BEELDVERHAAL

Volop aandacht
voor hygiëne
De koeien van Annemiek en Jos Seuntiëns uit Knegsel worden gehouden in de eerste
HyCare-melkveestal van Nederland. In dit stalconcept, bedacht door MS Schippers,
staan optimale hygiëne en maximale verzorging centraal. Dat levert een gezonde
omgeving op, waarin ziektes minder kans krijgen en koeien gezond oud kunnen
worden. Annemiek geeft De Boerin een rondleiding.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP
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1

Annemiek Seuntiëns is getrouwd met Jos. Ze hebben samen drie
kinderen: Mirte, Stijn en Loek. Naast de administratieve taken van
het bedrijf werkt Annemiek buitenshuis. Recent zijn Annemiek en
Jos gestart met hun bedrijf Ecotop. Ecotop is opgericht om alle mest
van het melkveebedrijf te verwerken tot geurloze koemestkorrels.

6

Na het robotbezoek lopen de koeien over een mat met
het product Hoofclean. De oplossing zorgt voor schone
klauwen en heeft een verzachtende werking van opperhuid. Dat draagt bij aan het voorkomen verschillende
klauwinfecties.

2

Niemand komt de stal in zonder bedrijfskleding aan te trekken. Ook
verplicht wassen van de handen hoort bij de voorzorgsmaatregelen. Door bedrijfskleding te gebruiken is een belangrijke bron van
besmetting van buiten het bedrijf weggenomen.

7

Een coatinglaag voor het voerhek zorgt ervoor dat restvoer
dagelijks eenvoudig is te verwijderen. Ook schimmelgroei
krijgt door het gladde oppervlak geen kans. Voer blijft hierdoor fris en de voeropname hoog.

3

In elke hoek van de stal hangen een gekleurde bezem en schep.
De kleuren voorkomen dat gereedschap op de verkeerde plaats
terechtkomt of niet opgeruimd wordt, vertelt Annemiek.

8

Vogelgaas houdt vogels buiten de stal. Vogels vreten van het
voer of poepen het voer en de stal onder. Het weren van
vogels uit de stal voorkomt dat ze dierzieken overdragen.

4

Zowel vliegen als ratten en muizen worden volgens een vast schema bestreden. Tegen de vliegen worden vliegenvallen, maar ook
roofvliegen, mijten en ook sluipwespen ingezet. De vliegenbestrijding scheelt veel overlast en voorkomt besmettingen.

9

Gereedschap en voorraden hebben een vaste plek, geeft
Annemiek aan. Door op de grond in vakken aan te geven
waar wat moet staan, staat altijd alles meteen netjes.

5

Dankzij de gladde wanden en vloeren zijn de robotruimtes gemakkelijk schoon te maken. Het schoonmaken met schuim is een dagelijks klusje voor de ouders van Jos.

10 Elke week wordt de vloer waarop de koeien lopen, gesprayd

6

met een desinfectiemiddel tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen. Het sprayen verlaagt de infectiedruk en
verbetert de klauwgezondheid.
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