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Reportage

Een voorbeeld van 
integrale aanpak 
dierziekten

Dierenarts en weidecoach Gerrit Hegen zet zich in voor een 

integrale aanpak van de diergezondheid. In de visie van Hegen ligt 

de nadruk op de relatie tussen bodem, plant en dier. Om advies uit 

te brengen bezoekt hij melkveehouders voor een bedrijfsscan.

V oor een bedrijfsscan van een 
melkveehouderij in het oosten 
van ons land bekeek Gerrit Hegen 

samen met de melkveehouder het grasland, 
het maisland, het grassenbestand, de 
beweiding, de ingekuilde producten, de 
rantsoenen, het jongvee, de koeien en de 
stal. Ook de bodemmonsters, kuilanalyses 
en de KringloopWijzer werden onder de 
loep genomen. Afgelopen zomer presen-
teerde Hegen zijn bevindingen en adviezen 
op een studiegroepbijeenkomst van Vrucht-
bare Kringloop Overijssel, en vakblad 
Veearts was daarbij.

Bodem en bemesting
Opvallend aan de percelen van het ‘gescande’ 
melkveebedrijf was de lage pH-waarde en de 
lage calciumbezetting aan het CEC-complex. 
Op een perceel constateerde Hegen zelfs een 
pH van 4,5, terwijl de streefwaarde op zand-
grond 5,5 is. Een optimale zuurgraad en een 
goede calciumbezetting zorgen ervoor dat het 
CEC-complex in staat is om de nutriënten vast 
te leggen en op het juiste moment weer af te 
staan aan het bodemvocht. Hegen geeft dan 
ook het advies om te bekalken. Hij adviseert 
ongeveer 135 kg CaO per hectare om de pH 
met 0,1 te verhogen. Op dit bedrijf wordt een 
kalkmeststof zonder magnesium aangeraden; 
het mineraal komt al veelvuldig voor en een 
overmaat aan magnesium belemmert de 
calciumopname. 
Alle mest op het bedrijf wordt gescheiden. Bij 
het scheiden van de 
mest verandert de ver-
houding tussen stikstof 
en fosfaat. In de dikke 
fractie zit verhoudings-
gewijs meer fosfaat, 
waardoor het stikstof-
bodemoverschot wordt 
beperkt. Geef percelen 
met een lage fosforbe-
schikbaarheid daarom 
vooral dikke fractie, 
adviseert Hegen.  
De melkveehouder kan 
overwegen de kunstmestgift op te delen: de 
eerste toedienen als de T-som (180) is bereikt 
en de draagkracht van de zode het toelaat, en 
de tweede halverwege maart. Geef voor 1 
augustus de laatste mestgift met dunne fractie 
en bouw de kunstmestgiften af, zegt Hegen. 

Marjolein Nielen

 Het is belang-
rijk om het gras 
niet te vroeg te 

maaien

Een goed droogstandsrantsoen dient meerdere doelen. Om te controleren hoe 

het met de droogstand op het bedrijf staat, heeft Hegen een scorelijst ontwikkeld.

Conditiescore begin 
droogstand

Optimaal is 3-3 1/4

Droogstandslengte Koeien 6 weken, bij warmte langer

Herstel uier Minder dan 15 liter melkgift bij het droogzetten
Herstel pens Rantsoen: volume, herkauwactiviteit

Herstel klauwen Vrij van Mortellaro
Actieve botstofwisseling K-, Ca-, Mg+, anionische zouten, vitamine D
Geen vetaanzet of -afbraak 
voor kalven

Beperk de VEM-opname in de far off-groep

Goede biestkwaliteit 6-8 liter biest, Brix 24 of hoger
Grote overlevingskans voor  
het kalf

Voldoende ruw eiwit en energie in laatste fase

Voorbereiding uier Geen melk uitliggen voor het kalven, geen zucht
Voorbereiden pens zetmeelrijk 
rantsoen

OEB, pens-energie en zetmeelbron in rantsoen

Goede watervoorziening 15-20 liter per minuut
Huisvesting Ruime afdeling met goed ligcomfort
Preventie hittestress Mogelijkheid tot koelen
Fokkerij langere termijn Koe met een spiertje extra

Droogstand scoren per onderdeel

Ruwvoerwinning
Op maaipercelen raadt Hegen aan om 20 pro-
cent rode klaver te zaaien, eventueel aangevuld 
met kruiden als cichorei, wikke, luzerne en smal-
le weegbree. Hierdoor neemt het percentage 
eiwit van eigen land toe, is er een gunstige 
invloed op de minerale samenstelling van de 

graskuil en stijgt de 
stikstof- en fosfaateffi-
ciëntie van het gras-
land. Een juiste pH-
waarde is belangrijk 
voor succes.
In maart of oktober is 
het raadzaam om de 
wiedeg te gebruiken, 
aldus Hegen. Dit zorgt 
voor een betere uit-
stoeling van goede 
grassen en oppervlak-
kig wortelend gras 

wordt losgetrokken. 
Heel belangrijk is om het gras niet eerder te maai-
en dan de lengte waarvoor is bemest. Te vroeg 
maaien leidt tot kuilen met een overmaat aan 
onbestendig eiwit, hoge NH3-fracties, een groot 
verschil tussen RE en totaal RE, minder suiker en 

een slechter te conserveren product. Daarnaast 
moet er bij het inkuilen goed worden gelet op het 
drogestofpercentage; streef naar 45 procent ( + of 
-5 procent) in alle snedes, is het advies.

Dieren
Een ander advies is om te rekenen aan de mine-
ralenvoorziening van jongvee. Kalveren en pin-
ken die niet buiten komen, hebben naast ruw-
voer en eventueel aanvullend krachtvoer voor 
een goede skeletontwikkeling een mineralen-
mengsel nodig met een goede Ca/P-verhouding, 
voldoende Cu en voldoende vitamine D. Cu, Zn, 
Mn en biotine spelen een belangrijke rol in de 
hoornkwaliteit en de weerbaarheid van zowel de 
tussenklauwhuid als die van de kroonrand en 
het balgebied. Cu, Se en vitamine E zijn van 
belang voor de algehele weerbaarheid. 
Wat betreft het droogstandsrantsoen adviseert 
Hegen om hier het jaar rond een constante factor 
van te maken. Geef de koeien dagelijks minstens 
1.500 RE, zegt hij, dit kan door 12 kg DS met 
140 gram RE/kg DS. Vaarzen en close-upkoeien 
kunnen wel 1.600 gram RE hebben. Zorg voor 
een positieve OEB van 150 tot 250, zeer smake-
lijk voer (zonder broei), een niet te hoog Ca- en 
K-gehalte en voldoende P, vitamine D en Mg. 
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