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 DOSSIER INNOVATIE 

Inspirerende 
ondernemers 
vertellen 

DE BOERDERIJ  
VAN MORGEN
Welkom op de  
smart farm

NIEUWE TEELTEN,  
NIEUWE KANSEN
Dat smaakt  
naar meer!
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 Blik achter de schermen

De stal van de    toekomst
Op stap met Ludwig Lauwers en Bart Sonck (ILVO)

In de onderzoeksstal zoekt het ILVO naar 
antwoorden op vragen over productie, voer, 
gezondheid, welzijn en duurzaamheid.
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Het ILVO opende recent een nieuwe onderzoeksstal 
voor melkvee. Met geavanceerde apparatuur wordt 
gezocht naar oplossingen voor uitdagingen die zich 
vandaag en morgen stellen in de melkveesector.    De stal van de    toekomst

Het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek is traditioneel 
sterk in melkveeonderzoek. Zo 
deed het instituut eind jaren ne-

gentig research naar een tiental types van 
stalmatten. Observatie wees uit welke ty-
pes de koeien verkozen en met behulp van 
een mechanische koeienpoot werd op een 
week tijd tien jaar gebruik gesimuleerd. De 
studie had als resultaat dat bepaalde types 
van matten van de markt verdwenen. 
Nieuwe types werden op vraag van de fa-
brikanten eerst bij het ILVO getest en ge-
optimaliseerd. 
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1.  Het welzijn van de dieren is van 
groot belang in de melkveestal.

2. De vloer van de stal bestaat uit 
modulaire elementen.

3. Via individuele voederbakken 
krijgen de koeien een optimaal 
voederrantsoen voorgeschoteld.

4. De melkveestal is voorzien van 
twee melkrobots en een visgraat-
melksysteem.

›
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 Blik achter de schermen

›  Het is maar een van de vele ILVO- 
onderzoeksprojecten die een impact  
hadden op de dagelijkse melkveepraktijk. 
De nieuwe onderzoeksstal in Melle moet 
het ILVO de kans geven om die reputatie 
verder waar te maken. ‘Toonaangevend in 
Europa’, klonk het eind oktober 2014 op 
de opening. Inclusief de melkinstallaties 
(waarbij twee melkrobots en een vis-
graatmelksysteem) en de wetenschappe-
lijke apparatuur heeft de nieuwe stal  
3 miljoen euro gekost. Dat is ongeveer het 
dubbele van een commerciële melkstal 
voor 160 koeien. “Een stevig bedrag”, 
geeft Bart Sonck (hoofd eenheid Dier 
ILVO) toe. “Maar we hebben uit elke euro 

het maximum gemolken, als echte boeren 
(lacht). We gaan op zoek naar antwoor-
den op vragen over reproductie, voer, ge-
zondheid, welzijn en duurzaamheid. Over 
een aantal jaren zal dit onderzoek impact 
hebben op de melktechniek, de stalinrich-
ting, de voederstrategie en de emissie-
reductie in de melkveehouderij.”

Experimenteren met  
precisievoeding
We krijgen een rondleiding van Bart  
Sonck en Ludwig Lauwers, wetenschap-
pelijk directeur ILVO - Landbouw en Maat-
schappij. Van op de observatiepasserelle 
hebben we een prachtig overzicht. Deze 
hoogte is ideaal om ongemerkt het ge-
drag van de dieren te bestuderen. Er valt 
nog veel te ontdekken. Over het optimale 
voederrantsoen bijvoorbeeld, want dat 
blijven de grootste kosten in de melkvee-
houderij. Bart Sonck: “Dankzij een herken-
nings- en weegsysteem kunnen we de 
voederopname van elke koe precies regis-
treren. In de toekomst willen we experi-
menteren met precisievoeding. Op die 
manier zou elk dier volgens behoefte voer 
moeten krijgen.”

Kreupelheid opsporen 
Naast de voedingsproblematiek komen 
ook de drie klassieke problemen uit de 
melkveehouderij aan bod: mastitis, repro-
ductie en kreupelheid. “We experimente-
ren met allerlei materialen die een impact 
hebben op het lig- en loopcomfort”, ver-
telt Bart Sonck. “De lig- en loopvloer be-
staat uit modulaire elementen die er ge-
makkelijk uitgehaald kunnen worden. Zo 
kunnen we diepstrooiselboxen en ligboxen 
met matrassen onderzoeken.” De onder-
zoekers draaien hun hand niet om voor 
wat spitstechnologie. Op basis van 
knowhow uit de kinesitherapie werd bui-
ten een systeem met drukmatten en ca-
mera’s geïnstalleerd. Dit systeem detec-
teert beginnende kreupelheid voor ze met 
het blote oog te zien is.”

De kringloopgedachte
Ook de steeds strengere milieueisen en 
duurzaamheid komen aan bod. Zo wordt 
er gezocht naar manieren om de ammo-
niakdepositie te beperken, in het kader van 
het PAS-verhaal (Programmatorische Aan-
pak Stikstof). ‘Greenfeed’-toestellen en gas-
uitwisselingskamers leveren dan weer info 
op over de uitstoot van methaan en CO2.

Ludwig Lauwers: “Nu de quota verdwij-
nen, bereiden steeds meer melkveebedrij-
ven zich voor op schaalvergroting en klei-
nere marges. Dit onderzoek zal boeren 
helpen om de kosten verder te reduceren. 
Pas op, die groeistrategie is geen model 
voor iedereen. Elke boer moet uit het on-
derzoek halen wat voor hem bruikbaar is. 
Hier wordt bijvoorbeeld geëxperimen-
teerd met olifantengras dat goed groeit 
op slechte grond. Het kan een alternatief 
zijn voor stro en in één moeite ga je met 
deze bodembedekker erosie tegen. Die 
kringloopgedachte is altijd een troef ge-
weest van de melkveehouderij. We hou-
den die filosofie steeds voor ogen, ook als 
we met hoogtechnologische oplossingen 
afkomen. Win-winideeën moeten voor de 
duurzame verhalen van morgen zorgen.” ●

“We plannen experimenten met precisie
voeding, zodat elke individuele koe  
precies genoeg te eten krijgt.”

Van op de observatie-
passerelle kun je onge-
merkt het gedrag van 
de dieren bestuderen.

Haal meer uit  
je melkveestal…

• Vanaf januari 2015 zijn er maande-
lijkse geleide bezoeken gepland. 
Bart Sonck rekent op een vruchtbare 
kruisbestuiving. “We hopen dat de 
melkveehouders ideeën meebrengen 
en hun ervaringen delen met onze 
onderzoekers.”

• De stal staat op de eenheid Dier van 
ILVO, Scheldeweg 68, 9090 Melle. 
Voor een bezoek neem je contact 
op met sam.decampeneere@ilvo.
vlaanderen.be 
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