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Toekomstkijk jij wel eens achterom?
Toen we het thema ‘klaar voor de toekomst’ voor alweer de derde uitgave van onze 

glossy ‘De Passie’ hadden staan, blikte ik ineens even terug. Alweer de derde uitgave, 

de eerste was ter ere van ons 12,5 jarig jubileum. Volgend jaar hopen we ons 15 jarig   

jubileum te vieren. Dan ben ik, Arend alweer vijf jaar Lely Center Manager. Vreemd  

eigenlijk dat wanneer je over de toekomst praat je vaak ook even achterom kijkt.

En dan sta je ineens twee weken later voor 
de camera in de karakteristieke boerderij 
(een rijksmonument) van je dochter. ‘Wat 
ben ik trots, dat je deze stappen zet!’ Lyanne   

en Bart waarderen de karakteristieke  
details en hopen hier samen een toekomst 
op te bouwen. In de nog steenkoude ruimte  
denk ik ineens weer aan veehouders, die 
vaak hetzelfde doen.

DE PASSIE BLIJFT
In de landelijke Lely-campagne; ‘de passie 
blijft, de tools veranderen’ wordt ook even 
achterom gekeken. Je ziet zwart-wit foto’s 
van vroeger. Daarnaast staan de veehou-
ders van de toekomst. Wat ben ik trots 
op deze veehouders, want wat heeft de 
agrarische sector toch veel te verduren. 
En toch gaan ze door, de passie blijft! Toch 
hebben ze oog voor de toekomst. Het is 
dapper om voor je passie te kiezen en niet 
stil te blijven staan. De veehouders die aan 
deze uitgave hebben meegewerkt, hebben 
allemaal stuk voor stuk een prachtig ver-
haal. Ze investeren op hun eigen manier 
in de toekomst. Verschillen zijn er, maar 
die houden ons juist vaak scherp. Dat is 
ook goed te lezen in ons duo-interview. 
Harrald Helmers en Albert Katerberg 

gaan met elkaar in gesprek. Ze ontdekken 
elkaars verschillen, soms zijn ze het echt 
oneens. Maar je ziet ze soms ook denken... 
‘Dat moet ik ook eens proberen!’. Je ziet 
een passie en drijfveer die ongekend is.

Ik zie deze drijfveer ook binnen ons eigen 
team; het is mijn doel om mensen binnen 
de organisatie te laten groeien. Ik geniet 
van het feit dat ik mensen zie samenwer-
ken en dat daarbij het individuele aspect 
aan de kant wordt geschoven. Dat ze er 
samen voor zorgen veehouders duurzaam 
te laten groeien. In deze Passie staan inter-
views met een aantal van onze medewer-
kers, geniet net als ik van deze verhalen! 

15 JARIG JUBILEUM
2022 staat alweer voor de deur. Het jaar 
waarin wij een feest hopen te organiseren 
voor ons 15 jarig jubileum. Ook staat in dit 
jaar de overstap naar het nieuwe manage-
mentprogramma Lely Horizon centraal. 
Nieuwe software waarmee we de toekomtst 
tegemoet kunnen gaan. Mijn persoonlijke 
visie is dat automatisering, in de breedste 
zin van het woord, passend is bij de veehou-
der van de toekomst. Ben jij klaar voor de 
toekomst? Ontdek het in deze Passie! 

Ontdek hoe op lely.com/vision

Boeren is het mooiste wat er is, dat verandert nooit. Maar de wereld verandert wel. Er zijn nieuwe 
uitdagingen. Steeds meer regels waar je aan moet voldoen en steeds meer druk om te verduurzamen. Maar er zijn ook nieuwe oplossingen. Oplossingen die jou meer vrijheid geven om te boeren op jouw manier. 

The passion
remains

The tools    
change

NL21012-Advertentie adoptie campagne_229x324.indd   1
NL21012-Advertentie adoptie campagne_229x324.indd   1
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ANDRÉ VAN TROOST, CEO VAN LELY: 

‘Niet halveren, 
 maar innoveren’
André van Troost (49) is sinds 1 januari 2020 CEO bij Lely en daarmee de opvolger van Alexander van der Lely die 16 jaar  
het familiebedrijf heeft gerund. Voor André was Lely zeker niet nieuw. In de acht jaar dat hij bij Lely werkt, heeft hij al 
verschillende functies bekleed. Van directeur verkoop tot verantwoordelijke voor de services, om vervolgens vanuit 
zijn marketingdirecteursrol door te groeien naar zijn huidige functie. Daarvoor werkte hij zes jaar bij zuivelverwer-
ker Danone waar hij zich bezighield met kinder- en babyvoeding. ‘Ik heb een zuivelachtergrond’, licht hij toe. ‘En een 
passie voor de melkveehouderij.’ 

HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN 
DE MELKVEEHOUDERIJ?
‘Alhoewel het politiek gezien voor de sector 
momenteel heel lastig is en er grote uitda-
gingen liggen, zie ik de toekomst echt wel 
zonnig tegemoet. De komende jaren blijft de 
vraag naar zuivel zonder twijfel toenemen, 
en dat moet ergens geproduceerd worden. 
Daar liggen kansen voor goede vakmen-
sen en gezonde koeien. Die hebben wij in  
Nederland.’

WELKE THEMA’S ZIET U IN DE TOEKOMST 
VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ?
‘Het klinkt als een cliché, maar automatise-
ring en robotisering zijn wel de oplossingen 
in de sector die groeit om aan de vraag naar 

voedsel te voorzien, maar waar steeds min-
der mensen in werkzaam zijn. Uit voorspel-
lingen blijkt dat er wereldwijd tien miljard 
mensen te voeden zijn, maar wel met min-
der land, minder water en minder dieren. 
De vraag is of er eiwit genoeg in deze wereld 
is. Als melkveehouderij hebben we daar een 
antwoord op. We moeten innoveren om aan 
de vraag te kunnen blijven voldoen.’ 

AAN WELKE INNOVATIES DENKT U DAN? 
‘Bijvoorbeeld aan het verbeteren en beter 
benutten van goede datastromen. Daar-
mee kunnen we de resultaten verder op-
timaliseren. Daarnaast is de consument 
steeds kritischer en bepaalt voor een groot 
gedeelte de toekomst. Ze willen weten waar 

hun producten vandaan komen, de trace-
ability gaat aan belang toenemen. Hierbij 
is de koegezondheid en het bieden van meer 
transparantie van het winstmodel van 
groot belang. De consument is bereid om 
extra te betalen voor gezondheid en open-
heid. De Lely Orbiter speelt in op die vraag 
naar transparantie. Dan is er ook nog het 
vraagstuk rondom de reductie van emissies. 
De veehouders hebben al heel veel gedaan, 
toch zal het voor de wetgeving niet voldoen-
de zijn. Daar zijn we bij Lely jaren geleden 
al van doordrongen geraakt. Wist je dat een 
innovatie op de markt brengen al gauw ze-
ven jaar kost? Zo is de ontwikkeling van de 
Sphere begonnen rondom het vraagstuk 
van recycling van de mest, maar in de loop 
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van de tijd ontdekten we dat deze nog waar-
devoller is in het verbeteren van de mine-
ralenefficiëntie, maar vooral in de reductie 
van stikstof. Met de Lely Sphere hebben we 
een antwoord op veel vraagstukken.’ 

WAT ZIJN JULLIE UITDAGINGEN?
‘Onze innovatiedrang is groot, zo werken 
we nu achter de schermen aan ‘the farm 
of 2050’. Dan zijn er meer dan tien miljard 
mensen op de wereld. Er zal minder voedsel 
zijn, minder land, minder beesten. De uitda-
ging is hoe en of we dan genoeg proteïne op 
de markt kunnen brengen. We zijn momen-
teel het aantal meters op de Lely Campus 
aan het verdubbelen om beter in te spelen 
op de vraag naar vernieuwing. Die ruimte 

hebben we in de toekomst nodig voor o.a. 
de productie van systemen als de Orbiter 
en Sphere. Deze is van een andere orde en 
grootte dan die van de melk- en mestrobots. 
Er komt wereldwijd steeds meer vraag naar 
onze producten. Ook in de Verenigde Staten, 
in Pella in de staat Iowa, zijn we aan het 
nieuwbouwen om ook in de toekomst aan de 
vraag te blijven voldoen. ’

HOE INNOVATIEF WORDT DE 
NIEUWBOUW?
‘We werken volgens de normen van het 
‘BREEAM-outstanding-certificaat’. Dit is de 
hoogste vorm van duurzaamheid die je kan 
behalen binnen de bouw. We houden reke-
ning met de gezondheid van het personeel, 

milieu en duurzaamheid. Het wordt een uit-
dagend gebouw, we ontvangen jaarlijks zo’n 
6.000 melkveehouders op ons bedrijf en dat 
blijven we doen.’ 

WAARIN ONDERSCHEIDT LELY ZICH VAN 
ANDERE BEDRIJVEN?
‘Wij blinken echt uit in innovatiekracht en 
natuurlijk het feit dat we een familiebe-
drijf zijn. Als melkveehouder weet je wat 
dat betekent. Met volledige toewijding zor-
gen   we ervoor dat de klus geklaard wordt 
én dat je het verantwoord door kunt geven 
aan de volgende generatie. Dat betekent 
voor ons streven naar maximale klant-
tevredenheid.’ 

WAT IS DE ROL VAN HET LELY CENTER
 HIERIN? 
‘Het is mooi om te zien dat er binnen onze 
Lely Centers dezelfde mentaliteit heerst. Een 
can-do mentaliteit, dit komt door het stuk-
je eigen ondernemerschap. Kijk maar naar 
de teamfoto van Lely Center Zuidwolde: die 
straalt toch letterlijk Passie uit. Je ziet: het 
boerenleven stroomt door onze aderen, in 
Maassluis én bij al onze Lely Centers.’ 

LELY WEETJES
• 1.700 medewerkers wereldwijd, in 45 landen actief

• 6000 m2 zonnepalen, BREEAM gecertificeerd

• 45.500 m2 fabriek, 23.000 m2 kantoor, 1.125 parkeerplaatsen

• Wereldwijd zijn er 207 Lely Centers actief

• Lely is in 1948 gestart in Maassluis

‘Het boeren-
leven stroomt 

door onze 
aderen’
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Alles bij de hand 
om snel te werken

Lely & Christian

‘In januari werk ik alweer vier jaar bij Lely  
Center   Zuidwolde. Hoe ik bij Lely terecht ben 
gekomen? Ja... Hiervoor werkte ik in de tech-
nische dienst bij een bedrijf gespecialiseerd 
in poedercoaten. Ik had hiervoor niet de juiste 
achtergrond, maar ik ben een aanpakker. Op 
een dag tipte Jeroen Vosman mij over de vaca-
ture als servicemonteur en binnen een paar da-
gen had ik een sollicitatiegesprek. Als ik ergens 
voor ga, dan geef ik ook 100%. De eerste weken 
dacht ik... ‘Waar ben ik aan begonnen?’ Hele da-
gen in de stront lopen trekken en in de winter is 
het soms best koud. Maar al gauw ontdekte ik 
de andere positieve kant. Ik heb meer vrije tijd 
en draai minder storingsdiensten dan in mijn 
vorige baan. Je hebt direct contact met de vee-
houders en kan je echt wat voor hem of haar 
betekenen.’ 

‘Ik ben er 100% voor de veehouder en laat mijn 
telefoon in de bus. Samen met de veehouder 
neem ik de werkzaamheden door en vraag 
bij aankomst of hij zelf nog aandachtspunten 
heeft. We bekijken statistieken in het manage-
mentprogramma en bekijken welke onder-
delen we eventueel kunnen finetunen. Door 
bijvoorbeeld bewegende delen te kalibreren, 
verminderen we het aantal mislukte melkin-
gen. Alle onderdelen die ik nodig heb voor het 
onderhoud liggen bij elkaar. Ik werk gestructu-
reerd, want hierdoor kan ik efficienter werken. 
De nieuwe inrichting in onze servicebussen 
draagt hieraan bij. Alles wat we nodig hebben 
heeft een vaste plek in de bus. Je weet gewoon 
waar alles ligt; ik hou van overzicht en een 
nette werk omgeving. Per onderdeel richt ik 
de werktafel in, zo heb ik alles bij de hand en 
kunnen er tussen de verschillende onderde-
len vaak een aantal koeien gemolken worden. 
Zo zijn er aan het eind van de dag minder op-
haalkoeien en dat is wel zo prettig voor de vee-
houder. Als ik weg ga bij de veehouder is alles 
opgeruimd en draait de boel weer soepel, dat is 
mijn uitdaging! 

Christian Vernooy (30) woont samen met 
vriendin Kim, zoontje Mex. 
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Ellen Schmeitz, Farm Management Specialist Lely Sphere. Ellen is 
opgegroeid op het melkveebedrijf van haar ouders in Midden-Lim-
burg. Ellen heeft Dierwetenschappen aan de landbouwuniversiteit 
in Wageningen gestudeerd en is nu drie jaar werkzaam voor Lely. 
Waarom Lely? ‘Met een excursie ben ik op de Lely Campus geweest 
en raakte ik onder de indruk van wat er allemaal schuilging achter 
de verschillende robots van thuis. Een groot bedrijf met veel kansen 
en de serieuze ambitie om vooruitstrevend en duurzaam veehou-
ders verder te helpen.’ aldus Ellen.

Ellen & Lely Sphere
Als Farm Management Specialist bij de Lely Sphere denk ik samen met de veehouder na over de verschillende meststromen 
op zijn bedrijf en de aankomende veranderingen voor de koeien. Wat is de situatie nu met de gewone roostervloer? Hoe zien 
het rantsoen en de mest eruit? Welke verschillende stromen kunnen we creëren als er een Lely Sphere systeem komt en hoe 
kunnen we die dan efficiënt en effectief gaan inzetten? En wat betekent de dichtere vloer voor de koeien ten opzichte van de 
roostervloer?

VERSCHILLENDE MESTSTROMEN
Het hebben van verschillende meststromen 
begint bij bestaande stallen heel praktisch: 
is er de mogelijkheid om mest en urine apart 
van elkaar op te slaan? Zijn er bijvoorbeeld 
meerdere kelders, dan zouden we de urine 
in een kelder kunnen laten lopen waar de 
rooster vloer met strips zitten. De Discovery    

Collector kan de dikke mest dan brengen 
naar een lospunt waar de veehouder dat 
wil. Een aparte kelder onder de ligboxen of 
onder de voergang bijvoorbeeld. Denkt hij 
wellicht nog na over vergisten of een mest-
scheider voor nieuw boxmateriaal, dan is 
een kleine afstortput net buiten de stal ook 
een optie. Bij nieuwbouwstallen is het een-

voudiger om het kelderplan naar wens te 
maken en te benutten. Maar voor bestaande 
kelders zijn er zeker ook mogelijkheden.

Naast de mest en urine komt er bij de Lely 
Sphere nog een derde mineralenstroom be-
schikbaar: teruggewonnen ammonium-
sulfaat of -nitraat uit de ammoniak  lucht 
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Ellen & Sphere

van de kelders. Wat normaal door emissies 
de stal verlaat, wordt nu als heldere vloei-
stof opgeslagen in een silo. Waar de dikke 
mest rijk is aan fosfaat en de urine rijk aan 
stikstof en kalium, is de circulaire meststof 
vooral rijk aan stikstof en eventueel zwa-
vel. Is er een zwavelbehoefte bij de bodem 
en gewassen, dan kunt u er als veehouder 
voor kiezen om met behulp van zwavelzuur 
de ammoniak te binden. Zwavel speelt net 
als stikstof een belangrijke rol in de eiwit-
productie van een gewas. Heel concreet kan 
een zwavel- of stikstoftekort resulteren in 
een laag drogestof gehalte. Vooral de eerste 
en tweede snede gras kunnen last hebben 
van een zwaveltekort. Mocht zwavel geen 
wens zijn in het gebied, dan moet het ook 
niet onnodig bemest worden. Verzuring van 
de bodem kan namelijk een jammerlijk ge-
volg zijn. Optie twee voor het binden van de 
ammoniak is salpeterzuur. Hiermee koopt u 
stikstof aan voor uw bedrijf, maar u creëert 
ook een meststof met een hoger stikstofge-
halte dan met zwavelzuur. 

Naast de circulaire meststof biedt de Lely 
Sphere ook de mogelijkheid om mest en uri-
ne apart te gebruiken. De dikke mest bevat 
fosfaat, maar ook bijvoorbeeld wat zwavel. 
Deze zwavel komt echter pas na minerali-
satie voor het gewas beschikbaar. De dik-
ke mest zou je dus liefst in de winter of het 

voorjaar, vóór de voorjaarsgrondbewer-
king, toedienen voor de beste werking. 
De urine bevat een groot aandeel minerale 
stikstof. Deze kan snel door gewassen wor-
den opgenomen. Tussen verschillende gras-
snedes door kunnen weilanden hiermee dus 
weer snel groen worden. Vanaf november 
is stikstof toedienen echter minder nuttig; 
het wordt door gras dan namelijk niet meer 
echt opgenomen. 

MEST AFVOEREN
Mocht het nodig zijn om mest af te voeren, 
dan kan dat door de scheiding van de drijf-
mest ook specifiek: loopt u vast op fosfaat? 
Dan kunt u dikke fracties afvoeren en stik-
stof behouden. Loopt u vast op stikstof? Dan 
kunt u urine afvoeren en onnodig afvoeren 
van fosfaat voorkomen. Is er bijvoorbeeld 
een akkerbouwer of fruitteler in de buurt die 
de dikke of dunne mest goed kan gebruiken, 
dan kan daar ook een mooie samenwerking 
ontstaan.

VERANDERINGEN VOOR DE KOE
Voor de koeien verandert er met de Lely 
Sphere ook wat: de vloer gaat grotendeels 
dicht en de stallucht wordt frisser. Met een 
open roostervloer is het grootste voordeel 
dat de mest grotendeels direct de kelder in 
valt. Hierdoor kan de ziektedruk wat lager 
liggen dan bij een dichte vloer. Het is dus 

belangrijk dat een dichte vloer regelmatig 
schoon wordt gemaakt. Groot voordeel van 
de Lely Discovery Collector hierbij is dat 
deze de mest opzuigt en niet voor zich uit-
schuift. De mestpoel, waar koeien tot de hak 
in staan tot de balk van een vaste schuif ze 
raakt, is er dus niet. 

Een nadeel van een roostervloer is de punt-
belasting op de klauwen van koeien. Bescha-
digingen en een ongelijke drukverdeling 
kunnen ook klauwproblemen geven, die bij 
een dichte vloer minder voor komen. Over 
het algemeen is van beide vloertypes dus 
wel iets te zeggen. 
Dan de stallucht, waar nauwelijks meer 
mest te ruiken is, maar vooral voer. Een fris-
se omgeving voor uzelf en ook voor uw koei-
en. Uit deze schonere lucht zich nu direct in 
een liter melk extra? Een hogere levensduur? 
Gezondere koeien in het algemeen? Het 
is moeilijk te zeggen. Dat het beter is voor 
koeien om in een frisse omgeving te staan 
en liggen, daar zijn we in ieder geval van 
overtuigd.

Wil je op de hoogte blijven van  
de ontwikkelingen rondom de 
Lely Sphere? Meld je aan via 
info@zui.lelycenter.com
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Met Lely Sphere 
N-kringloop rond
Wanneer je in Brabant boert ontkom je er niet aan: emissiearm je stal verbouwen. De familie van Overveld uit Oudemolen 
voelde eigenlijk niet echt wat voor een hele dure emissiearme vloer. ‘Die hebben we al in onze stal van 2012 liggen. Het is kost-
baar en we hebben er eigenlijk geen rendement van.’ De andere gebouwen moeten komende jaren ook aangepast worden 
om te voldoen aan de emissie-eisen, maar de melkvee houders waren op zoek naar een alternatief. Zo werden ze één van de 
eersten die gingen werken met de Lely Sphere. ‘Een systeem waarbij we aan de emissienormen kunnen voldoen en er ook nog 
meststoffen aan overhouden.’

70% REDUCTIE
De voorlopige ammoniakemissie ligt op 3,6 
kilo ammoniak per dierplaats per jaar. Een 
reductie van meer dan 70%. Extra voor de 
melkveehouders is het stikstofconcentraat 
die de N-capture oplevert dankzij de afzui-
ging van de kelderlucht. ‘Dat is eigenlijk 
extra kunstmest voor ons bedrijf. Dat zou 
anders in de lucht verdwijnen.’ In het voor-
jaar dienen ze het met een spaakwielbemes-
ter toe op het grasland. ‘We hebben gekozen 
voor zwavelzuur omdat we normaal in het 
voorjaar een zwavelkunstmest gebruiken, 
dat hoeft nu niet meer.’ De urine is een 
meststof met een hoog stikstof- en laag 
fosfaatgehalte en de dikke mest bevat voor-
al organische stof en fosfaat, geeft Frank 
aan. ‘Die gebruikten we voor het bemesten 

van maisland op afstand. Met deze keuzes 
kunnen we gerichter bemesten, elk perceel 
krijgt wat het nodig heeft. En zo hebben 
wij de N-kringloop op het bedrijf rond. Zo 
krijgen we wat terug voor het emissiearm 
werken.’We maken naast de gewone drijf-
mest drie extra meststromen op het bedrijf, 
waarmee we heel specifiek kunnen gaan 
bemesten’, vertelt Frank. ‘Het scheelt ons 
bovendien zo’n 400 kilo afvoer van mest. Zo 
krijgen we wat terug voor het emissiearm 
werken.’

FRISSE LUCHT 
De ondernemers zijn in januari 2021 be-
gonnen met de Sphere. Resultaten van deze 
manier van bemesten en de invloed op de 
ruwvoerkwaliteit hebben ze nog niet. Ze 

zijn al wel heel positief over de uitwerking 
van de Sphere in de stal. Bij de droge koei-
en en in de groep van 140-150 koeien wordt  
Sphere toegepast: er rijdt een Collector rond 
en de lucht wordt hier afgezogen. ‘In die 
stallen ruik je geen ammoniak meer en er is 
geen mestgeur. De beloopbaarheid van de 
vloer is ook met de strippen gewoon goed’, 
ervaren ze. ‘Voor de koeien maakt het geen 
verschil en zelf hebben we er ook geen extra 
werk van.’ 

FAM. VAN OVERVELD 
235 melkkoeien
78 hectare grond
10.360 kg melk 
4,58% vet en 3,62% eiwit

Pentalux Photografphy



Melkvee- & geitenhouder

Wij melken de geiten,
de Lely A5 de koeien

René Haarman (52) is getrouwd met Jorien.  
Samen hebben ze één dochter en drie 
zoons. Op het bedrijf worden 70 melk-
koeien gemolken met een productie van 
11.000 kg melk, 4,36% vet 3,54% eiwit. 
De productie van de 2.300 geiten is 1.100 
kg melk, 4,15% vet en 3,55% eiwit.
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‘Het bedrijf heb ik overgenomen van mijn ouders. 
Ik en mijn 2 broers wilden alle drie een eigen bedrijf  
in de agrarische sector. Dat is gelukt... Mijn ene 
broer heeft ook een geitenhouderij. Mijn andere 
broer is in 1989 op ons bedrijf gestart met de gei-
tenhouderij. Vijf jaar later kreeg hij de kans om te 
boeren bij zijn schoonouders. Daarom hebben we  
naast de koeien tak de geitenhouderij in 1995 
voortgezet. We hielpen elkaar natuurlijk al elke 
dag en ik kende het reilen en zeilen. De eerste jaren 
waren zwaar en niet succesvol, maar de vraag 
naar geitenmelk is enorm toegenomen en door 
de bouwstop op geitenhouders is uitbreiding niet 
mogelijk. Veel geitenmelk wordt geëxporteerd en 
verwerkt in bijvoorbeeld babyvoeding. 

Door deze overname hebben we bewust voor  
automatisering gekozen op het melkveebedrijf. 
De Lely Astronaut melkt onze 70 koeien sinds 
2004 en in 2020 zijn we overgegaan van de A2 
naar de A5. Daarnaast hebben we een Disco-
very mestschuif en de Lely Juno voerschuif. 
De Juno schuift ook het voer van de geiten aan 
en maakt heel wat meters op een dag. De com-
plexe   situatie, 4 voergangen, 650 meter voerhek,  
4 deuren automatisch openen en een oversteek 
van 200 meter naar de koeienstal, zorgt af en toe 
voor stilstand. Maar dit weegt niet op tegen de 
arbeidsbesparing. De geitenhouderij is best inten-
sief; het melken van de geiten kost veel tijd, 2 x 3,5 
uur met z’n tweeën. Jesse is onze vaste medewer-
ker  op de geitenhouderij. Daarnaast melken er 
verschillende jongens naast hun opleiding. 

Onze drie zoons zijn natuurlijk vrij in hun beroeps-
keuze, maar hebben op dit moment allemaal de 
interesse in de sector. Een groei in de melkveehou-
derij sluit ik dus niet uit. Ik sta straks op hetzelfde 
punt als mijn vader, dat is een mooie uitdaging. 
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De perfecte 
robotkoe

Betrouwbaarheid Melksnelheid 

De betrouwbaarheid van de fokwaar-
de is essentieel wanneer je bepaalde 
zaken wilt corrigeren. Echter, van jon-
ge stieren is nog geen dochter aan de 
melk, en het kan maar zo zijn dat ook 
van zijn vader nog geen dochter aan de 
melk is. Bij zeven van de tien genomic 
stieren is dat namelijk zo. En het kan 
ook maar zo dat de moeder van die be-
treffende stier ook nog niet in produc-
tie is. Dan krijg je een fokwaarde die 
schatting op schatting is. Er is dus een 
serieuze kans dat de foutmarge groter 
is dan bij een fokstier waarvan de ken-
merken van 100 dochters meetbaar 
verzameld zijn. Als je een stier met 103 
voor melksnelheid hebt gekozen en hij 
eindigt op 95, dan heb je de verkeerde 
stier gekozen én verkeerde combinatie 
gemaakt. Let dus op betrouwbare fok-
waarden. 

Een optimale melksnelheid is essen-
tieel voor de melkrobot efficiëntie én 
voor de uiergezondheid. Koeien moe-
ten vlot melken om zo de capaciteit 
van de melkrobot te kunnen benutten. 
Maar hoe sneller hoe beter gaat niet 
op. Wanneer koeien te snel melken, is 
er ook meer kans op het uitliggen van 
melk of het laten lopen van de melk 
voordat de melkrobot ze aangesloten 
heeft. Een te hoge melksnelheid gaat 
ook ten koste van de uiergezondheid. 
Bij te snel melkende koeien staat het 
slotgat open en krijgen mastitisver-
werkers kansen. Een melksnelheid 
tussen tweeënhalf en vier is optimaal. 
Bij hoogproductieve veestapels ligt de 
melksnelheid ook wat hoger en dat is 
niet zozeer een genetisch verschil. Op 
lijst 41, koe-robot-rendement, in de 
Lely melkrobot staat een overzicht 
van de melksnelheid van alle koeien. 

Wat zijn de vijf belangrijkste 
aandachtspunten in de fokkerij 
voor robotmelken? Onafhan-
kelijk fokkerij adviseur Huub 
Peek komt regelmatig op be-
drijven met een melkrobot. ‘De 
ki-organisaties rangschikken 
de stieren op een totaalindex, of 
het nu de NVI is of een fokwaar-
de robotgeschiktheid is, dit kan 
een mooi hulpmiddel zijn. Maar 
in de fokkerij kun je verder 
kijken, naar de onderliggende 
individuele kenmerken. Die 
helpen om de belemmerende 
factor voor robotmelken weg 
te nemen.’ Veeverbetering gaat 
erom de koe zo goed mogelijk te 
laten functioneren, geeft Huub 
aan. ‘De koe die echt geschikt is 
voor de melkrobot past in  
ieder systeem.’ 
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Speenplaatsing uierbodem
Balans in Beenwerk

De speenplaatsing wordt door melk-
veehouders logischerwijs als eerste 
genoemd als specifiek selectiecrite-
rium voor robotmelken. Alhoewel 
het ongelooflijk is hoe goed de melk-
robot de spenen kan aansluiten, 
blijft het een punt van aandacht. Bij 
te nauwe achterspeenstand is er een 
risico op niet goed leegmelken, wat 
een relatie heeft met uiergezondheid. 
De achterspeenplaatsing mag niet te 
nauw zijn want dan kan de melkro-
bot ze lastiger aansluiten. Maar ook 
de voorspeenplaatsing is belangrijk. 
Wanneer de voorspeenplaatsing te 
nauw is, nemen die spenen het zicht 
van de laser weg van de achterspe-
nen. Eigenlijk wil je een voorspeen-
plaatsing die licht in ‘verstek’ staat, 
oftewel voor ietsje breder is dan 
achter. Zo kan de melkrobot zowel de 
voor- en achterspenen zien en zo vlot 
aansluiten. 

In Canada is ie al geïntroduceerd en 
in Nederland wordt eraan gewerkt: 
een fokwaarde voor balans van de 
uierbodem. Wanneer de uierbodem 
in onbalans is, bijvoorbeeld door een 
hoog achteruier en wat dieper voor-
uier, ziet de melkrobot de voorspenen 
wel, maar de achterspenen niet. Al 
helemaal niet wanneer de achter-
spenen ook nog in lijn staan met de 
voorspenen. De inspecteurs scoren dit 
kenmerk niet bij de koe. Data over die 
balans in de uierbodem komt volledig 
uit de melk robot die dankzij heel veel 
betrouwbare gegevens direct leidt tot 
een betrouwbaar nieuw kengetal. In 
de praktijk zie je dat deze koeien een 
lange aansluittijd vragen van de melk-
robot. Met zo’n fokwaarde kun je dat 
corrigeren en vooral ook extremen 
vermijden. 

De vraag: ‘Wat zijn goede benen?’ kan 
je vanuit verschillende invalshoeken 
beantwoorden. Voor robotmelkers 
gaat het vooral om mobiliteit. Een 
koe die mobiel is zal gemakkelijk in de 
box gaan liggen en weer vlot opstaan. 
Dat is belangrijk voor een regelmatig 
robotbezoek. Zo’n koe ervaart geen 
remming om te gaan staan of liggen. 
Nog een belangrijk beenkenmerk is 
de klauwgezondheid. De fokwaarde 
klauwgezondheid is, nog belangrijker 
dan louter een hoge score voor to-
taal beenwerk. Koeien met een goede 
klauwgezondheid hebben langdurig 
een betere mobiliteit en daarmee is 
hun robotbezoek ook beter. Nog een 
belangrijk kenmerk is de stand van 
de achterbenen van achter gezien. 
Koeien die parallel op de achterbenen 
staan, met een gelijke gewichtsverde-
ling tussen de beide klauwdelen, heb-
ben minder vaak blessures. 

Huub Peek 
Onafhankelijk fokkerijadvies

peek-vdkroon.nl
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farming innovators

Lely Finance

Slim boeren betekent investeren in de 
toekomst. Waarom dan niet ook betalen 
in de toekomst?

Klinkt interessant?
Vraag naar de mogelijkheden 
bij uw Lely Center of bezoek 
onze website voor meer
informatie.
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investering in de toekomst van uw bedrijf. Maar waarom zou u nu al het 
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GEBRUIKT IS OOK GOED
Tweedehands

De Lely-melkrobots zijn van hoogwaardige kwaliteit; we melken immers al meer dan 29 jaar 
met de Lely Astronaut. Voor iedere veehouder hebben wij een geschikte melkrobot. De familie 
Miggels maakte een bewuste keuze voor een gereviseerde Lely Astronaut A3 Next. Tweede-
hands kan soms beter aansluiten bij de wensen of budget. Bij de familie Miggels was een twee-
dehands robot eenvoudig inpasbaar in de stal en hoefde er geen bouwaanpassingen gedaan 
te worden. Gebruikte melkrobots kunnen in overleg met de veehouder compleet gereviseerd 
worden en ge-update worden met de nieuwst software. Kies je voor een Lely melkrobot uit het 
Taurus-programma. Alle Lely Taurus-apparatuur is vooraf geselecteerd, volledig geïnspec-
teerd en wordt geleverd met één jaar garantie.
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De Lely Astronaut A2 melkrobot eruit 
en een gereviseerde Lely Astronaut 
A3 Next op dezelfde plek er weer in. 
Zonder verbouwen kon Jan Miggels 
uit Blokzijl de melkrobot in zijn stal 
vervangen. ‘Met onze oude A2 had ik 
ook nog wel jaren kunnen doormelken, 
maar nu heb ik een nieuwere robot, 
met extra sensoren.’

Jan Miggels had er wel even werk van ge-
maakt. ‘We melken al sinds 2004 met een 
Lely A2 melkrobot en we waren eigenlijk toe 
aan een nieuwere versie.’ Hij had gekeken 
naar de Astronaut A3, de A4 en ook de A5 
melkrobot. ‘Die A5 is een prachtige machine, 
heel erg stil ook. Maar voordat ik die op de 
plek van onze A2 robot zou kunnen plaatsen 
zouden we eerst moeten verbouwen. Vooral 
voor de in- en uitloop moesten we een oplos-
sing bedenken. Als we een opvolger zouden 
hebben gehad zou ik zeker voor de A5 geko-
zen hebben.’

GEEN GROTE INVESTERING
De melkveehouder heeft een bedrijf tussen 
Giethoorn en Blokzijl. ‘We zitten dicht te-
gen Natura 2000 gebied aan, we werken op 
veenweidegrond, zitten in een vogelrichtlij-
nengebied en ik ben 59 jaar’, somt hij de situ-
atie op waardoor hij tot de conclusie kwam 

dat hij geen grote investering meer in zijn 
bedrijf wilde doen. ‘Ik zocht dus naar een 
goedkopere oplossing.’

SNELLE OVERSTAP
Die vond hij in de A3 Next. ‘Die past precies 
op de plek van de A2. Het was eigenlijk de 
oude melkrobot eruit halen en de twee-
dehands gereviseerde A3 Next op die plek 
neerzetten. Het was een hele snelle en suc-
cesvolle overstap’, beschrijft Jan de exerci-
tie die in april 2021 plaatsvond. Ik heb een 
halve dag met een monteur gezeten om alle 
technische details van de A3 Next te bespre-
ken, dat heeft me uiteindelijk over de streep 
gehaald om voor deze te kiezen. Met zijn A3 
Next kreeg hij een ge-update en modernere 
robot met extra’s, vergeleken met zijn A2. 
‘Op deze robot zit ook de optie celgetalbe-
paling en een weegvloer. Hij meet tempera-
tuur, geleidbaarheid, vet, eiwit en lactose in 

Up-to-date met 
gereviseerde A3 Next
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‘Lease is een heel zuivere 
manier van financieren.’

‘De meeste nieuwe melkrobots worden te-
genwoordig geïnstalleerd in bestaande 
stallen. Bij een nieuwbouwproject worden 
de melkrobots vaak in de totale bancaire 
financiering meegenomen, maar bĳ melk-
robots in bestaande stallen is dat anders’, 
vertelt Gerben Buijs, verkoopleider bij Lely 
Center Zuidwolde. Omdat in de bestaande 
stallen meestal alleen de robot of het sys-
teem gefinancierd wordt, is dit eenvoudig te 
regelen via Lely Finance. Overigens gelden 
de leasemogelijkheden niet alleen voor nieu-
we investeringen, maar ook voor gebruikte 
melkrobots.

FINANCIAL LEASE
Een veel gekozen leasevorm voor de finan-
ciering van een melkrobot of voersysteem is 

Financial Lease. Deze vorm kun je het beste 
vergelijken met een koop op afbetaling. In 
feite kies je een melkrobot of voersysteem 
uit die aansluit bij je wensen, en daarnaast 
sluit je een overeenkomst met Lely Finan-
ce voor de betaling daarvan. De reden dat 
veel melkveehouders deze leasevorm inte-
ressant vinden, is omdat je tijdens de lease 
economisch gezien eigenaar bent. Dit biedt 
de mogelijkheid om gebruik te maken van 
de voordelen van een zakelijke investering, 
zoals investeringsaftrek, EIA en Mia-Vamil. 
Zodra de laatste betaling voor de lease is 
voldaan, ben je zowel economisch als juri-
disch eigenaar.

OPERATIONAL LEASE
Als we spreken over Operational lease, dan 
denkt men vaak aan een ‘full service’ lease 
zoals we dat kennen van bijvoorbeeld ma-
chine of autolease. Maar Operational Lease 
bestaat ook in kale vorm, waarbij je de melk-
robot eigenlijk gewoon huurt van de lease-
maatschappij. De leasemaatschappij is dan 
volledig eigenaar, zowel juridisch als econo-
misch gezien. Aan het einde van de leasepe-
riode heb je de keuze uit drie opties; de huur 
voortzetten, de robot kopen of inleveren. 
Voor volledige ontzorging van de melkvee-
houder, kan deze vorm in de toekomst mo-
gelijk worden uitgebreid met bijvoorbeeld 
onderhoud, service, reinigingsmiddel, uier-
spray en verzekering. En dan spreken we 
echt van full-service lease waarin alle kos-
ten zijn verwerkt in een vast termijnbedrag.

Leasen wordt steeds populairder onder melkveehouders. En dat is op zich niet 
vreemd, want de mogelijkheden zijn eindeloos en volledig aan te passen op jouw 
situatie. Met name Financial Lease is een veelgekozen leasevorm. Maar ook zien 
we een kleine opmars van Operational Lease, waarbij de veehouder de melkrobot 
als het ware huurt van de leasemaatschappij. Voor nóg meer flexibiliteit is er de 
vorm Switch Lease, waarbij je tijdens de looptijd kunt ‘switchen’ van Operational 
Lease naar Financial Lease. Wat weer als voordeel biedt om zakelijke investeringen 
over meerdere boekjaren te verdelen. Een ruime keuze aan smaken dus, die alsmaar 
ruimer wordt.

de melk. Ik krijg zo meer en betere infor-
matie over de koeien. Bovendien is deze 
robot van RVS.’ De koeien moesten in het 
begin even aan de schone machine wen-
nen, maar Jan is ‘heel best te spreken’ 
over de wisseling. ‘In de Lely Astronaut 
A3 Next hebben de koeien meer ruimte, 
ik dacht dat dat misschien problemen 
zou opleveren met nieuwe vaarzen om-
dat ze heen en weer zouden gaan be-
wegen. Maar we hebben de afgelopen 
maanden zes vaarzen aan de melk ge-
kregen en dat gaat heel goed. De Lely As-
tronaut A3 Next sluit ze zelfs beter aan, 
ook de vaarzen met een hoger uier.’ Met 
het sneller aansluiten van zijn nieuwe 
robot is ook de vrije tijd op de robot toe-
genomen. ‘Dat vind ik wel prettig omdat 
we in de zomer zoveel mogelijk proberen 
te weiden en dat werkt met wat overca-
paciteit wel zo gemakkelijk.’ 



Harrald Helmers - Giethoorn
Harrald melkt samen met zijn ouders 125-130 koeien in Giet-
hoorn. Met twee Lely melkrobots in een in 2014 nieuw gebouw-
de stal komt de totale productie op 1,6 miljoen kilo melk, zo’n 
12.182 liter melk per koe gemiddeld met 3,97% vet en 3,66% 
eiwit. Zijn vader is dagelijks op het bedrijf te vinden. Harrald 
werkt als ruwvoerspecialist bij Visscher Holland.

Albert Katerberg - Kerkenveld
Albert melkt 195 koeien in Kerkenveld. zijn gezin helpt mee op 
het bedrijf en één dag in de week heeft hij een zzp-er in dienst. 
Het landwerk en het voeren doet de loonwerker. De gemiddel-
de productie ligt op 11.500 kilo melk met 4,44% vet en 3,74% 
eiwit. Sinds zeven jaar werkt hij met drie Lely A4 melkrobots, 
waarbij hij de koeien ook laat weiden.

‘Daar zitten we dan in een weiland 
op een Chesterfield, wie had dat 
nou gedacht.’

20
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Albert Katerberg (49) en Harrald Helmers (36) zijn twee ondernemers die op hun eigen 

manier melkveehouder zijn. Harrald werkt buiten de deur als ruwvoerspecialist en Albert 

is altijd op het bedrijf te vinden. Waarin verschillen ze, waarin zijn ze gelijk? Ze gingen  

samen het gesprek aan; zoveel mensen, zoveel wensen!

Zoveel mensen
zoveel wensen

Harrald: ‘Daar zitten we dan in een wei-
land op een Chesterfield, wie had dat nu 
gedacht’
Albert: Hahaha, en als het nu zomer was en 

het lekker warm was...’

H: ‘Waar kom je eigenlijk vandaan?
A: Ik kom uit Kerkenveld. We hebben een 

bedrijf met ongeveer 200 koeien en drie 

melkrobots en jij?

H: We hebben de boerderij in Giethoorn, sa-
men met mijn ouders melken we dagelijks 
125 koeien met twee robots. We melken dus 
allebei met Lely robots, dat hebben we dus 
al gemeen.
A: Ja klopt, maar met 200 koeien was dit 

de beste oplossing. De aanschaf van 3 melk

robots was al met al voordeliger dan het 

investeren in een hogere capaciteit melkstal. 

Daarnaast speelde arbeid een grote rol; toen 

ik het bedrijf overnam van mijn ouders was 

het kiezen tussen de robots of personeel. 

Maar wie wil er nu nog om 18:00 uur een 

aantal uren in de stal werken? Die keuze was 

dus vrij eenvoudig.

H: Mijn vader is 64 jaar, de melkrobot zorgt 
ervoor dat hij het bedrijf met veel plezier 
elke dag nog draaiende houdt. Het komt 
allemaal minder op het lijf aan. Zo kan hij 
langer blijven boeren en kan ik de combi 
van buiten de deur werken en veehouder 
zijn zo lang mogelijk volhouden. Het houdt 
mij scherp, ik doe ideeën op en het inspi-
reert me. 
A: Ik verzamel specialisten om me heen, die 

ondersteunen me en houden me scherp. Ik 

zoek naar partners met dezelfde visie, die er

voor willen gaan. Soms geven ze wel kritiek, 

maar aan meepraters heb ik niks. 

H: Klopt! Als ruwvoerspecialist ben ik ook 
wel het type dat op de tenen kan stampen, 
maar dat wordt juist ook wel gewaardeerd. 
Pas dan kan je stappen in de toekomst zet-
ten. Ik heb het liefst klanten die veel van me 
vragen en me zo uitdagen. Zelf een nieuw 
pad ontdekken is leuk!
A: Passen jullie ook weidegang toe?

H: Bij ons is beweiden lastig. Mocht er in 
de toekomst een optie vrije keus voor de 

koe komen, dan doen we het meteen. We 
hebben zelfs een beweidingsbox in de stal, 
die wordt niet gebruikt. Nu doen we alleen 
aan deelweiden met het jongvee.
A: Wij blijven juist heel bewust weiden. Het 

is gezond voor de koeien en levert me extra 

geld op, dat is het weiden wel waard. 

H: Wellicht bij ons iets wat we in de toe-
komst gaan toepassen. Zijn jullie nog bezig 
met investeren in de toekomst?
A: De afgelopen jaren hebben we de 8% 

krimp in fosfaat weer opgevuld. Qua gebou

wen zitten we vol. We produceren nu  

2,1 miljoen liter melk.

H: Zo, dat is een hele prestatie!
A: Als we dat willen laten groeien moeten 

we een spronginvestering doen. Zover ben ik 

nog niet.

H: Dat begrijp ik, maar is er ook opvolging?
A: Mijn oudste zoon is 14 en helpt al flink 

mee op de boerderij. Als hij wil overnemen, 

gaan we verder kijken. Maar daarvoor is het 

nu echt nog te vroeg.

H: Toch gaat het sneller dan je denkt.
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A: Dat klopt helemaal! Wij hebben al wel een 

andere investering gedaan. 700 zonnepane

len. Bij ons kun je de energie nog terugleve

ren op het net. Dat maakt het zeker een ren

dabele investering. Je moet toch meegaan 

met je omgeving. Stilstand...

H: Is achteruitgang! Dat ben ik met je eens, 
je kan je maar beter niet druk maken om 
zaken waar je toch geen invloed op hebt. 
Wij hebben geïnvesteerd in een nieuwe stal, 
alleen hebben we zeven jaar op de vergun-
ning gewacht. Maar de stal staat er en is 
echt op de toekomst gebouwd. 
A: Waar hebben jullie dan zoal rekening mee 

gehouden?

H: We zaten in een pilot-gebied van Natura 
2000. In de stal hebben we hiervoor geïn-
vesteerd in ammoniak en dure vloeren. Het 
lijkt erop dat landbouw in dit gebied goed 
mogelijk blijft voor ons en de emissie-ar-
me vloer functioneert goed. Toch was ik 
vandaag de dag wel benieuwd naar de Lely 
Sphere. Wie weet gaf dat nog meer moge-
lijkheden voor ons bedrijf.
A: Ik heb wel bewondering dat je zo rustig 

en nuchter blijft. Het blijven toch spannende 

beslissingen voor veel veehouders.

H: We kunnen er niks aan veranderen, laten 
we gewoon proberen het meeste uit ons 
bedrijf te halen. Met de toekomstige ontwik-
kelingen en alle data die uit de robot komt 
kunnen we steeds meer. Vorige week heb ik 

Stan, Fms’er van het Lely Center, nog op be-
zoek gehad. Hij heeft een analyse gemaakt 
van de robotresultaten. Echt complimenten 
voor hem. Hij weet bijvoorbeeld door één 
kleine aanpassing, in de versnelde afname, 
15 seconden winst per melking te boeken. 
A: Daar heb ik nog nooit aan gedacht. Op 

dit moment krijg ik vaak tips van collega’s 

en van de veevoeradviseur. Die veevoer

adviseurs zijn specialisten in het uitlezen en 

kunnen snel schakelen. Wellicht dat het een 

goed idee is om ook Stan of Harmen eens 

mee te laten kijken. Ik ben ervan overtuigd 

dat de data klopt. Als T4C aangeeft dat een 

koe tochtig is, vertrouw ik daar blind op en 

insemineer ik haar. Ook in de herkauwactivi

teit zie ik of het rantsoen goed in elkaar zit.

H: Ja klopt, als het verse gras uit het 
rantsoen gaat, zie je dit meteen terug 
in de vreettijd en herkauwactiviteit. Dit 
soort data gaat ons in de toekomst verder 
helpen. Ik zit in de First-movers groep van 
Lely Horizon en je ziet hier bijvoorbeeld 
voorspellingen in naar voren komen hier 
kan je steeds beter op inspelen. Horizon 
geeft een voorspelling in de melkproductie, 
zo zie je direct welke geldstromen je kan 
verwachten of wanneer het verstandig is 
om onderhoud te plannen.
A: Leuk om te zien dat je zo bezig bent met 

investeren in de toekomst en de nieuwste 

ontwikkelingen. 

H: Als ik in de toekomst buiten de deur wil 
blijven werken, zal ik moeten investeren. 
In een derde robot, maar misschien ook in 
automatisch voeren. Ik denk dat automa-
tisch voeren net zo’n opmars gaat maken 
als de melkrobot. 
A: Ha, dat denk ik niet. Het is in ons geval 

een investering van twee ton voor de inves

tering in het voersysteem en de bouw van 

een nieuwe voerkeuken. Daar kan mijn loon

werker nog heel vaak voor komen voeren en 

dan hoef ik zelf ook niks te doen.

H: Ja, wij hebben er bij de bouw van de 
stal al rekening mee gehouden. Dat scheelt 
straks zeker in de investeringskosten.
A: Ik ben er wel echt van overtuigd dat we 

moeten investeren in wat er op ons pad 

komt.

H: De plaats van je onderneming heeft 
invloed op je toekomstperspectief, niet eens 
zozeer het vakmanschap. We hebben een 
mooie sector, waar veel mogelijk is en waar 
veel ontwikkeld wordt.
A: Daar sluit ik me helemaal bij aan, we 

moeten blijven innoveren en vernieuwen om 

bestaansrecht als bedrijf te houden.

‘We moeten blijven innoveren en 
vernieuwen om het bestaansrecht 
als bedrijf te behouden.’
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Optimaliseren en 
prettig boeren als doel
Van een slaapstal met een 2x10 melkstal maakten 

melkveehouders Wim en Trea Kiers een flinke stap 

naar een nieuwe ligboxenstal met drie melkrobots 

en 170 melkkoeien. ‘Er zit nog rek in om verder te 

groeien’, zegt Wim over de 2 miljoen liter melk die 

ze nu jaarlijks afleveren. ‘Met twee ton meer melk 

wordt het financieel ook interessanter.’

MELKVEEHOUDERIJ WIM EN TREA KIERS
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Wim en zijn vrouw Trea namen het bedrijf 
in Dalen in 2006 over van Wim zijn ouders. 
De jonge ondernemers hadden de ambitie 
het van oorsprong gemengde bedrijf te ver-
groten. Voor een plan met een nieuwe stal, 
een draaimelkstal en 180 koeien kregen ze 
toen nog geen groen licht bij de bank. ‘Die 
vonden dat we ons eerst maar eens moesten 
bewijzen. Achteraf is dat nog niet zo gek ge-
weest.’ Dat bewijzen deden de ondernemers. 
Met een slaapstal voor 140 koeien en het 
verbouwen van de oude stal naar een grote 
wachtruimte wisten ze tegen beperk-
te kosten meer koeien te melken. ‘In 
dit systeem hebben we heel goed ge-
draaid en tussen 2006 en 2011 hebben 
we geld verdiend om de volgend stap 
te kunnen maken’, blikt Wim terug.
 
ZEKER AUTOMATISCH MELKEN
Met melktijden van meer dan vijf uur per 
dag en toch wel wat lichamelijke klachten 
hoefde Wim niet lang na te denken over het 
melksysteem wat er in de nieuw te bouwen 
ligboxenstal zou komen. ‘We gingen zeker 
weten automatisch melken. Op dat moment 
wisten we ook nog niet of er bedrijfsopvol-
ging zou zijn, dus we wilden wel graag nog 

tien jaar prettig kunnen doorboeren.’ 
In de nieuwe stal is plek voor 190 koeien, 
maar er lopen er 170. ‘Daar ben ik op dit mo-
ment tevreden mee’, geeft Wim aan. ‘Voor 
elke koe die we meer willen melken moeten 
we ook fosfaat erbij hebben, voer aankopen 
en mest afvoeren. Als je eerlijk bent wordt er 
dan niet zoveel meer verdiend.’ De huidige 
omvang van de veestapel geeft bovendien 
nog genoeg ruimte voor verbetering van 
de resultaten, geeft de melkveehouder aan. 
‘De rek is er nog niet uit. We kunnen op veel 

vlakken nog optimaliseren om het maxi-
mum uit de robot te halen. ‘ Na de komst van 
de nieuwe stal is er eerst energie gestoken 
in het verbouwen van de oude stal. ‘Uitein-
delijk ben je dan wel een jaar of twee bezig 
voordat je alles weer op orde hebt. Volgend 
voorjaar voorzie ik dat we wat ruimte in ar-
beid krijgen.’

MEER MELKEN
De gemiddelde melkproductie van de koei-
en ligt rond de 11.500 liter melk. ‘Daar kan 
nog wel 500 liter per koe bij’, noemt Wim 
als één van de verbeterpunten. ‘Een wat 
strengere selectie in de veestapel en het ver-
beteren van de jongveeopfok zijn daarbij 
aandachtspunten.’ De totale melkproductie 
verhogen van 2 miljoen naar 2,2 miljoen be-
hoort dan tot de mogelijkheden. ‘Dan wordt 
het echt interessant, de vaste kosten hebben 
we toch al en verhoudingsgewijs kosten die 
extra liters dan niet veel extra werk.’ Over 
de volgende stap in hun bedrijf denkt de fa-
milie Kiers natuurlijk ook al wel na. ‘Want 
de komende vijf jaar achterover leunen 
voelt ook wat vreemd.’ Maar de noodzaak 
is er niet echt, geeft hij aan. ‘Wellicht als er 
toch opvolging komt. Onze zoon van 16 jaar 
wordt steeds enthousiaster. Misschien moe-
ten we dan eens gaan nadenken over een 
vierde robot.’

‘De rek is er nog niet uit! 
We kunnen op veel vlakken 

nog optimaliseren’

FAM. KIERS 
170 melkkoeien
90 hectare grond
11.500 kg melk 
4,42% vet en 3,62% eiwit
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NOG NOOIT ZO BELANGRIJK

Goed opleiden
Lely Center Zuidwolde vindt goed opleiden zeer belangrijk! We zoeken samenwerkingsver-
banden met scholen. Bijvoorbeeld met het Zone.College in vorm van het afnemen van het 
melkrobotexamen. Of het gebruik van onze producten op het praktijkbedrijf. Intern werken 
we binnen het Lely Center met het mentorschap, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis 
overdragen in de praktijk de beste manier is om te leren. De samenwerking binnen het team is 
fantastisch en ook kijken we goed naar persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelkansen. Mensen 
zien groeien is fantastisch!
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‘Met een groeiende diversiteit in verschillende soorten 
ondernemingen wordt ook het onderwijs uitdagender.’ 
Jeroen Nolles is teamleider Veehouderij & Ondernemer-
schap bij de Aeres Hogeschool in Dronten en hij signaleert 
dat veel studenten kansen zien in de agrarische sector. 
‘We krijgen elk jaar meer aanmeldingen, het enthousias-
me is heel groot. Ze zoeken naar strategieën voor de vele 
transities die er klaarliggen.’ 

‘Jongeren zien altijd 
perspectief, boeren op  

een andere plek, twee 
bedrijven runnen, natuur-

gebied onderhouden; 
ze willen wel omdenken.’

JEROEN NOLLES:
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‘In het onderwijs 
ben je altijd bezig 
met de toekomst’

FLEXIBEL EN VINDINGRIJK
Ondanks de bedreigingen die er op de sector af-
komen merkt Nolles dat de jongelui flexibel en 
vindingrijk zijn. ‘Wanneer je bijvoorbeeld bij een 
Natura 2000-gebied boert is dat heel lastig en dat 
kunnen ze ook heel goed verwoorden. Maar aan de 
andere kant vinden jonge ondernemers de natuur 
ook mooi, letten ze bijvoorbeeld op weidevogels 
tijdens het maaien en vinden ze het prachtig dat 
er reeën rondom hun bedrijf lopen. Die betrok-
kenheid en die emotie maakt dat ze dingen willen 
leren.’ Verdiepen, verbreden en samenwerken zijn 
thema’s die op de hogeschool veel aandacht krij-
gen en waar de studenten heel positief over zijn. Ze 
zoeken naar oplossingen. 

AFSPIEGELING VAN DE PRAKTIJK
De melkveebedrijven die bij de Aeres Hogeschool 
horen zijn een afspiegeling van wat er in de prak-
tijk gebeurt. ‘Van high tech tot aan bio en een drie 
sterren Beter Leven concept. Het roept vragen op, 
maar nog veel meer interesse.’ Dat geldt voor on-
derwerpen als automatisering, robotisering en 
smartfarming. ‘Dat is bij ons een groot thema. 
Daarom werken we ook graag met een innovatief 
bedrijf als Lely samen. Zowel op Aeres Farms als in 
het onderwijs. Jaarlijks lopen meerdere studenten 
stage of studeren af bij Lely.’ Lely is vertegenwoor-
digd in de werkveldadviescommissie, geeft Jeroen 
de nauwe samenwerking aan. ‘We hebben onder 
andere onderzoek met de Juno uitgevoerd die op 
het bedrijf staat. En recent is de Discovery geïn-
stalleerd. De samenwerking biedt kansen, en dan 
komen de vragen vanzelf. Hoe zit het met mobiele 
melkrobots, en maairobots?’ De studenten komen 
vanuit alle windstreken in Nederland naar Dron-
ten. ‘Ze nemen allerlei ervaringen uit hun omgeving 
mee’, geeft Jeroen aan. ‘Het wakkert de honger naar 
kennis enorm aan. Hoe doen jullie het en waarom? 

In de opleiding organiseren studenten zelf een ‘toer 
de boer’, waarbij ze bij klasgenoten langsgaan op de 
boerderij. Bovendien zoeken we ook internationaal 
de verbinding met uitwisselingen en excursies. Er 
zijn nu net twee groepen terug uit Spanje en Por-
tugal.’ Hun wereld wordt groter en daarmee wor-
den ze creatiever in het bedenken van oplossingen, 
beschrijft de teamleider. ‘Jongeren zien altijd per-
spectief, boeren op een andere plek, twee bedrijven 
runnen, natuurgebied onderhouden; ze willen wel 
omdenken.’ Daarbij komen de afgestudeerden niet 
alleen op het agrarisch bedrijf terecht. ‘Het worden 
ook bestuurders, ja, zelfs op het ministerie kunnen 
ze terecht komen. Met een brede kijk komen ze ook 
beter aan tafel te zitten. Onderwijs, onderzoek en 
ondernemen komen bij elkaar.’

VERBINDINGEN LEGGEN
De onderwijsinstelling voelt ook de noodzaak om 
verbindingen te leggen en polarisatie te voor-
komen. ‘Er is genoeg reden tot frustratie, maar 
jongeren zien altijd wel perspectief. Wij helpen ze 
met afstand ernaar te kijken, met elkaar de blik 
breder te trekken en vooral ook de blik naar voren 
te richten.’ Daarvoor heeft Aeres Hogeschool ook 
verschillende lectoraten binnen de opleidingen. 
‘Denk aan omgevingsinclusief ondernemen en 
bijvoorbeeld, bodem, hét thema voor de komende 
jaren’, somt de teamleider op. ‘Data is ook zo’n on-
derwerp waar veel over te zeggen valt. Welke KPI’s 
kies je? Dat is best lastig.’ Jeroen Nolles is van de 
persoonlijke contacten, van de goede sfeer en wer-
ken aan een praktijkgerichte opleiding waarbij het 
bedrijfsleven uitdrukkelijk in beeld is. ‘De jongeren 
zijn onze toekomst.’ Nolles is van de persoonlijke 
contacten, van de goede sfeer en werken aan een 
praktijkgerichte opleiding waarbij het bedrijfsle-
ven uitdrukkelijk in beeld is. ‘De jongeren zijn onze 
toekomst.’
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Driehoek tussen 
student, school 
en Lely
In het eerste jaar doen studenten op het 
Zone.college in Hardenberg nog examen in 
de melkstal, maar in het tweede jaar volgt 
al snel het examen robotmelken. ‘Het prin-
cipe van melken is de basis, bij robotmelken 
komt er nog wat meer bij kijken, niet alleen 
technisch, maar ook rondom het manage-
ment’, legt Susan Huijben, MBO-docent in 
Hardenberg uit. ‘Het examen wordt afgeno-
men door een monteur van Lely. De studen-
ten leren een robot bedienen, attentielijsten 
uitlezen en ook een nieuw afgekalfde koe in-
voeren en door de robot laten melken, hoort 
daarbij. De studenten moeten zich met de 
meest voorkomende zaken rondom het ro-
botmelken kunnen redden, noemt Susan als 
het doel van het robotexamen. Voor sommi-
ge leerlingen is het trouwens nog best wel 
een uitdaging. ‘Omdat de jongelui zoveel 
met mobieltjes werken denk je dat ze die au-
tomatisering en robottechniek ook snel op-
pakken, maar dit is toch wat anders.’ Over 

de toekomst van de robot is overigens geen 
twijfel. ‘Als boer ben je flexibeler en ook de 
koe kan zich vaker laten melken, voordelen 
die de studenten ook ervaren.’

STUDENT, SCHOOL EN PRAKTIJK 
De docente geeft aan dat het ‘driehoekje’ stu-
dent, school en praktijk de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede komt. ‘Als docent kun 
je niet overal alles vanaf weten. Bovendien 
verandert de techniek heel snel. We willen 
niet op een eiland zitten, dus daarom zoe-
ken we nadrukkelijk de samenwerking op 
met het bedrijfsleven.’ Zo verzorgt Lely ook 
gastlessen bij het Zone.College, dat ook nog 
vestigingen heeft in Almelo en Doetinchem. 
En Susan geeft aan dat er gekeken wordt of 
er nog meer uitbreiding in samenwerken 
mogelijk is door op het bedrijf bij melkvee-
houders ook lessen te geven. ‘Theorie vin-
den studenten wel eens lastig, wat is er dan 
mooier om de kennis in de praktijk te delen.’

Susan Huijben
MBO-docent 

Zone.College Hardenberg
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Een dag op pad met 
Lars

Servicemonteur & Student

‘Ik word op 
handen gedragen’

‘De overstap naar servicemonteur Milk & Coo-
ling was voor mij de beste die ik tot nu toe heb 
gezet. Ik heb meer uitdaging nodig... Met de af-
wisseling van onderhoud en storingsdiensten 
heb je dat zeker. Het allermooist vind ik een 
nieuwe storing zelfstandig oplossen met een 
minimale stilstand.’ 

‘Het opleidingstraject binnen Lely is zeer in-
tensief! Ik studeer momenteel niveau 4 me-
chatronica aan de ROC van Twente, mijn eer-
ste stage heb ik via de opleiding veehouderij 
gedaan. Na mijn opleiding heb ik al snel aange-
ven dat ik “echt” aan de slag wilde gaan. Lely 
Center Zuidwolde werkt met het zogenoemde 
“Mentorschap” wat inhoudt dat je het eerste 
jaar meeloopt met een ervaren servicemon-
teur. Ferdinand heeft mij begeleid tot ik mijn 
SL1-Certificaat had gehaald. Daarna ga je zelf-
standig naar de veehouder en komt Ferdinand 
na het onderhoud kijken hoe het is gegaan. Na 
een aantal maanden ga je volledig zelfstandig 
op pad. Inmiddels is ook de laatste stap gezet. 
De storingsdienst draai ik nu ook zelfstan-
dig. Eerst alleen overdag en vervolgens ook 
‘s nachts. Ze laten je dus niet zomaar los... Je 
wordt op handen gedragen! Het team helpt je 
echt waar nodig, al na een paar weken voelde 
ik me gelijk onderdeel van het team. Iedereen is 
bereid om je vragen te beantwoorden.

Mijn vader heeft een melkveehouderij en sinds 
2010 melken we thuis ook met een Lely Astro-
naut. De vooruitgang in het aantal melkingen 
en de data die allemaal uit de robot komt, die 
techniek spreekt mij gewoon echt aan. In de 
toekomst liggen er voor mij nog veel kansen 
om me door te ontwikkelen, van telefonische 
support tot product specialist, ik heb m’n plek 
wel gevonden!

Jeroen Weitkamp (23), werkt 3 jaar bij Lely 
Center Zuidwolde. Begonnen al stageloper 
Discovery, inmiddels servicemonteur Milk 
& Cooling. Vier dagen werken en één dag 
per week naar school.
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‘Wij zijn een 
groot fan van 
robotmelken’

32



33De PASSIE

1.250 koeien melken met robots? De familie Anton Borst uit Manitoba,  
Canada doet het al jaren. Hun 20 Lely Astronauts A5 leveren gemiddeld 
2.500 liter melk per robot per dag op, oftewel 41 liter melk per koe per dag. 
‘Als we weer in de melkstal zouden moeten melken, stop ik met boeren.’
De adviseurs rondom hun melkveebedrijf 
lieten er in 2008 geen twijfel over bestaan. 
Op een groot bedrijf met melkrobots mel-
ken was eigenlijk geen optie. En zo ging de 
familie Borst kijken in welke melkstal ze 
hun 1.250 melkkoeien dan wel zouden gaan 
melken. ‘Maar het robotmelken liet me niet 
los’, vertelt Anton Borst. ‘Dus tijdens onze 
toer hebben we toch een paar keer een uit-
stapje gemaakt naar bedrijven met een au-
tomatisch melksysteem. Het was voor ons 
duidelijk: dat durfden we wel aan.’ Wat de 
melkveehouder uit Manitoba inschatte en 
ook meewoog in de beslissing is het -toen 
al- dreigende tekort aan goede melkers. ‘Wij 
wonen niet dicht bij een grote stad waar 

makkelijk personeel te vinden is, dus ik voor-
zag dat we geen melkers meer zouden kun-
nen krijgen. Achteraf hadden we dat goed 
gezien. Je ziet momenteel dat veel meer 
grotere bedrijven voor automatisch melken 
kiezen. Je vindt geen medewerkers meer die 
12 uur achter elkaar in een melkput willen 
staan om koeien te melken. Op een melk-
veebedrijf met melkrobots melken is echter 
wel heel aantrekkelijk. We komen toch nog 
gemakkelijk aan personeel.’ 

EFFICIËNT BENUTTEN 
Op het moment dat melkveebedrijf Halar-
da melkrobots in hun stal zouden plaatsen, 
molken ze 600 koeien in een 2x10 melkstal. 

‘Hij draaide bijna 24 uur per dag, even reini-
gen en weer verder.’ Om de melkrobots een 
kans te geven kochten ze eerst 8 Lely A3 ro-
bots. ‘Om 400 koeien bij de robot te melken 
en de andere 200 gingen in eerste instantie 
nog gewoon door de melkstal.’ De hoeveel-
heid robots breidde zich gestaag uit tot de 
huidige 20 A5’s, én de melkstal bleef ook. 
‘Verse koeien en attentiekoeien melken we 
nog altijd in de melkstal’, vertelt Anton. ‘In 
de melkstal hebben we die koeien allemaal 
op één plek bij elkaar, dat is wel zo efficiënt. 
Bovendien wil je in de robot geen koeien be-
handelen. Uiteindelijk lopen er bij de robot 
alleen koeien waar we bij wijze van spreken 
niet naar om hoeven te kijken. Dat maakt 

FAM. BORST 
1250-1280 koeien
17 fulltime medewerkers
1800 hectare
520 hectare luzerne, 220 hectare gras, 
880 hectare mais, 180 hectare graan
20 A5 robots
30-45 koeien in de oude melkstal
41 kg melk, 4% vet en 3,25% eiwit
2,9 melkingen per dag
celgetal: 135.000 cellen/ml
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dat we de capaciteit van de robots maximaal  
kunnen benutten.’ De aandachtskoeien 
vragen ‘s morgens en ‘s avonds ongeveer 
een uurtje werk. ‘Het zijn meestal rond de 
15 koeien die behandeling nodig hebben en 
tussen vijf en 35 koeien die vers zijn’, geeft 
Anton aan. ‘Verse koeien gaan na een paar 
dagen bij de koppel wanneer ze helemaal in 
orde zijn.’

LIEVER KASSA-OPSTELLING
De robots zijn per twee of drie gegroepeerd 
in de verschillende stallen. ‘Die groeps-
grootte is optimaal, wanneer je vier of meer 
robots in een groep hebt, kun je koeien ge-
woon niet vinden in zo’n grote koppel. Aan 
de andere kant, als een robot even stilstaat 
voor bijvoorbeeld een lokale spoeling of on-
derhoud pakken die andere het wel op.’ De 
stal uit 2008 herbergt in totaal acht robots, 
in de nieuwe stal staan er 12. ‘Daar hebben 

we de robots ook in kassa-opstelling staan, 
dat werkt beter dan bij de tandem opstellin-
gen’, ervaart de ondernemer. ‘De dominante 
baaskoeien haal je bij de kassa-opstelling 
weg bij de ingangen van de box. Zo krijgen 
de rang-lage dieren meer kans. Dat zien we 
ook terug in minder weigeringen en meer 
melk per robot.’

In alle stallen staan A5’s. ‘Die is echt beter, 
sneller en heel gemakkelijk in gebruik ver-
geleken met de A3’s die we hadden’, geeft 
Anton enthousiast aan. ‘Door de I-flow lo-
pen de koeien heel gemakkelijk in en uit de 
robot. Daardoor kan de A5 meer koeien aan.’ 
De ondernemer ziet dat terugkomen in het 
percentage vrije tijd op de robot. ‘We zijn ge-
wend met 7 tot 8% vrije tijd te werken, met 
de A5’s ligt dat momenteel hoger. Het bete-
kent dat we nog verder kunnen opschalen, 
de capaciteit van de robots is niet volop be-

nut. Het quotum in Canada is echter duur, 
dus we zijn nu heel relaxed’, zegt hij lachend. 
Dat de robots nog meer aankunnen weet de 
familie Borst inmiddels. Dit voorjaar mol-
ken ze gemiddeld 2500 liter melk per dag 
per robot. ‘Dat kan de A5 echt goed. Met een 
hoge melkproductie én een hoge melksnel-
heid haalden een aantal robots -met oudere 
koeien- zelfs meer dan 3000 liter melk per 
dag.’

MELKSNELHEID: 3,5 KG PER MINUUT
Wie nog meer indrukwekkende kengetallen 
wil lezen: de gemiddelde verblijftijd per koe 
in de robot is 6 minuten en 36 seconden. 
‘We laten de melkstellen vrij snel afnemen, 
én de koeien hebben een gemiddelde melk-
snelheid van 3,5 kg per minuut’, verklaar 
Anton die aangeeft dat het werk rondom de 
robot voor de medewerkers beperkt blijft tot 
koeien halen en boxen schoonhouden. ‘Onze 
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VAN LEMELERVELD 

NAAR MANITOBA

De familie Borst is vanuit Lemeler-

veld in 1983 geëmigreerd naar het 

Canadese Manitoba. In Nederland 

molken ze 160 koeien drie keer dag, 

maar hadden ze met een kleine 30 

hectare niet veel grond bij het be-

drijf. De zonen in het gezin - Anton 

was toen 12 - hadden veel interesse 

om te gaan boeren. Om hun kinde-

ren een kans te geven besloten ze te 

emigreren. In Manitoba konden ze 

een bedrijf met 80 koeien overne-

men. Op dezelfde locatie melken 

Anton en zijn gezin nu 1.250 koeien 

en bewerken ze 1.600 hectare land, 

waarvan een deel akkerbouw. In 

totaal werken er 17 fulltime mede-

werkers op het bedrijf.

oudste zoon is de manager, hij is scherp op 
de kengetallen. De productie, het aantal 
mislukte melkingen en de aansluitpogingen 
zijn de eerste kengetallen om ‘s morgens te 
checken. Als deze niet kloppen is er iets met 
de koeien of met de machine.’ Eventuele ma-
chineproblemen lossen ze overigens meest-
al zelf op. ‘Onze dealer zit 1,5 uur van ons 
vandaan, we moeten het wel zelf kunnen 
oplossen.’

ACTIVITEIT METEN
Naast het arbeidsgemak is Anton ook ge-
charmeerd van de informatiestroom die via 
de robot richting de managers komt. Niet 
alleen de info vanaf het melkproces, maar 
ook van de activiteitenmeting die met het 
robotmelken is bijgeleverd. ‘Wij doen niet 
meer aan tochtcontrole, maar gaan 100% af 
op de attenties die de activiteitenmeting ons 
geeft.’ In het streven naar een hoge produc-

tie per koe kan je het belang van een goede 
vruchtbaarheid niet genoeg benadrukken, 
zo geeft hij een belangrijke succesfactor 
op het bedrijf duidelijk aan. ‘We separeren 
koeien automatisch op hun activiteit, ook 
op zaterdagavond en zondag, 24 uur per 
dag en de computeranalyses worden steeds 
beter.’ Slechts een klein gedeelte gaat in een 
OvSynch programma om koeien tochtig 
te spuiten en drachtig te maken. ‘In Noord 
Amerika wordt dat veel gedaan, maar op de 
lange termijn vinden wij dat niet houdbaar. 
Een koe is geen speldenkussen.’ De tussen-
kalftijd van rond de 390 dagen is bij de pro-
ductie indrukwekkend.

VAARZEN
Zijn er eigenlijk nog wensen rondom de ro-
bots? ‘Als het resultaat goed is, is het mak-
kelijk om tevreden te zijn’, geeft Anton aan, 
terwijl hij nog wel zoekende is om de vaar-

zen gemakkelijker te laten wennen bij de 
robot. ‘Op de afdeling met te insemineren 
pinken staat een Cosmix krachtvoerstation 
en zo wennen ze er alvast aan om in een af-
gesloten box te staan.’ Als de vaarzen voor 
het eerst bij de robot komen, separeren wij 
ze achter de robot en helpen ze drie keer per 
dag door de robot. Na een week gaan ze dan 
in de grote groep. Eigenlijk zou ik graag een 
paar trainingsboxen hebben om ze nog voor 
het kalven te laten wennen. In ons bedrijf 
gaat het al gauw over enkele honderden 
vaarzen per jaar. Het scheelt in tijd en ar-
beid enorm als de vaarzen sneller wennen.’



Wij zijn klaar voor    Lely Horizon
Sinds 1 juli starten nieuwe Astronaut-klanten op met Lely Horizon, het nieuwe managementprogramma. Vanaf september 
zijn we gestart om gedoseerd onze huidige klanten over te zetten. Er is wereldwijd al 2 jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling 
van Lely Horizon. Vanaf januari 2022 kan iedereen* starten met het nieuwe managementprogramma.

VAN BINNEN NAAR BUITEN
Intern kregen we trainingen, de bedrijfs-
adviseurs, monteurs, maar ook marketing 
en administratie werden geïnformeerd over 
de mogelijkheden van Horizon. Vanaf afge-
lopen zomer starten nieuwe klanten op met 
Lely Horizon. Zo was het voor iedereen mo-
gelijk geleidelijk te wennen aan Lely Hori-
zon. Want nieuwe software is gewoon altijd 
even wennen. Het is net een nieuwe telefoon 
of een update op je computer.

FIRST MOVERS
3 September zijn we gestart met zeven ge-

selecteerde klanten die als eerste mochten 
starten met Lely Horizon. Naast Lely Horizon 
is het de eerste 5 maanden mogelijk nog ge-
bruik te maken van T4C. Zo kan je geleidelijk 
wennen aan het nieuwe programma. Enkele 
van deze ‘First movers’ pakt op dit moment 
T4C soms nog terug, maar de meeste zijn 
zeker; Horizon is gebruiksvriendelijker. Data 
wordt steeds belangrijker, zo kunnen we in 
de toekomst verder.

APP
De Horizon app heeft dezelfde lay-out als 
het scherm op de computer, dit bevorderd 

het gemak. Omdat het nu één app is, kunnen 
handelingen kunnen sneller en eenvoudiger 
uitgevoerd worden. Wanneer je wilt over-
stappen op Lely Horizon, start dan met de 
app. Dat went snel, je maakt dan echt een 
vliegende start!

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
Taakgericht werken is één van de nieuwe 
functionaliteiten van Lely Horizon. Eerdere 
rapporten, zoals de lĳst ‘koeien ophalen’, of 
‘droogzetten’ worden nu omgezet in uitvoer-
bare taken. En met een enkele druk op de knop 
zijn de koeien geselecteerd die je nodig hebt. 
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* A3, A4 & A5- klanten met Windows 10 of hoger en een stabiele internetverbinding



Wij zijn klaar voor    Lely Horizon
Nieuw zijn ook de ‘adviezen’ die je helpen/on-
dersteunen in je dagelijkse acties. Waar we 
eerder bepaalde attenties onder de aandacht 
brachten, word er nu bijvoorbeeld een advies 
gegeven als een koe word verdacht van ket-
ose inclusief het aanbevolen behandelplan. 
Daarnaast zijn financiële kengetallen zoals 
marge per koe toegevoegd net zoals een melk-
giftvoorspelling voor de komende 6 maanden 
en een koe index om op bedrijfsniveau koeien 
met elkaar te kunnen vergelijken.

UITROLPLANNING
Inmiddels zijn 35 veehouders overgegaan op 
Lely Horizon en vanaf begin 2022 kan elke 
veehouder met een A3, A4 of A5 aan de slag 
na aanmelding. Begin 2022 organiseren we 
diverse bijeenkomsten om in kleine groep-
jes uitleg te geven over de functionaliteiten. 
Hoe dit er exact uit gaat zien is op dit mo-
ment nog niet duidelijk. Natuurlijk informe-
ren wij jullie hier tijdig over.

HORIZON PROJECTTEAM
Binnen ons Lely Center is er een speciaal  
Horizon Projectteam, zij staan klaar om te 
begeleiden bij de overstap op Horizon. Wij 
zijn er klaar voor, meld je direct aan via ons 
WhatsApp-nummer.

SUPPORT VIA WHATSAPP
Om vragen snel te beantwoorden hebben 
wij een WhatsApp Supportnummer. Op  
06-58768529, is het mogelijk om een vraag 
te stellen. Wij beantwoorden deze vragen  
normaal gesproken binnen 24 uur. 

Meld je aan voor Horizon

  
Sla ons nummer - 06-58768529  
als nieuw contact op 
Stuur ons een ‘duimpje omhoog’  
en naam 
Wij voegen het nummer toe aan  
de verzendlijst 
Natuurlijk checken we of u de  
berichten ontvangt!

1

2

3

4

4
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‘Met Horizon veestapel 
beter managen’

Melkveehouder Hans Lobbert houdt van efficiën-
tie. ‘Als ik met een investering 10 of 15 minuten 
op een dag kan besparen wil ik daar best in in-
vesteren.’ Hij werkt al 15 jaar met een melkrobot 
en ook de Juno is op zijn bedrijf niet meer weg te 
denken. De overstap van T4C naar Lely Horizon 
(Hans zat in de First movers groep) past ook he-
lemaal in deze lijn, geeft hij aan. ‘Ik zie vooral in 
de toekomst veel toegevoegde waarde wanneer 
informatie van vet, eiwit, lactose en ketose bij 
elkaar komen zodat je een vroege attentie krijgt 
om mogelijk zieke koeien te kunnen ontdekken. 
Het helpt je de veestapel beter te managen.’ Ook 
het feit de je met een app op de telefoon op loca-
tie meteen gegevens kunt opvragen en ingeven 
vindt hij een plus. ‘Het bespaart tijd en het maakt 
het werk gemakkelijker.’ De lay-out van de Hori-
zon op de telefoon is identiek als op de computer. 
‘Dat maakt het gebruiksvriendelijk en dan ga 
je er automatisch ook meer mee werken.’ Voor 
grote bedrijven die met personeel werken ziet 
hij ook voordelen. ‘Je kunt taken afvinken en een 
medewerker heel specifiek op een koe afsturen 
die bijvoorbeeld naar de robot moet komen.’ In 
het geval van Hans is er ook een taak voor het 
klauwbekappen in gemaakt. ‘Nu zie ik precies 
welke koeien aan de beurt zijn om te bekappen.’ 
Eigenlijk zou je ook je adviseur erin moeten mee-
nemen noemt hij als tip. ‘Die haalt daar dan ook 
weer informatie uit waarmee je het bedrijf kunt 
verbeteren.’

HANS LOBBERT

First Mover & Lely Horizon
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‘Van papier 
naar app’
Sinds twee maanden worden de 100 koeien van 
Roy en zijn ouders Theo en Ria Busscher in het 
Overijsselse Geesteren gemolken door twee Lely 
A5- melkrobots. Het betekent dat ze meteen ook 
gingen werken met Lely Horizon, het nieuwe ma-
nagementsysteem wat inmiddels het kloppende 
administratieve hart van hun bedrijf is gewor-
den. ‘Het ritme van ons werk en het systeem van 
werken is helemaal overhoop gehaald’, vat Roy 
samen terwijl hij snel toevoegt dat het een ver-
betering én een verlichting is. ‘Dagelijks kijk ik 
wel drie tot vier keer op de Horizon-app op mijn 
telefoon. Wanneer ik koeien ophaal voor de robot 
en wanneer ik wat gegevens wil nakijken als ik 
door de stal loop. Wat ook handig is, is het taken-
lijstje met de dagelijkse werkzaamheden en de 
mogelijkheid om daar dingen in te voeren.’ Een 
belangrijke aanpassing in de werkwijze van Roy 
is het behandelen van koeien. ‘We voeren eerst 
de behandeling in, daarna zetten we pas de koe 
droog.’ Dat invoeren doet hij dan het liefst op de 
computer, dan heb je een groot scherm. Dat geldt 
ook voor vader Theo van 63 jaar. ‘Hij was gewend 
nog alles op briefjes te schrijven. Maar dan werd 
er ook weleens wat vergeten.’ Theo redt zich ook 
met de vernieuwing. ‘We doen ook weleens wat 
samen, dan helpen we elkaar. En als we er niet 
uitkomen dan bellen we naar het Lely Center, dan 
hebben we zo antwoord.’

ROY BUSSCHER

Nieuwe klant & Lely Horizon
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‘Hoe meer je er hebt, 
hoe mooier het draait’
Met zes Lely melkrobots halen de broers Jan Hendrik en Erik Damman een productiviteit van 
1,6 miljoen kilo melk per arbeidskracht. ‘We houden van simpel en een lage kostprijs’, aldus de 
broers die eerst helemaal niet zo pro-melkrobot waren.

JAN-HENDRIK EN ERIK DAMMAN

‘Robots zijn voor boeren die willen stoppen.’ 
Toen de broers Jan-Hendrik en Erik Dam-
man uit Nagele zo’n 13 jaar geleden voor 
de keuze van een nieuwe melkinstallatie 
stonden, hadden ze het automatisch melken 
niet in hun lijstje opgenomen. ‘We hadden 
een tekening klaarliggen met een carrousel 
melkstal’, vertelt Jan-Hendrik. Moeder Dam-
man bracht haar zoons op andere gedach-
ten. ‘Ga toch maar eens kijken.’ Met ook nog 
een akkerbouw tak op het bedrijf voorzag ze 
dat er meer flexibiliteit in arbeid zou komen. 
‘Dat klopt helemaal’, weet Erik inmiddels. ‘De 
oogst in de akkerbouw kan gewoon door-
gaan, als het nodig is kan één man kan al het 
werk rondom de koeien alleen doen.’ En bo-

vendien: ‘de bouwkosten lagen met de robots 
een flink stuk lager.’

400 KOEIEN, 400 HECTARE
Het bedrijf van Jan-Hendrik en Erik heeft 
de afgelopen jaren een groeispurt doorge-
maakt. In ruim tien jaar is het aantal koei-
en verdriedubbeld naar zo’n 400 koeien. ‘We 
hebben de keuze gemaakt samen op één 
locatie te boeren’, geeft Erik het uitgangs-
punt bij de strategie aan. Van de 400 hectare 
grond die ze verzorgen is 100 hectare gras en 
50 hectare maïs voor de koeien, de rest van 
de hectares is akkerbouw. ‘In totaal hebben 
we 2 arbeidskrachten, waarvan 2,5 fte wordt 
gebruikt voor de melkveehouderij’, rekent 

Jan-Hendrik voor. ‘In deze periode betekent 
het dat we om 7 uur beginnen en om 18.00 
uur de deur achter ons dicht kunnen trekken. 
Als team kunnen we dat makkelijk draaien-
de houden.’ Zelf heeft hij -Jan-Hendrik- een 
adviesbureau, waar hij vier dagen in de 
week mee bezig is. ‘Hij houdt van cijfers’, 
zegt Erik lachend. ‘Het gaat erom wat je on-
deraan de streep overhoudt’, aldus Jan-Hen-
drik die bij zijn klanten dit streven ook onder 
de aandacht brengt. ‘Je moet durven ver-
anderen en keuzes maken om een scherpe 
kostprijs te realiseren.’ Het is een instelling 
die de broers op het lijf geschreven is. Ze  
hockeyden beide op hoog niveau. ‘Onder-
nemen is als topsport.’ Ze vullen elkaar 

Erik Damman
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aan, waarbij ze eensgezind zijn over hun 
visie: ‘een simpel systeem tegen lage kos-
ten.’ De blokkendoseerwagen en kuilsnijder 
zijn typerend voor die gedachtegang. ‘Die 
ruilen we elk jaar in voor nieuw. Daar kan 
een voermengwagen of een automatisch 
voorsysteem niet tegenop. We hebben lage 
voerkosten en toch 10.000 liter melk onder 
de koeien’, somt Erik op, terwijl hij toevoegt 
dat alle werkzaamheden rondom de robot 
door de Lely mensen van het Lely Center in 
Zuidwolde worden uitgevoerd. ‘En toch heb-
ben we een kritische kostprijs die momenteel 
nog op 24 cent per kilo melk ligt, inclusief af-
lossing in 25 jaar en ondanks ‘dure’ robots’, 
zegt Erik met een dikke knipoog. ‘De winst zit 
vooral in de hoge arbeidsproductiviteit van 
1,6 miljoen kilo melk per arbeidskracht.’

ELKE VIJF JAAR EEN PLAN
Elke vijf jaar realiseren wij minimaal een 
spronginvestering om toekomstbestendig te 
blijven. De kosten stijgen gemiddeld met 3% 
en wij streven naar een resultaatverbetering 
van 5% om daarmee de marge structureel te 
vergroten. ‘Eigenlijk hadden we wel willen 
doorgroeien met de koeien naar 10 of 12 ro-
bots’, geeft Erik aan. Terwijl hij toevoegt dat 
ze hun eerste A3 robots al ingeruild hebben 
voor 6 A5’s. ‘Hoe meer je er hebt, hoe mooi-
er het draait.’ Met zo’n bedrijfsomvang zou 
er dag en nacht één persoon op het bedrijf 
kunnen zijn. ‘Dan kan je ook de kalvingen ‘s 
nachts begeleiden.’ 
De marge in de akkerbouw ligt echter hoger 
dan in de melkveehouderij en dan is investe-
ren in akkerbouw beter lonend. Dus maken 

ze nog even pas op de plaats wat investeren 
in de melkveehouderij betreft. Ook met een 
eventuele overname zijn ze nog niet bezig. 
‘Wellicht over vijf jaar, nu doen we het echt 
voor onszelf’, geeft Jan-Hendrik aan. ‘Boven-
dien moeten eventuele opvolgers dan zelf 
ook meepraten, het is dan hun toekomst. We 
zijn heel open over het bedrijf, houden geen 
informatie achter, dan kunnen ze keuzes 
maken.’ ‘Zo hebben onze ouders dat ook ge-
daan’, voegt Erik toe. ‘We hoefden niet, maar 
wilden graag.’

JAN-HENDRIK EN ERIK DAMMAN 
395 melkkoeien
400 hectare grond
3.944.000 kg melk 
4,51% vet en 3,51% eiwit
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Automatisch voeren
GOEDKOPER & EFFICIËNTER

Meer melk per koe per dag, of hogere gehaltes? Veel bedrijven die u voor zijn gegaan hebben 
dit zelf al ervaren. Door precies, vaker en vers te voeren. In combinatie met frequent voer-
aanschuiven ligt er altijd vers en voldoende voer aan het voerhek. Denk naast de plussen voor 
omzet aan de verlaging aan kosten op brandstofbesparing en de hoeveelheid arbeid. Vaker 
voeren zorgt voor meer rust in de stal, een goede samenstelling van het rantsoen voorkomt 
selecteren en het verse voer zorgt voor het optimaal benutten van het rantsoen. Ontdek de 
Lely Vector!
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per week voeren
De overgang die de familie Reinders en hun koeien in mei 2015 maakten 
was een flinke. Van een traditioneel melksysteem gingen ze robotmelken 
en hun Weelink voerhek ruilden ze in voor automatisch voeren met de Lely 
Vector. ‘De combinatie automatisch voeren en automatisch melken ver-
sterkt elkaar.’ 

Een kuilsnijder hadden ze al wel. ‘Maar een 
voermengwagen niet’, vertelt Jan Reinders 
uit Anevelde. ‘We wilden gemengd gaan 
voeren en als je dan ook gaat nieuwbou-
wen is de keuze voor automatisch voeren 
interessant.’ De melkveehouders bouwden 
een nieuwe stal, volgens de MDV normen, 
en maakten in het gebouw een voerkeuken 
voor de Lely Vector. ‘We zijn in de nieuwe stal 
ook automatisch gaan melken met twee Lely 
A4 robots, die combinatie van automatisch 
voeren en melken versterkt elkaar’, is de er-
varing van Jan die inmiddels ruim zes jaar 
ervaring heeft in de nieuwe stal. ‘De Vector 
voert vaker per dag kleine beetjes, daarmee 
houd je de koeien actiever. En dat stimuleert 
het robotbezoek en zorgt ervoor dat de koei-
en mooi gespreid over de dag komen. Bij ons 
ligt het aantal melkingen op 3,1 tot 3,2 per 
dag. De robot heeft weinig vrije tijd, maar 
het loopt heel goed.’

TWEE GROEPEN VOEREN
Drie keer per week vult Jan, die het werk op 
het bedrijf met vader Gerrit Jan uitvoert, 
de voerkeuken met kuilblokken, maïs, pers-
pulp, ontsloten tarwe en wat gedroogd na-
jaarsgras van de drogerij. ‘We werken met 
lange platte kuilen met een dik zandpakket 
er bovenop zodat we een voersnelheid van 
twee tot drie meter per week hebben’, legt hij 
uit. ‘Van broei hebben we geen last.’ Daarbij 
werkt hij met twee lactatiegroepen bij de 
melkkoeien, een hoog- en laagproductieve 
groep. ‘De laagproductieve koeien krijgen 
minder zetmeel in het rantsoen om te voorko-
men dat ze vervetten’, legt hij uit. ‘Dat is ook 
weer een voordeel van automatisch voeren, 
meerdere groepen voeren kost geen moeite.’ 

In de robot krijgen de koeien nog maximaal  
8 kilo krachtvoer: 1,5 kilo eiwitbrok en 6,5 kilo 
productiebrok. ‘Met de krachtvoerachtigen 
in het basisrantsoen erbij krijgen de koeien 
maximaal 12 kilo krachtvoer’, rekent Jan 
voor, terwijl hij aangeeft dat het bijwerken 
van de voerkeuken dagelijks een kwartiertje 
werk is. ‘Automatisch voeren bespaart tijd 
en het maakt dat je flexibel bent.’

VOEREFFICIËNTIE VAN 1,65
In 2018 plaatsten ze een derde robot in de stal, 
de twee die er al stonden waren ‘tjokkievol.’ 
Die derde lag al eerder in de planning, maar 
was er vanwege het fosfaatrechtenstelsel nog 
niet gekomen. Inmiddels lopen er 166 melk- en 
kalfkoeien en is de productie van 10.000 kilo 
melk in de oude stal gestegen naar 12.654 kilo 
melk met 4,33% vet en 3,60% eiwit. ‘De voer-
efficiëntie zit op 1,65 bij een drogestofopname 
van 25 kilo per koe per dag’, rekent Jan verder. 
Mooie kengetallen waarbij Jan zegt ‘dat kan 
als alles klopt: voeren, melken, huisvesting 
en verzorging. Wij zitten er wel bovenop.’ De 
totale productie in de robots komt zo op 2,1 
miljoen, 700.000 kilo melk per box. ‘We zouden 
eventueel nog een vierde robot erbij kunnen 
zetten’, denkt de melkveehouder vooruit. ‘Dan 
verplaatsen we de voerkeuken naar achter de 
stal en dan kunnen we op de plek van de voer-
keuken extra boxen voor de koeien bouwen. 
Maar zoals het nu gaat is het bedrijf mooi in 
balans en ben ik eigenlijk dik tevreden.’ 

3x

FAM. REINDERS
166 melkkoeien
80 hectare grond
12.654 kg melk 
4,33% vet en 3,60% eiwit
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Een dag op pad met 
Lars

Kevin & Vector

‘Samen met mijn ouders en mijn tweeling-
broer hebben we een hecht familie bedrijf. 
Bij ons is het boeren echt met de paple-
pel ingegoten. Net als ondernemen en in-
vesteren, stilstaan is geen optie. We heb-
ben inmiddels twee naast elkaar gelegen 
locaties, 220 koeien en melken met vier Lely 
A3 melkrobots. Daarnaast hebben we de Lely  
Vector en een Discovery. Het afgelopen jaar 
hebben we nog een extra investering gedaan 
in 450 zonnepanelen. Nu zijn we volledig zelf-
voorzienend. We willen ons voorbereiden op de 
overname. Door de robotisering op het bedrijf 
is het altijd mogelijk geweest om buitenshuis 
aan het werk te gaan. Na een gesprek met 
Gerben over de functie van Vector verkoper 
binnen Lely Center Zuidwolde was ik direct 
enthousiast. Ik begrijp gewoon niet dat er 
nog niet meer Lely Vector’s zijn. Het is gewoon 
simpelweg voordeliger dan investeren in een 
nieuwe voermengwagen, de voordelen zijn 
enorm. Je bespaart op brandstof, arbeid en 
investering. Voeren met de Vector kan al vanaf 
€62,50 per dag. Vaker voeren is belangrijk voor 
de optimale prestaties en gezondheid van de 
koe. Ze presteert het beste als de pH-waarde 
in haar pens stabiel blijft. Ook is het toevoegen 
van water aan het rantsoen eenvoudig met de 
Lely Vector. Zo blijft het krachtvoer plakken 
aan het ruwvoer en voorkom je dat de koeien 
gaan selecteren. Doordat hij vaker voert voor-
komen we dat het voer gaat broeien aan het 
voerhek, zeker in de zomermaanden. Het voer 
blijft vers, wat zorgt voor een optimale droge 
stofopname en voereffficiëntie.’

‘Als ik bij een collegaveehouder ben, merk ik 
vaak dat de inpasbaarheid van de voerkeuken 
als uitdaging gezien wordt. Maar in werkelijk-
heid is hier vaak een goede oplossing voor te 
vinden. Dat de voerrobot toekomst heeft, daar 
ben ik van overtuigd. We hebben hem zelf ook.’

Kevin Lubbersen (25), woont samen met z’n 
tweelingbroer Twan (25) bij zijn ouders in 
Holten. De plannen zijn er om op de naast-
gelegen bedrijfslocatie te gaan wonen.

Wij hebben 
hem zelf ook
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Van harte 
welkom
Het Lely Center Zuidwolde heeft 24/7 
een team medewerkers klaar staan om 
melkveehouders in de regio te onder-
steunen. Gezonde koeien, innovatieve 
oplossingen en een winstgevende agra-
rische sector met trotse veehouders. 
Dat is waar wij iedere dag door gedre-
ven worden. Door goed naar de wensen 
en behoeften van de klanten te luiste-
ren en geïnspireerd zijnde door de Lely- 
visie, zijn wij samen in staat om melk-
veebedrijven te optimaliseren.

VERKOOPADVISEURS
Een goede samenwerking begint 
met wederzijds vertrouwen door 
persoonlijk contact, waarbij 
openheid en vakmanschap 
centraal staan. Goed luisteren 
naar de wensen van de veehou-
der en daar samen een passende 
oplossing bij zoeken.

FARM MANAGEMENT SUPPORT  
Onze Lely Farm Management  
Support specialisten begeleiden 
je voor, tijdens en na het 
opstarten van automatisch 
melken of voeren.
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ADMINISTRATIE 
Wij zijn het eerste aanspreek-
punt wanneer je telefonisch of 
per mail contact opneemt met 
ons Lely Center. Daarnaast 
verzorgen wij onder andere 
de financiële administratie en 
garantieafhandeling.

ACCOUNTMANAGERS
Onze accountmanagers bren-
gen een aantal keer per jaar 
een bezoek aan de veehouders. 
Zij zijn de schakel tussen het 
Lely Center en de veehouder. 
Vragen over reinheid, uierge-
zondheid en bestellingen kun-
nen bij hun gedaan worden.

PROJECTCOÖRDINATIE
Onze afdeling projectcoördina-
tie zorgt voor het hele traject 
bij aanschaf van een melkro-
bot of automatisch voersys-
teem. Hiermee de spin in het 
web rondom uw project.. 

SERVICE 
Onze gecertificeerde  
servicemonteurs staan 24 uur 
per dag, 7 dagen per week 
garant voor persoonlijke 
assistentie, uiterst snelle reac-
tietijden en een professionele 
onderdelenservice.
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Jeroen Weitkamp
Servicemonteur

Henk Bennink
Product Specialist

Gert-Jan Harders
Financieel administratief 
medewerker

Keer van der Broek 
Accountmanager

Paul Bolwijn 
Hoofd Financiële 
Administratie

Wessel Hartkamp
Project Coördinator

Trudy van NederpeltAdministratief 
medewerkster

Lars Tissingh
Verkoopadviseur  melkrobots

Trijny Zinger 
Financieel administratief medewerkster

Jeanine Scheper
Commercieel mede-
werkster binnendienst

Joël Timmerman  
Stagiaire service

Markwin ZwaagstraServicemonteur

Gert Pruim
Servicemonteur Dis-covery

Ruben Kamphuis
Servicemonteur Vector 
/ Discovery / Juno

Berend van der Sluis Servicemonteur

Erik Renting
Servicemonteur

Christian Vernooij 
Servicemonteur

Ferdinand Kuipers
Servicemonteur

Johan Diek
Wagenpark/IT, 
Facilitair

Hans-Jaap Dorgelo Planner

Bastiaan Bosscher 
Product Specialist

Robert Joling
Product Specialist

Arjan EgbertsAccountmanager 

Harmen ter Schure 
Farm Management 
Specialist

Wij staan graag    voor u klaar!
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Gert Hoeve
Servicemonteur

Stefan Scholten Servicemonteur

Denise van Dijk
Administratief 
medewerkster

Harry Borst
Accountmanager

Kevin Lubbersen 
Verkoopadviseur 
Automatisch voeren

Michel Buitenhuis
Servicemonteur

Corné van den Berg
Servicemonteur

Erwin Trompetter
Servicemonteur Vector 
/ Discovery / Juno

Tom van der Bult
Servicemonteur

Eric van Goor Servicemonteur

Richard Klomp
Servicemonteur

Henk Boeve
Servicemonteur Vector / Discovery / Juno

Rick Schotman
Servicemonteur Vector 
/ Discovery / Juno

Marc Jonk
Servicemonteur Vector / Discovery / Juno

Jeroen Vosman
Servicemonteur

Raymond Pol
Stagiaire service

Ronald Baas
Technisch Specialist

Ronny BuitenhuisMagazijnbeheerder

Mark Bosch
Servicemonteur

Albert Mussche 
Servicemonteur

Gerben Buijs
Verkoopleider

Stan Boons 
Farm Management Specialist

Arend Harink
Lely Center Manager

Folkert Geertsma
Verkoopadviseur 
melkrobots

Wij staan graag    voor u klaar!
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‘Innoveren 
gaat met vallen 
en opstaan’
Hoe kunnen we het repeterende werk op het melkveebedrijf over laten nemen door  
robots? Met deze simpele vraag heeft Karel van de Berg, dé innovater van Lely, samen met 
zijn team vele robots en machines ontwikkeld die het leven van de melkveehouder en de koe 
prettiger maken. 

DE ONTWIKKELING VAN DE DISCOVERY 

Naast het doorontwikkelen van de melkro-
bot kwam er focus te liggen op de verwer-
king van de mest in de stal. De Discovery 
mestrobots zijn in vele melkveebedrijven in 
verschillende landen de afgelopen 16 jaar 
een vaste waarde geworden. In Nederland 
draait de Discovery op dit moment op bijna 
een derde van de melkveebedrijven! Naast 
de Discovery 90S/SW welke de mest door de 
roosters duwt, is er nu ook de Discovery 120 
Collector welke de mest opzuigt, een belang-
rijk onderdeel van Lely Sphere in het proces 
om mineralen op het melkveebedrijf beter te 
benutten en emissies te beperken. ‘Het stre-

ven naar verbeteren stopt nooit’, geeft Cle-
mens Duijnisveld, productmanager manure 
bij Lely aan. 

DE KOE CENTRAAL 
Al in 1999 deponeerde Lely het octrooi van 
een compact apparaat met twee wielen en 
een steunpunt om tussen de koeien door de 
mest in de stal te schuiven. Het duurde even-
wel nog tot 2005 voordat de Lely Discovery 
Classic ook daadwerkelijk zijn rondjes door 
de stallen kon maken. ‘Ontwikkelen en in-
noveren gaat met vallen en opstaan’, legt 
Clemens uit. ‘Bij de melkrobot kwam de koe 

naar de machine toe, bij de Discovery was 
het uitgangspunt dat de robot tussen de 
koeien werkt. ‘De machine moest dus com-
pact en veilig zijn. ‘Want de koe staat bij 
ons altijd centraal; met schonere vloeren is 
de klauw- en uiergezondheid van de koeien 
beter’

VERBETEREN EN VERFIJNEN
Om een paar cruciale onderdelen te noemen. 
‘We begonnen met een magnetisch kompas 
als navigatie voor de Discovery. Maar met 
alle stalen spanten en hekwerken in koeien-
stallen bleek dat niet te werken.’ Ook het zo-

1999 
Aanvraag octrooi 

voor compact machine 

met twee wieltjes en 

een steunpunt

2008
De Juno 150 komt 

op de markt,  

geïnspireerd door 

de mestrobot

2011
Introductie van  

de Discovery SW 

(Scraper – Water)

2005 
De Discovery 

is praktijkrijp
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genaamde horizontale ‘voelerwiel’ die zorgt 
dat de Discovery snel en kort kan draaien 
moest ‘vergevingsgezind’ zijn. ‘Wanneer 
deze klem komt te zitten, moet de Discovery 
zichzelf weer kunnen corrigeren’, licht Cle-
mens toe. Ook de banden vroegen aandacht. 
De kunst was om voldoende grip te krijgen 
op de roostervloer, maar ook te zorgen 
voor voldoende levensduur. ‘Luchtbanden 
werkten wel, maar gingen niet lang genoeg 
mee. Uiteindelijk is de oplossing gevonden 
in pur-gevulde banden.’ Het gewicht om de 
Discovery op de grond te houden kwam in 
eerste instantie van een blok lood in de Dis-
covery, maar werd uiteindelijk door beton 
vervangen. ‘Goedkoper en milieuvriendelij-
ker.’

MET WATER EN OP DICHTE VLOEREN
 De Discovery ontwikkelde zich van het mo-
del ‘classic’ tot een ‘S’, daaraan toegevoegd is 
de ‘SW’, oftwel Scraper with Water. In goed 
geventileerde stallen vormt zich - vooral 
bij warm weer - een biofilm van mest op de 

roosters die niet goed meer schoon te krijgen 
is en glad kan worden. De Discovery SW biedt 
uitkomst door eerst wat water te sprayen en 
daarna de mest te schuiven. ‘Het idee is be-
gonnen om een waterreservoir te maken in 
het betonnen blok waar zo’n 30 liter water in 
past’, legt Clemens de verbetering uit. Voor 
toepassing op dichte vloeren werd er een ge-
heel nieuwe Discovery ontworpen en kreeg 
met de Lely Discovery 120 Collector ook een 
nieuwe naam. ‘Hij zuigt de mest op en stort 
het op een los punt in de stal weer af’, legt 
Clemens uit. Ondertussen werd voor de Dis-
covery 90 S/SW ook de E-link, waarmee vee-
houders door de stal de route van de mestro-
bot konden inprogrammeren, vervangen 
door een app op de telefoon. 

17.000 WERELDWIJD
Wereldwijd werken er inmiddels 17.000 Dis-
covery S&SW’s en bijna 3.000 Collectors elke 
dag weer aan het schoonhouden van de 
stalvloeren. De Discovery 90 is niet alleen in 
Nederland, maar ook in Duitsland, Polen en 

Frankrijk erg populair vanwege het aandeel 
roostervloeren in deze landen. Met de moge-
lijkheid nu ook dichte vloeren schoon te hou-
den met de Collector, breidt het klantenbe-
stand zich steeds verder uit. Als vaste kracht 
op het bedrijf zullen ze nog vele jaren vee-
houders blijven ontlasten en de koegezond-
heid verbeteren. Daarnaast heeft de mestro-
bot een belangrijk rol gekregen bij nieuwe 
ontwikkelingen op het melkveebedrijf. Denk 
aan de Juno 150, de voeraanschuiver die in 
2008 op de markt kwam en eigenlijk volgens 
hetzelfde principe werkt als de Discovery. 
Denk ook aan de Lely Sphere, waarbij de Col-
lector de basis is van het circulaire mestver-
waardingssysteem, waarbij de urine in de 
kelder terechtkomt en de mestrobot ervoor 
zorgt dat de mest gescheiden wordt opgesla-
gen. Best bijzonder hoe zo’n mestrobot evo-
lueert van boer- en koe-vriendelijk naar een 
belangrijk onderdeel in een toekomstbesten-
dige, duurzame melkveehouderij. 

2016
Introductie 

Discovery 120 

Collector

2019 
De E-link is niet meer beschik-

baar voor de 90S/SW en wordt 

vervangen door een handige 

Lely control app op de telefoon

2020 
Introductie 

Lely Sphere 

(icm de Collector)

2035
De originele  

Discovery mestschuif 

wordt nog steeds 

verkocht.

Clemens Duijnisveld,

Productmanager 

manure Lely 



Minder werk 
na overstap A5
Anderhalf jaar geleden ruilden Mark en Mirjam Rijpkema  
hun 11,5 jaar oude Lely A3 robots in voor twee nieuwe A5’s.  
‘De koeien    stappen er makkelijker in’, noemt de melkveehouder  
als grootste voordeel. ‘Vooral bij vaarzen scheelt dat werk.’  
Met hun twee robots haalt hij ruim 1,5 miljoen liter melk. 
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Toen Mark Rijpkema het bedrijf van zijn ouders in 2005 overnam  
wilde hij graag ‘het gas er nog flink opzetten.’ Hij bouwde een nieuwe 
stal om zo van 110 koeien uit te kunnen breiden naar 140-150 koeien.  
Arbeid was echter wel een aandachtspunt, omdat zijn ouders ook in 
het dorp gingen wonen. ‘Eigenlijk stond ik voor de vraag: een mede-
werker of melkrobots? Met het oog op de nieuw te bouwen stal was 
de keuze eigenlijk snel gemaakt, er kwamen robots. In 2008 nam hij 
de 3+3-rijige ligboxenstal voor 146 koeien in gebruik. Aan beide zij-
den van het voerhek kwam een Lely A3. ‘Met meer ruimte in de stal, 
licht, lucht en drie keer daags melken kwam de productie meteen in 
een stroomversnelling’, blikt de melkveehouder terug. 

MEER CAPACITEIT MET DE LELY ASTRONAUT A5
Dagelijks lag de totale productie op 4.300 tot 4.500 liter, zo’n 32 liter 
per koe en zo’n 2.200 liter melk per box per dag. ‘Eigenlijk zaten de 
robots wel vol’, geeft Mark eerlijk aan. ‘Dan heb je ook best wel werk 
om alles netjes te laten draaien.’ Hij besloot zo’n twee jaar geleden op 
zoek te gaan naar een derde robot. ‘Van die A5 was ik meteen over-
tuigd, hij is een mooi beetje sneller.’ Maar was het met die hogere 
capaciteit wel nodig om er nog een derde robot bij te plaatsen? ‘Dan 
zou ik ook nog wat aan de stal moeten verbouwen en we hadden ook 
al grond erbij gekocht’, hij beschrijft de overwegingen. ‘Uiteindelijk 
heb ik besloten mijn twee robots eerst om te wisselen voor de nieuwe 
Astronaut A5’s.’

MINDER OPHAALKOEIEN
In februari 2020 werden de A3’s vervangen. ‘Er stonden toen veel koei-
en droog, dat was het meest ideale moment om te wisselen.’ ‘s Mor-
gens om half 8 stond er een ploeg van 10 man in de stal die, dankzij een 
goede voorbereiding, in 8 uur de nieuwe A5’s op hun plek zetten, geeft 
Mark aan. ‘Inclusief roosters wisselen en het plaatsen van prefab- 
betonplaten voor de robot door Cees Wiedijk. Monteur Albert Mussche   
was bij de opstart in 2008 aanwezig en ook nu bij de wisseling van ro-
bots.’ Het geluid was anders, en de instap ook, maar toch gingen de 
koeien eigenlijk als vanouds meteen de robots in, signaleerde de melk-
veehouder die de voordelen van de wissel snel bemerkte: ‘ik heb er 
minder werk mee. Hij sluit sneller aan, de koeien lopen er gemakkelij-
ker in en vooral bij de vaarzen scheelt dat arbeid.’ Waar hij eerder zelf 

enkele weken na het kalven vaarzen moest ophalen, merkt hij nu dat 
sommige na twee tot vijf dagen zelf de stap rechtuit de robot in dur-
ven maken. ‘De robot staat iets meer in de stal, andere koeien staan 
er omheen waardoor het vertrouwd voelt. Ook de ranglage koeien  
komen gemakkelijker waardoor ik minder koeien hoef op te halen.’ 
Er is trouwens nog iets wat tijdwinst oplevert. ‘Ik ben gaan werken 
met de Lely Apps. Op de telefoon zie ik dat de haalkoeien erdoor zijn, 
daarvoor hoef ik niet meer naar de stal om dat te controleren. Het 
helpt ook dat ik nu optrekhekken van Lely heb die automatisch om-
hoog gaan.’ 

VOERSCHUIF ONMISBAAR
Dankzij de automatisering kan de melkveehouder, samen met zo’n 25 
uur hulp in de week, ruim 1,5 miljoen liter melk met de robots produ-
ceren. ‘Dan moet je daarbij ook even de Juno 150 noemen die ik heb’, 
voegt hij toe. ‘Ik was heel sceptisch voor de aanschaf in 2009, maar ik wil 
hem nooit meer kwijt. Geen smerige shovelbanden op de voergang, één 
keer per dag voeren en de Juno redt zichzelf.’ Er is, heel belangrijk in een 
3+3-rijige stal, altijd voer voor het voerhek. Het zorgt ervoor dat er ook 
‘s nachts activiteit op de robot is, doordat de koeien aangemoedigd wor-
den om te gaan vreten. Eén nadeel heeft het wel. ‘Collega-melkveehouder 
Cees Klijnstra en ik vervangen elkaar bij vakanties. Hij melkt ook met een  
robot, maar heeft geen Juno. Als ik dan het robotwerk op zijn stal heb 
gedaan, vergeet ik het voer aan te schuiven’, zegt Mark gekscherend. 

OOIT EEN DERDE
Met de switch van A3 naar A5 is hij heel tevreden, alhoewel het verlangen    
naar een nummer drie er stiekem nog steeds is. ‘Om mezelf klaar te 
maken voor de toekomst geloof ik dat je moet blijven groeien. Een  
derde robot zou daarbij een mooie stap zijn in combinatie met 50 
koeien. Het doel is dan om met 50 koeien per robot meer vrije tijd te 
krijgen voor de koeien en de ondernemer.’

FAM. RIJPKEMA
140-150 melkkoeien
1.550.000 kilo melk
90 hectare
4,60% vet en 3,55% eiwit
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BESPAAR FLINK OP UW 
ENERGIEREKENING MET UW 
KOELINSTALLATIE

BENIEUWD WAT UW BEDRIJF KAN BESPAREN?
Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze koelexperts. 
Zij maken graag een besparingsberekening aan de hand van uw bedrijfssituatie. 

Een melkkoelsysteem dat continu 
zorgeloos draait en waarop u blindelings 
kunt vertrouwen.  En waarmee u 
bovendien fl ink op energiekosten kunt 
besparen? Dát is wat Mueller biedt. 
Wereldwijd en al meer dan 70 jaar.

LAAT ONSEENBEREKENING MAKEN!



100 jaar melken op 
één plek, één familie

Verkoper & veehouder

Lars Tissingh (28) is samen met zijn ouders 
eigenaar van MTS Tissingh-Timmerman.
Lars, zijn vriendin Gerika en moeder Gerda 
werken alle drie buiten de deur.
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‘Dat ik de boerderij uiteindelijk zou overnemen 
is nooit een verplichting geweest. Het is ge-
woon zo gelopen. Toen ik een studiekeuze ging 
maken, koos ik al snel voor de veehouderij. Na 
mijn mbo & hbo studie ben ik eerst een half jaar 
op onze eigen boerderij aan de slag gegaan. 
Ook ben ik het verder weg gaan zoeken, ik heb 
5x een zomer en 1x een winter gewerkt op een 
melkveehouderij in Canada. Een hele ervaring 
waar ik vol positiviteit op terugkijk.’ 

‘De oorsprong van onze boerderij ligt al bijna 
een eeuw terug bij mijn overgrootvader. Hij be-
gon met acht koeien in de grupstal. Inmiddels 
hebben we er zo’n 110 in een ligboxstal, die in 
2011 is uitgebreid. In 2018 zijn we gestart met 
robotmelken. We kwamen in gesprek met Ger-
ben en ons doel is dat we met 1 fte de boerderij 
kunnen bemannen. Naast de Lely Astronaut 
maken we gebruik van loonvoeren wat ervoor 
zorgt dat de werkzaamheden voor één persoon 
goed te doen zijn. We passen weide gang toe op 
ons melkveebedrijf voor zowel melkkoeien als 
jongvee. we leveren de melk aan A-Ware en 
doen mee met de AH-melkstroom. Op deze wij-
ze proberen we te groeien in omzet. Wij hebben 
beperkte ruimte om te groeien in aantallen en 
investeren graag in duurzaamheid. Daarnaast 
zoeken we echt de samenwerking op met het 
Natura 2000 gebied. Zo proberen we van deze 
bedreiging een kans te maken. We moeten het 
ermee doen, dan kunnen we er het beste uitha-
len. Ik ben echt trots dat we straks al 100 jaar op 
dezelfde plek mogen boeren en hoop ook dat ik 
hier kan blijven boeren en dat we niet weg moe-
ten. Door de komst van de Lely Astronaut kon 
ik buiten de deur werken zoals gepland. Ik heb 
de stoute schoenen aangetrokken en Gerben 
opgebeld of hij werk voor mij had. Het bedrijf, 
het werk en de visie spreekt mij nog elke dag 
aan!’



#LELYWOOD

Deze prachtige klompen zijn uniek 
en alleen via ons Lely Center  
te verkrijgen. Ze worden op  
traditionele wijze gemaakt. 

Ben jij op zoek naar nieuwe  
klompen? Zoek niet verder,  
bestel ze... 

Bestel snel
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Lely Fanshop
Overall 

Softshell jas

Unisex van maat 44 t/m 68 

Unisex van maat S t/m XXXL

Unisex van maat 116 t/m 176 

Onmisbaar wanneer je 
tussen de dames loopt.

Ideale jas die beschermt 
tegen wind en regen.

Deze leuke overall is ook 
verkrijgbaar voor onze 
volgende generatie

Na het douchen op 
de bank chillen in 
je onesie, heerlijk!

Onesie

Houd je hoofd warm 
met deze Lely muts.

Muts

One-size

Mt 86 t/m 164

Leuk om 
cadeau te 
krijgen! 

Laarzen
Je schiet ze zo aan en 
deze rode laarzen vallen 
op aan je voeten
Maat 22 t/m 27 

Start je dag 
met een heerlijke 

kop koffie.

Mok

Onze favorieten op een rij! Meer informatie of direct bestellen? 
Stuur een e-mail naar consumables@zui.lelycenter.com
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‘Het is een stuk leuker geworden’ 
Het melkveebedrijf van Jan en Baukje Brouwer uit Nijeveen staat voor een grote verandering.  
Komend jaar worden er twee Lely A5-melkrobots geplaatst en krijgt hun zuiveltak letterlijk meer  
ruimte. ‘We gaan nog meer de aansluiting zoeken met burgers en consumenten’, aldus Jan. 

Ze moeten nog geduld hebben tot de vergunning is goedgekeurd 
en de bouwvakkers aan de slag kunnen. ‘Maar we hopen in de  
zomer van 2022 te melken met robots’, vertelt een enthousiaste Jan 
Brouwer     uit Nijeveen. ‘Dan kunnen we in de oude melkstal meer ruimte 
creëren om melk te verzuivelen, dat begint aardig uit de hand te lopen.’

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE TAK
De jonge ondernemer is drie jaar geleden fulltime gaan werken in het 
bedrijf van zijn ouders, sinds 2014 zat Jan in de maatschap. Met een 
stal voor 140 koeien en een fosfaatruimte voor 110 koeien kwam Jan 
in een situatie die veel collega’s bekend in de oren klinkt. Hij was op 
zoek naar nieuwe kansen, met de wetenschap dat hij geen man is om 
200 koeien te melken. ‘We zijn begonnen met vleesverkoop van Bel-
gisch blauwe kruisling vaarskalveren die we zelf opfokken en afmes-
ten. Ook keken we naar een melktap, maar de investeringen daarvoor 
vonden we eigenlijk te hoog. Toen hebben we simpelweg een soort 
bierkraan aan de tank gezet en zo zijn we melk gaan verkopen.’    Dat 
liep als een trein en dus smaakte het naar meer. ‘We zetten een koel-
kast aan de weg met karnemelk, een week later waren we uit verkocht.’ 
Op de vraag of ze ook yoghurt hadden, maakten Jan en Baukje 
een antwoord. ‘Zo stonden we ‘s nachts yoghurt in te pakken.’ Hun 
‘kneuterig begonnen’ zuiveltak begon te draaien, al helemaal toen  
Covid-19 om de hoek kwam kijken. ‘Baukje heeft haar baan opgezegd 
en werkt inmiddels helemaal thuis. We hebben een bezorgservice 
en inmiddels twee zuivelautomaten’, geeft Jan aan. ‘We zijn COKZ- 
goedgekeurd en de zuiveltak is als zelfstandig bedrijf ingeschreven. 
Ik wil het dan ook geen tweede tak noemen.’

ROBOTS, WEIDEGANG EN BEHANDELRUIMTE
Het zelfzuivelen zorgt voor nieuwe energie en vraagt om uitbrei-
ding. Die gaat er komen door het vrijkomen van de melkstal waar 
de koeien nu nog 2 x 10 zij-aan-zij gemolken worden. De robots gaan 
helemaal naar de achterkant van de stal. ‘Daar kunnen we ook met 
de koeien naar buiten, sinds drie jaar weiden we de koeien ook weer.’ 
Met de komst van automatisch melken gaat er een langgekoesterde 
wens van Jan in vervulling. ‘Ik vind de flexibiliteit en arbeidsverlich-
ting van robotmelken een uitkomst.’ 

Naast de robots wordt er achterin de stal ook een ruimte gemaakt 
om koeien te separeren en behandelen. ‘Voorin de stal komt dan de 
zuivel tak, zo is dat mooi van elkaar gescheiden.’ Voor de klanten 
in hun winkel zoeken ze echter wel de verbinding. ‘We gaan mooie 
looproutes maken zodat iedereen op elk gewenst moment een 
rondje    over het bedrijf kan lopen zonder dat de koeien gestoord wor-
den’, noemt Jan het voornemen. Momenteel zijn de klanten vooral  
welkom op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. ‘Dan staan bij ons alle 
trekkers stil. Ik vertel dan de hele dag over onze koeien en over ons 
bedrijf, dan is het ‘s avonds een stuk leuker melken en voeren. We 
hebben echt een nieuwe dynamiek op ons bedrijf gekregen.’

FAM. BROUWER
110 melkkoeien
1 miljoen kilo melk
63 hectare
4,63% vet en 3,85% eiwit



Een dag op pad met 
Lars

De melkrobots zijn 
niet meer weg te denken

‘Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby’ 
zegt Roelof Wildeboer. Als kleine jongetjes gin-
gen wij al met onze vader mee stro rondbren-
gen. De vraag naar stro werd meer en meer en 
inmiddels zijn we een bekende speler in de re-
gio, de Noordoost-polder en in Oost-Duitsland. 

Naast de strohandel waarin ze samen met vier 
broers eigenaar zijn, hebben Jan en Roelof de 
melkveehouderij overgenomen in 2012. In 2014 
zijn we overgegaan op automatisch melken 
met twee Astronaut A4’s. Hiermee investeer-
den we destijds in de toekomst. ‘Zonder de ro-
bots zouden we nooit hebben gestaan, waar 
we nu staan.’ De broers zijn overtuigd van de 
kracht van automatisering; voor de strohan-
del hebben we de laatste jaren geïnvesteerd in 
onder andere een balen bundelaar wat uniek is 
in de regio, die 14 pakjes stro bundelt tot 1 gro-
te baal. Zo is er geen handwerk meer nodig en 
dat is wel zo handig met de 50.000 kleine pakjes 
hooi en stro. Ook zijn er in het wagenpark twee 
grootpakpersen aangeschaft. Ons machine-
park is de laatste jaren flink uitgebreid, op dit 
moment kunnen we de markt goed bedienen. 

‘De huidige stal is in 2014 met oog op de toe-
komst gebouwd. Als de wet- en regelgeving 
het toelaat willen we stapje voor stapje groei-
en. De melkprijs zal waarschijnlijk niet da-
len de komende jaren en de vraag naar melk 
gaat stijgen. In de stal is er eind 2020 een Lely 
Juno geïnstalleerd, het aanschuiven van voer 
is hierdoor verleden tijd. ‘De automatisering 
zorgt ervoor dat ik niet op een bepaalde tijd in 
de stal hoef te zijn. Dat is handig voor de pieken 
in de strohandel. Daarnaast hebben we meer 
tijd voor ons gezin. Dat is fijn, we hebben alle-
bei jonge kinderen. We zouden niet meer zon-
der robot willen.’

Veehouder & Strohandel

Roelof Wildeboer (39), getrouwd, twee 
zoons. Jan Wildeboer (37), getrouwd, één 
dochter en twee zoons. Eigenaren van Mts. 
Wildeboer en samen met nog twee andere 
broers ook eigenaar van Wildeboer Fourage.

Jan (links) en Roelof Wildeboer (rechts)
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Beleef het mee!
Open dagen, trainingen, personeelsuitjes, overwinningen en gewoon 

dingen waar we trots op zijn. We hebben met elkaar hard gewerkt,  
gelachen en resultaten behaald!! Beleef deze momenten met ons mee.
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De Juno lokt meer 
voeropname uit
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Hij kwam 60 dagen op proef bij melkveehouder Wilco van 
Beek, maar is nooit meer weggegaan: de Lely Juno. ‘Het wordt 
wel onderschat hoeveel tijd het kost om het voer telkens zelf 
aan te schuiven’, is de ervaring van Wilco. Zijn 100 melkkoeien 
reageerden ook positief. ‘De gehalten in de melk zijn hoger ge-
worden door meer voeropname.’

Melkveehouder Wilco van Beek had het al 
eens in een blaadje zien staan: een voeraan-
schuiver 60 dagen op proef. ‘Dat triggerde 
me, zou het niet wat zijn om te proberen?’, 
vroeg hij zichzelf af toen hij ook verhalen 
hoorde over koeien die meer voer zouden 
opnemen. En zo kwam de Juno in Diepen-
veen op de voergang. ‘In eerste instantie zag 
ik het niet zozeer terug in productie. Maar 
het scheelde wel meteen arbeid.’

OOK RANGLAGE DIEREN
Wilco schoof het voer altijd aan met de sho-
vel. Op zich ging dat prima, geeft hij aan. 
‘Maar de voergoot was ‘s ochtends toch wel 
wat leeg, de koeien moeten dan rekken om 
bij het voer te komen.’ En hij merkte met de 
komst van de Juno dat het werk en de tijd 
die het voer aanschuiven vraagt toch wel 
onderschat wordt. ‘Je doet het een paar keer 
per dag en het is zo klaar, maar het moet wel 
elke keer gebeuren. Tel maar eens op hoe-
veel tijd je er dan dagelijks mee kwijt bent. 
Met de Juno heb ik er geen omkijken meer 
naar.’ De Juno rijdt elke twee uur het rondje 
door de stal. ‘Voor alle koeien is er altijd wat 
te vreten. Er is op elk moment genoeg voer-
aanbod, ook voor de ranglagere dieren die 
anders nog weleens te laat waren’, noemt 
Wilco als grote voordeel. ‘Ik merk ook dat de 
hoeveelheid restvoer minder is.’

MEER VOEROPNAME
Inmiddels werkt de Juno al een jaar in zijn 
stal. ‘Meer liters melk zijn de koeien niet gaan 
produceren, maar inmiddels kan ik wel zeg-
gen dat de gehalten toch wel hoger zijn ge-
worden, vooral het vetgehalte is gestegen.’ 
Dat komt omdat de koeien toch meer ruw-
voer opvreten, analyseert hij. ‘Ik denk wel 
tussen 0,5 en één kilo droge stof per koe per 

dag meer. De Juno lokt de koeien als het ware 
naar het voerhek. Als hij begint te rijden, ko-
men de koeien overeind om te gaan vreten.’ 

ZELFS VERS GRAS
De melkveehouder voert zijn 100 melkkoeien 
één keer per dag. ‘Soms ligt er best een flinke 
bult voer voor. Dan vraag ik me wel af of de 
Juno dat wel gaat redden. Maar ‘s morgens 
ligt alles er keurig bij.’ Ook het aanschui-
ven van vers gras is geen probleem. ‘Vers 
gemaaid gras is best zwaar en we hadden 
het voerpad bijna vol liggen. Als er maar 
een klein paadje overblijft voor de Juno, dan 
kan hij zich redden. Hij schuift alles netjes 
en in kleine stapjes naar het voerhek toe.’

VOLOP AANDACHT VAN ERFBEZOEKERS
De Juno trekt ook volop aandacht van de 
melktapklanten die Wilco regelmatig in de 
ligboxenstal een kijkje laat nemen. ‘Menigeen 
is onder de indruk van de techniek, automa-
tisering en dierwelzijn op het melkveebedrijf. 
Voor ons een mooie aanleiding om meer over 
het moderne boerenleven te vertellen.’

Wil jij de Lely Juno in 2022 ook 60 dagen proberen?

Meld je aan voor de ‘Juno op proef in 2022’ via info@zui.lelycenter.com

FAM. VAN BEEK
100 melkkoeien
9.300 kilo melk
68 hectare
4,75% vet en 3,73% eiwit



Techniek is de rode 
draad in m’n leven

Servicemonteur & technicus

‘In de boerderij waar ik woon heeft in 150 jaar 
alleen de familie Joling gewoond, dat is zeker 
iets waar ik trots op ben. Bij huis heb ik puur 
hobby matig schapen en koeien lopen. Ik hou 
van het verzorgen van de dieren en pas daarbij 
techniek toe. Zo heb ik voor de flessenlamme-
ren een drinkautomaat gemaakt, afgeleid van 
de Lely Calm. Zodat als ik aan het werk ben, zij 
gewoon kunnen drinken. Ook heb ik een app 
ontwikkeld voor de schapen. Hierbij kan ik de 
stamboekgegevens bijhouden, maar uniek is 
dat ik kan zien welk schaap het meest rendabel 
is. Dit geeft soms bijzondere inzichten.’

‘De passie voor techniek komt echt van vader 
op zoon. Mijn opa had al Hanomag trekkers, 
mijn vader ook en nog steeds rij ik op een Hano-
mag uit 1966. Moet je nagaan: onze Welgerpers 
uit 1956, is één van de eerste hogedrukpersen 
en hij doet het nog steeds fantastisch. Eigen-
lijk had hij allang met pensioen gemogen. Alles 
draaiende houden, dat vind ik prachtig om te 
doen. Met dit materieel halen we in de zomer 
zo’n 1.000 pakjes hooi van het land. Niet om het 
geld, maar zoals mijn vader altijd zei: “Je hebt 
vanzelf een keer een kwartje tussen de dubbel-
tjes zitten”. Het kost geen geld, dat is voor mijn 
vader en mij het belangrijkste.’

‘In mijn werk als sericemonteur kan ik de 
techniek zeker kwijt. Ik ben sinds een jaar ook 
Product Specialist, hiervoor ben ik samen met 
Henk Bennink en Bastiaan Bosscher verant-
woordelijk voor het bewaken van de kwaliteit 
van de melkrobot. Technisch mag je meeden-
ken over bijvoorbeeld tools om de melkkwa-
liteit te kunnen waarborgen. Maar ook delen 
we kennis en geven we training aan onze mon-
teurs. Je bent echt een technisch specialist en 
schakel tussen Lely en de veehouder. Techniek 
is dus echt de rode draad in mijn leven!’

Robert Joling (33), woont in de boerderij 
van zijn opa. Net als zijn opa en vader is Ro-
bert fan van alles van Hanomag en Welger. 
Hij heeft zo’n 35 schapen en drie Murray 
Grey koeien. Hij werkt 13,5 jaar bij Lely als 
servicemonteur Milk & Cooling. 
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Lely Center Zuidwolde
Industrieweg 14E

7921 JP Zuidwolde

0528-372030

info@zui.lelycenter.com

www.lely.com/zuidwolde


