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Zomerstalvoeren, 
weidegang of een combi? 
Wij zijn blij dat we via de KOErs de mogelijkheid hebben om een 
actueel onderwerp te bespreken. We hebben deze keer gekozen 
voor het thema ruwvoer en eiwitbenutting met daarbij de keuze 
voor weidegang, stalvoeren of een combinatie van beide. En hoe 
werkt dit samen met automatisch melken en voeren? Een interessant 
onderwerp gezien de huidige marktontwikkelingen.  

Voor deze editie van KOErs gingen we op pad om “stalvoerders” en 
“weidegangers” te spreken en te bevragen naar hun visie en werkwijze. 
Zo vertelt melkveebedrijf Veneman uit Tweede Exloërmond over hun 
overstap naar biologische bedrijfsvoering en wat daarbij komt kijken. 
Albert Boek uit Oldeholtpade vertelt over de combinatie weidegang en 
stalvoeren, wat tegenwoordig erg populair is, maar waarmee Albert al 
jaren ervaring heeft. En ten slotte hebben we een leuk gesprek met jonge 
boerin Anne Romme uit Meeden. De jonge boerin vertelt gepassioneerd 
over het melkveebedrijf, maar weet nog niet of zij dit later wil voortzetten. 
Naast de verhalen van deze gebruikers haken we ook even in op de 
succesfactoren van automatisch melken en maximaal vers gras voeren.

Verder pakken we graag de kans om je kennis te laten maken met  
een aantal van onze collega’s. Via de rubriek: “5 vragen aan” stellen  
we ze graag aan je voor. Ons team groeit, in samenhang met groeiende 
verkoopaantallen. We zijn er dan ook content mee dat we er in slagen 
goede vakmensen te vinden. Dank voor het vertrouwen in ons.  
Onze groei komt dankzij jullie tot stand!

Fijn dat velen van jullie hebben aangegeven de KOErs een leuk en 
informatief magazine te vinden. Het is voor ons van belang dat we 
terugkoppeling krijgen op wat we doen. We wensen je veel leesplezier  
en een goede zomer! De volgende KOErs verschijnt weer in het najaar. 

Met vriendelijke groet,

Anne Meestringa

Center Manager

Lely Center Heerenveen

VOORWOORD

Maximaal vers 
gras voeren, 

een interessant 
onderwerp 

gezien de markt-
ontwikkelingen.”
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‘EEN  KOE 
IN DE WEI 

GEEFT BLIJE MELK.’

Han en Ingmar Veneman.

(Foto RTV Drenthe)

Begin april organiseerde familie Veneman uit Tweede Exloërmond de jaarlijkse ‘koeiendans’. 

Dit hele spektakel bracht honderden mensen op de been. Naast het aanschouwen van deze 

jaarlijkse traditie was er ook gelegenheid om in de stal te kijken, verse eieren te rapen, 

zelfgemaakte yoghurt en kaas te proeven of andere streekproducten te kopen.   

Het was een ware belevenis voor alle inwoners van het dorp. En daarnaast een  

mooi stukje promotie voor de agrarische sector. 

Automatiseren was de oplossing
Het melkveebedrijf bestaat uit veehouder Han en partner 
Ingmar. Han is zo’n twintig jaar geleden vanuit Aadorp 
(Twente) samen met zijn moeder verhuisd naar Tweede 
Exloërmond. Het bedrijf dat ze in Tweede Exloërmond 
kochten was een bestaand akkerbouwbedrijf. Samen met 
zijn moeder heeft hij er destijds een melkveebedrijf en  
een tweede woning bijgebouwd. Een aantal jaren later 
kwam ook Ingmar in beeld. Ook zij kwam in het bedrijf.  
Na haar opleiding aan de Agrarische Hogeschool in 
Dronten, ging ze werken bij een bank als accountmanager. 
Vervolgens belandde ze in het onderwijs en gaf ze les op 
het AOC. Nadat ze getrouwd waren, werden ze al snel 
ouders van een zoon en daarna nog een dochter. Doordat 
Han zijn moeder wegviel en ook hun dochtertje meer zorg 
en aandacht nodig had vanwege ziekte, besloten ze dat 

Ingmar ging stoppen met werken buiten de deur, om zo 
meer tijd te kunnen besteden aan het bedrijf en het gezin. 
Ze gingen kijken hoe ze het bedrijf zo konden inrichten 
dat het werkbaar was voor twee personen. Ingmar kampt 
met een schouderprotese en heeft weinig tot geen kracht 
in haar rechterarm. Han wilde geen personeel op het 
bedrijf. De keuze om het bedrijf verder te automatiseren 
lag dus voor de hand.  Destijds, in Aadorp, melkte Han 
al met de Lely Astronaut A2. Vervolgens werd er ook een 
kalverdrinkautomaat en een automatische voerschuif 
aangekocht bij Lely. Ook de derde Lely Astronaut A2 werd 
erbij gekocht. In dit proces kwam ook steeds vaker het Lely 
Vector automatisch voersysteem in beeld. Dit leek Han wel 
wat. “Uiteindelijk hebben we gekeken bij andere bedrijven 
die al werkten met de Vector en toen diende de gelegenheid 
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zich aan dat wij ‘een bakje’ konden overnemen. We hebben 
hele mooie looplijnen op het erf. De voerkeuken is dichtbij 
de silo’s en de stal. Het mooie aan het systeem is dat de 
rangorde onder de koeien geen problemen geeft bij het 
voeren, hij voert continu en alle koeien krijgen zo een 
vers portie voer. We kunnen in de winter de voerkeuken 
redelijk vol zetten en in de zomer houden we de broei 
goed in de gaten. De voerkeuken is een voormalige, goed 
geïsoleerde oude aardappelschuur. Daar hebben we echt 
mazzel mee.” vertelt Ingmar over hun ervaring met de Lely 
Vector. Vervolgens gingen ze nadenken over het vervangen 
van de A2’s. De robots hadden er al een levensduur van zo’n 
20 jaar op zitten. Inmiddels draaien er twee Lely Astronaut 
A5 melkrobots. Ingmar: “Wij zijn er heel content mee. De A5 
melkt gewoon sneller en beter dan de Astronaut A2.”  

Ondernemersfamilie
Ingmar kan niet goed stilzitten en houdt zich daarom  
bezig met de overige activiteiten binnen het bedrijf.  
“Toen we begonnen met de Lely Vector zijn we ook 
begonnen met de verkoop van rauwe melk door middel 
van een melktap aan de weg. Dat liep vanaf dag één heel 
goed. De melk die overbleef gebruikten we om er yoghurt 
en karnemelk van te maken. Wij lusten namelijk allebei 
geen melk.” Zo is Ingmar gestart met het maken van zuivel. 
Van het een kwam het ander. “We hebben er een aparte 
ruimte voor gemaakt. Hier kwam een pasteurisatietank, 
een boterkarn, etc. We begonnen met 100 liter en 
verwerken nu zo’n 350.000 liter per jaar.” vertelt Ingmar 
trots. Helemaal zonder personeel dat is niet gelukt, op 
dit moment werken er 14 mensen bij de familie op het 
bedrijf, zowel op het melkveebedrijf als in de zuiveltak. 
Naast het melkveebedrijf en de zuiveltak, hebben zij ook 
nog 249 kippen, is er nog een eigen biologische winkel in 
Stadskanaal, ment Ingmar samen met haar paard in het 
Nederlandse Para Team, hebben ze een paardenpension 
en verhuren ze het voormalig ouderlijk huis nu als 
groepsaccommodatie. Er gebeurt dus voldoende in het 
leven van familie Veneman. 

Van gangbaar naar biologisch
Het bedrijf was tot 2016 een regulier gangbaar 
melkveebedrijf. Met de komst van de melktap en de Lely 
Vector werd er steeds meer nagedacht over de precieze 
bedrijfsvoering en kwam het onderwerp ‘bio’ om de hoek 
kijken. Ze waren al heel extensief en volop bezig met 
de gezondheid van de koeien en een zo goed mogelijke 
productie. De koeien werden van jongs af aan al geweid, 

hadden grote strohokken en het dierenwelzijn stond al erg 
hoog in het vaandel. Zo’n zes jaar geleden begon de verdere 
omschakeling naar een biologisch melkveebedrijf. “We zijn 
naar de bio beurs geweest en hebben daar informatie 
opgehaald en inspiratie opgedaan. Ook waren we ons aan 
het oriënteren op een nieuwe melkfabriek.” vertelt Ingmar.  
Het omschakelingsproces duurde zo’n anderhalf tot twee 
jaar. Ingmar legt uit: “Je kiest eerst een datum wanneer je 
wilt beginnen. Vervolgens stop je dus met het gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Skal (Biocontrole) 
komt je stal inmeten en checken of je aan alle voorwaarden 
voldoet. Denk aan het controleren van voldoende ligplekken 
en de weidegang. Ze gaan alles langs. We hoefden gelukkig 
niets aan te passen. En in Aware vonden we onze nieuwe 
melkfabriek. We leveren zo’n 1,1 miljoen liter per jaar 
met gemiddeld zo’n 120 melkkoeien.” Voor een biologisch 
melkveebedrijf ligt de melkproductie met gemiddeld zo’n 
9.600 liter per koe per jaar aan de hoge kant. Wat is het 
geheim? “We besteden veel zorg aan het voermanagement 
en evalueren dit maandelijks met onze voerleverancier.  
We beknibbelen niet op brok. We hebben goede kwaliteit 
voer; eigen maïs, veldbonen en gras. We rouleren de 
percelen elke 6-8 jaar met een akkerbouwer in de buurt.  
Zo bewaken we de kwaliteit. Ons uitgangspunt is een blije 
koe in de wei geeft blije melk. Onze koeien zijn sporters, 
maar geen topsporters, de lat hoeft voor ons niet hoger.” 
vertelt Ingmar. Biologische bedrijfsvoering moet wel bij 
je passen, hoor je vaak. Ingmar legt uit waarom dat bij hen 
het geval is: “Een blije koe, het feit dat je de koe iets meer 
aandacht, ruimte en mogelijkheden geeft binnen en buiten, 
vinden wij heel fijn aan het bio-concept en past bij ons.  
Dat we zonder kunstmest een hele mooie opbrengst van 
ons land kunnen halen. En we hebben hele gezonde koeien 

Wist je dat de melk van de Venehoeve grotendeels bestaat uit A2/A2 melk? 
Koeien met het gentype A2/A2 produceren uitsluitend melk met A2-eiwit. Zuivel gemaakt van A2-melk wijkt op dit punt 
af van de reguliere melkproducten en dat maakt A2-zuivel uniek. A2-melk blijkt vaak een gunstige invloed te hebben op 
de spijsvertering van veel mensen die reguliere koemelk moeilijk verdragen door lactose intolerantie. De verwachting is 
dat A2-melk in de toekomst een duurzaam en natuurlijk alternatief zal blijken te zijn voor plantaardige melkvervangers 
zoals bijvoorbeeld sojamelk of amandelmelk. En voor mensen die nu kiezen voor geiten- of schapenmelk om toch 
belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen. Ingmar: “We leveren niet uitsluitend A2/A2 melkstroom, maar we zijn al 
zo lang aan het inkruisen dat we de bloedlijn wel goed kennen. Eerst hadden we alleen Holstein, nu gebruiken we ook 
Scandinavisch Roodbont, Flekvieh en Brown Swiss, die het A2-gen al hebben. Bepaalde Holstein stieren hebben het gen 
ook. Door het inkruisen krijgen we hele sterke koeien met sterke poten, goede breedte, die bovendien oud worden.”

en weinig ziekte.” Toch moet het biologische aspect je wel 
aanspreken. Han vult aan: “Je moet tegen onkruid kunnen, 
anders word je gek. Daarnaast heb je meer land nodig om  
dezelfde opbrengsten te kunnen realiseren. We hebben 
zo’n 27 hectare maïs, 25 hectare veldbonen/tarwe,  
60 hectare grasland en 10 hectare gehuurd natuurland.  
We gebruiken alleen drijfmest en vaste mest.  
Ons vetgehalte is wel iets lager sinds we bio zijn, dat  
zal toch met de voedingswaarden te maken hebben.”

‘DE LELY VECTOR GAAT 
PERFECT IN COMBINATIE 

MET WEIDEGANG.’

Stripweiden zonder achterdraad
De koeien van Ingmar en Han moeten minimaal 120 
dagen per jaar, 6 uur per dag buiten lopen. Dat halen ze 
gemakkelijk. De koeien worden automatisch gemolken 
door twee Lely Astronaut A5 melkrobots. Om de weidegang 
mogelijk te maken gebruiken ze een selectiepoort met 
koeherkenning (Lely Grazeway). De koeien mogen naar 
buiten zodra ze binnen een interval van 8 uur melken 
vallen. Wanneer ze nog gemolken moeten worden, kunnen 
ze dus niet naar buiten. De eerste groep koeien kan ’s 
ochtends vanaf 06.00 uur tot ‘s avonds 19.00 uur naar 
buiten. Na de middag gaat Han de koeien ophalen,  
maar meestal komen de koeien uit zichzelf wel weer  
naar binnen. De koeien die gemolken zijn, kunnen  
daarna weer naar buiten. Het weidesysteem dat ze 
hanteren noemen ze zelf ‘stripweiden zonder achterdraad’. 
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Bedrijfsgegevens melkveebedrijf Venehoeve
De familie Veneman runt een melkveebedrijf in het 
Drentse Tweede Exloërmond. Hier melken zij zo’n 120 
koeien en houden 80 stuks jongvee op 125 hectare 
grond. Alle jongvee wordt aangehouden. Een gedeelte 
hiervan wordt als drachtige pinken verkocht aan het 
buitenland. Het rollend jaargemiddelde is 9.600 kg 
per koe per jaar met 4,10 % vet en 3,50 % eiwit. De 
gemiddelde leeftijd van de koeien is 6 jaar. Ze melken 
met twee Lely Astronaut A5 melkrobots, voeren met 
het Lely Vector systeem en maken gebruik van de Lely 
Grazeway selectiepoort. Verder worden de stalvloeren 
schoon gehouden door de Lely Discovery mestrobot. 
De kalveren worden gevoerd met de Lely Calm 
drinkautomaat en de droge koeien krijgen brok via 
de Lely Cosmix krachtvoerbox. Tenslotte kunnen de 
koeien zich laten borstelen door de Lely Luna.

REPORTAGE VENEMAN

Als Han de koeien gaat halen, verzet hij de draad ook 
direct. Zo krijgen de koeien elke dag een stukje vers gras 
erbij. Met één weidekavel kunnen ze zo ongeveer 2-3 
weken. In totaal rouleren ze tussen vier percelen voor het 
weiden. “Bij bio moet het jongvee vanaf 3 maanden naar 
buiten. De droge koeien en de drachtige pinken lopen ook 
buiten, zij hebben een uitloop. Er wordt ook verwacht dat 
de stier buiten komt, daar hebben we een apart beveiligd 
stuk weide voor gemaakt.” De Lely Vector gaat perfect in 
combinatie met weidegang. Han stelt de Lely Vector zo in 
dat er tussen 04.00 en 09.00 uur niet gevoerd wordt. Dat 
stimuleert de koeien om naar buiten te gaan en daar te 
weiden. “We hebben geen moeite om de koeien weer naar 
binnen te lokken. Onze koeien zijn heel gemakkelijk. ’s 
Middags krijgen ze weer vers voer in de stal van de Vector. 
Ze moeten natuurlijk ook weer gemolken worden en de 
koeien leren dat direct van jongs af aan. Dat is de grootste 
motivatie waarom ze gemakkelijk weer naar binnen 
komen. Dus we hoeven amper koeien op te halen.” 
Door goed grasmanagement proberen ze het weiden 
aantrekkelijk te houden voor de koeien. Ze hebben het 
geluk dat ze beschikken over grote percelen. Deze hebben 
ze verdeeld in smallere stroken. De pinken grazen helemaal 
achterin en komen langzaam naar de koeien toe. Zo kan 
een ander stuk weer groeien, dat vervolgens gemaaid kan 
worden en er weer vers gras kan groeien. In die tijd wordt 
er gerouleerd tussen de percelen.

Duurzaam ondernemen
Met Aware hebben ze de afspraak dat ze minimaal 50%  
van de totale melkproductie leveren aan de melkfabriek.  
Het andere deel mogen ze gebruiken voor eigen verzuiveling. 
De huidige verdeling is ongeveer 30-70%. Dit jaar willen ze 
graag doorgroeien naar de 50-50 verdeling en op den duur 
willen ze graag alle melk zelf verwerken. “We hebben voor 
komend najaar bouwplannen voor een nieuwe zuivel- en 
kaasmakerij met workshop-ruimte. Op deze manier willen 
we de kringloop helemaal rondmaken.” vertelt Ingmar.  
“We hebben een eigen winkel in Stadskanaal, een franchise-
concept van Ekoplaza (Stadsmarkt De Venehoeve) waar 
we onze producten verkopen. Daarnaast stellen we onze 
boerderij regelmatig open voor burgers. We hebben geen 
geheimen. Zij vinden het ook leuk om te zien hoe het er bij 
ons aan toe gaat. Wij willen graag laten zien waar de melk, 
yoghurt, kaas en eieren vandaan komen. Mensen bewust 
maken van ons voedsel.”

Lely Horizon Supportlijn.
Wij ondersteunen je graag bij de transitie van T4C naar Lely Horizon. Mocht je specifieke vragen  
hebben over Lely Horizon, neem dan contact op met onze bedrijfsadviseurs, we helpen je graag.
Mail naar horizon@hee.lelycenter.com of bel met 06 - 12 54 00 43. We zijn bereikbaar van maandag  
tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Slim boeren binnen handbereik

www.lely.com/heerenveen

‘WE HEBBEN GEEN 
GEHEIMEN,  

WE WILLEN GRAAG 
LATEN ZIEN WAAR DE 

MELK, YOGHURT,  
KAAS EN EIEREN  

VANDAAN KOMEN.’
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Taphuisje
Naast de dagelijkse zorg voor het melkveebedrijf houden 
ze zich sinds een jaar ook bezig met het creëren van een 
betere relatie tussen boer en burger. Dit doen ze door het 
verkopen van verse, rauwe melk, softijs (van hun eigen 
verse weidemelk) en andere lokale streekproducten in hun 
eigen ‘Taphuisje’. De bezoekers kunnen direct een kijkje in 
de stal nemen of bij de pasgeboren kalfjes kijken. Op die 
manier proberen ze de drempel tussen boer en burger te 
verlagen en informatie te verschaffen over de dagelijkse 
gang van zaken op het melkveebedrijf. “Het is soms echt 
een eyeopener voor bezoekers, ze zien dan met eigen  
ogen dat de koeien het hartstikke goed hebben hier. 
Gemolken worden wanneer ze willen, naar buiten kunnen 
wanneer ze willen en eten wanneer ze dat willen.” is Anne 
haar ervaring. “We vinden het belangrijk dat mensen 
gewoon een kijkje kunnen nemen en zien hoe het eraan  
toe gaat op een boerderij.”

Bedrijfsgegevens Mts. Romme
Het melkveebedrijf van familie Romme uit Meeden 
telt zo’n 175 melkkoeien met bijbehorend jongvee op 
86 hectare grond. Het rollend jaargemiddelde zit 
op zo’n 9.600 kg per koe per jaar met 3,60 % vet en 
4,50 % eiwit. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 
5.01 jaar. Er wordt automatisch gemolken met drie 
Lely Astronaut A4 melkrobots. Daarnaast maken 
ze gebruik van de Lely Grazeway selectiepoort, Lely 
Cosmix krachtvoerboxen, Lely Juno automatische 
voerschuif, Lely Discovery mestrobot, de Lely Calm 
kalverdrinkautomaat en de Lely Luna koeborstels. 

JONGE BOEREN AAN HET WOORD

Fanatieke weiders
De koeien van familie Romme worden eigenlijk al jaren 
geweid. Haar vader is in 1986 in Groningen komen wonen, 
samen met zijn ouders. Ze begonnen een melkveebedrijf 
met zo’n 75 koeien, er werd altijd geweid. Met de komst van 
de nieuwe stal in 2009 wilden de koeien niet zo graag meer 
naar buiten. Waar dat precies aan lag weten ze niet.  
“De koeien wilden gewoon moeilijk naar buiten. En dan 
waren ze eindelijk buiten en kon het zo maar zijn dat 
ineens de koppen omhooggingen en ze met z’n allen 
weer naar binnen renden. We hebben veel gasbuizen en 
stroomkabels in het land zitten, dit kan er ook mee te  
maken hebben. We hebben destijds een broncorrector 
geplaatst om bepaalde spanning te verlagen. We zijn er 
nog steeds niet achter wat het nu precies veroorzaakt. 
Maar sinds dit jaar willen ze eigenlijk wel weer graag 
naar buiten.” vertelt Anne. Om de koeien op dit moment 
niet te veel stress te bezorgen kiezen ze voor de 
beweidingsstrategie standweiden op een huiskavel van  
67 hectare. “De koeien lopen gedurende vier weken in  
één groot perceel. Volgend jaar zou onze voorkeur uitgaan 
naar stripgrazen of roterend standweiden, waarbij we dan 
elke dag de draad verzetten. Op deze manier krijgen ze elke 
dag een stukje vers gras erbij en realiseren we een veel 
hogere grasopname. Dat is wel een stuk intensiever, maar 
levert ook meer op.” legt Anne uit. Sinds begin april lopen 
de koeien buiten, zo’n 8 uur per dag, ongeveer 200 dagen 
per jaar. “Zodra we zeker weten dat alle koeien  
door de robot zijn geweest doen we de deuren open, dat is 
vaak rond een uur of negen. Vervolgens halen we de koeien 
tegen 17.00 uur weer op. Gedurende de dag staan 
de deuren open en kunnen ze in- en uitlopen.” vertelt Anne. 
Anne en haar ouders halen veel werkplezier uit het feit 
dat de koeien buiten kunnen lopen. “Ook het jongvee en de 
droge koeien kunnen bij ons naar buiten. Op deze manier 
leren ze het weiden al vroeg.” Om de koeien weer naar 
binnen te lokken, wordt er eind van de middag gevoerd 
op stal. Het rantsoen bestaat uit Rucom (energiemeel/
mineralen mengsel), perspulp, lasagnekuil en maïs.  
“Zodra de koeien naar buiten gaan merken we dat de 

‘KOEIEN IN 
DE WEI, DAAR 

HALEN WE VEEL 
WERKPLEZIER UIT.’

In het Groningse dorp Meeden staat het melkveebedrijf van familie Romme. De familie houdt hier 

zo’n 175 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Dochter Anne Romme is 21 jaar en studeert Dier- en 

Veehouderij in Dronten. Momenteel zit ze in het tweede jaar van de vierjarige opleiding. Ze heeft 

nog een jonger zusje en een broertje. In het weekend en in de schoolvakanties helpt ze graag haar 

ouders op de boerderij. “Maar of ik mezelf later 24/7 op de boerderij zie, dat weet ik nog niet…” 

vertelt ze over haar toekomst.

‘DE KOEIEN WAREN 
SNELLER GEWEND AAN 

DE ROBOTS DAN MIJN 
OUDERS’

Automatisch melken
De boerderij wordt gerund door de ouders van Anne.  
Haar vader werkt volledig op het bedrijf. Haar moeder 
werkte eerst deels in de thuiszorg, maar sinds de start 
van het Taphuisje is ze daarmee gestopt. Ze verzorgt de 
kalveren en insemineert de koeien. Het Taphuisje is ook 
echt haar ding. Anne werkt zelf ook graag mee op de 
boerderij, maar vanwege haar studie in Dronten beperkt 
het zich tot de weekenden en de schoolvakanties.  
Sinds 2017 melken ze automatisch met drie Lely Astronaut 
A4 melkrobots. Hiervoor maken ze gebruik van een 2x10 
visgraat melkstal. “De koeien waren eerder aan de robots 
gewend dan mijn ouders, haha”, vertelt Anne over de 
opstartperiode. “We zijn er nog steeds super blij mee.”  
De voornaamste reden om over te stappen naar 
automatisch melken voor hen was het arbeidsgemak  
en flexibeler met de tijd om te kunnen gaan. 

productie wel wat zakt, de gehaltes zijn wel hoger dan 
wanneer de koeien ’s winters op stal staan. Wanneer we 
volgend jaar kiezen voor een andere beweidingsstrategie 
verwachten we dat de productie weer omhoog gaat,  
omdat we het verse gras dan beter kunnen benutten.  
We willen dan ook weer gebruik maken van de 
selectiepoort om zo het aantal melkingen wat meer 
omhoog te krijgen. Voor nu willen we graag relaxte  
koeien die graag in de weide staan.” legt Anne uit.  
“Voor de eerste snede bemesten we het land met  
Kas Zwavel kunstmest. We proberen door middel van 
kunstmest en drijfmest voor smakelijk gras te zorgen.  
Als de koeien wisselen van perceel, gaan we direct maaien 
en daarna gaat er weer drijfmest op. En wanneer we 
volgend jaar dus meer met de draad gaan werken, kunnen 
we ze elke keer een klein stukje vers gras erbij geven.  
Dat maakt het ook aantrekkelijker voor de koeien.  
Nu lopen de koeien in een heel groot perceel en is de 
opname daardoor minder efficiënt. 

Hoe Anne haar eigen toekomst ziet, weet ze nog niet 
precies. Ze weet niet of ze het familiebedrijf wil overnemen. 
“Ik weet niet of ik 24 uur per dag, 7 dagen in de week met 
de boerderij bezig wil zijn.” Vraagt ze zich af. Daarnaast 
wil ze zich eerst focussen op de opleiding in Dronten en 
staat haar nog een mooie stage in Zweden te wachten. 
Een adviseursrol bij een voerleverancier of melkrobot 
producent lijkt haar ook wel wat. Wie weet wat de  
toekomst brengt…
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Naam  Franciscus Brandsma  
Functie Verkoopadviseur Lely Astronaut
Sinds 1 januari 2010

1. Wat maakt dat jij elke dag met enthousiasme naar je  
werk gaat? “Het is elke keer weer een voorrecht om met 
melkveehouders te kijken hoe automatisch melken op hun bedrijf 
in te passen is. Zo dragen wij samen een stukje bij aan de toekomst  
van hun bedrijf.”
 
2. De kernwaarden van Lely zijn: vooruitgang, passie, 
eerlijkheid, respect en innovatie, welke spreekt jou het 
meeste aan en waarom? “Lastige keuze! Eerlijkheid, respect en 
passie vind ik erg belangrijk naar de veehouders die Lely producten 
hebben en naar toekomstige Lely gebruikers. Maar ook intern is  
dit erg belangrijk. Daarnaast vind ik het essentieel dat wij kunnen 
blijven doorontwikkelen. Voor de huidige en toekomstige gebruikers 
van Lely producten. Dus innovatie en vooruitgang wil ik ook niet 
missen. Daarnaast geeft het mij als verkoper veel energie om voor 
Lely te mogen werken. Door ontwikkeling en innovatie heb ik de 
mogelijkheid nieuwe producten/oplossingen aan te kunnen bieden.”

3. Noem één mooie Lely herinnering en waarom blijft die 
 je bij? “Er zijn door de jaren heen best wel veel mooie herinneringen. 
Maar nu zou ik zeggen de Lely Future Farm Days in 2018. Het bekend 
maken van de Lely Astronaut A5, die tot dat moment intern nog 
de werknaam Emma had, was wel heel erg mooi! We zagen bij de 
validatieboeren dat het heel goed draaide en hadden er heel veel zin  
in om dit wereldkundig te maken en ermee aan de slag te gaan.”  

4. Hoe zie jij de toekomst van Lely in combinatie met de 
melkveehouderij? “Ik heb hoge verwachtingen van de toekomst  
van Lely in de melkveehouderij. Lely is in staat producten te ontwikkelen 
die bijdragen aan winstgevendheid van de bedrijven. En vooral omdat 
dit op een heel prettige wijze gerealiseerd kan worden voor zowel de 
stal-kant als de woning-kant.” 

5. Heb je naast je werk nog andere passies? “Zeker! Naast het 
werk ben ik onze woonboerderij aan het verbouwen. Hier hebben we 
ook een stukje land bij waar we wat beestjes op willen gaan houden. 
Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd geregeld met vrienden aan het 
racefietsen en mountainbiken.”

AGRARISCHE JONGEREN GRONINGEN

Als jonge boerin of jonge agrariër in de provincie Groningen 
maken wij ook iedere dag dergelijke keuzes.  Sommige doen 
we gestuurd op gevoel en andere met behulp van papieren 
en discussies. Als Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt 
(GrAJK) staan we voor onze leden en maken we ook iedere 
dag keuzes. Wat stippen we volgende maand aan bij de 
provinciale politiek? Wat proberen we vooral landelijk te 
benadrukken? En wat verwachten onze leden?

Op dat laatste is het antwoord eenduidig; een 
toekomstbestendige sector met perspectief! Perspectief als 
waardige economische sector in ons handelsland.  
Om het perspectief van de jonge agrarische ondernemers 
(of ondernemers in spe) in onze provincie aan te jagen 
zijn we 1 april het project ‘Route 2040’ gestart. Dit richt 
zich op één ding: ondernemerschap. Vanuit het GrAJK 
zijn we overtuigd dat toekomstbestendigheid alleen kan 
met de grote P van Profit. Die P heeft een directe link met 
ondernemerschap. Wat wil je? Wat kun je? Waar ga je naar 
toe? Die keuzes die iedere ondernemer heeft zijn mooi  
maar soms lastig. 

Juist die lastige keuzes of zelfs onmogelijke keuzes worden 
in het project geanalyseerd of bediscussieerd zodat we 
werken aan een gefundeerd perspectief!

Links of rechts uit bed stappen maakt ons niet uit,  

want #wijboereningroningen!

Het Grajk bestuur

Het GrAJK is een vereniging met circa 550 leden verdeeld 
over 6 AJK’s en 1 JAV (jonge agrarische vrouwen).  
De leeftijd van onze leden varieert tussen de 16 en 35 jaar. 

Iedere dag vraagt om keuzes. Stap ik links of rechts uit bed? Ga ik vandaag tijd besteden  

aan klauwgezondheid, de fokkerij, mijn grasmat of nadenken over automatisering?  

En wat houdt dat in voor de dag van morgen?    

In deze rubriek geven we de Noordelijke Agrarische 
Jongeren de mogelijkheid om verbinding te zoeken  
met andere jongeren en ook kennis en ervaringen te  
delen. Ditmaal de beurt aan de agrarische jongeren  
van Groningen. 
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Het grasseizoen is inmiddels een aantal maanden onderweg en werd gekenmerkt door 

gras wat langzaam groeide en daardoor boordevol suiker (energie) zat wat de koeien graag 

opnamen. Gelukkig is er de afgelopen periode regen gekomen waardoor de continuïteit 

van voldoende aanbod en kwaliteit de komende weken geborgd is. Met de huidige 

marktomstandigheden is het de uitdaging het aanbod vers gras zo goed mogelijk om te  

zetten in melk en daarmee een maximaal voersaldo te realiseren. In dit artikel gaan we in  

op verschillende aspecten die hier invloed op hebben, waarbij het uitgangspunt is om zoveel 

mogelijk vers gras in de koe te krijgen.

SUCCESFACTOREN 

AUTOMATISCH MELKEN & 
MAXIMAAL VERS GRAS VOEREN

Vers gras & voersaldo
Vers gras kenmerkt zich ten opzichte van ingekuild 
gras door een hogere voedingswaarde (energie en 
eiwit).  Een hogere voedingswaarde maakt dat koeien 
een hogere droge stof opname kunnen realiseren en dat 
er tevens per kilogram droge stof meer energie en eiwit 
opgenomen wordt. Zowel de hogere opname als de hogere 
voedingswaarde maken dat er minder aanvulling nodig 
is vanuit aangekocht (kracht-)voer. Dit heeft een positief 
effect op het voersaldo. In de onderstaande grafiek met data 
 uit 2020 komt naar voren dat elke kilogram droge stof 

die extra wordt opgenomen, dit een besparing van € 0,56 
oplevert aan krachtvoer (KV) / krachtvoer vervangers 
(KVV) per 100 kilogram melk. In een weideseizoen was 
daarmee een besparing mogelijk van 40 euro per koe in 
2020. In de huidige markt met een hoge melkprijs en sterk 
gestegen voerprijzen ligt hier een kans! De uitdaging is om 
dit potentieel op een goede manier te benutten: koeien volop 
vers gras aanbieden en aan de andere kant de (beweidings) 
verliezen te minimaliseren en de automatisering zijn werk 
laten doen op een manier die ook arbeids-technisch past.
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Aanbod en opname weidegras
Voor maximale vers grasopname met weidegang zijn 
verschillende systemen mogelijk. Welke optie gekozen  
wordt hangt af van verschillende bedrijfsfactoren.
Belangrijkste randvoorwaarde is het vers gras aanbod,  
er moet constant volop smakelijk gras zijn van goede 
kwaliteit om goed te kunnen melken. Het aantal koeien 
per beweidbare oppervlakte grasland geeft inzicht in het 
aanbod vers gras. Bij automatisch melken zullen de dieren 
niet allemaal gelijktijdig buiten zijn waardoor de toegang  
tot de weide ruim aangehouden moet worden om alle  

koeien de gelegenheid te geven om gras te kunnen opnemen. 
Of het gras er ook daadwerkelijk is, hangt af van het 
graslandmanagement (kwaliteit grasmat, bemesting en 
maairegime) en het weer. Op het weer hebben we geen 
invloed daarom is het van belang om vooraf na te denken 
hoe te sturen bij droogte of bij extreem nat weer, zodat er 
grip gehouden wordt op het grasaanbod. In het volgende 
overzicht staan een aantal richtlijnen voor benodigde 
hectares beweidbare oppervlakte om volop te kunnen 
weiden (inscharen weidesnede en maai % 200).

'KOEIEN ZIJN VAN  
NATURE "WEIDERS" 
EN WILLEN BIJ VOORKEUR 
(VROEG) IN DE OCHTEND  
AL NAAR DE WEIDE.'
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Veebezetting 
(koeien/ ha)

Grasaanbod
(kg droge stof / dag)

Toegang tot weide
(uren / dag)

2 12 - 15 18 - 24

3 9 - 12 14 - 18

4 7 - 9 11 -14

Bron: robot en weidegang concepten (2015) & kengetallen project weidegang en dynamisch melken (2014)  
- Stichting weidegang.
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Automatisch melken en volop weidegang
Automatisch melken en volop weidegang zijn 
succesfactoren in en rond de stal. Wetende dat er volop 
goed en smakelijk aanbod is van weidegras, dan is het  
de uitdaging om koeien goed te laten weiden in combinatie 
met automatische melken. Koerouting in en om de stal is 
hierbij belangrijk evenals een goede dagindeling.
Voor de koerouting is het belangrijk dat de dieren vanaf 
de robot makkelijk richting de uitgang van de stal gaan 
en naar buiten kunnen. Dit kan via de robot of via deuren 
(met of zonder Grazeway). Goede en brede kavelpaden 
en het slim opstellen van de waterbakken helpen mee 
dat koeien de loop naar de weide vinden en ook weer 
tijdig terugkomen. Als het mogelijk is, dan bij voorkeur 
de uitgang en de ingang van elkaar scheiden zodat er 
minimaal kruisend koeverkeer is bij deze plekken. 

Een goede dagplanning is naast goed grasaanbod een 
van de belangrijkste succesfactoren bij weidegang en 
automatisch melken. Koeien zijn van nature "weiders" 
en willen bij voorkeur (vroeg) in de ochtend al naar de 
weide. “Vroeg” betekent in het weideseizoen dat dit best 
al kan vanaf het moment dat het licht begint te worden. 
Door koeien die naar buiten mogen via de Lely Astronaut 
of via een Lely Grazeway toegang tot de weide te geven, 
kan er vroeg gestart worden met weiden waarbij de 
controleronde op het "normale" tijdstip kan plaatsvinden. 
Met bijvoeding, een A/B-systeem of door twee keer daags 
weiden, wordt het bezoek naar de robot gestimuleerd, 
wat bijdraagt aan het succes van automatisch melken 
met volop weiden. Daarnaast is het van belang dat de 
bijvoeding een paar uur voordat de koeien naar buiten 
mogen nagenoeg op is, zodat de dieren naar buiten  
willen om te vreten. 

Onderstaand een voorbeeld dagroutine in een situatie 
met A/B-weidegang. Een dergelijk schema kan helpen om 
de weidegang te organiseren, maar ook om inzichtelijk 
te maken waar eventuele aanpassingen nodig zijn op het 
moment dat het niet naar verwachting gaat. 
 
Bijvoeding vers gras
In de meeste situaties zal een (klein) deel bijvoeding op stal 
plaatsvinden. Dit kan een rantsoen van graskuil, maïs en 
krachtvoerachtigen zijn, maar het is ook goed mogelijk 
om zomerstalvoedering toe te passen in combinatie 
met automatisch melken en weidegang. Voordeel is 
dat het zomerstalvoer gras afgestemd kan worden 
op het grasaanbod uit de weide. Dit geeft hiermee een 
extra mogelijkheid om in het grasseizoen volop melk te 
produceren met vers gras en daarmee te sturen op een 
voersaldo die voor een flink deel gerealiseerd wordt uit 
vers gras.

Gerrit Meulenaar

Farm Management Support 

Lely Nederland
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ZOMERSE 
AARDBEIENCOUPE 
MET VANILLE-IJS
Personen 6-8 personen (1 liter ijs)
Bereidingstijd 45 min + nacht opstijven

Eigen gemaakte vanille-ijs, wie houdt daar niet van? 
Waarom zou je het eigenlijk zelf maken? De reden is 
simpel: eigen gemaakt ijs is veel lekkerder! Deze keer 
maken we een zomerse aardbeiencoupe met vanille-ijs. 
Ook leuk om eens met de (klein)kinderen te maken. 

Wat heb je allemaal nodig? 
250 ml volle (verse) melk, 250 ml slagroom, 4 eierdooiers, 
75 gram witte basterdsuiker, een vanillestokje, verse 
aardbeien en als laatste een bak waar je het ijs uit  
kunt scheppen.

Stappenplan
Als eerste verwarm je de verse melk au bain-marie 
tot ongeveer 70 graden. Laat het opengesneden 
vanillestokje hierin meetrekken. Mix vervolgens in 
een kom de eierdooiers samen met de suiker tot een 
gelige, dikke massa. Zorg ervoor dat de suiker volledig 
is opgelost. Schenk vervolgens al roerend het eimengsel 
bij de melk. Zet het vuur hoger en verwarm het geheel, 
ook au bain-marie, tot de eierdooiers binden. Dit is bij 
ongeveer 82 graden. Blijf vervolgens goed roeren!  
Zodra de eierdooiers gebonden zijn mag het geheel van 
het vuur. Als je extra luchtig ijs wilt, kun je het nog even 
met de mixer kloppen. Zet het geheel dan in de koelkast 
en laat het goed afkoelen. Als het is afgekoeld, klop je 
de slagroom stijf en meng je dit door het mengsel uit 
de koelkast. Zet het roommengsel in de vriezer en roer 
het gedurende 2 tot 3 uur om de 30 minuten door om 
ijskristallen te voorkomen. Als je dit gedaan hebt,  
laat je het daarna voor een nacht in de vriezer staan  
om het roommengsel goed hard te laten worden.  
Gebruik een ijsschep om mooie bolletjes te maken en 
versier je zomerse coupe met verse stukjes aardbeien  
en eventueel een beetje aardbeienjam.  

1. Wat maakt dat jij elke dag met enthousiasme naar je  
werk gaat? “Het contact met de agrarische sector en met de klanten. 
Je weet waar ze over praten, want mijn ouders hebben samen met mijn 
zus een melkveebedrijf, waar ik geregeld te vinden ben. Het technische 
gedeelte vind ik ook heel interessant: met onderdelen bezig zijn en elke 
dag weer bijleren. Daarnaast ben ik erachter gekomen dat ik werken 
met cijfers ook heel leuk vind. Maar het werk moet ook een beetje 
gezellig zijn. Collega’s om mij heen, serieus als het moet, maar ik houd 
ook wel van wat gekkigheid.” 

2. De kernwaarden van Lely zijn: vooruitgang, passie, 
eerlijkheid, respect en innovatie, welke spreekt jou het 
meeste aan en waarom? “Dat is moeilijk, ze spreken mij allemaal 
aan. Maar ik zou als eerste kiezen voor respect en eerlijkheid. Ik vind  
het belangrijk om met respect samen te werken met zowel collega’s  
als met klanten. En ook eerlijkheid speelt daarbij een grote rol. In mijn 
werk ben ik de schakel tussen de servicemonteurs en de klanten.  
De servicewerkzaamheden vertaal ik naar een factuur. Dit probeer ik 
altijd op een zo goed mogelijke manier te doen. Daarom vind ik respect 
voor elkaar hebben heel belangrijk, iedereen doet zo z’n werk.”

3. Noem één mooie Lely herinnering en waarom blijft die 
 je bij? “Hiervoor werkte ik bij Lely Center Zuidwolde. Toen het Center 
12,5 jaar bestond hebben we een prachtig feest georganiseerd voor 
klanten en collega’s. Dat was heel erg leuk. In mijn werk spreek ik de 
klant via e-mail of telefoon, maar ik zie de klanten weinig. Op zo’n 
moment ontmoet je klanten die je vaak aan de telefoon hebt, dat vond  
ik heel leuk. Een gezicht erbij is voor iedereen fijn. Ook het bezoek aan  
de Lely Campus in Maassluis vond ik erg leerzaam en interessant.  
Als je ziet hoe de robot in de productiehal in elkaar gezet wordt, is dat 
toch wel erg bijzonder.”

4. Hoe zie jij de toekomst van Lely in combinatie met de 
melkveehouderij? “Ik ben wel benieuwd hoe de Lely Sphere zich gaat 
ontwikkelen in de markt. Dit is wel een hele goede oplossing wat betreft 
de stikstofproblematiek. Lely heeft van een probleem een kans gemaakt! 
Maar ik ben ook wel huiverig voor de toekomst van de melkveehouderij. 
Nu speelt dit probleem, waarvoor de boeren moeten investeren en zich 
aanpassen voor een rendabele toekomst. Wat is er over een aantal jaar?! 
Ik hoop dat de burgers wat meer respect voor de boeren krijgen en 
beseffen dat we niet zonder ze kunnen.”

5. Heb je naast je werk nog andere passies? “Na werktijd ben ik 
veel te vinden op de boerderij van mijn ouders en zus. Als er hulp nodig is 
op de boerderij dan ben ik de eerste die komt helpen. Gelukkig gaat Lely 
daar heel flexibel mee om, dat is erg fijn!” 

Naam  Marian Snoeken   
Functie Medewerker Business Support
Sinds 17 februari 2020

Tip: 
Om het ijs nog lekkerder te maken, kun je ervoor kiezen omallerlei ingrediënten door het room-mengsel te voegen. Zo kun je verse aardbeien, frambozen bosbessen of (witte) chocolade stukjes toevoegen. Om het helemaal af te maken een lekker toefje slagroom boven op je eigen gemaakte ijsje.
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Familie Heerink uit Noordbroek is sinds eind vorig jaar lid van  
de Dairy XL Red Cow Community. Deze selecte groep bestaat uit 
veehouders over de hele wereld die werken met 8 of meer robots  
van Lely. Symbool voor deze club staat de rode koe. 

Deze werd onder het genot van koffie met gebak feestelijk onthuld in het 
bijzijn van de familie en de vaste Lely kern. Familie Heerink is al sinds 
1999 loyale klant bij ons en is destijds begonnen met de Lely Astronaut 
A2. In totaal draaien er nu 8 robots, waarvan er 7 een Lely Astronaut A4 
zijn en sinds 2019 is er ook nog een Lely Astronaut A5 bijgeplaatst.  
De familie zit altijd vol energie en plannen voor de toekomst. We vierden 
niet alleen het lidmaatschap bij de Red Cow Community, maar dit was 
ook een mooi moment om stil te staan bij onze jarenlange, fijne 
samenwerking met Lely Center Heerenveen. We zijn de familie zeer 
dankbaar voor hun jarenlange vertrouwen in onze producten en 
services. We hopen deze bijzondere relatie nog lang te mogen blijven 
voortzetten. Van harte gefeliciteerd!

LELY VERWELKOMT
FAMILIE HEERINK BIJ DE
RED COW COMMUNITY

Vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Lely Center 
Heerenveen: Anne Meestringa. De Center Manager van Heerenveen 
is inmiddels alweer 25 jaar bij Lely werkzaam. 

Dit werd donderdag 19 mei gevierd samen 
met collega’s en zijn gezin. Anne werd thuis 
verrast met een heerlijk ontbijt. Rond 9 uur in 
de ochtend stonden zo’n twintig servicebusjes 
en trekkers voor zijn woonhuis om hem te 
begeleiden naar het Center in Heerenveen. 
Daar aangekomen stond het gebak en de 
koffie al klaar. Gijs Scholman (CCO) was 
aanwezig om Anne te feliciteren en sprak 
mooie woorden. In de namiddag werd Anne 
en zijn gezin verrast door (oud) collega’s 
vanuit Lely Benelux/International onder het 
genot van een hapje en drankje. Anne, van 
harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal! 
Op naar nog veel meer mooie jaren bij Lely. 

ANNE MEESTRINGA                  JAAR BIJ LELY

FMS Bedrijfsadviseurs
Een nieuw team binnen Lely Center Heerenveen 

Ons team van Bedrijfsadviseurs begeleiden 
klanten voor, tijdens en na de opstart van 
automatisch melken of voeren. Verder bieden zij 
support rondom het managementprogramma 
Lely Horizon. Met hun jarenlange kennis en 
ervaring helpen zij je graag bij alle uitdagingen 
van het melkveebedrijf. Denk hierbij aan alle 
koe, arbeid, hygiëne en (data)management 
gerelateerde zaken. Ze zijn jouw adviseur en 
bieden begeleiding op maat.  

Jouw adviseur in de regio 
• Jaap Tjeerd Heida (Zuid-Friesland + Vector)

• Jan Dol (Groningen en Drenthe)

• Jurjen de Jong (Noord-Friesland)

• Hiltsje de Visser (West-Friesland)

• Jaco Smit (Oost-Friesland, Groningen  

 en Drenthe + Vector)

AGENDA
 
• 09|09 - Slim Boeren Event - 
 Mts. Albring in Drouwenermond 
• 22|09 - Agrarische Schouw Joure
• 25-27|10 - Rundvee & Mechanisatie  
 Vakdagen Hardenberg

NIEUWE COLLEGA’S
1 januari 2022
Ronald van Duinen
Servicemonteur Regio 3

1 februari 2022
Eddy Verdam
Servicemonteur Regio 4

14 maart 2022
Jeroen Dijkstra
Business Support medewerker

21 maart 2022
Mark ten Cate
Servicemonteur Barn & Feeding

1 april 2022
Nico Plantinga
Servicemonteur Barn & Feeding

1 april 2022
Jelte Jan Steensma
Servicemonteur Regio 2

1 mei 2022
Pieter van der Veen
Servicemonteur Regio 3

1 mei 2022
Ruben de Jong 
Business Support medewerker

1 juni 2022
Ane Jon Jukema 
Verkoopadviseur Milking & Cooling

1 juli 2022
Maaike Leistra
Marketing & Communicatie (tijdelijk) 
1 september 2022
Bente Britt de Haan
Stagiaire Marketing & Communicatie

12,5  jaar werkzaam  
bij Lely Center Heerenveen
01-07-22 Franciscus Brandsma (Verkoopadviseur Astronaut)

25-07-22 Hessel Stegenga (Verkoopleider en adviseur Astronaut)

01-08-22 Harry Bron (Business Support medewerker)

DIGITALE SERVICE 
WERKBONNEN 
Vanaf 28 maart zijn we gestart met het een nieuw Service 
Management programma waarbij onze servicemonteurs 
met een service app zijn gaan werken. Als klant levert dit een 
kleine wijziging op ten opzichte van de voormalige werkwijze. 

Zodra onze monteur klaar is met zijn service werkzaamheden 
zal hij deze in de service app, op zijn smartphone, gereed melden 
en de servicebon naar je mailbox versturen. Hiermee komt dus 
een einde aan het handmatig uitprinten van het servicerapport. 
Door deze wijziging is er altijd een overzicht van de verrichtte 
werkzaamheden en kan er tevens eenvoudig een digitaal dossier 
worden opgebouwd. Het rapport wordt verstuurd naar het bij 
ons bekende e-mailadres. Indien verzending naar een ander 
e-mailadres is gewenst, wil je dit dan aan ons doorgeven?  
Dan kunnen wij dit wijzigen.

Een tweede wijziging is dat de berichten die gestuurd worden 
naar het storingsnummer tijdens kantoortijden, centraal binnen 
komen bij ons op kantoor in Heerenveen. Een ervaren Service 
medewerker neemt de oproep vervolgens in behandeling.  
Indien nodig zal de dienstdoende storingsmonteur worden 
ingeschakeld om een bezoek te brengen om het probleem 
te verhelpen. Buiten kantoortijden blijft de situatie zoals 
deze voorheen ook was. Na de oproep wordt er rechtstreeks 
teruggebeld door de dienstdoende storingsmonteur. 

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met ons kantoor 
via 0513 - 63 16 77.

DIGITALE FACTURATIE IS EEN FEIT!
Per 1 mei 2022 zijn we gestart met digitaal factureren. Daarvoor hebben wij 
het juiste e-mailadres nodig. Ontvang je de facturen nog per post? Dan is er 
nog geen e-mailadres bij ons bekend. Wij verzoeken je het juiste e-mailadres 
door te geven via debiteuren@hee.lelycenter.com. De eerstvolgende factuur 
ontvang je daarna niet meer per post, maar via e-mail. Wij weten dat dit een 
lang verwachte wens was van onze klanten. Wij verwachten hiermee onze 
dienstverlening verder te optimaliseren.  
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Door de gestegen voerprijzen wint zomerstalvoeren steeds meer aan populariteit.  

Het voeren van vers gras levert de veehouder direct wat op. Melkveehouder Albert Boek  

uit Oldeholtpade kiest hier al ruim zeven jaar voor: “Ik vind het zonde dat je gras van  

1100 VEM gaat maaien en vervolgens met 900 VEM gaat inkuilen. Daarnaast kost het  

veel arbeid en je hebt die dag ook nog voer nodig voor de koeien.” beargumenteert hij.  

Maar zomerstalvoeren is niet voor ieder bedrijf weggelegd, het moet bij je passen.

Huisarts gaf advies
Het melkveebedrijf van de familie Boek in Oldeholtpade is 
ooit gestart door de opa en oma van Albert. Zij kregen de 
mogelijkheid om de boerderij eerst te huren en daarna te 
kopen. Vervolgens ging het over op de ouders van Albert 
en nu runt hij het melkveebedrijf samen met zijn vrouw 
Wubbien. Naast haar werk op het melkveebedrijf is ze ook 
anderhalve dag assistente in een dierenkliniek. In 1978 
werd er een nieuwe ligboxenstal gebouwd en kwamen 
alle dieren weer op één locatie. In 2004 is de ligboxenstal 
verlengd en in 2012 is deze ook nog een keer verbreed. 
In datzelfde jaar werden er twee Lely Astronaut A4 
melkrobots geïnstalleerd. “Automatisch melken was voor 
ons niet direct de eerste keuze. In alle tekeningen werd 
rekening gehouden met een draaimelkstal. Het was de 
huisarts die mij het advies gaf om over te stappen naar een 
melkrobot, aangezien ik schouderklachten heb. Een aantal 
familieleden en kennissen molken al met Lely robots en 
hadden goede ervaringen. Op die manier zijn wij bij Lely 

terecht gekomen. We hebben tot nu toe nog geen dag spijt 
gehad.” vertelt Albert enthousiast. “Het inmelken verliep 
zonder stress. We hadden gekozen voor twee robots omdat 
de stal voor meer koeien was gebouwd. Maar we hadden 
op dat moment maar 50 koeien aan de melk, de rest stond 
droog. We hebben de robots ’s nachts uitgezet en zijn de 
volgende ochtend weer verder gegaan met inmelken.  
Dat was ideaal!”
 
Fanatiek stalvoeren
Albert is ruim zeven jaar een fanatiek aanhanger van 
zomerstalvoeren en is daarnaast sinds een jaar of vier  
ook gaan weiden. Met het stalvoeren is hij ooit begonnen 
met een ronde balenpers. Eens per week maaien, persen  
en daarna direct de balen opmaken. Vervolgens werd er 
een ladewagen gekocht, maar nog zonder frontmaaier. 
Dus eerst maaien en daarna naar huis om de ladewagen op 
te halen. Sinds 2016 maaien ze het gras met de frontmaaier 

REPORTAGE BOEK

‘ZOMERSTALVOEREN IN 
COMBINATIE MET WEIDEGANG  

IS GOED MOGELIJK.’

Albert en Wubbien Boek

‘WE HEBBEN 
NOG GEEN DAG 

SPIJT GEHAD 
VAN DE 

MELKROBOTS.’
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en opraapdoseerwagen erachter. Dat scheelt veel tijd. 
Albert heeft onlangs een andere opraapwagen met een 
achtwielig tandem gekocht, zodat hij in het najaar ook 
nog goed op het land kan komen. “Het mechanisatiebedrijf 
merkt ook dat het zomerstalvoeren populairder wordt, 
de ladewagens zijn niet aan te slepen!” vertelt Albert.  
De koeien worden geweid in combinatie met 
zomerstalvoeren. ’s Ochtends doet Albert zijn ronde: 
hij haalt de koeien die door de robot moeten of die 
hoogproductief zijn. Daarna gaat rond halfzeven de  
deur open. De koeien kunnen dan in- en uitlopen. Rond elf 
uur brengt Albert de eerste ladewagen met vers gras.  
De koeien weer naar binnen halen is geen probleem op  
dit bedrijf. “Als ze de ladewagen zien of horen, dan staan 
ze alweer op stal.” lacht Albert. Albert gebruikt de kleinere 
percelen voor het stalvoeren. “Dat is vrij snel schoon en op, 
waarna ik het weer kan bemesten en ik daarna verloop van 
tijd weer kan maaien. Zo komen de groeitrappen er mooi 
in.” Naast het verse gras krijgen de koeien 1,5 kg perspulp 
en ongeveer 2 kg krachtvoer via de robot bijgevoerd. 

Stalvoeren moet bij je passen
Niet iedere veehouder is geschikt om te stalvoeren.  
Je moet er de tijd voor hebben, het is immers een intensieve 
dagelijkse klus. Daarnaast moet je de machines en het land 
ervoor hebben. “Het mooie aan zomerstalvoeren is ook 
dat áls het gras te lang is, ik de maaier pak en zit het zo in 
ronde balen. Dan ga ik naar een ander stuk grasland om  
te stalvoeren. Te lang gras voeren op stal werkt niet.  
Het moet precies goed zijn voor smakelijk gras. Dan is  
het leuk. Je moet zorgen dat je groeitrappen hebt om  
elke keer op het juiste moment het juiste gras te hebben. 
Die planning heb ik wel in mijn hoofd zitten. Bepaalde 
stukken bemest ik voor het stalvoeren en andere om te 
kuilen. Daarnaast is het, het allermooiste als je droog gras 
hebt om te stalvoeren. Dus je hele planning draait om het 
stalvoeren.” vertelt Albert. Wubbien vult aan: “Hij checkt 
altijd de buienradar op z’n telefoon.” Albert: “Het blijft een 
spelletje met de natuur en dat gaan we nooit winnen.”   

REPORTAGE BOEKREPORTAGE BOEK

‘HET BLIJFT EEN 
SPELLETJE MET DE 

NATUUR EN DAT GAAN 
WE NOOIT WINNEN.’

Weiden gaat steeds beter
Het bedrijf weidt de koeien nu zo’n vier jaar. Sinds ze 
deelnemen aan het PlanetProof concept van Friesland 
Campina. Wat betreft de beweidingsstrategie houdt Albert 
zich aan het principe van standweiden. De percelen liggen 
allemaal achter de stal. De koeien kunnen gemakkelijk de 
hele dag in- en uitlopen. Het perceel waar de koeien nu 
lopen is zo’n drie hectare en daar blijven ze zo’n vijf weken. 
Daarna gaan ze naar een ander stuk om te weiden. Het 
beweide stuk wordt vervolgens gemaaid en bemest zodat 
er weer vers gras kan groeien. Er wordt gerouleerd tussen 
vier percelen van totaal ongeveer elf hectare. In principe 
worden de koeien ’s ochtends in ieder geval geweid en 
wordt er ’s middags vers gras gevoerd op stal waardoor 
de koeien ook weer binnen komen. “Ik vind het voorjaar 
het mooiste seizoen qua weiden. In de zomer is het al snel 
te warm voor de koe. En in het najaar is het vaak te nat bij 
ons.” beargumenteert Albert. De koeien hebben er geen 
probleem mee om naar buiten te gaan. “Ze gaan elke dag, 
net zoals de eerste dag naar buiten.” lachen Albert en 
Wubbien samen. “Ik kan maar één keer naar achter door 
de stal lopen om de koeien op te halen, want als ik nog een 
keer naar achteren ga, dan staan ze allemaal al voor de 
deur te wachten tot deze open gaat. Ze weten het precies.” 
Wubbien vult aan: “Je kan er geen peil op trekken, soms 
staan ze zomaar allemaal binnen en een uur later staan ze 
allemaal weer buiten. Het is elke dag een feestje voor ze om 
naar buiten te gaan.” 
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Rantsoen stabiel houden
“We halen nu vier keer per dag de koeien op. Dat komt 
omdat we in de overgangsperiode zitten van kuilgras 
naar vers gras. De koeien vinden het verse gras zo lekker, 
die vreten zich helemaal vol en dan komen ze niet meer 
naar de robot. Als het nieuwe er wat af is, dan loopt het 
weer vanzelf.” Is Albert z’n ervaring. Normaal gesproken 
halen ze alleen ’s ochtends en ’s avonds de koeien op. Om 
de overgang van winterrantsoen naar zomerrantsoen 
wat te vereenvoudigen begint Albert eerst met weiden 
in combinatie met kuilgras op stal. En pas na een paar 
weken wordt het kuilgras vervangen door vers gras op 
stal. “Voorgaande jaren was de overgang niet geleidelijk. 
Dit jaar doen we dat wel, maar ik kan niet zeggen dat ik 
verschil zie. In de loop naar de robot zit nog steeds wel een 
dip, maar in de productie niet.” legt Albert uit. De kunst is 
om de loop, maar ook de productie zo stabiel mogelijk te 
houden. Een verschil in rantsoen brengt vaak even een dip 
met zich mee. Het weiden in combinatie met stalvoeren 
maakt je ook meer afhankelijk van de natuurlijke 
elementen. Albert legt uit: “Als we een slechte zomer 
krijgen en het gras wil niet groeien of het is te nat buiten 
of juist te warm, dan moet ik tijdelijk weer overschakelen 
naar kuilgras en ontstaat er weer een dip. Dat moet je niet 
te vaak hebben natuurlijk. We hebben het liefst zo weinig 
mogelijk wisselingen in het rantsoen.”  

Zo veel mogelijk vers gras in de koe
Albert heeft nu zo’n vijf hectare grasland ingezaaid 
met een kruidenrijkmengsel. Dit is onder andere een 
voorwaarde van het PlanetProof concept. “Maar ik ben 
inmiddels ook wel enthousiast over het mengsel. De koeien 
nemen het gras beter op. Als ik begin met stalvoeren schiet 
de productie omhoog.” legt Albert uit. “Ik wil graag zoveel 
mogelijk vers gras in de koe krijgen. Dat doen we het liefst 
door vers gras op stal te voeren. Maar ook de combinatie 
met weidegang gaat steeds beter en we beginnen het 
steeds leuker te vinden. Stalvoeren past bij ons én ons 
bedrijf. Qua kosten scheelt het me in de zomer zo’n vijf cent 
aan krachtvoerkosten. En daarnaast scheelt het me nu 
veel werk qua maaien, schudden, persen et cetera. Kuilen 
is natuurlijk veel beter te plannen en nu leef ik met het uur. 
Dus alles heeft z’n voor- en nadelen.”

Bedrijfsgegevens melkveebedrijf Boek
Op het melkveebedrijf van Albert en Wubbien Boek 
uit Oldeholtpade worden zo’n 100 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee gehouden. De koeien worden 
sinds 2012 gemolken door twee Lely Astronaut A4 
melkrobots. Het rollend jaargemiddelde zit op zo’n 
8.800 kg melk per koe. Het bijbehorende gemiddelde 
vetpercentage zit op 4,70% en het eiwit zit op 
3,70%. Vanaf april t/m oktober wordt er geweid in 
combinatie met zomerstalvoeren. 

“HET IS VOOR ONZE 
KOEIEN ELKE DAG EEN 

FEESTJE OM NAAR 
BUITEN TE GAAN.”
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Stuur jouw ingekleurde kleurplaat vóór 1 september naar  
Lely Center Heerenveen en ontvang een leuk presentje!

Naam  Trienco Groefsema    
Functie Servicemonteur Astronaut Regio 3
Sinds 1 juni 2018

1. Wat maakt dat jij elke dag met enthousiasme naar  
je werk gaat? “We hebben thuis een melkveehouderij en ik heb een 
technische opleiding gedaan, dus ik vind het werk bij Lely heel erg mooi. 
Je komt op veel verschillende bedrijven. En al deze kennis en nieuwe 
ervaringen neem je vervolgens weer mee naar huis. Ook vind ik het 
heel fijn dat we bij Lely heel flexibel zijn, zeker wanneer je thuis een 
melkveebedrijf hebt. Als het een drukke tijd is, dan kan ik mijn planning 
zo indelen dat ik beide kan combineren.”  

2. De kernwaarden van Lely zijn: vooruitgang, passie, 
eerlijkheid, respect en innovatie, welke spreekt jou het 
meeste aan en waarom? “Passie en respect, maar ook innovatie 
spreekt me zeker aan. Wanneer er een Astronaut A6 komt, dan ben ik 
heel benieuwd wat ze gaan innoveren om de Astronaut A6 nog beter te 
laten werken dan de Astronaut A5.” 

3. Noem één mooie Lely herinnering en waarom blijft 
die je bij? “De onthulling van de Astronaut A5 blijft me zeker bij. 
Dit was tijdens de Future Farm Days in Maassluis. De gezelligheid in 
de bus met z’n allen, dat was onvergetelijk. En de Lely Astronaut A5 
doet het gewoon heel goed. Daarnaast weet ik nog erg goed hoe mijn 
eerste opstart is verlopen. We hadden twee Astronaut A4 melkrobots 
geïnstalleerd en daarna opgestart. Het was vooral heel bijzonder omdat 
dat de eerste keer was. Uidzen van der Wier was er toen ook bij. Net zoals 
de eerste keer het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Ik was 
toen nog niet zo oud en ging dit voor de eerste keer alleen doen. Dat zijn 
dingen die je voor het eerst meemaakt en je altijd bij blijven.”  

4. Hoe zie jij de toekomst van Lely in combinatie met 
de melkveehouderij? “Ik denk dat Lely marktleider wordt in 
automatisch voeren, dit gaat vast gebeuren. Ook de Lely Sphere is een 
positieve innovatie, gezien alle politieke discussies. En verder ben ik  
wel benieuwd naar de ontwikkeling van de Lely Exos, hoe zou dat in  
de praktijk gaan?” 

5. Heb je naast je werk nog andere passies? “We hebben 
thuis een melkveebedrijf (hobbymatig) met ongeveer 30 koeien.  
Samen met mijn vader besteed ik daar veel tijd aan. Verder vind ik het 
leuk om thuis wat te klussen en te rommelen. Daarnaast ben ik graag  
bij mijn kameraden. In het weekend ben ik vaak bij de lokale voetbalclub 
te vinden, dat doe ik ook graag.”

VIJF
VRAGEN
AAN...
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Slim boeren is een keuze.

Lely Center Heerenveen
De Kuinder 3-4, 8444 DC Heerenveen, 0513 - 63 16 77

info@hee.lelycenter.com - www.lely.com/heerenveen


