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| Functie: verkoper/adviseur |

Oog voor het welzijn van de koe neemt toe. „Ga eens op
een baal stro zitten en kíjk een half uur naar het gedrag
van je koeien in de stal”, zegt Egbert Anne Andringa.
Hij adviseert over stalinrichting in dienst van Cowhouse
International.
Gebruik boxen
09.30 uur - Nadat Egbert Anne Andringa thuis
zijn e-mail heeft bijgewerkt, bezoekt hij Alle
Freerk Vaatstra in Kantens (GR). Andringa
bezoekt zo’n 25 melkveehouders per maand.
De laatste tijd beantwoordt hij vooral vragen
over optimalisering van koecomfort in een
bestaande ligboxenstal. Andringa kan de
gehele stalinrichting verzorgen namens het in
Leeuwarden gevestigde Cowhouse, importeur
van stalinrichting en matrassen.
‘Er zijn boeren die zeggen dat hun boxen zo
mooi schoon blijven. Komt dat dan door het
strooisel in de box? Of door de afmetingen
ervan?’ Een antwoord op zo’n vraag is niet
altijd makkelijk te geven, maar met het goed
observeren van de veestapel ben je al een
eind op de juiste weg, weet Andringa. Een
antwoord op het schoon blijven van de boxen
kan zijn dat uit camerabeelden blijkt dat de
koeien er gewoon niet in gaan liggen. En hoe
komt dat dan?

Schoftboom verzetten
10.30 uur - De beginnend melkveehouder
heeft een overbezette stal die op diverse
punten aan vernieuwing toe is. Andringa en
Vaatstra bekijken de boxen. Een deel van de
boxen wil Vaatstra sowieso vernieuwen en
al snel komen de heren op het idee om één
buitenmuur 80 centimeter op te schuiven
waardoor de melkkoeien meer kopruimte
hebben om makkelijker op een natuurlijke
manier te kunnen gaan staan en liggen. Het
gesprek gaat over kopboom, schoftboom,
boxgebruik, het uitliggen van melk,
kniebuis en roosters. Ook de dikte van de
schuimmatrassen is onderwerp van gesprek.
Andringa bestelt de producten in Canada; het
bedrijf – dat door zijn broer wordt gerund –
betrekt spullen van twee leveranciers.

Een uur liggen
11.00 uur - Na de kofﬁe pakt Andringa een
camera uit de auto. Die camera registreert
drie dagen lang wat er in de stal gebeurt
om de veehouder te helpen beoordelen of
bepaalde boxen meer of minder worden
gebruikt, waarom een koe niet of pas laat
gaat liggen, hoe schuin en hoe lang zij
ligt. Vaatstra zal de camera monteren en
naderhand wellicht onverwachte conclusies
trekken. „Een uur liggen is een liter melk”,
chargeert Andringa lachend, maar hij denkt
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met deze uitspraak niet ver van de waarheid
te zitten. Wat het belang van een goede
stalinrichting onderstreept: het mooist zijn
volgens hem namelijk 12 tot 14 liguren per
dag, alleen al voor de klauwgezondheid. „Het
leidt tot minder belasting van de klauwen
en een lagere infectiedruk bij bijvoorbeeld
Mortellaro.”

Evalueren beeld
12.00 uur - Andringa belooft de
melkveehouder een offerte van de vervanging
van boxen en matrassen te sturen. ‘s Middags
rijdt Andringa via Nationaal Park Het
Lauwersmeer terug naar Friesland. De afstand
„stelt niets voor”, want zijn werkgebied
behelst alles tussen Harlingen en Innsbruck, al
gaat het in het buitenland met name om het
ondersteunen van de dealers aldaar.

Glanzende beugels
14.30 uur - Aan de gepolijste beugels tussen de
boxen van maatschap Valkenhoef in Ferwerd
(FR) kun je aﬂezen hoe een koe ligt. Een enkele
koe heeft een bult op de rug; tot vandaag was
dit voor René Valkenhoef onverklaarbaar. Nu hij
goed kijkt naar het koegedrag in de box, ziet
hij dat daar waar de beugels glanzend zijn, de
irritatie op de rug begint.

Gedrag koe
16.00 uur - Op het dak van de robotbehuizing
plaatst Andringa een camera gericht
op drie rijen boxen. Zo kunnen boer en
leverancier straks hun ideeën over koecomfort
onderbouwen.
Nieuwbouw is volgens Andringa vanwege de
melkprijs en de onzekere fosfaatrechtenkwestie
even minder aan de orde. Hij weet zich met
de renovatieopdrachten echter in de kaart
gespeeld door de ‘jonge-boerenregeling’. Of
boeren wel of niet aan weidegang doen, maakt
voor adviesgeving rondom koecomfort niet
uit. „Je kunt niet met een half jaar weiden
het andere halve jaar compenseren”, zegt
Andringa.
De verkoper levert nabij Drachten nog
een borstel af en gaat op weg naar huis.
Morgenochtend bezoekt hij met een
melkveehouder een boer die gebruikmaakt
van een feedwall. Hiermee kun je van buitenaf
voeren bijvoorbeeld om de druk op het
voerhek te verkleinen. 
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