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Duurzaamheid, waar 
gaan we het halen?
Voor deze editie van de KOErs hebben we gekozen voor het thema 
duurzaamheid. Een actueel onderwerp dat vele facetten kent. In deze 
uitgave belichten we slechts een enkele ervan samen met een aantal 
van onze klanten. Mooie verhalen van gedreven ondernemers. 

Met de familie Albring uit Drouwenermond duiken we in het project Koe 
en Eiwit van de WUR. Een reuze interessante ontwikkeling! Het verlagen 
van ruw eiwit in het rantsoen is hierin een belangrijke maatregel om de 
ammoniakuitstoot te verminderen.

We gingen op bezoek bij de jonge ondernemer Lieuwe de Boer in Stiens. 
Op het gemengde bedrijf van de maatschap de Boer-Talsma worden niet 
alleen koeien en pluimvee gehouden maar is de co-vergister een echte 
derde pijler van het bedrijf geworden. Via de warmtekrachtkoppeling 
wordt niet alleen aan het gasnet geleverd en de eigen pluimveestal 
verwarmd, maar ook wordt het plaatselijke sportcentrum ‘It Gryn’ in 
het dorp van gas voorzien. 

Een ander superleuk en ambitieus artikel komt uit de Haskerveenpolder. 
Het melkveebedrijf van de familie Jongsma-Schaap is een van de 
bedrijven die via een prestigieus project 2,5 miljoen kg biogas willen 
produceren. Dit biogas kan vervolgens geleverd worden aan de 
koffiefabriek Douwe Egberts in Joure.  

Wat we ook fijn vinden is dat we weer een drietal collega’s aan jullie 
kunnen voorstellen via de rubriek: ‘5 vragen aan’. Ons team blijft groeien 
en door die groei passen we ook niet meer in ons ‘jasje’ in Heerenveen. 
Vroeg in het nieuwe jaar starten we dan ook met de nieuwbouw van 
ons Lely Center. Ook bij deze nieuwbouw wordt nadrukkelijk naar 
duurzaamheid gekeken bij het gebruik van materialen, het verwarmen, 
koelen en verlichten van het pand. Uiteraard laten we jullie het resultaat 
zien wanneer alles is opgeleverd.  

Voor nu dank ik jullie allen voor het vertrouwen en de samenwerking  
in het afgelopen jaar. Onze groei komt mede dankzij jullie tot stand!  
Veel leesplezier en een goede winter gewenst.  

Met vriendelijke groet,

Anne Meestringa

Center Manager

Lely Center Heerenveen

VOORWOORD

'Bij de nieuwbouw 
van ons nieuwe 

Lely Center speelt 
duurzaamheid een

belangrijke rol.'
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'SINDS BEGIN 2022  
ZIJN WE ÉÉN VAN  
DE DEELNEMERS  
AAN HET PROJECT  
KOE EN EIWIT.'

In het Drentse Drouwenermond is het melkveebedrijf Drouner Holsteins gevestigd. 

Harm en Karin Albring hebben hun liefde voor de koeien aan de kinderen Henk, Cees  

en Marieke doorgegeven. Allemaal dragen ze hun steentje bij aan Drouner Holsteins,  

waar zowel nationaal als internationaal meerdere successen zijn geboekt binnen  

de Holsteins fokkerij. Sinds begin 2022 zijn ze één van de deelnemers aan het project  

Koe en Eiwit, waar WUR (Wageningen University & Research) de projectleiding heeft.  

Henri van der Kolk uit Wierden is hun persoonlijke bedrijfsbegeleider in dit project.  

We zitten aan tafel met Harm, Henk en Henri om te spreken over eiwitverlaging  

in het totale rantsoen.

Het verlagen van ammoniakuitstoot 
Het verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen is een 
belangrijke maatregel om de ammoniakuitstoot te 
verminderen. Het rantsoen van de veestapel is daarin  
een belangrijke factor. Van de stikstof in het voer gebruikt 
de gemiddelde Nederlandse koe rond de 25% voor melk en 
groei; de rest verdwijnt in de urine en mest. Henri vertelt 
dat de aankondiging van de nieuwe veevoermaatregel van 
1 september 2020 om de maximale gehaltes ruw eiwit in 
krachtvoer te verlagen, de aanleiding voor hem is geweest 
om zich binnen het project Koe en Eiwit als begeleider aan 
te melden. Deze maatregel is overigens niet doorgevoerd. 
“Als er nieuwe regelgeving komt om het stikstofgehalte via 
het voerspoor te verlagen, dan wil ik ook mijn uiterste best 
hebben gedaan om daar een goed advies neergelegd te 
krijgen via dit project, aldus Henri.” Harm en Henk vinden 
het belangrijk om de stikstofefficiëntie binnen hun bedrijf 
verder te optimaliseren en al ervaring op te doen voordat 
er een mogelijke nieuwe regelgeving komt. 

Project Koe Eiwit in een notendop
Begin 2022 zijn er 153 bedrijven gestart aan deze 
vierjarige praktijkpilot. Het hoofddoel van het project 
Koe en Eiwit, geeft Henri aan, is om te komen tot een 
lagere ammoniakemissie en stikstofuitstoot van de 
melkveehouderijsector. Kort gezegd gaat het in het project 
Koe en Eiwit dus om het ontdekken van de mogelijkheden 
en onmogelijkheden om minder eiwit te voeren. In dit 
project is dat maximaal 155 gram ruw eiwit per kg droge 
stof in het rantsoen. Dit is natuurlijk wel in relatie tot 
de melkproductie en de diergezondheid van de koeien. 
Volgens Henri moet dit project leiden tot praktische 

adviezen voor de gehele melkveehouderij sector over 
hoe zij hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen rond 
bemesting, teelt, beweiding, maaistadium, inkuilen 
en rantsoensamenstelling. Dat de praktijkpilot een 
doorlooptijd van vier jaar heeft vinden Henri en Henk 
beiden erg positief. “Neem alleen al de verschillende 
weersomstandigheden”, vertelt Harm, “dan heb je gelijk  
al een heel ander soort ruwvoersamenstelling.” 

Bedrijfsbegeleiding
Henri van der Kolk is vanuit het project de individuele 
begeleider voor Henk en Harm Albring. Dit is in 
afstemming met de vaste voeradviseurs van familie 
Albring. “Dit houdt in dat we per jaar zes keer met elkaar 
in gesprek gaan”, aldus Henri. Naast Drouner Holsteins 
begeleidt Henri nog zeven andere melkveebedrijven  
voor het project. Henk vertelt dat het belangrijk is om  
een onafhankelijk adviseur te hebben, omdat je op den 
duur wel bedrijfsblind kan worden.

Focus op het voerspoor
De focus in de begeleiding ligt vooral binnen het voer-
spoor, dus op het monitoren van de optimalisatie van 
het rantsoen van de veestapel. Ruwvoermanagement 
is een belangrijk onderdeel om een daling in het eiwit te 
realiseren. Het doel binnen het project is om tot een ruw 
eiwitgehalte te komen van 155 gram ruw eiwit per kg droge 
stof. De vuistregel is, zo vertelt Henri, dat verlaging van 
1 gram ruw eiwit per kilo droge stof leidt tot 1% minder 
ammoniak. “Dit vergt de nodige inspanning, want hiervoor 
moet je namelijk de stikstofkringloop goed in de vingers 
hebben”, weet Henri. Hoe beter de melkveehouder dit 
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onderdeel van de stikstofkringloop in de vingers heeft,  
hoe meer knoppen er zijn om aan te draaien voor een 
efficiënte bedrijfsvoering. Henk vertelt dat het zoeken 
naar de zwakste schakel het belangrijkste is, dit bepaalt 
de totale kwaliteit. Kleine issues kunnen in dit geval grote 
betekenis hebben. “Maar je bent ook een dief van eigen 
portemonnee als je hier niet naar kijkt, want scherper 
voeren is regelrechte winst.”

Sturen op ureum
Het sturen op het ureumgehalte in de tankmelk wordt 
gebruikt als indicator voor de N-efficiëntie. Henk vertelt 
dat ze gestart zijn met een ruw eiwit (RE) van 170-180  
en dat ze op dit moment nu rond 160 RE zitten.  
De combinatie van een hoge levensproductie, scherp 
voeren en bewust bemesten leidt tot de bovengemiddelde 
prestaties. Echter de gemiddelde levensproductie op 
Drouner Holsteins is niet standaard en daarom ook  
minder makkelijk binnen de mineralenkringloop te vangen.  
Henri geeft aan dat je in dit geval goed moet kijken naar 
wat de dam op en af gaat van je bedrijf. Namelijk elk 0,5 
stuks jongvee die je minder houdt op 10 melkkoeien is goed 
voor een 2% N-reductie op je bedrijfsemissie. Vandaar dat 
een laag vervangingspercentage gunstig is. Harm vertelt 
dat juist op hun bedrijf zoveel mogelijk hoog potentiële 
vaars- en stierkalveren aangehouden worden. Dit met 
het oog op fokken van nieuwe goedgekeurde stieren en of 
excellente moederdieren voor eigen gebruik en of verkoop. 

Henk geeft aan dat zij gebruik maken van lasagnekuil 
waarbinnen het aandeel eiwit erg belangrijk is. Om een 
goede graskuil te maken ben je erg afhankelijk van het 
weer en de snelheid waarmee het gewas groeit. Om zo 
lang mogelijk inlands eiwit te voeren en een zo stabiel 
mogelijk rantsoen te voeren, wordt er op het bedrijf ook 
gebruik gemaakt van vers gras als stalvoer. De snijmais, 
maïskolvensilage (MKS) en voederbieten zijn hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor de energie binnen het rantsoen; 
deze producten zijn vrij eenvoudig te telen. Om de 
kwaliteit en de stabiliteit van het ruwvoer te verhogen 
is er dit jaar bewuster droger ingekuild. Henri vertelt 
dat droge graskuil meer darm verteerbaar eiwit, lysine 
en methionine oplevert dan nattere kuilen. Belangrijk is 
ook dat in de eiwitvertering zo’n 70% microbieel eiwit in 
de pens wordt gevormd en dat de rest wordt aangevuld 
met pensbestendig eiwit. Het unieke van de koe, zo 
vertelt Henri, is dat de koe als herkauwer ook stikstof 
kan benutten uit ureum, ammoniak en nitraten om dit 
uiteindelijk om te vormen naar een pensbestendig eiwit.  
De dieren zullen bij een echt tekort dit aangeven door  
urine te gaan drinken.

Voeren van diergroepen
In alle diergroepen kun je het ruw eiwit niet zomaar 
verlagen in het rantsoen, vertelt Henri. Het melkvee  
is opgedeeld in droge koeien die in de far-off en de  
close-up groep zijn opgedeeld en de lacterende koeien.  
Binnen Drouner Holsteins, vertelt Henk, krijgen de 
lacterende koeien en het jongvee tot 7 maanden hoge 
kwaliteit ruwvoer dat een hoog percentage droge stof 
bevat. De verse koeien ontvangen daarnaast nog extra 
energie. Dit is van belang voor de jeugdgroei en de extra 
hoge melkproductie die in het begin van de lactatie 
plaatsvindt. De verse koeien krijgen extra brok bij via de 
melkrobot om zodoende een hoger aandeel energie en  
ruw eiwit binnen te krijgen. In de totale groep van de 
lacterende koeien wordt wel gestuurd om het totaal 
aandeel ruw eiwit te verlagen. Daarnaast wordt er  
een eiwitaanvulling in de melkrobot verstrekt voor de 
gehele koppel afhankelijk van de aanvullende behoefte.  
Om op die manier totaal rond de 155 RE uit te komen.

Verlagen van restvoer
Om de efficiëntie verder te verhogen wordt het voer in de 
voermengwagen gewogen en gemixt en aangevuld met 
benodigde mineralen, waardoor er minder selectie binnen 

Nuchter wordt er gezegd dat de voerkosten in ieder geval 
lager moeten zijn dan de fokkerijopbrengsten. 

Bodemkwaliteit wordt steeds belangrijker
Op Drouner Holsteins wordt er extensief geweid op 
dalgrond. Deze percelen zijn in de gelukkige omstandigheid 
dat ze wel iets aan organische stoffen bevatten, wat zich 
vertaalt in een goede bodemvruchtbaarheid. Henri vertelt 
dat de organische stof de accu is van de bodem. Harm vult 
aan dat ze relatief veel ruwe mest op het bedrijf hebben. 
Dit helpt de organische stof te verhogen en stimuleert 
daarmee ook de beworteling van de gewassen. De dal-
gronden hebben de eigenschap dat ze mineraal- en 
waterarm zijn. In de teelt, vertelt Henk, wordt daar nu 
rekening mee gehouden door de graspercelen in te zaaien 
met rode en witte klaver en kruidensoorten met diepere 
wortels. Om de beworteling verder te stimuleren wordt 
er jaarlijks ook 1000 kg/hectare aan kalk gestrooid om 
een hogere pH te behouden in de percelen. Henri vertelt 
dat hiermee de stikstof beter wordt vastgelegd en om de 
stikstofuitstoot verder te reduceren wordt de drijfmest 
gemixt met water en via sleepslangen uitgereden. Maar ook 
het ploegen van de graspercelen is meer uitzondering dan 
regel geworden op het bedrijf, zo vertelt Harm.

Voervertering op peil
Zoveel mogelijk uniform voeren door het jaar heen is erg 
belangrijk, aldus Henri. Dan krijg je grip op het voeren. 

het voer kan plaatsvinden wat resulteert in een stabielere 
pens-pH en een betere benutting van het voer. Hierin helpt 
de Juno ook door het voer frequent voor het voerhek te 
schuiven. Henk vertelt dat deze maatregelen helpen om het 
restvoer te verlagen, maar dat ook de totale eiwitbenutting 
op het bedrijf verbetert. Ook bespaart dit natuurlijk de 
nodige kosten. Dit alles resulteert erin volgens Henk, dat 
er op dit moment in het najaar nog maar 14,8 krachtvoer 
per 100 kg melk aangekocht hoeft te worden. Dit heeft te 
maken met dat er vers gras bijgevoerd wordt. 
In vergelijking met veel andere bedrijven is dat erg laag. 

Speerpunten Drouner Holsteins
• Sparringpartner Koe en Eiwit voorkomt    
 bedrijfsblindheid.
• Meer inlands eiwit via de kuil en vers gras.
• Relatief hoog gebruik ruwe mest.
• Drijfmest gemixt met water.
• Gebruik van klaver en kruidenmengsels. 
• Snijmais, MKS en voederbieten voorzien in  
 de energiebehoefte.
• Geen RE-verlaging in het rantsoen van jongvee  
 tot 7 maanden en droge koeien.
• Beschikking natuurgras (voor structuur)  
 voor droge koeien en jongvee.
• Sturen op minder restvoer. 
• Ploegen van graspercelen is een uitzondering geworden.

Bedrijfsgegevens melkveebedrijf Drouner Holsteins
Op melkveebedrijf Drouner Holsteins worden zo’n  
150 koeien gemolken. De koeien geven gemiddeld zo’n  
10.500 kg per jaar met een vet- & eiwitpercentage 
van 4,30% respectievelijk 3,45%. De koeien worden 
gemolken met drie Lely Astronaut A5 melkrobots in  
een kop-kop opstelling. Naast de melkproductie  
wordt er gefokt op hoogwaardig uitgangsmateriaal. 
Zowel stier- als vaarskalveren kunnen worden 
aangehouden voor verkoop of als potentiële dekstier. 
Verder wordt er op het bedrijf extensief geweid op 
dalgrond. Het bedrijf heeft de beschikking over ruim  
85 hectare grasland, 10-15 hectare natuurland en  
er wordt 15 hectare snijmais, 15 hectare MKS en  
5 hectare voerderbieten geteeld. 

De Kringloopwijzer (KLW)
De Kringloopwijzer (KLW) is een rekeninstrument dat 
de milieuprestaties van een melkveebedrijf in beeld 
brengt. Sinds 2016 moeten alle melkveehouders voor 
hun bedrijf de KLW laten opstellen. Door meer inzicht 
in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem 
en mest, kunnen veehouders beter sturen op de 
benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden 
tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer 
en besparingen op ruwvoer- of kunstmestaankoop. 
Mogelijk creëren melkveehouders in de toekomst 
extra ontwikkelruimte door het leveren van betere 
milieuprestaties. Binnen het  
project Koe en Eiwit wordt deze  
tool dan ook gebruikt in de  
bedrijfsbegeleiding. 

REPORTAGE ALBRINGREPORTAGE ALBRING
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Naam  Jelmer de Roos    
Functie Service- en onderhoudsmonteur Astronaut
Sinds September 2013

1. Wat maakt dat jij elke dag met enthousiasme naar  
je werk gaat? “Ik hou van de afwisseling in mijn werk. Dat ik elke 
dag weer bij een andere veehouder/veehoudster aan het werk ben, 
vind ik fijn. Het is mooi te zien dat elk bedrijf haar eigen routines heeft 
en dat zie ik weer terug in de prestatie van de melkrobot. Verder vind 
ik het uitdagend om ervoor te zorgen dat wanneer er onderhoud nodig 
is, deze zo goed als mogelijk op te lossen. De waardering die je hier 
vaak voor terugkrijgt, geeft mij veel voldoening.”  

2. De kernwaarden van Lely zijn: vooruitgang, passie, 
eerlijkheid, respect en innovatie. Welke kernwaarde  
spreekt jou het meest aan en waarom? “Eerlijkheid spreekt 
mij het meeste aan. Wanneer iedereen eerlijk naar elkaar is, kan er 
zorgvuldig gewerkt worden en komt niemand voor verrassingen  
of irritaties te staan. Ook zorgt dit voor verbinding in de groep,  
waardoor iedereen plezier in zijn of haar werkt houdt. Wanneer dit 
niet het geval is resulteert dit erin dat je minder voor een ander wilt 
doen, waardoor de efficiëntie van ons werk niet tot uiting komt.” 

3. Noem één mooie Lely herinnering. Waarom is deze 
herinnering je bijgebleven? “De Lely Future Farm Days is 
een leuke herinnering die mij bij is gebleven. Dit was een interne 
bijeenkomst waar wij allerlei nieuwe innovaties gepresenteerd  
kregen. Maar vooral de gezelligheid en saamhorigheid met alle 
collega’s van het Lely Center Heerenveen staan mij nog bij.”  

4. Hoe zie jij de toekomst van Lely in combinatie met  
de melkveehouderij? “De toekomst van Lely in combinatie  
met de melkveehouderij zie ik positief tegemoet, dit omdat Lely in  
de meeste gevallen vandaag al bezig is met wat er morgen gaat 
gebeuren. Waardoor we van toegevoegde waarde blijven voor onze 
veehouders, nu maar ook in de toekomst.” 

5. Heb je naast je werk nog andere passies? “Buiten mijn 
werk heb ik zeker ook nog hobby’s. Ik geniet van ons jonge gezin en 
ik vind het fijn om elke dag in huis, in de tuin of in de schuur aan de 
te slag zijn. Samen met mijn vader hebben we 100 schapen lopen die 
elk jaar lammeren. Hier ben ik elke zaterdag druk mee en rond april, 
wanneer de lammeren komen, ben ik zelfs even vrij van het werk. 
Daarnaast vind ik het leuk om met vrienden naar het Abe Lenstra 
Stadion te gaan en zo nu en dan een feestje mee te pakken.”

VIJF
VRAGEN
AAN...

www.lely.com/nl/stilstaanisgeenoptie

Hé techneut, kom jij werken  
bij Lely Center Heerenveen?
Als monteur bij Lely ben je de aanpakker die snapt hoe het werkt op een melkveebedrijf.  
De vakman die een probleem altijd fixt. De techneut die onze Lely-apparatuur aan de gang  
houdt. Wat jij presteert is legendairy. Word jij enthousiast van techniek, uitdagend werk en  
het boerenbedrijf? Dan leren we jou graag kennen. Kom in beweging en meld je bij Lely!  

Make it legendairy
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Lieuwe de Boer is in 2018 in maatschap 

gegaan met zijn ouders en staat sinds een 

half jaar aan het roer van dit gemengde 

bedrijf. Zijn ouders Luuk en Renske de Boer-

Talsma zijn zo’n dertig jaar geleden in het 

dorp Stiens gestart met een melkveebedrijf 

van zo’n 70 melkkoeien. Inmiddels is dit 

bedrijf uitgegroeid tot een gemengd bedrijf 

waar naast de koeien ook vleeskuikens 

gehouden worden. Ook dragen een  

co-vergister en zonnepanelen bij aan  

een duurzame onderneming. 

 EERSTE PIJLER VAN HET BEDRIJF:  
 HET MELKVEEBEDRIJF

Fokken van meer robuustere koeien
Sinds jaar en dag worden er gemiddeld zo’n 70 melkkoeien 
gemolken. In het fokbeleid is veel aandacht voor gezonde 
functionele koeien met een goede melkproductie, met als 
resultaat dat het bedrijf inmiddels acht honderdtonners 
op haar naam heeft staan. Om meer robuustheid in de 
veestapel te krijgen, is Lieuwe sinds vier jaar gestart 
met het inkruisen van Holstein met Fleckvieh, Brown 
Swiss, Zweeds Roodbont en Montbéliarde. Dit met als 
doel de levensproductie van de veestapel te verhogen. Het 
resultaat van het fokbeleid zien we terug in de gemiddelde 
melkproductie van de koeien. Deze bedraagt 9.500 kg melk 
met een vet- en eiwitgehalte van respectievelijk 4,40% 
en 3,60%. De gemiddelde levenproductie van de koeien 
bedraagt 42.000 kg melk bij afvoer; dit ligt boven het 
Nederlands gemiddelde. Naar de toekomst toe wil Lieuwe 
de levensproductie van zijn dieren verder verhogen.
Het melkveebedrijf heeft een vervangingspercentage van 
25%, waardoor ze gemiddeld zo’n 17 kalveren per jaar 
opfokken. In het verleden lag dit vervangingspercentage 
veel hoger door de florerende export van drachtige pinken. 
Nu wordt er vooral gekeken naar de bezettingsgraad van 
de melkrobot. In 2009 heeft de eerste Lely Astronaut  
A3 melkrobot haar intrede gedaan binnen het bedrijf.  

JONGE BOEREN AAN HET WOORD

In 2019 zijn ze overgestapt naar de A5-versie die de 
duurzaamheid nog verder tegemoetkomt.

Verbetering koecomfort
“Door het koecomfort binnen het bedrijf te verhogen 
verbeter je ook de levensduur van de koeien”, vertelt 
Lieuwe. Om het koecomfort in de stal te verbeteren heeft 
de roostervloer een metamorfose ondergaan door het 
verkrijgen van een nieuwe rubberen toplaag. Ook is het  
dak van de melkstal in 2015 vervangen door geïsoleerde 
platen, nadat ze de beschikking kregen over de 
zonnepanelen. Hierdoor is ook de temperatuur in de 
stal, zeker in de zomermaanden, een stuk aangenamer 
geworden. Deze 1.300 zonnepanelen genereren gemiddeld 
zo’n 325.000 kW per jaar energie die onder meer weer 
wordt benut voor elektrische apparaten binnen het 
gemengde bedrijf en het woonhuis van Lieuwe.

 TWEEDE PIJLER VAN HET BEDRIJF:  
 DE VLEESKUIKENS 

Nadenken over een derde kippenstal 
Het moeten aankopen van extra melkquota in de jaren 
negentig en de dagelijks terugkerende werkzaamheden  
op het melkveebedrijf heeft familie de Boer-Talsma in  
1998 doen besluiten om te starten met de vleeskuikens. 
Lieuwe vertelt dat de arbeidsverhouding tussen de koeien 
en kippen heel anders is en dat koeien veel tijd vergen 
binnen het bedrijf. Ze zijn in eerste instantie gestart 
met één kippenstal, maar de tweede stal werd al snel 
gerealiseerd in 2001. Inmiddels wordt er nagedacht  
over een derde stal, vertelt Lieuwe.

Concept ‘Traag Groeiende Kippen’
Om het werkplezier te verhogen, stapten ze in 2015  
over op het concept ‘Traag Groeiende Kippen’. Binnen dit 
concept, waar maximaal 21.000 kuikens per stal per  
ronde opgezet kunnen worden, is er extra aandacht  
voor antibioticareductie. Lieuwe geeft aan dat ze met  
dit concept de laatste zes jaar geen antibiotica meer 
hebben gebruikt. Daarnaast hebben de kuikens ook een 
betere leefomgeving, met extra ruimte in de stal, meer 
daglicht en een extra uitloop naar buiten. Het huidige 
strooisel in de stallen bevat turf. De zure samenstelling 
van de turf helpt mee om de diergezondheid van de  
kuikens te verhogen, doordat turf bacterieremmende 
invloeden heeft. Verder wordt de turf uit de stallen na 
iedere opleg verwerkt in de co-vergister. 

'HET TRAAG 
GROEIENDE KIPPEN 

CONCEPT HEEFT OOK 
EEN POSITIEF EFFECT 
OP DE CO-VERGISTER 

DIE NAMELIJK EXTREEM 
GEVOELIG IS VOOR 

ANTIBIOTICA.' 

Klimaatbeheersing
De stallen van de vleeskuikens worden verwarmd door 
de thermische energie uit de warmtekrachtkoppeling-
installatie (WKK) van hun eigen biogasinstallatie.  
Dit gebeurt door middel van warmwaterbuizen die aan  
de wanden van de stallen zijn geïnstalleerd. Met een 
klimaatcomputer houden ze de temperatuur, de 
luchtvochtigheid en de onderdruk optimaal geregeld  
in de stallen. 

Risicospreiding 
Nu met de vogelgriep dicht in de buurt, zijn de vleeskuikens 
opgehokt in de stallen en is het bedrijf gesloten voor 
bezoek. Lieuwe geeft aan extra blij te zijn met de aparte 
ingangen van het melk- en pluimveebedrijf. Dit verlaagt de 
insleep van dierziekten naar beide bedrijfstakken en geeft 
ruimte bij eventuele ziekte uitbraken.  

  
 DERDE PIJLER VAN HET BEDRIJF:  
 DE CO-VERGISTER

Investeren in een biogasinstallatie
De maatschap heeft al vroegtijdig geïnvesteerd in  
biogas om ‘van mest stroom te maken’. De co-vergister 
speelt zeker nu een grote rol in de energietransitie.  
De biogasinstallatie is sinds oktober 2005 in gebruik 
met een vermogen van 190 kW. In 2011 is de installatie 
uitgebreid met een warmtekrachtkoppeling-installatie 
(WKK) van 340 kW. Daarmee komt de totale capaciteit  
van de co-vergister op 530 kW binnen het bedrijf.  
“De co-vergister voorziet hiermee in de energiebehoefte 
van 1.250 tot 1.500 gezinnen”, weet Lieuwe. 

Lieuwe de Boer 

'FAMILIE DE BOER-
TALSMA IS GERICHT OP 

NIEUWE INNOVATIES 
MET BETREKKING TOT 

ENERGIE. WAAR ZIJ 
HET BEDRIJF KUNNEN 

VERDUURZAMEN 
ZULLEN ZE DIT DOEN.'
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Bedrijfsgegevens Maatschap de Boer-Talsma
De maatschap heeft 60 hectare eigen grond, waar-
van 50 hectare voor eigen gebruik wordt ingezet. 
De huispercelen van zo’n 7,5 hectare worden 
ingezet voor weidegang. Voor de ruwvoerproductie 
verbouwen ze naast grasland ook 5,5 hectare gerst 
en 11 hectare snijmaïs. De overige 10 hectare 
verhuurt de maatschap aan een akkerbouwer die 
deze grond weer gebruikt voor aardappels. Hiermee 
is de melkveehouderij van familie de Boer-Talsma 
zelfvoorzienend en grondgebonden. 

'FAMILIE DE BOER- 
 TALSMA WAREN    
 HIERMEE EEN VAN DE   
 EERSTE BEDRIJVEN   
 DIE OP GEMEENTELIJK  
 NIVEAU EEN     
 BIJDRAGE LEVERDE   
 AAN EEN DUURZAME  
 ONTWIKKELING.' 

Co-vergister werkt als een pens
De co-vergister is de spil in het bedrijf waar mest en 
reststromen samenkomen. Eenvoudig gezegd is vergisting 
het omzetten van biomassa in biogas door middel van 
bacteriën en schimmels in een verwarmde en luchtdichte 
tank. Je kunt de voor-mengtank en co-vergister vergelijken 
met de pens van een koe. De micro-organismen in de pens 
zetten het voer om naar bruikbare voedingsstoffen die in 
het maagdarmstelsel verder verteerd kunnen worden.  
Ook de micro-organismen in de co-vergister zijn erg 
gevoelig voor snelle voerwisselingen en voerfrequenties. 
De pH wil je in beide gevallen zo constant mogelijk houden. 
Dit voedingsproces moet dus zo constant mogelijk blijven 
voor optimale resultaten. 

Het voeden van de co-vergister
De co-vergister is voor 50% gevuld met mest. Lieuwe 
vertelt dat het aandeel kippenmest meestal rond de 
10% zit. Dit heeft te maken met het feit dat kippenmest 
veel stikstof bevat en een remmende werking heeft 
op de gasopbrengst. Om door het jaar heen voldoende 
spreiding en aanbod te hebben, is er een opslagcapaciteit 
van 120 tot 140 dagen op het bedrijf aanwezig en wordt 
er ook nog extra mest aangekocht. Het aankopen van 
aardappelresten vanuit de horecasector in de coronatijd 
was wel een uitdaging. Er moest dan ook gezorgd 
worden voor alternatieven. Verder wordt de co-vergister 
gevuld met graanresten, uitgepakte levensmiddelen 
waaronder snoepgoed, en zuivelproducten. Belangrijk 
is dat de producten toegankelijk moeten zijn voor het 
afbraakproces. Ook is het belangrijk om de energierijke 
producten zorgvuldig toe te dienen.

Gasvorming in de voormengtank is ongewenst
In de voormengtank vindt een groot deel van de hydrolyse 
plaats. Het is van groot belang dat de pH onder de 5 blijft; 
hoe zuurder hoe beter. Dit verbetert de afbraak van het 
product, waardoor er meer gasvorming plaatsvindt in de 
co-vergister. Ook blijft de viscositeit hoger door een hoger 
drogestofpercentage, waardoor dit beter verpompbaar 
blijft. Eens in de maand, vertelt Lieuwe, wordt deze tank 
beoordeeld op haar enzymwerking. Het is belangrijk dat 
deze afbraak goed verloopt, want je wilt in deze tank geen 
gasvorming hebben. Het voeden van de co-vergister moet 
heel geleidelijk en verdeeld over de dag plaatsvinden.  
Dit resulteert in een voerschema van 20 beurten per dag. 
Hierdoor wordt elke dag 60 ton verwerkt tot biogas.  
De omzetting naar biogas wordt verder geoptimaliseerd 

doordat de co-vergister constant op 38-42°C wordt 
gehouden. Het biogas dat gevormd wordt bestaat uit 
60% methaan en 35% CO2. Ter vergelijking geeft Lieuwe 
aan dat het aardgas van Groningen uit 89% methaan 
bestaat. Het biogas wordt verwerkt tot stroom met de 
warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) en wordt 
geleverd aan het gasnet.

Maatschap de Boer-Talsma levert biogas aan 
Sportcentrum ‘It Gryn’
Op het bedrijf van Lieuwe doen ze nog iets extra’s. In 2011 
heeft adviesbureau Ekwadraat samen met maatschap 
de Boer-Talsma een werkgroep geformeerd met het 
sportcentrum ‘It Gryn’ in Stiens om te onderzoeken of 
zij het sportcomplex van stroom en warmte konden 
voorzien. In 2012 kreeg het project concreet vorm en werd 
er gestart om de installatie uit te breiden met een WKK-
installatie van 340 kW. Ook kwam er extra opslagcapaciteit 
op het erf door middel van een nieuwe voor-mengtank 
om de co-vergister optimaal te kunnen voeden. Er werd 
een gasleiding van twee kilometer aangelegd naar het 
sportcomplex en een WKK-installatie van 340 kW bij het 
zwembad geplaatst. Het gas wordt vanuit de boerderij 
naar het zwembad gestuurd en daar verwerkt tot stroom 
en warmte met de WKK-installatie. Lieuwe vertelt dat 
hierdoor het sportcomplex de hoeveelheid stroom en 
warmte kan afnemen wat het nodig heeft. De rest van  
de stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. 

Lieuwe de Boer
Maatschap de Boer-Talsma
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VIJF
VRAGEN
AAN...

1. Wat maakt dat jij elke dag met enthousiasme naar je  
werk gaat? “Het contact met de veehouders, van het eerste gesprek, 
waarbij we het bedrijf bekijken en de mogelijkheden en wensen 
bespreken tot aan de uiteindelijke uitvoering van het project. Het blijft 
mooi om te zien en te horen dat klanten tevreden zijn met het concept 
zoals we dat samen hebben bedacht.” 

2. De kernwaarden van Lely zijn: vooruitgang, passie, 
eerlijkheid, respect en innovatie. Welke kernwaarde  
spreekt jou het meest aan en waarom? “Eigenlijk spreken ze mij 
allemaal aan, maar als ik moet kiezen, kies ik voor passie en eerlijkheid. 
Ik denk dat het in mijn werk heel belangrijk is dat we passie hebben voor 
ons werk en voor de agrarische sector. Dit helpt mij om te weten wat er 
speelt. Ook vind ik het belangrijk om open en eerlijk te communiceren.”

3. Noem één mooie Lely herinnering. Waarom is deze 
herinnering je bijgebleven? “De Lely Future Farm Days in 
Maassluis, toen de Astronaut A5 werd gepresenteerd. Het waren  
hele gezellige dagen met alle collega's, maar het was extra bijzonder 
omdat wij als Lely Center Heerenveen de A5 al hadden mogen valideren. 
Daardoor hadden we al enige ervaring opgedaan met deze machine.”

4. Hoe zie jij de toekomst van Lely in combinatie met de 
melkveehouderij? “Ik ken Lely niet anders dan een bedrijf dat 
altijd focus heeft en heeft gehad op innoveren. Nu ook in het gehele 
stikstofdebat komen we met de Lely Sphere, waarmee de sector niet 
hoeft te halveren maar kan innoveren. Ik heb er dan ook vertrouwen  
in dat Lely voor nu en in de toekomst goed blijft aanvoelen wat er speelt 
en daardoor een goede partner blijft voor de melkveehouderijsector.”

5. Heb je naast je werk nog andere passies? “Naast het werk 
ben ik graag buiten bezig, we wonen op een woonboerderij in het 
mooie Eext met 2 eigen paarden en 6 pensionpaarden, hier is dus altijd 
wat te doen. In de zomerperiode ben ik elk weekend te vinden op de 
noordelijke tuigpaardconcoursvelden samen met m’n vader. Dit is onze 
gezamenlijke hobby. Mijn vader heeft een goede fokmerrie, als deze 
fokproducten goed genoeg zijn verhuizen ze naar Eext. Daar worden 
ze opgeleid tot hopelijk een goed concourspaard waarmee we dan weer 
wedstrijden kunnen rijden.” 

Naam  Marieke Stolwijk-Scherphof   
Functie Verkoopadviseur Astronaut melkrobot 
Sinds April 2016

AGRARISCHE JONGEREN FRIESLAND

Bij perspectief hoort innovatie. Sinds jaar en dag is de 
sector aan innovaties onderworpen en ook nu kan het 
in alle problematiek van vandaag bijdragen aan een 
oplossing. Om de landbouwbedrijven van vandaag de dag 
toekomstbestendig te maken, moeten we inzetten op 
nieuwe technieken en andere bedrijfsmodellen. Sterker nog, 
als we het niet doen is krimp de enige overgebleven 
optie. De sector is er enorm bij gebaat dat bedrijven als 
Lely stevig inzetten op efficiëntie, reductie en besparing. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de Lely Sphere, die de 
ammoniakemissie per koe met circa 70% kan laten dalen. 

Om perspectief te houden moet er wel veel veranderen. 
Zo lang PAS-melders in grote onzekerheid verkeren en 
de financierbaarheid van agrarische bedrijven lastig tot 
zelfs onmogelijk is, heeft filosoferen over de lange termijn 

weinig meerwaarde. Jonge boeren en boerinnen moeten 
weten waar ze aan toe zijn, wat er van ze verwacht wordt 
en hoe ze bij de stip aan de horizon kunnen komen. Als AJF 
putten we onze hoop uit het landbouwakkoord, waar de 
jonge ondernemer een prominente plek aan tafel lijkt en 
hoort te krijgen. Degelijke kaders voor de lange termijn 
zijn de belangrijkste voorwaarden om perspectief in het 
achterhoofd te houden.

Het Dagelijks Bestuur van de AJF
De AJF is een vereniging met circa 1.100 leden verdeeld 
over 20 lokale AJK’s. De leeftijd van de leden varieert 
tussen de 16 en 35 jaar.

Op de foto van links naar rechts onder: Jessica Knol, 
Akkelien Hettinga, Nynke Broersma, Johan Oerlemans. 
Van links naar rechs boven: Hendrik Galema, Johannes 
van der Veer, Veronica Brolsma en Tjebbe Oenema.

Agrarische Jongeren  

Friesland

Boer wurde, 
boer wêze.

Een term die we inmiddels kunnen dromen. Als Agrarische Jongeren Friesland (AJF) zitten we 

volop in de belangbehartiging. Wanneer het nu gaat over veenweideproblematiek, het nieuwe 

GLB of over stikstof. We zitten aan tafel en vinden er het nodige van. Op grote lijnen is de inhoud 

altijd: hoe kan de jonge boer of boerin hier zo goed mogelijk mee verder? Hoe houdt de jonge 

ondernemer perspectief? Waar we kunnen staan we voor de landbouw.  

PERSPECTIEF 
DOOR INNOVATIE

In deze rubriek geven we de Noordelijke Agrarische 
Jongeren de mogelijkheid om verbinding te zoeken  
met andere jongeren en ook kennis en ervaring te  
delen. Ditmaal de beurt aan de agrarische jongeren  
van Friesland.
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Het begrip duurzaamheid is inmiddels een vaak gehoorde term. De lange termijn ervan 

begint bij de beslissingen die we vandaag nemen. Met de huidige marktomstandigheden  

is het de uitdaging om die keuzes zo goed mogelijk in te schatten en daarmee een  

winstgevende en aangename toekomst te creëren. Als Lely willen we verandering  

versnellen en vooruitgang sturen. We zijn farming innovators.

DUURZAAMHEID  
IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD

REPORTAGE LELY INTERN REPORTAGE LELY INTERN

Melk en melkproducten behoren tot de meest voedzame 
producten ter wereld. Ze bevatten hoogwaardige eiwitten 
en zijn een uitstekende bron van vitaminen en mineralen. 
Met een groeiende wereldbevolking en een stijging van de 
welvaart en het beschikbaar inkomen zal de vraag naar 
dierlijke eiwitten naar verwachting toenemen. 
Koeien zijn hierbij ontzettend belangrijke dieren: ze zetten 
laagwaardige eiwitten, zoals gras, om naar hoogwaardige 
eiwitten. De melkveehouderij heeft dan ook een enorme 
potentie als duurzame bron van eiwitten. De sector 
heeft echter een aantal belangrijke milieutechnische en 
maatschappelijke uitdagingen om deze potentie in de 
toekomst waar te maken. Het beperken van de impact 
op het klimaat, het verder verbeteren van dierenwelzijn 
en het vergroten van de transparantie over hoe en waar 
melkveeproducten worden gemaakt, zijn daarbij belangrijke 
aandachtspunten.

Planeet
In ecologische termen is duurzaamheid “de eigenschap 
van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers 
en productief te blijven”. Denk aan de bodemgezondheid 
van de percelen waarop we onze gewassen telen. Hoe beter 
de bodemgezondheid, des te beter de gewassen groeien. 

Een gezonde bodem zorgt er ook voor dat de gewassen 
weerbaarder zijn tegen uitdagingen als droogte en 
wateroverlast. Om de bodem zo gezond mogelijk te houden 
of te krijgen kunnen we nadenken over wat we erop brengen 
en hoe we dat doen. 

Neem bijvoorbeeld het Lely Sphere systeem: mest en 
urine worden, indien mogelijk, van elkaar gescheiden 
en ammoniakgas wordt gebonden tot een nuttige 
bemestingsvloeistof. Organische en minerale stoffen 
kunnen zo apart worden ingezet op momenten dat het voor 
de bodem en de gewassen gunstig is. Organische stoffen  
uit mest dienen namelijk eerst te worden omgezet in 
minerale verbindingen voordat planten ze kunnen opnemen. 
Minerale stoffen die in urine en de eigen teruggewonnen 
vloeistof zitten, zijn snelwerkend en kunnen een grasperceel 
weer vlot groen laten worden. 

Een innovatie die momenteel nog niet op de markt is, kan 
ook bijdragen aan een betere bodemgezondheid: de Lely 
Exos. Deze autonome maairobot rijdt over graspercelen 
om deze te oogsten en het verse eiwit zo snel mogelijk 
bij de koeien te brengen. Het systeem is afgestemd op de 
dagelijkse behoefte van de koe en is ontwikkeld om het lange 
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groeiseizoen van gras zo optimaal mogelijk te benutten. 
Dankzij het laag eigen gewicht en bodemvriendelijke 
techniek kan de machine vanaf het vroege voorjaar tot  
laat in het najaar maaien. De zorgvuldige manier van 
maaien zorgt dat het gras fris en smakelijk blijft.

Mens
Als mens is het nodig om met gezond verstand na te denken 
over de lange termijn. Dat is de ene keer makkelijk en de 
andere keer moeilijk. Ontwikkeling is in ieder geval een 
gegeven dat vaststaat. Hoe we de ontwikkeling doorzetten 
en communiceren richting onszelf en de mensen om ons 
heen, hebben we zelf in de hand. Een duurzame ontwikkeling 
is er een die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de 
huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties 
te kort te doen. We moeten met zijn allen slim werken en slim 
boeren, nu en in de toekomst. Open dagen laten zien wat 
we als melkveehouderij in Nederland in petto hebben, aan 
zowel collega-veehouders als ‘de gewone burger’.  
De consument van onze producten moeten we zo dicht 
mogelijk bij ons zien te krijgen, zodat ze weten waar 

hun voedsel vandaan komt en op welke manier er met 
voedselproductie wordt omgegaan. Zelf tijd hebben om  
aan het schoolplein te staan omdat de Vector de koeien 
voert, of zelf nog even een biertje doen bij het dorpsfeest 
omdat de Astronaut staat te melken. Allemaal sociale 
gelegenheden die de kans bieden om onze passie uit te 
dragen. Die transparantie richting de omgeving heeft ook 
Lely in het achterhoofd. Denk bijvoorbeeld aan de Orbiter, 
onze mini-melkfabriek: direct melk, room of yoghurt van  
de boerderij in de fles. Het vergt vakmanschap, maar het 
biedt kansen. Lijntjes worden korter en herkenbaarheid 
wordt groter. Een grote stap richting circulariteit.

Koe
Ook de koe is een essentieel onderdeel van onze 
duurzaamheidsgedachte. De dieren waar we met trots 24/7 
voor zorgen, en die we het liefst op hun eigen tempo door 
onze stallen en weilanden zien lopen. Voeding gaat erin en 
mest, melk, vlees, leer, noem het maar op, komt er weer uit. 
De mest wordt nog vaak gezien als een restproduct, maar 
ondertussen weten we ook dat er potentie in zit. Buiten het 

gebruik op eigen land kan er bijvoorbeeld door middel van 
vergisten warmte en elektriciteit worden opgewekt. 
Hoe langer die koeien uiteindelijk meegaan, hoe duurzamer 
ook onze veestapel wordt. Met Horizon kunnen we al steeds 
meer gegevens inzichtelijk krijgen en handzaam maken 
voor het maken van beslissingen. En met Lely Sphere halen 
we de ammoniakgassen weg uit de stal, waardoor de koeien 
en de boer zelf in de frisse lucht staan. Welk effect dat direct 
heeft, zeg het maar. Dat het beter is, geloven we wel degelijk.

Lely Campus
Wat we zeggen moeten we ook doen, en dat laten we  
onder meer zien met onze Lely Campus, ons hoofdkantoor. 
De Campus is te vinden langs de A20 in Maassluis, vlakbij 
Rotterdam. Ook hier wordt iedere dag gewerkt aan de 
melkveehouderij van de toekomst. Afgelopen jaar is de 
nieuwe aanbouw geopend door niemand minder dan Koning 
Willem-Alexander. Het gebouw, waar iedere dag zo’n 1.350 
mensen werken, is BREAAM outstanding gecertificeerd,  
wat betekent dat het in de top meest duurzame gebouwen 
van Europa staat. Daarnaast is het ook een SMART-
building; het zit vol sensoren die data verzamelen over het 
gebruik van het gebouw, wat helpt om het pand efficiënter 

te gebruiken en te onderhouden. Wat we dus meten bij de 
koeien en onze apparatuur bij u als veehouder in de stal, 
meten we ook aan onze eigen gebouwen en het gebruik ervan.

Organisatie
Als laatste binden we het woord duurzaamheid ook aan 
onze organisatie. Onze regionale Lely Centers, die dag en 
nacht klaarstaan om veehouders te ondersteunen.  
Mensen uit de buurt die weten wat er speelt. Lokale 
advisering en service, met een wereldwijde visie en 
standaard op de achtergrond. Zonder deze Centers hadden 
we nooit de mijlpalen kunnen bereiken zoals we dat nu 
hebben gedaan. In 2022 werd het 30 jaar automatisch 
melken gevierd en volgend jaar zal onze organisatie haar 
75-jarig bestaan vieren. Lely Center Heerenveen is één van 
de meer dan 200 Lely Centers die wereldwijd opereren.  
Door deze organisatiestructuur hopen we als bedrijf verder 
te komen in de volgende 75 jaar, met als doel: een duurzame, 
winstgevende en aangename melkveehouderij.

  Ellen Schmeitz
  Farm Management Support
  Lely Sphere

REPORTAGE LELY INTERN
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Geert en Tinka leerden elkaar kennen op de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden. 

Inmiddels hebben ze een prachtig gezin met drie dochters en een zoon met daarnaast  

een gezond draaiend melkveebedrijf. Gestaag groeien, buiten de deur actief zijn en  

aansluiten bij initiatieven die het stikstofniveau op het bedrijf - én in de regio -  

kunnen verlagen, kenmerken het melkveebedrijf Jongsma-Schaap. 

Strategie is alles in balans houden 
In 2018 namen Geert en Tinka het melkveebedrijf van 
zijn ouders over, zo’n twee kilometer van de locatie waar 
het bedrijf eerder was gevestigd. In verband met de 
uitbreidingsplannen van het dorp Joure is het bedrijf in 
1998 naar de huidige locatie verhuisd, vlak onder de rook 
van de Douwe Egberts koffiefabriek. 

Er worden momenteel 170 melkkoeien gehouden op het 
bedrijf dat door de jaren heen langzaam is gegroeid.  
“Het vervangingspercentage zit rond de 29% tot 30%, 
waardoor de veestapel ieder jaar iets kan groeien. 
Stilstand is achteruitgang, maar het moet allemaal wel in 
balans blijven”, vindt Geert. Het melkveebedrijf beschikt 
over 105 hectare land en is daarmee zelfvoorzienend.  
Er wordt 20 hectare snijmais geteeld, de rest is grasland. 
De koeien worden volgens het ‘Nieuw Nederlands Weiden’-
principe geweid. Dit betekent dat de koeien overdag weiden 
over twee grote blokken die elk zijn opgedeeld in zeven 
percelen van twee hectare. Hierdoor behoudt de grasmat 
zijn optimale groei. Geert zijn visie is om zo lang mogelijk 
vers gras te blijven bijvoeren; dit is duurzaam voor hun 
bedrijf. In het huidige schema is gras bijvoeren mogelijk  
tot medio december, maar dit is natuurlijk wel afhankelijk 
van het weer. “De kwaliteit van het gras is op dit moment 
beter dan in de zomer, doordat het gras een hoog 
percentage eiwit bevat”, vertelt Geert. 

Duurzaamheid binnen het melkveebedrijf
Geert vertelt dat de benodigde energie voor het 
melkveebedrijf wordt opgewekt vanuit de 225 
zonnepanelen die op het dak van het bedrijf liggen. 
Met de gemiddelde leeftijd bij afvoer, vertelt Tinka, valt 
hun melkveebedrijf in de één na hoogste schaal van 
het certificeringssysteem Foqus Planet van Friesland 
Campina. Om de levensduur van de dieren verder te 
verbeteren is er binnen het bedrijf extra aandacht voor 
de klauwgezondheid. Geert bekapt de koeien voordat ze 
worden drooggezet en wanneer de koeien op zo’n 80 dagen 
in lactatie zitten. De koeien die kreupel zijn, worden altijd 
direct behandeld. Om de klauwen gezond te houden, wordt 
de stal zo goed mogelijk schoongehouden door de Lely 
Discovery en gaan de melkkoeien een of twee keer per week 
door een voetbad, afhankelijk van de situatie. Ook wordt 
er gefokt op hogere klauwgezondheid en op robuustere 
koeien via het gebruik van Triple A-codes. Verder wordt er 
op het melkveebedrijf VLOG-melk geproduceerd. Dit houdt 

in dat er geen genetisch gemodificeerde producten aan het 
rantsoen van de koeien toegevoegd mogen worden en dat 
er aanvullend weidegang moet zijn. Dit past precies in de 
strategie van de familie Jongsma-Schaap.

Meitsje der mar wat moais fan
Het melkveebedrijf Jongsma-Schaap is al jaren actief 
als leerbedrijf voor de opleidingen veehouderij en 
paraveterinair op vmbo- en mbo-niveau. Hiermee geven 
ze de jeugd een kans om op hun bedrijf ervaring op te doen 
voor de toekomst. Jaarlijks komen er zo’n drie studenten 
over de vloer. Het zien groeien van de studenten en het 
meegeven van extra bagage voor hun opleidingen vindt 
de familie een mooie uitdaging. Geert vertelt dat ook zij 
af en toe uitgedaagd worden om anders te kijken naar 
vraagstukken. Een mooie wisselwerking, die studenten 
positief ervaren, zo blijkt uit het hoge aantal aanmeldingen 
voor een stage bij het melkveebedrijf van Geert en Tinka. 
Dat doceren in het bloed van Geert zit, blijkt wel uit het 
feit dat hij ook werkzaam is als interim docent op het 
Aeres MBO in Leeuwarden. “Ik geef momenteel een halve 
dag tot een dag per week les”, vertelt Geert. Ook Tinka 
is buiten het boerenbedrijf te vinden. Tinka was tot eind 
november negen jaar werkzaam als ledenraadslid bij AB 
Vakwerk. Sinds kort is Tinka districtsraadslid van district 
Zuid-Friesland van Friesland Campina. Haar persoonlijke 
uitdaging is om het coöperatieve gedachtegoed tussen de 
coöperatie en de leden van haar district samen te brengen. 
Maar dat is nog niet alles, want met de komst van de 
coöperatie ‘Coöperatief Duurzame Boeren Haskerland’  
zal Tinka de rol van secretaris op zich nemen. Het buiten 
de deur actief zijn en het omgaan met de nieuwe generatie 
geeft de familie Jongsma-Schaap de nodige energie.  
De uitdrukking die hen volgens hun stagiaires op het lijf 
geschreven is luidt: “Meitsje der mar wat moais fan!’

INTERVIEW GEERT EN TINKA JONGSMA - SCHAAP

Bedrijfsgegevens melkveebedrijf  
Jongsma-Schaap
De gemiddelde melkproductie op dit bedrijf is 8.800 kg 
met een respectievelijk vet- en eiwitpercentage 
van 4,34% en 3,47%. Tinka geeft aan dat een hoge 
melkproductie geen doel op zich is, maar dat dit in 
balans moet zijn met de verdere bedrijfsvoering. 
Belangrijker is om aan het einde te kijken wat er 
onderaan de streep overblijft. 

'HET BUITEN DE DEUR 
ERVARINGEN BLIJVEN OPDOEN 

HELPT ONS INNOVEREN OP 
ONS MELKVEEBEDRIJF.'
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INTERVIEW GEERT EN TINKA JONGSMA - SCHAAP

Douwe Egberts bereidt zich voor op biogas
Tinka vertelt dat zij een van de zestien deelnemende 
melkveehouders zijn in en rondom Joure die via 
mono-vergisters biogas willen gaan opwekken voor 
de koffiefabriek Douwe Egberts. Klaas Kloosterman 
is initiatiefnemer van dit prestigieuze project in de 
Haskerveenpolder. Hij bracht alle partijen bij elkaar  
die allemaal willen bijdragen aan de energietransitie  
in de regio. “Dit plan biedt gelijk een oplossing om extra 
stikstof te reduceren met behulp van mono-vergisters”, 
vertelt Tinka. 

De deelnemende melkveehouders variëren in grootte 
van 90 tot 300 melkkoeien. De bedoeling is dat ze in de 
toekomst in totaal 75.000 kuub dagverse mest gaan 
omzetten in 2,5 miljoen kuub biogas. Het biogas wordt 
door een leiding van in totaal 20 kilometer naar de Douwe 
Egberts fabriek gepompt. Dit wordt via een warmte-
kracht-koppeling (WKK-installatie) omgezet in elektriciteit 
en warmte voor het productieproces. “In een volgende stap 
kijken we of de restwarmte gebruikt kan worden om een 
woonwijk in Joure te voorzien van warmte”, vertelt Tinka.
 
Coöperatie ‘Coöperatief Duurzame Boeren 
Haskerland’  
“Het komt nu allemaal wel dichtbij”, zegt Tinka 
verwachtingsvol. “Komende week richten we officieel  
de ‘Coöperatief Duurzame Boeren Haskerland’ op 
als dochter van de Fries Boerengas B.V., waarvan 
Klaas Kloosterman directeur is.” De coöperatie is de 

aandeelhouder van deze bv, die het biogas inkoopt en 
doorverkoopt. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 
voorzitter Tjitte Huitema uit Oudehaske, penningmeester 
Herman Lenes uit Vegelinsoord en Tinka zelf, in de rol  
van secretaris. De overige veehouders worden lid door 
betaling van hun lidmaatschapsgeld aan de coöperatie. 

Mono-vergister volgende license to produce
Voor het melkveebedrijf van Jongsma-Schaap zal de mono-
vergister ook helpen om de stikstof- en methaanuitstoot  
op hun bedrijf verder te reduceren. Het gehele project helpt 
zelfs de gehele regio om te voldoen aan de stikstofopgave 
die er ligt. De productie van groene energie is de volgende 
license to produce, geeft Tinka aan. Naast het aanschaffen 
van een mono-vergister komt er meer om de hoek kijken. 
Geert: “De roostervloeren in de stal moeten worden 
aangepast tot een dichte vloer, zodat verse mest dagelijks 
verpompt kan worden naar de mono-vergister.”  
Drie van de zestien melkveehouders onderzochten dit 
traject, aangezien meerdere veehouders hiermee te maken 
hebben. We zullen moeten kijken naar nieuwe normen 
voor emissiearme systemen die tegemoetkomen aan de 
ammoniakemissie. Ook zal de huidige mestrobot, de Lely 
Discovery, vervangen moeten worden door een ander type 
die ontworpen is voor een gesloten vloer. Het digestaat van 
de mono-vergister kan op het eigen bedrijf weer afgezet 
worden. Alle mineralen blijven namelijk beschikbaar in het 
digestaat. “De verwerking in de Kringloop Wijzer behoeft 
nog wel de nodige aandacht, omdat dit afwijkt van de 
standaardroute”, besluit Geert.

VIJF
VRAGEN
AAN...

1. Wat maakt dat jij elke dag met enthousiasme naar je  
werk gaat? “Ik vind het vooral leuk dat er geen dag hetzelfde is.  
Soms een hele dag op pad bij klanten langs, dan weer een dag op  
kantoor. Doordat er geen dag hetzelfde is, ga ik met plezier naar  
mijn werk.” 

2. De kernwaarden van Lely zijn: vooruitgang, passie, 
eerlijkheid, respect en innovatie. Welke kernwaarde  
spreekt jou het meest aan en waarom? “Respect, ik vind dat  
wat er ook gebeurt je elkaar altijd met respect hoort te behandelen.”

3. Noem één mooie Lely herinnering. Waarom is deze 
herinnering je bijgebleven? “In de tijd dat ik als vertegenwoordiger 
werkte voor Lely zijn we met een hele groep naar IJsland geweest.  
Dit was een supergezellige en leuke ervaring. Daarnaast is IJsland een 
geweldig mooi land, ik zou er graag nog een keer naartoe willen gaan. ”

4. Hoe zie jij de toekomst van Lely in combinatie met de 
melkveehouderij? “Lely blijft innoveren in de melkveehouderij  
en daarmee zorgen we met zijn allen voor een mooie en duurzame 
toekomst voor de melkveehouders in Nederland en ver daarbuiten.”

5. Heb je naast je werk nog andere passies? “Ik doe graag aan 
volleyballen in de wintermaanden en kaatsen in de zomermaanden. 
Daarnaast vind ik het heerlijk om leuke dingen te doen met mijn  
drie kinderen.” 

Naam  Jurian Rijpma  
Functie Projectcoördinator 
Sinds April 2007
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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.

LELY WEETJES LELY WEETJES

LELY SPHERE WINT DE 

INNOVATIE AWARD 
PUBLIEKSPRIJS
Op dinsdag 25 tot en met donderdag 27 oktober vond in Hardenberg 
de Rundvee Mechanisatie Vakdagen plaats. Een grote blikvanger 
op de beursvloer was de innovatietunnel. In deze tunnel werden 
10 innovaties gepresenteerd waarbij bezoekers hun stem konden 
uitbrengen op de meest indrukwekkende innovatie.  

Tijdens de laatste dag van de beurs mocht Lely met trots de Innovatie 
Award publieksprijs in ontvangst nemen voor de Lely Sphere. De meeste 
stemmen van de bezoekers ging dus uit naar de Lely Sphere. In totaal 
bezochten 21.000 bezoekers het driedaagse vakevent voor de agrarische 
sector. Onder de bezoekers was ook tweede Kamerlid Caroline van der 
Plas van de BoerBurgerBeweging aanwezig. 

Ook heeft de Lely Sphere op de RMV in Gorinchem de publieksprijs 
gewonnen.

LELY ASTRONAUT A5 

HET LAAGSTE IN 
ENERGIEVERBRUIK 
In de nieuwe DLG-test heeft Lely moed getoond door een 
Astronaut A5 met twee melkboxen ter beschikking te stellen.  
In deze test is het verbruik gemeten van het water, stroom  
en bedrijfsmiddelen. 

Zowel de klanten, als Lely kunnen erg tevreden zijn met de 
metingen. Want niet alleen het stroomverbruik valt aanzienlijk 
lager uit dan bij de Astronaut A4 met één melkbox. Tegelijk is 
het energieverbruik van de A5 het laagste dat de DLG in 
opdracht van Profi heeft gemeten voor alle automatische 
melksystemen tot nu toe. We kunnen dus met trots zeggen dat 
de Lely Astronaut A5 melkrobot het laagste in energieverbruik 
is tot nu toe van alle automatische melkrobots. 

LELY EXOS WINNAAR 

DLG AGRIFUTURE 
CONCEPT AWARD 2022
Lely Exos, ‘s werelds eerste concept voor 
het volledig autonoom oogsten en voeren 
van vers gras, is de winnaar van de DLG 
Agrifuture Concept Award 2022. 

Dat werd bekend gemaakt tijdens EuroTier 
in Hannover, Duitsland. Met Exos heeft Lely 
in 2020 een innovatie geïntroduceerd die 
de transitie naar duurzame en circulaire 
veehouderij ondersteunt. Met het systeem 
van de Exos kunnen melkveehouders vers 
gras oogsten van hun land en voeren 
aan hun koeien. Hierdoor benutten ze de 
voederwaarde van hun ruwvoer beter en 
kunnen ze meer melk produceren van eigen 
grasland.

OVERSTAP HORIZON

ONLINE HANDLEIDING
De meeste klanten van ons hebben inmiddels de overstap gemaakt 
naar het nieuwe managementsysteem Horizon dat altijd binnen 
handbereik is.

Echter een goed systeem vraagt wat introductietijd en omdat Horizon 
volledig naar uw manier van werken aan te passen is, zult u elke 
tijdsinvestering hierin terug zien in uw persoonlijke overzichten.  
Om u hierin te begeleiden is hiervoor een digitale handleiding gemaakt.  
Hierin worden ook de tien meest belangrijke praktische tips en 
tricks gegeven en krijgt u een uitleg hoe Horizon in uw dagelijkse 
werkzaamheden en taken kunt gebruiken. Benieuwd geworden?  
Scan de QR-code of ga naar: https://lely.maglr.com/lely-horizon-
nederlands/home

1-7-2022  
Dennis van der Vliet
Service monteur Regio 4

ONZE 
NIEUWE 
COLLEGA’S 

Recycling van onderdelen/
speakers academy 
 

Op donderdag 24 november vond de Speakers Academy plaats 
waarbij er over het onderwerp circulariteit werd gesproken.

Tijdens deze Speakers academy sprak Tanja Roeleveld over 
duurzaamheid en de circulariteit van onze Lely oplossingen en 
werkwijze. Voor deze Academy hebben wij als Lely Center laten 
zien wat wij al doen voor de duurzaamheid. Zo worden de trespa-
platen van de gebruikte Lely Astronaut A2 melkrobots gebruikt 
voor een originele sanitaire look bij een fiets- en kantoorverhuur. 
Ook worden de gebruikte 
Astronauts helemaal uit 
elkaar gehaald en 
gescheiden, om zo te 
kijken welke onderdelen 
nog hergebruikt kunnen 
worden. 

1-11-2022 
Roelf Tienstra  
Service monteur Regio 4

1-1-2023 
Marco Ensing  
Service monteur Regio 3
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WINTERSE 
STAMPPOT  
‘HETE BLIKSEM’
Personen 4 personen
Bereidingstijd 30 minuten

Deze klassieke stamppot van aardappelen met zure 
en zoete appels zet je in mum van tijd op tafel. Hete 
bliksem dankt zijn naam aan de gebruikte appels die 
vocht afgeven en de stamppot zodoende lang warm 
houdt. Stamppot hete bliksem staat ook wel bekend als 
hemel (de appels in de boom) en aarde (de aardappels). 
Daarnaast is het ook een lekkere manier om van een 
voorraad appels af te komen. 

Wat heb je allemaal nodig? 
Om deze lekkere stamppot hete bliksem te bereiden heb 
je het volgende nodig: 1 kilo kruimige aardappels, 1 kilo 
Elstar appels, 50 gram boter, 2 uien, 1 eetlepel grove 
mosterd en 250 gram spekreepjes. 

Stappenplan
Schil de aardappelen en snijd deze in grote blokken. 
Breng een grote pan met ruim water en wat zout aan 
de kook. Kook de aardappelblokken in 10 tot 15 minuten 
gaar. Giet de aardappelen af en doe deze terug in de pan 
om gaar te stomen. Schil vervolgens de appels en snijd 
deze in blokjes. Snijd de uien in halve ringen. Verhit de 
boter in een grote koekenpan en bak hierin op medium 
vuur de appel en de ui in 10 tot 12 minuten zacht en 
goudbruin. Bak de spekreepjes in hun eigen vet in een 
andere koekenpan gaar en krokant. Doe de gestoofde 
appel en ui bij de aardappelen en stamp deze tot een 
puree, zo grof en fijn als je zelf wilt. Doe dan de mosterd 
erbij en kruid met peper. Schep tot slot de krokante 
spekblokjes er doorheen en serveren maar. Heerlijk te 
combineren met bijvoorbeeld rookworst, draadjesvlees 
of pulled pork!

Tip: 
Wanneer je een mix wilt gebruiken van zoete en zure appels, ga dan voor Goudrenetten (zuur) en Jazz of Royal Gala 

(zoet) appels. 

Vind je het leuk om je kamer 
te versieren met zelfgemaakte 
knutselspullen?  
Hergebruik een melkpak en tover  
deze om tot je eigen vrolijke koe!

Tip:  Snij eventueel de bovenkant 
 van het pak melk eraf,  
 vul het met wat potgrond en 
 zet er een leuk plantje in!  

Stuur een foto van jouw 'knutselkoe' naar ons toe.
De 5 mooiste kunstwerkjes ontvangen een  
Re Cycle Me knutsel pakket. Mailen kan naar  
bdehaan@hee.lelycenter.com

Geef ook je naam en je adres aan ons door.
Ennn vergeet niet te vertellen hou oud je bent.



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


