a

AGRGTECHNOLOGY&
FOOD INNOVATIONS
W A G E N IN G E N

Oriënterend onderzoek naar het
gedrag van vleeskalveren op
verschillende vloeren
Standaard houten roostervloer, houten roostervloer met brede balken en
houten roostervloer met rubber toplaag en luchtkamers vergeleken

Carolien de I-auwere
Willem Schouten
Dolf Smits
Joanna Stefanowska

Rapport 238

" «I

Oriënterend onderzoek naar het
gedrag van vleeskalveren op
verschillende vloeren
Standaard houten roostervloer, houten roostervloer met brede balken en
houten roostervloer met rubber toplaag en luchtkamers vergeleken

Carolien de Lauwere
Willem Schouten
Dolf Smits
Joanna Stefanowska

Rapport 238

Colofon

Titel ,
Auteur(s)
A&Fnummer
ISBN-nummer
Publicatiedatum
Vertrouwelijk
Project code.

Oriënterendonderzoek naarhetgedragvanvleeskalverenopverschillendevloeren
CaroliendeLauwere, WillemSchouten, DolfSmits,JoannaStefanowska.
238
90-6754-8294
Oktober2004
"-"
6305334001

Agrotechnology&Food InnovationsB.V.
P.O. Box17
NL-6700AAWageningen
Tel:+31 (0)317475024
E-mail: info.agrotechnologyandfood@wur.nl
Internet: www.agrotechnologyandfood.wur.nl

©Agrotechnology&Food Innovations B.V.
Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineen geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaargemaaktinenigevorm ofopenigewijze,hetzijelektronisch,hetzijmechanisch,door
fotokopieën, opnamen ofenigeandere manier,zondervoorafgaande schriftelijke toestemmingvandeuitgever. De
uitgeveraanvaardtgeenaansprakelijkheid vooreventuele fouten of onvolkomenheden.
Allrightreserved. Nopartofthispublicationmaybereproduced, storedinaretrievalsystemofairynature, ortransmitted, inanyform
orbyanymeans, electronic,mechanical,photocopying, recordingorotlyerwise, withoutthepriorpermissionoj"thepublisher. Tinp
doesnotacceptanyliabilityfortheinaccuraciesinthisreport.
Ditrapportisgoedgekeurddoor. KeesLokhorst

Ilet kwaliteitsmanagementsysteem van Agrotechnology & Food Innovations
B.V. isgecertificeerd door SGS International Certification Services EESV op
basis van ISO 9001:2000.

2

©Agrotechnology & Food Innovations B.V.Lid van Wageningen UR

Abstract
The behaviour of 12groups of 7red and white crossbred vealcalveswas studied when they were
20, 24 and 28weeks of age. Four groups were kept on a standard wooden slatted floor with 8 cm
wide slats,four groups were kept on awooden slatted floor with 11cm wide slats and four
groups were kept on awooden slatted floor with 11cm wide slats and arubber top layerwith air
chambers.The calves'ration consisted of milk replacer supplemented with maize silage.The
activity of the calveswasobserved during two 24-hourperiods ineach observation period (when
the calveswere 20,24or 28weeks of age)with help of video registrations.The number of lying,
standing and eatingcalves (head through the feeding gate) was counted in each group each
fifteen minutes.Besides this,continuous behavioural observations were carried out with help of
video registrations two times around the morning feeding and two times around the evening
feeding. The observations started half an hour before the feeding and stopped one hour after the
last calf had stopped eating. During continuous observations the following behaviours were
registered: slipping awayand severe slipping away (almost loosing balance),comfort behaviour
on three or four legswith or without slipping away,mountingwith or without slipping away,
jumpingwith orwithout slipping away and head to head interactions (pushing each other away)
with orwithout slipping away.
The results showed that the calves slipped away less often on the wooden slatted floor with a
rubber toplayer and airchambers than on the other floors. The wooden slatted floor with wide
slats seems to be the less favourable for thewelfare of the vealcalves.The animals slipped away
more often on this floor and were seen lessoften in an unstable posture (on three legs or four
legs).The ageof the calves also affected theirbehaviour. Slipping awayincreased and behaviour
for which an unstable posture isneeded decreased with age.The calves spent more time lying on
both the floors with wide wooden slats (with or without arubber toplayerwith air chambers)
than on the standard wooden slatted floor. On the floor with wide wooden slats and a rubber
toplayer with airchambers, they also spent more time eating.
It isconcluded that the floor with wide wooden slats and arubber toplayerwith airchambers is
favourable for thewelfare of vealcalveswith regard to slipping away.Widewooden slats (with or
without arubber toplayer with airchambers) maybe more comfortable to lieon than a standard
wooden slatted floor, but more research is needed to confirm this.The wooden slatted floor with
wide slats isunfavourable for the calveswith regard to dynamic behaviours. More research is
needed to confirm the results of thispreliminary study.
Keywords:ßoortype, rubber(op layerwithairchambers, behaiiour, slippingaway
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1

Inleiding

Hoewel in de afgelopen jaren al veel gedaan is in de vleeskalverhouderijsector om het
welzijn van de kalveren te verbeteren, blijven de vloeren in nieuwe en bestaande
groepshuisvestingssystemen een heikel punt. Deze zijn vaak glad waardoor de kalveren
ernstig in hun gedrag belemmerd kunnen worden. In Ierland is echter een nieuwe vloer
voor melkkoeien en vleesstieren ontwikkeld die ook veelbelovend lijkt voor
vleeskalveren. Het betreft een vloer voorzien van een rubber toplaag met luchtkamers.
Onderzoekers van de Business Unit Agrisystems & Environment (voorheen IMAG) van
Agrotechnology & Food Innovations deden een oriënterend onderzoek.
De belangrijkste verbeteringen die de afgelopen jaren in de vleeskalverhouderij zijn doorgevoerd,
betreffen deomschakeling van individuele huisvesting naar groepshuisvesting en het verstrekken
van ruwvoer. Ingroepshuisvesting hebben de kalveren meer mogelijkheden voor sociaal contact
en hebben ze meer bewegingsruimte. Door het verstrekken van ruwvoer kunnen de magen van
de kalveren zichontwikkelen waardoor de kansop abnormaal gedrag afneemt.
De vloer waarop de kalveren gehouden worden vormt hierin nog een belemmering omdat deze
hard isen vaakgladwordt. Hierdoor bestaat de kans op uitglijden waardoor gedrag als spelen, het
uitvoeren van comfortgedrag en het opstaan en gaan liggen toch niet optimaal uitgevoerd kan
worden. Bovendien bestaat er door het uitglijden kans op beschadigingen aan het kalf en zijn er
aanwijzingen dat het beenwerk van jonge dieren nadeligwordt beïnvloed door hetgebruik van
hard houten roostervloeren (Ruis-Ileutinck et al, 2000).Rubber lijkt een aantrekkelijk
perspectief. Dit blijkt uit een eerder door A&Fuitgevoerd onderzoek waarin standaard houten
roosters werden vergeleken met betonnen roosters voorzien van een rubber toplaag
(Stefanowska et al.,2003).
In het voorliggende rapport wordt een oriënterend onderzoek beschreven waarin hetgedrag van
vleeskalveren gehouden op standaard houten roosters, brede houten roosters of brede houten
roosters voorzien van een rubber toplaag met luchtkamers wordt vergeleken. Dit laatste type
vloeris afkomstig uit Ierland en leek perspectiefvol omdat Iers onderzoek van Lenehan en Fallon
(2003) heeft laten zien dat stieren bij de toepassing van dit materiaal zowelin het begin, als aan
het einde van de mestperiode een hogere groei hadden dan stieren op een betonnen roostervloer.
Lenehan en Fallon keken niet naar hetgedrag van de stieren. In het voorliggende
onderzoeksrapport worden de eerste ervaringen met de houten roostervloer voorzien van een
rubber toplaag met luchtkamers beschreven met betrekking tot hetgedrag van vleeskalveren. In
afbeelding 1iseen stukje van debetreffende rubber toplaag met luchtkamers te zien.

©Agrotechnology &Food Innovations B.V.lid vanWageningenUR

Afbeelding 1: een stukje van de rubber toplaag met luchtkamers. Deze rubber toplaag wordt
bevestigd op houten roosters met 11 cm brede balken.
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Onderzoeksmethode

2.1Kalveren,huisvesting en verzorging
De onderzoekers observeerden het gedrag van 12groepen van 7 roodbonte kruisling
vleeskalveren. Viergroepen vleeskalveren werden gehouden op een standaard houten
roostervloer met 8cm brede balken, viergroepen op een houten roostervloer met 11cm brede
balken en viergroepen op een houten roostervloer met 11cm brede balken dievoorzien waren
van een rubber toplaag met luchtkamers. De vleeskalveren werden op deze vloer en in deze
groepen gehouden vanaf een leeftijd van 12weken tot aan het afleveren. Daarvoor werden ze in
dezelfde groepen gehouden maar op een standaard houten rooster vloer. Zowel de standaard
houten rooster vloer alsde houten rooster vloer met brede balken waren voorzien van antislip
latten. Gedurende hun heleleven bestond het rantsoen van de vleeskalveren uit kunstmelk
aangevuld met snijmais.
2.2 Gedragswaarnemingen
IIetgedrag van de vleeskalveren werd drie keer bestudeerd toen de kalveren 20weken, 24weken
en 28weken oud waren. In een waarnemingsperiode werd de activiteit van de kalveren met
behulp van videoapparatuur vastgelegd gedurende twee etmalen. Daarbij werd het aantal
liggende,etende (kop door het voerhek) en staande kalveren eenmaal per 15minuten geteld. De
dieren werden ook continu waargenomen. Deze waarnemingen werden in elke
waarnemingsperiode vier keerper groep uitgevoerd, twee keer rondom het voeren in de ochtend
en twee keer rondom het voeren inde avond. De (video)waarnemingen werden een halfuur voor
hetvoeren gestart enwerden een uur nadat het laatste kalf zijn voerop had gestopt. De volgende
gedragingen werden geregistreerd: uitglijden en ernstiguitglijden - de dieren verloren dan bijna
hun balans -,comfortgedrag (zichzelf likken) op drie of vierpoten met of zonder uitglijden,
elkaarbespringen met of zonder uitglijden, spelen of springen met of zonder uitglijden en kopkop interacties (elkaarwegduwen) met of zonder uitglijden. Het experiment begon in september
2003en eindigde in januari 2004.
2.3 Statistische analyse
De gegevenswerden verwerkt met behulp van een variantieanalyse. Het vloertype en de leeftijd
van devleeskalveren werden in het model opgenomen alsverklarende variabelen. De
verschillende gedragingen vormden de teverklaren variabelen. Ook de interactie tussen vloertype
en leeftijd van de kalveren werd opgenomen in het modeL SPSSwerd gebruikt voor de
statistische verwerking van de gegevens.
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Resultaten

3.1Het gedrag van de vleeskalveren rondom de ochtend en avondvoedering op
verschillende vloeren en leertijden.
In tabel 1ishet gedragvan de vleeskalveren op verschillende vloeren weergegeven tijdens de
continue waarnemingen (gemiddelde frequentie perwaarneming van anderhalf uur). Hierin is nog
geen rekeninggehouden met de leeftijd van de kalveren. De kalveren glijden minder uit op de
houten roostervloer voorzien van een rubber toplaag met luchtkamers dan op de andere
onderzochte vloeren.Dit iste zien aandegedragingen uitglijden totaal,ernstig uitglijden,
zelfverzorging op vier poten met uitglijden en elkaarwegduwen met uitglijden. Zelfverzorging
op drie of vierpoten wordt minder vaakgezien op de houten roostervloer met brede balken dan
op de andere vloeren. Bijernstig uitglijden en zelfverzorging op drie poten wordt een interactie
gevonden tussen vloertype en leeftijd van de kalveren. Hier komen we laterop terug (4.1).
Tabel 1.Het gedrag van de vleeskalveren op verschillende vloeren (gemiddelde frequentie per
waarneming van anderhalf uur)
_ _
Gedrag
Percentage staan tijdens
continue waarnemingen
Uitglijden totaal
Ernstig uitglijden/bijna
vallen*
Zelfverzorging op 4poten
Zelfverzorging op 4poten
met uitglijden
Zelfverzorging op 3poten*
Zelfverzorging op 3poten
met uitglijden
Elkaar bespringen
Elkaar bespringen met
uitglijden
Spelen (springen)
Spelen met uitglijden
Elkaarwegduwen
Elkaarwegduwen met

Standaard houten
rooster
62,3
4,5b
0,3b

Houten rooster met
brede balken
63,7
5,8C
0,4b

Hout met rubber
toplaag en luchtkamers
60,0
0,7'
0,01'

3,5b
0,4b

2,6'
0,5b

3,5b
0,2'

l,2 b
0,1

0,6'
0,2

l,l b
0,1

0,7
0,3

0,5
0,3

0,7
0,2

0,2
0,1
1,8
0,6*

0,2
0,2
2,1
0,9

0,2
0,1
1,9
0,3"

uitglijden
"^verschillende letters in een rijduiden op een significant verschil (p<0,05)
*Ilieriseen interactiegevonden tussen vloertype en leeftijd van de kalveren

©Agrotechnology &Food Innovations B.V. LidvanWageningen UR

11

In tabel 2is het gedragvan de vleeskalveren op verschillende leeftijden weergegeven tijdens de
continue waarnemingen (gemiddelde frequentie per waarneming van anderhalfuur). Hierin is
geen rekeninggehouden met verschillende vloertypen. De kalveren glijden meer uit naarmate ze
ouder worden. Ernstig uitglijden, zelfverzorging op drie of vierpoten en het elkaar bespringen
neemt af naarmate dedieren ouder worden. Bij ernstig uitglijden en zelfverzorging op drie poten
wordt een interactie gevonden tussen de leeftijd van de kalveren en het vloertype.Ilier komen we
later op terug (4.1).
Tabel 2.1Ietgedrag van de vleeskalveren op verschillende leeftijden (gemiddelde frequentie per
waarneming van anderhalfuur).
Gedrag
Percentage staan tijdens
continue waarnemingen
Uitglijden totaal
Ernstig uitglijden/ bijna
vallen*
Zelfverzorging op 4 poten
Zelfverzorging op 4 poten
met uitglijden
Zelfverzorging op 3 poten*
Zelfverzorging op 3 poten
met uitglijden
Elkaar bespringen
Elkaar bespringen met
uitglijden
Spelen (springen)
Spelen met uitglijden
Elkaarweg duwen
Elkaarwegduwen met
uitglijden

20 weken
60,8

24 weken

28weken

60,4

64,9

3,0"
0,5b

3,6ab
0,1"

4,5b
0,1'

4,3b
0,4

2,6'
0,3

2,7"
0,4

l,3 b
0,1

0,9"
0,2

0,7"
0,2

0,8b
0,2ab

0,8b
0,5b

0,3"
0,2"

0,3

0,2

0,1
2,3
0,5

0,1
1,6
0,5

0,2
0,2

'verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil (p<0,05)
Ilier iseen interactie gevonden tussen vloertype en leeftijd van de kalveren

:
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0,8

3.2 De activiteit van de kalveren op verschillende vloeren en leeftijden
Tabel 3geeft een overzicht van de activiteit van de kalveren op de verschillende vloeren zonder
rekening te houden met de leeftijd van de kalveren. De kalveren op de houten roostervloer met
rubber toplaag en luchtkamers besteden meer tijd aan eten dan de kalveren op de houten
roostervloer met brede balken. Op de houten roostervloer met rubber toplaagen luchtkamers
staan de dieren minder dan op de andere onderzochte vloeren en op de standaard houten
roostervloer meer. De tijd besteed aan liggen isop de houten roostervloer met rubber toplaag en
luchtkamers hoger dan op de andere onderzochte vloeren.
Tabel 3.Tijdsbesteding van de kalveren op verschillende vloeren,weergegeven als percentage van
24 uur.
Gedrag

Standaard houten
rooster

Houten rooster met
brede balken

Eten
6,0ab
5,6'
Staan
26,0b
28,7
68,5b
Liggen
65,3"
,b
verschillende letters in een rijduiden op een significant verschil (p<0,05)

Hout met rubber
toplaag en
luchtkamers
6,8b
23,0'
70,2b

Tabel 4geeft een overzicht van de activiteit van de kalveren op verschillende leeftijden. Daarbij is
geen rekeninggehouden met de verschillende vloeren. De kalveren besteden minder tijd aan
liggen en eten en meer tijd aan staan naarmate ze ouder worden.
Tabel 4.Tijdsbesteding van de kalveren op verschillende leeftijden, weergegeven als percentage
van 24uur.
Gedrag

20weken

24weken

Eten
Staan
Liggen

b

b

6,5
23,3"
70^

6,6
25,6"
67,8ab

28weken
5,2*
28,8b
66/)"

ab

verschillende letters in een rij duiden op een significant verschil (p<0,05)
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4

Interpretatie vande gegevens

4.1

Overuitglijden eninstabiele houdingen

Op dehouten roostervloer voorzien vaneenrubber toplaag metluchtkamers glijden de kalveren
minder uitdanopdeandere vloertypes.Ditkomt inverschillende gedragingen terug.Opde
houten roosters metbrede balkenglijden dekalveren meer uitenlijken zeover het algemeen
minder instabiele houdingen aantenemen danopdeandere vloeren (zelfverzorging opdrieof
vierpoten).Opdestandaard houten roosters kunnen dedieren waarschijnlijk nogwelwat
stabiele houdingen aannemen omdat zemethunklauwtjes 'houvast vinden inde roosterspleten.
De leeftijd vandekalveren beïnvloedt hetgedrag ook. IIet uitglijden neemt toealsde kalveren
ouder worden enhetuitvoeren vangedragwaarvoor eeninstabiele houding moet worden
aangenomen neemt af. Ditwijst eropdatoudere,endusookzwaardere dieren meer moeite
krijgen metgedragwaarvoor eeninstabiele houding aangenomen moet worden.
In detabellen istezien daterooktwee interacties zijn gevonden tussen vloertype enleeftijd. Dit
betekent datverschillen ingedragvankalveren opverschillende vloertypen anders zijn op
verschillende leeftijden. Bijhetgedrag 'ernstiguitglijden/ bijna vallen' kanditalsvolgt verklaard
worden: op standaard houten roosters enophouten roosters metbrede balken neemt heternstig
uitglijden afalsdekalveren ouder worden. Opdehouten roosters voorzien vaneen rubber
toplaag metluchtkamers isditookwelhetgeval maar hierisdeafname veel minder groot omdat
de kalveren opdeze vloer sowieso veel minder vaak ernstig uitglijden (degemiddelde frequentie
neemt op standaard houten roosters afvan 0,6naar 0,2naar 0,1 alsdekalveren respectievelijk 20
weken, 24weken en28weken oudzijn; op houten roosters metbrede balken zijn degemiddelde
frequenties 0,8,0,1 en0,1 enophouten roosters meteenrubber toplaagmetluchtkamers0,04,
0,0 en0,0op respectievelijk 20weken, 24weken en28weken).Bijhetgedrag 'zelfverzorging op
drie poten' kandeinteractie verklaard worden door hetfeit datdegemiddelde frequentie vandit
gedragopdestandaard houten roosters enopdehouten roosters meteenrubber toplaagmet
luchtkamers afneemt naarmate dedieren ouder worden, terwijl hetgedragopdehouten roosters
met brede balken niet verandert naarmate dedieren ouder worden (opdestandaard houten
roosters zijn degemiddelde frequenties vanditgedrag 1,9,0,8en0,9alsde kalveren
respectievelijk 20weken, 24weken en 28weken oudzijn, op houten roosters metbrede balken
0,7,0,8en0,5enophouten roosters meteenrubber toplaagmetluchtkamers 1,4,1,3en0,7op
respectievelijk 20weken,24weken en 28).
4.2

De activiteit vande kalveren

De activiteitvandekalveren lijkt zowel door hetvloertype alsdoor deleeftijd vande kalveren
beïnvloed teworden. Er zijn geen interacties gevonden tussen vloertype en leeftijd.
Op houten roosters meteenrubber toplaagenluchtkamers lijken dekalveren meer tijd aaneten
tebesteden maarditverschilde alleen significant vandehouten roosters metbrede balken. Er
zijn geen productiecijfers vandekalveren beschikbaar, maardeindruk bestond datde kalveren
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op de houten vloer met rubber toplaag met luchtkamers aan het einde van de mestperiode
zwaarder waren. De tijd besteed aan staan is het hoogst op een standaard houten roostervloer, en
het laagst op een houten roostervloer met een rubber toplaag met luchtkamers. Liggen wordt
meergezien op een houten roostervloer met brede balken en op een houten roostervloer met een
rubber toplaag met luchtkamers dan op een standaard houten roostervloer. Mogelijk liggen de
dieren prettiger op deze vloeren omdat zebredere balken hebben diewellicht meer
ondersteuning bieden. Dit dient echter nader onderzocht teworden,bijvoorbeeld door naar de
lighoudingen van de kalveren te kijken.
Alswe de activiteit van de kalveren op verschillende leeftijden bekijken, kunnen we in het
algemeen zeggen dat de dieren minder tijd besteden aan eten,meer tijd besteden aan staan en
minder tijd besteden aan liggen naarmate ze ouder worden. Wellicht kunnen de kalveren het
verstrekte voedsel- kunstmelk en een beetje structuurvoer — sneller 'op' naarmate ze ouder
worden. Het isbekend dat kalveren minder behoefte aan liggen of rusten hebben als ze ouder
worden (Smits en De Wilt, 1991).
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Conclusies

Op basis van het onderzoek kunnen we concluderen dat roosters voorzien van een rubber
toplaag met luchtkamers gunstig zijn voor hetwelzijn van vleeskalveren. De dieren glijden
minder uit op deze vloer. De houten roosters met brede balken komen erwatbetreft het
bewegen van de kalveren het slechtste uit.We zien bij deze dieren het meeste uitglijden en het
minste comfortgedrag op drie of vier poten,gedragingen waar een instabiele lichaamshouding
voor nodig is.Dit isook aleerder gevonden in een vergelijkend gedragsonderzoek met
vleeskalveren gehouden op standaard houten roosters of op een betonnen roostervloer met een
rubber toplaag (Stefanowska et al.,2003).
Alswe naar de activiteit van de kalveren kijken valt vooral op dat de dieren meer liggen op de
houten roostervloer met een rubber toplaag met luchtkamers en op de houten roosters met brede
balken dan op de standaard houten roostervloer. Dit zou er op kunnen wijzen dat de kalveren op
deze vloeren prettiger liggen,mogelijk omdat hun lichaam dan beter ondersteund wordt. Wat
betreft het liggedragzou de houten roostervloer met brede balken dan vergelijkbaar zijn met de
houten roostervloer met een rubber toplaag met luchtkamers en dus meer (lig)comfort kunnen
bieden dan een standaard houten roostervloer. Er isechter meer onderzoek nodig om dit echt
hard te kunnen maken. IIet bestuderen van lighoudingen zou dan een optie zijn.
Tenslottewijzen we erop dat dit onderzoek slechts een vooronderzoek betreft. Om echt harde
conclusies te kunnen trekken zou de proef enkele malen herhaald moeten worden enwellicht ook
almet jongere kalveren moeten beginnen.
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Samenvatting
Het gedrag van 12groepen van 7roodbonte kruisling vleeskalveren werd geregistreerd toen ze
20, 24en 28weken oud waren. Viergroepenwerden gehouden op een standaard houten
roostervloer met 8cm brede balken,viergroepen werden gehouden op een houten roostervloer
met 11cm brede balken en viergroepen werden gehouden op een houten roostervloer met 11
cm brede balken die voorzien waren van een rubber toplaag met luchtkamers. IIet rantsoen van
de kalveren bestond uit kunstmelk,aangevuld met snijmais. De activiteit van de kalveren werd 48
uur (2etmalen) perwaarnemingsperiode geobserveerd metbehulp van video apparatuur. Het
aantalliggende,staande en etende kalveren (kop door hetvoerhek) werd één keerper 15 minuten
geteld in elkegroep.Ook werden voor en na het voeren, continuewaarnemingen uitgevoerd met
behulp van video apparatuur. Ditgebeurde in elkewaamemingsperiode twee keer rond de
ochtendvoedering en twee keer rond de avondvoedering. De videorecorder werd een half uur
voor het voeren gestart en een uur nadat het laatste kalf het voer op had gestopt. Tijdens
continue waarnemingen werden devolgende gedragingen geregistreerd: uitglijden en ernstig
uitglijden - de dieren verloren dan bijna hun balans -,comfortgedrag (zichzelf likken) op drie of
vierpoten met of zonder uitglijden, elkaarbespringen met of zonder uitglijden, spelen of
springen met of zonder uitglijden en kop-kop interacties (elkaarwegduwen) met of zonder
uitglijden.
Uit de resultaten bleek dat de kalveren minder uitgleden op de houten roostervloer met rubber
toplaag en luchtkamers dan op de andere vloeren. De houten roostervloer met brede balken leek
het minstgunstigvoor hetwelzijn van de kalverenwatbetreft het bewegen. De dieren gleden
meer uit op deze vloer dan op andere vloeren en namen minder vaak een instabiele
lichaamshouding aan (op drie of vier poten).De leeftijd van de kalveren had ook invloed op het
gedrag.De dieren gleden meer uit en ze namen minder instabiele lichaamshoudingen aan
naarmate zeouder werden. De kalveren besteedden meer tijd aan liggen op beide houten
roostervloeren met brede balken (met of zonder rubber toplaag met luchtkamers) dan op een
standaard houten roostervloer. Op de vloer met rubber toplaag en luchtkamers,besteedden ze
ook meer tijd aan eten. Geconcludeerd wordt dat de houten roostervloer met rubber toplaag en
luchtkamers gunstig isvoor hetwelzijn van de kalveren met betrekking tot uitglijden. Een houten
roostervloer met brede houten balken (metof zonder rubber toplaag met luchtkamers) is
mogelijk comfortabeler om op te liggen dan een standaard houten roostervloer, maar meer
onderzoek is nodig om dit tebevestigen. De houten roostervloer met brede balken is ongunstig
voor het uitvoeren van dynamische gedragingen. Meer onderzoek isnodig om de resultaten van
deze oriënterende studie te bevestigen.
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