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Voorwoord 
Binnen de opleiding dier- en veehouderij aan de Christelijke Agrarische School te Dronten, wordt de 

module HPON (Praktijk onderzoek) aangeboden. In deze module wordt er geleerd een onderzoek op 

te zetten en uit te voeren. Hoe maak je een plan van aanpak om het onderzoek te beschrijven en 

vervolgens goed uit te voeren zodat je als HBO-er goed zelfstandig een onderzoek kan uitvoeren. 

De opdracht is het schrijven van een onderzoeksrapport voor proefboerderij zegveld. Deze opdracht 

gever wil graag weten wat voor invloed het voersysteem heeft op het welzijn van melkvee.  

Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen met hulp van meerdere personen die wij bij deze willen 

bedanken. Frank Lensink en Anna Koornneef voor de begeleiding en ontvangst vanuit proefboerderij 

Zegveld. Verder willen wij Jan van Diepen, Hanneke Hansma en Bart Wezeman bedanken voor de 

begeleiding vanuit het CAH Villentum.  

 

Koos van Eck en Casper Roetman 

Dronten, april 2013 
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Inleiding 
Het onderzoek heeft als doel de melkveehouder te adviseren bij de keuze voor een voersysteem. 

Doormiddel van het onderzoek wordt het welzijn van het melkvee bij voerbuizen en voerhekken 

onderzocht. Hierdoor kan het onderzoek bijdragen aan een beter welzijn binnen de melkveehouderij. 

Het onderzoek is gedaan door de hoeveelheid verstotingen te meten en te verwerken. Hierbij is 

onder andere gekeken naar de verschillen tussen vaarzen en oudere koeien en naar de tijd die 

verstreek voordat de het melkvee terugkeerde aan het voersysteem. Deze gegevens zijn met behulp 

van onder andere SPSS geanalyseerd en verwerkt tot dit onderzoeksrapport. 

De volgende onderzoeksvraag is tot stand gekomen om duidelijkheid te geven over dit onderwerp: 

      Hoofdvraag: “Heeft het voersysteem invloed op de verstoting bij melkvee?” 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen tot stand gekomen: 

Deelvraag 1: “Bij welk voersysteem is het aantal verstotingen bij melkvee significant 

lager? ” 

Deelvraag 2: “Bij welk voersysteem is het aantal verstotingen bij vaarzen significant 

lager?” 

Deelvraag 3: “Bij welk voersysteem keert een verstoten melkkoe significant sneller 

terug?” 

Deelvraag 4: “Bij welk voersysteem keert een verstoten vaars significant sneller terug?” 
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1 Het praktijk onderzoek 

1.1. Aanleiding van het onderzoek 
In de Nederlandse melkveehouderij wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid en 

diervriendelijkheid (Commissie van Doorn, 2012; Weperen, Boerderij,2012). Onderzoek en innovatie 

op dit gebied wordt gestimuleerd door de rijksoverheid. Deze onderzoeken leveren informatie op 

voor het verduurzamen van de melkveehouderij en het bereiken van nieuwe doelen 

(uitvoeringsagenda duurzame veehouderij). Een goede voeding is van belang voor de productie maar 

daarnaast ook voor de diergezondheid en het welzijn van de koe. Daarnaast is ook aantal 

vreetplaatsen, de breedte van deze vreetplaats en de toestand van het voerhek van belang.(Dijk, 

2003).  

Doordat melkvee meer voer kan opnemen en minder stress heeft produceert het melkvee meer per 

lactatie, zijn de ziektekosten lager, en realiseert het melkvee een hogere levensproductie. Vooral 

vaarzen zijn gevoelig voor verstoting vanwege de lage rangorde (Vlaams Diergeneeskundig 

Tijdschrift, 2008). 

In de melkveehouderij zijn twee type voerplaatsen gebruikelijk, voerhekken en voerbuizen. De keuze 

wordt vooral gemaakt op het gebied van economie en arbeidsgemak. De ondernemers kiezen voor 

buizen omdat dit goedkoper is en voor voerhekken omdat dit gemakkelijker is met het vastzetten. 

(de Boer, 2012). 

Daarom is het van belang voor het welzijn van het dier en de economie van het bedrijf om de 

verschillen in koe gedrag bij de twee typen voersystemen te onderzoeken. Met deze gegevens kan 

een beeld verkregen worden over wat het beste is voor de koe. 

1.2. Probleemstelling 

Voerhekken en voerbuizen zijn voor een groot deel te vergelijken wat betreft arbeidsgemak en 

economie. Over het welzijnsaspect is echter weinig bekend. Bij welk systeem komen dieren van hoge 

en lage rangorde het meeste en langste aan het voerhek? Hoelang duurt het voordat verstoten 

dieren weer terug zijn aan het voerhek? Waar staat een koe liever indien het de keuze heeft uit beide 

systemen. Door deze probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen tot stand gekomen: 

Hoofdvraag:  Heeft het voersysteem invloed op de verstoting bij melkvee? 

Deelvraag 1: Bij welk voersysteem is het aantal verstotingen bij melkvee significant lager? 
Deelvraag 2:  Bij welk voersysteem is het aantal verstotingen bij vaarzen significant lager?          
Deelvraag 3: Bij welk voersysteem keert een verstoten melkkoe significant sneller terug? 
Deelvraag 4: Bij welk voersysteem keert een verstoten vaars significant sneller terug? 

1.3. Hypothese  
Hypothese: Bij voerbuizen wordt meer melkvee verstoten dan bij voerhekken.         

Dit komt doordat melkvee in een voerhek echt vast staat tussen twee buizen en daardoor minder 

snel een stukje opschuift. Bij buizen gebeurt het vaak dat melkvee wat hoger in rangorde is voor de 

buizen langs loopt en daardoor veel melkvee verjaagt, bij voerhekken is dit aanzienlijk minder. Echter 

keert melkvee bij buizen wel sneller terug. Er is melkvee dat alleen maar door een buis vreet omdat 



pag. 6 
Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de 

verantwoordelijkheid van de student.  

ze angst hebben om de kop door het voerhek te steken. Buizen geven iets meer vrijheid aan het 

melkvee, hierdoor kan het melkvee eenvoudig en sneller vluchten. Zo hebben beide systemen eigen 

voordelen. 

1.4.  Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is er achter te komen of er een verschil is tussen de systemen op het 

gebied van verstoten zodat boeren de keuze voor een type voersysteem mede kunnen baseren op dit 

onderzoek. Door minder verstoting blijft al het melkvee ongeacht de rangorde voldoende vreten aan 

het voersysteem. Door te onderzoeken bij welk voersysteem er minder wordt verstoten wordt het 

niveau van het welzijn van het melkvee in Nederland hoger. Hierdoor kan er in de toekomst 

duurzamer en diervriendelijker worden geproduceerd. 

1.5. Afbakening 
Het onderzoek vindt plaats in één ligboxenstal met melkvee. Aan de ene kant van de stal zijn er 
buizen in gebruik als voerafscheiding en aan de andere kant zitten er voerhekken in de stal. Binnen 
het onderzoek zal er op het verstoten en verdrijven worden gelet en niet op voeropname. Omdat 
voeropname moeilijker te meten is was het niet mogelijk om in dit tijdbestek daar ook onderzoek 
naar te doen. 
 

1.6. Materiaal & methode             
Het onderzoek wordt op één melkveebedrijf gedaan, de stal is een 4+1 stal met aan de één kant 
voerbuizen en aan de overzijde voerhekken. De proefopstelling voor het onderzoek heeft een gelijk 
aantal meters aangezien er bij de keuze voor een bepaald voersysteem ook vrijwel altijd met gelijke 
meters wordt gewerkt. Er wordt een groep gevormd van acht vaarzen en zestien stuks ouder 
melkvee en deze worden zo gehuisvest dat deze aan beide kanten één rij boxen hebben en bij het 
voerhek kunnen komen. Het melkvee krijgt twee spantvakken van vier meter tot de beschikking om 
te vreten, dit is acht meter voerhek aan één kant en acht meter voerbuis aan de andere kant. De 
vaarzen worden gemarkeerd door een rode streep op de kop. Er wordt aan beide zijden evenveel 
ruimte gecreëerd om te vreten en te rusten door een deel af te zetten. Het deel waar gemeten wordt 
zal hierdoor functioneren als een 1+1 stal. (plattegrond zie figuur 1) Hierdoor is het mogelijk een 
beeld te krijgen van de voorkeur van het melkvee. Voor het meten krijgen de koeien een periode 
niets te vreten zodat ze allemaal tegelijk gaan vreten.  
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Figuur 1 plattegrond van het afgezette gedeelte van de ligboxenstal 

 

 

De waarnemingen zijn op twee dagen gedaan gedurende vier  uur. In de ochtend na het melken 2 

uur en in het begin van de middag 2uur. Het observeren gebeurt zo veel mogelijk als de koppel in 

rust is. Dit gebeurt vanaf de voergang zodat het observeren geen invloed heeft op het gedrag van het 

melkvee. Voordat er gemeten wordt krijgt het melkvee even geen vreten zodat het melkvee 

voldoende activiteit vertoont op het moment van meten. Tussen de 2 metingen door kreeg het 

melkvee ook geen vreten. 

Het observeren gebeurt door te turven hoeveel melkvee er wordt verstoten te noteren en te noteren 

hoeveel tijd er voorbij gaat totdat het melkvee weer terug keert bij het voersysteem. Hiermee wordt 

er in drie trappen gewerkt.                                    

Direct terugkeren: het melkvee keert binnen vijf seconden weer terug naar het voersysteem.     

Snel terugkeren: het melkvee keert terug tussen de vijf en dertig seconden        

Terugkeren: het melkvee keert binnen drie minuten terug naar het voersysteem.                      

Niet terugkeren: het melkvee keert niet binnen drie minuten terug naar het voersysteem. 

Alle informatie over vaarzen wordt voor de groep en apart gebruikt zodat we ook over de vaarzen 

zelf informatie verkrijgen.   

Verstoten: het vluchten of weglopen van het voersysteem door fysiek contact met ander melkvee. 

Verjagen: het vluchten van het voersysteem zonder dat er fysiek contact is met ander melkvee. Hier 

is wel duidelijk dat het dier vlucht voor de andere melkkoe. Dit kan zijn doordat het dier snel richting 

het andere dier afloopt. Daar reageert het dier dat aan het vreten is op door te vluchten.  

Vluchten: een dier dat aanzienlijk sneller wegloopt bij het voerhek dan het normale tempo. 

 

Koe wijze Voersysteem Vaars Ouder Direct Snel Terug Niet 
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numme
r 

melkvee terug 
keren 

terug 
keren 

keren terugkeren 

6 Verstoten / 
verjagen Buis / voerhek x     

 
   x 

8 Verstoten / 
verjagen Buis / voerhek   x   

 
 x   

17 Verstoten / 
verjagen Buis / voerhek   x   x 

 
    

Tabel 1 registratie gegevens 

In tabel 1 is te zien hoe de gegevens geregistreerd zijn. 

1.7. Benodigde materialen              
Laptop/PC met internet, bovenstaande tabel en een stal waarbij één groep melkvee de keuze heeft 

uit voerhekken of voerbuizen. Hiervoor dient hetzelfde rantsoen te liggen en alle overige factoren 

moeten zo veel mogelijk gelijk zijn. Verder is er een stift gebruikt om de vaarzen te markeren op de 

kop zodat er onderscheid gemaakt kon worden tussen ouder melkvee en vaarzen. Ook werden er 

hekwerken gebruikt om de ruimte af te zetten waar het melkvee mocht komen.    

       

 

 

2. Resultaten 

2.1. Deelvraag 1: Bij welk voersysteem is het aantal verstotingen bij 

melkvee significant lager? 
Inleiding 

In deze deelvraag is er onderzocht of er een verband is tussen het voersysteem en het aantal 

verstotingen. Doordat melkvee de keuze heeft tussen twee voersystemen van dezelfde lengte is zo 

het mogelijk het aantal verstotingen per systeem te meten. 

H0): Er is geen verband tussen het voersysteem en het aantal verstotingen.         

H1): Er is wel een verband tussen het voersysteem en het aantal verstotingen. 

Deze resultaten zijn tot stand gekomen met behulp van de Poisson methode1. Hier worden de 

gemeten resultaten ingevuld waaruit twee normale verdelingen tot stand komen.  

Resultaten 

Bij voerhekken wordt er 39 maal een verstoting geregistreerd tegenover 71 verstotingen bij 

voerbuizen.  De normale verdeling komt bij voerhekken neer op een spreiding van 27,7 t/m 53,3. Bij 

voerbuizen komt deze verdeling op 55,5 t/m 89,6. Deze normaal verdelingen zijn weergegeven in 

figuur 2. 

                                                           
1
 http://statpages.org/confint.html 
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Discussie 

Doordat er geen overlap aanwezig is tussen de beide normaalverdelingen kan stelling H1 

aangenomen worden. Dit houdt in dat het significant aangetoond kan worden dat het aantal  

verstotingen onder melkvee bij voerhekken lager is dan bij voerbuizen.  

 

 

2.2 Deelvraag 2: Bij welk voersysteem is het aantal verstotingen bij vaarzen 

significant lager? 
Inleiding 

In deze deelvraag is er onderzocht of er een verband is tussen het voersysteem en het aantal 

verstotingen onder vaarzen. Doordat de dieren de keuze hebben tussen twee voersystemen van de 

zelfde lengte is zo het mogelijk het aantal verstotingen onder vaarzen per systeem te meten. 

H0): Er is geen verband tussen het voersysteem en het aantal verstotingen bij vaarzen.           

H1): Er is wel een verband tussen het voersysteem en het aantal verstotingen bij vaarzen. 

Deze resultaten zijn tot stand gekomen met behulp van de Poisson methode. Hier worden de 

gemeten resultaten ingevuld en daar komen twee normaalverdelingen uit. 

Resultaten 

Bij voerhekken word er 17 maal een verstoting geregistreerd tegenover 34 verstotingen bij 

voerbuizen.  De normale verdeling komt bij voerhekken op 9,9 t/m 27,2. Bij voerbuizen komt deze 

verdeling op 23,5 t/m 47,5. Deze normaal verdelingen zijn weergegeven in figuur 3. 

 Figuur 2: globale kans op aantal verstotingen per voersysteem 
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Discussie 

Door de aanwezige overlap van de normaalverdelingen is er een kans dat deze resultaten toeval zijn. 

Hierdoor is het niet significant aantoonbaar. Omdat het maar een klein gedeelte overlap is kan het 

als er meer metingen gedaan worden eventueel wel significant worden. Op dit moment moet echter 

nog stelling H0 aangenomen worden.  

  

   Figuur 3 globale kans op aantal verstotingen per voersysteem 
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2.3. Deelvraag 3: Bij welk voersysteem keert een verstoten melkkoe 

significant sneller terug? 
Inleiding 

Bij deze deelvraag is er onderzocht of er een verband is tussen het voersysteem en de snelheid van 

het terugkeren van melkvee? Hiermee zijn de volgende stellingen tot stand gekomen. 

H0): Er is geen verband tussen het voersysteem en de snelheid van het terugkeren van melkvee. 

H1): Er is wel een verband tussen het voersysteem en de snelheid van het terugkeren van melkvee. 

Er wordt van significant uitgegaan indien de alfa 0,05 is. Voersysteem wordt berekend met Nominaal 

en terug keren wordt met ordinaal berekend.  

 Resultaten 

In tabel 2 is te zien dat de koeien sneller terug keren bij buizen dan bij voerhek. Deze tabel is tot 

stand gekomen door gebruik van het Chi kwadraat. Figuur 4 geeft dit beeld nogmaals overzichtelijk 

weer.  

 

Voersysteem * terugkeren Crosstabulation 

 

Koeien 
terugkeren 

Total Direct Snel terug terugkeren Nietterugkeren 

Voersysteem Buis 30 12 3 26 71 

Voerhek 9 4 6 20 39 

Total 39 16 9 46 110 

 
In tabel 2 is aan de linkerzijde het voersysteem weergegeven en bovenaan staat de snelheid in de 4 

stappen van terugkeren. Het totale aantal metingen is 110. Hiervan zijn er 71 gemeten bij buis en 39 

bij het voerhek.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Kruistabel voersysteem en terugkeren 
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In figuur 4 is de snelheid van terugkeren per voersysteem te zien. Hier is duidelijk te zien dat er meer 

koeien direct terugkeren bij buizen.  

Resultaat 

Via de Chi kwadraat toets wordt aangetoond dat er een significant verschil is (0.04) wat betreft 

snelheid van terugkeren bij de verschillende voersystemen. Hierdoor wordt stelling H1 aangetoond 

wat betekend dat er een significant verband is tussen het voersysteem en de snelheid van het 

terugkeren van melkvee. Dit houd in dat bij buizen de koeien sneller terugkeren. 

 

Figuur 4 snelheid terugkeren per voersysteem in procenten 



pag. 13 
Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de 

verantwoordelijkheid van de student.  

2.4. Deelvraag 4: Bij welk voersysteem keert een verstoten vaars significant 

sneller terug? 
Inleiding 

Bij deze deelvraag is er onderzocht of er een verband is tussen het voersysteem en de snelheid van 

het terugkeren van vaarzen? Hiermee zijn de volgende stellingen tot stand gekomen. 

H0): Er is geen verband tussen het voersysteem en de snelheid van het terugkeren van vaarzen. 

H1): Er is wel een verband tussen het voersysteem en de snelheid van het terugkeren van vaarzen. 

Er wordt van significant uitgegaan indien de alfa 0,05 is. Voersysteem wordt berekend met Nominaal 

en terug keren wordt met ordinaal berekend.  

Resultaten 

In tabel 3 is te zien dat de vaarzen sneller terug keren bij buizen dan bij voerhek. Deze tabel is tot 

stand gekomen door gebruik van het Chi kwadraat. Figuur 5 geeft dit beeld nogmaals overzichtelijk 

weer.  

 

Voersysteem * terugkeren Crosstabulation 

 

Vaarzen 
terugkeren 

Total Direct Snel terug terugkeren Nietterugkeren 

Voersysteem Buis 18 7 0 9 34 

Voerhek 4 2 2 9 17 

Total 22 9 2 18 51 

 

In tabel 3 is aan de linkerzijde het voersysteem weergegeven en bovenaan staat de snelheid in de 4 

stappen van terugkeren. Het totale aantal metingen is 110. Hiervan zijn er 71 gemeten bij buis en 39 

bij het voerhek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Kruistabel voersysteem en terugkeren 
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Figuur 5 snelheid van terugkeren per voersysteem in procenten 

In figuur 5 is de snelheid van terugkeren per voersysteem te zien. Hier is duidelijk te zien dat er meer 

vaarzen direct terugkeren bij buizen.  

Resultaat 

Via de Chi kwadraat toets wordt aangetoond dat er een significant verschil is (0.03) wat betreft 

snelheid van terugkeren bij de verschillende voersystemen. Hierdoor wordt stelling H1 aangetoond 

wat betekend dat er een significant verband is tussen het voersysteem en de snelheid van het 

terugkeren van vaarzen. Dit houd in dat bij buizen de vaarzen sneller terugkeren. 
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2.5 Conclusie 
Naar aanleiding van de 4 deelvragen wordt de hoofdvraag behandelt. Daarin wordt onderzocht wat 

de invloed is van het voersysteem op het aantal verstotingen is en hoelang het duurt voordat een 

verstoten koe weer terugkeert bij het voersysteem.  

Uit de resultaten van de vier deelvragen komt naar voren dat het voersysteem invloed heeft op de 

verstoting. Er is gekeken naar het gemiddelde van de koppel en specifiek naar de vaarzen omdat die 

gemiddeld het laagste in de rangorde staan. Hieruit blijkt dat er gemiddeld  vaker melkvee wordt 

verstoten bij voerbuizen dan bij voerhekken. Deze gegevens zijn significant aangetoond. Alleen  bij de 

vaarzen is het niet significant aangetoond. Verder zit er ook een duidelijk verschil in de tijd van 

terugkeren van een verstoten melkkoe naar het voersysteem. Een melkkoe keert bij het 

buizensysteem sneller terug dan bij een voerheksysteem. Dat laat tabel 4 duidelijk zien. Als de 

metingen van direct terugkeren en snel terugkeren bij elkaar opgeteld werden en terugkeren en niet 

terugkeren bij elkaar opgeteld werden komen er de onderstaande % uit. 

 Snel terugkeren in % Langzaam terugkeren in % 

Buizen al het melkvee 59.2 40.8 

Voerhek al het melkvee 33.3 66.6 

Buizen vaarzen 73.5 26.5 

Voerhek vaarzen 35.3 64.7 
Tabel 4 Snelheid van terugkeren 

De uitkomsten uit de deelvragen komen geheel overeen met de hypothese. Onze hypothese was dat 

er meer koeien bij het buizensysteem werden verstoten maar ook dat de koeien sneller 

terugkeerden.     
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Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de 

verantwoordelijkheid van de student.  

3. Discussie 
Het doel van het onderzoek was om de volgende hoofdvraag te beantwoorden: Heeft het 

voersysteem invloed op de verstoting van melkvee?  

Doordat er een significant verschil is tussen beide systemen wat betreft het verstoten en de snelheid 

van het terugkeren is het mogelijk de hoofdvraag te beantwoorden. Daarnaast is er ook een 

significant verschil tussen het aantal verstotingen per voersysteem bij melkvee. Bij vaarzen zijn er 

onvoldoende metingen om het verschil significant aan te tonen. Indien er dubbel zoveel metingen 

gedaan worden met een gelijke uitslag zou er geen overlap meer zijn wat significantie aantoont. 

Een aantekening is dat het aantal verstotingen beïnvloed kan zijn doordat er mogelijk is dat niet 

evenveel melkvee bij de beide voersystemen staat. Ook is dit getal minder betrouwbaar doordat er 

meer koeien naast elkaar kunnen staan per strekkende meter bij voerbuizen dan bij voerhekken waar 

er een vast aantal vreetplaatsen is ongeacht de grote van de koe. Daarnaast is er gemeten met 

verstoten en verjagen. Dit bleek niet van toepassing te zijn voor het onderzoek omdat het tijdens het 

onderzoek twee maal een koe verjaagd werd. Hierdoor is besloten deze vergelijking achterwege te 

laten. 

Het kloppen van de hypothese en het beantwoorden van de hoofdvraag bevestigd de verschillen 

tussen de beide voersystemen. Echter is het onderzoek niet rechtstreeks toe te passen in de praktijk. 

Er is een verschil in het aantal verstotingen en ook in de snelheid van terug keren. Echter, wat is 

belangrijker? Het bijna nooit voorkomen van verstoting bij voerhek of het verstoten en direct terug 

keren van de dieren die aan een voerbuis vreten.  

3.1 Aanbevelingen 
Het onderzoek heeft de verschillen tussen de beide systemen aangetoond. Echter is het resultaat nog 

niet toe te passen in de praktijk. Doordat er wel verschil zit in de systemen maar het is niet direct te 

zeggen wat beter is voor het welzijn voor het melkvee. Om het resultaat toepasbaar te maken zal er 

onderzocht moeten worden wat grotere invloed heeft op het welzijn; Het minder verstoten bij 

voerhek of het sneller verstoten maar direct terug keren bij voerbuizen.  Ook zal er rekening 

gehouden moeten worden dat er bij buizen meer koeien kunnen staan als bij voerhekken wat invloed 

kan hebben op de resultaten.  

3.2 vervolgonderzoek 
Het onderzoek geeft een significante uitslag. Echter geeft het nog geen duidelijke uitslag wat voor 

het welzijn van de dieren het beste is. Voor informatie die in de praktijk ook gebruikt zou kunnen 

worden zou het onderzoeken van het stress hormoon cortisol per voersysteem een optie kunnen 

zijn. Bij welk systeem hebben melkkoeien het laagste cortisol niveau? Stress vermindert de 

voeropname en het stresshormoon breekt vet af (Agrifirm, 2012). Met dit onderzoek zou 

daadwerkelijk wat over het welzijn van melkvee gezegd kunnen worden.  
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Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de 

verantwoordelijkheid van de student.  
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