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Lely Center Heerenveen

Sinds 2000 biedt Lely Center Heerenveen melkvee-
houders begeleiding en ondersteuning op het gebied 
van stalautomatisering. Vanuit de vestiging in 
Heerenveen zijn wij werkzaam in Friesland, Groningen 
en Noordoost Drenthe. Sinds de start, in 2000, mag ik 
als Center manager van Lely Center Heerenveen deze 
ambitieuze organisatie leiden. 

Inmiddels telt het team meer dan zeventig medewerkers.  
De dagelijkse leiding is in handen van het management-
team: wat bestaat uit Hessel Stegenga (Verkoop), 
Hayo Wind (Service), Douwe Visser (Business support) 
en ondergetekende. Alle diensten worden lokaal in 
de regio door onze medewerkers verzorgt waarbij 
betrouwbaarheid, persoonlijk contact en vakmanschap 
altijd centraal staan.

Voor alle servicemedewerkers is er een uitgebreid 
training- en opleidingsprogramma beschikbaar  
binnen de Lely Academy. Na een inwerkperiode volgt  
een examen, waarna een gedegen opgeleide en 
gecertificeerde medewerker zelfstandig aan het  
werk gaat. Het serviceapparaat is daarbij zeven  
dagen per week, vierentwintig uur per dag  
beschikbaar indien dit nodig is.

Wij zijn gespecialiseerd in geautomatiseerde 
oplossingen die de repeterende werkzaamheden voor 
de melkveehouder uit handen nemen. Inmiddels zijn 
er in onze regio zo’n 2.500 automatische Lely robots 
operationeel bij meer dan 1.300 melkveehouders.  
De melkrobot is de belangrijkste troef in ons portfolio.  
De Lely Astronaut is in het Noorden de absolute 
marktleider op het gebied van automatisch melken. 
Daarnaast zien wij een groeiende vraag naar de  
Lely Discovery mestrobot, de Lely Juno automatische 

LELY EXOS  
Ontsluit het potentieel van vers gras.
Het Lely Exos versgrasconcept is een revolutie in het 
gebruik van ruwvoer. Met het autonoom oogsten 
en voeren van gras produceert u meer melk van het 
ruwvoer van uw eigen land. Het autonoom voeren  
van gras is een perfecte aanvulling op beweiding.  
De combinatie van beweiding en vers gras in de stal 
zorgt op de meeste melkveebedrijven voor een veel 
hogere grasopname. Daarnaast bespaart u aanzienlijk  
op kosten voor arbeid, mechanisatie en voer.
www.lely.com/nl/exos

LELY SPHERE 
Geef waarde aan emissie, bemest met precisie.
Voor een duurzaam melkveebedrijf is het belangrijk 
om de bodem en gewassen optimaal te voeden en de 
mineralenkringlopen beter te sluiten. Lely Sphere is 
een circulair mestverwaardingssysteem voor het 
scheiden en hergebruiken van mineralenstromen 
op melkveebedrijven. Een kleine aanpassing aan de 
roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine. 
Brongerichte scheiding leidt tot minder ammoniak  
in de stal. De mestgassen die onder en net boven de 
stalvloer ontstaan, worden afgevangen. Een filter  
zet de ammoniak om in circulaire stikstofmeststof.  
Hierdoor is het mogelijk om 70 procent van de stikstof-
verliezen door emissies te gebruiken voor bemesting.
www.lely.com/nl/sphere

LELY HORIZON
Slim boeren binnen handbereik.
Til uw bedrijfsmanagement naar een hoger niveau 
met Lely Horizon. Ontdek een gloednieuwe 
bedrijfsmanagementapplicatie die uw data verwerkt  
tot prestatieprognoses en u heldere keuzes aanbiedt  
voor het optimaliseren van uw bedrijf. Werk meer 
efficiënt en bereik het doel om de (economische) 
levensduur van de veestapel te verlengen.
www.lely.com/nl/oplossingen/farm-management/
horizon

voerschuif en verwachten wij in de komende jaren een 
groeiende markt voor het Lely Vector automatisch 
voersysteem.

De toekomst van de melkveehouderij draait steeds  
meer om het verkrijgen van kennis uit data om uw leven 
gemakkelijker, uw veestapel gezonder en uw bedrijf 
winstgevender te maken. Onze ambitie is om het niveau 
van onze dienstverlening verder te optimaliseren,  
zodat nog meer klanten zich blij verrast voelen na hun 
keuze voor één van de producten uit ons assortiment.  
Om deze visie te realiseren zijn er uitgebreide 
strategische plannen uitgewerkt, onder de noemer:  
‘route 2025’, welke momenteel in onze organisatie 
worden geïmplementeerd.  

Ons Lely Center is volop in transitie om 100% uptime  
van de machines te stimuleren en te faciliteren.  
Dat betekent preventief onderhoud uitvoeren en 
vervolgens met beschikbare data voorspellend te  
kunnen worden, voor wat betreft uitval van componenten 
en het maken van keuzes voor uw bedrijfsvoering.  
In combinatie met de uitgebreide mogelijkheden van het 
Lely Horizon managementprogramma verwachten we  
in de toekomst de uitzonderingen fors te kunnen  
beperken en op die manier meer toegevoegde waarde  
voor onze klanten te kunnen leveren. 

In het handelen is én blijft persoonlijk contact met 
veehouders van groot belang. Het is een van de 
focuspunten in het beleid van Lely Center Heerenveen. 

Anne Meestringa
Center Manager

Het managementteam van Lely Center Heerenveen, v.l.n.r. Hessel Stegenga, Douwe Visser, Hayo Wind en Anne Meestringa.

In de visie op de boerderij van de toekomst staat de koe centraal. 
Repetitieve taken worden geautomatiseerd en de melkveehouder  
kan zich focussen op de dingen die voor hem of haar echt belangrijk 
zijn. Een volledig gerobotiseerd bedrijf dat 24 uur per dag, 7 dagen  
per week draait. Een plek waar vrij koeverkeer het uitgangspunt is 
om het natuurlijke gedrag en het welzijn van de koe te waarborgen. 
Tijdens de Lely Future Farm Days in oktober 2020, presenteerde Lely 
vol trots weer drie baanbrekende innovaties die verder invulling 
geven aan de ‘Farm of the Future’.
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Flexibel
Rakesh de Vries runt samen met zijn ouders een 
melkveebedrijf met 90 koeien en bijbehorend jongvee. 
Sinds 2019 worden de koeien gemolken door twee 
Astronaut melkrobots. “Vooral de flexibiliteit die het 
automatisch melken geeft was voor ons een belangrijke 
reden om deze stap te maken”, vertelt Rakesh die samen 
met zijn vrouw Rinske Marleen drie kinderen heeft.  
“We hebben een jong gezin en met de vaste tijden die  
het melken vraagt was het soms wel lastig om het  
werk rond te zetten. Nu we de melkrobot hebben zijn  
we veel flexibeler.”

Het nieuwe Lely Horizon programma
Als één van de eerste veehouders van Lely Center 
Heerenveen mocht Rakesh kennis maken met het 
nieuwe Lely Horizon programma. “Het is een heel 

gebruiksvriendelijk programma met een frisse  
lay-out”, geeft hij aan. “Naast de vele informatie  
die je op je dashboard hebt, geeft Horizon ook adviezen. 
Dit werkt heel handig. Bovendien werkt de app precies 
hetzelfde als op je computer, dus ook als je tussen de 
koeien loopt, heb je altijd de juiste informatie bij de hand.”

Taakgericht werken
Lely Horizon maakt taakgericht werken nog eenvoudiger. 
“Je kunt je dag opdelen in verschillende blokken met 
bijbehorende taken. Zeker wanneer een bedrijf met 
personeel werkt, is het heel handig om te werken met 
taken en deze te koppelen aan specifieke personen.” 
vertelt Rakesh over deze nieuwe functionaliteit. 
Daarnaast is de Plus-knop heel handig. “Via de Plus- 
knop krijg je een menu met diverse taken, acties of opties, 

dit kan zowel vanuit de koe-kaart als vanuit een rapport. 
Denk aan acties als routing, koe melken, separeren,  
alles staat daar.” legt Rakesh uit. 

“Maar het grootste voordeel is toch wel de snelheid en 
de hoeveelheid informatie in een overzicht. In een paar 
klikken heb je de juiste informatie. Tijd is kostbaar en je 
wilt niet te lang moeten zoeken. Dat maakt Lely Horizon 
heel gebruikersvriendelijk.” concludeert de veehouder.

Lely Horizon is ons nieuwe managementprogramma 
welke werkt op basis van slimme algoritmes gebaseerd 
op ervaringen van duizenden melkveehouders 
wereldwijd. De applicatie verwerkt uw data tot 
prognoses en biedt u heldere, ondersteunende adviezen 
waar u zelf een besluit over kan nemen. Lely Horizon 
is altijd in ontwikkeling en zal komende tijd nog verder 
verbeteren. 

Wilt u meer informatie over Lely Horizon 
of een demo bekijken? Neem contact
op met ons kantoor in Heerenveen 
via 0513 - 63 16 77 voor het maken  
van een afspraak.

Rakesh de Vries werkt al geruime tijd met het nieuwe managementprogramma. “Het programma is heel 
gebruiksvriendelijk”, stelt hij. “Het werkt vlot en je hebt in één overzicht veel informatie beschikbaar.”

 “Lely Horizon is heel       
 gebruiksvriendelijk.”
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RAKESH DE VRIES - LELY HORIZON

“Het grootste 
 voordeel is de   
 hoeveelheid 
 informatie in 
 één overzicht.” 
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Een aangename 
ervaring vanaf  
het begin.
In meer dan 50 landen werken melkveehouders met succes  
met onze systemen. Van melken tot voeren en verzorgen.  
Een partnership voor de lange termijn waarin de veehouder  
én zijn specifieke doelstellingen centraal staan.  
Keuzevrijheid voor de automatische systemen die het realiseren 
van het bedrijfsdoel ondersteunen. Geholpen door specifiek 
advies en technische ondersteuning tijdens het werk. 

Vrij koeverkeer
Al onze oplossingen voor in de stal zijn gecentreerd rondom 
vrij koeverkeer. Op die manier krijgen niet alleen koeien meer 
vrijheid. Ook de melkveehouder zelf geniet meer flexibiliteit 
in zijn dagindeling door efficiënter te werken met minder 
arbeidsinspanning. Managementsystemen koppelen verschillende 
bedrijfsprocessen, zoals melken en voeren, aan elkaar.  
Hierdoor ontstaat actuele data over de dieren en is snel  
en efficiënt beslissingen nemen binnen handbereik. 

De Business support medewerkers staan altijd voor 
u klaar. Vanuit het Center verzorgen zij de financiële 
administratie, magazijnbeheer, garantieafhandeling, 
bestellen van onderdelen, communicatie etc.  Zij nemen 
graag de tijd om u verder te helpen of door te verwijzen 
naar de juiste medewerker. 

PROJECT COÖRDINATIE

Dit team is verantwoordelijk voor het managen van  
alle projecten en de service planning. De afdeling  
project coördinatie zorgt ervoor dat het hele traject  
van planning, plaatsing en invoering in nauw overleg 
met de klant soepel verloopt. De project coördinator 
is hierbij het eerste aanspreekpunt. Daarmee is deze 
afdeling de schakel met én tussen advies en service.

Een betrouwbare relatie begint met wederzijds 
vertrouwen door persoonlijk contact, eerlijkheid en 
boerenverstand. Wat is belangrijk voor u en uw bedrijf? 
Samen stellen we de precieze behoefte en doelstellingen 
vast. We willen u ontzorgen en vooruitdenken.  
Ten slotte bieden we diverse financieringsmogelijkheden: 
koop, huur of lease. Vergroot daarmee de ruimte om  
te investeren in uw toekomst. Wat u ook kiest,  
we ondersteunen en adviseren u in het bereiken van  
uw doelen. 

Om de automatisering op uw bedrijf tot een succes te 
maken, zijn verschillende factoren van groot belang. 
Daarom wordt iedere veehouder vóór, tijdens en na de 
opstart bezocht door onze FMS Bedrijfsadviseur.  
De FMS Bedrijfsadviseur is uw eerste aanspreekpunt.  
De adviseur neemt ook alle relevante factoren met u  
door en geeft u op basis daarvan proactief advies.  
FMS Bedrijfsadvies heeft slechts één doel: het 
optimaliseren van ons stalconcept op uw bedrijf. 

Verkoop & advies

FMS Bedrijfsadvies

Project coördinatie

Business support

Consumables webshop
Voor lang gebruiksgemak van de Lely stalproducten  
bestelt u bij Lely Consumables de juiste reinigings- en onderhoudsproducten. In de webshop vindt u een  
totaalaanbod voor: milk care, cow care en machine care. Mocht u hierover advies nodig hebben, dan kunt  
u daarvoor terecht bij uw vaste FMS Bedrijfsadviseur. 

U kunt 24/7 via onze webshop

 consumables.lely.com/heerenveen 

heel gemakkelijk uw consumables  

producten bestellen op

 ieder gewenst moment!

Wist u dat?
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MELKVEEBEDRIJF NOORDZIGT

“De Vector draait naar 
 volle tevredenheid!”

Eind 2021 is er bij familie Faassen in St. Jacobiparochie een Lely Vector automatisch voersysteem opgestart. 
Lely Center Heerenveen coördineert het hele project en stuurt de betrokken partijen aan. Denk aan het bouwen  
van een voerkeuken door ID Agro. Daarna wordt het gehele Lely Vector systeem, de voerkeuken, de benodigde  
vijzels en silo’s geïnstalleerd door W.H. van der Heide. Om de betonvloer in de voerkeuken en de voergoot te 
beschermen kunt u als klant kiezen om een coating aan te brengen, bij dit project verzorgde Piersma Vloeren  
de coatings. In de laatste weken volgt het aftesten en opstarten van het systeem door de servicemonteurs  
van Lely Center Heerenveen. Het project heeft in totaal een paar maanden doorlooptijd in beslag genomen,  
maar veehouder Jos Faassen is heel tevreden: “De samenwerking tussen alle partijen verloopt super!”

Melkveebedrijf Noordzigt
Melkveebedrijf Noordzigt uit St. Jacobiparochie bestaat 
uit moeder Trynke Buma-Reitsma, haar dochter 
Klaske Faassen-Buma en haar man Jos Faassen. 
Klaske haar ouders begonnen destijds de boerderij in 
St. Jacobiparochie. Trynke bouwde in 2009 een nieuwe 
stal en koos ook voor automatisch melken, er kwamen 
twee Lely Astronaut A3 melkrobots in. Deze melkrobots 
zijn nog steeds in bedrijf en er is inmiddels een derde 
melkrobot bijgekomen. In december 2021 is het Lely 
Vector automatisch voersysteem opgestart. De familie 
was geïnteresseerd in automatisch voeren omdat het 
veel arbeid scheelt. Ze willen het bedrijf met z’n drieën 

kunnen rondzetten, het liefst zonder personeel. 

Door middel van automatisch melken en voeren hebben 
ze meer tijd voor het landwerk en de gezondheid van de 
dieren. Het bedrijf telt zo’n 140 koeien en 85 hectare land. 
“We vinden de Lely Vector een heel mooi systeem omdat 
je met een voerkeuken werkt en hier allerlei soorten 
voer kwijt kan, de grijper pakt het wel op. Nu kan ik voor 
drie of vier dagen voer in de keuken klaarzetten.” legt 
Jos uit. Er was nog geen gebouw waar de voerkeuken 
in geplaatst kon worden. Het advies van Lely Center 
Heerenveen was om eens te kijken naar een voorstel  
van ID Agro. Jos: “We wilden eigenlijk wat meer opslag  
op het bedrijf. We hebben samen met ID Agro gekeken 
naar de mogelijkheden en kwamen uit op een modulaire 
voerkeuken met daaraan vast een deel opslag en 
berging.” Er is met verschillende partijen goed nagedacht 
over de plek van de voerkeuken. Er wordt gekeken naar 
de looplijnen, waar moet het voer vandaan komen 
voor in de keuken, maar ook waar rijdt de Vector 
langs. “De opstart ging heel soepel. Je krijgt die dag 
heel veel uitgelegd door de servicemonteurs van Lely 
Center Heerenveen. De Vector loopt verder naar volle 
tevredenheid.” vertelt Jos enthousiast over de eerste 
weken voeren met de Lely Vector.

Lely Center Heerenveen – Project coördinatie
Jurian Rijpma is al jaren werkzaam bij Lely Center 
Heerenveen als project coördinator. Zodra een project 
verkocht is, wordt dit officieel van de verkoopadviseur 
aan de project coördinator overgedragen. Vanaf dat 
moment is de project coördinator verantwoordelijk  
voor de planning en budgetbewaking, verder ook voor  
de communicatie naar de klant en derde partijen.  
“Maar denk ook aan het bestellen van materiaal, de 
correcte levering, controleren van bouwtekeningen en 
bijwonen van bouwvergaderingen.” legt Jurian uit.  
Deze service biedt het Lely Center om de klant te 
ontzorgen, maar ook om het complexe project centraal 
te coördineren. 

Lely werkt met veel van deze partijen al jarenlang  
samen en dat maakt ook dat de projecten over het 
algemeen soepel verlopen. “Pas als alle andere 
werkzaamheden door, bij dit project, ID Agro,  
W.H. van der Heide en Piersma zijn uitgevoerd, is het 
de beurt aan de servicemonteurs van Lely Center 
Heerenveen om de Lely Vector te programmeren en  
af te testen. Tijdens de opstartweek wordt het systeem 
door de servicemonteurs van Lely Center Heerenveen 
geprogrammeerd, denk aan het instellen van de 
voerkeuken en de routes op het erf en de stal. In deze 
week leert de veehouder nieuwe routines aan.” vertelt 
Jurian over de opstartweek.
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ID Agro – Modulaire voerkeuken
De samenwerking tussen ID Agro en Lely begon in 2014. 
Toen de Lely Vector net was geïntroduceerd, was Lely 
op zoek naar een innovatieve partij in de stallenbouw 
die kon voorzien in de bouw van de voerkeukens, welke 
een vast onderdeel zijn van het Vector systeem. ID Agro 
is dé partij voor unieke stallenbouw, ook wel bekend 
van de serrestallen of roundhouse-concepten. Erik 
Lindeboom, mede-eigenaar ID Agro, vertelt: “In onze 
serrestallen maken we gebruik van een soort horizontaal 
spant in de constructie waar de kraanbaan van de Lely 
Vector heel mooi in te integreren valt. De modulaire 
voerkeuken is in 2017 geïntroduceerd. Dit zijn een aantal 
gestandaardiseerde voerkeukens die volledig voldoen 
aan de eisen en wensen van Lely. Verder verzorgen 
wij ook de communicatie naar de gemeentes over de 
aanvraag voor de vergunning. En omdat ons systeem 
vaak rond de 5 meter bouwhoogte zit, kunnen we in de 
meeste gemeentes vergunningsvrij bouwen.” vertelt Erik.

“ In de meeste gevallen   
 kunnen we de voer- 
 keuken vergunningsvrij   
 bouwen.”  
 Erik Lindeboom, ID Agro

Voor het project Noordzigt is er geen standaard 
voerkeuken gebouwd. De familie had de wens voor  
extra bergruimte en opslag. “Het is belangrijk om na  
te denken waar de voerkeuken geplaatst moet worden.  
Het moet gemakkelijk te vullen zijn, maar ook de Vector 
moet gemakkelijk over het erf kunnen rijden naar de  
stallen.” Erik is zeer tevreden over het resultaat bij 
familie Faassen: “We zijn met z’n allen heel trots op  
de voerkeuken die bij Melkveebedrijf Noordzigt staat,  
het is een grote voerkeuken die mooi vrij en centraal op 
het erf staat. Het is een heel mooi project geworden.”

W.H. van der Heide –  
Installatie, voederopslag en transport
Het bedrijf W.H. van der Heide uit Surhuisterveen houdt 
zich bezig met voerdertransport en opslagsystemen 
voor de veehouderij. W.H. van der Heide installeert voor 
Lely Center Heerenveen het Lely Vector automatisch 
voersysteem. Zij verzorgen dit zowel mechanisch als 
elektronisch. De relatie tussen W.H. van der Heide en Lely 
Center Heerenveen is ontstaan in de beginfase van de 
Lely Vector in 2010. 

Bij Melkveebedrijf Noordzigt in St. Jacobiparochie heeft 
W.H. van der Heide naast de installatie van de Lely Vector 
ook de tarwegisttank verplaatst en aangesloten zodat 
deze communiceert met de Lely Vector, verder zijn ook de 

silo’s en vijzels geleverd en aangesloten op de Lely Vector 
door van der Heide. 

“De samenwerking tussen de andere partijen ervaren 
wij als zeer prettig, korte lijntjes. We kunnen elkaar 
even bellen om dingen af te spreken en daarna gaat 
het eigenlijk allemaal vanzelf.” vertelt Wiebe Harm van 
der Heide over de samenwerking. Ten slotte: “Als ik het 
terrein bij Melkveebedrijf Noordzigt oprijdt, dan ben ik 
heel trots op onze monteurs, dat ze er weer een succes 
van hebben gemaakt.”

Piersma Vloeren – het belang van gecoat beton
Het familiebedrijf Piersma Vloeren is gespecialiseerd in 
coatings en kunststofvloeren in verschillende sectoren. 
Zo ook in de agrarische sector. Burghard Kombrink is 
projectleider agrarische sector en verantwoordelijk 
voor de vloer in de voerkeuken bij Melkveebedrijf 
Noordzigt. “Zodra de Lely Vector is geïnstalleerd 
komt er een mooie coating op de betonvloer van de 
voerkeuken. Het voordeel van een coating is dat het een 
beschermingslaag biedt tegen alle zuren uit het voer, 
maar ook dat ze slijtvast en antislip zijn. Deze coatings 
zie je ook in de robotruimtes, melkstallen, maar ook op 
de voergoot en in de voerkeuken.” vertelt Burghard. 
In de voerkeuken wordt naast de coating ook een rode 
belijning op de vloer aangebracht zodat de blokken voer 
precies in de vakken gezet kunnen worden. Op basis van 

coördinaten weet de Lely Vector precies welke voersoort 
waar staat en kan zo het juiste rantsoen samenstellen. 
“We hebben al veel projecten samengedaan en zijn 
daarom helemaal op elkaar ingespeeld. Dat werkt dus 
super.” vertelt Burghard namens Piersma Vloeren.

“ We hebben al veel    
 projecten samengedaan   
 en zijn daarom helemaal  
 op elkaar ingespeeld.   
 Dat werkt dus super.”
 Burghard Kombrink, Piersma Vloeren.

MELKVEEBEDRIJF NOORDZIGT
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Regio 2

Regio 1

Regio 3 Regio 4

Technische Service Support.
Regionale kennis en ervaring
Wij werken met vier serviceteams voor Milking & Cooling 
verdeeld over het Noorden. Ieder team, bestaande uit
ongeveer zes servicemonteurs, wordt geleid door een
Teamlead. Daarnaast heeft ook elk team een Product 
Specialist. Onze servicemonteurs verzorgen de 
technische ondersteuning voor de Astronaut. 
Daarnaast werken wij met een Barn & Feeding team.  
Dit team verleent service in de gehele regio en verzorgt 
de technische ondersteuning van de Lely Vector en 
overige stalproducten zoals de Lely Juno en Lely Discovery.

Altijd dichtbij
Iedere servicemonteur werkt in een eigen gebied en 
kent de historie, de bedrijfsdetails en welke apparatuur 
er in gebruik is. Hierdoor kan hij snel schakelen en 
beslissingen nemen. De monteur komt regelmatig voor 
periodiek onderhoud en is ook snel ter plaatse bij een 
eventuele storing. Ongeacht dag of tijd: onze support 
staat 24/7 klaar. 

Certificering
Voordat een servicemonteur bevoegd is om zelfstandig 
onderhoud te plegen of ondersteuning te bieden, heeft hij 
een uitgebreid Lely certificeringsprogramma gevolgd. 
Daarnaast bent u, door onze vele vestigingen wereldwijd 
en het uitgebreide distributienetwerk, verzekerd van een 
servicemonteur met kennis van lokale omstandigheden, 
wet- en regelgeving. 

Melkveehouderij in het bloed
Een groot deel van onze medewerkers is zelf afkomstig 
van de boerderij. Zij begrijpen hoe u werkt en waarom. 
Zij combineren hun passie voor techniek en innovatie 
met liefde voor de melkveehouderij. Dat maakt hen een 
betrouwbare partner waarop u kunt rekenen. 

Of het nu gaat om automatisch melken 
of automatisch voeren: u moet altijd 
op de machines kunnen vertrouwen. 
Iedere dag van de week, 365 dagen 
per jaar. Professionele ondersteuning 
moet zeven dagen per week, 
vierentwintig uur per dag beschikbaar 
zijn. Wij garanderen deze service. 

Teamlead 
regio 1  
Dennis Galema

Teamlead 
regio 2 
Minne Fokkema

Teamlead 
regio 3 
Uidzen van der Wier

Teamlead 
regio 4 
Benny Bont 

Product Specialist 
Barn & Feeding
Jan-Gjalt Arends
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HET VERHAAL VAN KARIN DIJKSTRA

Het ondernemerspaar heeft veel oog voor een duurzame 
bedrijfsvoering en laat zich daarbij inspireren door 
Jaap van Bruchem. Wetenschapper Van Bruchem was 
een pionier op het gebied van kringlooplandbouw, en 
stimuleerde het voeren van melkkoeien als herkauwer; 
structuurrijk en met minder eiwit. In 2015 wordt Bert 
minder fit. Gedacht wordt dat hij overwerkt is door 
drukke jaren en spanningen. Bert neemt meer rust,  
gaat wandelen met zijn dochters, en het gezin gaat  
voor het eerst met zijn allen op vakantie. Karin neemt 
meer werk binnen het bedrijf voor haar rekening. 
 
‘Tot dan toe beperkten mijn bedrijfsmatige activiteiten 
zich vooral tot het verzorgen van de kalveren en het doen 
van de boekhouding.’ Bert lijkt wat op te knappen, maar 
in het najaar van 2016 wordt hij lichamelijk zwakker. 
Onderzoek maakt duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek is.  
In februari 2017 overlijdt Bert.

“Automatisch melken  
 past prima als je in je     
 eentje een bedrijf runt.” 

Ze kiest voor een biologische bedrijfsvoering en melkt sinds 2021 met twee Lely Astronaut A5 systemen.  
Automatisch melken helpt Karin om het bedrijf in haar eentje draaiende te houden. Samen ontwikkelen ze hun 
boerderij in de loop der jaren. Bert en Karin Dijkstra zetten verschillende grote stappen om hun melkveebedrijf  
in Molkwerum (Fr.) klaar te maken voor de toekomst. Zo vernieuwen ze in 2005-2006 de bovenbouw van de 
ligboxenstal, en vervangen ze de oude stelpboerderij voor een nieuwe woning. In 2013-2014 komt er een  
nieuwe jongveestal.

Ondanks de grote impact van de ziekte en het overlijden 
van hun echtgenoot en vader, houden Karin en haar vier 
dochters de boerderij draaiende. Alle dochters springen 
bij in het bedrijf en het huishouden. Tijdens het ziekbed 
van Bert, en ook na zijn overlijden melken medewerkers 
van de bedrijfsverzorging de 160 koeien.

Verder als biologisch bedrijf
Ondanks het grote verdriet door het wegvallen van Bert, 
besluit Karin dat ze verder wil met het melkveebedrijf. 
‘In de laatste weken van zijn leven hebben we er over 
gesproken. Onze conclusie was dat we onze dochters nog 
te jong vonden om ze al voor de keuze te stellen of ze wel 
of niet het bedrijf zouden willen overnemen.’ 
Voor Karin is duidelijk dat ze boer zal blijven. Maar wel 
op een manier die bij haar past. ‘Voor mij was dat nog 
een stap zetten op de al ingeslagen weg en kiezen voor 
een biologische bedrijfsvoering. Kunstmest en chemische 

gewasbeschermingsmiddelen passen niet bij de wijze 
waarop ik boer wil zijn.’ Sinds oktober 2020 is het bedrijf 
formeel biologisch. 

Melkers verschillen nogal
Ondertussen denkt Karin na over een investering 
in automatisch melken. ‘Voortdurend het melken 
uitbesteden is kostbaar. Bovendien kregen we regelmatig 
te maken met andere melkers. Ze zijn allemaal 
professioneel maar verschillen toch sterk van elkaar.  
Ik vond dat lastig.’ 

Karin bezoekt verschillende bedrijven met automatische 
melksystemen van verschillende merken. Als ze bij 
een goede vriend van Bert ziet hoe drie Lely Astronaut 
A5 systemen de koeien melken, is Karin overtuigd. 
‘De Astronaut A5 past in mijn ogen bij kiezen voor 
betrouwbaarheid en het mijden van risico’s. “Een Lely 
draait altijd”, is wat ik bij collega’s regelmatig te horen 
kreeg.’ 

Bij het uitwerken van de plannen om de melkrobots in 
de ligboxenstal te plaatsen, maakt Karin gebruik van de 
deskundigheid van Lely-medewerkers. ‘De opdracht die 
ik ze meegaf, is dat ik me alleen moet kunnen redden in 
de stal en makkelijk moet kunnen werken.’ Het resultaat 
is het advies om twee melksystemen centraal in de stal te 
plaatsen op de plek van de 2x8-visgraatstal. 

Sinds januari 2021 melkt Karin met de automatische 
melksystemen. ‘De start was best spannend.  
Van collega’s en adviseurs hoorde ik verschillende 

geluiden over hoe mijn biologische melkkoeien  
zouden reageren op melkrobots. Sommigen zeiden: 
“Die koeien van jou geven niet zo veel melk en komen 
nu moeizaam naar de melkstal. Die gaan straks niet uit 
zichzelf naar de melkrobot”. Terwijl anderen zeiden: “Dat 
gaat je hard meevallen”. Gelukkig hebben de laatsten 
gelijk gekregen. Vanaf de start verbaast het me hoe 
gemakkelijk en graag koeien naar de melkboxen komen.” 

Karin vertelt dat ze vrijwel nooit koeien ophaalt om naar 
de robot te brengen. ‘Ze komen allemaal vanzelf. Al hou 
ik er nu, bij het toepassen van weidegang wel rekening 
mee, dat ik ze stimuleer om zich te laten melken. Dat doe 
ik door ze om 13 uur ’s middags uit de wei te halen. 
Koeien die nog gemolken moeten worden, kunnen pas 
weer naar buiten na het bezoeken van de melkrobot.’

In de stal zijn op diverse strategische plekken hekjes 
geplaatst. ‘Die helpen me om makkelijk koeien te kunnen 
verplaatsen. Bijvoorbeeld van de afkalfbox naar de 
robot en weer terug.’ Karin vertelt dat de komst van 
de automatische melksystemen niet betekende dat ze 
veel minder werk heeft gekregen. ‘We hebben afscheid 
genomen van externe melkers. Die deden ook dingen 
die de melkrobot niet doet, zoals het schoonmaken van 
de ligboxen.’ Sinds enkele maanden rijdt er een Lely 
Discovery-mestrobot door de stal. ‘Die houdt dag en 
nacht de stalvloer schoon. Dat scheelt me wel werk.’

Mei 2022 - Reportage Dijkstra, Molkwerum,  
geschreven door Berrie Klein Swormink,  
onafhankelijk journalist bij Nieuwe Oogst.
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