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Jan Overzet verbetert met adviseurs klauwgezondheid

Bedrijfsblind voor klauwen
Een flinke renovatie van de stal, twee keer per jaar klauwverzorgen en elke twee weken een voetbad. Jan Overzet maakte
flink werk van de klauwproblemen bij zijn koeien. Zijn advies:
’Ga samen met veevoeradviseur, dierenarts en rundveepedicure om tafel voor een gezamenlijk plan van aanpak.’
tekst Alice Booij

T

e gladde roosters? Dat valt toch
best mee, dacht melkveehouder
Jan Overzet uit Wirdum. ‘De roosters waren pas een jaar of twaalf oud
en ik vond ze zelf nog wel redelijk
stroef wanneer ik er met mijn voet
overheen ging.’ Het advies van zijn
dierenarts, rundveepedicure én vee-

voeradviseur was echter eensluidend.
En dus ruwde Jan de roosters in zijn stal
op. ‘Ik vond het flauwekul, had het zelf
niet in de gaten, maar het verschil voor
de koeien was opmerkelijk. Ze bewegen
beter en gemakkelijker.’
Het is een van de adviezen die de veehouder opvolgde in het project ‘Koeien en
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klauwen’, waar hij in 2007 mee startte.
‘Ik had vrij veel klauwproblemen op
mijn bedrijf: (niet helende) wittelijndefecten, een beetje te veel mortellaro en
teennecrose, dat is afgestorven weefsel
in de hoef.’ Toen zijn rundveepedicure
Martien van Bostelen hem tipte over het
project was hij direct enthousiast. ‘Ik
wilde de klauwgezondheid verbeteren,
maar wist niet hoe. Het grootste voordeel is dat je met alle specialisten om tafel zit. Iedereen heeft een eigen visie,
maar gezamenlijk bespreek je een oplossing die voor de veehouder haalbaar is.’

Voetbad tegen de muur
Naast het opruwen van de roosters kreeg
de stal met honderd koeien ook een betere ventilatie door een open zijkant en
nok. ‘Daarmee is het droger op de roosters.’ Bovendien paste Overzet de boxen
aan door de schoftboom naar voren te
plaatsen en kregen de koeien nieuwe
matrassen. ‘De koeien stonden te veel;
ze gingen niet graag liggen.’
Andere maatregelen waren minder duur.
Zoals elke twee weken de koeien door
een voetbad laten lopen. ‘Met formaline,
dat werkt bij ons goed’, aldus Overzet,
die eraan toevoegt dat hij moeite had het
elke twee weken vol te houden. ‘Het
voetbad leg ik altijd op de zolder, maar
omdat het zo’n zwaar ding is van 600 liter haalde ik het met tegenzin naar beneden.’ Ook hiervoor had de ‘denktank’
een oplossing. ‘Het voetbad staat nu aan
het eind van de stal, rechtop tegen de
muur. Ik hoef hem alleen maar te laten
zakken.’ Alhoewel het beter gaat, geeft
hij toe dat het nog steeds moeilijk is elke
twee weken het voetbad te plaatsen. ‘Ik
doe honderd koeien in mijn eentje, dan
loop je weleens achter de feiten aan.’
Binnenkort zal Overzet ook nog rubber
voor de melkstal op de roostervloer leggen. ‘De koeien moeten behoorlijk draaien om in en uit de melkstal te komen,
dat wringt in de klauwen en daar komen
de wittelijndefecten vandaan.’
Het resultaat van alle aanpassingen? De
klauwgezondheidsscore is van 50 verbeterd naar 90, beaamt rundveepedicure
Van Bostelen. ‘Vooral op hygiëne, veevoeding en huisvesting heeft Jan winst
geboekt. Er korter op zitten en bijsturen
helpt veel.’ l

