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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 mag ik als Center 
manager van Lely Center Heerenveen deze ambitieuze 
organisatie leiden. 

Inmiddels telt het team meer dan zestig 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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Vloeken in de kerk
In 1960 moest de grootvader van Brand Jan helaas van 
de boerderij af in Lippenhuizen. Er kwam bij toeval een 
pachtboerderij in Hemrik vrij. Brand Jan zijn vader en 
oom hebben het bedrijf daar toen voortgezet. Vervolgens 
kwam Brand Jan ook in het bedrijf, eerst in maatschap 
met zijn vader en tegenwoordig alweer jaren in 
maatschap met zijn vrouw Gea. Toen in 2015 het melk-
quotum werd afgeschaft heeft de familie de keuze 
gemaakt om driemaal daags te gaan melken. Dat hebben 
ze niet alleen gedaan. De avondshifts werden gedaan door 
jongens van AB Vakwerk. Een hele goede samenwerking. 
“Alleen tijdens het Veenhoop festival, de Zwarte Cross  
en de kerstdagen was de planning lastig in te vullen”, 
grapt Brand Jan. Maar de kosten begonnen te stijgen.  
Dit kwam door hogere onderhoudskosten aan de melkstal. 
En daarnaast pasten de koeien ook steeds minder goed in 
de melkstal. “Onze boekhouder begon over robots. Dat was 
voor mij op dat moment vloeken in de kerk. Maar het blijft 
wel in je hoofd rondgaan. Je wordt ook ouder en wilt nog 
wel tien jaar door.” vertelt Brand Jan. 

Totaalplaatje 
“De keuze voor Lely? Eigenlijk waren we daar al vrij 
snel uit. We hadden al goede contacten met Frank van 
der Staak. Verder hebben we onze voeradviseur ook 
om advies gevraagd. Daarnaast hebben we bij collega 
veehouders gekeken. Bovendien moesten wij onze 
mestschuif ook vervangen, deze was versleten.  
We wilden eigenlijk geen nieuwe schuif voor onze 
dichte vloer. Ik wist dat Lely ook de Discovery Collector 
mestrobot had. Dat speelde ook mee in onze keuze voor 
Lely. Doordat we ook nog voor de Juno hebben gekozen, 
hebben we het totaalplaatje bij Lely.” Met name de manier 
van aansluiten sprak Brand Jan en Gea heel erg aan. 
“Het aansluiten gaat heel vlot. Eerst het voorbehandelen 
met de borstels, de laser zoekt de spenen en hup zo 
aangesloten. Dat sprak ons heel erg aan.”

Bijzondere opstart
De opstartfase was een bijzondere ervaring voor familie  
de Haan. Het feit dat je dag en nacht met z’n allen bezig 
bent in de stal, hebben ze ervaren als een mooie tijd. 

“De melkers hebben geholpen met inmelken. De eerste 
drie á vier dagen gingen we continu door met melken. 
Dag en nacht. Ook de meiden en mijn vrouw hielpen mee. 
We hebben elkaar afgewisseld, dat was heel bijzonder.  
De opstartbegeleiding hebben we gehad van Melle Plat 
(Productspecialist bij Lely Center Heerenveen), dat was 
voortreffelijk! Hij snapte ons precies.” vertelt Brand Jan 
enthousiast. “Daarnaast krijgen we om de drie maanden 
begeleiding van het Farm Management Support team  
en ik kan altijd tussendoor terecht met vragen.  
De begeleiding is prima. Ook bij de technische service 
kunnen we altijd terecht met vragen.” Dochter Anne Rixt 
vult nog aan: “Geen klagen over de opstart. Behalve dat 
we weinig slaap hadden, haha.” 

Topsport
Brand Jan en Gea houden van koeien. Ze hebben elkaar 
leren kennen op de keuringen. “Het optimaal verzorgen 
van de koeien en de uitdaging om dat zo goed mogelijk 
te doen, daarom ben ik veehouder. Ik houd van koeien!” 
Brand Jan glundert terwijl hij dat vertelt. Op dit bedrijf 
wordt topsport verricht. Het rollend jaargemiddelde ligt 
momenteel op 13.000 kg per koe per jaar. Het geheim van 
een hoge productie? “Dat is een combinatie van aanleg, 
voer en de verzorging van de koeien.” volgens Brand Jan. 
“Zes jaar geleden zijn wij begonnen met compact voeren 
onder begeleiding van onze voeradviseur. Dat scherpen 
we geregeld aan. Met de kennis van onze voeradviseur  
en onze cijfers kom je tot resultaat.” beargumenteert hij. 

De melkrobot doet het gewoon
“Voor ons was het wel spannend. Gaat de robot dat  
doen, wat wij ervan verwachten? Namelijk driemaal 
daags blijven melken. Dat deed hij eigenlijk al redelijk 
vlot. Voor mij was het eerst wel wennen om het los te 
laten, dat gaat nu prima. In het begin hield ik de telefoon 
constant in de gaten. Nu heb ik de telefoon soms
helemaal niet meer bij me. Ik heb zoveel vertrouwen  
in de machine, hij doet het gewoon!” De nieuwmelkse  
koeien zitten zelfs tegen de vier melkingen per dag.  
De tijd tussen de koeien ervaart Brand Jan nu ook  
veel relaxter. Normaliter werd het onrustig in de stal 
omdat de koeien verwachten dat ze werden gemolken  
en dus werden opgehaald. Nu blijft het rustig in de stal. 
“Ik ga geen koeien meer ophalen, ik laat het gaan.  
Dat gaat hartstikke goed. De machine doet het gewoon!” 
Het grootste voordeel voor de veehouder tot nu toe: 
arbeidsbesparing, arbeidsverlichting en veel flexibeler 
qua tijdsindeling. “Als ik met de meiden naar korfbal wil, 
dan kan dat!”

Juno en Discovery Collector
De Juno en de Discovery Collector dragen bij aan 
arbeidsverlichting op het bedrijf. De mestschuif op de 

dichte stalvloer van de boerderij was versleten en aan 
vervanging toe. Brand Jan zocht naar een alternatief 
voor de schuif. Hij wist van de Lely Collector. Dit is een 
robot speciaal voor de dichte stalvloer, waarbij hij de 
mest opzuigt en dumpt in de put. De routes kunnen 
gemakkelijk ingesteld worden via een app op de telefoon. 
Daarnaast werd er al fanatiek voer aangeschoven op 
het bedrijf. Doordat de Juno nu het voer regelmatig 
automatisch aanschuift is de familie ook van deze taak 
verlost. “De Juno is het gemakkelijkste maatje dat er is. 
En de Collector is uniek in zijn soort, ik zou hem niet  
meer kwijt willen.” 

Dochters runnen de boerderij
Al na twee maanden besloten Brand Jan en Gea  
dat het tijd werd voor een weekend samen weg.  
Dankzij de melkrobots konden dochters Anne Rixt  
en Bente Britt samen de boerderij runnen. “Dat is 
natuurlijk fantastisch! Je kunt op afstand natuurlijk  
wel wat in de gaten houden, maar het was wel 
spannend. Maar twee jonge meiden die dat zo runnen, 
dat is super!” vertelt een trotse vader. 

“Onze ouders hebben 
 eindelijk weer eens tijd   
 voor een weekendje weg!” 

Brand Jan de Haan en zijn vrouw Gea de Vries runnen samen een melkveehouderij.  
Het is echt een familiebedrijf. Hun twee studerende dochters Anne Rixt en Bente Britt  
helpen mee waar nodig. Het bedrijf houdt 85 melkkoeien met bijbehorend jongvee en  
daarnaast bezitten zij 45 hectare land. Sinds december 2019 wordt er gemolken met  
twee Astronaut A5 melkrobots en draaien er ook een Juno automatische voerschuif  
en Discovery Collector mestrobot op het bedrijf. 

 “Er is nu tijd  om te kijken  
 bij een korfbalwedstrijd  
 van de meiden!”

Bedrijfsgegevens Melkveebedrijf  
mts. De Haan – De Vries, Hemrik
Familie de Haan heeft een melkveebedrijf in Hemrik.  
Hier houden zij 85 melkkoeien met 50 stuks jongvee. 
Verder bezitten zij zo’n 45 hectare land, waarvan 
8 hectare mais. Het rollend jaargemiddelde zit op 
13.000 kg per koe per jaar met 3,80% vet en  
3,40% eiwit. Het celgetal ligt tussen de 100-120.  
Sinds december 2019 melken zij met twee 
Astronaut A5 melkrobots. Daarnaast doen de Juno 
automatische voerschuif en Collector mestschuif 
ook hun werk op het bedrijf. 
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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, 
communicatie en marketing. Zij nemen graag de tijd  
om u verder te helpen of door te verwijzen naar de  
juiste medewerker. 

PROJECT COÖRDINATIE

Deze afdeling 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 
het opstarten bezocht door onze Farm Management 
adviseur. De adviseur neemt alle relevante factoren  
met u door en geeft u op basis daarvan advies.  
Farm Management support heeft slechts één doel:  
het optimaliseren van ons stalconcept op uw bedrijf.

Verkoop & advies

Farm Management support

Project coördinatie

Business support

Consumables
We dragen complete oplossingen aan. Die bestaan niet 
alleen uit innovatieve machines, maar even goed uit de middelen om de machines jarenlang zorgeloos te gebruiken. 
Wij leveren daarvoor praktisch alle producten die u dagelijks nodig heeft voor een probleemloze en winstgevende 
bedrijfsvoering. We houden samen met u de koeien en de machines in topconditie en werken aan een tank vol 
topmelk. U mag daarbij vertrouwen op een totaalaanbod voor: milk care, cow care en machine care. De producten 
zijn te bestellen via onze webshop, maar ook via onze adviseurs. 

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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Familiegeschiedenis in Nieuw-Schoonebeek
“Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt.”  
Al van jongs af aan wilde Johan graag boer worden.  
In 1989 nam hij het bedrijf van zijn vader over in  
Nieuw-Schoonebeek. Hij was daarmee de zesde  
generatie in de familie die in het bedrijf toetrad.  
“Dit komt neer op zo’n 200 jaar familiegeschiedenis,” 

vertelt hij trots. De intentie was om hier het boeren-
bedrijf voort te zetten. Maar door de Natura 2000 
gebieden was dit niet langer mogelijk. “We hebben  
toen gezocht naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk 
is dat een kavel geworden in Barger-Compascuum. 
Hemelsbreed zo’n 14 kilometer verderop. In 2014  
hebben we daar een nieuw bedrijf gestart.” Het hele 
proces van de verplaatsing heeft zo’n vijf jaar geduurd.   

Early adapter met de Astronaut A2
Op de locatie in Nieuw-Schoonebeek melkte Johan vanaf 
2002 met de Lely Astronaut A2. Voor die tijd melkte hij 
in een zevenstands open tandem. Hier was hij al snel 
tweeënhalf uur mee zoet en daarom werd dit lichamelijk 
te zwaar. Hij was én is een ‘Early adapter’ en zag 
toekomst in het robotmelken. “Ik ben gek van techniek,” 
beargumenteert hij zijn keuze voor de melkrobot destijds. 
“En daarnaast kon Lely mij het beste helpen bij het 
wijzigen van het bedrijfsmanagement bij de overstap  
van conventioneel melken naar robotmelken.”  
Tot 2014 heeft hij gedraaid met de A2 op de boerderij  

Lely Center Heerenveen. Na wat overleg heen en weer 
kwamen we eruit, we konden het weekend in gaan met 
een deal, dat was snel beklonken,” grapt Johan tevreden. 
Vervolgens kreeg de familie begeleiding vanuit  
Project Coördinatie en Farm Management Support  
van Lely Center Heerenveen. Omdat de familie middenin  
de verbouwing en de verhuizing zat, was dat soms  
best lastig. Wat zijn je doelstellingen? Wat moet de  
Vector voor je doen? En wat juist niet? “Deze begeleiding  
kwam voor mij wat aan de vroege kant. Jaap-Tjeerd 
Heida nam mij bij de hand en gaf mij advies wanneer  
er beslissingen genomen moesten worden.  
Later kunnen we dit nog finetunen en bijsturen, zei hij. 
Dat is goed gelukt!” 

Loslaten
Het basisprincipe van de Lely Astronaut is gebaseerd 
op vrij koeverkeer. Johan deelt deze visie. “Een koe is 
prima in staat om zelf naar de robot te gaan, mits de 
randvoorwaarden goed zijn. Ik ben ervan overtuigd 
dat ze dan tot een optimale productie komen. En als je 
daarin gaat sturen middels hekverkeer is dat voor de 
koe niet beter. Zodra jij gaat sturen, dan is het in feite 
al iets onnatuurlijks.” vindt Johan. “Toen ik melkte 
met de A2 had ik veel moeite om de koeien los te laten 
en erin te vertrouwen. Het loslaten van de koeien heb 
ik moeten leren, maar dat is wel heel belangrijk voor 
het robotmelken.” Het melken met de Astronaut heeft 
veel werkverlichting opgeleverd. “Ik kan mijn eigen 
tijd indelen. Ik ben veel flexibeler en heb meer tijd voor 
andere dingen en kan daar de puntjes op de i zetten.  
In mijn oude patroon was ik veel meer fysiek met de 
koeien bezig en nu ben ik op een heel ander level met het 
bedrijf bezig. Veel meer op managementniveau en veel 
meer sturen aan de hand van data.” analyseert Johan. 
“Ik ben tevreden over de Astronaut. Je bent verlost van 

in Nieuw-Schoonebeek. “Ik had gemakkelijk nog een paar 
jaar door kunnen melken met de A2, maar ik heb het 
bedrijf zo moeten achterlaten.” 

Compleet pakket
In 2013 ging de familie aan de slag met de plannen en het 
ontwerp voor de stal in Barger-Compascuum. Lely was 

destijds weer een van de aanbieders voor de melkrobots. 
“Een van de redenen waarom we destijds weer voor 
Lely hebben gekozen is dat de Astronaut en de Vector 
gewoon heel goed met elkaar communiceren. Dit is een 
compleet pakket.” Johan was ook direct geïnteresseerd 
in het automatisch voeren. De buurman had een van de 
eerste Vectorsystemen en dit wekte ook de interesse van 
Johan. En daarnaast werkte hij op de vorige locatie met 
een Weelink voerhek, waarbij er blokken op de voergang 
worden gezet en de hekken langzaam naar elkaar toe 
bewegen totdat het voer op is. “Ik wilde graag naar een 
systeem toe, waarbij ik alvast voer kon klaarzetten voor 
meerdere dagen.” 

Bij de hand nemen 
In december 2013 zat de familie inmiddels in de 
ontwerpfase en in maart 2014 is er gestart met 
het bouwen van de stal, waar plaats was voor 
twee Lely Astronaut A4 melkrobots en het Vector 
automatisch voersysteem. “We hadden een afspraak 
op vrijdagmiddag om 16.00 uur met de adviseurs van 

veel fysieke arbeid en daarnaast levert het je heel veel 
data op, dat is mij heel veel waard.”

Vector heeft veel gebracht
Dat Johan enthousiast is over de Vector steekt hij niet 
onder stoelen of banken. “Ik ben heel erg tevreden over 
de Vector. Het heeft mij veel gebracht. Ik ben ervan 
overtuigd dat de Vector mij meer oplevert dan de 
Astronaut wat betreft arbeidsbesparing.” In totaal is  
de Vector gemiddeld zo’n zestien uur per dag bezig met 
het voeren, mengen, scannen en aanschuiven in de stal. 
“Ik heb ook gekeken naar de investering van een trekker 
en voermengwagen, arbeidsuren en energieverbruik.  
In vergelijking daarmee kan dan de Vector voor mij al 
snel uit. Ik ben ervan overtuigd dat de Vector zichzelf 

gaat terugverdienen door het efficiënter benutten  
van het eiwit en het energieverbruik.” concludeert  
Johan resoluut. 

Het bedrijf van de familie Harbers uit Barger-Compascuum melkt met twee Astronaut A4 melkrobots zo’n 120 koeien 
en voert met het Vector automatisch voersysteem alle groepen. Het hele gezin werkt mee op het bedrijf, bestaande 
uit Johan en Marjolein Harbers en hun drie kinderen. In de basis verzorgt Marjolein de administratie en is Johan 
verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf. Het meeste landwerk wordt door het loonbedrijf 
uitgevoerd en daarnaast komt er nog twee dagen per week een medewerker voor de overige klussen, waarbij extra 
handjes van pas komen. “Ik heb het mooiste beroep van de wereld.”

Bedrijfsgegevens augustus 2020 
melkveebedrijf Harbers
De familie Harbers heeft een melkveebedrijf in
Barger-Compascuum. Het rollend jaargemiddelde
zit op 10.670 kg per koe per jaar met 4,40% vet en
3,62% eiwit. Het celgetal ligt momenteel op 200.
De doelstelling is om dit getal onder de 150 te krijgen. 
Er zijn 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee. 
Het bedrijf bezit zo’n 60 hectare grond.  
In samenwerking met een nabijgelegen 
akkerbouwer ruilen zij elk jaar van kavel, in 
verhouding 1 op 1,5 hectare. Het bedrijf maakt 
gebruik van twee Astronaut A4 melkrobots,  
het Vector automatisch voersysteem, Grazeway 
selectiepoort, Luna koeborstel, Cosmix 
krachtvoerbox en Calm drinkautomaat. 

“De Astronaut   
 en de Vector,  
 een compleet   
 pakket.”

HET VERHAAL VAN DE FAMILIE HARBERS UIT BARGER-COMPASCUUM
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Regio 2

Regio 1

Regio 3 Regio 4

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 
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 Vector en overige 
stalproducten. 

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. 

Technische Service Support.

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. 

Product Specialist 
regio 1  
Dennis Galema

Product Specialist 
regio 2 
Minne Fokkema

Product Specialist 
regio 3 
Melle Plat 

Product Specialist 
regio 4 
Benny Bont 

Product Specialist 
Barn & Feeding
Jan-Gjalt Arends
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STORING? 
Bel naar010 - 59 12 991



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


