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Overzicht

gezondheid en 
een enquête op 
verschillende 
bedrijven met 

praktijkervaring. Op de testbanken 
werden de vervormbaarheid en de 
hardheid van het materiaal onder-
zocht. Door middel van een druk-
proef met een koeienklauw, werd 
de bestendigheid van de elasticiteit 
tegen wisselende belastingen getest, 
werd de slipbestendigheid onder-
zocht in glijproeven en werd de 
zuurbestendigheid beproefd.

De beproevingen werden uitge-
voerd conform het DLG-testkader 
voor elastische roostervloersyste-
men in ligboxenstallen, versie april 
2015.

De SignumTest is een uitgebreide 
gebruikstest van de DLG voor land-
bouw- en landbouwtechnische  
producten, die wordt uitgevoerd 
aan de hand van onafhankelijke  
en erkende beoordelingscriteria.  
De DLG SignumTest geeft een neu-
traal oordeel over de belangrijkste 
eigenschappen van een product; 
van de capaciteit en de diervriende-
lijkheid, via de duurzaamheid tot de 
gebruiksveiligheid en bedrijfszeker-
heid. Deze eigenschappen worden 
onder verschillende gebruiksom-
standigheden in testopstellingen 
getest en beoordeeld. Daarnaast 
wordt de betrouwbaarheid van de 
testobjecten getest en beoordeeld 
in praktische gebruikssituaties.  
De exacte testomstandigheden en 

beproevingsmethoden en de beoor-
delingen van de testresultaten wor-
den steeds door onafhankelijke test-
commissies vastgelegd in passende 
testkaders en continu aangepast 
aan de stand der techniek, de 
nieuwste wetenschappelijke inzich-
ten en de landbouwtechnische ver-
eisten. De tests worden uitgevoerd 
volgens procedures, die op grond 
van de reproduceerbaarheid van de 
resultaten een objectieve beoorde-
ling mogelijk maken. Op het suc-
cesvol doorstaan van de tests volgt 
de publicatie van een testrapport en 
de afgifte van een keurmerk. In de 
DLG SignumTest werden technische 
metingen uitgevoerd op testbanken, 
naast gebruikstests, gedragsobser-
vaties, het scoren van de klauw-

De elastische rubberen inzetstuk-
ken hebben ruggen en groeven aan 
de bovenzijde. De ruggen zijn ong. 
3,5 mm hoog, ong. 10 mm breed 
en ong. 39 mm lang. Ter verstevi-
ging zijn in de rubberen inzetstuk-
ken twee staven uit glasvezel inge-
bed.

De rubberen inzetstukken hebben 
een Shore A-hardheid van ong. 72.

Het product

Roostervloer

Breedte 115 cm

Lengte 200 tot 400 cm

Rubberen inzetstuk

Lengte 44,5 of 87,5 cm

Breedte 12 cm

Hoogte 4 cm

Sleufbreedte 4 cm

Hardheid Shore A ca. 72

Gewicht

incl. rubberen 
inzetstukken

694 kg tot 1411 kg

Tabel 1: 
Technische gegevens

Fabrikant en aanvrager

Anders Beton,  
Meerseweg 135A,  
B-2321 Hoogstraten-Meer

Product: 
ECO-Vloer

Contakt: 
Telefon: 0032 3315 7272 
Telefax: 0032 3315 8712 
paul@andersbeton.com 
www.andersbeton.com

Afbeelding 2: 
Tekening ECO-Vloer

Omschrijving en technische gegevens

De door DLG geteste ECO-Vloer is 
een roostervloersysteem van beton 
met rubberen inzetstukken. De als 
aanvulling op de ECO-Vloer aange-
boden dichtingskleppen voor emis-
siereductie zijn in deze test niet 
meegenomen. Het roostervloersys-
teem is rondom de sleuven voor-
zien van uitsparingen voor de rub-
beren elementen en het loopopper-
vlak heeft een ruitvormig profiel.

mailto:paul@andersbeton.com
http://www.andersbeton.com
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De Anders Beton ECO-Vloer is in 
de DLG SignumTest op testbanken 
onderzocht op duurzaamheid en 
comfort. In de praktijktests werden

de montage en de maatvastheid 
beoordeeld, werd het gedrag van de 
dieren geobserveerd en werden 
klauwgezondheidsscores uitgevoerd.

Met name op het gebied van dier-
activiteit, werd op het testbedrijf 
beduidend hoger gescoord dan de 
norm.

Beoordeling – beknopt

Geteste eigenschap Testresultaat Beoordeling*
Geschiktheid

Geschikt als roostervloersysteem in melkveestallen

TECHNISCHE CRITERIA (Beproevingen op testbanken)
Continue loopbelasting Geen blijvende vervorming aan de rubberen inzetstukken + +

Geen noemenswaardige slijtage aan de rubberen inzetstukken +
Slijtproef Rekening houdend met de oppervlakteverhoudingen en de  

toegepaste materialen van het roostervloersysteem, wordt de  
slijtage beoordeel als normaal.



Zuurbestendigheid
– Mengsels van zuren uit voeders bestand +
– Urinezuur bestand +
– Zwavelhoudend zuur beperkt bestand 

– Ammoniak bestand +
– Stalontsmettingsmiddel beperkt bestand 

– Perazijnzuur beperkt bestand 

Maatvastheid Geen verandering van lengte/breedte van de rubberen inzetstukken +
Gebruik, montage, onderhoud
– Montage in eigen beheer Roostervloer met acceptabele inspanningen 

Rubberen inzetstukken zeer eenvoudig + +
– Montagehandleiding Uitgebreid en duidelijk +
– Rubberen inzetstukken in roostervloersysteem Liggen stevig en zijn veilig te gebruiken +
Reiniging/vervuiling
– Reiniging Zonder moeilijkheden +
Garantie/recycling 10 jaar op de betonnen roostervloer; 5 jaar op de rubberen 

inzetstukken
Geen concept voor recycling – –

DIERGERELATEERDE CRITERIA
Gedragsobservaties
– Bewegingsgedrag Verhoogde activiteit +
– Comfort-/tochtigheidsgedrag duidelijk +
slipbestendigheid***
– Slipbestendigheid bij glijproeven goed +
– Beloopbaarheid goed + 
Vervormbaarheid en elasticiteit
– in nieuwstaat 3,7 mm, zeer goed + +
– na continue loopbelasting 5,0 mm, zeer goed + +
Klauwgezondheidsscore
– mechanisch-traumatische aandoeningen Positieve invloed +

Na negen maanden 76 aandoeningen gerelateerd aan 100 koeien 
(bij 800 onderzochte klauwen)

+ +

– Vorm van de draagrand overstekend bij 37 % van de klauwen 

Door de combinatie van rubber met beton wordt een uiterst gunstig 
slijtagepatroon van de klauwen bereikt.

Toxicologische veiligheid door de fabrikant bevestigd 

Tabel 2: Overzicht van de testresultaten

 * Beoordelingsbereik: ++ / + /  / – / –– ( = normaal, g.o. = geen oordeel)

 ** Beoordelingsbereik: + = bestand /  = beperkt bestand / – = niet bestand

 *** Beoordelingsbereik: + / –
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De testmethode

Geschiktheid
De geschiktheid, de toepasbaarheid 
en de toepassingsgebieden van de 
ECO-Vloer zijn aan de hand van 
praktijksituaties beoordeeld.

Enquête
Als aanvulling op de testresultaten 
is een schriftelijke enquête uitge-
voerd op bedrijven waar hetzelfde 
roostervloersysteem wordt gebruikt.

TECHNISCHE CRITERIA 

Continue loopbelasting
De meting van de continue loopbe-
lasting is uitgevoerd, door op een 
testbank met een ronde, stalen poot 
250.000 alternerende belastingen 
van 5000 N (= 500 kg) toe te die-
nen. Deze stalen voet is een “kunst-
matige koeienpoot”, waarin alle 
natuurlijke eigenschappen van een 
koeienpoot zijn gereproduceerd.

De poot heeft een doorsnede van 
105 mm en daarmee een loopvlak 
van 75 cm². De draagrand van de 
klauw wordt gesimuleerd door een 
5 mm brede ring aan de omtrek 
van de zool, die 1 mm uitsteekt ten 
opzichte van het overige oppervlak.

Slijtvastheid
Bij de slijtageproef volgens de  
DLG-norm, wordt met schuurlinnen 
(korrel 280) over de vloer gewreven 
met een drukkracht van 500 N  
(= oppervlaktedruk 8,13 N/cm²).

Om beïnvloeding van het slijtage-
proces door de bij de wrijving 
opgewekte warmte te voorkomen, 
wordt het schuurelement continu 
met water gekoeld.

Het oppervlak waarover in deze 
test wordt gewreven, bedraagt 
61,5 cm².

Zuurbestendigheid
Testmonsters van de rubberen 
inzetstukken werden langdurig 
ondergedompeld en getest volgens 
DIN EN ISO 175:2000 (Beproe-
vingsmethoden voor de bepaling 
van de effecten van onderdompe-
ling in vloeibare chemicaliën).

Als testoplossingen werden in de 
stal aanwezige zuren uit voeders en 
mest gebruikt, evenals in de handel 
vrij verkrijgbare ontsmettingsmidde-
len.

Bij deze test werden testmonsters 
van de rubberen inzetstukken van 
30 mm x 30 mm in het betreffende 
testmedium geplaatst, waar zij 
gedurende 28 dagen, 24 uur per 
dag volledig ondergedompeld ble-
ven bij een kamertemperatuur van 
20 °C. Tijdens de 28-daagse test 
werden de testoplossingen weke-
lijks ververst. Na afloop van de tests 
werden de testmonsters afgespoeld 
met gedestilleerd water en gedu-
rende 24 uur gedroogd. Voor en na 
het onderdompelen werden het 
gewicht, de afmetingen en de hard-
heid (Shore A) van de monsters 
gemeten.

Daarnaast werd het oppervlak van 
de monsters geïnspecteerd op visu-
ele veranderingen, zoals verlies van 
glans, kleurveranderingen en 
opzwellingen of vervalverschijnse-
len, zoals kristalvorming. Ter beoor-
deling werden alle testmonsters ver-
geleken met monsters die waren 
ondergedompeld in genormaliseerd 
water.

Maatvastheid

De vormvastheid werd, na inbouw 
conform de voorschriften van de 
fabrikant, beoordeeld onder 
gebruiksomstandigheden. Daar-
naast werd beoordeeld of verande-
ringen in de lengte resp. breedte 
konden worden geconstateerd.

Gebruik, montage en 
onderhoud

De montagemethode van de ECO-
Vloer, de montagehandleiding en 
het noodzakelijke onderhoud wor-
den beoordeeld aan de hand van 
het gebruik in de praktijk.

Reiniging/vervuiling

Het reinigen en het vervuild raken 
van de ECO-Vloer worden beoor-
deeld aan de hand van het gebruik 
in de praktijk.

Garantie en recycling
De fabrikant dient aan te geven of 
en hoe lang garantie wordt gebo-
den en welke zaken onder de dek-
king vallen. Daarnaast moet de 
fabrikant aangeven, of voor het 
roostervloersysteem een concept 
bestaat voor het hergebruik ervan.

DIERGERELATEERDE CRITERIA

Gedragsobservaties

Bewegingsgedrag

In een directe observatie van tien 
willekeurig uitgekozen dieren, werd 
de staplengte van de dieren geme-
ten, terwijl zij zich vlot en gelijkma-
tig voortbewogen. Daarbij werd 
nagegaan of en bij welk gedrag uit-
glijders voorkomen.

Van 30 dieren werd geobserveerd 
in welke houding zij hun hoofd 
hielden tijdens het lopen. Hierbij 
werd verschil gemaakt tussen een 
hoge hoofdhouding (hoek tussen 
hoofd-schoftlijn en verlengde rug-
lijn kleiner dan 20°) en een lage 
hoofdhouding (hoek groter dan 
20°).

Ook werd geregistreerd of dieren 
na inbouw van het roostervloersys-
teem vaker in het looppad gingen 
liggen.

Comfort- en tochtigheidsgedrag

Gedurende een periode van een 
uur werden in totaal 15 actieve 
melkkoeien geobserveerd, die niet 
lagen te rusten in een ligbox en niet 
stonden te vreten aan het voerhek. 
Hierbij werd geregistreerd of de 
dieren tochtigheids- of comfortge-
drag vertoonden.

Afbeelding 3:
Lengte dorsale hoornwand  
van de klauw
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Klauwgezondheidsscore

In de testperiode werden van alle 
koeien op het testbedrijf driemaal 
de klauwen verzorgd en de klauw-
gezondheid gescoord. In de be - 
oordeling werden uitsluitend die 
koeien (57) meegenomen, die tij-
dens alle drie gezondheidsscores 
konden worden onderzocht.

De geconstateerde aandoeningen 
werden geregistreerd aan de hand 
van een klauwscoreschema (zie 
tabel 3). Voorafgaand aan het eerste 
scoren, uitgevoerd drie weken na

de inbouw van de ECO-Vloer,  
stonden alle dieren op een beton-
nen roostervloer. Drie maanden  
na de inbouw werd een tweede 
klauwgezondheidsscore uitgevoerd 
en na nog eens zes maanden een 
derde.

Tijdens het scoren van de klauw-
gezondheid werden ook de lengten 
van de dorsale hoornwanden van 
de klauwen (zie afbeelding 3) 
gemeten.

Vervormbaarheid en elasticiteit

De vervormbaarheid wordt zowel 
in nieuwstaat gemeten, als na de 
continue loopbelasting. Deze 
meting wordt uitgevoerd met een 
“kunstmatige koeienpoot” met een 
doorsnede van 105 mm (loopvlak 
75 cm², met een 5 mm brede ring 
rond de omtrek van de zool, die 
1 mm uitsteekt ten opzichte van het 
overige oppervlak (draagrand van 
de klauw). Met deze poot wordt 
een indringingskracht uitgeoefend 
van 2000 N (ong. 200 kg).

Slipbestendigheid

Met behulp van een kunststoffen 
poot (loopvlak 75 cm²) zijn glijproe-
ven uitgevoerd met een glijsnelheid 
van 20 mm/s, op een nieuwe vloer-
oppervlak in zowel droge als natte 
toestand.

Na 9 maanden praktijkgebruik  
werden de glijproeven op mini- 
maal twaalf punten in de stal (min. 
3 punten per looppad) herhaald.

Toxicologische veiligheid

De fabrikant dient te bevestigen dat 
het roostervloersysteem toxicolo-
gisch veilig is.

Tabel 3:  
Klauwscoreschema

Beoordeling draagrand

U (1-3) overstekende draagrand

r (1-3)* ronde wand

Mechanisch-traumatische aandoeningen

DZ dubbele zool

D drukplek

HBV 6 Klauwbevangenheid door overbelasting

ZB Zoolbloeding op kenmerkende drukpunten van de overbelaste klauwen

ZZ Zoolzweer

WLD Wittelijndefect

LW Losse wand

WS Fissuur/wandzweer

rol Rolklauw (Door een verandering in de buigpees wordt de klauw aan de voorzij-
de omhoog getrokken)  
1 = treeft op aan de binnenklauw 
2 = Spitzendefekt

TN Teenpuntnecrose

Infectueuze/overige aandoeningen

St Stinkpoot  
1 = diffuus 
2 = groeven V-vormig resp. gelaagd  
3 = lederhuid ligt bloot

HBV Klauwbevangenheid 
1-3 subacute vorm 
4-5 chronische en chronisch recidiverende vorm

TKO Tussenklauwflegmoon (tussenklauwontstekening)/tussenklauwpanaritium

M Mortellaro (Italiaanse stinkpoot) (ernst 1-3)

Ty Tyloom (tussenklauwgezwel)

PHK Posthoornklauw (kurkentrekkerklauw), achter buitenklauw, voor binnenklauw

WT Wond/ontsteking aan de tussenklauwhuid

*  1-3 geeft het lengteaandeel in derden weer van de betroffen klauwwand  
ten opzichte van de totale lengte
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De testresultaten in detail

Geschiktheid

Het roostervloersysteem ECO-Vloer 
is geschikt voor gebruik in melk-
veestallen.

Enquête

In een enquête die werd gehouden 
of vijf melkveehouderijen waar de 
ECO-Vloer sinds vijf jaar in gebruik 
is, werden de in de tests behaalde 
resultaten bevestigd.

Op deze bedrijven werd in totaal 
4650 m² ECO-Vloer geplaatst. Op 
twee van de vijf bedrijven werd de 
ECO-Vloer door de veehouder zelf 
geplaatst. De ECO-Vloer wordt op 
alle bedrijven probleemloos gerei-
nigd door een mestrobot voor roos-
tervloeren.

Drie van de vijf bedrijven geven 
aan dat de reiniging van de ECO-
Vloer eenvoudiger verloopt dan die 
van conventionele betonnen roos-
tervloeren. De maatvastheid van de 
rubberen inzetstukken wordt door 
vier van de vijf bedrijven als goed 
beoordeeld.

Alle geënquêteerde bedrijven 
beoordelen de slipbestendigheid 
van de ECO-Vloer als goed en 
namen grotere staplengten en een 
actiever tochtigheidsgedrag waar.

Op alle bedrijven is ook de klauw-
gezondheid verbeterd. Alle bedrij-
ven geven de ECO-Vloer het oor-

deel ‘zeer goed‘. Elk van de onder-
vraagde melkveehouders zou 
indien nodig weer voor de ECO-
Vloer kiezen.

TECHNISCHE CRITERIA 

Continue loopbelasting

Na de continue loopbelasting op 
een testbank, waarmee 250.000 
alternerende belastingen van 
5000 N werden toegediend, kon 
geen noemenswaardige slijtage 
worden vastgesteld aan de rubbe-
ren inzetstukken. Aan de rubberen 
inzetstukken werden geen blijvende 
vervormingen vastgesteld.

Beoordeling
–  Geen noemenswaardige slijtage aan 

de rubberen inzetstukken +

–  Geen blijvende + +

Slijtvastheid

In een gestandaardiseerde slijtage-
proef werd met schuurlinnen (korrel 
280) over een nieuw rubberen 
inzetstuk gewreven, met een druk-
kracht van 500 N (= oppervlakte-
druk 8,13 N/cm²).

Na 10.000 dubbele cycli bedroeg 
de slijtagediepte ong. 6,4 mm.  
Van het slijtageoppervlak (61,5 cm²) 
werd 26,2 g aan materiaal afge-
schuurd.

Beoordeling
Rekening houdend met de oppervlakte-
verhoudingen en de gebruikte materialen 
van het roostervloersysteem, wordt de 
slijtage beoordeeld als ‘normaal'.  

Zuurbestendigheid

Het materiaal van de rubberen 
inzetstukken was beperkt bestand 
tegen de zwavelhoudende zuren, 
het stalontsmettingsmiddel en het 
perazijnzuur en bestand tegen de 
overige testmedia waaraan het 
werd blootgesteld. Het verschil in 
gewicht, dikte en Shore A-hardheid 
tussen de behandelde en onbehan-
delde testmonsters was zeer 
beperkt en vergelijkbaar met de 
resultaten in genormaliseerd water.

Voor wat betreft de bestendigheid 
van het materiaal tegen de 
gebruikte testmedia, lijken de rub-
beren inzetstukken tevredenstellend 
geschikt te zijn voor het beschreven 
gebruiksdoel.

Maatvastheid

Een verandering van de lengte en 
de breedte van de rubberen inzet-
stukken, op voorwaarde van een 
deskundige montage en een doel-
matig gebruik, is gedurende de test-
periode van 11 maanden niet waar-
genomen.

Afbeelding 4:  
Continue loopbelasting
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Afbeelding 5: 
Meting van de vervormbaarheid

Gebruik, montage en 
onderhoud
De montagehandleiding is uitge-
breid en duidelijk. De betonnen 
roostervloeren kunnen met accep-
tabele inspanningen in eigen 
beheer worden geplaatst. Deze klus 
moet door minimaal twee personen 
worden uitgevoerd. De rubberen 
inzetstukken kunnen zeer eenvou-
dig door een persoon worden 
gemonteerd. De rubberen inzet-
stukken in het roostervloersysteem 
bleken tijdens de testperiode sterk 
en betrouwbaar te zijn. Om de 
functionaliteit van het vloersysteem 
in stand te houden zijn geen onder-
houdswerkzaamheden nodig.

Reiniging/vervuiling
Het reinigen van de ECO-Vloer ver-
loopt moeiteloos. De mate waarin 
de vloer vervuilt en waarmee de 
mest wordt doorgelaten door de 
sleuven ligt op een normaal niveau. 
De rubberen inzetstukken vormen 
hiervoor geen belemmering. Voor 
de reiniging en de ontsmetting van 
het roostervloersysteem moeten 
door de fabrikant toegelaten midde-
len worden gebruikt.

Garantie en recycling
De aanvrager verleent, conform zijn 
garantiebepalingen, 10 jaar lang 
garantie op de betonnen rooster-
vloer en 5 jaar op de rubberen 
inzetstukken. De fabrikant heeft 
geen concept voor voor een toe-
komstig hergebruik van het rooster-
vloersysteem.

Afbeelding 6: 
Testmonsters na het testen van bestendigheid tegen zuur

Tabel 4: 
Testmedia en testresultaten – zuurbestendigheid

Testmedia Concentratie Resultaat na  
24 uur inwerktijd

Resultaat na  
28 dagen inwerktijd

Beoordeling

Mengsels van zuren uit voeders

concentraat, pH 2 geen verandering geen verandering bestand

Mestzuren

Urinezuren Verzadigde oplossing (0,4 %) geen verandering geen verandering bestand

Zwavelhoudend zuur 5-6 % SO2 geen verandering Aanslag op testmonster beperkt bestand

Ammoniak Oplossing van 32 % geen verandering geen verandering bestand

Ontsmettingsmiddel

Stalontsmettingsmiddel Oplossing van 2 % van  
een product op basis van  
mierenzuur en glyoxylzuur

Testmonsters zijn  
plakkerig

Testmonsters zijn  
plakkerig en aan de  
oppervlakte opgelost

beperkt bestand

Perazijnzuur 3000 ppm geen verandering Testmonster verhard en  
bros aan het oppervlak

beperkt bestand
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Klauwgezondheidsscore

Het aantal mechanisch-trauma-
tische aandoeningen, dat bij de  
verschillende scoringen bij de  
57 on derzochte koeien is geconsta-
teerd, wordt weergegeven in 
afbeelding 7.

Voor de inbouw van de ECO-Vloer 
werden op het testbedrijf, gerela-
teerd aan 100 koeien (bij 800 
onderzochte klauwen), 110 mecha-
nisch-traumatische aandoeningen 
geconstateerd. Als uitgangspunt 
werden alle klauwen in die mate 
behandeld, dat elke klauw maxi-
maal één aandoening had. Negen 
maanden na de inbouw van de 
ECO-Vloer werden nog 76 mecha-
nisch-traumatische aandoeningen 
vast gesteld. Bij een relatief goede 
klauwgezondheid voor de plaat-
sing, kon een positieve invloed op 
het aantal mechanisch-traumatische 
aandoeningen worden geregis-
treerd.

Het aantal infectueuze aandoenin-
gen (stinkpoot en Mortellaro), gere-

lateerd aan 100 dieren, wordt weer-
gegeven in de onderstaande 
diagram (zie afbeelding 8). Voor de 
inbouw van de ECO-Vloer werden 
op het testbedrijf, gerelateerd aan 
100 koeien (bij 800 onderzochte 
klauwen), 45 infectueuze aandoe-
ningen geconstateerd. Daarbij kon-
den aan afzonderlijke klauwen 
meerdere aandoeningen voorko-
men. Negen maanden na de 
inbouw van de ECO-Vloer werden 
nog 10 infectueuze aandoeningen 
vastgesteld. Uit het verloop van de 
grafiek kan worden afgeleid, dat 
naast het roostervloersysteem nog 
overige factoren van invloed zijn op 
de geconstateerde infectueuze aan-
doeningen.

Na een continue loopbelasting met 
de stalen poot, waarbij 5000 alter-
nerende belastingen van 5000 N 
werden uitgeoefend, werd de elasti-
citeit gemeten. De indringingsdiepte 
van de stalen poot in de rubberen 
inzetstukken bleek na de duurtest 
5,0 mm dieper te zijn (zie afbeel-
ding 10).

DIERGERELATEERDE CRITERIA

Gedragsobservaties
De gedragsobservaties vonden 
plaats tijdens het dagelijks gebruik 
met 134 melkkoeien van de rassen 
Deutsche Schwarzbunte en Fleck-
vieh in een ligboxenstal.

Bewegingsgedrag

Na de inbouw van de ECO-Vloer is 
een duidelijke toename van de 
bewegingsactiviteit van de koeien 
waargenomen. De koeien bewegen 
vlot en soepel en zijn ontspannen.

In een directe observatie van tien 
willekeurig uitgekozen dieren wer-
den, bij een vlotte en gelijkmatige 
tred, staplengten van 70 tot 88 cm 
gemeten. Door de verhoogde 
bewegingsactiviteit zijn uitglijders 
waargenomen. Deze hadden echter 
geen verdere negatieve invloed op 
het diergedrag. Van 30 dieren werd 
geobserveerd in welke houding zij 
hun hoofd hielden tijdens het 
lopen. Hierbij werd verschil 
gemaakt tussen een hoge hoofd-
houding (hoek tussen hoofd-schoft-
lijn en verlengde ruglijn kleiner dan 
20°) en een lage hoofdhouding 
(hoek groter dan 20°). 80 % van de 
geobserveerde dieren had een hoge 
hoofdhouding en 20 % een lage 
hoofdhouding. Een hoge hoofdhou-
ding duidt erop dat het dier zeker 
en ontspannen beweegt.

Comfort- en tochtigheidsgedrag

Gedurende een periode van een 
uur werden in totaal 15 actieve 
melkkoeien geobserveerd, die niet 
lagen te rusten in een ligbox en niet 
stonden te vreten aan het voerhek. 
Daarbij kon 19-maal worden waar-
genomen hoe dieren hun achterlijf 
likten, terwijl zij stevig op drie 
benen stonden.

Het tochtigheidsgedrag was onmis-
kenbaar door het veelvuldige 
bespringen. Binnen een periode 
van een uur werd het bespringen 
12-maal waargenomen. Daarbij 
stonden zowel de springende als de 
besprongen koeien stevig en stabiel 
op de roostervloer.

Na de inbouw van de ECO-Vloer is 
niet waargenomen dat dieren in het 
looppad zijn gaan liggen.

Afbeelding 7: 
Aantal mechanisch-traumatische aandoeningen

Afbeelding 8: 
Aantal infectueuze aandoeningen
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Afbeelding 9: 
Vorm van de draagrand voor, drie maanden na en 9 maanden na plaatsing 
van de ECO-Vloer

Afbeelding 10: 
Vervormbaarheid van de rubberen inzetstukken in relatie tot  
de oppervlaktedruk.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

100

90

overstekende draagrandvlakke draagrand ronde draagrand

53

94

23

42

2

40

54

37

A
an

ta
l a

an
do

en
in

ge
n 

[%
] voor plaatsing

3 maanden na plaatsing
9 maanden na plaatsing

0 4 8 10
0

10

20

30

40

5

15

25

35

2 6

D
ru

ck
be

la
st

un
g 

[N
/c

m
2 ]

Eindringtiefe [mm]

voor
na

Aan de betonnen vloer werd geen 
vervormbaarheid gemeten. Dit 
houdt in, dat de vervormbaarheid 
en de elasticiteit van de rubberen 
inzetstukken toenemen.

Vorm van de draagrand

De effecten van de ECO-Vloer op 
de vorm van de draagrand worden 
weergegeven in afbeelding 9. Voor 
de plaatsing van de ECO-Vloer 
werd bij 94 % van de klauwen een 
ronde wand vastgesteld. Na negen 
maanden op de ECO-Vloer werd 
bij 37 % van de onderzochte klau-
wen een overstekende draagrand 

Conclusie

De in de onderhavige DLG Signum-
Test beproefde criteria, geven op 
basis van proeven op testbanken en 
praktijkonderzoeken een oordeel 

over de comforten duurzaamheids-
eigenschappen van de ECO-Vloer 
als roostervloersysteem in melk-
veestallen. De geteste ECO-Vloer 

heeft voldaan aan de vereisten  
die het testkader stelt aan de onder-
zochte criteria.

vastgesteld. De resultaten tonen 
aan, dat de combinatie van rubber 
en beton leidt tot een uiterst gunstig 
slijtagepatroon van de klauwen.

Lengte dorsale hoornwand  
van de klauwen 

Nadat de koeien gedurende zes 
maanden op de ECO-Vloer waren 
gehouden, werd bij hen geen noe-
menswaardige lengtetoename van 
de dorsale hoornwanden vastge-
steld. De klauwen van de koeien 
dienen met regelmaat te worden 
verzorgd; minimaal tweemaal per 
jaar.

Vervormbaarheid en elasticiteit
Bij de indrukkingstest met een 
ronde, stalen poot bedroeg de 
indrukkingsdiepte van de rubberen 
inzetstukke in nieuwstaat 3,7 mm. 
De hieruit berekende oppervlakte-
druk bedraagt 26,67 N/cm².

Na een continue loopbelasting met 
de stalen poot, waarbij 5000 alter 
nerende belastingen van 5000 N wer- 
den uitgeoefend, werd de elasticiteit 
gemeten. De indringingsdiepte van 
de stalen poot in de rubberen inzet- 
stukken bleek na de duurtest 5,0 mm 
dieper te zijn (zie afbeelding 10).

Aan de betonnen vloer werd geen 
vervormbaarheid gemeten. Dit 
houdt in, dat de vervormbaarheid en 
de elasticiteit van de rubberen inzet-
stukken toenemen.

Beoordeling van de  
vervormbaarheid en de
–  in nieuwstaat + +
–  na de continue loopbelasting + +

Slipbestendigheid
Met behulp van een kunststoffen 
poot (loopvlak 75 cm²) zijn glijproe-
ven uitgevoerd met een glijsnelheid 
van 20 mm/s. Op een nieuw vloer-
oppervlak in zowel droge als natte 
toestand werd een gemiddelde 
waarde van 0,74 µ gemeten op het 
rubber en 0,29 µ op het beton.

Na 9 maanden praktijkgebruik  
werden de glijproeven op minimaal 
twaalf punten in de stal (min. 3 pun-
ten per looppad) herhaald.

De gemeten wrijvingswaarden (µ) 
bevestigden de resultaten uit de 
laboratoriummetingen. Rekening 
houdend met de oppervlaktever-
houdingen en de toegepaste materi-
alen van het roostervloersysteem, 
wordt gemiddeld een wrijvings-
waarde (µ) bereikt, die boven de 
minimale waarde van µ = 0,45 ligt.

Na observatie kan de beloopbaar-
heid voor de dieren als goed wor-
den beoordeeld.
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Overige informatie

DLG

Naast een gerenommeerd testinstituut 
voor landbouwkundige technologieën, 
bedrijfsmiddelen en levensmiddelen, is 
DLG een onafhankelijk en open forum 
voor de kennisuitwisseling en menings-
vorming rondom de landbouw- en voe-
dingssector.

Ongeveer 180 fulltime medewerkers en 
meer dan 3000 vrijwillige experts wer-
ken samen aan het oplossen van actu-
ele problemen. De meer dan 80 comi-
tés, werkgroepen en commissies vor-
men daarbij een fundament van des-
kundigheid en continuïteit op hun vak-
gebieden. Veel van de landbouwkun-
dige vakinformatie wordt door de DLG 
verwerkt in informatiebladen en werk-
documenten, of gebruikt voor artikelen 
in vaktijdschriften en bijdragen aan 
vakboeken.

De DLG organiseert wereldwijd toon-
aangevende vakbeurzen voor de land-
bouw- en voedingsmiddelensector.

Zo draagt het instituut bij aan het vin-
den van moderne producten, proces-
sen en diensten en het publiekelijk 
bekend maken ervan.

Geef uzelf een kennisvoorsprong en 
profiteer van de voordelen van samen-
werking met de experts op agrigebied! 
Meer informatie vindt u onder www.
dlg.org/ mitgliedschaft.

Het DLG-testcentrum  
Technik und Betriebsmittel

Het DLG-testcentrum Technik und 
Betriebsmittel in Groß-Umstadt is de 
maatstaf voor beproefde agrarische 
technologieën en bedrijfsmiddelen, 

en de toonaangevende certificeringsin-
stantie voor onafhankelijke technolo-
gietests. Met ultramoderne meettech-
nieken en praktijkgetrouwe testmetho-
den stellen de DLG-testingenieurs pro-
ductontwikkelingen en innovaties op 
de proef.

Als meervoudig gecertificeerd en 
EU-aangemelde keuringsinstantie, biedt 
het DLG-testcentrum Technik und 
Betriebsmittel landbouwers en vakmen-
sen uit de praktijk erkende technologie-
tests en DLG-keuringen, waarmee hen 
belangrijke informatie en beslissingshul-
pen ter beschikking staan voor hun 
investeringsplannen in agrarische tech-
nologieën en bedrijfsmiddelen.
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