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Open dag bij maatschap Van Burgsteden op 14 februari

Robot melken brengt 
comfort voor de koe 

en gemak voor de mens
De melkveestal van de familie

Van Burgsteden aan de Ven-

nootsweg in Een heeft de afge-

lopen negen maanden een

complete metamorfose onder-

gaan. Er is gekozen om het tra-

ditionele melken te verruilen

voor robot melken en dat

bracht logischerwijs de nodige

veranderingen met zich mee.

Er is in de vooral ruimte gec-

reëerd voor drie Lely Astro-

naut A5 melkrobots. 

Deze drie robots staan strate-

gisch opgesteld volgens een zoge-

heten ‘kassa’ opstelling. Als de

koeien door de robot gemolken

zijn, komen ze in een centrale

ruimte van waaruit het mogelijk

is om drie kanten op te gaan. Dat

wordt geregeld via een band met

sensoren die de koeien om de

hals dragen. Op donderdag 14 fe-

bruari is dat allemaal te zien tij-

dens de speciale open dag die

tussen tien uur ’s morgens en

vier uur ’s middags wordt gehou-

den. 

De melkstal bij Van Burgsteden

dateerde van 1992, compleet met

de techniek van die tijd. “We

stonden voor de keuze om te in-

vesteren of niet. Gelukkig hebben

we met onze zoon Jan Jort een

bedrijfsopvolger, wat het makke-

lijker maakt om te kiezen voor in-

vesteren”, zegt Albert van

Burgsteden. “Het mooie is dat het

echt een gezinsbeslissing is ge-

weest. Grote vraag was of we

zouden kiezen voor traditioneel

melken of robot melken. Uitein-

delijk is de keuze gemaakt voor

robot melken, omdat het ons

leven gemakkelijker maakt. We

krijgen via de computer of de

apps op de telefoon de nodige in-

formatie. Het melken zelf gaat

volledig automatisch. Echt gewel-

dig. Afgelopen weekeinde kon ik

zelfs een uurtje langer in bed blij-

ven liggen. Dat is in al die jaren

nog nooit gebeurd.” 

Optimale bewegingsvrijheid

De koeien hebben met het

nieuwe systeem optimale bewe-

gingsvrijheid. De koeien bepalen

zelf wanneer ze eten, drinken,

rusten of worden gemolken.

“Sommige koeien weten precies

wanneer de acht uur om is en

staan klaar om dan naar de robot

te gaan.” Diverse elementen in de

stal dragen bij aan het natuurlijke

ritme van de koeien en verhogen

de capaciteit van de melkrobot.

En dat is mooi, want een gezonde

en stressvrije koe zorgt voor

meer melk in de tank. 

Tweehonderd bergetappes

En de lat ligt hoog want de

koeien bij Van Burgsteden geven

gemiddeld 10.000 liter melk per

jaar. “Als je het naar menselijke

prestaties vertaalt, zeg ik altijd

dat koeien het niet makkelijk

hebben, want ze doen zo’n twee-

honderd dagen per jaar een berg-

etappe. Dat is niet niks, dus moet

je er wel voor zorgen dat alles

qua voer en verzorging in orde is,

compleet met waterbedden,

waardoor het comfort flink is

toegenomen.”

Automatisch

We nemen een kijkje in de stal bij

de melkrobot. Automatisch

schuiven de zuignappen van het

melkapparaat over de spenen

van de koe, die in de robot staat.

Op een display staat alles wat

nodig is voor het eenvoudig mel-

ken van de koeien. Er is een

scherm met een duidelijk over-

zicht van functies, instellingen,

informatie en belangrijke rappor-

ten. Per speen wordt bijvoor-

beeld de hoeveelheid melk

weergegeven. Een van de vier

spenen is niet aan het apparaat

gekoppeld. “Dat klopt”, zegt Al-

bert van Burgsteden. “De koe

heeft daar een ontsteking gehad

en dus willen we daar geen melk

uit hebben. Kwaliteit gaat voor

alles.” 

Het systeem is ook gebaseerd op

de weidegang van de koeien. De

consument wil de koeien toch in

de wei zien daarom is het sys-

teem er ook op aangepast dat de

beesten  vanaf het voorjaar weer

de wei in kunnen.

Naar de juiste plek

Het hele jaar door is het van

groot belang om de zieke koeien

en de zorgkoeien apart van de

rest te houden. Via het nieuwe

systeem gaat dat prima omdat de

koeien via de sensoren naar de

juisteplek worden geloodsd. Al-

bert van Burgsteden: “Er is ook

een speciaal matras in de stal

waarop de koeien kunnen kalven.

Dat matras kan heel eenvoudig

worden schoongemaakt. Dat is

een enorm voordeel in vergelij-

king met het stro zoals dat voor-

heen ging. Je merkt dat heel veel

technieken heel goed zijn door-

ontwikkeld, zodat het voor de

dieren beter is maar ook beter

werkbaar is voor ons. We hebben

140 koeien in de grote groep. De

overige dertig hebben extra aan-

dacht nodig, bijvoorbeeld omdat

ze bijna moeten kalven. Daarom

worden ze apart gezet.”

Van Burgsteden pakt zijn tele-

foon en laat zien dat via de sen-

soren van de koeien bijna alles

wordt geregistreerd. “Er is

enorm veel data beschikbaar,

zodat we bijna alles kunnen ana-

lyseren. Variërend van de kwali-

teit van de melk, de hoeveelheid

beweging tot aan het herkauwen

en mogelijke ziektes. Het voor-

deel is dat je bij afwijkingen veel

eerder actie kunt ondernemen.

Overigens is het niet zo dat je het

contact met de koeien kwijt bent

door de nieuwe manier van mel-

ken. Je neemt vooral anders

waar. Deze manier van werken

zal met name de jongere genera-

tie melkveehouders aanspreken.”

Van Burgsteden laat in de stal

ook het pedicurebad zien dat

zorgdraagt voor schone klauwen.

Dat is prettig want koeien met

gezonde klauwen voelen zich

goeden zijn productiever. Ze

lopen vaker naar het voerhek en

de melkrobot. Gezonde klauwen

komt de dieren en hun productie

ten goede. De koeien lopen door

het voetenbad en krijgen zo de

efficiënte klauwverzorging die ze

nodig hebben. Eenvoudig na een

melkbeurt in de melkrobot. 

De maatschap van Burgsteden

heeft 70 hectare grond in eigen-

dom rondom de boerderij en

pacht 50 hectare beekdalgronden

van Natuurmonumenten, in de

zogeheten Eenerstukken. In het

beekdal weidt hij het jongvee en

het levert wintervoer. Vanwege

de weidevogels maait Albert van

Burgsteden daar gefaseerd via

mozaïekbeheer. Hij volgde zelfs

een cursus natuurboer. “Dat is

goed geweest omdat je – als je

niet oppast - als boer de verbin-

ding met natuur dreigt kwijt te

raken.” Terwijl in de ogen van

Van Burgsteden juist gekeken

moet worden naar de keten van

natuur en landbouw. “Het heeft

in mijn ogen alles te maken met

het boeren in de tegenwoordige

tijd.” 

Kringlooplandbouw

Deze kringlooplandbouw – waar

ook landbouwminister Carola

Schouten voorstander van is - is

een gezamenlijke zoektocht van

boeren, betrokken burgers, be-

drijven en onderzoekers naar het

optimaal combineren van ecolo-

gische principes en moderne

technologie, met nieuwe partner-

schappen, nieuwe verdienmodel-

len en maatschappelijke

diensten. Niet alleen gericht op

een goede opbrengst en een zui-

nig gebruik van grondstoffen en

energie, maar ook op zo min mo-

gelijk belasten van klimaat, mi-

lieu en natuur. Uiteindelijk gaat

het erom de positieve effecten

van natuur op de bedrijfsvoering

zoveel mogelijk te benutten en de

negatieve effecten van de be-

drijfsvoering op de natuur zo

klein mogelijk te laten zijn. 

Sponsors en deelnemers
De hoofdsponsors van de open dag bij Van Burgsteden zijn

mengvoederfabrikant De Heus, rundveeverbeteraar CRV en

softwareleverancier Uniform Agri. 

Deelnemers

De volgende bedrijven doen mee aan de open dag: Boetech (Bun-

schoten), Bouwbedrijf Veenstra (Makkinga), Gruetink (Lochem),

FrieslandCampina (Amersfoort), MCN (Drachten), Piersma en vd

Ven (Rotsterhaule), Rabobank Zuidoost Friesland (Heerenveen),

Roeters (Een), Swaving (Sappemeer) en VTL (Leek).


