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Dirk en Berend Bosma
Lelystad
270 melk- en kalfkoeien
9300 4,39 3,58
120 stuks
2,4 procent
23,4 maanden
1,5
220 ha, waarvan 60 ha verhuurd voor bollen,
aardappels en uien, 115 ha grasklavermaaiweide,
20 ha onbemest grasland, 25 ha mais

Lelystad
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Ze weten het zelf maar al te goed. Om
efficiënt te kunnen werken gaat hun
manier van kalveren opfokken op
sommige onderdelen lijnrecht in tegen
algemeen geldende richtlijnen. Toch is
de uitval op het bedrijf van Dirk en
Berend Bosma – waar jaarlijks een 250
kalveren worden geboren – met 2,4
procent opmerkelijk laag. Het geheim?
Strakke protocollen en strikte hygiëne.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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Berend. ‘We hebben vooral geïnvesteerd in grond,
maar bĳvoorbeeld ook in zonnepanelen.’
Met de hulp van een vaste medewerker en drie verschillende melkers zet de familie Bosma – ook Berends kinderen helpen mee en zĳn vader Hendrik is
nog dagelĳks op het bedrĳf actief – het grootste deel
van het werk in de stal en op het land in eigen beheer rond. Het realiseren van een hoge arbeidsproductiviteit is voor de ondernemers daarom een belangrĳke doelstelling, mede omdat Berend naast het
werk op het bedrĳf een belangrĳk deel van de zorg
voor zĳn vier kinderen voor zĳn rekening neemt.
Van de 220 hectare grond die de Bosma’s anno 2017
beheren, is ongeveer 60 hectare verhuurd voor bollen, aardappelen en uien. Naast 115 hectare grasklavermaaiweide teelt de maatschap zelf 25 hectare
mais. Bovendien hebben ze zo’n 20 hectare grasland
in gebruik waarop niet of nauwelĳks mest komt,
zoals bermen en groenstroken van Staatsbosbeheer.
‘De voederwinning op deze percelen kost veel tĳd.
We lopen ze bĳvoorbeeld voor het maaien helemaal
na om blikjes en glas op te rapen’, vertelt de veehouder. ‘Maar het gras ervan is prima geschikt om in
combinatie met de pittige grasklaver te voeren aan
het jongvee. Wĳ denken er dan ook niet aan om met
het oog op de benutting van fosfaatruimte te snĳden
in de jongveebezetting.’ Overigens is deze met 120
stuks jongvee op 270 melkkoeien al erg scherp.

Meer aandacht en minder stress

E

‘We kiezen er bewust voor om de jonge kalveren op
het melkveebedrĳf te houden’, start Berend zĳn verhaal over de kalveropfok op het bedrĳf. ‘Jongvee dat
op een aparte locatie staat, bezoek je vaak niet meer
dan twee keer per dag. Hier, bĳ de melkkoeien, zien
we het jongvee iedere dag wel tien keer en krĳgt het
echt aandacht. Als de voerbak halverwege de dag
leeg is, vullen we die snel even bĳ. En een gedraaide
halsband keren we gelĳk om te voorkomen dat een
kalf lange tĳd geen melk krĳgt’, geeft de veehouder
als voorbeeld.

Met maximaal acht
kalveren in een groep
is het leeftijdsverschil
beperkt

en dierenarts met jarenlange praktĳkervaring
op grote bedrĳven in de Verenigde Staten zette
de Flevolandse melkveehouders Dirk en Berend
Bosma op het spoor van een gestructureerde aanpak
van de kalveropfok.
‘We deden altĳd wel goed ons best, maar hadden
geen vaste werkwĳze. Bovendien waren hygiëne en
huisvesting niet optimaal’, kĳkt Berend Bosma terug.
‘Dat de kalveren regelmatig aan de diarree waren en
hoestten en dat er af en toe één doodging, vonden we
normaal. Inmiddels weten we dat het anders kan.’

Niet snijden in jongvee
In een commanditaire vennootschap met zĳn oom
Dirk (61) heeft de veertigjarige Berend in Lelystad een
bedrĳf op twee locaties. Zelf woont hĳ aan de Visvĳverweg, waar 270 koeien worden gemolken. Ook de
kalveren tot een leeftĳd van circa vier maanden zĳn
hier gehuisvest, net als de drachtige vaarzen vanaf zes
weken voor afkalven. Op het bedrĳf aan de Klokbekerweg staat de rest van het jongvee. Hier woont Dirk.
‘De omvang van de veestapel en de opzet van het bedrĳf zĳn sinds 1999 eigenlĳk niet veranderd’, vertelt
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Berend Bosma:
‘Kalveren opfokken in een stal met
koeien werkt niet’
Bewust is ook de gewoonte om de drachtige vaarzen
zes weken voor afkalven weer terug te halen naar
het bedrĳf aan de Visvĳverweg. Hier worden ze gehuisvest in de ‘far off-groep’ van de droogstaande
koeien. ‘De overgang naar een andere stal en wennen
aan andere dieren en een ander rantsoen levert allemaal stress op. Dat willen we de vaarzen kort voor
het afkalven niet aandoen’, licht Berend toe. ‘Als de
dieren goed gewend zĳn, kalven ze vlotter en verloopt de opstart van de productie beter.’

Biestvoorziening werkbaar houden
‘Als het lekker loopt is
jongvee opfokken bijna
ontspanning’, ervaren
Berend en Dirk Bosma

14

Het pittige gesprek met de dierenarts was voor Berend en Dirk Bosma aanleiding om hun wĳze van
kalveren opfokken grondig te herzien.
De veehouders schaften een groot aantal eenlingboxjes voor de eerste levensweken aan, verhardden de

ondergrond onder de hokjes en ze ontwikkelden
protocollen. ‘Vier verschillende mensen voeren hier
de kalveren maar we doen het nu allemaal precies
hetzelfde. En dankzĳ duidelĳk afspraken dragen we
het werk over zonder een woord met elkaar te wisselen’, legt Berend uit. In het kader op pagina 28
staat beschreven hoe de opfok in de eerste twee weken is georganiseerd.
Controversieel onderdeel van het opfokprotocol van
de Bosma’s is de biestverstrekking. Algemeen geaccepteerd is de richtlĳn dat die zo snel mogelĳk na de
geboorte moet plaatsvinden en dat de kalveren de
eerst dag minstens vĳf liter moeten opnemen. ‘Vanwege de arbeidsefficiëntie en organisatie kiezen wĳ
ervoor om kalveren uitsluitend tĳdens het melken te
voeren en verse koeien niet apart te melken’, vertelt
Berend. ‘Pas als de moeder van een pasgeboren kalf
door de melkstal is geweest, hebben we biest beschikbaar. Hiervan geven we in één keer vier liter
met de sonde. Niet eerder dan 24 uur later krĳgt het
kalf weer drie liter biest. Deze nemen ze dan altĳd
vlot op via de speenemmer’, is de ervaring van de
veehouder. Aan het advies om uitsluitend biest van
de eigen moeder te verstrekken tilt hĳ eveneens niet
zwaar. ‘We willen het werkbaar houden. We voeren
de biest die op dat moment beschikbaar is en voor
noodgevallen hebben we een voorraad in de diepvries.’
Berend realiseert zich dat de werkwĳze theoretisch
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Kalveren voeren bij maatschap Bosma:
vier mensen, één werkwijze
1 Met stickers en stiften voorzien de medewerkers van de cv Bosma het eenlingboxje
van ieder kalf van de informatie die nodig is
om het werk zonder overleg aan elkaar te
kunnen overdragen. Kalf nummer 468 bijvoorbeeld, een Belgisch blauw stierkalf, is geboren op maandagmiddag en heeft bij de
avondronde van die dag vier liter biest met
de sonde gehad. Dit betekent dat het dinsdagavond, woensdagochtend en woensdagavond nog telkens drie liter biest krijgt.
1

2 Ieder kalf heeft een eigen speenemmer
en deze wordt na iedere voerbeurt grondig
met kokend heet water schoongemaakt. De
schone emmers komen op de kop bij de
hokjes te hangen. Als een emmer niet op de
kop hangt, was de mest van het kalf bij de
voorgaande voerbeurt te licht van kleur. Degene die de volgende keer voert, weet dat dit
kalf water met elektrolytenmix krijgt. Als de
mest weer goed is – meestal na een dag –
gaat de emmer weer op de kop.
2

niet optimaal is voor de ontwikkeling van de weerstand. Maar in de praktĳk ondervindt hĳ daar niets
van. Een aannemelĳke verklaring is de strikte hygiene in de opfok. ‘We werken schoon en daarmee
houden we de besmettingsdruk laag’, denkt de veehouder.
Ook de keuze om de dieren koemelk te voeren zolang ze in de eenlingboxjes verblĳven, is gebaseerd
op arbeidsefficiëntie. ‘Tĳdens het melken kunnen we
zo warme melk uit de leiding aftappen. Dat gaat heel
wat sneller dan kunstmelk aanmaken.’

Verplaatsing kost groei
De fokkalfjes verhuizen op een leeftĳd van circa tien
dagen naar een ingestrooid groepshok met drinkautomaat. ‘Maandelĳks houden we ongeveer zes kalveren aan en die blĳven de hele melkperiode in één
hok bĳ elkaar. Om dit mogelĳk te maken hebben we
een tweede drinkautomaat aangeschaft. Hierdoor
kunnen we het leeftĳdsverschil in de groepen beperkt houden en zĳn er geen wisselingen meer. Dat
voorkomt onrust en verbetert de weerstand’, stelt
Berend vast.
Via de drinkautomaat krĳgen de kalveren vĳftig
dagen lang zes liter kunstmelk met een concentratie
van 160 gram poeder per liter water. Daarna wordt
de gift in 21 dagen afgebouwd tot nul. De afgespeende kalveren blĳven nog minstens een maand op het
melkveebedrĳf. ‘De stress van de verplaatsing naar
het jongveebedrĳf kost altĳd groei’, ziet de veehouder. ‘Maar als de kalveren ouder en beter ontwikkeld
zĳn, kunnen ze de verandering veel beter aan.’
Een grote verbetering in de opfok was volgens de vee-

3 Twee keer in de week haalt de handelaar
de kalveren voor de verkoop op. De vaarskalveren die op het bedrijf blijven, verhuizen op
een leeftijd van één tot twee weken naar een
groepshok met drinkautomaat. Zodra er eenlingboxjes vrijkomen, worden ze uitgemest en
helemaal schoon gespoten. De maatschap
beschikt over een royaal aantal hokjes. Hierdoor is het mogelijk om ze tussen twee kalveren een aantal weken leeg te laten staan om
ziektekiemen te laten uitsterven.
3

houder de verplaatsing van de jonge dieren van een
hoek in de ligboxenstal naar een voormalige opslagloods.
‘Kalveren opfokken in een stal met koeien werkt
niet’, concludeert hĳ. ‘Het klimaat is niet goed en de
koeienlucht zorgt voor een hoge besmettingsdruk
van virussen en bacteriën. We hadden daar altĳd veel
ellende van longproblemen.’ In de frisse lucht van de
open loods gaat het veel beter. En sinds de jonge
kalveren via een neusspray een enting krĳgen tegen
pinkengriep, behoren luchtweginfecties definitief tot
het verleden.

Jongvee-opfok als ontspanning
De investeringen in huisvesting, de strakke protocollen en strikte hygiëne werpen inmiddels duidelĳk
hun vruchten af op het bedrĳf. Circa 250 kalveren
werden er het afgelopen jaar geboren. Geen enkel
dier stierf in de eerste twee levensweken. En in de
periode daarna bestond de enige uitval (in totaal
2,4%) uit enkele ongevallen.
Als Berend en Dirk de deuren openschuiven van de
ligboxenstal op het opfokbedrĳf wordt zichtbaar
waar een doordachte kalveropfok toe kan leiden. Een
honderdtal glanzende, glad geschoren en goed ontwikkelde dieren staat tevreden te vreten. Ze zĳn
gemiddeld met anderhalve inseminatie drachtig en
kalven af op een leeftĳd van 23,4 maanden.
‘Aandacht besteden aan de jonge kalveren is een heel
goede investering’, concluderen Berend en Dirk Bosma eensgezind. ‘Als de start goed is, heb je later in de
opfok weinig extra werk door problemen. Zo wordt
jongvee opfokken bĳna ontspanning.’ l
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