
Aandachtspunten bij huisvesting kalveren en jongvee 

 

1. Nuka’s  
Wettelijk individueel tot max. 8 weken 
Principes:  

• droog , goed verlucht, geen tocht  
• in eenlingboxen omwille van het ‘navelzuigen’  
•  goede observatie is zeer belangrijk ! 
• maak eenlinghokken na elk kalf grondig schoon om infecties te voorkomen. 

 
Eenlingboxen (binnen)  

• wettelijke min. afmetingen: 90 cm breed ,. 140 cm lengte 
• boxen verhoogd opstellen (voor goede droge box + optrekken van koude tegen te 

gaan.) 
• minimum 2 à 3 weken 
• Aparte lucht met andere leeftijdsgroepen 
• ideaal is klein compartiment met mechanische ventilatie 

o opgewarmde verse lucht binnenlaten! (bv zolder) en vuile lucht buiten 
trekken  

• opletten voor koude-val ter hoogte van de dieren 
• ‘te verkopen’ kalveren apart van ‘te houden’ kalveren 
• handelaar enkel toelaten in afdeling ‘te verkopen kalveren’ niet in stallen laten 

komen  
• ‘te houden’ kalveren bij voorkeur in 2 compartimenten zodat je 1 kan leeg laten 

staan 
• spuit eenlingboxen nooit schoon in de stal zelf. Hierdoor stijgt de luchtvochigheid en 

is er kan op besmetting van andere kalveren 
• bij voorkeur verrijdbare eenlingboxen: buiten reinigen + paar dagen buiten laten 

staan naar ‘ontsmetting’ (1 week drogen en leegstaan)  
 

Iglo’s (buiten)  
• open zijde naar oosten of zuidoosten (zeker niet naar zuidwest zijde = regenkant) 
• meer plaats nodig 
• meer arbeid 
• tot max 4 à 5 weken 

 
2. Kalveren vanaf 0,5/1 tot 6 maand  

• in groepsboxen op stro 
• goede observatie is zeer belangrijk! 
• luchtaanvoer apart van lucht Nuka’s en jongvee en/of grootvee 
• Bij voorkeur natuurlijke ventilatie. Mechanische ventilatie vraagt een zeer goede 

instelling van ventilatoren volgens weersomstandigheden.  
• voldoende verse lucht , geen tocht of ‘koudeval’ om longproblemen te voorkomen 



• oppervlakte: vuustregel minimum 1m² per 100kg kalf. Geef kalveren voldoende 
ruimte. Beweging maakt het skelet sterker en spieren soepeler. 

• voldoende strooien zodat kalveren droog liggen  
• max leeftijdsverschil 3 weken (ivm voeding + ivm rangorde)  
• groepen niet te groot 
• licht: voldoende klare platen voorzien  
• opbouw strohok:  

o voldoende plaats aan voederhek: allen gelijk kunnen eten  
o aan voederhek/voederbak: harde vloer omwille van afharden van hoeven 

(circa 1.25m breed) Het mogen ook fijne roosters zijn aan voederhek 
o goed droog houden in strobox ! 
o lengte stro-put: minimum 4 m  
o achteraan in box plaat bevestigen om ‘NEST’ te maken! 
o opletten koude-val!   

 
 
 
 

                                                   verluchting door regelbaar net  
voederhek                      geleidingsplaat 
 
     harde vloer   circa 15 à 20cm           NEST 
    1.25 à 150m 
   stroruimte 400 à 600 cm 

 
 
 

3. Jongvee vanaf 6 mnd - 2 j   
• voorkeur voor ligbedden en roosters of volle vloer met mestschuif 
• of in stroboxen (kostprijs hoger ivm stroverbruik en arbeid) (voldoende strooien !!)  
• geen volledige roosters !  
• droge hoeven zijn belangrijk 
• leeftijdsgroepen maken !  zeker 5 groepen maken  

o 6 tot 9 mnd 
o 9 tot12mnd 
o 12 tot 16 mnd (=inseminatiebox + voederhek kunnen vastzetten) 
o 16 tot 20 mnd ( aan voederhek kunnen vastzetten naar controle dracht 
o 20 tot 24mnd  

• wordt vaak in dwarsopstelling gebouwd  
• alle dieren moeten gelijktijdig aan voederhek kunnen eten tot leeftijd 1 jaar 
• boven een jaar kun je ‘ad lib’ voederen en kun je werken met minder 

voederplaatsen dan aantal dieren 
• goede natuurlijke verluchting  

o zijmuren min 2.50m hoogte (waar boxen tegen muur liggen)  

  



 

 
Overzicht afmetingen jongveehuisvesting (cfr Handleiding Duurzaam Melkvee 
Management)  

 


