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Op de Waiboerhoeve is veel onderzoek gedaan naar boxafscheidingen. In de laatste jaren
gingen onderzoek en praktijk weer in de richting van de R-bok, nadat in de zestiger jaren
het onderzoek hiernaar was gestopt. Ondanks de gunstige resultaten vond deze vorm toen
nauwelijks ingang in de praktijk. De oorzaak hiervan lag in het feit, dat in die jaren doorgaans geen verharding in de boxen werd aangebracht. R-bokken hadden dit wel nodig als
houvast.
Via een aantal op meer comfort gerichte modellen, kwam de pootloze bok ruim in de belangstelling te staan. Werd op de Waiboerhoeve in Millingen de R-bok al toegepast in
1964, in 1978 deed de zwevende bok zijn intrede op de Waiboerhoeve in Lelystad.
Functie van de boxafscheiding
Boxafscheidingen moeten er voor zorgen dat er een begrenzing is tussen de ligplaatsen
van de koeien onderling. Ze mogen de dieren niet hinderen bij het gaan liggen, het liggen
zelf en het opstaan. Dat betekent nogal wat. Vooral het opstaan en het gaan liggen zijn bij
koeien gecompliceerde handelingen die veel kracht vragen. Onder normale omstandigheden komen deze krachten al overeen met 80% van het lichaamsgewicht. Onnodige belastingen dienen daarom vermeden te worden. Daarnaast moet het liggen zelf comfortabel
zijn.
De boxafscheiding was aanvankelijk bedoeld om de hoeveelheid strooisel te beperken. Dit
kwam aan de orde bij de opkomst van de loopstallen. Gestrooide loopstallen bleken zo’n 8
à 10 kg strooisel per dier per dag te vragen om de dieren schoon te houden. Later bleek
een afgebakende ligplaats de koe een gevoel van veiligheid te geven. De ligtijden werden
beduidend langer.
Waaraan moet de bok voldoen?
Een boxafscheiding dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het gaan liggen en
staan mag er niet te zeer door worden gehinderd. Wanneer een koe gaat liggen of staan,

Na 20 jaar is de R-bok weer
terug. Een vrije ruimte voor
de ribben en de heup is aanwezig. Het kopgat is ideaal.
Dat mag niet door de neusboom worden verstoord.
After 20 years the R-separation is back. There is enough
room for the ribs and the
haunch and an ideal hole for
the head.

In 1978 deed de zwevende
bok zijn intrede. Hierop kwamen veel variaties.
In 1978 the floating separation appeared. It knew many
varia tions.

Een boxafscheiding met een
ideaal kopgat. Zowel onder
als boven geen storende obstakels.
A separation with an ideal
hole for the head and noobstacles above nor below.

In een dubbele rij boxen
heeft de koe voldoende ruimte om de kop naar voren te
bewegen bij het gaan liggen
en het opstaan. De neusboom moet dan wel op minimaal 80 cm hoogte liggen.
The cow has enough freedom of movement when
standing up or lying down in
a double row of boxes, when
the front bar is not attached
under 80 cm heigh t.

beweegt zij de kop naar voren en naar beneden. Ze heeft daar bijna één meter vrije ruimte
voor nodig. In de weide is dat meer, omdat dan een pasje naar voren wordt gedaan. In de
box wordt dit laatste verhinderd door de schoftboom. De koe moet zich dan aanpassen,
wat zonder merkbare bezwaren lukt.
Dubbele rij boxen
In een dubbele rij boxen is voorin voldoende ruimte aanwezig om het de koeien gemakkelijk te maken. Men moet daar dan wel spaarzaam met verbindingsbuize.n omspringen. Een
vrije ruimte van 0,80 meter hoogte op de scheiding van de rijen boxen hebben de koeien
wel nodig om bij het gaan liggen de kop niet te stoten. Bij het laten vallen van de achterhand zwaait de kop namelijk ver door en dient daarbij als tegenwicht. De voorknieën fungeren dan als scharnierpunt. Daardoor kan de vallende beweging worden afgeremd.
Het laten zakken van de achterhand gaat met de minste bezwaren gepaard, als zich in het
achterste gedeelte van de box geen obstakels bevinden. Daartoe zijn wel mogelijkheden
te scheppen, zoals het onderzoek heeft uitgewezen.
Boxen tegen de wand
Kunnen de koeien de kop niet naar voren kwijt bij het gaan liggen en het opstaan, dan
moet dit zijwaarts gebeuren. Dit is het geval bij tegen de wand geplaatste boxen met een
lengte van 2,20-2,30 meter. In de boxafscheiding moet dan een kopgat aanwezig zijn. Dit
moet hoog genoeg naar boven doorlopen, zodat de koe de kop in deze stand als contragewicht kan gebruiken. Ook hier is een hoogte van minimaal 0,80 meter van het kopgat aan
te bevelen. Om constructieve redenen is dit niet altijd haalbaar.
Knieboom
Een kopgat dient aan meer voorwaarden te voldoen. Van de grupstal weten we dat een te
hoge knieboom - en dat is deze al gauw - het gemakkelijk opstaan bemoeilijkt. Speenbetrappingen kunnen het gevolg zijn. Extra kracht kost het zeker en dat betekent onnodig
energieverlies. Een hindernis hoger dan 0,15 meter stoort al. Hiermee dient ook rekening
te worden gehouden, wanneer onderin het kopgat een horizontale buis loopt. Deze zou
ook niet hoger dan 0,15 meter boven het ligbed moeten liggen.
Cubicle separa tions
The forms of separations between lying places for cows in cubicle houses are of great importance. They shouid fulfill the following conditions:
- not disturbing the cow when lying down and standing up
- ensuring the cow safe and comfot-table lying.
Different models of these separa tions are investiga ted.
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