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Beste Lely Ambassador,

Mocht u ooit een loopbaan buiten de melkveehouderij  

ambiëren, dan zou u kunnen overwegen om als software-

engineer of verpleegkundige aan de slag te gaan. In de nabij e 

toekomst zult u dan waarschij nlij k niet lang naar werk te hoeven 

zoeken, omdat er veel vraag is naar deze specialisten. Het 

beroep van melkveehouder behoort niet tot de meest gewilde 

beroepen. Dat is jammer, want dat zou wel zo moeten zij n.

De rol van de landbouw zal in de toekomst alleen maar groter 

worden. De tweede globale VN-doelstelling voor 2030 is 

immers een einde te maken aan honger, het verzekeren van de 

beschikbaarheid van voedsel, beter voedsel en het bevorderen 

van duurzame landbouw. U draagt daaraan bij . Zonder twij fel 

vormt de melkveehouderij  de komende jaren een bron van 

veilige en duurzame voeding.

In deze sector moet je tegenwoordig echter wel sterk in 

de schoenen staan. Elke dag weer krij g je te maken met 

uitdagingen in een omgeving die voortdurend verandert. 

Als melkveehouder maak je zelf keuzes in het agrarisch 

ondernemen. Bij  Lely waarderen we dat en bieden we 

ondersteuning bij  de keuzes die u elke dag opnieuw maakt. Ik 

persoonlij k ben er trots op in deze bedrij fstak werkzaam te zij n.

Meer dan ooit tevoren staan onze mensen klaar om u 

ondersteuning te bieden bij  de keuzes die u maakt bij  het 

opzetten en runnen van uw melkveehouderij . We willen 

helpen door het bieden van advies en innovatieve oplossingen 

die passen bij  uw bedrij f en die bij dragen aan effi ciënt 

bedrij fsmanagement. 

In deze editie van Dairy Life geven we u een update van de 

samenwerking met onze klanten door hen aan het woord te 

laten. U leest over hun inzichten en de keuzes die ze hebben 

gemaakt om hun bedrij f succesvol te maken.

Laten we er samen onze schouders onder zetten.

Alexander van der Lely

CEO Lely Groep
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, 

AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, 

Commodus, Compedes, Cosmix, 

Dairywise, Discovery, F4C, Fertiliner, 

Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, 

I-fl ow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, 

Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, 

Quaress, Qwes, Shuttle, Splendimo, 

Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, 

Walkway en Welger zij n geregistreerde 

handelsmerken van de Lely Groep.

Lely behoudt alle exclusieve rechten tot haar 

eigen handelsmerken. Ongeautoriseerd 

gebruik van Lely’s eigen handelsmerken, 

of gebruik van een handelsmerk dat een 

verwarrende gelij kenis vertoont of verward 

kan worden met Lely-handelsmerken, zal een 

inbreuk vormen op de exclusieve rechten van 

Lely. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze uitgave worden 

uitsluitend bij  wij ze van informatie verstrekt 

en gelden niet als commerciële aanbieding. 

Sommige producten zij n in bepaalde 

landen misschien niet beschikbaar en de 

uitvoering van de producten kan afwij ken 

van de afbeeldingen. Niets van deze uitgave 

mag worden gekopieerd of gepubliceerd 

door middel van printen, fotokopiëren, 

microfi lm of welke andere manier dan 

ook zonder schriftelij ke toestemming 

vooraf van Lely Holding S.à r.l. Hoewel 

de informatie in deze brochure met grote 

zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen 

aansprakelij kheid voor eventuele schade als 

gevolg van fouten of omissies in deze uitgave.

n  INHOUD
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BEZOEK HILLSIDE FARM ONLINE

n  OMSLAGVERHAAL

Mij n leven als boerin
Naam: Laura Flory

Bedrij f: Hillside Farm, Dublin, 

Virginia (VS)

Dieren: 230 Holstein-koeien

Apparatuur: 4 Lely Astronaut A4 

melkrobots, Juno 

automatische voerschuif, 

Calm automatische 

drinkautomaat en Luna 

koeborstels

Functies: Melkveehouder (runt het 

bedrij f samen met haar 

man en schoonouders), 

vertegenwoordigster 

en ambassadeur van de 

melkveehouderij sector

VOORLICHTING OVER DE MELK-

VEEHOUDERIJ

“Ik wil mij n steentje bij dragen om mensen 

meer inzicht te geven in het leven in de 

melkveehouderij  en ze laten zien hoe 

zorgzaam we met onze dieren omgaan. 

In mij n blog en op Facebook vertel ik 

over wat er gebeurt en hoe we werken 

en ik maak foto's om de dagelij kse gang 

van zaken op een melkveebedrij f vast te 

leggen. Op deze manier kan ik werkelij k 

laten zien wat ik als boerin meemaak, 

want je kunt mensen wel droge cij fers 

presenteren, maar dat geeft niet aan hoe 

ik me voel en met hoeveel liefde we het 

werk doen dat we doen.”

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

“Ons gezin is actief binnen de 

Southeast United Dairy Industry 

Association, die zich richt op het 

promoten van de zuivelsector en 

zuivelproducten. Als woordvoerder 

geef ik presentaties aan verschillende 

maatschappelij ke clubs en organisaties 

zoals de Lions Club en de Ruritan 

Club (een serviceclub). Daarnaast ben 

ik betrokken bij  de Young Farmers 

groep, onderdeel van ons lokale Farm 

Bureau (een vrij willigersorganisatie die 

reclame maakt voor het boeren). We 

staan in contact en zij n in gesprek met 

wetgevers over wetgeving die mogelij k 

gevolgen zou kunnen hebben voor de 

agrarische sector. Ook houden we ons 

bezig met maatschappelij k educatie, 

om betrokkenheid te creëren en vragen 

te beantwoorden die mensen hebben 

over de melkveehouderij . Voor mij  is het 

belangrij k om betrokken te zij n bij  dit 

soort activiteiten omdat ik zelf niet van 

een melkveehouderij  kom. Iemand heeft 

de moeite genomen mij  uitleg te geven 

over de sector en dat is waar ik mij  nu 

mee bezig houd. 

Dat wil ik ook voor anderen doen. 

Daarnaast denk ik dat het belangrij k 

is anderen te vertellen over deze 

passie van mij , en ook van andere 

melkveehouders: wat we doen en over 

onze dagelij kse zorg voor dieren.”

HET LEVEN OP DE MELKVEEHOUDERIJ

“Op het bedrij f houd ik me vooral bezig 

met het managen van de koeien in de 

robotstal. Ik werk met de gegevens en ik 

ben iemand van de cij fertjes dus ik kan 

goed overweg met T4C. Ik ben graag 

tussen de koeien en ik meen dat we 

onze dieren met robots de beste zorg en 

kwaliteit van leven bieden.“ n

“Ik denk dat het belangrij k is deze 
passie te delen met anderen, te 

vertellen over wat we doen en over 
onze dagelij kse zorg voor dieren.”

Blog: http://harmonyonthehillside.blogspot.com

Facebook: Hillside Farm
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Periode van kalf diarree
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Immuniteit tegen 
diarree door het 
geven van biest

Geboorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Weken

Immuniteit tegen 
diarree door het 

immuunsysteem van 
het kalf

Source: Intervet Schering-Plough

Passieve immuniteit

Actieve immuniteit

n  JONGVEE

Jongveeopfok
Voeding van kalf tot pink
Wie streeft naar een duurzame koe, begint bij  het optimaliseren van de jongveeopfok. Daar wordt 

tenslotte de basis gelegd voor de melkkoe van de toekomst. Het doel is een volgroeide vaars die 

op het juiste gewicht kalft, effi ciënt ruwvoer verwerkt, eenvoudig produceert en dankzij  een sterk 

exterieur zelfredzaam is. Met deze basis zal ze lang en productief kunnen leven. Daarmee legt een 

goede jongveeopfok het fundament voor een rendabele onderneming.

DE EERSTE LEVENSDAGEN

De eerste stappen naar een 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.

Figuur 1: Het verkrij gen van immuniteit 

door biest is belangrij k aangezien het 

eigen immuunsysteem bij  geboorte 

minimaal is.

KUNSTMELK OF KOEMELK?

De derde of de vierde dag na de 

geboorte kan overgeschakeld worden 

op kunstmelk of koemelk. Het geven 

van koemelk werkt gemakkelij k, 

maar kunstmelk voldoet beter aan de 

voedingsbehoefte van het kalf. Naast 

de noodzakelij ke voedingsstoffen bevat 

kunstmelk ook vitaminen en mineralen 

die belangrij k zij n 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.

MAXIMALE GROEI BENUTTEN

Na het spenen is het belangrij k de 

kalveren optimaal te laten groeien. Om 

het doel te bereiken om op een leeftij d 

van 24 maanden te kalven is het zelfs 

noodzakelij k de jeugdgroei zoveel 

mogelij k 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 bij voorbeeld met grof hooi 

of luzerne. Dit stimuleert 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.

WEIDEPERIODE

De grasopname van jonge kalveren is vrij  

beperkt. Het advies is de dieren niet te 

weiden voor een leeftij d van 6 maanden, 

ook vanwege het risico van para-tbc en 

salmonella besmetting. Jongvee tot één 

jaar kan het beste worden bij gevoerd om 

een optimale groei te realiseren. Vanaf 

één jaar is er bij  voldoende grasaanbod 

geen reden meer om het jongvee bij  

te voeren. De pinken zij n dan in staat 

voldoende gras op te nemen voor hun 

lichaamsonderhoud en voor groei.

METEN IS WETEN

Net als bij  melkkoeien heeft ook 

jongvee een optimale conditiescore. 

Voor een evenwichtige groei, goede 

vruchtbaarheid en gezond kalven is 

een optimale conditiescore (2,5/ 3) van 

belang. Net voor het kalven mogen 

de dieren iets groeien in conditiescore 

(3,5) om zo wat reserves te hebben aan 

het begin van de lactatie. Het is van 

belang om voor een juiste conditiescore 

te zorgen passend bij  de fase van het 

jongvee. Zowel te mager als te vet heeft 

invloed op o.a. drachtigheid, kalven en 

start van lactatie.

DOWNLOAD DE GRATIS BROCHURE 

BEDRIJFSMANAGEMENT

Meer informatie over jongveeopfok 

is te vinden in de Farm Management 

brochure ‘Successfully rearing young 

cattle’. Scan de QR-code voor toegang 

tot deze brochure. n
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Robert Green: “Jon gaat grondig te werk 
en wil alles direct aanpakken”

“We zagen aanvankelij k wel op tegen 
deze enorme verandering in de manier 
waarop we de koeien managen en 
melken – zowel voor ons als voor de 
koeien – maar dankzij  Jon is de overgang 
voor mij , het personeel en de kudde 
soepel verlopen.”

Volgens Robert heeft Jon veel aandacht 
voor de koeien, maar ook voor het 
management. “Hij  is er niet alleen om 
me te helpen het melkproces in de gaten 
te houden. Hij  kij kt ook naar de koeien, 
met name naar hun vreetgewoonten 
en hoe vaak ze uit zichzelf de robots 
bezoeken.“

“Elke kudde en opstart is anders 
en we hebben samen een leercurve 
doorlopen. Het is goed om te weten 
dat als er iets aan de hand is, Jon met 
goede suggesties komt om eventuele 
problemen op te lossen.”

Meestal belt Robert Jon in eerste 
instantie op zij n mobiel om eventuele 
problemen uitvoerig te bespreken. 
“Daarna worden dingen op schrift 
gesteld en als ik dat vraag komt hij  
ook hierheen om naar de koeien te 
kij ken.”

Via T4C kan Jon kan echter ook op 
afstand via TeamViewer de kudde en 
de prestaties van het automatische 
melksysteem monitoren. “Soms 
kom ik hier op kantoor en zie 
ik dat hij  op de pc bezig is, 
vooral wanneer we net iets in het 
management hebben gewij zigd. “Hij  
gaat grondig te werk en wil alles direct 
aanpakken.”

Robert vertelt ook dat het werken met 
Jon hem in staat stelt zich op andere 
werkzaamheden op zij n bedrij f te 
richten, zoals het kalven en het bewaken 
en verbeteren van de vruchtbaarheid van 
de kudde, in de wetenschap dat Jon het 
vreten en melken in het oog houdt. “Ik 
kan op die gebieden op hem terugvallen. 
Het is ook goed voor de kudde dat 
er een tweede paar ogen is die met 
een frisse blik kij kt naar dingen die wij  
misschien over het hoofd zien. Dat zij n 
meestal maar kleine dingen, maar toch 
kunnen die het verschil maken.”

Jon Eldridge: “Het is plezierig werken 
met Robert. Hij  richt zich helemaal op het 
maximaliseren van de prestaties van de 
kudde en het melkrobotsysteem”

Volgens Jon is het afgelopen 
jaar waarin hij  met Robert Green 
heeft samengewerkt, voor hen 
beiden spannend geweest. “Het 
installeren van vier geautomatiseerde 
melksystemen en het aanpassen van 
zij n kuddemanagement aan de nieuwe 
opzet was voor Robert en zij n team een 
hele uitdaging en het was daarbij  mij n 
taak ondersteuning en advies te geven 
vanaf het moment dat de veranderingen 
werden doorgevoerd,” vertelt Jon.

“Ik moet ervoor zorgen dat met 
de omschakeling naar automatisch 
melken de doelen worden gerealiseerd 
die Robert voor ogen had toen hij  
de beslissing nam om de robots te 
installeren. Deze doelen verschillen per 
melkveehouder en per kudde en hebben 
doorgaans betrekking op het produceren 
van meer melk, het verminderen van 
arbeid en het omlaag brengen van 
mastitis en/of celgetal.”

“Wat ze ook mogen zij n, het is mij n taak 
om de prestaties van de robots en de 
kudde te monitoren en registreren en 
de melkveehouder zo veel mogelij k te 
ondersteunen. Ze moeten op mij  kunnen 
terugvallen. Elk melkveebedrij f is anders, 
maar het is mij n taak ervoor te zorgen 
dat de automatische systemen, wanneer 
ze zij n geïnstalleerd, doen wat van ze 
wordt verwacht.”

Volgens Jon neemt Robert ‘zo vaak als 
nodig’ contact met hem op: “Hij  weet 
dat ik klaar sta om op elk moment 
ondersteuning te bieden. We spreken 
elkaar meestal zo'n twee à drie keer per 
week en een keer per maand kom ik op 
het bedrij f.” 

Toen het systeem net was opgestart, 
waren Jons bezoeken wat frequenter. Er 
was een reeks vaste bezoeken voordat 
de robots werden geïnstalleerd, gewoon 
om te zien hoe het kuddemanagement 
functioneerde en welke aanpassingen 
nodig waren om het automatisch melken 
te integreren. “Ook na installatie vonden 
er meerdere geplande bezoeken plaats, 
om er voor te zorgen dat het hele proces 
zo soepel mogelij k verliep.”

“We kunnen goed samenwerken. Ik kan 
hem helpen betere keuzes te maken. Ik 
doe dan een voorstel – mogelij k omdat 
Robert me heeft gebeld vanwege een 
probleem – en hij  denkt er dan over 
voordat hij  actie onderneemt. Hij  weegt 
zaken bij  voorkeur zorgvuldig af en gaat 
niet over een nacht ij s. Daardoor doet hij  
het werkelij k erg goed.”

“Het is plezierig werken met Robert. 
Ik kan melkveehouders suggesties 
doen met betrekking tot management; 
sommigen zullen die negeren, anderen 
volgen ze op en weer anderen gaan er 
echt in mee en voeren ze dan optimaal 
uit. Robert behoort tot die laatste 
categorie.” 

“Dat maakt mij n werk boeiend en het 
zorgt ervoor dat Robert echt moeite 
heeft gedaan om de prestaties van 
de kudde en het geautomatiseerde 
melksysteem te maximaliseren. Ik 
weet zeker dat dat voor hem ook erg 
bevredigend is.” n

mastitis en/of celgetal.” om er voor te zorgen dat het hele proces 
zo soepel mogelij k verliep.”

“We kunnen goed samenwerken. Ik kan 
hem helpen betere keuzes te maken. Ik 
doe dan een voorstel – mogelij k omdat 
Robert me heeft gebeld vanwege een 
probleem – en hij  denkt er dan over 
voordat hij  actie onderneemt. Hij  weegt 
zaken bij  voorkeur zorgvuldig af en gaat 
niet over een nacht ij s. Daardoor doet hij  
het werkelij k erg goed.”

“Het is plezierig werken met Robert. 
Ik kan melkveehouders suggesties 

... zij n Farm 
Management 

Support adviseur
Via T4C kan Jon kan echter ook op 
afstand via TeamViewer de kudde en 
de prestaties van het automatische 
melksysteem monitoren. “Soms 
kom ik hier op kantoor en zie 
ik dat hij  op de pc bezig is, 
vooral wanneer we net iets in het 
management hebben gewij zigd. “Hij  

De melkveehouder...
Robert Green runt een bedrij f met 220 koeien in Glastonbury, 

Somerset (Verenigd Koninkrij k), en installeerde in 2015 vier 

Lely A4 Astronaut melkrobots en twee Lely Discovery mobiele 

stalreinigers. De installatie, zo'n 14 maanden geleden, werd 

voorafgegaan door een kennismaking en samenwerking met 

Lely Farm Management Support (FMS) adviseur Jon Eldridge. 

Robert is uiterst tevreden over de betrouwbare ondersteuning 

die vanaf het begin werd geboden en die gebaseerd is op 

jarenlange ervaring.

Jon Eldridge is nu twee jaar werkzaam als Lely Farm 

Management Support (FMS) adviseur en heeft het Lely 

Center in Yeovil, Somerset, als basis. Met een stevige basis 

in voeding is hij  gespecialiseerd in het voeren en managen 

van koeien. “Mij n kracht ligt erin dat ik een bedrij f in zij n 

totaliteit kan bekij ken en zie hoe voeding en de opzet van 

het geautomatiseerde melken op elkaar zij n afgestemd zodat 

verzekerd is dat de kudde zo effi ciënt mogelij k presteert.”

n  SAMENWERKEN 
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n  WAARDEVOLLE INZICHTEN

Denkt u na over bedrij fsuitbreiding?

De melkrobot op maat is het resultaat van de bedrij fsspecifi eke 

kennis van u als veehouder en de uitgebreide kennis en ervaring 

van Lely, opgedaan tij dens bij na vij fentwintig jaar geautomatiseerd 

melken, op vele duizenden bedrij ven verspreid over de wereld. 

Samen vormen ze een uitstekende combinatie voor het ontwikkelen 

en leveren van producten op maat, waarmee elk afzonderlij k bedrij f 

optimale resultaten kan behalen. n

Bij  de aanschaf van een Lely Astronaut melkrobot kan er nu gekozen worden voor de management-

activiteit(en) die u wenst te optimaliseren; op basis daarvan kan een eigen Lely Astronaut 

worden samengesteld. Zowel bij  aanschaf als in een later stadium kunnen extra pakketten aan 

de melkrobot worden toegevoegd. Hierdoor kan de Lely Astronaut, op elk moment, aangepast 

worden naar uw situatie.

Lely Astronaut aangepast aan uw wensen voor 
het bereiken van uw doelen

 Werk nauwkeuriger 
bij  de reproductie

KEUZE IN REPRODUCTIE

Om de regie te houden over uw bedrij f, vertrouwt u op 
de reproductie. Zorg voor een extra paar ogen om uw 
koeien drachtig te krij gen. Zorg voor meer nauwkeurig-
heid bij  het opsporen van koeien die tochtig zij n en in-
semineer ze op het juiste tij dstip. Hierdoor verbetert het 
drachtigheidspercentage en bespaart u een hoop tij d.

 Verzeker 
uiergezondheid

KIEZEN VOOR UIERGEZONDHEID

Melk van goede kwaliteit komt uit een gezonde uier. 
Zorg voor een goed inzicht in de uiergezondheid en ken 
van het juiste moment van behandelen. Verwij der bac-
teriën voor het melken en voorkom bij  iedere melking 
kruisbesmetting. Krij g grip op de uiergezondheid en 
verlaag uw kosten.

 Stuur op 
voereffi ciëntie

KEUZE IN VOEREN

Het voer is één van de grootste kostenposten op een 
melkveebedrij f. Voer daarom elke koe op basis van haar 
werkelij ke behoefte en stuur op basis van voereffi ciëntie. 
Gebruik de mogelij kheid om geavanceerdere rantsoe-
nen te voeren; dit kan zelfs in combinatie met vloeibare 
voersoorten.

 Verbeter de 
klauwgezondheid

KIEZEN VOOR KLAUWGEZONDHEID

Een goede klauwgezondheid is belangrij k voor het 
welzij n van koeien en melkveebedrij ven. Om vrij er te 
kunnen bewegen, moeten een koe gezonde klauwen 
hebben. Met gezonde klauwen kan de koe haar gang 
gaan in de stal en in de wei: rusten, vreten, drinken of 
de melkrobot bezoeken. De Lely Meteor klauwgezond-
heidsconcept zorgt op duurzame, diervriendelij ke en 
veilige wij ze voor een betere klauwgezondheid.

 Ken uw 
koeien

KIEZEN VOOR DIERGEZONDHEID

Zorgen voor uw meest waardevolle bezit: uw koeien. 
Gezonde koeien besparen tij d en kosten en stimuleren 
de melkproductie. Krij g meer grip op de gezondheid 
van uw koeien en neem met behulp van geavanceerde 
sensoren en eenvoudig te gebruiken informatie de juiste 
beslissingen. Hiermee stelt u uw inkomsten veilig.

 Verhoog uw 
melkproductie

KIEZEN VOOR PRODUCTIEVERHOGING

Het volledig benutten van uw productiepotentieel heeft 
te maken met de optimale wisselwerking tussen uier-
productiecapaciteit, beschikbare gegevens en hardware. 
Hiervoor is ook specifi eke professionele ondersteuning 
van het bedrij fsmanagement nodig. Vergroot uw robot-
capaciteit met 10% tot 15%, optimaliseer de productie 
van uw kudde en krij g meer melk in uw tank.

 Ondersteun uw 
beweidingsstrategie

KIEZEN VOOR WEIDEGANG

Beweiden is de meest natuurlij ke manier voor het voeren 
van koeien. Grazen heeft een positieve invloed op het 
welzij n en de gezondheid van koeien. Tevreden en ge-
zonde koeien in de wei en toch volledige controle over 
uw melkproductie. Weidegang is in toenemende mate 
een sociale verplichting, de samenleving verwacht dat 
koeien in de wei lopen.
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n  INTERVIEW MET EEN MONTEUR

dan voorheen. Dat je de klant met een 

glimlach op zij n gezicht achterlaat. 

Maar ook telefonisch probeer ik zo 

goed mogelij k te ondersteunen. Soms 

is dat lastig met een storing, maar met 

de juiste vragen en een lach kom je een 

heel eind!”

Het opstarten van bedrij ven doet Kees 

met veel plezier. “Je bent de hele 

week bij  een klant, de klant is vaak 

zenuwachtig voor alles wat komen 

gaat. Het is dan mooi als de klant 

er uiteindelij k een goed gevoel over 

heeft.” n

AGRARISCHE ROOTS

Kees was als kleine jongen vaak te 

vinden op het melkveebedrij f van zij n 

opa. Opa heeft de koeien uiteindelij k 

verkocht, maar er was een veehouder in 

de buurt waar Kees wel kon helpen. Na 

de lagere en middelbare landbouwschool 

vertrok hij  naar Canada en heeft daar 

een jaar gewerkt op een melkveebedrij f 

waar ook kaas werd gemaakt. Kees 

was er verantwoordelij k voor alle 

voorkomende werkzaamheden. “In 

november 2012 kwam ik terug uit 

Canada en hielp ik bij  de opstart van 

twee Lely robots op een bedrij f in de 

buurt. Vervolgens werd gevraagd of 

ik interesse had om bij  Lely Center 

Midden Nederland te komen werken. 

Per 1 december kwam ik in dienst, 

kon ik meelopen, zelf aan de gang en 

opleidingen volgen.” Inmiddels woont hij  

al 2,5 jaar op het erf van de veehouder 

waar de eerste stap bij  Lely gezet is. “Na 

het werk ga ik graag even rommelen, en 

bij  vakantie en werkzaamheden op het 

land spring ik bij . Ik woon graag buiten 

met een beetje ruimte om me heen.”

KEN JE KLANT

Over het algemeen kennen de klanten 

alle monteurs, wat positief is voor de 

nacht- en weekendstoringsdiensten 

die wij  draaien. “Ze weten wie ze aan 

de lij n hebben. Daarnaast kennen wij  

ook de klant en het bedrij f.” De regio 

bestaat zowel uit familiebedrij ven zonder 

ingehuurde arbeid als bedrij ven met 3 tot 

5 melkrobots en personeel in dienst. “De 

afwisseling maakt het leuk. Ik kom op 

veel bedrij ven en ontmoet verschillende 

soorten mensen.”

EEN GLIMLACH BIJ HET VERLATEN VAN 

HET ERF

Kees loopt graag een stapje harder 

voor zij n klanten. “Wanneer je van het 

erf afrij dt, wil je dat de robots goed 

draaien en liefst nog een beetje beter 

“Wanneer je van het erf afrij dt, wil je dat de 
robots goed draaien en liefst nog een beetje 
beter dan voorheen.”

“Loop regelmatig mee als de monteur preventief 

onderhoud uitvoert, daar steek je veel van op. 

Je ziet dan eerder wat er aan de hand is, en 

wij  kunnen dan ook gerichter helpen, ook aan 

de telefoon.”

Naam:  Kees van Vliet

Leeftij d:  29 

Woonplaats:  Bodegraven

Werkzaam bij : Lely Center Midden Nederland

TIP VAN KEES

Ik kom bij  veel verschillende bedrij ven
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JAAR LELY LOTUS HAAKTANDJAAR LELY LOTUS HAAKTANDJAAR LELY LOTUS HAAKTAND
CAPACITEIT BEGINT MET HAAKTANDEN

50% hogere capaciteit dan rechte tanden. 

Hogere capaciteit en een betere kwaliteit voer in een 

korter tij dsbestek met minder brandstofverbruik.
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Zoek de 10 verschi l len

n  ONDERNEMENDE LELY AGRARIËRS

Met de verkoop van CowPots® Freunds 

Farm (East Canaan, Connecticut, VS) 

heeft een succesvolle nevenactiviteit. 

Deze biologisch afbreekbare containers 

zij n gemaakt van de gecomposteerde 

mest van de kudde van 275 melkkoeien, 

die door vij f Lely Astronaut melkrobots 

worden gemolken. 

In een kas blij ven de potten 

maandenlang goed, maar wanneer 

ze in de grond worden gezet, lossen 

ze binnen 4 weken op en blij ven ze 

de plant die erin staat van voeding 

voorzien. 

De voordelen van de productie en het 

gebruik van CowPots zij n tweeledig: ten 

eerste helpen ze melkveehouders de 

nutriëntenbelasting van hun bedrij ven 

te verlagen, wat direct bij draagt aan een 

beter en schoner milieu. Ten tweede 

is het bewezen dat ze consumenten 

grotere, betere planten opleveren; 

daarbij  komt dat er geen plastic 

omhulsel is, dus geen onnodig afval dat 

uiteindelij k op de vuilnisbelt belandt. n

VOOR MEER INFORMATIE: 

www.cowpots.com

Agrariër Matt Freund met de CowPots 

Biologisch afbreekbare, 
plantbare potten

n  VOOR KINDEREN

Intere ssante wee t je s 
over koe ien:

Een koe ienhart s laat t ussen 
de 60 en 70 keer per minuu t.

over koe ien:

Een koe ienhart s laat t ussen 

Koe ien s lapen maar 
20 minu ten per dag .

Koe ien kunnen hee l goed ru iken . Ze kunnen ie ts op een afs tand van bi jna 
9,7 km ru iken .

de 60 en 70 keer per minuu t.

Een gemidde lde koe gaat e lke dag 

zo'n 14 keer s taan en l iggen .

De gemidde lde koe k au wt ten 

mins te 50 keer per minuu t.
mins te 50 keer per minuu t.

Een gemidde lde koe be weegt 
haar k aken e lke dag meer 

dan 40.000 keer.

Zoek voor deze Le ly Discover y mobie le Zoek voor deze Le ly Discover y mobie le Zoek voor deze Le ly Discover y mobie le Zoek voor deze Le ly Discover y mobie le 

s ta lre in iger de korts te weg naar de f in ish!s ta lre in iger de korts te weg naar de f in ish!

Finish
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WAT IS NIEUW OP DE WEBSITE?

“We willen het Lely verhaal online 

vertellen. Daarvoor gebruiken we niet 

alleen de website, maar deze is wel heel 

belangrij k. Dit is namelij k ons digitale 

huis. Het is een overzichtelij ke website 

geworden waar de klanten zich kunnen 

herkennen in de verhalen. Daarnaast 

komen zowel thema’s (in de stal, op het 

land), onze producten als services aan 

bod. De website is per regio ingedeeld 

en is daarmee toegespitst op de situatie 

van de klant; een klant uit Engeland 

ziet (deels) andere informatie dan een 

klant uit bij voorbeeld Spanje. Tevens 

is het gemakkelij k om de website te 

doorzoeken.”

WIE DACHTEN MEE?

“Bij  de ontwikkeling is de mening van 

klanten gevraagd. Hun feedback is 

met voorrang verwerkt. Tevens waren 

diverse mensen uit de organisatie 

betrokken. Daarnaast hebben de 

website bouwers tij d doorgebracht op 

melkveebedrij ven om de bezoekers 

beter te leren kennen.” n

GEÏNTERESSEERD?

Bezoek dan 

www.lely.com

LELY IS OOK ACTIEF OP 

Facebook
Twitter

YouTube
LinkedIn en Instagram

Er is hard gewerkt aan een 

vernieuwde website voor Lely. 

We vroegen Online & Social 

media manager Ebo Eppenga 

naar het resultaat.

n  ONLINE & SOCIAL MEDIA

Elk kwartaal stuurt Lely per e-mail een nieuwsbrief naar 

leden van de Lely Ambassadors Club.

De nieuwsbrief bevat:

n Verhalen van Lely-melkveehouders wereldwij d

n Nieuws over Lely & producten

n Technische tips

n Tips over bedrij fsmanagement

n En nog veel meer

Als u deze nieuwsbrief niet ontvangt maar dat wel graag zou willen, kunt u 

een e-mail sturen naar ambassadors@lely.com met vermelding van uw Lely 

Ambassadors-lidmaatschapsnummer. Wij  zorgen er dan voor dat u op de 

mailinglij st komt. n 

Blij f op de 
hoogte met 
onze digitale 
nieuwsbrief!

Klant centraal op de 
nieuwe website
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DE FAMILIE HINZE: 

“Dankzij de Lely Welger RP 160 V 

hoeven we tijdens het balen persen geen 

concessies te doen.”

LOONWERKER KINDERMANN

Dhr. Kindermann: “Ik ben erg blij met de 

Welger balenpers en ik zou hem zeker 

niet inruilen voor een andere machine.”

PLUSPUNTEN: 

• Snel en eenvoudig te begrijpen en te 

bedienen;

• Gemakkelijk te onderhouden;

• Goede aandrijving en kettinggeleiding; 

• Goede kwaliteit (zeer robuuste balenpers);

• Pick-up ‘vreet’ alles;

• Uitmuntende bodemvrijheid;

• Netbinding is zeer goed; 

• Uitmuntende balen die altijd rond zijn 

(geen eieren).

De nieuwe en veelzijdige Lely Welger RP 160 V heeft een variabele perskamer die van elk gewas, of 

dat nu gras, hooi of stro is, balen van 1,23 m x 1,60 m kan maken. Deze rondebalenpers met hoge 

capaciteit die perfect gevormde, compacte balen levert, heeft inmiddels de eerste klanten overtuigd 

(zie onder).

n  LELY WELGER BALENPERSEN

Voer van topkwaliteit 
dankzij perfecte balen

BREDE PICK-UP EN HOOGWAARDIGE 

BALEN

De Lely Welger RP 160 V is leverbaar 

met drie verschillende pick-up breedtes. 

De breedste van 2,40 m heeft een zeer 

grote capaciteit. Ook zijn er veel opties 

voor gewasopname en snijden.

Met de Lely Welger RP 160 V bent u 

verzekerd van uniform gevormde balen. 

Een goede en consistente verdichting 

zorgt voor een snelle start van het 

fermentatieproces. Zo blijven essentiële 

voedingsstoffen behouden voor de 

beste kwaliteit voer. De hoge mate van 

verdichting betekent dat de baal ook 

meer product bevat, waardoor er op 

arbeid, materiaal en opslagruimte wordt 

bespaard.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Diverse onderhoudswerkzaamheden 

kunt u eenvoudig zelf uitvoeren. 

Beschermkappen kunnen probleemloos 

worden geopend en de messen in 

het snijmechanisme kunnen snel 

worden vervangen. Veel instellingen 

van de rondebalenpers kunnen met 

de geavanceerde E-Link-bediening 

eenvoudig vanuit de tractorcabine 

worden aangepast.

HYDROFLEX

Het Hydroflexcontrol-systeem is een 

unieke voorziening op Lely balenpersen. 

Het vermindert het risico op blokkades 

en lost ze eventueel op. Het ‘flex’-

gedeelte vermindert het blokkaderisico, 

terwijl met het ‘hydro’-gedeelte de 

achterkant van de invoerbodem bij een 

blokkade kan worden weggedraaid. 

Dit betekent dat blokkades snel en 

gemakkelijk kunnen worden opgelost 

zonder dat de chauffeur de tractorcabine 

hoeft te verlaten.

GESCHIKT VOOR UITEENLOPENDE 

OMSTANDIGHEDEN

Smalle zwaden en natte gewassen 

vormen de grootste uitdaging bij de 

aandrijving van de perskamer. De Lely 

Welger RP 160 V is dan ook standaard 

uitgerust met een automatisch 

kettingsmeersysteem. Dit systeem 

zorgt ervoor dat alle aandrijfkettingen 

doorlopend worden gesmeerd en 

garandeert een lange levensduur.

WILT U GRAAG MEER WETEN?

Ga dan naar www.lely.com, of vraag 

uw lokale dealer om meer informatie. n
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n  LELY DAIRY XL

WAT IS DAIRY XL?

Wij  zij n een gespecialiseerd team dat 

melkveehouders, investeerders of 

overheid bij staat bij  de  wens tot het 

melken van meer dan 500 koeien. We 

zorgen dan  voor ondersteuning op ieder 

denkbaar vlak in het realisatieproces; 

fi nancieel, juridisch, management 

en technisch advies, contacten met 

toeleveranciers enzovoorts, al naar 

gelang de behoeften en keuzen 

van onze opdrachtgever. Wij  bieden 

uiteraard het gehele Lely portfolio 

aan. Daarnaast kunnen we voorzien in 

managementondersteuning. Zo hebben 

we bij voorbeeld  in Australië  in opdracht 

van de eigenaar een interim herd 

manager ingezet. Het resultaat van deze 

aanpak op maat: bedrij ven groeien in 

liters en de benodigde arbeid daalt.

VOOR WIE IS DAIRY XL?

Vanaf 8 melkrobots denken wij  met de 

klant mee in het groeiproces. Dit doen 

wij  in samenspraak met het Lely Center 

en de landenorganisatie. Je kan ons zien 

als de smeerolie tussen het Lely Center,  

de landenorganisatie en de klant. Wij  

hebben het overzicht wereldwij d en de 

kennis van robotmelken op grote schaal, 

de landen hebben de lokale know-how.

Ook bedrij ven met minder dan 8 

melkrobots doen er goed aan een 

duidelij ke strategie te kiezen. De 

bedrij ven in Scandinavië die 5-10 jaar 

geleden met 4 robots molken, zij n nu 

de 8-robotbedrij ven. Het is belangrij k 

om hier in het ontwerp van de stal al 

rekening mee te houden. Daarnaast is 

het belangrij k de vraag te stellen ‘Waar 

sta ik over tien jaar?’ Maak keuzes die 

deze richting ondersteunen, en zorg dat 

je in je stalontwerp altij d ruimte blij ft 

houden om door te ontwikkelen.

WAAROM IS DEZE ONDERSTEUNING 

SUCCESVOL VOOR EEN DAIRY XL 

BEDRIJF?

Management vereist extra aandacht.  

Grote bedrij ven typeren zich door de 

meetbare doelen die ze zich hebben  

gesteld, de strikte bedrij fsroutine (en 

niet de waan van de dag) en monitoring 

en evaluatie van de besteedde tij d. Het 

kengetal ‘gemolken liters per betaald 

arbeidsuur’ is een belangrij ke maatstaf. 

De interactie tussen mens, koe en 

technologie bepaalt uiteindelij k het 

succes.

STEL, IK HEB NIET DE AMBITIE 

OM DEZE STAP TE MAKEN, HEEFT 

DAIRY XL DAN OOK MEERWAARDE 

VOOR MIJ?

Zeker, Dairy XL zet de verkregen 

inzichten van de bedrij ven die ze 

wereldwij d hebben begeleid in voor 

iedereen, hoeveel koeien je ook hebt.  

Deze komen via de landenorganisaties 

beschikbaar voor alle melkveehouders. n

MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over Dairy XL en zien 

hoe de klanten de begeleiding hebben 

ervaren? Scan de QR-code voor toegang 

tot deze website: 

www.lely.com/nl/services/dairy-xl/

“Management vereist extra 

aandacht. Je werkt vanuit 

doelstellingen naar het 

resultaat.“

De meerwaarde 
van Dairy XL
Interview met Coert van Lenteren, global manager Dairy XL

DAIRY XL IN CIJFERS

n Actief in 20 landen.

n Voor een variëteit aan bedrij ven: van weidegang in Oceanië tot Holsteinbedrij ven 

met hoge melkproductie in Europa, bedrij ven met Jersey koeien, in warme en 

koude klimaten.

n Voor een groot aantal klanten: van opgegroeid tussen de koeien tot nieuwe 

partner in de agrarische sector (investeerders, overheid).

n In 2016 wordt het 100e project opgestart.
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n  MELKPRODUCTIE

Wie het lijstje van de tien hoogst 

producerende Lely-melkrobotbedrijven 

in de wereld bekijkt (zie tabel 1) ziet 

indrukwekkende producties van 2600 

met pieken tot bijna 3000 liter per robot. 

Niet alleen bij de dagproductie per robot, 

maar ook bij de gemiddelde productie 

per individuele koe. Koecomfort blijkt 

een belangrijke factor in het bereiken 

van deze resultaten.

DISCIPLINE EN KOECOMFORT

Frank van der Staak, Farm Management 

Support, stelt: “De top 10 robotbedrijven 

zijn stuk voor stuk bedrijven met een 

ongelooflijke ‘milkdrive’.” Maar niet 

elk bedrijf in de lijst heeft daarvoor 

een luxe en moderne stal ingericht 

voor zijn koeien. Wat volgens Van der 

Staak opvalt is dat acht van de tien 

bedrijven diepstrooiselboxen hebben 

en daarnaast noemt hij ze vooral goede 

managers. “Vrijwel al deze bedrijven 

hebben dierenwelzijn hoog in het 

vaandel en werken daarnaast zeer 

gedisciplineerd met strakke protocollen.” 

De grootte van een bedrijf is overigens 

niet doorslaggevend. In de lijst staan 

bedrijven met zowel één als zeven 

robots. Van der Staak: “De kleinere 

bedrijven werken minder volgens 

protocollen, maar hanteren wel een 

strakke discipline, zoals twee keer per 

dag attentiekoeien halen.”

WAT KUNNEN WE LEREN VAN DEZE 

BEDRIJVEN?

Aandacht voor koecomfort en werken 

volgens een vaste routine resulteert 

in meer liters. Zorg je goed voor je 

koeien, dan zorgen je koeien ook goed 

voor jou. n

Top 10 hoog 
producerende 
robotbedrijven
Wat kenmerkt hen?

Artikel tot stand gekomen in samenwerking met CRV Publishing

Elk melkveebedrijf heeft zijn eigen doelstellingen. Deze doelstellingen hebben invloed op de 

bedrijfsvoering en prioriteiten die worden gesteld. Productie is een van die doelen waarop je als 

ondernemer kunt sturen. 

Tabel 1: Top tien bedrijven met hoogste productie per robot per dag. Het gaat om 

gegevens van 23.000 melkveebedrijven in 38 landen wereldwijd die met Lely-melkrobots 

melken. Vanwege privacy redenen worden de namen van de bedrijven niet gepubliceerd.

Het bedrijf Dick Haven Farms in 

McBain in de Amerikaanse staat 

Michigan behoort tot één van 

de hoogst productieve bedrijven 

met Lely-melkrobots. Dagelijks 

produceert het bedrijf gemiddeld 

ruim 2680 kilogram melk per robot, 

met een indrukwekkende individuele 

productie van gemiddeld 47 kilogram 

melk per koe. “We proberen alle 

kleine dingen goed te doen”, 

verklaart melkveehouder Dale Dick 

(25) bescheiden het geheim achter 

het succes. 

Samen met vader Gordon en broers 

David en Mark melkt Dale 225 koeien 

met vier robots. Koecomfort staat op 

het bedrijf hoog in het vaandel. “We 

creëren de beste omstandigheden voor 

de koe om hoge producties te halen.” 

Dat begint met een uitgebalanceerd 

rantsoen, vindt Dale. De hoge producties 

vergen een energierijk rantsoen met 

snijmais, alfafa hooi, CCM en proteïnen, 

aangevuld met 6,4 kilogram krachtvoer 

in de robot. 

De hoge individuele producties zijn 

volgens Dale een resultaat van jarenlang 

gericht fokken op melkproductie en 

sterk beenwerk. Ook de melksnelheid 

op het bedrijf is met 3,4 liter per minuut 

hoog. “We hebben er toen we nog 

een melkruimte hadden nooit gericht 

op gefokt. Maar nu we sinds twee jaar 

met robots melken doen we dat wel”, 

vertelt Dale.  

 

De melksnelheid is op het bedrijf 

inmiddels een belangrijk selectie-

criterium bij de afvoer van koeien. 

Het ophalen van attentiekoeien gebeurt 

stipt drie keer per dag. Dale: “Deze 

koeien moet je extra in de gaten houden.  

Ik besteed ook extra aandacht aan het 

inmelken van vaarzen, een positieve 

eerste ervaring met de melkrobot is 

van belang.”

Het bedrijf werkte al langer met zand 

in de boxen. “Het geeft meer slijtage 

aan de onderdelen van de robot, maar 

voor het comfort van de koe hebben we 

het graag over”, aldus Dale. Er worden 

absoluut geen concessies gedaan aan 

het robotonderhoud en het vervangen 

van onderdelen. “Onze robots moeten 

perfect functioneren. Zo beperken we 

storingen en daarmee oponthoud tot 

een minimum.”

Een van de boeren uit de top tien

Be-
drijf

Land
Aantal 
robots

Gemiddelde 
productie 
per robot 

per dag (kg)

Totale 
dagpro-

dutie  
(kg)

Gemid-
delde 

melkpro-
ductie 

per koe

Gemiddeld 
aantal 

koeien per 
robot

Gemid-
delde 

melksnel-
heid (kg)

Gemiddeld 
aantal kg 

krachtvoer 
per 100 kg 

melk

1 Spanje 1 2900,25 2900,25 39,13 74,13 3,62 8,56

2 Verenigde Staten 2 2891,15 5782,31 41,04 70,45 3,25 13,80

3 Spanje 1 2800,32 2800,32 41,10 68,13 3,42 13,03

4 Spanje 1 2755,79 2755,79 39,30 70,12 3,18 12,33

5 Spanje 2 2722,97 5445,94 40,78 66,78 3,55 15,24

6 Verenigde Staten 4 2681,12 10724,47 47,64 56,27 3,40 12,49

7 Italië 1 2659,17 2659,17 37,86 70,23 3,66 12,71

8 Denemarken 4 2658,02 10632,09 41,07 64,72 3,35 12,10

9 Italië 1 2635,84 2635,84 37,85 69,65 3,20 13,91

10 Verenigde Staten 7 2621,99 18353,94 38,73 67,70 3,16 10,80
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Energiekosten 
aanmerkelijk lager 
door Lely  Aircon 
windturbine

EERSTE CONTACT MET LELY AIRCON

Sebastian jr.; “Mijn vader was altijd al 

erg geïnteresseerd in kleine windturbines 

vanwege de innovatieve, duurzame 

technologie en in dat kader bezocht hij 

vaak lokale evenementen. Hij liet me de 

brochures van de Lely Aircon turbines 

zien en toen besloot ik op internet eens 

verder te kijken. Op een dag lazen we 

in de lokale krant dat er hier in de buurt 

een Lely Aircon turbine was geïnstalleerd. 

Bij het artikel stond de naam van de 

verkoopadviseur van Lely Aircon. We 

hebben hem direct benaderd.”

ONDERSTEUNING TIJDENS HET 

COMPLETE PROCES

Sebastian sr.; “We kwamen overeen dat 

Lely het hele bouwvergunningsproces 

voor zijn rekening zou nemen. De aanleg 

van de fundering was in handen van een 

lokale aannemer. 

Toen de turbine moest worden 

geïnstalleerd, hebben we de vrachtwagen 

gelost en de monteurs van Lely geholpen 

met de machines (tractor, graver enz.). 

Het in elkaar zetten van de toren op de 

grond nam slechts twee dagen in beslag, 

omdat die in afzonderlijke delen werd 

geleverd. Op dag drie hebben we de 

motorgondel voorbereid en de resterende 

werkzaamheden voor de installatie 

uitgevoerd. De installatie van de toren en 

de motorgondel werd op de vierde dag 

afgerond, net als de inbedrijfstelling.”

PERFECT AFGESTEMD

Op hun bedrijf verbruikt het gezin 

Obermayer tussen de 50.000 en 

60.000 kW elektriciteit per jaar. Het 

verbruik is constant: de verwarming, 

ventilatie en koeling vragen zeer veel 

energie. De Lely Aircon 30 produceert 

zo'n 30.000 kW elektriciteit per jaar, dus 

de helft van het energieverbruik op het 

bedrijf wordt gedekt door duurzame 

energie. 

DE AIRCON 30 MAAKT INDRUK

Het gezin Obermayer hecht er veel 

waarde aan dat de turbine zeer stil is: 

“Als het winderig is, hoor je de wind 

boven de turbine uit. Dat is het mooie 

van hernieuwbare energie!” n

MEER WETEN?

Ga dan naar www.lely.com/nl/

energie/

n  LELY AIRCON

Het gezin Obermayer is eigenaar van een bedrijf in het Duitse Fridolfing. Op het bedrijf worden voor-

namelijk varkens gemest en daarnaast zijn er 25 hectare land waarop er maïs, gerst en tarwe wordt 

verbouwd. Het gezin Obermayer houdt zich tevens bezig met bosbouw en bezit 12 hectare bos.
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innovators in agriculture


