beeldverhaal

Jaarlijks 250
kalveren geboren
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 e afkalfstal ligt niet direct naast de ligboxenstal waar vier robots
D
voor het melken zorgen. Christine melkt daarom de eerste biest
met de hand. In principe krijgen de kalveren gedurende twee
dagen zoveel mogelijk van de eerste biest van de eigen moeder.
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 hristine werkt van jong naar oud. Als ze soms toch van oud naar
C
jong gaat, wast ze eerst grondig haar laarzen. ‘Door hygiënisch
te werken, voorkom je ziekte-overdracht. We hebben gelukkig
weinig kalveren met diarree of hoestproblemen.’
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 e biest voert Christine standaard met de fles. Zodra de kalveren
D
kalvermelk krijgen, probeert ze ze uit een napje te laten drinken.
Als dat niet lukt, krijgen ze een drijfspeen. Voordat de kalveren
overschakelen op melkpoeder, krijgen ze een ‘maaltijd’ elektrolytenmix, als voorzorgsmaatregel tegen diarree. ‘Dat bevalt prima.’

Boerendochter Christine ten Have runt samen met haar man Pieter een
melkveebedrijf met ruim 200 melkkoeien in Scheemda. Vier robots zorgen
voor het melken, Pieter is vooral belast met het voeren en Christine is on-
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der meer verantwoordelijk voor de controle van de melkrobots en de kalveropfok. In beeld: de ochtendroutine van het verzorgen van de kalveren.
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Christine ten Have

TEKST ivonne stienezen
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I n een grote menger maakt Christine de melk aan. De slang is
aangesloten op een mengkraan die standaard op 50° C staat. ‘Zo
heeft de melk de goede temperatuur wanneer de kalveren het
drinken.’
 e kalveren in de eenlingboxen krijgen hun kalvermelk. De
D
luchtinlaat in de nok zorgt voor een goed binnenklimaat.
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 a de melk krijgen de kalveren smulmix. ‘De hoeveelN
heid gaat op gevoel. Het is vooral om de penswerking
goed op gang te brengen.’
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’s Ochtends krijgen de kalveren in de eenlingboxjes een
nieuw laagje stro. ‘Zo blijven ze mooi schoon.’ In een periode waarin veel kalveren worden geboren, zijn de zestien boxjes niet voldoende. Uitbreiding van de eenlingboxen staat hoog op Christines wensenlijst.
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 nderdeel van het hygiëneprotocol is het wassen van de
O
emmers en flessen. Dit gebeurt met heet water.
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 ok de grotere kalveren horen bij het werk van ChrisO
tine. Vanaf drie weken leeftijd krijgen de kalveren ook
hooi en kalveropfokbrok. Ze worden gespeend op ongeveer acht weken leeftijd.

10 Daarnaast neemt Christine de administratie rondom de

kalveren voor haar rekening. ‘Het is belangrijk dat je
goed weet welk kalf wanneer is geboren.’ En met zo’n
250 kalveren die per jaar ter wereld komen op het bedrijf, is een goede administratie geen luxe.
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