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UGCN-awardwinnaar Anton IJsseldijk: droge koeien belangrijkste groep

Frisse stal drukt celgetal
Anton IJsseldijk uit Steenderen is de eerste robotmelker die een UGCNaward heeft gewonnen. In tegenstelling tot de meeste bedrijven die
overstappen op robotmelken, ging het celgetal op zijn bedrijf naar
beneden. Dat dankt hij onder meer aan een zeer frisse nieuwe stal, zand
in de boxen en stoomreiniging op de melkrobot.
Het Uiergezondheidscentrum Nederland
(UGCN) kent al zes jaar lang prijzen toe aan
veehouders die een bijzondere prestatie
neerzetten op het gebied van uiergezondheid.
Dit jaar is er voor het eerst een robotmelker
gelauwerd. Een van de vijf UGCN-awards ging
naar Anton IJsseldijk. Hij melkt in Steenderen
(Gld.) 110 koeien in twee Lely A3-melkrobots.
Het afgelopen boekjaar (augustus 2011 –
september 2012) realiseerde hij een gemiddeld
tankcelgetal van slechts 78.000. Hij zet zijn
koeien selectief droog en had daarbij maar
één geval van klinische mastitis.
De melkveehouder is zelf ook verrast dat hij
als eerste robotmelker is bekroond. „Kennelijk
is dit toch wel bijzonder. Het is inderdaad
bekend dat het celgetal meestal iets omhoog
gaat als boeren met een robot gaan melken.
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Maar ik moet zeggen: wij hebben ook nooit
eerder zo laag gezeten, al zijn we er inmiddels
wel aan gewend.”

Verouderde stal
De goede resultaten schrijft IJsseldijk vooral
toe aan de nieuwe stal die hij in juni 2010 in
gebruik heeft genomen. Voorheen stonden
de 77 koeien in een ligboxenstal uit 1973. Die
was aan alle kanten verouderd. Het celgetal
zat gemiddeld rond de 150.000, maar in de
zomerdag waren er uitschieters richting de
drie- tot vierhonderdduizend cellen. Qua
arbeid was het ook behelpen; Anton had
er vier dagen in de week een medewerker
bij nodig. Maar op het moment dat Anton
en zijn echtgenote in 2002 het bedrijf

overnamen, besloten ze allereerst om het
bedrijf te verbreden met een professionele
kinderopvang. De nieuwe stal moest maar
even wachten.
Kinderdagverblijf ‘t Holthuisje ging in
2005 van start met twee groepen. Het liep
voorspoedig; vier jaar later kwam er een
derde groep bij. Sindsdien worden er dagelijks
36 tot 38 kinderen opgevangen door 15
professionele leidsters. „Eerst stonden de
jongste kalveren nog in het achterhuis, dat is
nu volledig in gebruik voor de kinderopvang”,
vertelt Alieke.

Nieuwe stal
Toen de kinderopvang in 2009 eenmaal
goed op poten stond, was het echt hoog

UGCN-award
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De droge koeien
staan rechts voorin de
stal, het is de eerste
groep die IJsseldijk
ziet zodra hij de stal
binnenkomt. Links
de separatieruimte,
achter de melkrobots
lopen de melkkoeien.

De touwtjes van de
tepelbekers moet
de veehouder stipt
elke veertien dagen
inkorten, om te
voorkomen dat ze
doorslijten door het
zand dat de koeien
meenemen de robot
in. De touwtjes
zijn ook het enige
onderdeel in de stal
dat in de winter kan
vastvriezen. IJsseldijk:
„Dan leen ik even de
föhn van mijn vrouw.”

tijd voor de nieuwe stal. Er werd gekozen
voor een 0-6-0-rijïge ligboxenstal met ruimte
voor 150 koeien. Die werd in overleg met
veterinair adviesbureau Vetvice ingericht op
koecomfort en arbeidsgemak. De stal valt
op door het extreem open en frisse karakter.
Behalve de (halve) voorgevel zijn er eigenlijk
geen zijmuren. De nok is 11 meter hoog, de
goothoogte 5 meter. Licht, lucht en ruimte
dus.
„IJzig koud als je in de winter een greep of
een bezemsteel moet vasthouden, maar voor
de koeien is het ideaal”, weet de veehouder.
Zelfs met de strenge vorst van afgelopen
winter ging het goed, vertellen ze. Alieke:
„Iedereen dacht dat alles bij ons wel bevroren
zou zijn, maar bij vorst wordt het water in
de drinkbakken rondgepompt en we hebben
vloerverwarming in de robot, dus dat viel
mee.” Anton: „ Alleen de touwtjes aan de
tepelbekers vroren vast.”

uur uitloop. „En zo kan ik meteen goed in
de gaten houden of er eentje is die niet naar
buiten of naar binnen wil, daar is dan iets
mee.”

Droge koeien voorin
Bij de inrichting zijn ze uitgegaan van simpele,
overzichtelijke looplijnen. De melkkoeien
zitten in het achterste deel. Midden in de
stal staat links en rechts een Lely-melkrobot.
Ertussenin is eventueel nog ruimte voor een
derde exemplaar, mocht IJsseldijk er in de
toekomst een paar spantvakken bij zetten.
Als je de stal binnenkomt, is er vóór de
melkrobots een ruime separatieruimte en een
afkalfhok met stro. De droge koeien staan
ook in het voorste deel van de stal, aan de
rechterkant. Het is de groep die IJsseldijk als
eerste ziet wanneer hij de stal in stapt. „De
droge koeien zijn je belangrijkste groep,
belangrijker dan het melkvee”, meent de
veehouder. „Die moet je niet ergens achterin
wegstoppen, daar moet je juist bovenop
zitten. In de droogstand leg je immers de basis
voor de productie.”
IJsseldijk houdt via het
droogstandsprogramma van veterinair
diagnosebedrijf Blue4Green de vinger aan
de pols bij de droge koeien. „We meten
regelmatig de ketonen en het calciumgehalte
in het bloed kort na het afkalven. Zo weten
we of de droogstand naar wens verloopt.”
Voor droge koeien is verder voldoende
beweging zeer belangrijk, meent hij. De
drogen krijgen daarom elke middag een paar

Tekst: Gineke Mons
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Stress vermijden
De droge koeien staan vlakbij de melkgevende
dieren en ook vlakbij de afkalfstal. Dat
maakt het gemakkelijk om ze te verplaatsen.
Bovendien houden koeien zo altijd contact
met de rest van de koppel, iets wat IJsseldijk
belangrijk vindt voor het welzijn. Om
die reden zijn de binnenmuurtjes aan de
voorkanten van de boxrijen ook laag. „Koeien
zijn heel stressgevoelige dieren. Stress moet
je zo veel mogelijk zien te vermijden”,
stelt de veehouder. „Dat merk ik ook rond
afkalven. Driekwart van de koeien kalft hier
probleemloos alleen af, zelfs de vaarzen. Het
gaat heel natuurlijk.”
Om stress te voorkomen is er ook veel (vlucht)
ruimte in de stal en rondom de robots en geen
doodlopende straatjes. Koeien kunnen bij
een rangordeconflict altijd weg komen. „Die
vluchtroutes hebben ze ook snel door”, grijnst
IJsseldijk, „want als ik een vaars moet ophalen,
omdat die niet door de robot wil, zijn ze me
eenvoudig te vlug af.” Maar juist vanwege
de ruimte rond de robot gaat driekwart van
de vaarzen er binnen twee dagen zelfstandig
doorheen, ervaart hij.

Trioliet-voerrobot
IJsseldijk voert met een voerrobot van Trioliet.
Links voorin in de stal is het laadstation met
de vier voerbunkers. De Triomatic-robot
mengt hier het basisrantsoen uit twee
graskuilen, een maïskuil en graszaadhooi,
plus een eiwitbrok. De robot kan beide
voergangen langs de zijgevels bedienen.
Behalve lokbrok in de melkrobot krijgen de
koeien ook nog twee soorten krachtvoer
in de krachtvoerboxen. IJsseldijk voert
dynamisch; de rantsoenen worden
automatisch gecorrigeerd aan de hand van de
productiecijfers.

Zandbed
De ligboxen (2,17 x 2,75 meter) zijn gevuld
met een dik zandbed. Dat ligt comfortabel

en koeien kunnen de warmte goed kwijt.
Omdat zand anorganisch materiaal is, scheelt
het ook in de bacteriedruk, zegt IJsseldijk.
Bovendien heeft zand volgens de veehouder
nog een gunstig effect: gemorst zand houdt
de mestgang stroef en dat blijkt heel goed
voor de klauwgezondheid. „De klauwen
slijten aan de voorkant mooi rond af. Klauwen
bekappen is bijna nooit nodig. En bij ons
lopen de koeien door de stal, in plaats van
dat ze voorzichtig over de gladde mestgang
stappen.”
Anderzijds zorgt het zand dat de koeien aan
hun poten meenemen er wel voor dat de
kunststof delen in de robotrail iets sneller
slijten, zegt hij. „En de touwtjes aan de
tepelbekers. Die gaan normaal drie tot vier
maanden mee, maar ik moet ze stipt om de
veertien dagen inkorten. Kost geen vermogen,
maar het moet wel gebeuren.”
IJsseldijk neemt dat vanwege de
gezondheidsvoordelen graag op de koop
toe. Net zoals het wekelijkse bijvullen van de
boxen via de strooibak op de trekker. Per koe
per dag is tien kg zand nodig (kosten: een
halve cent per liter melk) en twee of drie keer
per jaar moet de loonwerker komen om het
bezonken zand uit de bezinkput te scheppen.

Zee van ruimte
IJsseldijk heeft nu twee en half jaar ervaring
in de nieuwe stal. Nu de voerrobot voert en

de melkrobots melken, scheelt hem dat
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De koeien liggen comfortabel op een dik zandbed. Zand is anorganisch (dat
scheelt in de bacteriedruk) en bovendien houdt gemorst zand de mestgang
stroef. Dat blijkt heel goed voor de klauwgezondheid.
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Het laadstation met de vier voerbunkers. Vanuit de bunkers
komt het voer op een transportband, waarna het in de
voerbak aan de rail (rechtsboven in beeld) terechtkomt.

De voerbak aan de rail brengt het voer automatisch naar
de koeien.

wekelijks 40 uur arbeid. En vergeleken met
de oude stal baden de koeien in een zee van
ruimte en frisse lucht. In combinatie met
de zandbedden verklaart dat al veel van de
verbeterde uiergezondheid, stelt hij. „Omdat
deze stal zo open is, droogt het zand ook
vlug op.”
Verder dankt hij het lage celgetal mede aan de
investering in de optionele stoomreinigingsunit
op de melkstellen. Na elke koe worden de
tepelbekers met hete stoom ontsmet. IJsseldijk:
„Het kost wel wat, maar ik vind dat je niet
zonder kan. Want met één melkstel melk je wel
de helft van alle koeien.”
Daarnaast houdt hij vast aan het gebruik van
rubberen tepelbekers. De siliconenvariant
heeft hij een tijdje geprobeerd, maar
dat bleek toch een verhoogd celgetal te
geven, omdat de koeien niet goed werden
uitgemolken. De uiers worden na het melken
ook ontsmet met een eigen spray van Lely.
Gezien de oranjeroze gloed over uiers en
achterpoten levert de spraykop bepaald geen
half werk. Verder noemt IJsseldijk werken
volgens vaste protocollen belangrijk: „Koeien
zijn gebaat bij vaste procedures en zo min
mogelijk veranderingen.”

Selectief droogzetten
Al die factoren hebben ertoe bijgedragen dat
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Nu de voerrobot voert en de melkrobot melkt, scheelt dat
IJsseldijk 40 uur arbeid in de week.

het celgetal sterk is verlaagd, naar gemiddeld
78.000. Sinds januari dit jaar durft IJsseldijk
het ook aan om koeien selectief droog te
zetten. Alle dieren onder de 100.000 cellen
gaan zonder antibiotica de droogstand
in. Boven de 100.000 cellen bekijkt hij het
per kwartier. Dat gaat heel goed met de
geleidbaarheidsmeting, ervaart hij. „Vaak
is het maar één kwartier met een verhoogd
celgetal, dan gaat alleen daar een droogzetter
in. Ik gebruik nu nog maar één droogzetter
per vijf koeien. En ik heb absoluut niet meer
mastitis; het afgelopen boekjaar tot en met
augustus is er maar één geval dat ik met
penicilline heb behandeld.”
De melkveehouder merkt gewoon dat de
koeien in de nieuwe stal een stuk gezonder
blijven. „We hebben nog steeds wel eens
koeien met een verhoogd celgetal, maar die
blijken ook weer te herstellen. Als je maar goed
in de gaten houdt dat ze blijven vreten en geen
koorts krijgen.” Het antibioticagebruik is nog
slechts 0,5 dierdagdosering per dierjaar, „en we
kwamen van 7.” De relatief ruime ziekenboeg
– gebouwd met de ervaringen uit de oude stal
in het achterhoofd – staat dan ook meestal
leeg.
Mede dankzij de stoomreiniging durft de
veehouder ook steeds meer de grens op te
zoeken. „Eén koe die ik verdacht van coli, heb
ik behandeld met een pijnstiller en verder

onbeperkt toegang tot de robot gegeven. En
het ging weer over.”

Fokkerij
De fokkerij speelt geen specifieke rol in het
terugdringen van het celgetal, al zal IJsseldijk
geen stieren inzetten die negatief scoren op
dat onderdeel. „Het is meer dat ik een jaar of
tien geleden al nadrukkelijk ben begonnen
om via het Triple A-systeem meer balans en
kracht in de koeien te fokken”, zegt hij. „Ik
moest robuuste gebruikskoeien hebben die in
de oude stal konden overleven. Legend heeft
hier veel kracht gebracht, net als Paramount
– die gebruik ik nog steeds – en ik heb heel
goede dochters van Bertil lopen.” Ook van
de Italiaanse Veecom-stier Active heeft hij
meerdere vaarzen lopen.

Minder krachtvoer
IJsseldijk voerde voorheen altijd met een
simpel krabbakje. Maar als je wilt gaan
robotmelken, luistert het rantsoen nauw,
vindt hij. „Je moet goed kunnen mengen en
bijsturen.” Investeren in de voerrobot vond hij
daarom verantwoord, ook omdat hij anders
een zwaardere trekker plus voermengwagen
had moeten aanschaffen.
In de nieuwe stal is hij aanzienlijk teruggegaan

Bedrijfsgegevens
Melkveehouderij VOF IJsseldijk-Kloosterman, Anton (47)
en Alieke (40) hebben drie kinderen: Wiebe (13), Imme (11)
en Anke (5).
Vee: 110 koeien, 90 stuks jongvee
(geplande uitbreiding richting 130, 140 koeien)
Productie: 10.500 kg melk per koe, met 4,30 vet en 3,55 eiwit.
Quotum: 825.000 kg melk, extra melk wordt bijgeleased.
Oppervlakte: 44 hectare grasland; alle benodigde maïs wordt
aangekocht.
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De droge koeien
(achter het linker
hek) staan vlakbij de
melkkoeien en kunnen
contact houden met
de koppel. Dat maakt
het verplaatsen
gemakkelijk en
scheelt stress. Om
diezelfde reden is er
ook voldoende ruimte
rond de robot en zijn
de muurtjes aan de
kopse kant van de
boxrijen laag.

in het krachtvoerverbruik. Dat schrijft hij zowel
toe aan het dynamisch voeren via de robot
als aan de betere gezondheid van de koeien.
„In de oude stal zaten we gemiddeld op 30
kg krachtvoer per honderd kg melk. Onze
productie was altijd al redelijk hoog, maar daar
moesten we gewoon hard voeren om het spul
draaiende te houden.”
Met het dynamisch voeren staat de veehouder
ervan te kijken met hoe weinig krachtvoer
de koeien toe kunnen. „Ze vreten veel meer
ruwvoer, gemiddeld 18 kg drogestof per dag,
en nog maar 20 kg krachtvoer per honderd kg
melk.”
Het basisrantsoen houdt hij bewust vrij laag,
om voldoende bezoeken aan de robot te
garanderen. „Als het voer te rijk is, worden
ze lui en blijven ze liggen.” Behalve een
correctiebrok voor het aanvullend eiwit
in het basisrantsoen krijgen de koeien op
basis van hun productie nog energie- en
eiwitbrok in de robot en via de voerstations.
De extra voerstations zijn nodig, omdat
hoogproductieve koeien anders in de robot
te weinig tijd zouden hebben om voldoende
krachtvoer op te nemen.
Het rantsoen voor de droge koeien is
nagenoeg gelijk aan dat van de melkgevende
dieren, ze krijgen alleen wat meer gedorst
hooi. „De overgang tussen het ene en het
andere rantsoen moet je namelijk zo klein
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mogelijk houden”, meent de veehouder. „Bij
grote rantsoenwisselingen duurt het een
maand voordat alles weer in evenwicht is.”

recreëren in de speelweide. „Dat is goed voor
het vee en de burgers zien dan toch koeien
buiten lopen.”

Weiden

Voer- en lichtschema

Dat heeft hij ook ervaren toen hij van de
zomer een tijdje is gaan weiden. „Ik had
een mooi beweidingssysteem uitgedacht,
met twee keer per dag drie uur weiden.
Maar dat liep niet; als ze eenmaal buiten
waren, kwamen ze de eerste uren niet meer
binnen. Ik was twee uur per dag druk met
het koeien naar binnen en naar buiten halen
en bovendien liep het celgetal weer op, door
gebrek aan regelmaat. Ik heb het een week
of drie, vier geprobeerd, maar het werkte
gewoon niet.”
IJsseldijk heeft ook geen beweidingspoort
op de robots. Voor het komende seizoen is
hij er nog niet uit of hij zal gaan weiden of
niet. Hij wil het op zich wel, want beweiden
staat garant voor een mooi plaatje. „Wij
krijgen hier natuurlijk dagelijks burgers over
de vloer die kinderen komen brengen, die
vragen al in januari wanneer de koeien naar
buiten gaan. Maar als ik het doe, moet er
een beweidingspoort komen. En dan moet je
ook accepteren dat het celgetal oploopt.” De
droge koeien en de drachtige vaarzen gaan
wel elke middag een paar uur naar buiten,

De veehouder hanteert ook een apart voer- en
lichtschema voor de droge koeien: die worden
drie keer daags gevoerd, om 09:00 uur, om
15:00 uur en om 18:.00 uur. Om 21:00 uur
doet hij bij die groep de lamp uit. Dan liggen
ze met een volle maag in het donker en dan
kalven ze zelden af, ervaart hij. Het gros kalft
overdag af, vaak halverwege de ochtend.
„Dat is niet alleen handig, omdat ik er dan
‘s nachts niet uit hoef, maar dan kunnen we
de kinderen er ook bij roepen. Die kunnen
dan vanaf de loopbrug kijken hoe er een
kalfje wordt geboren, vinden ze fantastisch.”
Lachend: „Krijg je allerlei vragen, zoals ‘zat ik
ook in zo’n plastic zak toen ik werd geboren?”
De kinderopvang en de melkveehouderij zijn
gelijkwaardige takken op het bedrijf. Nu die
allebei lekker draaien, kan de VOF IJsseldijk
voorlopig vooruit. Het plan is om nog te
groeien naar 130 tot 140 koeien. Verder
heeft Anton geen grote uitbreidingsplannen.
Oudste zoon Wiebe zit op het AOC in
Doetinchem en heeft weliswaar interesse in
het bedrijf, maar hij is nog maar dertien. Dus
dat is voorlopig nog toekomstmuziek. 
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Behalve een (halve) voorgevel
heeft de stal eigenlijk geen
zijmuren. De droge koeien
en drachtige vaarzen kunnen
eenvoudig de speelweide in.
Links is het laadstation van de
voerrobot te zien.
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