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Voor het eerst bij  
u in de brievenbus!
Het eerste exemplaar van KOErs 2021 van Lely Center Heerenveen.  
In dit speciale magazine zult u ervaringen lezen van veehouders  
en onze collega’s. Tevens nemen we u mee in het wel en wee van  
ons Lely Center.

Een bewuste keuze! Onze organisatie en ons klantenbestand groeit, 
maar dat mag onze persoonlijke band met een ieder niet in de weg 
staan. We vinden contact en het (her)kennen van gezichten in onze 
organisatie van belang. We stellen daarom onze (nieuwe) collega’s  
dan ook graag aan u voor. 

Ook is er uiteraard plaats voor de koe in de KOErs. De koe, daar gaat het 
ons immers allemaal om! Bijzondere koeien op bijzondere bedrijven met 
bijzondere verhalen rechtvaardigen deze prominente plek. 

Elk magazine zal een eigen thema krijgen. Deze eerste uitgave heeft 
als thema het segment M tot XL in de melkveehouderij. Het M-segment 
begint vanaf circa 250 melkkoeien en het XL-segment begint vanaf circa 
500 melkkoeien. We hebben gekozen voor dit thema omdat we merken 
dat dit segment nog onderbelicht is in de markt van robotisering.  
Ook in dit segment vindt u in Lely een betrouwbare partner met de juiste 
ervaring en kennis. Wat is de visie van Lely op dit thema en hoe kijken 
veehouders daar tegenaan? Een interessant gesprek met familie Zijsling 
uit Tjerkwerd over het melken met zes Astronaut A5 melkrobots en hun 
bedrijfsopvolging. Daartegenover hebben we een online interview gehad 
met familie Wensink uit Ontario, Canada, over het melken met tien 
Astronaut A4 melkrobots. Het is mooi om de verschillen, maar ook de 
overeenkomsten in hun manier van ondernemen terug te zien.

Voor de volgende editie zullen we een ander thema kiezen.  
Heeft u een leuk idee? Laat het ons graag weten!

Met vriendelijke groet,

Anne Meestringa

Center Manager

Lely Center Heerenveen

VOORWOORD

‘Mijn tip:
Vergeet niet 
de QR-code 

op pag. 30 
te scannen.

Cox neemt  
u mee door  
het bedrijf!’
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Jelle en Thea Zijsling runnen samen met hun zonen Pier Jan en Seakle een melkveebedrijf  

in Tjerkwerd. Inmiddels staat er een grote, brede 2+5+3 stal met daarin ruim 300 melkkoeien, 

een gedeelte jongvee en droge koeien. “Op een plezierige manier een zo goed mogelijk inkomen 

behalen,” dat is een belangrijk uitgangspunt voor het viertal. In februari 2020 zijn ze opgestart 

met zes Astronaut A5 melkrobots.

Twaalf uur per dag melken
In 2007 besloot de familie Zijsling om te investeren in een 
nieuwe melkstal, het type 2x12 Rapid Exit. Hiermee kon 
het bedrijf geleidelijk groeien in omvang. In 2017 besloot de 
familie om driemaal daags te gaan melken. Dat hebben de 
mannen bijna drie jaar lang volgehouden, in principe zonder 
hulp van buitenaf. “We moesten allemaal een keer tijdens de 
jaarwisseling melken,” herinnert Seakle zich nog goed.  
Jelle, Pier Jan en Seakle verdeelden de melkbeurten.  
Een week lang op hetzelfde tijdstip melken en de week 
daarop schoof iedereen een plekje door. Per melkbeurt 
waren ze al gauw zo’n vier uur kwijt. Dat kwam erop neer 
dat ze ’s avonds laat ook nog aan het melken waren. Er werd 
gekeken of er personeel bij kon komen om de melkbeurten te 
verdelen. Maar een zoektocht naar personeel was nog best 
lastig. “Zoek maar eens mensen die zeven dagen per week 
willen melken. Tja, die vind je eigenlijk niet. En als je ziet wat 
dat per jaar kost…,” redeneert Jelle. “En dan komt erbij dat je 
zelf óók nog steeds moet melken,” vult Seakle aan. Zo kwam 
het gesprek aan de koffietafel op automatisch melken.  
“Het is een hele investering. Maar je weet ook dat het voor  
de toekomst van de jongens is. Ze moeten het samen  
kunnen rondzetten,” legt Thea uit. 

Inmelken ging boven verwachting goed
Pier Jan steekt enthousiast van wal wanneer het gaat over 
hun keuze voor de Astronaut. “Eigenlijk wilden wij alleen 
maar Lely. Daar hadden we direct het meeste vertrouwen 
in. We zagen dat die de meeste melkingen haalde en wij 
wilden sowieso graag op drie melkingen per dag blijven 
zitten.” Jelle vult aan “Wat ons ook opviel is dat als je een 
Lely boer naar zijn ervaring vroeg ze echt heel enthousiast 
waren in vergelijking met andere merken.” De melkrobots 
zijn ingepast in de bestaande stal. Er zijn twee robots 
geplaatst in een tandemopstelling voor de vaarzengroep  
in de drie rijer van de stal, deze groep bestaat uit zo’n  
100 koeien. In het middelste gedeelte van de stal loopt de 
groep oudere melkkoeien, bestaande uit zo’n 200 stuks.  
Zij lopen op vier robots. Deze staan in een kassaopstelling.  
Voordat dit zo geplaatst kon worden, moest eerst de 
melkstal gedemonteerd worden. “De tijdelijke opstelling 
liep direct heel goed. En de opstart ging heel plezierig.
Eigenlijk ging het inmelken boven verwachting goed.  
De koeien leerden dat heel snel. De servicemonteurs  
van Lely Center Heerenveen zijn ’s avonds rond een uur  
of negen weggegaan en wij zijn tot een uur of één in  
de stal gebleven. De meeste koeien waren toen al voor de 

REPORTAGE ZIJSLINGREPORTAGE ZIJSLING

‘JE MOET HET  
MET RUST LATEN,  
HET GAAT GEWOON 
GOED!’

Jelle, Pier Jan, Thea en Seakle Zijsling
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REPORTAGE ZIJSLING

tweede keer in de robot geweest. ‘s Ochtends om circa vier 
uur zijn we weer naar de stal gegaan. Er waren toen al een 
aantal uit zichzelf naar de robot gegaan. Dat vonden wij 
heel bijzonder! Het ging echt boven verwachting goed!” 
vertelt Pier Jan. “Ik vond het héél mooi toen de robots 
er waren. Elke keer kijk je op de klok dat je weer bijna 
moet melken, maar dat hoefde niet meer!” vertelt Jelle 
enthousiast. Thea vult aan: “Hij was eerst wel een beetje  
uit zijn ritme hoor, haha!’. 

Routine blijft erin
In principe moet iedereen zich alleen kunnen redden, maar 
ieder heeft wel zo zijn voorkeur: Thea verzorgt de kalveren, 
Pier Jan houdt zich met name met de koeien bezig en Seakle 
is meer de machineman. Het ritme per dag verdeeld over 
Jelle, Pier Jan en Seakle is erin gebleven, maar nu vullen 
ze deze tijd anders in. “We houden deze drie momenten 
per dag erin en verder laten we het los. Je doet eerder te 
veel, dan te weinig.” legt Pier Jan uit. “In een uurtje heb 
je het werk ’s avonds gedaan,” vertelt Jelle. “Doordat we 
nu aandacht kunnen besteden aan de rest van het bedrijf 
en die dingen nog beter kunnen doen, moeten we ervoor 
zorgen dat de robots weer terugverdiend worden.”  
Seakle is het afgelopen jaar veel aan het verbouwen geweest. 
Zo is er een kantine gebouwd boven de robotruimte en zijn 
er buiten nieuwe kalverhokken gemaakt. 

Belang van datamanagement
In hoeverre is data van belang voor dit bedrijf en durven 
ze hier volledig op te vertrouwen? “We zijn destijds 
al begonnen met de stappenteller om de activiteit en 
tochtigheid te monitoren. Dus daar begon het vertrouwen 
op data. Eerst vind je dat wel spannend, maar naarmate 
je er meer mee werkt zie je dat de data klopt en vertrouw 
je er steeds meer op.” vertelt Jelle. “Data helpt ons om 
overzicht te houden, daar zouden we niet zonder kunnen.” 
concludeert Pier Jan. “Het managementprogramma is  
heel gebruikersvriendelijk. Daar kan iedereen mee werken. 
Er zijn hele handige lijstjes. Zoals het gezondheidsrapport, 
de ophaalkoeien en de lijstjes voor het klauwbekappen.  

Dat werkt wel heel mooi.” vertelt Pier Jan. Lely heeft als 
missie om door automatisering het leven en het werk van 
een melkveehouder aangenamer te maken. De vuistregel 
daarbij is dat 20% van de kudde, 80% van de arbeid nodig 
heeft. Kortom: het meeste werk zit in een klein deel van  
de koeien. “Ja, daar heb ik over nagedacht en ergens klopt  
dat wel. De koeien waar wat mee aan de hand is, daar  
ben je mee bezig. De koeien die het supergoed doen, daar 
heb je eigenlijk geen werk van, dat is geautomatiseerd.  
Die zie je weinig, die redden zich wel. En dat is goed.” 
redeneert Pier Jan. “Het werk zit hem in de ophaalkoeien, 
de attentiekoeien nakijken, langs de boxen en boxen 
strooien.” Seakle vult aan: “Het scheelt echt heel veel tijd 
vergeleken met de melkstal, waarschijnlijk wel een  
persoon per dag!”

Werkplezier is toegenomen
De familie melkt nu ruim een jaar automatisch. Wat heeft 
dit hen tot nu toe gebracht? Allemaal tegelijk geven ze 
hetzelfde antwoord: “Tijd!” Jelle legt uit: “Veel meer vrije 
tijd, veel meer flexibiliteit en ook meer werkplezier in 
het boeren. De koeien zijn plezieriger en gemakkelijker 
geworden.” Zowel voor de veehouder als voor de dieren is 
het welzijn toegenomen. Pier Jan vult aan: “De klauwen 
zijn ook sterk verbeterd. De koeien die wat slechter waren, 
die bloeien nu helemaal op, ze doen het in hun eigen ritme 
en er is meer rust.” De Juno schuift het voer de hele dag 
door aan, waardoor er ook meer loop is naar het voerhek 
en naar de robot. Het bedrijf zit op een gemiddeld aantal 
van 3,2 melkingen per dag. Wat betreft de vrije tijd op 
de robot zit dit bij de vaarzengroep rond de 11% en in de 
oudere groep richting de 20%. Pier Jan deelt zijn ervaring: 
“Je moet het met rust laten. Wij hebben drie momenten  
op een dag dat we in de stal zijn en onze dingen doen.  
En voor de rest met rust laten. Het gaat gewoon goed!” 

Bedrijfsgegevens melkveebedrijf  
Mts. Zijsling-Hijlkema in Tjerkwerd
Het bedrijf heeft momenteel zo’n 330 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee. Het rollend jaargemiddelde zit 
op 10.910 liter melk per koe met 4,27% vet en 3,66% 
eiwit. Op het naastgelegen bedrijf wordt een deel van 
het jongvee opgefokt. Het bedrijf beschikt over 142 
hectare land. Sinds februari 2020 wordt er door zes  
Astronaut A5 melkrobots gemolken en wordt het  
voer automatisch aangeschoven door de Juno.

‘DATA HELPT ONS 
OM OVERZICHT 

TE HOUDEN, DAAR 
ZOUDEN WE NIET 

ZONDER KUNNEN.’

‘DE KOEIEN ZIJN 
PLEZIERIGER EN 
GEMAKKELIJKER

GEWORDEN.’

REPORTAGE ZIJSLING

Jelle Zijsling
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AGRARISCHE JONGEREN FRIESLAND

De broers Pier Jan (32) en Seakle (30) zien 

toekomst in het boeren en willen het familie-

bedrijf graag voortzetten. De boerderij in 

Tjerkwerd gaat al vele decennia over van 

vader op zoon. In 1950 is grootvader Zijsling 

begonnen en óók hij heeft het bedrijf destijds 

van zijn vader overgenomen. Vader Jelle is 

in 1979 in maatschap met zijn vader gegaan. 

In de loop van de jaren zijn de stallen en de 

veestapel verder uitgebreid. Thea en Jelle 

kregen vier kinderen, waarvan Pier Jan en 

Seakle het bedrijf gaan overnemen. 

Seakle wilde altijd al boer worden, maar heeft eerst nog 
een uitstapje gemaakt naar de mechanisatie. Zijn broer  
Pier Jan had het er vroeger altijd wel over, maar toen 
hij ouder werd dacht hij na over een ‘normale baan’. 
Uiteindelijk kwam hij weer terug op de boerderij en  
besefte hij hoe goed dit werk eigenlijk bij hem paste.  
“Het is toch wel heel erg mooi, het ondernemen, de 
resultaten, de dieren en de vrijheid.” beargumenteert  
Pier Jan zijn beslissing. Beide broers zijn nu volledig aan 
het werk op de boerderij en zijn sinds 2013 met hun ouders 
Thea en Jelle in maatschap. De samenwerking tussen de 
vier verloopt van nature heel soepel, alles gaat in overleg. 

Het plan is dat Seakle op de boerderij gaat wonen en 
Jelle en Thea naar het dorp gaan verhuizen. Jelle heeft 
een racefiets gekocht, want hij wil op termijn wel gaan 
afbouwen en het meer aan de jongens overlaten.  
“De jongens regelen nu al heel veel. Eerst maar even  
rustig doorgaan en dan zien we het wel,” vertelt Jelle. 

Hoe zien de broers de toekomst van het bedrijf? Pier Jan: 
“Alles past momenteel goed bij elkaar qua bedrijfsgrootte: 
de veestapel, de stal, de grond en alles binnen de regels.  
Maar we zouden binnen deze bedrijfsomvang nog wel  
meer melk onder de koeien vandaan willen halen.  
Zo richting de 12.000 liter melk per koe, per jaar.  
Dat willen we bereiken door rondom het melken alle 
puntjes op de i te zetten. Daar liggen nog wel kansen.”

Bedrijfsovername en bovenstaande thema’s kunnen echter 
niet los van elkaar gezien worden en komen samen in 
één woord: perspectief. Perspectief om het bedrijf over te 
kunnen nemen, perspectief op een fatsoenlijk inkomen, 
perspectief voor voldoende winstgevendheid om benodigde 
investeringen te kunnen doen en perspectief om het bedrijf 
verder te kunnen ontwikkelen. Voor de één betekent dit 
groei, voor een ander verbreding en voor weer een ander 
natuur inclusief boeren of biologisch. Geen goed of fout, 
maar ieder op zijn manier. 

Iedereen heeft te maken met de veranderende omgeving  
en als jonge boeren spelen we daarop in. Verandering biedt 
ook kansen! Er is veel geld beschikbaar voor de landbouw. 
Helaas wordt er op dit moment veel geld besteed aan 
projecten gericht op de korte termijn. Als Agrarische 
Jongeren Friesland pleiten we voor de lange termijn en 
zetten we vol in op innovaties. In Nederland lopen we 
wereldwijd voorop en dat willen we blijven doen. 

Het Noorden is bij uitstek de plek voor toekomstgerichte 
melkveehouderij. Er is ruimte. Met onder andere de  
Dairy Campus is onderzoek aanwezig én we hebben 
relatief veel opvolgers (de AJF vertegenwoordigt bijna  

900 leden/opvolgers). Door ons te blijven ontwikkelingen 
en innoveren en met ruimte om te ondernemen zorgen  
we voor perspectief voor de jonge boer!

Ook lid worden?
Nieuwsgierig geworden naar AJF of bent u al een  
paar keer mee geweest naar uw afdeling in de buurt?  
Word dan snel lid! Kijk op www.ajfriesland.nl 

Agrarische Jongeren  

Friesland

Boer wurde, 
boer wêze.

Er speelt op dit moment erg veel in de landbouw: stikstof problematiek, Co2, biodiversiteit  

en veenweide om maar eens een paar te noemen. U zou daardoor bijna vergeten dat 

bedrijfsovername hét speerpunt van de Agrarische Jongeren Friesland is.

BEDRIJFSOVERNAME  
EN PERSPECTIEF

In deze rubriek geven we de Noordelijke Agrarische 
Jongeren de mogelijkheid om verbinding te zoeken met 
andere jongeren en ook kennis en ervaringen te delen. 
Ditmaal de beurt aan de Agrarische Jongeren Friesland. 
De volgende editie geven we de pen graag door aan het 
Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt óf het Drents 
Agrarisch Jongeren Kontakt. 
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Seakle en Pier Jan Zijsling

Boerderij Zijsling, Tjerkwerd
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Niet alleen de groeiende bevolking en 

daarmee de vraag naar meer voedsel, maar 

ook de kwaliteit van arbeid wordt een steeds 

grotere uitdaging. Groei en efficiëntie zijn 

de sleutelwoorden. Door veehouder, koe, 

technologie en wereldwijde kennis aan 

elkaar te koppelen begeleiden wij grotere 

melkveebedrijven om op de meest efficiënte 

manier de hoogst mogelijke kwaliteit en 

kwantiteit melk te produceren.

Minder input, betere output 
Het doel is altijd om meer melk van hoge kwaliteit te 
produceren, maar tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk te 
werken en kosten te besparen. Meer nog dan bij reguliere 
bedrijven draait het om efficiencyverbetering en het 
standaardiseren van processen. Het resultaat wordt  
beter wanneer het aantal activiteiten wordt beperkt  
en de workflows worden geoptimaliseerd. Binnen het  
Dairy-XL concept richten we ons op minder input én  
een betere output. Uiteindelijk levert dit voor de 
veehouders onder aan de streep meer op. 

Een stal om te managen
De koe staat centraal bij automatisering en het  
aanpassen van dagelijkse routines. Haar gedrag, 

gezondheid en lactatiecyclus zijn leidend bij het (her)
inrichten van een melkveebedrijf en de bijbehorende 
werkzaamheden en organisatie. Door automatisering en 
technologie naar de koeien te brengen (en niet andersom), 
zal repeterend werk aanzienlijk worden verminderd en kan 
er geprofiteerd worden van een kleiner en gekwalificeerder 
personeelsbestand. De stal is niet langer meer de plek  
waar gemolken wordt, maar waar gemanaged wordt.  

Koe, veehouder en technologie
Maar hoe werkt dit Lely Dairy XL-concept precies?  
Lely staat voor het vrij koeverkeer concept in het 
algemeen. Met vrij koeverkeer bepaalt de koe zelf wanneer 
ze eet, drinkt, gaat liggen of wordt gemolken. Dit verhoogt 
haar welzijn. Bovendien zorgt voldoende ruimte in de stal 

ervoor dat de koe haar natuurlijke gedrag kan vertonen, 
wat vervolgens haar algehele welzijn verbetert en dus de 
melkgifte bevordert. Daarnaast is onze Dairy XL-visie 
gebaseerd op drie principes: 

1 Geef koeien de tijd om melk te produceren (koe)
2 Centreer alle werkzaamheden rondom de koe   
 (veehouder)
3 Verhoog de efficiëntie door focus op  
 management (technologie)

10 | KOErs 2021



DAIRY XL

Samenhang levert resultaat
Om een optimaal bedrijfsplan te maken kijken we  
altijd naar de driehoek: koe, veehouder en technologie. 
Deze drie elementen moeten in balans zijn en op elkaar 
afgestemd worden. Op basis van een ideale lactatiecyclus 
wordt gekeken naar het aantal koe contactmomenten en 
de daarbij behorende werkzaamheden. De terugkerende 
taken worden overgenomen door technologie. De groep 
melkkoeien draait consistent. Elke koe doet het in haar 
eigen tempo. De technologie verzamelt gegevens en op 
basis daarvan worden de juiste managementbeslissingen 
gemaakt. Door automatisering en standaardisering in 
processen blijft er meer tijd over voor de veehouder om 
zich te focussen op uitzonderingen. Deze worden in de 
managementsoftware naar voren gebracht en daarop  
kan actie worden ondernomen door de veehouder. 
Hierdoor kan er op basis van uitzonderingen worden 
gemanaged. De aard van de arbeid verandert, van 
herhaald melken naar specifieke behandelingen voor  
de koeien die dat nodig hebben.

Geautomatiseerd stalconcept
Het Lely Dairy XL geautomatiseerd stalconcept is 
ontwikkeld om te managen. Onze ontwerpen zijn 
gebaseerd op de eerdergenoemde drie principes  
(koe, veehouder, technologie). Daarnaast is de stal 
ontworpen rond de negen contactmomenten per koe  
voor het managen van de lactatiecyclus. Deze conceptstal 
is het ultieme plaatje voor zowel de koeien als de 
veehouders. Elk onderdeel van het ontwerp is gericht op 
het managen van een bepaald deel van de lactatiecyclus 
van de koe. Alle koeien hebben op specifieke momenten 
tijdens hun lactatie aandacht nodig van de veehouder. 
Richt de stal daarom zo in dat de koeien met behulp 
van de farm managementsoftware automatisch van 
het melkgroep gedeelte naar het management gedeelte 
kunnen worden gesepareerd. 

‘20% VAN DE KUDDE, 
HEEFT 80% VAN DE 
ARBEID NODIG.’

Koe contactmomenten
Dit start bij de transitieperiode. Dit is de farr-off groep 
voor droge koeien en introductie van vaarzen.  
Twee weken voor het afkalven gaan de koeien naar 
de close-up groep. Na het afkalven gaan ze naar een 
opstartgroep waar de lactatie op gang kan komen.  
Zodra een koe het ritme heeft gevonden gaat ze naar  
de productiegroep om de productie op te voeren.  
Elke koe blijft de rest van de lactatie in haar eigen  
groep zodat ze optimaal profijt heeft van een rustige, 
stressvrije omgeving, zonder obstakels. Dit leidt tot 
natuurlijk gedrag en optimale voortplanting.  
Sensoren en technologie bieden ondersteuning bij 
bijvoorbeeld het identificeren van koeien die kunnen 
worden geïnsemineerd. Met ons managementsysteem 
kan de veehouder koeien selecteren voor specifieke en 
preventieve behandelingen, zoals drachtigheidscontrole, 
klauwbekapping, vaccinaties en afname van bloedmonsters, 
et cetera. De uiteindelijke fase van de lactatie is 
droogzetten en opnieuw preventieve klauwbekapping 
voordat de koe teruggaat naar de farr-off groep in de 
transitiestal.  

Hierdoor ontstaat er een aangename werkomgeving   
door goed management van de kudde en een goede 
verzorging van de afzonderlijke koeien. Ook verbeteren  
de resultaten. Niet alleen van de melkproductie, maar 
ook het welzijn van veehouder en koe. Meer resultaat  
met minder inspanning.

9 koe contactmomenten
1 Droogzetten 

2 Klauwbekappen

3 Afkalven

4 Verse koe

5 Lactatie 

6 Insemineren

7 Drachtigheidscontrole

8 Klauwbekappen

9 Vaccinatie

Frank van der Staak

Farm Management Specialist Dairy XL  

Lely International

STALCONCEPT

  far off

 close up

 stressvrij afkalven

 begin lactatie

 melkgroepen

 separatie behandelgebieden
Meer weten? 
Scan de QR code

De grotere melkveehouder met een melkveestapel  

vanaf 500 koeien vindt in het team van Lely Dairy XL  

een partner die hem en zijn bedrijf naar een duurzame, 

winstgevende en aangename toekomst leidt. 

Mocht u belangstelling hebben voor een  

vrijblijvend adviesgesprek? Neem contact  

op met Lely Center Heerenveen.

DAIRY XL TEAM

12 | KOErs 2021 KOErs 2021 | 13 



KOErs 2021 | 15 

AVONTUREN IN HET BUITENLAND

PASSIE VOOR DE SECTOR IN HET BUITENLAND

In deze rubriek hebben we een gesprek met 

een aantal van onze collega’s over het thema 

van het magazine, namelijk XL-bedrijven. 

Deze bedrijven zijn ook vaak in het buitenland 

gevestigd. Ditmaal een gesprek met onze 

collega’s Gerrit, Jan Gjalt en Thomas over  

hun buitenlandse ervaringen in combinatie 

met hun passie voor de agrarische sector. 

Wie  Gerrit Kooistra
Functie Verkoopadviseur Astronaut 
 Denemarken, Amerika en Rusland

OP AVONTUUR  
IN RUSLAND 

Gerrit combineert zijn baan bij ons met de 

werkzaamheden op de boerderij, waar hij  

in maatschap zit samen met zijn ouders. 

Over de grens kijken
In zijn studentenperiode kreeg hij een aantal keren de 
mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. “Je kan beter 
ook even over de grens kijken, dat is ook wel gezond.  
Dan weet je ook hoe goed je het hier hebt.” beargumenteert 
Gerrit zijn keuze. De eerste keer ging hij naar Denemarken. 
Een jaar later koos hij voor Amerika. Hier werd de afstand 
al een stuk groter en daarmee de melkveebedrijven ook 
(denk aan: 1.500-2.000 koeien). “Ik wilde graag ‘big, bigger, 
biggest’ eens zien!” 

Rusland
Maar het echte avontuur vond hij in Rusland. “Gerrit wilde 
avontuur en hij kreeg avontuur.” vertelt hij lachend.  
“Ik heb daar geholpen om een melkveebedrijf vanaf nul  
op te zetten, het is nu uitgegroeid tot een megabedrijf. 
Op een bepaald moment werd er 24/7 gemolken in een 
40-stands carrousel met lokaal personeel.” legt hij uit. 

‘DIE GROTE TREKKERS IN AMERIKA!  
ECHT DIKKE TREKKERS, MACHTIG!’

Scan de code en neem een kijkje op een van  

de Russische melkveebedrijven.

Wie  Jan Gjalt Arends 
Functie Product specialist barn & feeding 
 Nieuw-Zeeland

RELAXTE SFEER IN 
NIEUW-ZEELAND 

Het familiebedrijf van Jan Gjalt Arends  

is al ruim 100 jaar in de familie. Hij houdt 

zich uitsluitend bezig met de opfok van 

jongvee. Dit kan hij goed combineren met  

zijn baan als Product specialist bij ons. 

Nieuw-Zeeland 
Hij was net een jaar bij ons werkzaam als servicemonteur 
Astronaut toen zijn zus een stageplek zocht in het 
buitenland. Via via werd de stageplek geregeld bij een 
Lely Center in Nieuw-Zeeland. Jan Gjalt liet zich de kans 
natuurlijk niet ontnemen om zijn zus te bezoeken.  
 
Klanten bezoeken
Daarnaast vroeg het Center of Jan Gjalt een aantal  
dagen wilde werken bij een van haar klanten. Het doel 
was het werken met melkrobots te optimaliseren en 
ook het trainen van personeel in robotonderhoud op dit 
bedrijf. “Veel onderdelen liggen daar op voorraad bij de 
boer. De servicemonteurs moeten best grote afstanden 
overbruggen en daarom is het handig dat klanten ook 
getraind worden in robotonderhoud.” Verder heeft  
Jan Gjalt daar veel van het land gezien en rondgereden.  
“Ik ben best een beetje verliefd geworden op de natuur  
en mentaliteit van Nieuw-Zeeland. Echt hele relaxte,  
chille mensen!” vertelt hij enthousiast. 

‘DE MENTALITEIT IN  
NIEUW-ZEELAND IS  
ZO CHILL, ECHT HELE  
RELAXTE MENSEN!’

Scan de code en neem een kijkje op het  

melkveebedrijf van Dion van Leeuwen en 

Meg Coombs in Nieuw-Zeeland.
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Jaco Smit
Farm Management Support 

Adviseur

Germ van der Heide
Project & Service Coördinatie

Jeroen Krops
Servicemonteur Regio 4

Beau Berga
Feeding & Barn team

Johan de Vries
Servicemonteur Regio 1

Benny Bont 
Product Specialist Regio 4

Joubert Offenga
Servicemonteur Regio 2

Jaap Tjeerd HeidaFarm Management Support Adviseur

Christiaan Schoenmaker

Servicemonteur Regio 4

Julian Dijkstra
Servicemonteur Regio 2

Dennis Galema 
Product Specialist Regio 1

Jurian Rijpma
Project Coördinatie

Wendy Hoeksma

Business Support

Jurjen de Jong
Farm Management Support Adviseur

Wienan Kobes
Servicemonteur Regio 3

Klaas Jan Solle
Servicemonteur Regio 3

Willem Bruinius
Servicemonteur Regio 4

Jan Ottema
Servicemonteur Regio 3

Erwin de Jong 
Servicemonteur Regio 2

Lambertus Heegsma

Servicemonteur Regio 1

Wybren JorritsmaServicemonteur Regio 2

Jan Gjalt Arends 
Product Specialist  
Feeding & Barn

Franciscus Brandsma

Verkoopadviseur Astronaut

Jarno Kuiper
Feeding & Barn team

Frans de Vries
Servicemonteur Regio 2

Lieuwe Veenema
Servicemonteur Regio 2

Jellie den HartoghConsumables Adviseur

ONZE SPECIALISTEN

Marco de Vries
Servicemonteur Regio 2 Marco Deuten

Servicemonteur Regio 4

Gert Huiberts
Business Support

Marian Snoeken
Business Support

Harry Bron 
Business Support

Marieke Scherphof

Verkoopadviseur Astronaut

Hayo Wind
Service Manager

Melle Plat
Product Specialist Regio 3

Anne Meestringa
Center Manager

Anne Zwaan  
Business Support

Dennis Peereboom 
Servicemonteur Regio 1

Douwe Visser
Teamlead Bussines Support

Gerrit Kooistra  
Verkoopadviseur Astronaut

Jan Kornelis Tolsma
Servicemonteur Regio 1

Jelmer de Roos
Servicemonteur Regio 1

Obe Lycklama á Nijeholt

Servicemonteur Regio 1

Mente Bijlsma

Business Support

Minne Fokkema
Product Specialist Regio 2

Richard Waijer
Servicemonteur Regio 4

Pascal Metting
Servicemonteur Regio 4 Peter Radema

Feeding & Barn team

Hessel Stegenga
Verkoopleider en  
Verkoopadviseur Astronaut Hessel van der Veen  

Feeding & Barn team Hiltsje de Visser
Consumables Adviseur

Jan Dol 
Consumables Adviseur

Lex Baas
Servicemonteur Regio 4

Piet-Jan de VriesVerkoopadviseur Vector 

Remco Uittenbogaard

Servicemonteur Regio 1

Oane Beukens
Feeding & Barn team

René Ensing
Servicemonteur Regio 1

Trienco Groefsema
Servicemonteur Regio 3 Uidzen van der WierServicemonteur Regio 3

Sander de Weerd
Servicemonteur Regio 3

Stijn Robben
Servicemonteur Regio 4 Sybrit Pen

Marketing & Communicatie Thomas Kap
Servicemonteur Regio 2
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GROEIPROCES  
IN AUSTRALIË EN  
NIEUW-ZEELAND 

AVONTUREN IN HET BUITENLAND

ASPERGE TIJD!
Personen 4 personen
Bereidingstijd 25 minuten

 
Het aspergeseizoen is weer begonnen, daarom heeft 
Lely voor u een heerlijk familiegerecht samengesteld. 

Wat heeft u allemaal nodig 
600 gram geschilde witte asperges, 2 teentjes knoflook, 
5 eieren, 250 ml kookroom, 150 gram geraspte kaas, 
200 gram hamblokjes, 700 gram aardappelschijfjes, 
half bosje peterselie, peper, zout en nootmuskaat. 

Stappenplan
Verwarm de oven voor op 200ºC. Vet de ovenschaal
in met olie. Schil de asperges en snijd ongeveer
2 cm van de onderkant af. Kook de asperges in een  
pan met water en zout beetgaar in ongeveer 5 minuten.
Kook ook de aardappelschijfjes in 5 minuten beetgaar.
Meng de eieren, kookroom, knoflook, hamblokjes, de
helft van de kaas en de aardappelschijfjes door elkaar.
Breng het mengsel op smaak door nootmuskaat, peper
en zout toe te voegen. Giet de gekookte asperges af
en snijd deze in gelijke stukken. Voeg de gesneden
asperges toe aan het aardappelmengsel en schep het
vervolgens in de ovenschaal. Bedek de ovenschotel
met de overige geraspte kaas.  

Zet de ovenschaal in de oven en bak deze in ongeveer  
25 minuten goudbruin en gaar. Daarna is het tijd om  
te serveren.

Tip: asperges horen bij aankoop lichtglanzend te zijn, wit van kleur, 
niet ingedroogd aan de onderzijde en piepen als ze langs elkaar 
wrijven. De kopjes van asperges moeten gesloten zijn en 
het snijvlak van de stengel mag niet verkleurd zijn. Ook mogen ze 
niet zuur ruiken. Asperges zijn gevoelig voor uitdrogen, dus let 
erop dat ze er bij aankoop fris uitzien.

DIT MOET U ZEKER PROEVEN! 
Heeft u de aspergeschotel  gemaakt? Deel met ons een foto  van uw aspergeschotel via  info@hee.lelycenter.com

Wie  Thomas Kap
Functie Servicemonteur robots regio 2 
 Australië en Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland 
Tenslotte kreeg Thomas, voordat hij terugging, via 
diezelfde katoenboer nog de kans om op een loonbedrijf in 
Nieuw-Zeeland te werken. “Voordat ik wegging, zat ik niet 
goed in mijn vel. Maar in het buitenland leer je jezelf wel 
redden. Je moet in oplossingen denken. Je bent toch alleen 
en ik heb ook wel heimwee gehad. Maar uiteindelijk heeft 
het me heel goed gedaan. Ik heb daar zovéél geleerd en 
gezien. Daarom ben ik nu zelf ook veel relaxter. Ik kan het 
iedereen aanraden!” vertelt Thomas trots. 

‘EASY GOING, EEN BIERTJE,  
GEZELLIGHEID, RUIMTE,  
DIEREN, NATUUR ÉN VRIJHEID!’

Benieuwd naar meer verhalen van deze collega’s? 

Vraag er gerust naar, ze hebben veel avonturen  

beleefd en vertellen daar graag over! 
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Hij is niet geboren op de boerderij,  

maar er zit wel degelijk agrarisch bloed 

in Thomas Kap. Toch koos hij eerst voor 

een andere richting, namelijk de opleiding 

watersporttechniek. 

Australië
De watersport is relatief seizoensgebonden, vandaar dat 
Thomas uiteindelijk een andere uitdaging zocht, maar wat 
precies wist hij nog niet zo goed. Via vrienden hoorde hij 
over het werk en de mentaliteit in Australië. “En hele dikke 
trekkers!” Het avontuur startte bij een graanbedrijf in 
Australië, hier hielp hij met de oogst. Vervolgens vond 
hij in de kroeg zijn volgende werkgever. Een lokale 
katoenboer. “Het water is schaars. Dat maakt dat je goed 
moet plannen wanneer je water nodig hebt. Alles daar 
hangt af van water.” legt Thomas uit. Daarna belandde 
hij bij een (voormalig) Friese melkveehouder met zo’n 500 
melkkoeien. “Daar hebben wij met name al het zaaiwerk 
gedaan. Maar ook wel koeien gemolken.” vertelt Thomas. 
Het vee staat daar altijd buiten. Behalve de melkstal of 
robots, die onder dak staan. Heel anders dan in  
Nederland. In zijn Jeep is hij vervolgens vanuit  
Zuid-Australië naar Noord-Australië gereden en  
heeft er veel van het land gezien. 
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ONZE KOEIEN, ONS VERHAAL!

Op alle onderdelen grip geeft rust.
Het is een plezierig gevoel dat je weet dat het in de stal allemaal lekker loopt. Met een uitgebreid assortiment  
Lely verbruiksartikelen weet je dat je koeien, je melk en alle Lely-apparatuur in optimale conditie blijven.  
Maar daarnaast is het goed om grip te hebben op je gehéle bedrijfsvoering. Lely Farm Management Support  
kan je hiermee ondersteunen. Dat geeft rust!

* Bij het maken van een jaarafspraak over onze Consumables krijg je nu een FarmScan Cadeau! Vraag onze adviseur.

Slim boeren is een keuze.

  Cow Care

  Milk Care

  Machine Care

  Farm Management

“Samen met Lely 
 heb ik alles goed 
 voor elkaar.”

www.lely.com/heerenveen

Lely FarmScan 
CADEAU  

bij jaarafspraak
Consumables*.

Bij Melkveehouderij Veenhuizen in Musselkanaal lopen 
in ieder geval twee hele geliefde dames in de stal. Evi en 
Corrie zijn de favoriete koeien van Lisan (11) en Ilse (8) 
Veenhuizen. Deze meiden zijn grote dierenliefhebsters 
en regelmatig in de stal te vinden. Lisan vond het jammer 
dat er melkrobots in kwamen, vanaf toen kon ze helaas 
geen koeien meer melken.  

Evi is de favoriete koe van Lisan. “Een hele lieve koe die 
helemaal niet bang is. Toen Evi nog een kalf was, liep ik al 
met haar aan het halster over het erf.” vertelt ze trots.  
Dat doen ze nu nog steeds. Evi is een vaars en op dit 
moment weer gedekt door de stier op het bedrijf.  
Haar eerste kalf heet Fien en ook zij krijgt veel persoonlijke 
aandacht. Lisan weet heel goed wat ze later worden wil: 
boerin! Ze voelt de koeien goed aan en ziet direct of er iets 
met ze aan de hand is. En deze dame heeft ook  
al haar eigen trekker. Een hele stoere meid! 

Corrie is de favoriete koe van Ilse. “Je herkent Corrie direct, 
ze blijft altijd aan het voerhek staan als je eraan komt.  
En als je wilt, kun je zelfs op haar zitten,” vertelt Ilse.  
Corrie is vernoemd naar haar moeder. Corrie krijgt altijd 
wat extra aandacht van Ilse (en haar vader). Ilse kon ons 
ook precies vertellen dat Corrie een vaarskalf verwacht, 
want Corrie is geïnsemineerd met gesekst Jersey sperma. 
Ilse weet nog niet zo goed wat ze later wil worden.  
“Toen ik klein was wilde ik graag kangoeroeverzorgster 
worden, daarna zeehondenverzorgster, vorig jaar juf en  
nu wil ik ook boerin worden, maar misschien volgend 
 jaar weer juf.”  

Evi en Corri zijn
de favorieten uit  
Musselkanaal

In deze rubriek zetten wij een bijzondere koe in het 
zonnetje. Dit kan een bijzonder verhaal zijn over een 
koe met prachtig exterieur of een koe die al heel wat 
gepresteerd heeft. Achter veel van onze dieren zit een 
persoonlijk verhaal, voor jong en oud. Heeft u een mooi 
verhaal over een van uw koeien en mogen we daar  
een reportage over maken? Stuur ons een berichtje!  
Mail uw verhaal naar spen@hee.lelycenter.com.

Lisan met Evi

Ilse met Corrie
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FEEDING XL

In de afgelopen jaren ziet Lely ook steeds vaker interesse 
bij grotere bedrijven ontstaan voor de Lely Vector. Door de 
grootte van de bedrijven neemt ook de hoeveelheid aan 
arbeid toe. Het melken en voeren kost meer tijd, maar ook 
de zorg voor de koeien kost meer tijd. Doordat Lely o.a.  
de eerste twee repeterende werkzaamheden overneemt,  
kan de veehouder meer tijd besteden aan de zorg van 
het vee en hierdoor met minder arbeid het bedrijf beter 
managen. Een win-win situatie!

Tijd, behoefte en beschikbaarheid
Net als bij relatief kleine bedrijven is het voeren op grotere 
bedrijven niet anders en heeft u te maken met drie 
belangrijke factoren: tijd, behoefte en beschikbaarheid. 
Gedurende de dag hebben koeien eigenlijk weinig tijd. Wist u 
dat een hoogproductieve koe meer dan 8,5 uur per dag aan 
het eten is en meer dan 10,5 uur per dag aan het herkauwen? 
Doordat ze zoveel aan het eten zijn, moet de veehouder ervoor 
zorgen dat altijd de juiste hoeveelheid voer aanwezig is. 
Bovendien eet elke koe op een ander moment. Dit is de factor 
beschikbaarheid. De Lely Vector zorgt ervoor dat er 24/7 
vers voer voor de koeien ligt. Bij grotere bedrijven is  
er meestal ook een grotere variatie in groepen.  

Elke groep heeft zijn eigen behoefte. Het Vector automatisch 
voersysteem voert elke groep het precieze rantsoen wat 
deze groep nodig heeft; van jongvee tot verschillende 
groepen in lactatie.

Automatisch voeren met meerdere MFR’s
Maar hoe voert u dan 500 of meer dieren met de Lely Vector? 
Net als bij melkrobots wordt er een extra systeem bij 
geplaatst om zo de capaciteit te vergroten. Dat betekent 
dat er bedrijven zijn waarbij we met twee of drie, óf zelfs 
vier systemen draaien. Het is echter ook mogelijk om de 
laadcapaciteit van de Lely Vector te verhogen door middel 
van een doseerinrichting. Voor beide mogelijkheden 
schetsen we twee voorbeelden uit de praktijk. Meerdere 
systemen op een bedrijf vraagt uiteraard wel om de  
juiste indeling. Waar staan de voerkeukens? Hoe rijdt 
de meng- en voerrobot over het bedrijf? Lely heeft een 
speciale projectflow ontwikkeld, zodat we u kunnen 
begeleiden van idee naar realisatie.  

Jelmer Ham

Product Manager Feeding

Lely International

Waar ter wereld u ook komt, hoe groot de bedrijven ook zijn, het is voor elk bedrijf belangrijk  

dat de koeien op het juiste moment het juiste rantsoen gevoerd krijgen. Sinds de introductie  

van de Lely Vector draaien er wereldwijd meer dan 1.000 Lely meng- en voerrobots rond  

op verschillende type bedrijven; van melkvee, vleesvee tot aan geiten. 

* Resultaten van het Lely Vector systeem zijn bedrijfsafhankelijk. Neem contact op  
 met Lely Center Heerenveen om een verwachting voor uw bedrijf te laten calculeren.

Melkveebedrijf in Italië 
Een mooi voorbeeld vindt men in Italië. Dit bedrijf is 
ooit begonnen met één voerkeuken en één meng- en 
voerrobot. Op dit moment wordt er gemolken met  
14 melkrobots op twee locaties. Hier rijden eind juni 
in totaal 6 meng- en voerrobots rond, verdeeld over 
3 voerkeukens om zo de hele veestapel te voeren. 
Met de komst van de Vector is de productie gestegen 
met 3 liter melk per koe*.

Melkveebedrijf in Duitsland
Een melkveebedrijf in Duitsland met 550 melkkoeien 
en een conventioneel melksysteem. Op dit bedrijf 
voeren twee meng- en voerrobots met één 
voerkeuken alle 550 melkkoeien. De voerkeuken 
is een hybride uitvoering waarbij de maïs wordt 
geladen met een maïs-doseerinstallatie. Alle andere 
ingrediënten worden met de voergrijper  
of vijzels geladen. Doordat dit bedrijf met de  
Lely Vector is gaan voeren hebben ze het percentage 
restvoer verminderd van 15% tot 1%, een stijging 
van 4 liter melk per koe gerealiseerd, een arbeids-
besparing van 700 uur en € 10.000,- euro per jaar 
lagere brandstofkosten*. 
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Op dit moment zijn er wereldwijd  
210 bedrijven met met acht of  
meer Lely Astronaut melkrobots.  
Deze 8+ robot-bedrijven vormen  
de Red Cow Community en is te 
herkennen aan de grote rode koe  
op het bedrijf. 

Red Cows in regio  
Lely Center Heerenveen: 
•  Heerink, Noordbroek (8x)
•  Dijkstra, Rasquert (8x)
•  Van der Meer, Oldeboorn (9x) 1-9-2020  

Obe Lycklama á Nijeholt    
Servicemonteur regio 1

1-9-2020  
Christiaan Schoenmaker   
Servicemonteur regio 4

Hygiëne is een belangrijk aspect bij het melken.  
Daarom is een goede en tijdige reiniging van de robot 
belangrijk om de uiergezondheid en melkkwaliteit te 
bewaken en onnodig robotonderhoud te voorkomen.  
Maar een schone omgeving draagt ook bij aan behoud 
en functioneren van uw apparatuur. Hierbij een aantal  
tips van onze servicemonteurs: 

•  Het is belangrijk om regelmatig de 3D camera van  
de Astronaut A4 en A5 schoon te maken. Als deze niet 
goed schoon is, kan de arm niet op de juiste manier 
meebewegen met de koe. 

•  Zorg dat de Photocel boven de voerbak van de Astronaut 
A4 en A5 regelmatig goed schoon gemaakt wordt. Op basis 
van deze informatie weet de robot of er een koe in de box 
staat en of de voerbak weer dichtgedraaid kan worden. 

•  Controleer regelmatig of de melkmeter nog het juiste 
nul-punt heeft op de Astronaut A3Next, A4 en A5.  
Dit kunt u via de weegcel opnieuw tarreren. 

•  Het is ook belangrijk om de laser regelmatig schoon  
te maken, met name het bovenste randje. 

•  Rouleer met twee setjes borstels per maand.  
Wanneer de ene set niet in gebruik is, laat deze dan 
weken in een reiningsmiddel. Zo blijven de borstels 
langer fris en schoon. 

•  Naast driemaal daags afspoelen met water, kunt u 
om de week de Robotic Foam Unit in combinatie met 
de Robotics Foam gebruiken om de robot op de juiste 
manier en met de juiste middelen écht schoon te houden. 

VOORTGANG NIEUWE PAND  

LC HEERENVEEN
Al sinds 2001 is Lely Center Heerenveen gevestigd aan De Kuinder 
in Heerenveen. Anne, Hayo, Minne, Benny, Dennis en Pascal zijn 
er vanaf het begin af aan werkzaam. In de loop van de jaren is 
de organisatie gegroeid, als ook het klantenbestand. In 2020 
heeft Lely de grond (voormalige ijsbaan) naast de huidige locatie 
gekocht om daar het nieuwe pand voor Lely Center Heerenveen  
te bouwen. De voorbereidingen zijn in volle gang en hopelijk 
kunnen we dit jaar starten met de bouw, zodat we spoedig een 
nieuwe, grotere werkplek hebben in Heerenveen, waar we u 
hopelijk ook snel weer kunnen verwelkomen. 

#FitatLely
Wist u dat Lely al geruime tijd bezig is 
met het FitatLely programma? Bij Lely 
vinden we het belangrijk dat collega’s 
lekker in hun vel zitten en ook ná een 
werkdag nog genoeg energie over 
hebben voor de dingen waar ze echt 
blij van worden! Het gevoel te hebben 
‘’future fit’’ te zijn door aandacht te 
hebben voor je gezondheid. Dat vormt de 
basis voor het vitaliteitsproject FitatLely. 
We richten ons daarbij op de thema’s 
body, mind en food. Er is voor elke 
medewerker de gelegenheid geweest 
om mee te doen aan een preventief 
onderzoek, zowel mentaal als fysiek. 
Op ons Center zijn we hier ook steeds 
meer mee bezig: meer water drinken, 
in de middagpauze een stuk wandelen, 
de Fitbit in de gaten houden, gezonde 
tussendoortjes, maar op z’n tijd ook een 
gezellige vrijdagmiddagborrel!

LELY 
RED COW
COMMUNITY

Thomas Dijkstra
met zijn zoon

TOP 5  
LANDEN MET MEESTE  
8+ LELY ASTRONAUT ROBOTS 

• 51 8+ bedrijven in de USA 
•  30 8+ bedrijven in Duitsland 
•  18 8+ bedrijven in Denemarken 
•  18 8+ bedrijven in Wit Rusland 
•  17 8+ bedrijven in Canada 

TOP 5  
GROOTSTE LELY ASTRONAUT
BEDRIJVEN WERELDWIJD:

• 36 robots USA
• 31 robots Canada 
• 30 robots USA
• 28 robots Canada
• 27 robots Duitsland 

7-9-2020  
Stijn Robben   
Servicemonteur regio 4

11-1-2021
Richard Waijer   
Servicemonteur regio 4

9-2-2021  
Isa Moes 
Stagiaire Marketing & Communicatie

1-3-2021  
Lieuwe Veenema   
Servicemonteur regio 2

 2-3-2021  
Lex Baas     
Servicemonteur regio 4

ONZE NIEUWE COLLEGA’S 

VOORJAARSSCHOONMAAK

Lambertus is onze 14e 
collega die meer dan  
12,5 jaar bij ons werkt. 

1 mei 2021 is Lambertus Heegsma 
alweer 12,5 jaar in dienst van Lely 
Center Heerenveen. Wij gaan hem 
in het zonnetje zetten. Stuurt u hem 
ook een felicitatie?
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‘EEN 
MELKROBOT  
HELPT,  
MAAR 
JE BENT  
NOG STEEDS 
NODIG  
IN DE STAL.’  

Via Teams hebben we een gesprek gevoerd met  

Gerrit Wensink en zijn dochter Cox Wensink 

van Hoenhorst Farms Ltd. De familie 

Wensink runt twee melkveebedrijven in het 

dorpje Innerkip, Ontario, Canada en melken 

inmiddels met tien Astronaut A4 melkrobots. 

Op de Home Farm melken zij met acht A4 

melkrobots en op Braemar Farm met twee 

A4 melkrobots. Wij zijn benieuwd wat  

hun visie op boeren in Canada is en hoe  

zij de dagelijkse werkzaamheden op de beide 

bedrijven organiseren. 

Groeien in Noord-Amerika
Familie Wensink komt oorspronkelijk uit Hummelo,  
een dorpje in de Achterhoek. Hier begon de grootvader  
van Gerrit Wensink in 1926 met zijn eerste boerderij.  
Later verhuisde de familie naar Zeewolde, daar boerde  
de familie verder tot 1994. Zij hadden een pachtbedrijf 
met zo’n 85 koeien en 40 hectare land. Vervolgens dachten 
ze na over hun toekomst. Blijven we hier en kunnen 
we doorgroeien of kijken we over de grens? Er was op 
dat moment weinig ruimte voor schaalvergroting en 
bedrijfsoptimalisatie in de Polder. Uiteindelijk werd het 
besluit genomen om met het gezin naar Noord-Amerika 
te emigreren. Gerrit beargumenteert: “In die tijd was je 
gulden twee keer zoveel waard in Canada. Dat was voor 
ons een mogelijkheid om een sprong te maken. We kochten 
een bedrijf met zo’n 70 koeien en 30 hectare. Maar nu was 
alles wel ons eigendom en vanuit daar zijn we gaan groeien.”

Van Mechanical engineer naar melkveehouder
Het hele gezin emigreerde naar Noord-Amerika, Gerrit en 
Margriet met hun drie dochters en zoon. Ze proberen elk 
jaar wel naar Nederland te gaan om familie en vrienden 
te bezoeken. Dochter Cox heeft ook nog een aantal 
vrienden van haar studietijd in Nederland. Cox begon 
haar carrière met de studie Mechanical Engineering aan 
Queens University in Kingston, Ontario. Vervolgens heeft 
ze een tijdje als engineer in Toronto gewerkt. Daarna ging 
ze terug naar Nederland om daar haar Master Strategic 
Product Design te volgen. 

Cox Wensink en haar team
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Uiteindelijk werkte ze als consultant in Brussel en 
Amsterdam. Toch werd ze altijd bij het bedrijf betrokken. 
Haar ouders deelden de cijfers en vroegen naar haar 
mening. “Wij als kinderen hebben allemaal de keuze 
gekregen om in het bedrijf te werken. We hebben dat 
allemaal, op onze eigen manier, een kans gegeven.  
Ik ben teruggegaan naar Ontario om het te proberen  
en ik ben uiteindelijk hier gebleven.” vertelt Cox.  
Haar vader voegt lachend toe: “Toen Cox studeerde 
in Kingston, zo’n 400 kilometer verderop, kreeg ik op 
donderdagavond een telefoontje dat ze voor het  
weekend terugkwam omdat ze graag even de koeien 
 wilde melken. ” 

Eigen stalontwerp
In de eerste jaren in Canada bouwde de familie een stal, 
werd er quotum aangekocht en de veestapel verder 
uitgebreid. In 2008 omvatte de veestapel zo’n 300 koeien. 
Ze gingen drie keer per dag melken, dit kostte vaak zo’n 
twaalf uur per dag. Daarom verdiepten ze zich in het 
robotmelken. Er werden toen eerst zes Astronaut A3 
melkrobots geïnstalleerd. In 2015 werd er nog een  
boerderij gekocht waar zo’n 100 koeien gehuisvest konden 
worden. “We hebben toen in 2016 de zes A3’s omgewisseld 

voor acht + twee Astronaut A4 melkrobots.” vertelt Cox. 
“Toen we met de A3 gingen melken waren wij een van de 
eerste grotere bedrijven in Ontario die ging robotmelken.  
We hebben zelf het stalontwerp ontwikkeld, met een 
roboteiland in het midden van de stal. Twee voergangen 
buitenom en zes rijen ligboxen in het midden. Nu zie je 
deze type stalindeling wel meer, maar toen was het wel 
vrij nieuw. We hebben vooral nagedacht over hoe wij 
arbeid willen organiseren op ons bedrijf. Waar zitten de 
inefficiënties, wat zijn de looplijnen en hoe kunnen we dit 
optimaliseren. Het is voor ons bijvoorbeeld handig als alle 
robots in dezelfde ruimte staan wanneer er onderhoud 
moet gebeuren.” legt Cox uit. 

Duidelijke doelen
Cox en Gerrit hebben een duidelijke visie voor het bedrijf. 
Er zijn meerdere doelen die met elkaar samenhangen: 
een gezonde werk-vrije tijd balans voor henzelf en de 
medewerkers, voorspelbaarheid, gezondheid en efficiënt 
gebruik maken van het quotum. “In feite maken we ons 
geen zorgen om de koeien die het goed doen. We focussen 
ons op de koeien die minder optimaal zijn.” vertelt Cox.  
Dat is ook een van de redenen waarom zij partner zijn 
van het ‘Immunity+’-programma van Semex. Deze stieren 

hebben zelf een verhoogde natuurlijke weerstand en 
vererven dat ook weer op hun nageslacht. “Het idee is zo 
min mogelijk ziekte in de kudde en een betere weerstand 
tegen ziektes, zodat ze sterk en gezond zijn bij het afkalven 
en gedurende hun leven in de veestapel. Dit resulteert in 
een betere en hogere melkproductie met minder arbeid.  
We beginnen nu het resultaat te zien.” vertelt Cox.

Arbeid organiseren
Daarnaast houden ze zich sinds een aantal jaren  
bezig met het vastleggen van processen en protocollen. 
“Een robot helpt, maar je bent nog steeds nodig in de stal.” 
Inmiddels hebben ze een team van vijf vaste medewerkers. 
Cox herinnert zich: “Ik weet nog goed dat ik vanuit mijn 
slaapkamerraam kon zien en horen of de medewerkers  
wel kwamen opdagen of 
dat ik toch nog zelf moest 
melken. Nu hebben we een 
heel goed en betrokken 
team.” Het team bestaat uit  
Engelstalig en Spaans-
sprekende medewerkers 
waarvan drie uit Guatemala 
komen, zij wonen sinds 
anderhalf jaar op de  
Home Farm. “Wij delen alle 
arbeid in tussen zes uur 
’s ochtends en zes uur ’s 
avonds. Buiten die tijden is 
er niemand op het bedrijf. 
Daarom zijn we ook zo bezig 
met voorspelbaarheid, 
efficiëntie en werk/privé 
balans. We hebben een ochtendshift en een middagshift.  
De verdeling binnen een team is als volgt: er is één  
‘lead-herd person’ op de Home Farm. Iemand die voert op 
beide bedrijven. Eén ‘lead-herd person’ op Braemar Farm.  
Verder nog één iemand die het jongvee verzorgt en één 
‘general herd person’. Ikzelf ben manager van beide 
bedrijven.” legt Cox uit. “En ik ben op de weg eruit…”  
voegt Gerrit toe met een lach. De belangrijke beslissingen 
worden door Cox, Gerrit en Margriet samen genomen. 
Cox en haar gezin wonen op de Braemar Farm en Gerrit 
en Margriet wonen inmiddels in het nabij gelegen dorp 
Stratford. 

‘EEN VOORDEEL VAN 
AUTOMATISERING: 

WE KUNNEN ONS NU 
FOCUSSEN OP WAT HET 

BELANGRIJKSTE IS!’

Preventief onderhoud
Voorspelbaarheid en efficiënt werken is een ander doel. 
“Een voordeel van automatisering is: we kunnen ons nu 
focussen op wat het belangrijkste is!” In samenwerking 
met Lely Center Woodstock zijn we constant ons 
robotprotocol aan het verbeteren. Het doel is dat we 
preventief onderhoud kunnen doen en daardoor zo 
weinig mogelijk ‘robotcalls’ hebben in de uren dat we 
niet aanwezig zijn op het bedrijf. Samen met het Center 
kijken we naar de trends in de calls en kijken we hoe we 
dit kunnen voorkomen. Vanuit onze kant stellen we een 
robotprotocol op en vanuit het Center ook. Als we  
dan wél een keer bellen, dan weet het Center ook dat wij er 
alles aan gedaan hebben en het dus écht urgent is. Ze zijn 
er dan ook zo. Door deze intensieve samenwerking met  

Lely Center Woodstock 
kunnen wij zien dat de 
onverwachte robotcalls  
zijn verminderd. We hebben 
regelmatig contact. Op deze 
manier kunnen we samen 
tot het beste resultaat 
komen.” legt Cox uit.  

Balans 
“We willen graag dat onze 
werknemers het leuk vinden 
om bij ons te werken, loyaal 
zijn en het ook lang kunnen 
volhouden. Daarom is het 
belangrijk dat ze ook genoeg 
vrije tijd hebben om andere 
dingen te doen.” Om de 

arbeid zo in te delen dat alle werkzaamheden tussen zes 
en zes verricht kunnen worden, is het belangrijk om de 
andere doelen, voorspelbaarheid, efficiëntie en gezondheid, 
op orde te hebben. Alle doelen hangen dus met elkaar 
samen. Gerrit: “We vertrouwen op data, maar we hebben 
nog steeds een heel goed team nodig die met de robots 
kunnen werken, die koeien begrijpen en ook de data goed 
kunnen aflezen. Dat is voor Cox de grootste uitdaging in 
de toekomst. Mensen die oog hebben voor koeien, dat gaat 
niet weg en is moeilijker aan te leren.” Cox heeft zelf twee 
jonge kinderen en haar man werkt in een andere sector 
buitenshuis. “Voor mij is de uitdaging de balans tussen 
werk en gezin. Nu de kinderen klein zijn ben je iets minder 
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Stuur jouw ingekleurde kleurplaat vóór 1 mei naar  
Lely Center Heerenveen en ontvang een leuk presentje!flexibel, je moet werktijd en gezinstijd veel beter plannen. 

Ik heb wel een eigen bedrijf, maar ben daardoor ook veel 
flexibeler en kan mijn gezin heel veel zien. Dat is het mooie 
van dit werk.”

Verschillen
Gerrit en Cox zien dat de Canadese en Nederlandse sector 
steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Al hebben ze in 
Canada meer extremere klimaatverschillen en veel meer 
ruimte. Gerrit vertelt: “De zomer is een groter probleem 
voor ons dan de winter. We hebben in de stal goede 
ventilatie, een sprinklersysteem en een geïsoleerd plafond. 
In de winter is het belangrijk dat we alles kunnen afsluiten, 
zoals gordijnen en de kleppen in het dak.” Maar ook qua 
wet- en regelgeving en sentiment verandert er van alles. 
“De maatschappij heeft meer invloed op de sector dan 20 
jaar geleden. De discussies zijn gestart.” Weidegang komt 
weinig voor in Noord-Amerika, dat heeft ook weer met het 
klimaat te maken. “Biologische bedrijven weiden, maar 
niet het hele jaar rond. Ik mis het wel hoor, de koeien in de 
wei, zoals in Nederland, prachtig!” sluit Gerrit af.   

Bedrijfsgegevens Hoenhorst Farms Ltd. 
Innerkip, Ontario, Canada
De Hoenhorst Farms bestaan uit twee aparte 
melkveebedrijven maar wordt gerund als één  
bedrijf. De veestapel omvat bij elkaar geteld zo’n  
530 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Op Braemar 
Farm, met twee Astronaut A4 melkrobots, worden 
enkel de vaarzen gemolken. Deze productie zit op 
gemiddeld 34 liter melk per koe per dag met 4% vet 
en 3,2% eiwit. Op de Home Farm, voorzien van acht 
Astronaut A4 melkrobots, worden de oudere koeien 
gemolken. Deze productie zit gemiddeld op 38 liter 
melk per koe per dag met 4% vet en 3,2% eiwit.  
In totaal beschikken ze over 360 hectare bewerkbare 
grond, waarvan een kwart gehuurd.

WIST U DAT... ...Canada werkt met een intern 
melkquotumsysteem waardoor 

de melkprijs stabiel is en waarmee  
het land de eigen markt beschermt.  

De prijs voor een liter melk ligt  op 80 dollarcent (€ 0,52).

Tip! Meer weten over Hoenhorst Farms? 

In deze video neemt Cox u mee door de stal!

Scan de QR code met uw camera.

Cox Wensink
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Slim boeren is een keuze.

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

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




