INFOKATERN

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het info-katern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

‘Goede vloer biedt dubbel voordeel’

KLAUWBEKAPPER BERT KROESEN ZIET
KNEUZINGEN ERUIT GROEIEN
Klauwbekapper Bert Kroesen komt op meerdere
bedrijven met een Eco-vloer. In Almere heeft
hij bovendien een klant die twee groepen melkkoeien heeft waarvan de helft op de opgeruwde
roostervloer en de andere groep op de Eco-vloer.
,,Daar zie je de kneuzingen eruit groeien. Met
opgeruwde roosters rennen de koeien er wel weer
overheen, maar ik zie in mijn werk dan wel veel
meer teenbeschadigingen.”
De combinatie van rubber en beton is stroef
genoeg en zorgt voor slijtage, maar is ook zacht
genoeg voor de koe als er toch iets aan de klauw
mankeert. ,,En ten opzichte van rubbervloeren
heeft het ook als voordeel dat de koeien er niet op
gaan liggen. Ik heb tenminste nog geen damslapers gezien.”
Volgens Kroesen is een goede vloer een goede
investering, maar dat betekent niet dat er dan
minder bekapt hoeft te worden. ,,Je hebt altijd
wel een periode dat het voer iets minder is en dat
de kwetsbaarheid van de koe toeneemt. Als je de
hoef dan gezond kunt houden, voorkom je grotere
problemen. Met een gezonde hoef verdient de
veehouder uiteindelijk het meest, en dat hebben de goede veehouders drommels goed in de
gaten.”

Oentsjerk – Piet Kloosterman, vakgroephoofd klauwverzorging op de PTC+ in
Oentsjerk en internationaal klauwspecialist, zag in de afgelopen maanden drie
Eco-vloeren van Veld-V-beton op drie verschillende bedrijven. ,,Wat me het
meest opviel, was dat alle drie de veehouders enthousiast waren.”

Tekst: Meta Groot Antink
Kloosterman lacht er even bij, openhartig als altijd. Want uiteraard is zijn aandacht in eerste instantie uitgegaan naar de veestapels in de betreffende stallen. Al meer dan twintig jaar reist
Kloosterman de hele wereld over om zijn kennis over klauwverzorging en koewelzijn op peil te houden. ,,Op zich is van
mij wel bekend dat ik voorstander ben van roostervloeren. Op
de praktijkschool in Oentsjerk hebben we roostervloer met volledig rubber. Nadeel is dat de klauwen daar amper op slijten.
Bij rubber vloeren heb je bovendien sneller last van Mortellaro.
Krijg dat er dan maar weer uit”.
Een roostervloer zoals de Eco-vloer van Veld-V-beton is gemakkelijk schoon te trekken en droogt snel, waardoor de infectiedruk beter is. De rubberranden zijn bovendien minder hard
dan gewone betonroosters, die door hun scherpte nog wel eens
kleine wondjes veroorzaken die voor nieuwe risico’s zorgen.
Kloosterman ziet de voordelen overduidelijk: ,,De Eco-vloer is
perfect bedacht. Je hebt wel de roosters, maar dan bekleed
met rubber zodat het zachter is. De klauwen slijten mooi af
terwijl het prettiger loopt.”
Dat zag de klauwspecialist terug bij de bedrijven waar de Ecovloer al in gebruik is. ,,De koeien liepen gemakkelijk en met
ruime passen.”
De Eco-vloer is bovendien voorzien van kunststof kleppen die
de roosters afsluiten. De ammoniakuitstoot wordt zowel op de
roosters als vanuit de kelder geminimaliseerd. Kloosterman
brengt het gesprek zelf op de emissiearme status van de ecovloer. ,,Een goede vloer is enorm belangrijk voor de klauwen,

maar een emissiearme vloer werkt door het stalklimaat natuurlijk ook door op de algehele gezondheid. Daarmee boek je dubbel voordeel.” Een rund heeft naar verhouding immers maar
kleine longen: ,,Ik kan me voorstellen dat daardoor een klein
beetje vuil in de longen al tot grote schade leiden. En dat andersom een goed stalklimaat dus meer effect heeft dan je misschien denkt. Een emissie-arme stal komt vaak pas ter sprake
als de regelgeving daartoe dwingt. Maar vanuit koewelzijn èn
gezondheid, kan ik goed begrijpen dat de veehouder er eerder
voor kiest.”
Volgens Kloosterman, is een goede vloer een wezenlijk onderdeel van een bedrijf waar de koe centraal staat. ,,In Denemarken màg een veehouder zonder cursus niet eens zelf zijn
koeien bekappen. In Nederland zal het niet zo ver komen, denk
ik. Maar ik vind wel dat een veehouder kennis moet hebben
van klauwgezondheid. Bij hogeproductiekoeien kan de klauw
het knelpunt zijn waarop het misgaat. Dan lijkt het een vruchtbaarheidsprobleem, maar in feite zit het in de voeten. Als boer
moet je die signalen oppikken.”
Door nauw samen te werken met veearts, voerspecialist en
pedicure kan een veehouder zijn bedrijfsvoering optimaliseren
met behoud van de koe, stelt Kloosterman. ,,Kennis is zò
belangrijk. Een veehouder die de signalen herkent, ziet een
kromme rug al voordat een koe kreupel raakt. En overbezetting
is al helemaal funest voor de koeien. Ze moeten goed voer hebben, gemakkelijk kunnen lopen en voldoende kunnen rusten in
een schone omgeving. Dan spaar je niet alleen de klauwen, dan
spaar je de hele koe.”
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