de THI in de stal hoger was. 
 
Gemiddeld liggen de koeien per ligging bij gekoelde ligboxen 62 minuten en bij niet-gekoelde boxen 
68 minuten. Dit is iets korter dan het gemiddelde van 70 minuten welke beschreven is in het 
onderzoek van Allen et al. (2015). Mogelijk is de gemiddelde ligtijd iets korter omdat de ligboxen niet 
altijd comfortabel genoeg waren. Ook kunnen de koeien af en toe verstoord zijn tijdens het liggen 
door andere metingen die uitgevoerd werden in de stal. 
Op het moment dat de ligboxen gekoeld zijn, liggen de koeien korter per ligging dan wanneer de 
ligboxen niet-gekoeld zijn. Echter is dit resultaat in tegenstrijd met andere onderzoeken. Uit het 
onderzoek van Anderson et al. (2013) blijkt dat de ligtijd per dag met één uur toeneemt op het 
moment dat de koeien gekoeld werden in de ligbox. Ook blijkt uit onderzoek dat bij hoge 
omgevingstemperaturen de ligtijd korter wordt (Allen J. D., Hall, Collier,, & & Smith, 2015). Hierdoor 
was de verwachting dat de koeien juist langer lagen wanneer ze gekoeld werden in de ligbox. Verder 
is het aannemelijk dat de koeien geen effect van de koeling hebben ondervonden, doordat de 
temperatuur van het koeldeksysteem niet door de dikke fractie heen is gekomen. Het is daarom 
mogelijk dat het verschil in ligtijden is ontstaan door andere factoren, en niet door de koeling van de 
ligboxen. Door een scheve verdeling in meetweken (drie weken kant A en twee weken kant B 
gekoeld) hebben mogelijk nog andere factoren een rol gespeeld, zoals een voorkeur voor de locatie 
in de stal. Verder zijn de ligtijd en het aantal liggingen geobserveerd door middel van camerabeelden, 
waarbij de linker camera in de tweede meetweek is uitgevallen (niet-gekoeld). Hierdoor ontbreken 
metingen, waardoor ook gegevens missen en de analyse minder betrouwbaar is. Dit is ook te zien in 
het aantal waarnemingen, waarbij het aantal waarnemingen van niet-gekoelde ligboxen lager is dan 
van gekoelde ligboxen.  
 
Voergoten oppervlaktetemperatuur en ruwvoer temperatuur 

De oppervlaktetemperatuur van het beton bij de gekoelde voergoten is 2,4⁰C kouder dan bij niet-
gekoelde voergoten. Het beton koelt dus af wanneer het koeldeksysteem aanstaat. Echter is de 
temperatuur van de gekoelde voergoot met 19,3⁰C nog steeds vrij hoog vergeleken met het 
koelwater (ongeveer 15⁰C). Waarschijnlijk warmt de oppervlakte van het beton op door de 
omgevingstemperatuur van de stal, waardoor de oppervlakte niet de optimale koeltemperatuur 
bereikt. 
Wat betreft de temperatuur van het ruwvoer zijn geen verschillen aangetoond tussen de gekoelde en 
niet-gekoelde voergoten. Het is mogelijk dat het voer nog onvoldoende tijd heeft gehad om af te 
koelen op de gekoelde voergoot voordat temperatuurmetingen genomen zijn. De metingen voor 
ruwvoertemperatuur zijn drie keer per dag uitgevoerd waarbij de metingen op drie tijdstippen 
uitgevoerd zijn. Direct na het voeren, twee uur na het voeren en vier uur na het voeren. Het is 
mogelijk dat een groter verschil in temperatuur kan ontstaan tussen de gekoelde en niet-gekoelde 
voergoten wanneer het voer een langere tijd heeft gelegen. Echter wordt het voer steeds verder 
opgevreten, dus wanneer het pas later op de dag afgekoeld wordt is het mogelijk minder waardevol 
voor het voer dat dan nog aanwezig is. 
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Bezettingsgraad van het voerhek en ruwvoeropname 

Om de preferentie voor gekoeld en niet-gekoeld voer vast te stellen zijn de bezettingsgraad aan het 
voerhek en de ruwvoeropname onderzocht. Omdat er geen verschil in temperatuur van het voer 
tussen de gekoelde en de niet-gekoelde voergoten is vastgesteld heeft dit ook weinig invloed gehad 
op de preferentie van de koeien. Echter is het wel mogelijk dat de koeien het comfortabeler vinden 
om bij de gekoelde voergoot te vreten. Koeien vinden het comfortabel om afgekoeld te worden 
tijdens het vreten en geven preferentie aan voerplekken waar dat mogelijk gemaakt wordt (Chen, 
Schütz, & Tucker, 2013). Voor zowel de bezettingsgraad als de ruwvoeropname zijn echter geen 
verschillen aangetoond tussen gekoelde en niet-gekoelde voergoten. Aangezien bij het voer geen 
daling van temperatuur is waargenomen op het moment dat het gekoeld wordt is het waarschijnlijk 
dat het voer op de voergoot de kou van de vloer tegenhoudt. Het is hierdoor aannemelijk dat de 
koeien geen verschil waargenomen hebben tussen de gekoelde en niet-gekoelde voergoten. 
Verder is gebleken dat de ruwvoeropname daalt wanneer de THI in de stal stijgt, wat naar 
verwachting is. Uit onderzoek is gebleken dat de ruwvoeropname tot 40% kan dalen als de 
omgevingstemperatuur boven de dertig graden Celsius stijgt (Kadzere C. , 2001). Koeien vreten 
minder op het moment dat de omgevingstemperatuur stijgt om hittestress te voorkomen. Door te 
vreten en door de vertering van het voer produceren koeien warmte, waardoor de kans op 
hittestress toeneemt. Door minder te vreten, neemt de kans op hittestress af (Kadzere C. , 2001). 
 
Oppervlaktetemperatuur vloer en gladheid 

De mestvloer was 3,4⁰C kouder wanneer de koeling aanstond, ten opzichte van wanneer de koeling 
uit was. Het koeldeksysteem heeft de temperatuur effectief verlaagd. Echter is de gemeten 
temperatuur bij de gekoelde mestvloer van 19,3⁰C nog aan de hoge kant vergeleken met de 
temperatuur van het koelwater (ongeveer 15⁰C). Waarschijnlijk warmt de oppervlakte van de vloer 
op door de omgevingstemperatuur van de stal, waardoor de oppervlakte niet de optimale 
koeltemperatuur bereikt. Ook kunnen de metingen hoger geworden zijn dan de werkelijke 
vloertemperatuur door de invloed van (te veel) mest op de vloer. 
 
Wanneer de mestvloer gekoeld wordt kan condens ontstaan waardoor de vloer gladder kan worden. 
Echter kan door het vocht van condens ook de vloer beter gereinigd worden door de mestrobot, 
waardoor de gladheid veroorzaakt door mest afneemt. In het huidige onderzoek was het niet 
mogelijk om gladheid door water of door mest te onderscheiden. Aangetoond is dat de vloer gladder 
is op het moment dat deze gekoeld wordt, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de koeien. Echter 
is het verschil in gladheid niet groot (score 2,6 voor gekoeld en 2,8 voor niet-gekoeld, op een schaal 
van 1-5), daarom moet voorzichtig omgegaan worden met deze resultaten. Een grote verstorende 
factor bij de metingen voor gladheid was de mestrobot. De robot sproeide water op de vloer om de 
mest gemakkelijker op te kunnen zuigen. Hierdoor was de vloer vaak nat en daardoor mogelijk 
gladder. De gehele mestvloer was tegelijk gekoeld of niet-gekoeld, waardoor de gladheidmetingen 
alleen in de tijd met elkaar zijn vergeleken. Omdat de mestrobot tijdens het onderzoek vaak is 
aangepast (meer of minder water gebruik, andere routes door de stal) zijn de gevonden resultaten 
hierdoor sterk beïnvloed. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Het koeldeksysteem zorgt aan de oppervlakte van de gekoelde ligboxen, voergoten en mestvloer 
voor een verlaging van de temperatuur tot ongeveer 19-20⁰C. Bij de gekoelde ligboxen koelt hierdoor 
het strooisel af, wat leidt tot een afname in strooiseltemperatuur. Echter wordt het effect van het 
koeldeksysteem bij diepstrooiselboxen met dikke fractie minder groot, door de isolerende werking 
van de dikke fractie. Hierdoor is slechts een minimaal verschil gevonden in de temperatuur aan de 
oppervlakte van het strooisel, waar de koeien liggen. De ademhaling van de koeien daalt wanneer ze 
in gekoelde ligboxen liggen, echter is deze daling klein en duidt het aantal ademhalingen er op dat de 
koeien regelmatig hittestress ervaren hebben, ook bij gekoelde ligboxen. Het koeldeksysteem heeft 
de potentie om de ligboxen af te koelen en daarmee het welzijn van de koeien te verhogen. Door de 
huidige proefopzet is deze verbetering echter niet effectief aangetoond. 
Het liggedrag van de koeien is matig beïnvloed door het koeldeksysteem in de ligboxen. Er is een 
vermindering van ligtijd aangetoond wanneer de ligboxen gekoeld werden. Dit is ongewenst en ook 
in tegenstrijd met andere onderzoeken waarbij koeien langer liggen wanneer ze koel kunnen liggen. 
Het aantal liggingen en de lighouding zijn niet beïnvloed door het koeldeksysteem. 
Ook was er geen koelend effect op het ruwvoer bij de gekoelde voergoten. Waarschijnlijk koelt het 
ruwvoer niet snel genoeg af om een voor de koeien merkbaar verschil te creëren. Dit resulteert er in 
dat de preferentie en ruwvoeropname bij de koeien voor gekoelde voergoten niet verhoogd is ten 
opzichte van de niet-gekoelde voergoten.  
De mestvloer was iets gladder wanneer de vloer gekoeld werd. Een gladdere vloer heeft negatieve 
gevolgen voor de diergezondheid. Echter had de mestrobot tijdens het onderzoek te weinig 
capaciteit om de gehele stal schoon te houden en ook zijn de rijroutes en de hoeveelheid gesproeid 
water aangepast. Hierdoor zijn de resultaten minder betrouwbaar en kan geen éénduidige conclusie 
getrokken worden over het effect van vloerkoeling op de diergezondheid. 
Er zijn slechts kleine verschillen aangetoond op het gebied van welzijn, liggedrag, voeding en 
diergezondheid tussen gekoelde en niet-gekoelde staldelen. Ondanks de nog altijd aanwezige 
potentie van het koeldeksysteem is in het huidige onderzoek geen grote verbetering in koecomfort 
en diergezondheid aangetoond wanneer de staldelen gekoeld werden. 

 
Het koelwater van ongeveer 15⁰C is niet in staat om de oppervlakte van het beton van de ligboxen, 
voergoten en mestvloer verder af te koelen dan tot 19-20⁰C. Het koelende effect van het 
koeldeksysteem is daardoor minder groot dan verwacht. Om het koelende effect te vergroten kan 
het koelwater actief terug gekoeld worden met bijvoorbeeld een warmtepomp. Water met een 
lagere temperatuur zal naar verwachting een sterker koelend effect hebben.  
Om een sterker koelend effect te verkrijgen in de ligboxen kan gebruik gemaakt worden van ander 
beddingmateriaal in de ligboxen. Om een betere koelende werking te hebben is het noodzakelijk dat 
er weinig tot geen isolerend materiaal tussen het koelsysteem en de koe zit, wat wel het geval is bij 
de diepstrooiselboxen in het huidige onderzoek. Echter is het ook van belang dat de koe comfortabel 
kan liggen, waarbij de dikte van het strooiselmateriaal een rol speelt. Uit de pilotproef is gebleken 
dat een enkele rubbermat op een gekoelde vloer slechts beperkt koeler is dan een diepstrooiselbed. 
Een rubbermat is daarom waarschijnlijk geen effectief alternatief, ook vanwege een lager ligcomfort 
voor de koe.  
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Bijlage II. Protocol ademhaling 

 

Ademhaling    Gekoeld: deel   Datum en tijd:    

Ligbox (nr.) Gekoeld 
(ja/nee) 

15 seconden 60 seconden Optioneel koenr.  
Opmerkingen 
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Bijlage III. Protocol huidtemperatuur 

 

Huidtemperatuur witte huid = x  Gekoeld: deel  Datum en tijd:    

Ligbox (nr.) Gekoeld (ja/nee) Rechterflank (°C) Rug (°C) Staart (°C) Optioneel koenr. 
Opmerkingen 
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Bijlage V. Protocol aantal liggingen en ligtijd 

 

Aantal liggingen en ligtijd  Gekoeld: deel   Datum:    

Gekoeld (ja/nee) Ligbox 
(nr.) 

Aantal liggingen (turven) Aantal liggingen (totaal) Ligtijd (min) Ligtijd 
(min) 

Ligtijd (min) Ligtijd 
(min) 

Ligtijd 
(min) 

Ligtijd (min) 

JA  
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

         

NEE          

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        



 

Bijlage VI. Protocol bezettingsgraad voerhek 

 

Bezettingsgraad voerhek  Gekoeld: deel   Datum    

Voergoot Tijd 
meting 

Gekoeld 
(ja/nee) 

n Koeien 
(totaal) 

Bezettingsgraad (%) 

Robotkant 
 
 

  
 
 
 
 
 

  36 * 100 / n koeien 

     

     

Jongveekant   
 
 
 
 
 

  38 * 100 / n koeien 

     

     

 
In totaal zijn er 74 vreetplekken. 
36 vreetplekken zijn aan de robotkant. 
38 vreetplekken zijn aan de jongveekant. 
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Bijlage VII. Protocol ruwvoeropname 

Ruwvoeropname  
 Datum = De datum waarop gevoerd is.  
 Robotkant/Jongveekant = Op welke voergoot gevoerd is.  
 Tijd = De tijd waarop het gevoerde voer gewogen is of de tijd waarop het restvoer gewogen 
is.  
 Gevoerd = Hoeveel kilogram er gevoerd is op elke voergoot.  
 Restvoer = Hoeveel kilogram restvoer er is op elke voergoot.  

Datum  Robotkant/Jongveekant  Tijd  Gevoerd (kg)  Restvoer (kg)  

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    

        X  

  X    

      X  

  X    
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Bijlage VIII. Protocol ruwvoertemperatuur 

 

Ruwvoertemperatuur  Gekoeld: deel   Week:   

Voergoot Gekoeld 
(ja/nee) 

Datum Tijd van 
voeren 

Tijd van 
meten 

Temperatuur 
(°C) 

Robotkant      

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

Jongveekant      
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Bijlage IX. Protocol oppervlaktetemperatuur ligboxen 

 

Oppervlaktetemperatuur ligboxen  Gekoeld: deel    Datum en tijd:    

3 boxen per sectie ligboxen. 3 meetpunten per box (1 = hoofd, 2 = midden, 3 = uier). 

Sectie (nr) Ligbox (nr.) Ligboxen  Afwijkeningen/ 
Opmerkingen. Temp. 

o
C Gekoeld? Ja/nee 

1 = box  
1-11 
A 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

2 = box  
12-23 
B 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

3 = box 
24-35 
A 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

4 = box 
36-46 
B 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

5 = box 
47-60 
A 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   
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Oppervlaktetemperatuur ligboxen  Gekoeld: deel    Datum en tijd:    

3 boxen per sectie ligboxen. 3 meetpunten per box (1 = hoofd, 2 = midden, 3 = uier). 

Sectie (nr) Ligbox (nr.) Ligboxen Afwijkende boxvulling/ 
Opmerkingen. Temp. oC Gekoeld? Ja/nee 

6  box  
61-74 
B 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

7  box  
75-88 
B 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

8  box  
89-95 
A 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

9  box 
96-102 
A 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

Droge 
koeien 

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   

 1   

2   

3   
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Bijlage 4. Principeschema installatie 
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Bijlage 5. Vloertemperaturen per maand van de verschillende vloeren 

 
 

 




