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Emigranten Warner en Jolanda Bulder kiezen liever
voor automatisering dan voor personeel

Warner en Jolanda Bulder
Van boerenafkomst zĳn ze niet. Toch slaagden Warner
en Jolanda Bulder er in Denemarken in om in twaalf
jaar tĳd een bedrĳf met 170 koeien op te bouwen.

Meer koeien in
minder tĳd
In tien jaar tĳd van een grupstal via een melkstal naar automa-
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tisch melken. Warner en Jolanda Bulder ontwikkelden hun melkveebedrĳf in Denemarken in snel tempo. Ze durven inmiddels

Denemarken

Aantal koeien:
Aantal hectare:
Melkproductie:
Manier van melken:

170
70 ha mais, 40 ha gras
10.130 4,20 3,37
drie robots DeLaval

H

et waait hard in het Deense Aalestrup.
De lichtarmaturen in de ligboxenstal
bewegen heen en weer, maar dankzĳ een
hoge grondwal om het bedrĳf hebben de
170 koeien van Warner (37) en Jolanda
(31) Bulder nergens last van. Een aantal
koeien staat aan het voerhek, maar de
meeste liggen rustig te herkauwen. Een
paar dieren wachten op hun beurt bĳ
een van de drie melkrobots.
De robot is al het derde systeem waar
Warner en Jolanda Bulder in Aalestrup
mee melken. Ze begonnen in 1998 in een
grupstal met zestig koeien. ‘Ik ben niet
van boerenafkomst en Jolanda evenmin.
Dat ik boer zou worden, had ik vroeger
niet gedacht’, vertelt Warner. ‘We zĳn
elkaar in Denemarken tegengekomen.
Ik werkte in Denemarken bĳ een Nederlandse melkveehouder en Jolanda liep
stage.’

blind te vertrouwen op de melkrobot. ‘Bĳ het opsporen van zieke
koeien is de robot soms twee dagen eerder dan wĳ.’
tekst Inge van Drie

geeft Warner aan. In 2008 kwam het automatisch melksysteem er alsnog, vertelt Jolanda. ‘Een robot past gewoon bĳ
ons. We zĳn veel met de koeien bezig.
Juist veehouders die de hele dag op de
trekker zitten vinden wĳ niet geschikt
voor een robot.’
Bovendien is het werken met personeel
door de robot voorlopig nog niet nodig.

‘Er zĳn genoeg veehouders in Denemarken die met vreemde arbeid werken,
maar wĳ zĳn daar nog niet aan toe. Het
landwerk laten we zoveel mogelĳk aan
de loonwerker over, maar de koeien doen
we het liefst zelf. We melken nu 170
koeien. Dat zĳn er vĳftig meer dan toen
we nog in de melkstal molken, maar we
hoeven er minder tĳd aan te besteden.’

Attentielĳsten blind vertrouwen
Samen gingen ze op zoek naar een eigen
melkveebedrĳf. ‘Op deze locatie was de
grond goed en de koeien ook. Daar moesten we het toch mee verdienen. Dat het
om een grupstal ging, die wel nog in prima staat was, namen we voor lief.’
Vier jaar later, in 2002, bouwde het tweetal een ligboxenstal met een goedkope
2x8 melkstal. ‘We hebben toen ook al
serieus over een melkrobot nagedacht,
maar we twĳfelden nog aan de techniek’,
Door het rantsoen aan te passen steeg de
bezoekfrequentie in de robots
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Niet van boerenafkomst, toch een bedrĳf

Dankzĳ robots is personeel niet nodig

De strostal spaart koeien

Aan het automatisch melken zĳn de Bulders inmiddels helemaal gewend. ‘We
waren bang dat we het melken zouden
missen, maar daar hebben we allebei
nog geen dag last van gehad’, zegt Jolanda. ‘Tĳdens het schrapen van de boxen
zien we nu het meest. De attentielĳsten
houden we twee keer per dag bĳ. Daar
kunnen we blind op vertrouwen. Bĳ het
opsporen van zieke koeien is de robot
soms twee dagen eerder dan wĳ.’

den we een tmr-rantsoen. Dat is nu anders. Door in de robot een speciale robotbrok te voeren en meer graszaadhooi toe
te voegen aan het rantsoen voor het
voerhek ging de bezoekfrequentie omhoog en hoefden we minder koeien te
halen. Ik had niet gedacht dat voeren zo
belangrĳk is bĳ een automatisch melksysteem.’
Het rantsoen dat voor het voerhek ligt
bestaat uit twee derde mais en een derde
graskuil aangevuld met soja, raap en
graszaadhooi. Dat mengsel gebruiken
Warner en Jolanda ook voor de kalveren
en de droogstaande koeien – voor de
laatste groep inclusief een paar kilo stro.
‘Met 170 koeien moet je ervoor zorgen
dat het werk vooral gemakkelĳk gaat;
dat je niet aan bĳvoorbeeld het voeren
heel veel tĳd kwĳt bent.’
De verse koeien krĳgen standaard ongeveer veertig dagen propyleenglycol. ‘Afhankelĳk van de koe duurt dat iets korter of iets langer. We kennen alle koeien,
dus dat kunnen we zelf bepalen. We heb-

ben nu zelden nog een koe met slepende
melkziekte.’
Eén keer in de week komt de dierenarts
op het bedrĳf, voornamelĳk om de verse
koeien te controleren. ‘Hĳ kĳkt of de nageboorte er goed af is en checkt de verse
koeien op baarmoederontsteking, slepende melkziekte en hoog celgetal. Door
mee te doen met deze zogenaamde
gezondheidsraadgeving mogen we zelf
koeien droogzetten en uierontsteking,
tussenklauwontsteking en dikke hakken
behandelen.’

Niet te lekker voer
Alle koeien lopen in één groep en het
koeverkeer is bewust volledig vrĳ, legt
Warner uit. ‘Het voordeel is dat als een
van de robots een storing heeft, de twee
andere robots gewoon doordraaien.’
De koeien bezoeken de robot nu gemiddeld 2,6 tot 2,7 keer per dag. In het begin
bleef de bezoekfrequentie steken op 2,2
à 2,3 keer per dag. ‘Wat voor het voerhek
ligt, moet niet te lekker zĳn. De koeien
moeten drang hebben om naar de robot
te komen’, zegt Warner. ‘Voorheen voer-

Mengwagen met stroblazer
Dwars op de ligboxenstal staat een potstal, waar plek is voor twee groepen van
maximaal tien koeien. ‘We sparen koeien met de strostal. Het is prettig voor
koeien met klauwproblemen en verse
koeien. Vanuit de potstal kunnen de
koeien ook naar de melkrobot.’
Het strooien van de stal kost niet veel
tĳd. Met een voermengwagen met stroblazer strooien de Bulders de potstal.
De gemiddelde melkproductie van de
overwegend zwartbonte veestapel ligt
op 10.130 kg melk met 4,20% vet en
3,37% eiwit. Het streven is een uniforme
veestapel met koeien waar Warner en Jolanda weinig werk mee hebben. ‘Koeien
die zonder problemen 100.000 kg melk
geven’, vat Jolanda samen. ‘We willen de
koeien ook liever niet te groot, om problemen met opstaan te voorkomen.’
Warner en Jolanda fokken zelf de 140
stuks jongvee op. ‘We hebben er wel
eens over nagedacht om de opfok uit te
besteden, maar dat is duur en er zitten
veterinaire risico’s aan.’
Binnen zes uur na de geboorte krĳgen de
kalveren met behulp van een sonde vier
kg biest. ‘We testen de biest op antistoffen en stoppen het in porties van vier
kilogram in de diepvries. Biest van pinken gebruiken we niet eens.’
Warner start met insemineren als de
pinken ongeveer veertien maanden oud
zĳn. ‘Gemiddeld kalven de vaarzen op 25
maanden. Dat willen we graag terugbrengen naar 23 à 24 maanden. Hoe
sneller we ze melken, hoe eerder we geld
gaan verdienen.’ l
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