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Provinciale bijdrage ook in 2019 en 2020 mogelijk

Veel belangstelling voor 

subsidies dorpsinitiatieven 

en innovatieve projecten
Er is veel belangstelling voor de regelingen ‘Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland’ en ‘In-

novatie, Krimp en Leefbaarheid’ waarmee de provincie de leefbaarheid in Drenthe wil

vergroten. Gedeputeerde Staten hebben besloten om beide subsidies ook in 2019 en

2020 open te stellen. Voor dorpsinitiatieven is jaarlijks 600.000 euro beschikbaar,

waardoor elke gemeente 50.000 euro krijgt om lokale projecten te ondersteunen; voor

innovatieve projecten heeft de provincie jaarlijks 400.000 euro beschikbaar.

Inwoners die gebruik willen maken van een subsidie voor hun dorpsinitiatief, kunnen

daarvoor contact opnemen met hun gemeente. Vorig jaar ging er onder meer een bij-

drage naar de organisatie van een historische TT-wandeltocht, het dorpshuis in Weer-

dinge voor de aanpassing van een aantal ruimtes, een nieuw onderkomen voor het

jeugdwerk in Koekange en een sportplein/beweegtuin in Steenwijksmoer. 

Qua innovatieve projecten heeft de provincie, in overleg met de gemeenten, onder

meer een bijdrage gegeven aan het Odensehuis in Assen, waar mensen met beginnende

dementie en hun naasten terecht kunnen. Ook is de opleiding tot ervaringsdeskundige

armoedebeleid van de stichting Sterk uit Armoede en het Noaber project van de sociale

teams in de gemeente Borger-Odoorn ondersteund.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) merkt dat inwoners veel ideeën hebben over hoe zij

hun eigen omgeving leefbaar kunnen houden: "De kracht van de samenleving is voor

een vitaal platteland erg belangrijk. Dat zie je op vele vlakken, zoals de inzet voor snel

internet in de buitengebieden, maar ook met het samen organiseren van sportieve acti-

viteiten en het in standhouden van ontmoetingsplekken. Met de provinciale regelingen

dragen wij daar een steentje aan bij!”

De regelingen gaan in op 1 maart 2019 en lopen tot 31 december 2020.

All you can eat, een pedicure-

bad, de rug scrubben, Wifi,

heerlijke waterbedden, een

uurtje langer uitslapen. Wie

denkt dat het om een vakantie

in een luxe resort aan een van

de Spaanse costa’s gaat, komt

bedrogen uit. We bevinden ons

aan de Vennootsweg in Een,

waar een open dag wordt ge-

houden bij de familie Van

Burgsteden. Dit ter gelegen-

heid van de ingebruikname

van de Lely Astronaut melkro-

bot met bijbehorende facilitei-

ten en routing in de stal.

Aan weerszijden van de boerderij

kan geparkeerd worden. Vlaggen

geven aan waar de open dag

plaatsvindt. Naast de boerderij is

een grote tent geplaatst waar di-

verse bedrijven en organisaties

die met Van Burgsteden samen-

werken zich presenteren. Onder

hen natuurlijk het bedrijf Lely,

maar ook hoofdsponsors als De

Heus (veevoer), CRV Delta (rund-

veeverbetering) en softwareleve-

rancier Uniform Agri. Het was

meteen druk aan het begin van

de open dag.

En de grote toeloop bleef… van

zowel collega-boeren als belang-

stellenden uit de omgeving, die

met eigen ogen wel eens wilden

aanschouwen hoe de drie Lely

Astronaut A5 melkrobots in de

praktijk werken. Deze drie robots

staan strategisch opgesteld vol-

gens een zogeheten ‘kassa’-op-

stelling. 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. Wie

niets van het hedendaagse boe-

renbedrijf weet, keek zijn of haar

ogen uit.

De koeien hebben met het

nieuwe systeem optimale bewe-

gingsvrijheid en 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.” Di-

verse elementen in de stal dragen

bij aan het natuurlijke ritme van

de koeien en verhogen de capaci-

teit van de melkrobot. En dat is

mooi, want een gezonde en

stressvrije koe zorgt voor meer

melk in de tank. En de lat ligt

hoog, want de koeien bij Van

Burgsteden geven gemiddeld

10.000 liter melk per jaar.”

In de stal bij de melkrobot schui-

ven de zuignappen van het melk-

apparaat automatisch over de

spenen van de koe die in de robot

staat. Op een display staat alles

wat nodig is voor het eenvoudig

melken 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. Je ziet dat heel veel

technieken heel goed zijn door-

ontwikkeld, zodat het niet alleen

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 aandacht nodig, bijvoor-

beeld omdat ze bijna moeten kal-

ven. Daarom worden ze apart

gezet.

Een adviseur van Lely pakt zijn

telefoon en laat een bezoeker

zien dat via de sensoren van de

koeien bijna alles wordt geregi-

streerd. Er is enorm veel data be-

schikbaar, zodat bijna alles

kunnen aan een analyse kan wor-

den onderworpen. Variërend van

de kwaliteit van de melk, de hoe-

veelheid beweging tot aan het

herkauwen en mogelijke ziektes.

De maatschap van Burgsteden

heeft 70 hectare grond in eigen-

dom rondom de boerderij en

pacht 50 hectare beekdalgron-

den van Natuurmonumenten, in

de zogeheten Eenerstukken. 

Ook Natuurmonumenten is met

een stand vertegenwoordigd om

te laten zien dat boeren en na-

tuur prima samen gaan. In de

regio pachten zo’n zestig boeren

stukken grond van de natuuror-

ganisatie, van een paar hectare

tot tientallen hectares. In de

ogen van Van Burgsteden moet

juist gekeken worden naar de

keten van natuur en landbouw.

“Het heeft in mijn ogen alles te

maken met het boeren in de te-

genwoordige tijd.”

Enorme drukte op de open dag bij 
melkveehouderij Van Burgsteden


