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Introductie

Wie streeft naar een duurzame koe met een hoge levensproductie, begint bij het optimaliseren van de 
jongveeopfok. Daar wordt tenslotte de basis gelegd voor de melkkoe van de toekomst. Twee jaar lang 
doen veehouders hun uiterste best om hun jonge aanwas zo goed mogelijk in productie te laten komen. 
Investeren in de toekomst dus. 

Lely wil haar steentje bijdragen aan het optimaliseren van de jongveeopfok met deze kalveropfokbrochure. 
Dit boek staat boordevol managementinformatie, keuzemogelijkheden en vooral veel praktische tips 
om de jongveeopfok te verbeteren. Het begint natuurlijk met een goede melkperiode waarbij een 
kalverdrinkautomaat de garantie geeft dat de dieren optimaal groeien en zich ontwikkelen. Met als doel: 
een volgroeide vaars die op het juiste gewicht kalft, gemakkelijk produceert, veel ruwvoer kan verwerken 
en met een sterk exterieur heel zelfredzaam is. Alleen zo zal ze lang en productief kunnen leven. En hoe 
meer melk ze in haar leven geeft, hoe lager de kosten voor de jongveeopfok uiteindelijk zijn. Daarmee legt 
een goede jongveeopfok het fundament voor een rendabele onderneming.
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1  Kalveropfok – van kalf tot 
duurzame melkkoe

1.1 Investeer in de toekomst
Kalveren zijn de melkkoeien van de toekomst. En toch 

krijgt het jongvee op veel bedrijven te weinig aandacht. 

Ze moeten vaak de mindere kwaliteit voer opvreten, er 

wordt bespaard op hoeveelheid en soort krachtvoer of 

de jonge generatie raakt door een hoge arbeidsdruk in 

de knel. Logisch ook, de eerste aandacht gaat uit naar de 

melkgevende koeien, maar het jongvee goed opfokken is 

op de lange termijn de garantie voor een goed rendement. 

Statistieken tonen aan dat het sterftecijfer onder kalveren 

(circa 12% tot 6 maanden) relatief hoog is. Daarmee is de 

jongveeopfok een bijzonder belangrijk bedrijfsonderdeel 

op melkveebedrijven en vraagt aandacht. 

1.2 Kosten jongveeopfok
Het opfokken van een kalf tot aan een melkproducerende 

drachtige vaars kost gemiddeld twee jaar tijd en natuurlijk 

geld. Melkveehouders die alles rekenen, exclusief de 

gebouwen, komen uit op circa 2 1.500 per opgefokte 

vaars. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte komt dat 

neer op 4 tot 5 cent per liter melk. Een behoorlijke 

kostenpost derhalve. Het is dan ook zaak de vaars en 

later de koe zo lang mogelijk te laten produceren. Bij 

een hoge levensproductie wordt de afschrijving van de 

opfok (verminderd met de uitstootwaarde van de koe) 

uitgesmeerd over veel liters en daarmee per liter melk 

goedkoper.
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Uitbesteden

Bij een krap voer- of arbeidsaanbod is het te overwegen de 

jongveeopfok uit te besteden. Ook wanneer nieuwbouw 

noodzakelijk is, kan het goedkoper zijn een goede 

opfokker te zoeken. Jongvee goed opfokken is een vak 

apart en vraagt daarom de nodige aandacht en energie. 

Bij een toenemende arbeidsdruk op de bedrijven maken 

veel ondernemers de beslissing de opfok uit te besteden 

aan een professionele opfokker. Ook beperkingen in 

huisvesting, voeraanbod, milieuvergunning of mest- en 

regelgeving kunnen redenen zijn om de opfok op een 

ander bedrijf neer te leggen.

Leg daar ook de kosten naast die zelf gemaakt moeten 

worden voor de jongveeopfok en bekijk ook de kosten 

voor huisvesting, mestafzet en arbeid. Tegen een dagtarief 

tussen 2 1,50 en 2 2,00 (in West-Europa) vindt de opfok 

op een ander bedrijf plaats. De kosten bedragen dan 

tussen de 2 1100 en 2 1400 euro per opgefokte vaars. 

Het uitbesteden kost omgerekend per kilo melk ongeveer 

3 eurocent per geproduceerde liter, wanneer uitgegaan 

wordt van een levensproductie van 30.000 kilo melk. 

Hoe meer de koeien in hun leven produceren, hoe lager 

de kosten per kilo melk voor de opfok en dus ook hoe 

efficiënter de opfok is geweest.

1.3 Doelen opfok
De opfok heeft als belangrijkste doel een vaars te krijgen 

die meestal rond de 24 maanden kalft, voor afkalven circa 

630 kilo weegt, na afkalven 570 kilo (te controleren in de 

melkrobot) en zo gebouwd is dat ze lang en productief 

kan leven. In één zin is het heel gemakkelijk opgeschreven, 

maar de praktijk is weerbarstiger. Toch bepaalt de opfok 

voor een groot deel het succes van de melkerij. Vaarzen 

die lichter (en vaak jonger) zijn bij het afkalven produceren 

ook minder melk in de eerste lactatie, hebben meer kans 

op uitval en gaan te weinig lactaties mee. Een gemiddelde 

Nederlandse melkkoe gaat 3,4 lactaties mee en geeft 

dan ruim 30.000 liter melk. In Amerika en Canada gaan 

de koeien gemiddeld 2,8 lactaties mee. De gemiddelde 

levensduur bij de afvoer van koeien is dan 58 maanden.

Zwaardere, goed ontwikkelde vaarzen zijn gemiddeld 

sneller drachtig, produceren meer melk tijdens de eerste 

lactatie, hebben een langere levensduur en kunnen zich 

beter in de kudde handhaven. 50 kg extra lichaamsgewicht 

bij aanvang van de eerste lactatie betekent circa 850 liter 

melk meer gedurende de totale levensduur van de vaars.

Ook de kwaliteit van de benen en de aanleg van een 

kwaliteitsuier wordt voor een belangrijk deel al in de 

Tabel: opfokkosten jongvee (in euro’s per afgeleverde vaars) in bestaande gebouwen en bij eigen ruwvoervoorziening.

Directe kosten

Voerkosten 177

Waarvan melkpoeder 45 

Waarvan krachtvoer 132

Gezondheidskosten 43

Inseminatie 36

Strooisel 45

Uitval 1

Gewas en bewerkingskosten 590

Arbeid 423

Ov. niet toeg. kosten 74

Totaal kosten per afgeleverde vaars 1566

Totaal kosten per 100 kilo melk 4,9*

Uitbesteden opfok 1161

Totaal kosten uitbesteden per 100 kilo melk 3,5

* op basis van levensproductie

Bron: Nederland; Animal Sciences Group, 2007
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Tabel: opfokkosten per kilo melk in relatie tot levensproductie.

Levensproductie (kg melk) Opfokkosten per kg melk (eurocenten)

5.000 24

10.000 12

25.000 4,8

50.000 2,4

Bron: Booij en Grondman, 2005

Tabel: relatie tussen afkalfleeftijd vaarzen en melkproductie in de eerste en tweede lactatie.

 

Afkalfleeftijd (mnd) Melkproductie 1e lactatie Melkproductie 2e lactatie 

23,9 6.593 8.038 

24,6 6.317 7.743 

26,2 5.961 6.879 

27,8 5.832 6.374 

Bron: Van Gaasbek et al., 1996

Tabel: afkalfleeftijd vaars, levensproductie en totaal aantal lactaties.

Afkalfleeftijd (mnd) Levensproductie Totaal aantal lactaties 

21 21.330 2,4 

22 31.230 3,1 

23 38.345 3,7 

24 36.154 3,2 

25 32.085 3,2 

26 21.465 2,3 

27 19.960 2,1 

Bron: Van Amburgh, 2000
 

opfok bepaald. Bij verkeerde voeding vervet de uier al 

wanneer de dieren nog maar halverwege de opfok zijn. 

Kortom: alleen een vaars die prima in elkaar zit kan zich 

ontwikkelen tot een mobiele zelfredzame koe. Een koe 

die zichzelf staande weet te houden in een kudde met 

een hoge melkproductie en vitaal genoeg is om met eigen 

initiatief bijvoorbeeld de melkrobot te bezoeken. Ook haar 

pens moet optimaal ontwikkeld zijn zodat ze veel ruwvoer 

kan verwerken. Al met al vormt het opfokken van jongvee 

een belangrijke basis voor probleemloos melken. 

Melkveehouders doen er goed aan hun jongveeopfok 

kritisch onder de loep te nemen. Meet en weeg eens een 

aantal dieren en kijk kritisch naar de hele ontwikkeling van 

de dieren, naar de huisvesting en naar de voeding. Kan 

het beter? Heb ik er genoeg tijd voor? Het verbeteren van 

de jongveeopfok wordt met rente weer terugverdiend op 

het moment dat de vaars aan de melk komt. Al helemaal 

wanneer door een betere opfok de dieren één of twee 

maanden eerder afkalven. Deze extra melkproductie is 

direct al winst.
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Grafiek: relatie tussen lichaamsgewicht en hoeveelheid geproduceerde melk in de eerste en tweede lactatie.
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Bron: Nederland; Animal Sciences Group, 1991

 

 

Diagram: tijdsbesteding op melkveebedrijven, inclusief jongveeopfok. 

overhead 12%

jongveeproces 15%

15% voeren

40% melkproces, 
incl. dierverzorging 

ruwvoerproces 18%

Bron: Bestra Consultancy
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Procedure kalveropfok

Statistieken geven weer dat de •	
gemiddelde kalversterfte (circa 12% 
tot 6 maanden) op melkveebedrijven 
relatief hoog is en daarmee aandacht 
verdient.
Doel van de jongveeopfok is een •	
volgroeide vaars die op het juiste 
gewicht kalft, gemakkelijk produceert, 
veel ruwvoer kan verwerken en met 
een sterk exterieur heel zelfredzaam is.
De opfokkosten voor een vaars liggen •	
gemiddeld rond de 2 1.500 exclusief 
gebouwen.

Bij ruimtegebrek, vanuit het oogpunt •	
van arbeidsbesparing of op andere 
gronden kan de jongveeopfok ook 
worden uitbesteed.
Vaarzen die lichter zijn bij het •	
afkalven produceren minder melk in 
de eerste lactatie, hebben een hoger 
uitvalspercentage en gaan gemiddeld 
minder lactaties mee.
Een optimale jongveeopfok verdient •	
zich snel terug; de vaars bereikt eerder 
het gewenste gewicht en zal actief en 
zelfredzaam de robot bezoeken.
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2 Afkalfmanagement 

2.1 Voeding droge koeien
Een goede start van de opfokperiode begint met 

een vlotte geboorte van een vitaal kalf. Daar aan 

voorafgaand is een optimaal management en een juiste 

voeding van droge koeien cruciaal. Als de koeien tijdens 

de droogstand hun conditie behouden en het aantal 

zware geboorten verlaagd kan worden, dan verbetert 

de biestkwaliteit. Een minder goed management van 

koeien drie weken voor afkalven, leidt al snel tot meer 

zieke kalveren en een hogere kalversterfte binnen 

24 uur (inclusief doodgeboorte). Ook zorgt een goede 

droogstand voor een goede voeropname direct na het 

kalven en daarmee een minimale negatieve energiebalans 

bij de koe.

Problemen met de stofwisseling

Waarom is het management en de voeding van droge 

koeien zo belangrijk? Omdat bijna 80 procent van de 

gezondheidsproblemen rondom afkalven ontstaat tijdens 

de droogstand. Aan het einde van de droogstand daalt 

de drogestof opname naar 10 tot 12 kilogram drogestof, 

waardoor koeien al voor afkalven in een negatieve 

energiebalans komen. De drogestof opname op de 

dag van afkalven bepaalt hoeveel drogestof de koe zal 

opnemen op 21 dagen in lactatie. Hoe verder de drogestof 

opname daalt, des te meer extra energie een koe haalt uit 

de afbraak van lichaamsreserves. Hierbij wordt lichaamsvet 

afgebroken waardoor vrije vetzuren (Non Esterified 

Fatty Acids, kortweg NEFA’s) in het bloed terecht komen. 
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Een hoog niveau aan NEFA’s (zie grafiek) in het bloed 

verhoogt het risico op leververvetting, zware geboorten, 

aan de nageboorte blijven staan, (slepende) melkziekte, 

lebmaagverdraaiing en mastitis. Koeien met melkziekte 

hebben een tekort aan calcium in het bloed. De oorzaak 

is vaak een overmaat aan kationen – met name natrium 

en kalium – in het rantsoen. Koeien met melkziekte 

vreten minder en hebben zwakkere spiercontracties. 

Daardoor wordt de geboorte van het kalf zwaarder en 

blijft een koe eerder aan de nageboorte staan. Het risico 

op doodgeboorte neemt toe als het afkalfproces te lang 

duurt.

Close-up koeien

Het is raadzaam om koeien in de vroege droogstand 

een ander rantsoen te voeren dan de koeien in de 

zogenoemde close-up periode ofwel de laatste twee 

tot drie weken voor afkalven. De vroege droogstand is 

bedoeld voor het opdrogen van het uier en herstel van 

de penswand. Zorg daarom voor een rantsoen met weinig 

energie en veel celwandrijk materiaal. De koeien gaan 

dan veel herkauwen waardoor de pens-pH stijgt en de 

penswand zich herstelt. Daarnaast zorgt een structuurrijk 

rantsoen ervoor dat de pens voldoende volume behoudt. 

De close-up koeien moeten zo goed mogelijk aan het 

vreten worden gehouden om te zorgen voor zoveel 

mogelijk conditiebehoud en voorbereiding op het 

rantsoen in de lactatie. Verstrek de close-up koeien een 

rantsoen met meer energie en een lager celwandaandeel. 

Bij verstrekking van een uitgebalanceerd, smakelijk 

rantsoen met voldoende structuur is de kans op een 

normaal geboorteverloop veel groter. Het is van belang 

niet te grote wisselingen in voedermiddelen in de diverse 

rantsoenen te hebben, zodat er geen grote veranderingen 

in het pensmilieu van de koe optreden.

Mengvoeders die anionische zouten bevatten, verlagen de 

kation-anionbalans, waarmee melkziekte en zuchtvorming 

kunnen worden voorkomen. Met name glucogene energie 

in het rantsoen voorkomt leververvetting en slepende 

melkziekte. Met een juiste voorziening van mineralen, 

vitaminen en spoorelementen verhoogt de weerstand van 

de koe. Dit levert minder biest op (5 tot 8 liter bij de eerste 

melking is ideaal) maar wel een veel betere biestkwaliteit 

(meer afweerstoffen en goede verhouding vet en eiwit 

voor het kalf). Goede biest (zie ook hoofdstuk 2.3) 
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Grafiek: relatie drogestof opname en NEFA's in het bloed.
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Management droge koeien

Voer koeien in de vroege droogstand •	
een rantsoen met weinig energie en 
veel celwandrijk materiaal.
Tijdens de droogstandsperiode is •	
behoud van conditie belangrijk, voer 
een uitgebalanceerd en smakelijk 
rantsoen met een hoger energie- en 
een lager celwandaandeel.
Voer geen grote wisseling in •	
rantsoeningrediënten door om 
een stabiel pensmilieu van de koe 
te handhaven.

Anionische zouten in het close-•	
up rantsoen kunnen een bijdrage 
leveren aan de preventie van 
melkziekte en zuchtvorming; let wel 
op de drogestof opname vanwege 
verminderde smakelijkheid.
Na afkalven is het verstrekken van •	
glucogene energie in het rantsoen 
belangrijk om een goede start van de 
lactatie te realiseren.
Gezonde koeien zijn actief en •	
activiteit is een belangrijke 
voorwaarde om de capaciteit van de 
robot optimaal te benutten.
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Bron: aangepast van Dyk, 1995

Grafiek: effecten lage en hoge concentraties NEFA's op de gezondheid.
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verhoogt de weerstand en de overlevingskans van het 

kalf. Als de aandacht gericht is op goed management van 

de koeien rondom afkalven, heeft de veehouder al veel 

gewonnen. Koeien in een goede conditie blijven gezonder 

en actiever en starten beter op. Voldoende activiteit van 

de koeien is altijd belangrijk voor voldoende voeropname. 

Als er met robots gemolken wordt, zijn gezonde, actieve 

koeien een belangrijke voorwaarde om het aantal 

dagelijkse melkingen hoog genoeg te houden en de 

capaciteit van de melkrobot goed te benutten. 



Management 
rondom kalven

Voorkom stress bij de koeien rondom •	
het afkalven (stress remt het 
geboorteproces).
Een hygiënische en schone afkalfstal •	
of -groep is van belang om problemen 
tijdens en na het afkalven te 
voorkomen.
Als geboortehulp nodig is, werk dan •	
rustig en schoon en wacht na het breken 
van de potenblaas twee uur alvorens 
assistentie te verlenen.
Het tijdig weghalen van het kalf •	
bij de koe vermindert de kans op 
ziekteoverdracht en verbetert de droge 
stofopname van de koe na afkalven.
Het verstrekken van lauw/warm water •	
(met eventueel een energiedrank) na de 
geboorte bevordert het herstel van de 
koe na het afkalven.
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2.2  Optimale afkalfomstandigheden
Comfortabele afkalfstal en hygiëne

Naast conditiebehoud is het voorkomen van stress rondom 

afkalven belangrijk voor een goed afkalfproces. Leg 

hoogdrachtige koeien in de watten en laat niets aan het 

toeval over. Breng de koeien enkele dagen voor afkalven 

in een afkalfstal met zachte ondergrond en voldoende 

grip, bijvoorbeeld stro. De afkalfstal moet voldoende 

ruim en schoon zijn. Genoeg ruimte is noodzakelijk om 

verloskundige hulp te kunnen bieden als dat nodig is. 

De afkalfkoeien hebben minder stress als ze hun 

soortgenoten kunnen zien en horen. Een comfortabele 

omgeving en het aanbieden van smakelijk voer en 

voldoende water zorgen dat droge koeien voldoende 

blijven vreten en het verlaagt de concentraties van 

stresshormonen. Laat de koe in de afkalfstal of een 

speciale opstartgroep (bijvoorbeeld strohok achter de 

robot) voor verse koeien lopen totdat de nageboorte 

is afgekomen. Zo kan het individuele dier beter 

gecontroleerd worden op eventuele opstartproblemen. 

Huisvest een verse koe niet in de zieke koeien groep.

Voorkom overdracht van ziekten en reinig en desinfecteer 

de afkalfstal grondig na elke geboorte. Kalveren worden 

tenslotte zonder weerstand geboren, waardoor het 

risico op infecties groot is. Daarnaast is de hygiëne van 

de koe belangrijk. Voordat verloskundige hulp aan een 

koe in de afkalfstal wordt verleend, reinig eerst de 

achterhand en het uier van de koe met water en een 

desinfectiemiddel. Gebruik ook alleen gereinigd en 

gedesinfecteerd verlosmateriaal. Verleen niet te snel 

geboortehulp, het veroorzaakt bij sommige koeien teveel 

stress en dat vertraagt het geboorteproces. Grijp pas in 

nadat de pootjesblaas minimaal twee uur is gebroken 

en het geboorteproces niet verder gaat. Bij vaarzen 

neemt het geboorteproces langer in beslag. Werk bij 

geboortehulp hygiënisch en met voldoende glijmiddel om 

de geboorteweg niet te stroef te laten worden. Na een 

zware geboorte is het raadzaam om de geboorteweg af 

te koelen met koud water om overmatige zwellingen te 

voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat het raadzaam 

is om koeien na het afkalfproces te voorzien van lauw/

warm water met eventueel een toevoegmiddel (glucogene 

energiebron). Dit om de koeien na afkalven snel te laten 

herstellen.

Kalf weghalen bij de koe

Het kalf zo snel mogelijk na de geboorte bij de moeder 

weghalen heeft een aantal belangrijke voordelen:

Het risico van ziekteoverdracht van koe op kalf is  �

kleiner. Koeien dragen diverse virussen en/of bacteriën 

bij zich, die gevaarlijk kunnen zijn voor het kalf, maar 

geen invloed hebben op de koe. 

Met name de overdracht van para-tbc (via mest) neemt  �

af als de moederkoe het kalf niet kan aflikken.

De koe heeft minder last van stress als het kalf direct  �

wordt weggehaald en niet pas nadat het kalf is afgelikt.

Er is meer controle op de biestopname.  �

De koe wordt niet afgeleid door het kalf, waardoor de  �

drogestof opname hoger is.

Koeien rondom afkalven goed laten vreten, is belangrijk 

om gezondheidsproblemen te voorkomen. Verstrek direct 

na afkalven bijvoorbeeld een energiedrank die gemakkelijk 

opneembare energie bevat. Het stimuleert de activiteit 

en voeropname van koeien na de geboorte van het kalf. 

De individuele huisvesting van een kalf direct na de 

geboorte in een schone, droge, tochtvrije en warme iglo 

of eenlingbox maakt een goede controle op voeropname, 

water, mestconsistentie en ziekten mogelijk. Ook 

vermindert het de kans op overdraagbare aandoeningen. 
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Zorg dat er voldoende individuele hokjes beschikbaar zijn, 

zodat er altijd tijd is om deze te reinigen, te ontsmetten en 

te laten drogen voordat het volgende kalf de iglo of box 

gebruikt. Een eenlingbox moet minimaal de schofthoogte 

van een kalf breed zijn (80-90 cm). Gezonde vitale kalveren 

kunnen na enkele dagen naar de kalverdrinkautomaat.

2.3 Biestmanagement
Weerstand en biest 

Kalveren komen ter wereld zonder weerstand, ze hebben 

geen antistoffen in het bloed. De placenta van de moeder-

koe is namelijk ondoorlaatbaar voor grote eiwitten. Het 

net geboren kalf moet zijn weerstand halen uit de biest. 

Antistoffen of antilichamen in de biest zorgen ervoor 

dat ziekteverwekkers minder kans hebben om het kalf 

ziek te maken. Om de kwaliteit van de biest te verhogen 

is het mogelijk de koeien te enten tegen onder andere 

Rota- en Coronavirussen. Na de enting scheidt de koe 

antistoffen tegen deze virussen uit in de biest. De kalveren 

krijgen dan automatisch meer bescherming tegen deze 

veelvoorkomende, diarreeveroorzakende virussen. De 

opnamecapaciteit van de darmen voor antilichamen is het 

grootst direct na de geboorte. Twaalf uur na de geboorte 

is de opnamecapaciteit al met 50 procent gedaald, terwijl 

24 uur na de geboorte nagenoeg geen antilichamen meer 

worden opgenomen.  

 

Daarom is het belangrijk om vlug, vaak en veel

biest te verstrekken. Probeer in de eerste uren na de 

geboorte tot 4 liter biest te verstrekken. Elk uur later 

neemt de absorptiecapaciteit van de darmen voor de 

antistoffen met bijna 10% af. 

De hoeveelheid biest is afhankelijk van de kwaliteit, 

maar de volgende regels gelden algemeen: 

Vlug: Zorg ervoor dat het kalf de eerste uren na de 

geboorte al minimaal 3 tot 4 liter biest opneemt. De 

eerste twaalf uur is het belangrijk dat het kalf circa 5 tot 6 

liter biest heeft gehad, de daarop volgende 12 uur nog met 

minimaal 1 liter aanvullen. 

Vaak: Verstrek biest met regelmaat tot 4 liter de eerste 

uren na de geboorte. Deze hogere frequentie bevordert de 

totale opname van biest.

Veel: De antistoffen die in de eerste zestien uur worden 

opgenomen, beschermen het kalf drie tot vier weken tegen 

infecties. Daarna begint de productie van eigen antistoffen. 

De hoeveelheid opgenomen biest is dus van groot belang.

Biestverstrekking betekent hygiënisch werken. Verzamel 

en voer biest altijd in schone en gedesinfecteerde emmers. 

Gebruik bij voorkeur schone, aparte laarzen en kleding op 

de kalverafdeling. 
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Grafiek: belang van de immuniteit via de biest, zolang de eigen immuniteit nog onvoldoende is. Als de koe langer dan 6 weken 
op het bedrijf aanwezig was, dan zijn de antistoffen in de biest specifiek voor het bedrijf. Het niveau aan antilichamen uit de 
biest is het hoogst in het lichaam van het kalf 24 tot 36 uur na de geboorte.

Bron: Intervet Shering-Plough

passieve immuniteit

actieve immuniteit
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Pasteurisatie

Geef de kalveren nooit biest of melk van koeien met 

mastitis, tenzij deze melk gepasteuriseerd is. De darm 

van het kalf is ook doorlaatbaar voor bacteriën en 

andere ontstekingscellen en dat belemmert de opname 

van antistoffen. Mastitismelk bevat ook antibiotica. Het 

verstrekken van antibiotica aan een jong kalf is niet 

wenselijk. Het risico is dan aanwezig dat kalveren daardoor 

op latere leeftijd resistente bacteriën bij zich dragen. Door 

het pasteuriseren van de melk worden de ziektekiemen 

gedood en is de melk geschikter voor verstrekking 

aan de kalveren. Onderzoek heeft aangetoond dat 

pasteurisatie van biest gedurende een half uur tot een uur 

bij 60 graden Celsius geen effect heeft op de hoeveelheid 

immuunglobuline IgG en de viscositeit van de biestmelk.

Kwaliteit van biest

Een goede biestkwaliteit is belangrijk voor een goede start 

van het pasgeboren kalf. De weerstand van de moeder en 

de hoeveelheid biest die de koe produceert, beïnvloeden 

de biestkwaliteit het meest. Melk na afkalven de koe zo 

snel mogelijk en volledig uit voor de beste kwaliteit biest. 

Zorg ervoor dat de uier goed schoon is om de kans op het 

overbrengen van para-tbc te verkleinen. Koeien die veel 

biest produceren (>10 kg/dag) leveren een minder goede 

biestkwaliteit. De concentratie van antilichamen is door 

een grotere verdunning veel lager. 

Wanneer mag melk nog biest heten? De melk van de 

eerste melkgift na afkalven is biest en bevat de meeste 

antilichamen. De tweede en de derde melkgift na afkalven 

wordt transitiemelk genoemd. Biest zorgt voor passieve 

immuniteit en belangrijke nutriënten voor het kalf. 

Tabel: samenstelling van biest, transitiemelk en melk. 

Melkbeurt

1 2 3 melk

Droge stof (%) 23,90 17,90 14,10 12,90

Eiwit (%) 14,00 5,10 5,10 3,10

IgG (mg/ml) 48,00 2,05 15,00 0,60

Vet (%) 6,00 5,40 3,90 4,00

Lactose (%) 2,70 3,90 4,40 5,00

Mineralen (%) 1,10 1,00 0,80 0,70

Vit. A (ug/dl) 295,00 190,00 113,00 34,00

Bron: aangepast van Foley en Otterby, 1978

 

Biest bevat:

Antistoffen (IgG, IgM en IgA) [Ig betekent  �

Immuunglobuline en is een ander woord voor 

antistoffen. De G, M en A geven een bepaald 

type antistof in de biest weer.].

Hoogwaardig energetische voedingsstoffen. �

Mineralen en vitaminen. �

Stoffen die bevorderen dat de eerste mest  �

(Meconium genaamd) wordt uitgedreven.

A-specifieke antibacteriële factoren. �

Enzymen (lactoferrine). �

Witte bloedcellen = leukocyten. �

Qua voedingswaarde is de samenstelling van de melk van 

de eerste drie dagen anders dan van normale melk. De 

concentratie vet, eiwit, mineralen, vitaminen, hormonen en 

enzymen is veel hoger. Het gehalte aan lactose is lager. De 

koeien kunnen gevaccineerd worden tegen ziekte  verwekkers 

zoals E. coli bacteriën en Rota- of Coronavirussen. Deze 

koeien geven dan meer antistoffen tegen deze diarree-

veroorzakers door aan hun kalveren via de biest. Vaccineren 

bestaat meestal uit een basisvaccinatie en een hervaccinatie. 

Ook is het goed om te weten dat oudere koeien een hogere 

concentratie IgG (85% van het totale aantal antistoffen) 

in de biest hebben dan jongere dieren. Vries dan ook bij 

voorkeur biest van oudere koeien in om wat op voorraad te 

hebben wanneer een koe te weinig biest heeft voor het kalf.
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Tabel: gemiddelde concentratie IgG (mg/ml) in biest van 
koeien met verschillende pariteiten. 

Lactatienummer IgG concentratie (mg/ml)

1 42,8

2 42,8

3 50,8

4 56,6

>5 55,5

Bron: Hendrix-UTD

Bepaling kwaliteit van biest

De kwaliteit van biest of colostrum varieert sterk tussen 

koeien. Uit onderzoek blijkt dat de concentratie van IgG 

in colostrum gemiddeld 48,2 mg/ml bedraagt met een 

spreiding van 20 tot meer dan 100 mg/ml. Een slechte 

kwaliteit biest betekent weinig weerstand voor het kalf 

en dat verhoogt de kalversterfte. De kwaliteit van biest 

is eenvoudig te meten met een colostrummeter. De 

bepaling is gebaseerd op de relatie tussen de concentratie 

antistoffen en de dichtheid. Een hogere dichtheid 

betekent dat de concentratie antistoffen hoger is. Doe de 

meting altijd bij een biesttemperatuur van 25-30 graden 

Celsius, want de temperatuur beïnvloedt de dichtheid. 

Toepassing colostrummeter

Gebruik alleen de biest van de eerste melkgift. Zorg 1. 

ervoor dat de opvangemmer schoon en droog is. Ook het 

uier moet schoon zijn, zodat het een ‘schone’ meting is. 

Doe de biest in de plastic maatcilinder. Zorg ervoor 2. 

dat de biest een temperatuur heeft van ongeveer 

25 graden Celsius. Bij afwijkingen is de meting minder 

betrouwbaar. 

De maatcilinder moet tot de bovenkant gevuld zijn. 3. 

Zorg ervoor dat er geen schuim meer aanwezig is. 

Verwijder het vuil en schuim aan de buitenkant.  

Tip: Het overvullen van het meetglas zorgt er auto-

matisch voor dat er geen schuim aanwezig is in het glas. 

Laat de colostrummeter voorzichtig in de biest zakken. 4. 

Let op! Laat de colostrummeter niet in één keer los. De 

colostrummeter moet drijven om de schaal nauwkeurig 

te kunnen lezen.

Als het instrument in het glas drijft, bepaal dan de 5. 

kwaliteit van de biest op basis van de kleur van de 

colostrummeter.

Bewaren van biest

Biest kan worden ingevroren. Dan is er wat op voorraad 

voor het geval een koe geen of weinig biest geeft. In 

de koelkast is biest maximaal drie dagen houdbaar. 

Ingevroren biest is één jaar houdbaar. De temperatuur van 

de vriezer moet lager zijn dan -20 graden Celsius.

Vries alleen goede kwaliteit biest in. �

Vries bij voorkeur biest in van oudere koeien. Deze  �

biest heeft een grotere variatie aan bedrijfsspecifieke 

antistoffen, omdat de koeien al met meer bedrijfs-

specifieke ziekteverwekkers in aanraking zijn gekomen.

Vries porties van 2 tot 4 liter en 100 tot 200 ml in.  �

De porties van 2 tot 4 liter kunnen gebruikt worden 

als complete voeding als de moeder last heeft van 

mastitis, para-tbc of is overleden. De kleine porties 

zijn bruikbaar als aanvulling van de (kunst)melk om de 

immuniteit in de darm te verhogen.

Ontdooi de biest door deze in een afgesloten plastic bak 

in een emmer warm (40 tot 45 graden Celsius) water te 

leggen. Ontdooi biest nooit in de magnetron of in te 

heet water. Lokaal wordt de temperatuur veel te hoog, 

waardoor de antistoffen (eiwitten) kapot gaan.

Biestsupplementen en kunstbiest 

Met biestsupplementen (gevriesdroogde biest of wei) kan 

een mindere kwaliteit biest aangevuld worden om de IgG 

concentratie te verhogen. Andere bronnen zijn serum uit 

het bloed van koeien of eieren. De meeste supplementen 

bevatten 25-45 gram IgG per dosis. De IgG opname van 

supplementen biest is laag. Producten op basis van serum 

verhogen de IgG opname wel. Kunstbiest kan natuurlijke 

biest volledig vervangen. Naast antistoffen bevat kunstbiest 

ook nutriënten (energie) die het kalf de eerste 24 uur nodig 

Biestmanagement heeft een grote invloed op de 
kalversterfte op het bedrijf. Kalveren met een lage 
weerstand hebben een grotere kans op ziekte en sterfte. 
Streef naar een kalversterfte (inclusief doodgeboorte) in 
het eerste jaar die lager is dan 10%.



Management 
rondom het 
pasgeboren kalf

Zorg ervoor dat het kalf de eerste •	
uren na de geboorte al minimaal 3 
tot 4 liter biest opneemt.
Biest zorg voor passieve immuniteit •	
van het kalf en de kwaliteit van de 
biest is dan ook van groot belang. 
Door het vaccineren van koeien 
tegen Rota- en Coronavirussen of 
E-coli produceert de koe antilichamen 
die met de biest worden afgegeven 
en de kwaliteit van de biest 
verhogen.
Met een colostrummeter kan •	
het gehalte aan antistoffen 
(immuunglobulinen) in de biest 
worden gemeten.
Biestsupplementen of kunstbiest •	
kunnen de verstrekking van biest van 
de koe vervangen of aanvullen.
Para-tbc is een besmettelijke •	
darmontsteking. Door goede hygiëne 
maatregelen in acht te nemen kan 
de incidentie van deze ziekte worden 
verlaagd.

SucceSvol jongvee opfokken

17

heeft. Kunstbiest bestaat uit gevriesdroogde biest of serum. 

Eén dosis bevat 125 gram IgG. Het voeren van echte biest 

heeft altijd de voorkeur boven het gebruik van kunstbiest. 

De inzet van kunstbiest kan ziekten en sterfte bij kalveren 

verminderen als:

Er geen biest beschikbaar is. �

De biestkwaliteit slecht is. �

De biest ongewenste ziekteverwekkers bevat. �

Worden supplementen of kunstbiest ingezet dan moeten 

deze vrij zijn van ziekten zoals BVD – Bovine Virus Diarree 

en para-tbc. 

Let op para-tbc (ook wel Johne’s disease genoemd)

Para-tbc is een slepende besmettelijke darmontsteking. 

Besmette koeien verspreiden de ziekte via de mest, 

melk en biest. Jonge kalveren zijn erg gevoelig voor 

besmetting. Hoe jonger het dier, des te groter het 

risico op besmetting. De bacterie kan lang buiten het 

lichaam overleven onder andere in grond en kuilgras. De 

overdracht van infectie van volwassen dieren op kalveren 

kan verkleind worden door:

Een schone koe en een schone afkalfstal bij de  �

geboorte. 

Het kalf direct na de geboorte bij de koe weg te halen.  �

Het kalf alleen biest vrij van deze ziekten te  �

verstrekken.

Gepasteuriseerde biest en na de biestperiode  �

uitsluitend kunstmelk of gepasteuriseerde melk te 

verstrekken.

De kalveren tot een leeftijd van 12 maanden apart van  �

de runderen van twee jaar en ouder te huisvesten. 

Voorkomen dat er mest van oudere dieren in de  �

jongveestal komt. 

Van jong naar oud te werken en gebruik aparte  �

bedrijfskleding voor deze twee leeftijdsgroepen. 

Voorkomen van verontreiniging van het drinkwater  �

(gescheiden drinkwatercircuit en geen oppervlakte 

water). 

Houd kalveren het eerste jaar binnen en geef ze goed  �

gewonnen niet met mest vervuild ruwvoer.

Geen weidegang van jonge kalveren (kan besmet zijn  �

met para-tbc). 

Geen voerresten naar het jongvee. �

Voorkom contact met ander vee, zoals geiten. �

Tabel: indicatie biestmeter.

Kwaliteit Kleur Dichtheid Conc. IgG (mg/ml)

Goed Groen > 1,047  > 50

Matig Oranje 1,036 – 1,046 22 -50

Slecht Rood < 1,035 < 22

Bron: Biogenics; Waterman, 1998
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3  Melkperiode

3.1  De eerste stappen op weg naar 
een lang en duurzaam leven

Een pasgeboren kalf verdient alle aandacht. Ook al 

duurt het nog een paar jaar, de eerste stappen naar een 

hoogproductieve duurzame koe worden al in de eerste 

levensdagen van het kalf gezet. Biest is hierbij de eerste 

vereiste: veel, vers, vlug en vaak, zo luidt het motto. Dus de 

eerste uren na de geboorte minimaal 3 tot 4 liter biest. Een 

sonde kan helpen om de eerste belangrijke melk in het kalf 

te krijgen. Het is handig om een portie biest in de vriezer 

te bewaren voor het geval een koe geen biestmelk heeft. 

In heet water (bij te heet water gaan de antistoffen kapot, 

temperatuur rond de 40 graden Celsius) is de biest te 

ontdooien en op drinktemperatuur van 35 tot 40 graden.

3.2  Kunstmelk of koemelk?
De derde of de vierde dag na de geboorte kan 

overgeschakeld worden op kunstmelk of gewone 

(gepasteuriseerde) koemelk. Kunstmelk of koemelk, 

het kan allebei. We weten dat veel veehouders hun 

overtollige melk aan de kalveren voeren en dat het 

gemakkelijk werkt, maar kunstmelk voldoet beter 

aan de voedingsbehoefte van het kalf. Naast de 

noodzakelijke voedingsstoffen bevat kunstmelk ook 

vitaminen en mineralen die belangrijk zijn voor een 

goede groei. Daarnaast is kunstmelk constant van smaak 

en samenstelling en levert het geen risico op voor het 

overbrengen van infectieziekten zoals para-tbc. De juiste 

dosering en een voerschema staan op elke zak kunstmelk 

nauwkeurig beschreven. 



Start van de opfokperiode

Zorg ervoor dat het kalf de eerste •	
uren na de geboorte al minimaal 
3 tot 4 liter biest opneemt.
Kunstmelk voldoet beter aan de •	
voedingsbehoeften van het kalf.

Zowel kunstmelk zonder als met een •	
aandeel magere melkpoeder kan 
aan de kalveren worden gevoerd; 
echter, de eerste twee levensweken 
zijn kalveren wel minder goed 
in staat om niet-melkeiwitten te 
verteren.
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In de Lely Calm drinkautomaat kunnen zowel verse melk 

als kunstmelk worden verstrekt. Belangrijke voorwaarde 

voor de kunstmelk is dat zij mengbaar is bij een specifieke 

temperatuur (43 graden Celsius). Er zijn diverse typen 

kunstmelk op de markt, melkpoeder met en zonder 

een aandeel magere melkpoeder. Onderzoek heeft 

aangetoond dat melkpoeder zonder magere melkpoeder 

prima geschikt is als voedingsbron voor de kalveren en 

dat een gelijke groei kan worden gerealiseerd. Daarbij 

moet wel aangetekend worden dat kalveren gedurende 

de eerste twee weken van hun leven slecht in staat zijn om 

niet-melkeiwitten te verteren. Het is dan ook aan te raden 

pas na deze leeftijdsgrens over te schakelen naar poeder 

zonder aandeel magere melkpoeder.

3.3  Van lebmaag naar pensontwikkeling
Bij jonge kalveren is het magenstelsel nog amper 

ontwikkeld. De lebmaag, waar de melk verteerd wordt, 

kan bij een pasgeboren kalf 1,5 tot 2 liter aan. De pens 

heeft nog maar een volume van 0,75 liter. Op een leeftijd 

van 8 weken kunnen zowel de pens als de lebmaag 6 liter 

bevatten. De groei van de pens is tussen 3 en 8 weken bij 

de kalveren groter dan de groei van het kalf zelf. Aan het 

einde van de melkfase is de pens vergroot tot 14 liter 

terwijl de lebmaag 7 liter kan bevatten. Bij volwassen 

runderen is de verhouding pens:lebmaag, 90:10. 

100

80

60

40

20

0

Grafiek: volle melk dekt niet de behoefte van het kalf aan vitaminen en mineralen.
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Bron: Hendrix-UTD
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Ondanks de omvang van de lebmaag is het geen probleem 

tot 4 liter biest te verstrekken. Het overschot loopt dan 

over naar de pens en aangezien daar nog geen bacterie-

leven aanwezig is, leidt dit niet tot problemen.

Ruwvoer stimuleert pens

Naast melk willen de kalveren al heel snel wat krachtvoer 

en (lekker en grof) hooi opnemen. Spelenderwijs leren 

ze al vast voer te eten tot een krachtvoeropname van 

1,5 tot 2 kg per dag wanneer de dieren gespeend 

worden. De penswand van jonge kalveren bevat weinig 

penspapillen. Door ruwvoer met veel ‘prik’, de juiste brok 

en energie wordt de pensontwikkeling gestimuleerd. 

Hoe meer de dieren opnemen, hoe gemakkelijker de 

afbouw van de melkperiode gaat. De overgang naar 

vast voer verloopt beter als de pens zich goed en gezond 

heeft ontwikkeld. Vergeet daarbij ook schoon water 

niet. Het advies luidt vanaf 1 week leeftijd schoon water 

beschikbaar te stellen. Een kalf heeft dagelijks 10% van 

zijn gewicht in water nodig. Met name op warme dagen 

is de behoefte aan vocht groter dan de paar liter melk die 

de kalveren krijgen. In de winterperiode is de behoefte 

aan energie voor kalveren in de melkperiode hoger. Door 

de koude is er meer energie nodig om het kalf in zijn 

onderhoudsbehoefte te laten voorzien.

3.4 Naar de groepshuisvesting
De eerste levensdagen zijn de kalfjes het beste 

af in eenlingboxen of in iglo’s, afhankelijk van de 

mogelijkheden van het bedrijf en het klimaat. Hier kan 

de veehouder of de dierverzorger de individuele kalveren 

goed in het oog houden. Het valt direct op als ze de melk 

niet opdrinken, sloom zijn of zelfs diarree hebben. Er is 

geen twijfel over welk kalf er ziek is en bovendien is de 

kans dat de dieren elkaar besmetten minimaal.

Na 3 tot 10 dagen in de eenlingboxen zijn de kalveren zo 

zelfredzaam dat ze naar een groepshuisvesting (minimaal 

1,5 vierkante meter per kalf) kunnen. Hier leren de dieren 

socialiseren en hebben ze bovendien meer ruimte om skelet 

en spieren al springend en rennend te ontwikkelen. In de 

groepshuisvesting kunnen de kalveren gemakkelijk gevoerd 

worden met een Lely Calm drinkautomaat. Het houdt de 

dieren gezond doordat er meerdere keren per dag gevoerd 

wordt, waarbij de melk altijd dezelfde kwaliteit heeft en op 

de juiste temperatuur is. Groepshuisvesting vraagt minder 

werk (arbeidsbesparing en -verlichting), maar wel meer 

vakmanschap van de veehouder. Het oog van de meester 

waakt over de gezondheid van de dieren, waarbij controle 

van melk- en voeropname gegevens erg belangrijk is. 

Daarbij is het lastiger om bijvoorbeeld na te gaan welk kalf 

de diarree heeft. Wanneer kalveren niet mee kunnen of 

ziek zijn, is het raadzaam ze (tijdelijk) apart te huisvesten.

Figuur: pensen van een kalf gevoerd met melk en hooi (links) en de veel betere ontwikkelde pens die gevoerd is met melk/
hooi/krachtvoer (rechts).

Bron: Pennstate University



Ontwikkeling van 
het jonge kalf

Door de juiste kwaliteit ruwvoer •	
en brok te verstrekken wordt de 
pensontwikkeling van het kalf 
gestimuleerd.
Afhankelijk van klimaat en •	
bedrijfsmogelijkheden heeft 
individuele huisvesting de eerste 
paar levensdagen van het kalf de 
voorkeur.
Na 3 tot 10 dagen kan huisvesting •	
in groepen met een drinkautomaat 
plaatsvinden; de sociale ontwikkeling 
van het kalf begint.
Huisvest zieke (of probleem-) •	
kalveren tijdelijk apart totdat zij 
voldoende hersteld zijn en zich in de 
groep kunnen handhaven.
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3.5  Kalverdrinkautomaat geeft 
betere groei en gezondheid

In groepshuisvesting past een Lely Calm 

kalverdrinkautomaat perfect. Een drinkautomaat kan, 

afhankelijk van het type, 25 tot 30 kalveren voorzien van 

op maat gemaakte porties melk meerdere malen per 

dag. Dit past het best bij het bioritme van het dier. Het 

kalverdrinkstation bereidt alle porties op dezelfde manier:

Verdeling volgens natuurlijk patroon gedurende de dag. �

Verse bereiding van elke portie. �

Juiste temperatuur van 39 graden Celsius voor het  �

spijsverteringsstelsel van het kalf.

Accurate verdeling van poedermelk. �

Hoeveelheid melk per bezoek kan afhangen van de  �

leeftijd.

Een betere gezondheid en groei zijn het resultaat. 

De uitval beperkt zich en de groei is optimaal in deze 

opfokperiode. De Calm zorgt voor altijd dezelfde juiste 

temperatuur van de melk, dezelfde verhouding en een 

portie die precies is afgestemd op de behoefte van het 

kalf. Daarbij is het ook heel eenvoudig de dieren vier keer 

per dag te voeren en de melkgift geleidelijk af te bouwen 

waardoor het spenen ook langzaam plaatsvindt. Hierdoor 

krijgen de dieren de tijd meer ruwvoer op te nemen en 

hun pens te ontwikkelen. Zo worden de kalveren sneller 

opgeleid tot herkauwers en hebben ze minder last van een 

speendip.

Het werk van de melkveehouder bij een Calm beperkt zich 

tot controle. Maar dat is dan ook een heel belangrijke taak! 

Dagelijks dient het apparaat gecontroleerd en gereinigd 

te worden. Kalibreren is een maandelijks klusje waarbij de 

hoeveelheden water en kunstmelk geijkt worden. Dat kan 

heel simpel door bijvoorbeeld na te gaan wanneer één zak 

melkpoeder op is. Bijvoorbeeld bij 20 kalveren van 5 liter 

melk per dag zal de kunstmelk na twee dagen (200 liter 

melk) op zijn. 

Figuur: magen van het jonge kalf en de volwassen koe.
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Diagram: kalversterfte bij drinkautomaten.

Minder 37%

Gelijk 51%

N.v.t. 10%

Meer 2%

 

Volgens 88% van de gebruikers van een Lely Calm kalverdrinkautomaat 
ligt de kalversterfte lager, of op hetzelfde niveau in vergelijking met het 
voorheen gebruikte, traditionele voersysteem. 
Bron: Lely Industries N.V.

Diagram: verbetering van kalvergezondheid.

 

Ja, aanmerkelijk 33%

N.v.t. 7%
Nee, slechter 1%

Geen verschil 18%

Ja, enigszins 41%

 

Volgens 74% van de gebruikers van een Lely Calm kalverdrinkautomaat 
is de gezondheid van de kalveren verbeterd in vergelijking met het hiervoor 
gebruikte, traditionele voersysteem. 
Bron: Lely Industries N.V.

3.6 Minder arbeid en meer flexibiliteit
De Lely Calm levert veehouders tussen 60 en 70% 

arbeidsbesparing op én ook flexibiliteit in de arbeid. 

Bij 50 kalveren is de besparing al gauw 2 uur per dag, 

en dat betekent 700 uren op jaarbasis. Daarbij ligt de 

arbeidspiek op melkveebedrijven ’s morgens en ’s avonds, 

gelijk aan de piekuren in het gezin. Met het uitbesteden 

van het melken aan de robot en het voeren van de 

kalveren door de Calm is de piek uit deze periode gehaald. 

Veehouders kunnen net zo goed om 11.00 of 15.00 uur de 

controle op de drinkautomaat uitvoeren. Eén maal per dag 

een controle is een ‘must’, twee keer is aan te bevelen. 

Op bedrijven die 60 kalveren per jaar opfokken zal de 

Calm zichzelf in drie jaar terugbetalen. Bovendien worden 

de opfokkosten lager, aangezien de vaarzen eerder op 

hun inseminatiegewicht zullen zijn.

Soepel robotgebruik

Overigens is een Lely Calm een perfecte voorbereiding 

voor een melkgevend leven met een melkrobot. De dieren 

leren namelijk al jong hun melk te halen en dus assertief te 

zijn en zijn bovendien gewend geraakt aan automaten die 

hen verzorgen met alle geluiden die daarbij horen. Daar 

heeft de melkveehouder gemak van wanneer de vaars 

voor de eerste keer het automatisch melksysteem in loopt. 

Een standaard voerschema

Een standaard voerschema voorziet de kalveren tot 

ongeveer 60 dagen van melk. In deze periode nemen ze 

dan 415 liter kunstmelk op en 62 kilo kunstmelkpoeder. 

De concentratie is gemiddeld over de hele periode 

ongeveer 135 gram melkpoeder per liter. 

Als de concentratie van het melkpoeder 130 gram per 

liter moet worden, dan betekent dit dat het systeem 

moet worden ingesteld op het doseren van 150 gram, 

aangezien het poeder wordt opgelost met een liter water 

(1 kg). Dit betekent 150 gram melkpoeder op een totale 

hoeveelheid van 1150 gram is 130 gram per liter. De porties 

variëren tussen 0,25 en 0,5 liter, per bezoek nemen de 

kalveren tussen 1,5 liter tot maximaal 2,5 liter op.

Een voorbeeldschema zou er als volgt uit kunnen zien (lees 

voor een aanbeveling het schema op de zak kunstmelk):

De eerste 5 dagen: 3 tot 4 liter per dag �

Dag 5 tot dag 9: 5 tot 6 liter per dag �

Dag 9 tot dag 32: 6 liter per dag �

14 dagen voor het spenen: van 6 naar 2 liter afbouwen �

In deze periode dienen de kalveren te beschikken over 

onbeperkt goed voer en water. Na het spenen is het aan 

te bevelen de omstandigheden gelijk te houden. Vermijd 

daarom verhuizen in de eerste week na het spenen, 

onthoornen of vaccineren. Controleer na het spenen de 

groei van de kalveren. Dit schema is slechts een handvat. 

De omstandigheden maken het noodzakelijk om hierin 

bij te sturen. Bijvoorbeeld wanneer het kouder is. Bij een 

temperatuur van -4 graden hebben de kalveren een 33% 

hogere energiebehoefte. Bij -18 is dat zelfs een 75% 

hogere energiebehoefte. Lely heeft daarom voor de koude 
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Zo werkt een Lely Calm
De Lely Calm mengt automatisch 
een dosis melkpoeder en heet 
(drinktemperatuur is 39 graden) 
water tot één portie kunstmelk. 
Het kunstmelkpoeder dient geschikt 
te zijn voor drinkautomaten. 

De drinkautomaat herkent de dieren 
dankzij de transponders om hun nek. 
Met deze herkenning weet de Calm 
precies hoeveel melk het kalf krijgt en 
geen milliliter meer of minder. Kalveren 
van verschillende leeftijden kunnen 
door de individuele herkenning ook 
gemakkelijk in één groep gehouden 
worden, maar ook is er een mogelijkheid 
één automaat te laten werken voor 
twee gescheiden groepen. Wanneer 
kalveren niet naar de automaat komen, 
zal de Calm een attentielijst maken met 
hierop de dieren die niet gedronken 
hebben en deze dieren vragen daarmee 
de aandacht van de veehouder. 

Krachtvoerstation is optioneel.

Drinkbox.

Lely Calm machine.

dagen in het jaar de kalf bodywarmer geïntroduceerd. 

De kalf bodywarmer helpt het kalf om zichzelf warm te 

houden, waardoor er minder energie gespendeerd wordt 

aan de warmtehuishouding. Energie die het kalf dan kan 

besteden aan het groeiproces.

De belangrijkste voordelen van de kalf bodywarmer zijn:

Optimale groei �

Verbeterde gezondheid (minder kans op ziekte door  �

bijvoorbeeld tocht)

Kortere opfokperiode door verbeterde groeiresultaten �

Verbeterd dierenwelzijn �

Naast de opname van melk is de opname van krachtvoer 

van groot belang voor een goede pensontwikkeling. Een 

goede ontwikkeling van de papillen in de pens wordt 

bereikt door het voeren van krachtvoer en hooi, naast de 

melkopname. Het kalf zal hierdoor het voer beter verteren 

en daardoor sneller groeien. In Oost-Europese landen en in 

Amerika worden zelfs speciale TMR rantsoenen gemengd 

voor het jongvee, om zodoende optimaal in hun energie- 

en eiwitbehoefte te voorzien.



24

Lely adviseert het voeren van melk in combinatie met 

een krachtvoerstation. Een krachtvoerstation koppelen 

aan een drinkautomaat is een uitstekende manier om 

het groeiproces te controleren en te volgen. De stress 

wordt verminderd en de opfok verbeterd door het kalf 

te spenen op basis van gewicht en krachtvoeropname. 

Verschillende voerprogramma’s kunnen in de Lely Calm 

worden ingesteld om het voersysteem aan te passen aan 

de opfokstrategie. Zodra de krachtvoeropname toeneemt, 

wordt de hoeveelheid melk verminderd, waardoor de 

kosten van melkpoeder dalen.

Naast de voeropname is ook water van essentieel belang 

voor de ontwikkeling van een kalf. Vanaf 1 week oud 

dient een kalf vrije beschikbaarheid over voldoende vers 

en schoon drinkwater te hebben. In diverse landen kan er 

gebruik gemaakt worden van een bron om de kalveren 

van water te voorzien. Het advies is om dit water minimaal 

halfjaarlijks te controleren op kwaliteit, aangezien dit een 

grote impact heeft op de gezondheid van de veestapel.

3.7 Spenen zonder stress
Het langzaam afbouwen van de melkgift zorgt ervoor dat 

de kalveren automatisch meer ruwvoer gaan opnemen. 

Wanneer de kalveren 1,5 tot 2 kilo krachtvoer per dag 

opnemen én tegen de 80 kilo wegen (afhankelijk ras en 

omstandigheden) zijn ze klaar om gespeend te worden. 

Hun leeftijd ligt dan tussen de 7 en 10 weken. Het lijkt 

jong, maar bij een gezonde groei is spenen op 7 weken 

goed mogelijk. Ook na het spenen kunnen ze nog in de 

groep blijven. Hierdoor kan de overgang naar een andere 

huisvesting of groep uitgesteld worden en daarmee 

voorkomen veehouders extra stress. Want stress betekent 

minder weerstand en dus hogere vatbaarheid voor ziekten 

en groeiverlies. 

Alpuro specialist Kai Kikkers: 
“Zonder goed voerschema loopt er niets”

Koop een kalverdrinkautomaat, sluit hem 
aan op water, stort er een zak kunstmelk in 
en klaar is Kees. Zo werkt het volgens Alpuro 
Breeding kalverspecialist Kai Kikkers dus niet.
 

“Zonder goed voerschema loopt het niet.” Na de 

huisvesting in de eenlingboxen is het zaak de melkgift 

in anderhalve week rustig op te bouwen naar de 

maximale gift van zo’n 6 liter per dag. “Het instellen 

van een voerschema is finetunen op de kalveren, het 

bedrijf én de veehouder.” Ook het afbouwen van 

de melkperiode neemt circa 2 tot 3 weken in beslag. 

Daar ligt ook één van de grote voordelen van een 

kalverdrinkautomaat, geeft Kikkers aan. “De pens 

krijgt de kans het geleidelijk over te nemen doordat 

er elke dag een paar honderd milliliter minder melk in 

het kalf gaat. Dat red je met emmervoeding niet. In 

deze periode groeit de pens met een factor 3.” 

“Een groot voordeel van de kalverdrinkautomaat is de 

constante temperatuur, hoeveelheid en concentratie 

waarmee de melk klaargemaakt wordt”. Kikkers 

noemt controle als dé belangrijkste taak van de 

melkveehouder. “Wanneer je met emmers voert, 

merk je meteen wanneer een kalf niet goed in zijn 

vel zit, ze komen niet naar je toe.” Werken met 

een kalverdrinkautomaat vraagt een ander manier 

van werken. Zo is controle op restmelk essentieel. 

Een kalf dat de melk niet opdrinkt is niet gezond. 

“Is het kalf vitaal, is de ademhaling in orde, zijn er 

bijzonderheden?”, noemt hij als aandachtspunten, 

waarbij Kikkers benadrukt dat veehouders tussen de 

kalveren door zouden moeten lopen. “Dat wordt te 

weinig gedaan.” 

Het maandelijks kalibreren van de kalverdrink auto-

maat noemt hij als nog een belangrijk controle-

onderdeel. “We ijken de kalverdrinkautomaat 

zodat de juiste temperatuur, hoeveelheid water en 

kunstmelk gedoseerd wordt”, zegt hij over de service 

die Alpuro Breeding gratis aan haar klanten levert. Bij 

te dunne melk bijvoorbeeld gaat deze naar de pens 

omdat het op water lijkt. Clostridium en oplopers 

liggen dan op de loer en daar kunnen de dieren acuut 

dood aan gaan.” 
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“Met de robot is de kalverdrinkautomaat 
de beste investering die we hebben gedaan 
op ons bedrijf.” Wilco van Ginkel kocht 
eind 2006 naast een Lely Astronaut ook een 
Lely Discovery mestrobot en een Lely Calm 
kalverdrinkautomaat. 

“We melken nu 120 koeien en dat betekent ook zoveel 

kalveren, het werd gewoon teveel werk”, aldus de 

melkveehouder die in maatschap met zijn vader Gert 

in Scherpenzeel boert. Met emmers sjouwen hoeft 

hij nu niet meer. “We hebben momenteel 20 kalveren 

in één box, moet je je voorstellen wat dat voor een 

gezeul zou zijn geweest met al die melk.” Daarnaast 

roemt Wilco ook de gezondheid van de kalveren. 

“Onze kalveren hadden nog weleens last van diarree 

en we konden in een paar dagen er zo een paar 

verliezen. Met de kalverdrinkautomaat zijn ze super 

gezond en bovendien groeien ze ook nog harder. 

Meerdere keren per dag melk voeren is gewoon veel 

beter voor kalveren.”

De kalveren gaan na de geboorte eerst een dag of 

10 in eenlingboxen of iglo’s. Daar krijgen ze biest 

en eerst nog gewone melk. Wanneer de kalveren 

gemakkelijk zelf drinken en vitaal zijn komen ze in de 

groepshuisvesting aan de Lely Calm. “Een riem om en 

klaar”, zegt Wilco heel gemakkelijk. “We helpen ze de 

eerste keer en daarna kunnen ze het helemaal zelf.” 

De kunstmelkgift wordt opgevoerd naar 6 liter per 

dag en daarna ook weer heel langzaam afgebouwd 

zodat de kalveren op 10 weken leeftijd gespeend 

worden. “Dit gaat zo geleidelijk en vanzelf dat de 

kalveren de tijd hebben om meer kracht- en ruwvoer 

op te vreten en daardoor verloopt het spenen soepel 

en zonder stress. Kalveren die om melk schreeuwen 

hebben we niet meer.” Daarbij is de machine heel 

consequent en maakt geen fouten. “Als verzorger 

geef je nog weleens wat extra’s of vergeet je wat. 

Dat doet de Calm niet, hij is heel betrouwbaar.” Een 

aantal dagen lopen de gespeende kalveren nog in de 

groep, maar krijgen dan geen melk meer. “Wanneer 

ze zichzelf goed redden doen we de riem af en zijn 

ze klaar om over te huizen naar de eerste ligboxen. 

Veranderingen voeren we met tussenpozen uit, zo 

hebben we eigenlijk geen stress rondom toch een 

moeilijke periode.” En het werk voor Wilco en zijn 

vader blijft beperkt tot controle en kalibreren. “Eens 

in de maand checken we of de hoeveelheid water en 

kunstmelk nog klopt. Ons werk bestaat nu uit nalopen 

van het systeem, dat kost minder tijd, je kunt het doen 

wanneer je wilt en het werkt een stuk prettiger.”

Wilco van Ginkel, Scherpenzeel (NL): 
“Riem om en klaar”

Een drinkautomaat kan gemiddeld 25 •	
tot 30 kalveren (per box) voorzien van 
een op maat gemaakt portie melk en 
ook nog eens meerdere porties per dag 
verstrekken.
Een Lely Calm levert een •	
arbeidsbesparing van 60 tot 70% en kan 
bij een omvang van circa 60 kalveren per 
jaar in 3 jaar tijd worden terugverdiend.

De Lely Calm kan prima worden ingezet •	
samen met een krachtvoerstation, dit is 
een uitstekende voorbereiding op het 
melken met de melkrobot.
Kalveren dienen altijd te beschikken over •	
voldoende vers en schoon drink water en 
over voldoende ruw- en kracht voer (vanaf 
ongeveer een week oud).
Wanneer de kalveren 1,5 tot 2 kilo voer •	
per dag opnemen, kunnen zij gespeend 
worden (leeftijd tussen de 7 en 10 
weken).
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4 Groeien – van spenen tot afkalven 

4.1  Maximale groei benutten
Na het spenen is het zaak de groei van de kalveren 

maximaal te benutten. Eigenlijk mogen kalveren tot één 

jaar leeftijd zo hard groeien als ze willen. Om het doel te 

bereiken om op een leeftijd van 24 maanden te kalven 

is het zelfs noodzakelijk de jeugdgroei zoveel mogelijk 

te benutten. Het betekent een intensief rantsoen met 

hoogwaardig eiwit (17%) en een hoog gehalte aan energie 

(900 VEM). Daarbij is het voor de pensontwikkeling van 

groot belang dat er ook genoeg ‘prik’ in het rantsoen 

zit. Dat kan bijvoorbeeld met grof hooi of luzerne. Dit 

prikkelt de pensspieren met een goede pensontwikkeling 

tot gevolg. Zo wordt het jongvee op de beste manier 

opgeleid om later een melkkoe te worden die veel ruwvoer 

kan verwerken. Voornamelijk in Oost-Europese landen 

en in Canada en Amerika worden ook TMR rantsoenen 

toegepast om zo goed mogelijk aan de behoefte-eisen van 

het jongvee te voldoen. Om de voerovergangen zoveel 

mogelijk te beperken is het ook mogelijk het zogenaamde 

complete voersysteem toe te passen. Tot een half jaar 

krijgen de dieren zoveel mogelijk krachtvoer in een 

droogvoerbak, aangevuld met onbeperkt hooi. Dit systeem 

geeft hogere krachtvoerkosten, maar bespaart arbeid. 

Eiwit en energie

Om de overgang van melk naar de ‘vaste’ opfokperiode 

egaal te laten verlopen is het zaak dat de dieren bij het 

spenen al 1,5 tot 2 kilo krachtvoer en genoeg ruwvoer 

opnemen. Voor de jongste dieren is een ruw eiwitgehalte 

van 17% gewenst. Vanaf een maand of 8 kan dit 
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eiwitpercentage dalen naar 16% en uiteindelijk naar 15% 

wanneer de dieren rond het inseminatiemoment van 

15 maanden leeftijd zijn. Vooral aan dit eiwitpercentage 

schort het nogal eens in de opfok. Een gewone basisbrok 

volstaat vaak niet. Eiwit is nodig voor de opbouw van de 

botten en de spieren, kortom de skeletgroei. Het eerste 

jaar bouwt het kalf als het ware aan zijn ‘kapstok’, die het 

volgende jaar wordt ‘volgehangen’. Het energiegehalte in 

de jeugdgroei moet dan ook op een hoog niveau liggen.

De groei is vooral het eerste jaar van het koeienleven 

hoog. Vaak tot aan 900-1.000 gram per dier per dag, 

maar daarbij is wel een groei in ontwikkeling gewenst. 

De dieren mogen niet vervetten, dat is een teken van een 

verkeerde energie-eiwitverhouding. Vooral te weinig eiwit 

is de oorzaak van ronde, propperige dieren. Vanaf het 

insemineren zal de groei teruglopen naar circa 500 gram 

per dier per dag. De eiwitvoorziening kan schraler en 

het voeren van te energierijk voer, zoals in bepaalde 

gevallen maïs, maakt de dieren in deze periode te vet. 

Goed, structuurrijk ruwvoer is van levensbelang om de 

pensontwikkeling te blijven stimuleren. Hooi aangevuld 

met krachtvoer is dan een goede optie. Ook een op de 

behoefte afgestemd TMR rantsoen functioneert prima om 

het jongvee op optimale wijze te laten ontwikkelen.

Tabel: overzicht groei, gewicht en borstomvang naar leeftijd.

Leeftijd (mnd) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Groei (gr/dag) 600 850 900 950 900 825 750 675 625 575 500 400 250

Gewicht (kg) 40 77 128 183 241 296 347 392 433 472 507 537 562

Borstomvang (cm) 74 94 13 129 142 153 162 170 176 181 186 190 193

Bron: Schothorst Feed Research

Bron: De Heus Brokking Koudijs
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Weideperiode

Het advies is dieren in ieder geval niet te weiden voor 

een leeftijd van 6 maanden. Vanwege para-tbc en 

salmonella besmetting wordt meestal pas geweid vanaf 

een leeftijd van 12 maanden. De grasopname van jonge 

kalveren is vrij beperkt. Jongvee tot een jaar kan het beste 

worden bijgevoerd om een optimale groei te realiseren 

(bijvoorbeeld met droge pulp of maïskuil). Vanaf een 

jaar oud is er bij voldoende grasaanbod geen reden om 

het jongvee bij te voeren. De pinken zijn dan in staat 

voldoende gras op te nemen voor hun lichaamsonderhoud 

en voor groei. Het is raadzaam de dieren tijdig op te 

stallen voor het moment van afkalven daar is. De dieren 

kunnen dan het beste gevoerd worden samen met de 

close-up groep van de droge koeien.

4.2 Insemineren op gewicht
In de praktijk kalven de vaarzen gemiddeld vaak af tussen 

de 22 en 28 maanden. Uit onderzoek blijkt dat de optimale 

leeftijd voor vaarzen om te kalven rond de 24 maanden 

ligt. Echter, het is beter de dieren op gewicht en hoogte te 

beoordelen. Om voldoende melk te kunnen produceren en 

zich staande te houden in de koppel zouden vaarzen een 

gewicht van circa 570 kilo na het kalven moeten hebben. 

Met dit gewicht produceren ze in hun eerste lactatie ook 

de maximale hoeveelheid melk. Lichtere dieren zullen 

onder het haalbare niveau van melkproductie presteren. 

De kruishoogte is bij het afkalven ongeveer 1,45 meter 

en de borstomvang 190 centimeter. Bij inseminatie is 

een kruishoogte van circa 1,32 meter gewenst en een 

borstomvang van ongeveer 165 centimeter. Om het doel 

bij afkalven te bereiken kunnen de pinken geïnsemineerd 

worden bij een levend gewicht van ongeveer 370 kilo. 

Dit zijn normen die betrekking hebben op HF dieren. 

Pinkenstier of gesekst sperma

De vaars moet een vlotte start krijgen van haar 

productieve leven. Dan is het zaak dat ze gemakkelijk kalft 

zodat ze soepel de lactatie ingaat. Met een pinkenstier 

wordt de kans op gemakkelijk kalven vergroot. Gebruik 

hiervoor stieren die een goede fokwaarde hebben voor 

geboortegemak en daarbij ook nog goed scoren op 

afkalfgemak zodat de dochters van deze stieren op hun 

beurt ook weer de juiste kenmerken (kruisbreedte en 

helling) hebben om gemakkelijk te kalven. Op vaarzen kan 

ook prima gebruikt gemaakt worden van gesekst sperma. 

Grafiek: groeicurves bij verschillende afkalfleeftijden.
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Bron: Hendrix-UTD



Groei gedurende het eerste levensjaar

Jeugdgroei moet optimaal benut •	
worden (900-1.000 gram per dag) om 
het dier op het gewenste moment te 
laten afkalven (meestal 24 maanden).
Een aan de behoefte aangepast •	
rantsoen is noodzakelijk om 
een optimale pens ontwikkeling, 
karkasontwikkeling en 
gewichtsontwikkeling van het kalf te 
realiseren.

Eiwit is vaak de beperkende factor in •	
jongveerantsoenen (tot een jaar kan 
een eiwitpercentage van 16% worden 
gevoerd).
Het beweiden van jongvee vraagt •	
specifieke kennis en aandacht; jonge 
dieren zijn niet in staat voldoende gras 
op te nemen en er is een verhoogde 
kans op ziekteoverdracht.
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In 90% van de gevallen wordt een vaarskalf geboren en 

die zijn over het algemeen gewenst en iets lichter. Dat het 

afkalven gemakkelijker verloopt, noemen melkveehouders 

die gesekst sperma gebruiken als één van de voordelen. 

De vaarzen zijn vlot en vitaal na het kalven waardoor 

minder ziekten voorkomen en de vruchtbaarheid later 

in de lactatie beter is. Nadeel van gesekst sperma is dat 

de bevruchtingsresultaten ietwat lager liggen en dat het 

sperma relatief duur is.

4.3 Versneld opfokken
De ideale afkalfleeftijd voor vaarzen ligt rond de 

24 maanden oftewel 2 jaar precies. Er zijn echter enkele 

opfokconcepten die proberen de dieren jonger te 

laten afkalven, bijvoorbeeld op 22 maanden leeftijd. 

Hierdoor geven de dieren al twee maanden eerder 

melk, wat een extra opbrengst betekent. Ook nemen de 

jongveeopfokkosten per kilogram geproduceerde liter 

melk af, ervan uitgaande dat de koeien wel minstens 

net zo oud worden. Het versneld opfokken vraagt nog 

meer vakmanschap, op bepaalde momenten moeten de 

dieren een kilo per dag groeien om het beoogde doel 

te bereiken. Het betekent uitgekiende groeischema’s en 

vooral er als verzorger bovenop blijven zitten. In geen 

enkele periode mag er tegenslag zijn en het blijkt dat 

het doel lastiger te realiseren is bij weidegang omdat 

de omstandigheden teveel variëren en vaak bijsturing 

noodzakelijk is. Iedere veehouder zal een afkalfleeftijd 

kiezen die het best bij zijn persoonlijke kwaliteiten en 

bedrijf passen. Het is wel zaak een keuze te maken over de 

gewenste afkalfleeftijd en de hele opfokperiode erop af te 

stemmen. 

4.4 Meten is weten
Wie de jongveeopfok goed in de vingers wil hebben, gaat 

geregeld met meetstok en meetlint de stal in. Maar het 

allerbeste blijft natuurlijk de dieren regelmatig te wegen, 

dat is het meest nauwkeurig. Minstens drie momenten in 

het leven van jongvee zijn belangrijk om te wegen: na het 

spenen, rondom het inseminatiemoment (15 maanden) 

en na afkalven. Combineer deze gegevens met de 

conditiescore van de dieren. 

Net als bij melkkoeien heeft ook jongvee een optimale 

conditiescore. Voor een evenwichtige groei, goede 

vruchtbaarheid en gezond kalven ligt de ideale 

conditiescore tussen 2,5 en 3. Net voor het kalven komen 

de dieren uit op conditiescore 3,5 zodat ze wat reserve 

hebben aan het begin van de lactatie. Bij opgroeiende 

dieren is het skelet goed zichtbaar, de ribben en de ruglijn 

zijn goed te zien zonder dat ze schraal ogen en het haar 

is kort en glanst. Een mooie wigvorm geeft aan dat het 

met de pensontwikkeling goed zit en dat dieren veel 

ruwvoer kunnen verwerken. Vette dieren (teveel energie, 

te weinig eiwit) worden minder goed drachtig, krijgen ook 

vette uiers en kalven moeilijker af. Vette dieren hebben 

bij inseminatie al een conditiescore van ruim boven de 3. 

Te magere dieren bereiken de benodigde kilo’s niet en 

beginnen hun productieve leven al met een achterstand. 

Gebruik deze informatie om het management en de 

voeding bij te stellen. 



Inseminatie van het pink

Voor inseminatie van het jongvee is •	
een bepaalde (lichaams)ontwikkeling 
gewenst; gewicht circa 370 kg, hoogte 
ongeveer 1,32 meter, borstomvang 
165 centimeter.
Bij inseminatie kan gebruik gemaakt •	
worden van een pinkenstier of van 
gesekst sperma; belangrijk is dat 
de vaars gemakkelijk afkalft en 
voorspoedig aan haar eerste lactatie 
kan beginnen. 

 
 

De optimale afkalfleeftijd voor •	
vaarzen ligt rond de 24 maanden 
gebaseerd op de economische 
resultaten (minder opfokkosten en 
hogere melkproductie).
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Jackie Moncton, Nantwich (UK): 
“Ik bespaar 10 uur per week”

Boerin, moeder van twee kinderen en ook nog 
volwaardig partner op het melkveebedrijf met 
225 koeien. Jacky Moncton uit het Engelse 
Nantwich had dagelijks 1.001 dingen te doen, 
waaronder 35 tot 40 kalveren met de emmer 
voeren.

“En dat wilde ik ook heel goed doen, want de 

kalveren zijn natuurlijk de melkkoeien van de 

toekomst. Hoe gezonder de kalveren zijn, hoe lager 

de uitval wanneer ze later aan de melk komen.” 

Het was dus eigenlijk heel logisch dat ze met haar 

man Martin besloot de kalveren eind 2006 te 

gaan voeren met een drinkautomaat. “Ik bespaar 

zo 10 uur werk per week, zeg maar 5 dagen van 

2 uur. “Ik hoef me nu niet meer voorbij te rennen.” 

Haar werk beperkt zich nu tot het schoonmaken 

en controleren van de kalveren. “Dat doe ik heel 

consequent om de dag. De speen vervang ik elke 

10 dagen.” Jacky geeft aan dat het wellicht wat snel 

is. “Maar zo voorkom je dat er infecties overgebracht 

worden, er drinken toch 25 kalveren aan één speen 

en sommigen komen meer dan 100 keer per dag even 

sabbelen.”

De kalveren doen het buitengewoon goed op de 

automaat. “Bij de eerste groep zag ik al dat ze groter 

en zwaarder werden.” De kalveren zijn bovendien veel 

gezonder. “Omdat het apparaat heel betrouwbaar 

is en consequent werkt.” Vooral het voeren van 

meerdere porties per dag noemt Jacky als een enorm 

voordeel. “Ze groeien daardoor ook meer evenwichtig 

en dat verbetert hun weerstand. We hebben veel 

minder kalveren die dood gaan.” Ook zieke kalveren 

komen amper voor. Een ander voordeel van de 

machine is de alarmfunctie. Wanneer kalveren hun 

portie niet (volledig) hebben opgedronken krijgt de 

veehouder een attentie. “Hij ziet eigenlijk al eerder 

wanneer een kalf ziek is dan ik.” Van de 125 kalveren 

die ze jaarlijks opfokken zijn er de laatste twee jaar 

3 geweest die in eerste instantie niet wilden drinken. 

“Ik heb ze weer een week terug in de eenlingboxen 

gedaan en toen lukte het wel. Het zijn net baby’s, 

je moet ze allemaal anders behandelen.” De enige die 

de omschakeling moest leren maken was Jacky zelf. 

“Ik moest de machine leren vertrouwen. Inmiddels 

kan ik ermee lezen en schrijven en eventuele 

problemen kan ik zelf verhelpen.”



Proces jongveeopfok

De keuze voor de afkalfleeftijd van •	
vaarzen is afhankelijk van het type 
veehouder en van bedrijfspecifieke en 
landspecifieke omstandigheden.
Versnelde opfok verlaagt bij een gelijke •	
levensduur en melkproductie de kosten 
per kilogram melk. 

 

Meten is weten; ga regelmatig met •	
meetlint en meetstok de stal in of weeg 
de dieren.
Ook conditiescore speelt een belangrijke •	
rol bij jongvee; te vette dieren worden 
moeilijk drachtig en kalven ook vaker 
met problemen af.

SucceSvol jongvee opfokken
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5 Huisvesting en klimaat 

5.1 Gezonde opfok
Belangrijk bij een gezonde opfok van jongvee is het 

gescheiden huisvesten van de kalveren tot een jaar en 

het oudere vee. Kalveren lopen gemakkelijk verschillende 

ziekten op door contact met ouder jongvee of koeien. 

Infecties met E-coli, para-tbc en salmonella, die in de 

mest of melk van oudere runderen voorkomen, zijn 

een regelrechte bedreiging voor jonge kalveren. Ook 

luchtweginfecties worden gemakkelijk van ouder naar 

jonger vee overgedragen. Het jongvee apart huisvesten, 

het bouwen van een hygiënesluis en een werkvolgorde 

hanteren van jong naar ouder jongvee beperkt de 

ziekteoverdracht. Ook een regelmatig afkalfpatroon 

verlaagt de ziektedruk en zorgt voor een continu en 

regelmatig werkproces.

5.2 Individuele huisvesting 
Na de geboorte van het kalf is het advies om het dier zo 

snel mogelijk bij de moeder weg te halen om het risico op 

ziekteoverdracht te verkleinen. In de eerste levensweek 

heeft individuele huisvesting van kalveren de voorkeur. 

Kalveren kunnen elkaar minder makkelijk bezuigen of 

belikken, de kans op navelbeschadiging en besmettingen 

is lager en de dieren kunnen beter gecontroleerd worden. 

Zet de vaarskalveren apart van de stierkalveren. De 

veehandelaar hoeft dan niet bij de vaarskalveren te komen 

wanneer hij de stierkalveren ophaalt. Dat verlaagt de kans 

op ziekte-insleep. Bij individuele huisvesting wordt in 

de regel gekozen voor kalveriglo’s of eenlingboxen. 

Daarbij is het belangrijk dat de kalveren warm en droog 

blijven. Als ligbed voldoet stro, zaagsel en in bepaalde 
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Kalveren in verrijdbare eenlingboxen.

omstandigheden zand prima. Strooi bij koud weer extra 

strooisel in de hokken. Ook kunnen de kalf bodywarmers 

worden toegepast.

Ook is een tochtvrije huisvesting van belang. Pas op met 

teveel tocht door het schoorsteeneffect bij plaatsing 

van iglo’s tussen twee stallen of tussen kuilplaten. Plaats 

de iglo’s of boxen dicht bij huis of de melkstal, zodat de 

verzorger er in de dagelijkse werklijnen regelmatig langs 

loopt. Dat is nodig om de kalveren meer keren per dag 

makkelijk te kunnen controleren. Nadat een kalf uit een 

iglo of eenlingbox is verhuisd, moet deze goed worden 

gereinigd en ontsmet om ziekteoverdracht naar het 

volgende kalf te voorkomen.

Eenling huisvesting

Eenlingboxen voor de kalveren kunnen zowel binnen als 

buiten worden geplaatst. Buiten kunnen ook iglo’s goed 

dienen als huisvesting. Met buitenopfok in iglo’s zijn kalveren 

onmiddellijk uit de nabijheid van infectiebronnen geplaatst. 

Echter, de veehouder moet ook bij slecht weer naar 

buiten om te voeren. Op grote bedrijven zijn vaak speciale 

kalverstraten, wat betekent dat er een speciale regio is waar 

alle kalveren in bijvoorbeeld iglo’s gehuisvest zijn.

Het is belangrijk dat de huisvesting makkelijk en goed 

te reinigen is. Zorg daarom voor scheidingswanden van 

glad materiaal. Eenlingboxen met zwenkwieltjes zijn 

handig, ze kunnen eenvoudig verplaatst worden en naar 

de reinigingsplaats worden gereden. De vloer waarop de 

eenlingboxen of iglo’s staan moet bij voorkeur 2% aflopen 

naar de goot achter of onder de boxen. Plaats de boxen bij 

voorkeur 30 tot 50 cm boven de grond zodat er voldoende 

afwatering is en urine goed kan weglopen. Voorkom bij 

onderkeldering tocht, bijvoorbeeld door het aanbrengen 

van stro op de roosters.

Kalf in kalveriglo.



Individuele huisvesting

Kalveren kunnen diverse ziekten •	
oplopen door contact met ouder 
jongvee of koeien; probeer 
hygiënisch te werken en de kalveren 
tot 12 maanden gescheiden te 
huisvesten.
Om ziekteoverdracht te beperken •	
is het advies om het kalf direct bij 
de moeder weg te halen na de 
geboorte.
Vanwege controlemogelijkheden en •	
hygiëne wordt aangeraden kalveren 
de eerste levensdagen individueel te 
huisvesten.
Controle is belangrijk om ziekten of •	
afwijkend gedrag van de kalveren 
snel te kunnen signaleren; huisvesting 
moet daarop zijn aangepast.
Grotere bedrijven hebben vaak •	
‘kalverstraten’ waar alle kalveren op 
een plek worden gehuisvest.
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Voordelen eenlingboxen:

Binnen kunnen de eenlingboxen in de buurt  �

van de andere kalveren geplaatst worden.

Buiten is het klimaat gunstig. �

Melk, water en voer zijn eenvoudig te verstrekken. �

Geen vochtoptrek. �

Lage infectiedruk bij een goede reiniging.  �

Nadelen eenlingboxen:

Ook de vloer onder het hok moet goed gereinigd  �

worden.

Leegstand is gewenst tussen twee opeenvolgende  �

kalveren.

Buiten voeren als de hokken buiten staan. �

Hoog stroverbruik. �

5.3 Groepshuisvesting
Kalveren ouder dan twee weken mogen in veel 

landen niet meer in eenlingboxen worden gehuisvest. 

Groepshuisvesting is dan verplicht en heeft het voordeel 

dat het minder arbeid vraagt. Als er met een Lely Calm 

kalverdrinkautomaat gewerkt wordt, staan de kalveren 

vanaf week één al in groepen op stro. Omdat de kans 

op besmettingen in groepshuisvesting groter is dan 

in individuele huisvesting vraagt dat extra alertheid. 

Zo is bijvoorbeeld diarree in een groepshok moeilijker 

aan het juiste kalf toe te wijzen. Een gewijzigd 

melkopnamepatroon van de kalveren is dan al een 

duidelijk signaal dat er iets aan de hand is. Kalveren die 

onvoldoende opnemen of de automaat te weinig bezoeken 

moeten bij voorkeur extra gecontroleerd worden. Tot een leeftijd van zes maanden heeft huisvesting op stro 

de voorkeur boven ligboxen. In strohokken kunnen de 

kalveren altijd droog liggen. Voldoende instrooien en het 

voorkomen van vochtige plekken zijn van groot belang, 

omdat een natte en warme omgeving een ideale bron 

voor bacteriën is. Voordat een nieuwe groep kalveren in 

het hok komt, is het zaak deze goed uit te mesten, schoon 

te spuiten en te desinfecteren. 

Zorg ook bij groepshokken voor een vloer met 2% 

afschot, zodat de gier weg loopt. Een nadeel van volledig 

ingestrooide hokken is een hoger stroverbruik. Bij 

groepshuisvesting is het ook van belang dat de groepen 

uniform zijn. Daarmee wordt voorkomen dat kleinere en 

zwakkere dieren onvoldoende vreten. Gebruik bij een 

drinkautomaat zonodig twee drinkboxen of maak gebruik 

van een klaphek. Elke groep moet kunnen beschikken over 

fris en voldoende drinkwater, krachtvoer en ruwvoer.

Kalveren in strohok.
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Gedeeltelijk roostervloer

In plaats van een volledig ingestrooid strohok kunnen 

kalveren tot een half jaar oud ook in een zogenoemde 

tweevloerenstal worden gehuisvest. Een deel bestaat 

uit roostervloer en een deel bestaat uit een verdiept 

liggedeelte met stro. Om te zorgen voor arbeidsgemak 

is het nuttig om bij de bouw van de stal de mogelijkheid 

te creëren om het strogedeelte mechanisch te kunnen 

uitmesten. Vreten en drinken kunnen de kalveren op het 

roostergedeelte. Het voordeel is dat het liggedeelte schoner 

en droger blijft in vergelijking met volledig strohokken. Dit 

heeft een positief effect op de gezondheid van de kalveren. 

Huisvesting op volledig stro of in een tweevloerenstal is 

beter dan kalveren te jong huisvesten in een ligboxenstal, 

ook al is dat arbeidstechnisch gemakkelijker. 

Ligboxen 

Voor oudere kalveren gaat de voorkeur in huisvesting 

uit naar een ligboxenstal, omdat dat veel minder arbeid 

vraagt met uitmesten. Ook kan op strooiselkosten 

worden bespaard. Het is van belang dat de maat van 

de ligboxen exact is afgestemd op de leeftijd en de 

grootte van de kalveren. Als de ligboxen niet de juiste 

maat hebben, dan is de kans groot dat de kalveren niet 

leren om op de juiste manier in de boxen te gaan liggen. 

Er zijn pootloze boxafscheidingen te koop die eenvoudig 

verstelbaar zijn en zo voor verschillende leeftijdsgroepen 

passend. De ligboxen moeten voorzien zijn van strooisel. 

Jongvee ouder dan 12 maanden kan bij het melkvee in 

de stal worden gehuisvest. Het gezamenlijk huisvesten 

van melkkoeien met dieren jonger dan 12 maanden is 

niet aan te raden in verband met ziekteoverdracht.

In de appendix wordt meer informatie geven over 

diverse Nederlandse huisvestingsnormen.

Hoeveel jongveeplaatsen heb ik nodig?

Het aantal benodigde plaatsen voor verschillende 

leeftijdsgroepen van jongvee is afhankelijk van het 

afkalfpatroon en het benodigde aantal stuks jongvee 

voor vervanging van de melkkoeien.

Het afkalfpatroon. �  Wanneer veel koeien in een 

korte periode afkalven, zijn veel eenlingboxen en 

huisvestingsruimte voor kalveren tot drie maanden 

nodig. De tabel hieronder geeft een norm voor het 

aantal plaatsen voor jongvee bij een redelijk gespreid 

afkalfpatroon. 

De vervanging. �  Voor vervanging van de veestapel 

is het nodig om jaarlijks ongeveer 35 vaarskalveren 

per honderd melk- en kalfkoeien aan te houden 

(aanhoudingspercentage van 35 procent). Regelmatig 

houden veehouders echter alle vaarskalveren 

aan (50 procent). Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van het aantal plaatsen bij verschillende 

leeftijdscategorieën en bij aanhoudingspercentages 

van 35 en 50 procent. 

Tabel: aantal jongveeplaatsen nodig per leeftijdsgroep bij aanhoudingspercentage van 35% en 50%.

Aanhoudings % 35% 50%

Leeftijd dieren (maand) Aantal plaatsen jongvee bij aantal 

koeien

Aantal plaatsen jongvee bij aantal 

koeien

Huisvesting

60 100 650 60 100 650

0-0,5 9 15 90 9 15 90 Eenlingboxen

0,5-3 9 15 90 12 20 130 Strohokken

3-6 9 15 90 15 25 162 Strohokken/ligboxen

6-12 12 20 130 18 30 195 Ligboxen

12-18 12 20 130 18 30 195 Ligboxen

18-22 6 10 65 12 20 130 Ligboxen

Bron: Blanken et al., 2006

 

Ouder kalf in ligbox.
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Groepshuisvesting

Groepshuisvesting vraagt minder •	
arbeid maar een grotere alertheid; de 
attentielijsten van de Lely Calm kunnen 
ondersteuning bieden bij de controle.
Tot een leeftijd van zes maanden heeft •	
huisvesting op stro de voorkeur.
Stallen met een gedeeltelijke •	
roostervloer kennen een lager 
stroverbruik. 
 

 

Als het jongvee vanaf zes maanden in •	
ligboxen wordt gehuisvest dan is de 
afmeting van de boxen van belang om 
goed gebruik en een normale ligpositie 
te stimuleren.
Het aantal jongveeplaatsen dat •	
beschikbaar dient te zijn is afhankelijk 
van het vervangingspercentage en het 
afkalfpatroon.

Ventilatie

Bij gebrekkige ventilatie is de kans •	
op ademhalingsproblemen groot; 
ventilatie verdient dan ook aandacht. 
 

 

Goed ventileren houdt in dat gassen, •	
warmte en vocht voldoende worden 
afgevoerd en dat er voldoende frisse 
lucht de stal binnenkomt.

5.4 Ventilatie
Jongvee buiten houden is de beste garantie op voldoende 

frisse lucht. Als het jongvee binnen wordt gehouden, is 

het risico op ademhalingsproblemen door gebrekkige 

ventilatie veel groter. Een ongunstig stalklimaat heeft 

een negatief effect op de weerstand. Een ogenschijnlijk 

frisse stal kan op lighoogte van de dieren veel minder 

aangenaam zijn dan verwacht door ammoniak, tocht 

of een te lage temperatuur. Ook een te krap bemeten 

afdeling (oppervlak en hoogte) kan zorgen voor een 

bedompt leefklimaat met luchtweginfecties tot gevolg. 

De stalinhoud moet tenminste 6-8 m3 per kalf bedragen 

en circa 15 m3 per pink van 1 jaar oud.

Goed ventileren houdt in dat gassen, warmte en vocht 

voldoende worden afgevoerd en er voldoende frisse lucht 

wordt aangevoerd in de stal. De hoeveelheid warmte die 

het vee produceert, bepaalt voor het grootste deel de 

ventilatiebehoefte. Een goede ventilatie is ook essentieel 

om de overdracht van ziekteverwekkers van kalf tot kalf 

te verminderen. De meeste rundveestallen zijn natuurlijk 

geventileerd. De grootte van de inlaatopening (in de 

zijgevels) en van de uitlaatopening (in de nok) bepalen de 

ventilatiecapaciteit (zie tabel pag. 37). Bouw een stal altijd 

dwars op de overheersende windrichting, dat garandeert 

een goede natuurlijke ventilatie. Het gebruik van open 

gevels met bijvoorbeeld windbreekgaas of een gordijn 

ter afsluiting heeft de ventilatie van veel rundveestallen 

al sterk verbeterd. Bij hoge buitentemperaturen 

is ondersteuning van de natuurlijke ventilatie met 

mechanische systemen gewenst. Ook een goed geïsoleerd 

dak zorgt voor een beter binnenklimaat, zowel bij 

warm als koud weer. Ten slotte is het belangrijk om 

vooral bij jongvee koudeval te voorkomen. Bijvoorbeeld 

door het monteren van luchtgeleideplaten onder de 

doorlaatopening. 

In de appendix wordt meer informatie gegeven over 

een optimale ventilatie (gebaseerd op Nederlandse 

omstandigheden).
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Klaas Swaag, Barsingerhorn (NL): 
“Minder opfokkosten en een gezondere koe”

Tabel: oppervlak inlaatopening (cm2/dier) bij jongvee en 
hoogteverschillen in- en uitlaatopeningen. 

Hoogteverschil tussen in- en 
uitlaatopening

Leeftijd 

(maand)
3m 4m 5m 6m

1 250 220 195 175

3 400 350 315 285

6 700 600 540 495

12 1.010 875 780 710

18 1.360 1.175 1.050 960

22 1.650 1.425 1.275 1.170

Bron: Blanken et al., 2006

Tabel: ventilatiecapaciteit bij jongvee.

Leeftijd 
(maand)

Gemiddeld 
gewicht (kg)

Ventilatie capaciteit 
(m3/uur)

1 60 60

3 100 100

6 175 170

12 305 245

18 425 330

22 500 400

Bron: Blanken et al., 2006

Toen de broers Klaas en Jan Swaag uit 
Barsinger horn nieuw bouwden stond 
arbeidsgemak voorop. En dus kwam er 
in 2006 naast een melkrobot ook een 
kalverdrinkautomaat. 

“We melken 120 koeien en 1,1 miljoen liter melk, 

maar omdat Jan veel bestuurswerk doet, hebben we 

het mogelijk gemaakt dat één man het bedrijf kan 

runnen”, legt Klaas uit. De automaat voor de kalveren 

bespaart hem zo’n ½ uur per dag. “Het werk bestaat 

nu nog uit controleren en schoonmaken”, legt hij uit, 

terwijl hij toevoegt dat het onderhoud ook eenvoudig 

is. “Eens in de drie maanden vervangen we de speen 

en vullen het flesje met reinigingsmiddel bij.” En ook 

de kalveren hebben het beter. “Drie tot vier keer 

per dag krijgen ze melk van dezelfde hoeveelheid 

en dezelfde temperatuur. Het kalf heeft baat bij dit 

vaste ritueel.” Wat is precies warm water, hoe vol doe 

je de maatbeker met kunstmelk; ieder mens doet het 

op een andere manier, zo geeft de melkveehouder 

aan. “En dat verschil is er nu niet meer. De automaat 

doet het op elk moment op dezelfde manier.” Klaas 

is ervan overtuigd dat de kalveren harder groeien 

en ook nog minder kunstmelk verbruiken. “Zo zijn 

de opfokkosten lager en fokken we jongvee op dat 

uitgroeit tot gezonde koeien.” 

De kalveren krijgen in principe precies 70 dagen melk. 

“De automaat geeft een kalf niet nog een week 

melk omdat een ander kalf in het hok ook nog melk 

krijgt. Dat doe je als verzorgers wel”, noemt Klaas 

als voorbeeld. “Maar als een kalf nog te licht is laat 

ik het nog weleens een paar dagen langer aan de 

kunstmelk. Zo flexibel moet je er wel mee zijn en dat 

kan ook.” Op een leeftijd van ongeveer 10 dagen 

gaan de kalveren naar de drinkbox. “Dan zijn ze sterk 

genoeg om zich alleen te redden.” De eerste dagen 

voert Klaas ze dus nog uit de emmer. “Eerst doe ik 

een paar attentiekoeien bij de robot en dan ga ik de 

net geboren kalveren voeren en controleren. In het 

werk heb ik zo een vaste volgorde.” De investering 

vinden de broers dan ook renderend. “Als veehouder 

reken je vaak je eigen uren niet, maar door de 

arbeidsverlichting houd je energie over en dat is voor 

je bedrijf en je sociale leven heel gunstig.”
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6 Zieke kalveren – voorkomen 
beter dan genezen 

6.1 Kalversterfte te hoog 
Op melkveebedrijven sterft gemiddeld 12% van de 

kalveren tot een leeftijd van zes maanden. Dat is te hoog, 

het kost geld, veel extra tijd en ergernis. Het kan ook 

anders, de beste bedrijven realiseren een kalversterfte 

van 3 à 4 procent. Met een goed management van de 

kalveropfok zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. 

Hygiëne en voeding zijn daarbij cruciaal. Een goed 

biestmanagement verhoogt de weerstand van kalveren, 

waardoor ziekteverwekkers minder kans krijgen en kalveren 

gezonder blijven. Daarnaast speelt melkmanagement 

voornamelijk in de eerste vier weken een grote rol in het 

voorkomen van voedingsdiarree. Het verstrekken van melk 

via een drinkautomaat verkleint de kans op voedingsfouten 

aanzienlijk. De Lely Calm kalverdrinkautomaat simuleert als 

het ware de ‘natuur’ met de afgifte van vier keer per dag 

kleine porties melk in de juiste concentratie en een optimale 

temperatuur. Het biedt kalveren de kans om het melkvet 

beter te verteren, waardoor diarree minder vaak voorkomt.

6.2 Infectieuze diarree 
In de eerste levensmaand van een kalf is diarree verreweg 

de grootste bedreiging voor de gezondheid. Pasgeboren 

kalveren raken besmet via de mest van koeien en oudere 

kalveren, die vaak alle verwekkers van kalverdiarree 

bevatten. Diarree is niet alleen doodsoorzaak nummer 

één bij jonge kalveren, het leidt ook tot een flinke 

groeiachterstand. De kalveren blijven vaak ook gevoeliger 

voor infecties. De oorzaak van diarree is voedingsdiarree 

of infectieuze diarree. Kalveren kunnen geïnfecteerd raken 
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Grafiek: diarree in de eerste vier weken wordt meestal veroorzaakt door: E.Coli, Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidiën 
of voedingsdiarree. Diarree bij kalveren ouder dan vier weken wordt veroorzaakt door: Coccidiose, voedingsdiarree, BVD, 
maagdarmwormen.

E. coli

Rotavirus

Coronavirus

Cryptosporidium

Coccidiën

1 2 3 4 5 6 7 8

leeftijd in weken

met bacteriën (E. Coli, Salmonella), virussen (Rota- en 

Coronavirus) en parasieten (Cryptosporidium, Coccidiosis, 

maagdarmwormen). De periode waarin de diarree optreedt, 

kan een indicatie geven van de diagnose. Voedingsdiarree 

komt het meest voor vanaf week 1 tot en met week 3.

Bij diarree is het belangrijk om zo snel mogelijk in te 

grijpen. Kalveren verliezen snel veel vocht, wat tot 

uitdroging leidt. Controleer daarom de kalveren twee 

keer daags op verschijnselen van diarree. Om uitsluitsel te 

krijgen over de exacte ziekteverwekker is mestonderzoek 

noodzakelijk. Verzamel een mestmonster onmiddellijk na 

het opmerken van de diarree. Stuur altijd minimaal vijf 

mestmonsters in. Vervolgens kunnen de kalveren effectief 

behandeld worden en hierbij geldt: hoe eerder, hoe beter. 

Wormendiarree

Zodra oudere kalveren naar buiten gaan, is de kans 

groot dat ze besmet raken met maagdarmwormen. 

De wormen komen voor in de lebmaag of in de dunne 

darm en richten daar veel schade aan met diarree en 

groeiachterstand tot gevolg. Kalveren inscharen op 

etgroen vanaf juni of op percelen die dat jaar niet 

eerder zijn beweid, verkleind de kans op besmetting. 

Stel een ontwormings- en beweidingsplan op samen 

met de dierenarts en maak gebruik van mestmonsters 

en bloedmonsters om het wormmanagement jaarlijks te 

evalueren.

6.3 Voedingsdiarree
Bij voedingsdiarree zijn de darmen van het kalf van 

streek door onjuiste voeding. Het kalf krijgt te grote 

hoeveelheden melk in één keer of de menging, concentratie 

en temperatuur van de melk kloppen niet. Het maximum 

per portie in de Lely Calm drinkautomaat is 2,5 kilo melk 

per voeding. Melkpoeder mengen in te heet water geeft de 

zogenoemde Maillardreactie, waardoor de eiwitvertering 

verslechtert. Het eiwit blijft teveel in de darm hangen. 

Door de osmotische waarde van de darminhoud wordt 

water vanuit het bloed naar de darm gezogen.

Infectieuze diarree

Diarree is doodsoorzaak nummer één •	
bij kalveren; gemiddeld sterft 12% 
van de kalveren tot 6 maanden.
Kalveren kunnen geïnfecteerd worden •	
met bacteriën (E. Coli, Salmonella), 
virussen (Rota- en Coronavirus) en 
parasieten (Cryptosporidium, Coccidiosis, 
maagdarmwormen). 

 

Mestonderzoek kan de oorzaak van de •	
diarree aantonen.
Vroegtijdige behandeling is noodzakelijk •	
om verzwakking en uitdroging bij de 
kalveren te voorkomen.
Bij oudere kalveren kan wormendiarree •	
optreden op het moment dat er 
beweiding wordt toegepast.

Bron: aangepast van De Gezondheidsdienst voor Dieren



Voedingsdiarree

Voedingsdiarree wordt veroorzaakt •	
door fouten in de voeding; zowel 
menging, concentratie als temperatuur 
hebben invloed.
De Lely Calm draagt bij aan het •	
nauwkeurig voeren en de daarbij 
behorende controle van de kalveren. 

 

In de Lely Calm wordt de natuurgetrouwe •	
drinkhouding van het kalf nagebootst, 
waardoor de slokdarmsleufreflex wordt 
gestimuleerd.
Voedingsdiarree is te voorkomen door •	
goed management van de melkperiode 
van de kalveren.
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Heet water kan ook problemen geven met de vetvertering. 

Ook is het belangrijk om te zorgen voor het goed 

functioneren van de slokdarmsleufreflex, waardoor de 

melk rechtstreeks naar de lebmaag gaat. Daarbij zijn 

drinkhouding van het kalf, temperatuur en de concentratie 

van de melk belangrijk. Als de slokdarmsleufreflex niet 

goed werkt, komt melk in de pens terecht, waar het gaat 

gisten en de opname van belangrijke voedingsstoffen 

belemmert. Deze zogenoemde pensdrinkers kunnen 

ook last krijgen van abnormale gasproductie in de pens, 

waardoor de pens uitzet. Deze kalveren worden ‘oplopers’ 

genoemd. De remedie bij voedingsdiarree is het tijdelijk 

verminderen van de melkgift (neem de melk nooit volledig 

weg) en het verstrekken van elektrolytendrank om het 

vochtverlies te compenseren.

Voedingsdiarree is te voorkomen met een juist melk-

manage ment en de juiste keuze van ruwvoer. Met het 

gebruik van een goed ingestelde Lely Calm kalverdrink-

automaat worden menselijke fouten tijdens het aanmaken 

en verstrekken van melk niet meer gemaakt. Ziekte door 

voedingsdiarree komt dan ook veel minder voor dan bij 

kalveren die melk in emmers krijgen. Ook de natuurlijke 

drinkhouding bij de Calm speelt een positieve rol bij het 

stimuleren van de slokdarmsleufreflex en het voorkomen 

van kalveren die over de pens drinken.

6.4 Luchtwegen 
Luchtweginfecties zijn een tweede belangrijke 

doodsoorzaak bij jongvee. Circa 15 tot 25% van de dieren 

op een melkveebedrijf heeft er last van. Kalveren tussen 

de twee en tien maanden oud zijn het meest gevoelig 

voor luchtwegaandoeningen. Longproblemen bij kalveren 

worden meestal veroorzaakt door een menginfectie 

waarbij het pinkengriep-virus en verschillende 

bacteriën betrokken zijn. Perioden met wisselende 

weersomstandigheden, een hoge luchtvochtigheid 

(>80%), grote temperatuursverschillen tussen dag 

en nacht en een slecht stalklimaat verhogen de kans 

op longproblemen. Preventie bestaat aldus uit het 

Figuur: de zuigbeweging die het kalf maakt tijdens het drinken aan de speen: een opgeheven kop met een gestrekte hals 
versterkt de slokdarmsleufreflex. In een kalverdrinkautomaat is de drinkhouding ook meer ‘natuurgetrouw’ dan met 
emmervoedering.

Lebmaag Lebmaag



Luchtwegen en parasieten

Ook luchtweginfecties dragen bij aan •	
het hoge sterftecijfer onder kalveren.
Luchtvochtigheid, ventilatie en •	
leefomgeving hebben invloed op 
het aantal luchtweginfecties; frisse 
lucht is van essentieel belang en de 
luchtvochtigheid dient <80% te zijn.
IBR, BVD en para-tbc hebben grote •	
invloed op de gezondheid van het vee; 
de ziekten kunnen groeivertragingen 
en uitval opleveren. 

 

Een hoge gezondheidsstatus van het •	
bedrijf is van belang, op landelijk 
niveau vinden dan ook diverse 
bestrijdingsprogramma’s plaats.
Bestrijding van parasieten, vliegen, •	
knutten en andere insecten, schurft en 
teken levert geld op; ze vooroorzaken 
onrust en groeivertraging, ook vindt 
transmissie van infecties plaats.
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optimaliseren van de huisvesting en eventueel vaccinatie. 

Hoofdzaak is om de kalveren DROOG te houden. Dit wil 

zeggen een droog ligbed, goede ventilatie zonder tocht, 

geen overbezetting en een optimaal rantsoen om diarree 

te vermijden. Daarnaast kan het scheren van de rug de 

kalveren helpen om overmatige warmte af te voeren en 

zweten te vermijden. Daarnaast kunnen longproblemen 

bij jongvee dat wordt geweid, veroorzaakt worden 

door longworm. Kenmerkend hierbij is de aanhoudende 

hoest. Indien niet tijdig wordt ingegrepen kan dit 

leiden tot complicaties en sterfte. Vaccinatie is de enige 

doeltreffende maatregel ter preventie.

IBR, BVD en para-tbc 

Uitbraken van IBR – Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis, 

BVD – Bovine Virus Diarree en para-tbc kunnen ook veel 

invloed hebben op de gezondheid van jongvee. Het kan 

veel groeivertraging en meer uitval opleveren. Streven 

naar een zo hoog mogelijk gezondheidsstatus op het 

bedrijf is aan te bevelen. Informeer bij een landelijke 

instantie (in Nederland de Gezondheidsdienst voor 

Dieren) en de dierenarts naar de mogelijkheden om 

infectieziekten te voorkomen, te bestrijden en naar de 

programma’s om ziektevrij te worden. 

6.5 Uitwendige parasieten
Parasieten, zoals vliegen, knutten en andere insecten, 

schurft en teken veroorzaken onrust en groeivertraging. 

Daarnaast vergroten ze de kans op het overbrengen van 

infecties. Voldoende reden om uitwendige parasieten te 

bestrijden. Met eenvoudige maatregelen is overlast door 

insecten te voorkomen.

Vooral kalveren en pinken kunnen last hebben van luizen. 

Er zijn bijtende en bloedzuigende luizen. Ze veroorzaken 

vooral jeuk, groeivertraging en huidbeschadiging en 

bloedzuigende luizen veroorzaken soms bloedarmoede. 

Huidschimmel of ringschurft is te herkennen aan 

ringvormige plekken, vooral op de kop (rond ogen) in de 

hals en soms over de gehele romp. Jongvee wordt hierdoor 

het meest getroffen. Dieren bouwen na een infectie 

weerstand op tegen huidschimmel. Huidschimmel-infecties 

kunnen hardnekkig zijn en enkele maanden op het bedrijf 

heersen. Het kost veel moeite om er vanaf te komen. Let op 

want u kunt zelf geïnfecteerd worden door huidschimmel.

6.6 Preventieve maatregelen
Veehouders kunnen diverse maatregelen nemen om 

de gezondheid van hun jongvee te verbeteren. De 

belangrijkste zaken op een rij:

Biestmanagement: �  Onder het motto ‘een goed 

begin is het halve werk’ is het scheiden van koe en 

kalf en een goed biestmanagement al de eerste 

slag in het voorkomen van ziekten bij jongvee. 

Verstrek direct na de geboorte van het kalf voldoende 

biest van een goede kwaliteit. Daarmee krijgt het kalf 

de noodzakelijke antistoffen om zichzelf de eerste 

weken te beschermen tegen infecties (zie verder 

paragraaf 2.3). Controleer het biestmanagement zo 

nodig door bepalen van het IgG-gehaltes van de biest of 

van bloedmonsters van kalveren.

Melkmanagement: �  Om met name voedingsdiarree te 

voorkomen, is het zaak om kunstmelk aan te maken 

volgens de gebruiksaanwijzing. Zorg voor een juiste 

drinktemperatuur, let op de concentratie van de melk 
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en de juiste drinkhouding (let op de speenhoogte). 

Met een drinkautomaat worden de meeste factoren 

na instelling van de processor feilloos uitgevoerd. 

Voer altijd een goede structuurbron (hooi of luzerne) 

erbij en let op het juiste voerschema waarbij ook 

wordt gedacht aan voldoende mineralen, vitaminen 

en spoorelementen om gebreksziekten te voorkomen. 

Begin ook op tijd met het verstrekken van krachtvoer 

voor een goede pensontwikkeling. TMR rantsoenen 

kunnen afhankelijk van de leeftijd ook worden 

toegepast als voeding voor jongvee. 

Hygiëne: �  Hygiënisch werken in de afkalfstal, bij de 

huisvesting van kalveren en bij de melkverstrekking 

verkleint het besmettingsgevaar. Zorg voor een goede 

reiniging, ontsmetting en droging bij leegstand 

van de afkalfbox en eenlingboxen. Schaf 15% meer 

eenlingboxen aan dan nodig voor de kalveren om dat 

mogelijk te maken. Plaats voertroggen en waterbakken 

niet op de grond, maar hang deze hoger op om 

vervuiling met mest te voorkomen. Zonder zieke 

dieren af om verdere verspreiding van besmettingen 

te voorkomen. 

Scheiding leeftijdsgroepen: �  Een goede scheiding in 

leeftijdsgroepen beperkt de overdracht van infecties. 

Werk ook altijd van jong naar oud, eerst de jonge 

kalveren verzorgen en dan de oudere dieren en 

gebruik per leeftijdsgroep aparte bedrijfskleding 

en laarzen. Probeer de groepen in zijn geheel door 

te schuiven. Voorkom overbezetting van hokken en 

afdelingen om de infectiedruk te verlagen. Let goed 

op beweidingsschema’s van jongvee of beweid jongvee 

tot een half jaar oud niet om infecties met long- en 

maagdarmwormen te vermijden (afhankelijk van 

klimaat en omgeving). 

Vaccinaties: �  Overleg met de dierenarts over de 

benodigde vaccinaties van het melkvee en het 

jongvee en voer deze ook consequent en op de 

juiste momenten uit.  

Ziektevrij worden: �  Neem deel aan dierziekte-

programma’s (in Nederland van de Gezondheidsdienst 

voor Dieren) om infecties te bestrijden en ziektevrij 

te worden van zoveel mogelijk besmettelijke ziekten. 

Alle besmettingen die niet op het bedrijf aanwezig zijn 

kunnen ook niet direct op de kalveren en het jongvee 

worden overgedragen. Een gesloten bedrijfsvoering 

heeft de voorkeur om insleep van ziekten te 

voorkomen. Wordt toch vee aangevoerd let dan op 

de gezondheidsstatus van het bedrijf waar het vee 

vandaan komt.  

Huisvesting: �  Voldoende ventileren is al genoemd in 

het voorkomen van longaandoeningen. Daarnaast is 

schoon stro en vaak genoeg boxen opnieuw instrooien 

een maatregel om overdracht van ziekten via mest te 

verminderen. 

Preventie

Het verstrekken van een goede •	
kwaliteit biest zo snel mogelijk na de 
geboorte van het kalf draagt bij aan de 
gezondheid.
Gedurende de melkperiode is de •	
temperatuur, concentratie en menging 
van de melk belangrijk; met een 
drinkautomaat wordt dit automatisch 
geregeld na correct instellen.
Het rantsoen gedurende de opfok is van •	
belang voor een evenwichtige groei en 
(pens)ontwikkeling van het kalf. 

 

Werk altijd hygiënisch, van jong naar •	
oud en voorkom overbezetting en een 
hoge infectiedruk.
Indien mogelijk deelname aan •	
bestrijdingsprogramma’s en 
vaccinatieprogramma’s.
Zorg voor schone huisvesting met •	
voldoende ventilatie.
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Appendix Huisvesting
In het Kalverbesluit van 1 januari 2004 staan eisen waaraan 

jongveehuisvesting moet voldoen. Het besluit is opgesteld 

ter verbetering van het dierenwelzijn.

De belangrijkste eisen zijn:

Het aanbinden van kalveren tot een leeftijd van  �

6 maanden is verboden.

Vanaf een leeftijd van 8 weken is groepshuisvesting  �

verplicht.

De breedte van een éénlingbox is minimaal gelijk aan  �

de schofthoogte van het kalf. Praktisch komt dat neer 

op minimaal 81-85 cm breedte.

Het advies voor de minimale vrije ruimte per dier is:

< 150 kg  1,5 m � 2

150-220  1,7 m � 2

> 220 kg 1,8 m � 2

In de tabel op de volgende pagina staan de richtlijnen voor 

de diverse huisvestingsystemen voor jongvee.
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Tabel: afmetingen jongveehuisvesting 

huisvesting Leeftijdscategorieën in maanden

0 - 2 0,5 - 3 3 - 6 6 -12 12 - 18 18 - 22

Eenlingboxen 81

Boxbreedte (cm) 81 - 85

Boxlengte (cm) 130 -150

Groepshok met stro

Minimale oppervlakte (m2/dier) 1,5 1,7 1,8

Minimale hokdiepte (cm) 300

Tweevloerenstal

Loop-eetruimte roosters (cm) 175 200

Ligruimte stro (cm) 250 250

Diepte ligruimte (cm) 30 - 40 30 - 40

Eetbreedte (cm) 50 50

Ligboxenstal

Ligboxbreedte (cm) 60 70 80 90 100 - 110

Ligboxlengte-buitenrij (cm) 130 160 180 200 220

Ligboxlengte-binnenrij (cm) 130 160 180 190 210

Hoogte schoftboom (cm) 75 85 95 105

Loop-eetruimte (cm) 175 200 220 275

Loopruimte tussen twee rijen (cm) 175 200 200

Eetbreedte per dier (cm) 35 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

Hoogte drinkbakken (cm) 60 70 80 100

Hoogte drinknippels (cm) 100 110

Spleetbreedte roosters (cm) 3 3 3,5 3,5 3,5

Volledig rooster met rubber

Hokdiepte (cm) 200 - 300 300 - 320 300 - 350

Vloeroppervlakte (m2/dier) 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8

Grupstal

Standbreedte (cm) 80 90 100

Standlengte bij open grup (cm) 120 140 150

Standlengte bij drijfmestgrup (cm) 110 130 140 150

Bron: Blanken et al., 2006
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