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Traditioneel 

versus 

automatisch 

melken
Hans Dirksen 18 mei 2021

Integrale bedrijfsbegeleiding ter bevordering van 

assertieve deelnemers met financieel duurzame bedrijven

Hans Dirksen
• Vanaf 1986 melkveehouder in de Betuwe na te vroeg overlijden vader.(53)

• Sinds 1988 parttime melkveehouder

• Sinds 1994 met Minas (Kringloop) bezig (parttime)

• 1996 gestopt met melken, fulltime DMS 

• Vanaf 2000; Begeleiden en ondersteunen op velerlei gebied: 
– Kostprijsbeheersing 

– Ondernemerschap 

– Rantsoenefficiëntie beter nog ruwvoer efficiëntie

– Kringloop denken ( KringloopWIJZER sinds 2011) 

– Duurzame koeien ( Duurzaamheidsmonitor CRV) 

– Farmwalk, CarbonFootprint , Biodiversiteit, Natuurinclusief, etc etc…….

Grootschalige verwerking en controle diverse gegevens, 

BEX,BEA,BEP, kostprijs, voer efficiëntie.

• Mijn dochter zegt altijd: 

papa je bedoelt het altijd goed, echter het komt soms zo weinig tactvol uit je mond.

Motto’s : 

VERLEDEN- HEDEN – TOEKOMST

Zorg dat je bij de 25% beste hoor.

Samen sta je sterk en weet je meer.

Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder!

Wie denkt dat kennis duur is vergist zich in de kosten van onwetendheid!

Integrale bedrijfsbegeleiding ter bevordering van assertieve 

deelnemers met financieel duurzame bedrijven

Kern van de gesprekken!!

ER zijn vele wegen die naar Rome leiden

Echter u moet wel weten dat u naar 
Rome wilt@@@
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1. % Koefamilies

2. % HF/ instroom/ jongvee per 10 koeien

3. Verliesdagen
1. Ureum 20

2. Fosfaat in de 

melk

3. Celgetal

1. Compleet 

mestonderzoek

2. Opslag 1 jaar

3. Hoeveel heb ik

1. N-XT- Flex

powerline

2. Hoeveelheid

3. Tijdstip

1. Denken in % 

grondstoffen

2. Mijn voer.nl

3. Max 20 - 25 kg 

kv/100 kg FPCM

1. Rantsoen??

2. Eigenvoer eerst

3. Grond op i.p.v. in 

de kuil

1. Mollen

2. Water in de sloot

3. Rijden als het kan,  

niet als het moet

1. Mooie KMP

2. Mooie BSK

3. Happy people

Alles hangt met elkaar samen
Management

• Waarom ben je boer / ondernemer?

• Wat zijn je doelstellingen / dromen?

• Hoe zie je het bedrijf over vijf jaar?

• Wat zijn verbeterpunten?

• Kennen jullie elkaars eigenschappen??

• Leef je om te werken of werk je om te leven?

• Waar worden jullie blij van??

Wat hebben we

• Intensief of extensief bedrijf <2 gve per ha of > 

2,3 gve per ha

• Te grote of te kleine stal.

• Oude of redelijk nieuwe stal

• Oude of redelijk nieuwe melkstal

• Meer of minder dan 240 koeien

• Arbeid genoeg( ook als pa en ma stoppen) of 

arbeid tekort

Wat hebben we

• Kunnen we blijvend met medewerkers of 
derden communiceren

• Zijn we technisch ingesteld(machineboer)

• Zijn we fijn regelaar ( koeienboer)

• Werken we op hoofdlijnen of heel precies

• Willen we nog een baan naast de boerderij

• Hebben we voldoende fosfaat en 
stikstofrechten

• Etc. etc.



19-5-2021

3

Waar willen we naartoe

• Efficiënter werken, voor als pa en ma stoppen

• (Nog) Groter groeien

• Leefbaarder werken

• Veel automatisering

• Veel werken met medewerkers

• Hoog koeien welzijn of wat minder

• Wil je tussen de koeien lopen of achter de 

koeien??

Waar willen we naartoe

• Sociaal leven met de kinderen. Kinderen 

mogen helpen maar moeten niks

• Als kinderen gekozen hebben om boer te 

worden in de maatschap vof of iets anders 

laat ze ook mee beslissen

• Etc. etc.

• Wat haalt U aan kg droge stof van uw duurste 

productiemiddel?

• 1 koe kost €1000-2000??? ,

• 1 hectare € 50000-100000 ??

• De opfok van een kalf tot koe kost?? 

• 1500 – 2000 euro??

• En hoeveel geld wordt er uitgegeven voor 

graslandvernieuwing??

METEN = WETEN / Wegen is winnen

MELKPRODUCTIE PER HA BELANGRIJKER 

DAN MELKPRODUCTIE  PER KOE

ZORG VOOR =< 2,3 GVE PER HA MAAR DAN WEL

24000 KG MELK PER HA DAN MELK PER KOE 12000 
KG EN 5 STUKS JONGVEE PER 10 KOEIEN MET MAX 35 
% AANKOOP VOER

15000 KG MELK PER HA DAN 7500 PER KOE 
MET 6 OF 7 JONGVEE PER 10 KOEIEN EN MAX 
20% AANKOOP VAN VOER

Mijn verhaal bleef 30 jaar hetzelfde echter 
de regels veranderden keer op keer.
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Automatisering verleden

• Doorloopmelkstal i.p.v. grupstal

• Melktank i.p.v. melkbussen

• Automatische afname melkstellen

• Sensoren als koe herkenning en 
melkopbrengst monitoren

• krachtvoer box

• Melkrobot

• Voerrobot

Automatisering heden
Automatisch voeren

Automatisch voer aanschuiven

Automatisch mestschuivenAutomatisch melken

Robotisering toekomst

Koeientoilet Automatisch uitkuilen en voeren

Onkruidbestrijdingsrobot 

Robotisering toekomst

Diepstrooiselboxen instrooien Onkruid opzoeken en gericht bestrijden

Gras/klaver plaats specifiek bij zaaien
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Iets minder opgekomen  

automatisering
Draad verzet robots Weide melkrobot

Soorten melkrobots

• Lely Astronaut

• DeLaval VMS

• Fullwood Merlyn

• GEA Monobox

• SAC RDS

• Boumatic Gemini

Lely Astronaut

• Tot vijf krachtvoersoorten en een vloeibare voersoort zijn 

optioneel.

• Vanaf zijkant onder hangen. Arm blijft onder koe

• Voormelken.

• Sloomste kwartier als eerste onder hangen.

• Aparte pulsatie per kwartier voor betere melking.

• Kwaliteit meting op melksnelheid, geleidbaarheid, kleur, 

temperatuur, lactose en vet/eiwit.

Optioneel ook celgetal meten.

• Optioneel met selectiepoorten

DeLaval VMS

• In/uitloop: zijkant in en via de zijkant eruit

• Vanaf zijkant onder hangen

• Reiniging spenen doormiddel van water in één speciale 

spoelbeker

• Extra functies als bodyconditiescore en celgetal meter

• Losse speenbekers, geen arm onder koe

• Handmatig onder hangen
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Fullwood Merlin

• speenreiniging door borstels

• Onder hangen vanaf zijkant

• Arm onder koe tijdens melken

• Keuze uit drie varianten: 

- Essential: Een soort krachtvoer en rechte in/ uitloop.

- Extended: Dubbele in- en uitloop met mogelijkheid tot voeren 

van 3 krachtvoersoorten en een vloeibare variant.

-Expere: Zelfde box als de Extended met Fullwood Crystallab

die het vet, eiwit, lactose en bloedgehalte in de melk bepaald.

GEA Monobox

• Optioneel zelf de tepelbekers onder hangen en makkelijk 

behandelen doormiddel van putje achter de box.

• Onder hangen vanaf zijkant. Arm blijft onder koe.

• Inloop vanaf zijkant uitloop vooruit.

• Voorbehandeling en nabehandelen in de zelfde tepelbeker als 

melking.

• Meet de melkstroom, geleidbaarheid en kleur.

• Voormelken

• Goedgekeurde weide 

registratiehekken

SAC RDS

• Dubbele box met één arm moeilijke plaatsing

• Makkelijk werken met twee groepen

• Voormelken en voorbehandelen alle kwartieren in één beker

• Losse speenbekers onder koe

• Nabehandelen door sprayen vanaf vloer

• Mogelijkheid op handmatig onder hangen

Boumatic Gemini

• Optie op enkel- of dubbel-box.

• Onder hangen vanaf achterkant

• Reiniging door spoelbeker.

• Afzonderlijk melken en controleren celgetal per kwartier

• Alle apparatuur zit in de robot

• Optionele selectiepoorten.
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Ervaring Welke past het best?

• Voorkeur ondernemer 

• Wat wil hij/zij of iedereen nu en in de 

toekomst

• Servicepunt van de machines

• Ervaring servicepunt met melkrobots

• Plaatsing in stal

• Extra opties

Handmatig of automatisch melken?

• Grootte van bedrijf/ grootte van de huiskavel

• Belasting lichaam

• Los kunnen laten melkproces

• Wat vind je als ondernemer leuk??

• Wat past bij jou?? En dat kan over 15 jaar iets 

heel anders zijn dan nu.

• Laat de opvolger(ster) beslissen. Die moet er 

de komende 20-30 jaar mee werken

Onderhoudskosten 
Waarom vinden we die bij robots toch zo belangrijk!!!.

Gemiddelde staat op 1,07 euro per KgMM bij Lely 

robots maar dit getal zegt weinig over de werkelijke 

kosten.
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Markt verdeling Toekomst melkinstallaties

Aantal robots

Toekomst melkstal

Melken zonder melkklauw Voice Assist

Automatisch dippen Automatisch aansluiten 

melkstellen

Toekomst robot

Melkrobot carrousel betere weidegang
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Toekomst robot Toekomst robot

Combinatie van Melkrobot en melkstal in Batch systeem

Toekomst inzake stikstof en of klimaat

• Meten van methaan uit de bek van de koe??

• Meten van ammoniak in de stal ??

• Registreren Weidegang??

• Standaard en Continue meten van Ureum  / 
ketose/hormonen om de gezondheid van de 
dieren te monitoren??

• Alles op I-Phone

• Hitte stress 

voorkomen in stal en melkstal

Markt en overheid

• Klimaat en emissiedoelstellingen

• Weidegang 

• Levensduur veestapel

• Sterfte% kalveren

• Kringlooplandbouw

• Biodiversiteit natuurinclusief

• Andere toekomstige eisen inzake stikstof?
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Nadelen voor Kringlooplandbouw

• Weiden uitdagender ??

• Moeilijker behalen maximale capaciteit robot

• Meer (Lok)brok nodig ??

Voordelen voor Kringlooplandbouw

• Efficiëntere koeien door hogere productie en 

minder problemen met mastitis.

• Oudere koeien door betere monitoring 

(geleidbaarheid, aantal melkingen, 

bodyconditiescore)

Alles draait om balans

• Gezin in balans

• Bedrijf in balans

• Koeien in balans 

• Bodem in balans

• Alles in balans

• Het staat of valt bij wat de melkveehouder wil

• Twijfelt hij/zij dan twijfelt iedereen.

• Maak een plan en heb achteraf geen excuus

totaal kg meetmelk

meetmelk per ha per koe

hoogste 2013 1021841 20957 9641

25% 2014 1124437 23199 9799

2015 1189223 22985 9819

2016 1260829 23944 10023

midden 2013 972025 19623 9140

50% 2014 990794 18663 9040

2015 1048616 19478 9205

2016 1150401 20589 9295

laagste 2013 895431 16231 7945

25% 2014 816757 15825 7891

2015 953392 18084 8069

2016 1044033 18043 8211

verschil Laagste hoogste 221679 5725 1792

% verschil laagste hoogste 19,3 25,1 18,2

Streef naar een 1 op 2 relatie tussen land en koeien 

dan volgt de BSK vanzelf
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Kg meetmelk per ha

Kg meetmelk per hectare versus kg meetmelk per koe

Als het doel niet klopt kost het geld.

BSK SyndroomBSK SyndroomBSK SyndroomBSK Syndroom

Fosfaatrechten uitdagingFosfaatrechten uitdagingFosfaatrechten uitdagingFosfaatrechten uitdaging

“Een melkveehouder weet 

relatief weinig van heel veel 

zaken, het is daarom belangrijk 

dat hij zich laat omringen door 

adviseurs die veel weten van 

weinig zaken”

Voorheen was het 

motto:

“Een moderne ondernemer laat zich 
omringen door coaches die veel vragen 

kunnen stellen op basis van de 
persoonlijkheidstesten van de 

ondernemers en op basis van de op het 
bedrijf aanwezige brei aan beschikbare 

data. (BIG DATA simpel weergeven)

In de toekomst wordt 

het motto:
Tot slot:

Weet waar u staat en zorg dat u een 

plan heeft en geen excuus.
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“De definitie van waanzin: steeds hetzelfde doen “De definitie van waanzin: steeds hetzelfde doen “De definitie van waanzin: steeds hetzelfde doen “De definitie van waanzin: steeds hetzelfde doen 

en dan verschillende resultaten verwachten”.en dan verschillende resultaten verwachten”.en dan verschillende resultaten verwachten”.en dan verschillende resultaten verwachten”.

• “Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zul je 
altijd krijgen wat je altijd hebt gekregen”.

• “Ik kan niet zeggen dat een verandering per 

definitie een verbetering is. Wat ik wel kan zeggen 
is dat dingen moeten veranderen willen ze 
verbeteren.”

• “Als je morgen wat anders wilt dan gisteren, moet 
je vandaag wat veranderen”.

• ‘Mensen zijn hun eigen beperking en daar kan je 
wat aan doen’.

• Veel boeren horen (DMS) niet, omdat ze er nog niet 
aan toe zijn om (DMS) te horen.

45

Integrale bedrijfsbegeleiding ter bevordering van 

assertieve deelnemers met financieel duurzame bedrijven

Bedankt voor uw aandacht


