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René Westerlaken: ‘Ik kan nu alle risicokoeien in één oogopslag overzien’

Ruim zes weken op stro
Door de bouw van een transitiestal veranderden de droge
koeien van René Westerlaken van een vergeten groep in een
verwengroep. In totaal 22 hoogdrachtige en afgekalfde koeien verblijven ongeveer zes weken in de ‘chillroom’.
tekst Florus Pellikaan
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uim vijf jaar geleden had René Westerlaken (43) uit Vinkel zijn eerste ervaringen met huisvesten van hoogdrachtige en afgekalfde koeien in een ruim
strohok. Door ruimtegebrek ging hij zijn
jongvee uitbesteden en op de plek die
daardoor vrijkwam maakte hij twee strohokken voor elk zes koeien.
Ondanks de bewerkelijke wijze van uitmesten, waren de ervaringen zo goed
dat Westerlaken zich voornam in de toekomst bij een eventuele bouw van een
nieuwe stal vast te houden aan deze manier van huisvesten van transitiekoeien.
‘De kraamtijd is gewoon de moeilijkste
periode voor een koe. Door een koe in
die periode goed te verzorgen, verloopt
het afkalfproces gemakkelijker, start de
verse koe beter op en komen er minder
problemen voor in de rest van de lactatie’, vertelt Westerlaken.

Zelden assisteren bij afkalven
Voordat Westerlaken de strohokken
maakte, behoorden de droge koeien naar
eigen zeggen tot een ‘vergeten groep’.
‘Ze lagen in dezelfde boxen als de melkkoeien en konden daardoor moeilijk opstaan. Ook bewogen de koeien te weinig
en waren ze niet actief genoeg. We hadden bovendien maar één klein strohok
voor het afkalven en dat was regelmatig
te weinig’, verwijst Westerlaken naar
zijn negentigkoppige melkveestapel.
Het moment van het bouwen van een
nieuwe stal kwam sneller dan gedacht.
In de ruimte waar nu ook de melkstal en
de wachtruimte zijn gesitueerd, is in samenspraak met Vetvice tweeënhalf jaar
geleden ook een nieuwe ruimte ingericht voor de transitiekoeien. Twee strohokken, die bestaan uit een ingestrooide
pot en een vreetgedeelte op roosters, bieden ruimte aan tien afgekalfde koeien
en twaalf close-upkoeien. De afgekalfde
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koeien hebben elk 9 vierkante meter tot
hun beschikking, de droge koeien 7,5
vierkante meter. ‘Het voordeel is dat ik
alle risicokoeien bij elkaar heb en ze in
één oogopslag kan overzien.’
De close-upkoeien verhuist Westerlaken
twee tot drie weken voor afkalven naar
het strohok. Het jongvee dat wordt uitbesteed, komt zes weken voor afkalven
terug naar het bedrijf en gaat dan ook
direct naar het strohok. De afkalvingen
gebeuren in de close-upgroep. ‘Ik laat
koeien bij het afkalven graag hun eigen
gang gaan. Het duurt misschien iets langer, maar je forceert niks. Hooguit bij
drie tot vier koeien per jaar moet ik met
het verlosapparaat assisteren.’
Negatieve ervaringen met het benaderen
van kalvende koeien heeft hij niet. ‘Als
een koe telkens gaat staan, is het afkalfproces nog niet zover dat je moet helpen.
Mocht hulp toch nodig zijn en blijft ze
niet liggen, dan jaag ik haar naar het
voergedeelte. Daar kan ik haar in het
voerhek een halster om doen en vervolgens vastzetten in de pot.’

LINKERPAG GEBRUIKEN
WESTERLAKEN

Tien kilo stro per koe
Kalf en koe blijven bij elkaar tot de eerste keer melken, waarna de koe naar de
groep met afgekalfde koeien gaat. ‘Die
koeien melk ik altijd als eerste. Daardoor
hoeven ze niet lang in de wachtruimte te
staan. En door de gevoeligste groep koeien als eerste te melken, voorkom ik mastitisoverdracht’, zegt Westerlaken.
Het strogebruik in de potstal ligt op ongeveer tien kilo per koe per dag. Hierdoor heeft Westerlaken 50 ton stro per
jaar nodig, maar hij is ervan overtuigd
dat het rendeert. ‘In een strohok starten
alle koeien goed op, omdat het ze zo
makkelijk wordt gemaakt en omdat ze
geen stress hebben. In tweeënhalf jaar
tijd hebben we in dit strohok nog nooit
een koe met een lebmaagverdraaiing gehad. Vorig jaar was hier een schilder en
die vroeg of dit de “chillroom” was.’
Na afkalven zit een koe nog drie tot vier
weken in het strohok. Desgevraagd geeft
Westerlaken toe dat de overstap naar de
ligboxenstal niet altijd gemakkelijk is.
‘De eerste dag geeft dat wel wat onrust
bij een koe, maar omdat ze dan niet
meer in de kritieke periode zit, zorgt dat
niet voor problemen.’ l
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