
 
 

 
Algemene gegevens 

TKI-Nummer  AF-EU-17010 

Titel FreeWalk 

Topsector (A&F of T&U) A&F 

Projectleider (onderzoek) Paul Galama 

Werkelijke startdatum 30 mei 2017 

Werkelijke einddatum 29 mei 2020 

Korte omschrijving inhoud Doel van het project is om economisch gezonde freewalk  
rundvee bedrijfssystemen (verder) te ontwikkelen, met 
verbetering van dierwelzijn en bodem structuur, en gebruik 
van afval producten en met publieke waardering.  

Systemen die uitgeprobeerd worden zijn  de vrijloopstal met 
een grote ligruimte van organisch material  en de welzijnsvloer 

en koeientuin met kunstvloer. Een network van zulke bedrijven 
over Europa wordt ingericht. 
 

 
uitvoerende partijen 

betrokken kennisinstellingen Wageningen Livestock Research; Wageningen Plant Research 

overige partijen  Buitenlandse partners en bedrijfsleven partners: zie 
www.freewalk.eu 

 
Link naar samenvatting Kennis Online: https://www.wur.nl/nl/project/AF-EU-17010-Freewalk-
1.htm 

 
Planning en voortgang  

Loopt het project volgens 
planning? Indien er wijzigingen 

zijn t.o.v. de plannen, geef 

hierop een toelichting. Indien er 
knelpunten zijn, geef hiervan 
een korte beschrijving 

Het project loopt via planning; 46 case plus referentie 
bedrijven in 6 landen zijn operationeel; hiervan zijn 10 in 

Nederland gesitueerd. Een eerste ronde data verzameling 

m.b.t. animal welfare en stalklimaat en ligbed compositie heeft 
op de bedrijven plaats gevonden. Proefbedrijven Dairy Campus 
en Logatic-Slovenie worden ingericht voor detailonderzoek. 
Kick-Off bijeenkomst en welzijns- en klimaattrainingen hebben 
eveneens plaats gevonden 

 

 
Highlights 

Een netwerk van 23 vrijloop (freewalk) stallen en 23 ligboxenstallen als referentiebedrijven, 
verspreid over Europa, zijn operationeel. Het FreeWalk project is in een aparte sessie toegelicht op 
het European Association for Animal Production (EAAP) congres in Tallinn, Estonia. Naast de 
deelnemende 8 landen is actieve interesse getoond door experts in Engeland, Frankrijk en Finland. 
Cooperatie is opgebouwd met het EU-project EURO-DAIRY, met name via ZUIVEL-NL. 

 

 

Aantal opgeleverde producten  

Wetenschappe-
lijke artikelen  

Rapporten Artikelen en 
interviews in 

vakbladen 

Inleidingen 4/ 
workshops 2/ 

invited lectures 1 

Aangevraag-
de octrooien 

/first filings 

Spin-offs 
(*) 

 1 2 7   

 
 (*)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 
subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  

 
 

http://www.freewalk.eu/
https://www.wur.nl/nl/project/AF-EU-17010-Freewalk-1.htm
https://www.wur.nl/nl/project/AF-EU-17010-Freewalk-1.htm


Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? nee 

 

 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Zie ook: www.freewalk.eu 
 

http://www.freewalk.eu/

