Stalinrichting
osten verlagen. Het is de enige reden
dat het Lagekostenbedrijf in 1998 op
de Waiboerhoeve in Lelystad werd
neergezet. Logisch dat de onderzoekers van
het bedrijf van de Animal Sciences Group ook
wel eens wilden weten of het dagelijks terugkerende instrooien van de ligboxen niet goedkoper zou kunnen. Net als veel collega’s
gebruiken de twee bedrijfsboeren van het
Lagekostenbedrijf een flinke laag zaagsel in
de boxen om koeien comfortabel te laten liggen en om vocht, zoals melk en urine, op te
laten nemen. Maar zijn er geen andere, wellicht goedkopere strooiselsoorten? En is er
een strooisel waar de koeien liever in liggen of
een materiaal dat vocht nog beter opneemt?
Om die vragen te beantwoorden deed het
Praktijkonderzoek samen met Agrifirm, die
de verschillende strooisels beschikbaar stelde,
begin februari 63 dagen ervaring op. De
onderzoekers kozen als referentiemateriaal
eerste klas zaagsel en vergeleken dat met dennenzaagsel, zaagsel met een bacterieremmer,
hennepsnippers, geslibt krijt en ten slotte
gemalen en gehakseld koolzaadstro.

K

• Geen zand

De grote strooiseltest:
Zaagsel is zo gek nog niet
Een uitgebreide strooiseltest op het Lagekostenbedrijf van de Waiboerhoeve laat duidelijk zien welk strooisel het
meest effectief is als je een dikke laag in de ligboxen wilt leggen. En dan blijkt dat, zeker vanuit kostenoogpunt,

Hoewel zand grote voordelen kent werd het
niet in de test meegenomen. In de stal van het
lagekostenbedrijf met zijn dichte vloer valt
dat namelijk moeilijk te verwerken, zo meent
onderzoeker Klaas Blanken. De nadelen zijn
te groot. Niet alleen is het inbrengen van het
zand zwaar werk, ook slijt de mestschuif sneller door het zand dat op de dichte loopvloer
terecht komt en komt er veel zand in de
mestopslag. Wel is duidelijk uit praktijkervaringen dat het verbruik op ongeveer tien tot
twintig kilogram per dag ligt, terwijl zand
nu nog 2 eurocent per kilogram kost. De kosten
bedragen dus per dag tussen 20 en 40 eurocent. Ook stro vormt geen onderdeel van de
test. Tot drie jaar geleden werd dat veel in het
lagekostenbedrijf toegepast, maar nadat vaste
mest geen noodzaak meer was werd het vervangen door het gemakkelijk te hanteren
zaagsel. Ook andere producten zoals kokos,
kattenbakvulling, krantenpapier, turfstrooisel, zemelen en tabakasafval stonden op het
verlanglijstje van de onderzoekers. Dat strooisel viel echter af omdat het of veel te duur is
(kokos, veenmos en kattenbakvullling), niet
goed leverbaar is (tabaksafvel en zemelen),
problemen oplevert met de mestverwerking
(kokos) of te gevaarlijk is (krantenpapier).

De buitenste rij ligboxen van het Lagekostenbedrijf in Lelystad werden voor de strooiseltest
gebruikt. Ze werden voorzien van een plank om de drie boxen, zodat het strooisel in de box
en onder de koeien bleef.

vervangen en bedekte de betonnen vloer daarom volledig. Om het zoveel mogelijk in de box
te houden voorzagen de onderzoekers de rij
ligboxen langs het windbreekgaas eind januari
van een houten achterwand. Daarnaast monteerden ze om de drie boxen ook een 20 tot
30 cm hoge plank als tussenschot. Zo blijven
de verschillende soorten strooisel gescheiden
en kunnen de koeien het moeilijker in de
andere ligbox trappen. Onder het melken

maakten bedrijfsboeren Roel Withaar en
Hans ter Heerd de boxen schoon. Ze krabden
de mest en het vuile strooisel uit de box en
vulden het vervolgens weer aan.
Het krijt zat in papieren zakjes van ongeveer 25
kilogram. Al het andere strooisel werd geleverd
in plastic zakken met een gewicht van 15 tot 27
kilogram. Vooral de zwaardere zakken strooisel
maar ook de kleine zakjes met krijt zijn niet
gemakkelijk hanteerbaar, oordelen de bedrijfs-

het nu al veel gebruikte zaagsel zo gek nog niet is. Als het aan de koeien ligt komt er echter iets anders in de boxen.
• Zware zakken zijn lastig
Tekst: Gertjan Zevenbergen – Foto’s: Gertjan Zevenbergen, Klaas Blanken
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Voor de test gebruikten de onderzoekers 24
ligboxen van de buitenste rij van de 2+1-rijige
openfrontstal. Het strooisel moet een mat
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Koeien hebben liggen het liefst in zaagsel en koolzaadstro.
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Alle resultaten van de test kort samengevat
Economisch gezien wint dennenzaagsel het ondanks het hoge verbruik, door zijn lage prijs van 7 cent per kilogram. De koeien liggen
echter het liefst in het strooisel van koolzaadstro. Zaagsel maar ook gehakseld koolzaadstro neemt nog het beste vocht op en
houdt dat ook lang vast.
Eigenschappen

Drogestofpercentage bij aflevering

Het meeste strooisel wordt in plastic
zakken geleverd. Het gewicht liep uit een
van 15 tot 27 kilogram. Alleen geslibt
krijt zit in een onhandig papieren zak
van 25 kilogram. Dat geeft natuurlijk
geen plastic afval, maar meer oud papier.

boeren. Overigens blijkt dat het strooisel in
robotgestapelde en -gevulde zakken ongeveer
een eurocent per kilogram goedkoper is dan
wanneer het wordt geleverd in de oudere ventielzakken. Die zakken zijn herkenbaar aan hun
blauwe kunststofflap waardoor het strooisel in
de zak wordt geblazen. Deze zakken bezitten
ook minuscule gaatjes waardoor lucht tijdens
het vullen ontsnapt. Daardoor kan vocht
gemakkelijk in de zak dringen, wat de kans op
klebsiella-mastitis verhoogt. Robotgestapelde
zakken zijn vierkanter en compacter gevuld.

• Zaagsel absorbeert goed
Om er achter te komen hoe groot het absorptievermogen van het materiaal is werd 150
gram van het strooiselmateriaal in een kunststof slurf met een doorsnede van 25 cm
geduwd en vervolgens in een bak met water
gezet. Na 1,5 uur haalden de onderzoekers de
slurf uit het water gehaald en kon het niet

• Liever koolzaad
Opvallend is dat de koeien niet graag in geslibt
krijt liggen. Als het aan hen ligt komt er gema-

Koe

De teelt van vlas, om zijn vezels, neemt iets toe. Daardoor komt
er ook meer vlasstrooisel beschikbaar. De prijs van het strooisel is
echter nog steeds hoog: 22 eurocent per kilogram. Het wordt dan
ook vooral in de paardenhouderij als strooisel gebruikt. Een zak
bevat 21 kilogram. Het materiaal neemt niet echt veel vocht op.
Ongeveer evenveel als hennepstrooisel. Na 1,5 uur heeft het ongeveer 227 procent van het eigen gewicht opgenomen. De bedrijfsboeren vonden dat mest zich iets meer door het materiaal
verspreidt en versmeert, waardoor lagen aan elkaar plakken.
Er is echter niet zo goed een bed van te maken. Er is evenveel vlasstrooisel per dag nodig als bij zaagsel het geval is: 6,0 kg per dag.
De koeien lagen er ook net zo graag in. Maar liever nog aten ze
het materiaal, waarschijnlijk vanwege de behoefte aan structuur.

***

len of gehakseld koolzaadstro in hun ligboxen.
Ze prefereren dat en vlasstrooisel zelfs boven
het gangbare zaagsel. Opvallend is dat de dieren ook liever in het goedkope dennenzaagsel
liggen dan in normaal zaagsel. Dit materiaal is
ook nog eens erg goedkoop wat het erg interessant maakt voor gebruik in ligboxen. De kosten
voor het onderhoud van een strooiselbox met
dennenzaagsel bedragen 50 eurocent per dag.
Dat is erg veel. Onbedoeld is de conclusie van de
test dan ook dat het gebruik van boxen met een
dikke laag strooisel veel te duur is. Ter vergelijking: een matras kost 100 euro per ligbox.
Die is dus, rekening houdend met een kilogram
strooisel dat je dagelijks per ligplaats sowieso
nodig hebt, al na 232 dagen, bijna acht maanden, terugverdiend. Een
Oordeel:
slecht
goedkopere rubbermat
*** == matig
heb je al na 163 dagen,
***
5,5 maanden, terugverdiend. *** = goed

Boer

*** = uitstekend

***

Portemonnee

***

Hele hoeken werden uit de boxen weggevreten. Ze aten het in ieder
geval liever dan koolzaadstro dat harder is. De voederwaarde ligt
tussen 400 en 500 VEM. Samen met de hoge prijs ontlokt dat de
bedrijfsboeren de uitspraak dat stro voeren een stuk goedkoper is.
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Gemalen
Gehakseld
Geslibt
koolzaadstro koolzaadstro krijt
87
87
100

Vochtopname en vasthoudend vermogen van het strooisel:
• Gemiddeld vochtopname na uitlekken (in percentage van het eigen gewicht)
– na 1,5 uur vocht intrekken
208
309
289
– na 3,5 uur vocht intrekken
257
343
289
– na 5,5 uur vocht intrekken
241
335
295
• Gemiddeld vochtopname na uitlekken en persen (in percentage van het eigen gewicht)
– na 1,5 uur vocht intrekken
208
267
251
– na 3,5 uur vocht intrekken
235
282
252
– na 5,5 uur vocht intrekken
189
278
273
Drogestofgehalte bij het uier in de box

vastgehouden water uitlekken. Na een half uur
werd de gevulde slurf weer gewogen. Om ook
te weten wat het vasthoudend vermogen is als
er een koe op gaat liggen, werd de slurf vijf
minuten lang onder een 300 kg gewicht gezet
en gewogen. De onderzoekers herhaalden de
hele procedure bij 3,5 uur en 5,5 uur intrekken van het vocht. Uit deze test blijkt dat zaagsel, en dan vooral de Plus Med variant, het
snelst vocht absorbeert. Gemalen koolzaad
absorbeert even goed, maar doet er langer over
om veel vocht op te nemen. Geslibt krijt neemt
bijna geen vocht op. Gemalen koolzaad houdt
het vocht het beste vast, zo blijkt na het persen
onder een gewicht van 300 kg. Het van zichzelf
al natte dennenzaagsel houdt vocht, na geslibt
krijt, het minst goed vast.

Vlasstrooisel
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Nadat een niet vochtopnemende slurf
gevuld met strooiselmateriaal werd hij
in water gelegd om zoveel mogelijk
vocht op te nemen. Na uitlekken werd
het gewicht weer vastgesteld.

Van alle strooiselsoorten werd in het
weeghok van het Praktijkonderzoek in
Lelystad de vochtopname bepaald.

Dennenzaagsel
78

69

56

57

14

98

Hennepstrooisel
86

VlasZaagsel
Zaagsel
strooisel eerste klas Plus Med
87
89
87

226
221
246

227
224
229

274
250
306

332
341
336

224
217
236

218
211
214

235
238
259

265
276
269

63

69

64

58

Voorkeur
Dennenzaagsel
Liggedrag koeien (aantal koeien per 3 boxen) 2,3

Gemalen
Gehakseld
Geslibt
koolzaadstro koolzaadstro krijt
2,8
2,7
0,1

Hennepstrooisel
1,6

VlasZaagsel
Zaagsel
strooisel eerste klas Plus Med
2,0
2,0
2,0

Gemalen
Gehakseld
Geslibt
koolzaadstro koolzaadstro krijt
27,0
25,0
25,6
432,0
425,0
1.356,8
6,0
6,0
17,5
0,19
0,19
0,14
1,14
1,14
2,45

Hennepstrooisel
14,7
410,7
5,8
0,25
1,45

VlasZaagsel
Zaagsel
strooisel eerste klas Plus Med
21,0
17,3
20,0
420,0
364,0
420,0
6,0
5,0
5,7
0,22
0,15
0,16
1,32
0,75
0,91

Economie

Gewicht per zak (kg)
Verbruik totaal (kg)
Verbruik per dag voor onderhoud (kg)
Prijs (euro per kg)
Kosten (euro per dag)

Dennenzaagsel
18,7
466,7
7,2
0,07
0,50

Koe ***

Dennenzaagsel
Dennenzaagsel is vooral goedkoop. Hoewel het normaal alleen
losgestort wordt geleverd kregen de onderzoekers het zaagsel in
zakken. Het kost dan maar 7 eurocent per kilogram. Als het niet
gezeefd is, kunnen er hardere stukken en splinters inzitten. Dat kan
dikke hakken opleveren. Het is echter veel minder stoffig doordat
het vochtiger is. Het materiaal wordt niet gedroogd zoals met
gewoon zaagsel wel het geval is. Dat blijkt dan ook duidelijk uit de
resultaten. Bij aflevering was het drogestofgehalte van het dennenzaagsel 78 procent. De andere strooisel zijn allemaal droog te noemen. Ze bevatten meer dan 85 procent droge stof. Het gewicht van
een gevulde zak dennen zaagsel was met 18,7 kg nog altijd minder
dan van een zak Plus Med. Door het hogere vochtgehalte neemt het
dennenzaagsel beduidend minder vocht op; slechts 208 procent van
het eigen gewicht na 1,5 uur. Na 5,5 uur is dat 241 procent. Na 5,5
uur intrekken, uitlekken en persen blijft er 189 procent in het materiaal zitten en dat is het minste uit de hele test. Doordat het natter
is zou het ook sneller schimmelen in de zak. Maar daar zagen de
bedrijfsboeren niets van. In ieder geval is het gemakkelijker te verde-

Boer ***

Portemonnee ***

len doordat het beduidend minder stuift. Het kleeft echter iets
meer. Toch vormden er geen plakken in de boxen, zodat het gemakkelijk is te verwijderen. Al met al hebben de bedrijfsboeren zelf
een lichte voorkeur voor dennenzaagsel boven gangbaar zaagsel.
Datzelfde geldt voor de koeien. Gemiddeld lagen er 2,3 koeien in
de 3 boxen. Het verbruik is echter erg hoog. Om het bed te onderhouden is elke dag 7,2 kilogram nodig.
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Geslibt krijt

Koe

Geslibt krijt wordt in papieren zakjes van 25,6 kilogram geleverd
en kost per kg ongeveer 14 eurocent. Met name Duitse melkveehouders maar ook biologische boeren in Nederland strooien het
witte poederige goedje regelmatig in de ligboxen. Meestal een paar
handjes vol op het achterste gedeelte van de box om er later ander
strooisel overheen te gooien. Het zou vocht dan snel opnemen en
bacteriën doden. Om een dikke laag in de box te krijgen werd tijdens
de test echter extreem veel krijt gebruikt. Gedurende de hele periode
was bijna 1.360 kilogram nodig om het ligbed te maken en te
onderhouden. Om het ligbed te onderhouden was iets meer dan
1.100 kg nodig: 17,5 kilogram per dag. Daarmee is het verbruik het
hoogst van alle strooiselmaterialen in deze test. Ondanks dat hoge
verbruik ontstond er geen mooi ligbed. In plaats daarvan vormt
zich, als het materiaal nat wordt, juist een natte, keiharde plak die
zich moeilijk laat verwijderen. De koeien liggen dan ook niet graag
in deze boxen. De gemiddelde bezetting over drie boxen was 0,1.
De boxen blijven dus nagenoeg leeg. Volgens onderzoeker Klaas
Blanken komt dat ook doordat krijt geen warmte vasthoudt. Het
voelt dus altijd koud aan. In de zomer zou dat overigens een voordeel kunnen zijn. Verder blijkt dat dit strooisel weinig vocht op
neemt: 14 procent om precies te zijn. Alle nadelen zorgen ervoor

***

Gehakseld koolzaad verschilt niet veel van gemalen koolzaad. Het
materiaal is iets langer, waardoor het ook iets minder stuift. Wat
de meetresultaten betreft, zit er wel degelijk verschil tussen de
twee. Gehakseld koolzaad neemt door de stengeligere structuur
iets minder vocht op. Uiteindelijk scheelt dat ongeveer veertig procent. Na uitlekken en persen is er niet veel verschil in vochtopname.
De zakken met gehakseld koolzaadstro zijn twee kilogram lichter
dan van gemalen koolzaad maar horen nog steeds tot de zwaarste
zakken uit de test. Het verbruik lag met 6,0 kilogram per dag iets
hoger. De koeien trappen het langere materiaal dus eerder uit de
boxen.
Ook wat prijs betreft zit er geen verschil tussen de twee koolzaad-

***

Portemonnee

***

dat de twee bedrijfsboeren volmondig ‘nooit weer’ antwoorden op
de vraag hoe het geslibte krijt beviel. Ze zagen dat de koeien het
krijt oplikten en vervolgens de waterbak vervuilden doordat het
nog aan hun neus plakte. De boeren merkten ook dat de spenen
van de koeien ruw werden van het krijt. Verder veroorzaakte het
goedje tijdens het instrooien veel stof. Zoveel, dat een mondkapje
is aan te raden. Daarnaast waren de zakjes van een onhandig formaat en bleek het krijt tijdens de mestverwerking een probleem.
Het hoopte zich op voor de mestschuif en verstopte de overstort.

Koe ***

Gehakseld koolzaadstro

Boer

Boer ***

Portemonnee ***

Koe ***

Eerste klas zaagsel
In Nederland gebruiken melkveehouders hoofdzakelijk dit Duitse
zaagsel om de ligboxen in te strooien. Het neemt vocht goed op,
zo blijkt ook uit deze test. Het neemt 274 procent van zijn eigen
gewicht op, na anderhalf uur. Na 5,5 uur is dat zelfs 306 procent.
Daar komt bij dat in zakken geleverd eerste klas zaagsel met 14 eurocent per kilogram goedkoop is. Losgestort daalt de prijs tot 12 cent
per kilogram. Voor goedkopere soorten, met veel stof, betaal je nog
eens 1 tot 2 cent minder. In deze goedkope zaagselsoorten zijn echter rode en bruine stukjes schors terug te vinden. Die schors bevat
bacteriën zoals Coli en Klebsiella doordat de bomen over de grond
worden gesleept bij het kappen. Deze bacterie kan een ernstige
vorm van uieronsteking veroorzaken. Het zaagsel wordt geleverd
in zakken van 17 kilogram en dagelijks is om het ligbed schoon te
houden 5 kilogram nodig per box. Dat is het minste uit de hele test.
De bedrijfsboeren zagen wel dat het zaagsel stoffig is. Verder noemen

Eigenlijk verschilt het geleverde Plus Med van Allspan niet van het
eerste klas zaagsel in deze test. Het verschil zit hem in de toevoeging van een bacteriedodend middel. Welk materiaal dat is, wil de
leverancier niet zeggen. Het middel verlaagt de zuurtegraad tot 5
zodra het nat wordt. De toevoeging zorgt er in ieder geval voor dat
het zaagsel 1 eurocent duurder is dan gewoon zaagsel en dus op
15 cent per kilogram uitkomt. Het zaagsel wordt in dezelfde zakken
geleverd als normaal eerste klas zaagsel. Het verbruik is 0,7 kg per
dag hoger dan van zaagsel. Opvallend is dat het beduidend meer
vocht opneemt dan het eerste klas zaagsel. Bijna zestig procent
meer binnen 1,5 uur en na 5,5 uur nog 30 procent meer. Een deel
van het effect is nog steeds zichtbaar nadat het vocht uit het zaagsel is geperst. Dat kan veroorzaakt zijn doordat er meer vijlsel in de
zak zit. Omdat Plus Med zoveel op gangbaar zaagsel lijkt, merkten
de bedrijfsboeren weinig verschillen op. Het is dus makkelijk
hanteerbaar en waait gemakkelijk weg. De boeren zetten hun

Doordat de vraag naar koolzaadolie toeneemt, kan ook de productie
van koolzaad in Nederland stijgen. Dat zou tot een groter aanbod
van koolzaadstro en een lagere prijs kunnen leiden. Daarom keken
de onderzoekers ook naar de mogelijkheden van het materiaal als
strooisel in de ligboxen. Nu kost het nog 19 eurocent per kilogram.
Het materiaal zou vocht een stuk sneller opnemen dan houtzaagsel terwijl het gemakkelijker een dik ligbed vormt. En dat blijkt
ook daadwerkelijk het geval. Gemalen koolzaad neemt na 1,5 uur
309 procent van zijn eigen gewicht op. Na 5,5 uur is dat 335 procent. Daarmee is het net niet de beste uit de test. Maar het materiaal houdt vocht wel het langst vast, ook onder druk. Dat betekent
dat koeien er gemakkelijk in kunnen gaan liggen, zonder dat er
plassen vocht in de box komen of de koe er zelf nat van wordt.
Nadat het vocht 5,5 uur is ingetrokken en vervolgens is uitgeperst
houdt het nog steeds 278 procent van zijn eigen gewicht vast.
Er is 6 kilogram strooisel per dag nodig. De bedrijfsboeren zijn
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Boer ***

Portemonnee ***

vraagtekens bij het effect van het bacteriedodende middel in
een bed, zoals zij dat maakten. Ze hebben het idee dat een beetje
strooien op een rubbermat wel degelijk zin kan hebben, maar
dat het effect nu klein is.

strooisels. Ook voor gehakseld koolzaadstro betaal je 19 eurocent
per kilogram.

Koe ***

Hennep
Gemalen koolzaadstro

Portemonnee ***

ze dit strooisel ‘gewoon goed’. Het werkt hygiënisch en de boxen
zijn goed schoon te houden. Voor het maken van een goed ligbed
heb je echter wel veel zaagsel nodig, vinden ze. De koeien oordeelden hetzelfde. Gemiddeld lagen er twee koeien in de drie boxen.

Koe ***

Allspan Plus Med zaagsel

Boer ***

Koe ***

Boer ***

Portemonnee ***

erg te spreken over dit strooisel. Door het grote volume valt er
een goed bed van te maken en het materiaal is goed te verwerken.
De zakken zijn echter te zwaar: 27 kilogram. De koeien hadden
duidelijk hun voorkeur voor dit strooisel. De drie ingestrooide
boxen waren bijna altijd bezet.
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Hennepstrooisel staat de laatste tijd erg in belangstelling. Met
name paardenhouders strooien het grove houtachtige strooisel
graag in de boxen. Het kost 25 eurocent per kilogram, zou een
goed bed geven en veel vocht opnemen. Daarnaast is het goed te
composteren. Op het proefbedrijf Aver-Heino in Heino (O) deden
de onderzoekers al goede ervaringen op met zeer goed vochtopnemende strooisel van het Franse bedrijf Aubiose. Het strooisel dat
tijdens deze test werd gebruikt, kwam uit Nederland en ziet er
duidelijk anders uit. Het bevat meer stengels en is harder dan het
Franse strooisel. Dat zou irritatie aan de spenen en de hakken op
kunnen leveren. Dat dit ook het geval kan zijn, blijkt uit de bezetting van de ligboxen. Gemiddeld lagen er 1,6 koeien in de drie ligboxen. Dat wil zeggen dat er constant nog geen twee koeien in de
boxen liggen. Dat komt ook doordat het strooisel geen bed vormt.
Hoewel het strooisel droog is neemt het niet veel vocht op, maar
houdt het wel lang vast. Hennepstrooisel wordt geleverd in zakken
van 14,7 kilogram. Daarmee zijn het de lichtste zakken uit de test,
wat prettig werkt. Ondanks dit lage soortelijke gewicht was niet

Boer ***

Portemonnee ***

extra veel materiaal nodig om een mooi ligbed te maken.
Het totale verbruik lag op bijna 411 kilogram. Alleen voor het
onderhoud was ongeveer 367 kilogram nodig, 5,8 kilogram per
dag. De bedrijfsboeren vinden het lichte materiaal prettig om
mee te werken. Het verspreid gemakkelijk door er na het leegstorten van de zak een keer door te trappen.
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