interview |

tekst: Margriet Brus, MA

“Nooit denken dat
het wel goed is”
Herwin van der Steege woont met zijn vrouw Lucinda en hun anderhalf jaar oude dochter Naomi op
de boerderij in Genemuiden. In 2006 ging hij in een maatschap met zijn ouders. Zijn vader is nog
steeds erg actief op het bedrijf. We treffen ze allemaal aan de keukentafel op goede vrijdag. Even
tijd hebben ze wel, maar niet te lang “want we moeten nog als vrijwilliger aan de slag in het verzorgingstehuis.”
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Een aantal jaar geleden ging het moeizaam
met de uiergezondheid op het bedrijf, maar
nu gaat het goed, vertelt Van der Steege
junior. “Het celgetal schommelt nog wel en
is vooral aan het begin van de stalperiode
soms wat hoger.” Maar over het algemeen
is hij tevreden. Van der Steege doet er ook
van alles aan: “Waar nodig behandelen met
antibiotica, extra kalk in de boxen strooien,
dippen na het melken en besteden aandacht
aan de stierkeuze.”

Continue aandacht
Uiergezondheid blijft continu onder de
aandacht van zowel vader als zoon Van der
Steege. Beiden doen ze regelmatig mee aan
studiegroepen, ook over andere onderwerpen
trouwens. Herwin van der Steege: “Zo heb ik
meegedaan aan studiegroepen van het UGCN.
Daar leer en hoor je weer eens wat nieuws.
Naar aanleiding van zo’n studiegroep ben
ik bijvoorbeeld gaan dippen in plaats van
sprayen. En ik melk tegenwoordig met handschoenen.” Ook zijn vader volgt regelmatig
studiegroepen, bijvoorbeeld de studiegroep
GD PlusZorg Extra over uiergezondheid: “Ik
probeer wat op te steken van uiergezondheid,
wat te leren van anderen.”

Tevreden?
Toen Van der Steege junior het bedrijf overnam, vond hij het celgetal te hoog. “De helft
van de koeien had een koecelgetal boven de
250.000”, vertel hij. “Nu heb ik een gemiddeld tankcelgetal van 80.000 en nog maar
ongeveer vijf koeien boven de 250.000.”

Reden dus om tevreden te zijn? “Nou nee,
want het mag van mij altijd beter.” Senior
vult aan: “Je kunt tevreden zijn, maar je
moet wel alert blijven. Als je denkt ‘het is
goed zo’, dan ben je voor je het weet weer
terug bij af.”

Controle en bacteriologisch
onderzoek
Een van de manieren waarop Van der Steege
de uiergezondheid op het bedrijf in de gaten
houdt, is met GD Tankmelk uiergezondheid. Daarmee wordt tien keer per jaar de
tankmelk onderzocht op de meest voorkomende mastitisverwekkers. “Tankmelkonderzoek geeft een algemeen overzicht, het is
een goede controle voor de situatie op het
bedrijf. Bij ons is het vaak aureus dat de

“tankmelkonderzoek
is een goede
controle”
problemen geeft.” Na het laatste tankmelkonderzoek besloot Van der Steege ook individueel bacteriologisch onderzoek (BO) te
doen. Dat idee kwam van een studiegroep.
Vader Van der Steege: “We hadden toch wat
veel koeien met een hoog celgetal en we
wilden weten of dit te behandelen was of
dat we de koeien moesten afvoeren. Een
paar zijn er inderdaad afgevoerd, een ander
is nu een driespeen.” Afvoeren is zonde,
daar zijn beiden het over eens. “Maar het
moet soms toch, anders besmet je weer andere koeien. Een BO heeft weinig zin als je
er niets mee doet.” Van der Steege doet ook
BO om het antibioticagebruik op zijn bedrijf
te verminderen. “Dat moet lukken met BO.”

Geen goudentip
Over het algemeen gaat het dus goed met
de uiergezondheid op het bedrijf, maar
wat is nu hét geheim, dé gouden tip? Een
lange stilte volgt. “Die is er niet. Je moet
gewoon de hele tijd de vinger aan de pols
houden, controleren. Er is niet één oplossing want er spelen veel verschillende
factoren mee: de boxen, de melkmachine
en ga zo maar door”, zegt Herwin van der
Steege. Helaas, geen gouden tip dus, maar
wel: met een goede vinger aan de pols
is de uiergezondheid prima op niveau te
houden.
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