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Hij bezoekt zo’n dertig melkveehouders per week. Als er
problemen zijn met de kalveren, bellen boeren vaak met
Fried Hoes, adviseur kalveropfok van Nutrifeed, onderdeel
van FrieslandCampina. Hoes gaat dan, eventueel met nóg
een deskundige, op bedrijfsbezoek.
Driehoeksgesprekken

Hoestende kalveren

08.00 uur. – Fried Hoes is adviseur
kalveropfok, hij bezoekt melkveebedrijven
met kalvergezondheidsproblemen
betreffende voeding, huisvesting en klimaat.
Vandaag bezoekt Hoes boeren die hij al
kent; pionieren is niet elke dag aan de orde.
Gisteravond heeft een vandaag door Hoes
te bezoeken melkveehouder afgebeld,
dus zijn werkdag vult Hoes ﬂexibel in. Als
adviseur probeert hij veel samen te werken
in driehoeksverband; met dierenarts en
rundveevoorlichter stemt hij het beleid
en het advies af op de zaken die bij een
melkveehouder spelen. „Het zou niet handig
zijn om alle drie een ander verhaal te
vertellen. Die melkveehouder wil een goed
advies, niet nog meer onzekerheid”, zegt
Hoes.
Vandaag rijdt Hoes eerst naar Janneke en
Cor Cranendonk in het Betuwse Ophemert.
Zij vroegen Hoes zes weken geleden om
advies toen de kalveren dun op de mest
waren. Hoes vond, evenals de familie, dat
de kwaliteit van het voer door hooibroei
beneden de maat was, en adviseerde hen om
de kalveren de eerste twaalf weken luzerne
te voeren in plaats van hooi. Vandaag gaat
hij kijken of het beter is.

13.00 uur. – Na een snelle boterham bedenkt
Hoes dat het een kwalijke zaak is dat bij groot
groeiende bedrijven de kalverhuisvesting vaak
achteraan hobbelt. Als je voor je melkkoeien
op de groei bouwt, moet je dat óók doen
voor de kalveren. Dit wordt volgens de man
van Nutrifeed wel eens vergeten. Hij gaat
richting maatschap Van der Ven in Herpen
bij Ravenstein. Het gebied van Hoes behelst
heel Midden-Nederland. De maatschap zit
met een ventilatievraag. De kalveren hoesten
te vaak naar de zin van de familie. Voor de
gelegenheid heeft Hoes een rundveespecialist
van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
opgetrommeld. Aan de keukentafel maakt
Toine van Erp van de GD duidelijk dat hij
niets verkoopt als klimaatdeskundige: geen
mechanische en geen natuurlijke ventilatie. Hij
is onafhankelijk.

Onbeperkt luzerne
09.30 uur. „Als je het stengelige luzerne
voert met brok, en je hebt nóg last van
diarree, weet je zeker dat het in elk geval
geen voedingsprobleem is”, zegt Hoes
stellig. De kalveren zitten volgens hem en de
mengvoerspecialist van Agriﬁrm weer goed
in hun haarkleed. „En ze kijken weer met hun
oren”, lacht Hoes, wijzend op hun alertheid.
Ze adviseren de luzerne met brok tot één
week na het spenen.
Op een van de tussenliggende adressen in de
plaats van de weggevallen afspraak callibreert
Fried Hoes de drinkautomaat van de kalveren.
Waar het apparaat 96 gram meet, laat hij de
automaat er weer 100 van maken.

Schone eenlingboxen
11.00 uur. – Op het volgende adres, bij
maatschap Gijsbers in Afferden, bekijkt Hoes
de eenlingboxen die in units van vier leeg óf
vol zijn; dit vergemakkelijkt het schoonmaken
en bevordert het tegengaan van verspreiding
van ziektes.
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Fijne afkalfstal
14.00 uur. – De afkalfstal in Herpen is onder
meer wat betreft afmeting een schoolvoorbeeld
van luxe volgens Hoes. Hoes oppert dat hij
een boer kent die zo vaak als mogelijk het
kalf direct na de geboorte opvangt in een
vrachtwagenzeil en meteen uit de afkalfstal
weghaalt. Van Erp onderschrijft dat een
afkalfstal een bron van ziektes kan zijn, en vaak
is. En voegt toe dat afkalven in het weiland de
meest hygiënische methode is.

Beweging van lucht
15.00 uur. – In de kalverstal stelt Hoes de
drinkautomaat beter af. De meest algemeen
gemaakte fouten zijn volgens Hoes het
geven van te dunne melk en het geven van
te koude melk. Intussen adviseert Van Erp
dat de ventilator zo dicht mogelijk bij de nok
moet voor de beste circulatie van lucht bij de
kalveren. Dit is een eenvoudige aanpassing.
Als de lucht maar in beweging is, en met al die
kieren en zo’n inhoud zit dat altijd goed, wijst
Van Erp op de enorme ruimte. Op de vraag
van de melkveehouder of dan het hoesten
hélemaal voorbij is, ontkent de GD’er: „Nee.
Een kalverstal waar nooit luchtwegproblemen
zijn, bestaat niet.” Beter dan in de stal en in
de stromende regen is het in de kantine, waar
wordt nagepraat over de ventilatie. Hoes neemt
afscheid en gaat op weg naar een geitenbedrijf.
Vanavond zal hij, net als anders, nog zijn
administratie van vandaag bijwerken. 

Werkdag

ʻKalveropfok basis
van melkveehouderijʼ
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