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Freddy Buntinx
In de bestaande stal
plaatste Freddy Buntinx
twee melkrobots op het
einde van de voergang.
Het eerste doel is om
de melksystemen volledig
te bezetten.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:

Stevoort

125
9709 4,04 3,33
85 hectare

Freddy Buntinx

Buntinx groeit het liefst met eigen vee

Freddy Buntinx past automatisering toe in bestaande stal

Ruimte voor meer melk
Met een productiestĳging en meer koeien aan de melk verdubbelde Freddy Buntinx uit Stevoort zĳn totale melkproductie. De
focus ligt op groei in evenwicht met alle productiefactoren. Het
volledig benutten van de robotcapaciteit is het eerste doel.
tekst Annelies Debergh

Voerschuif noodzakelĳk

D

e twee melkrobots zĳn net twee
nieuwe koeien aan het voorbehandelen. Verderop laat een koe zich verwennen door een roterende koeborstel.
De stal van Freddy Buntinx (37) en Greet
Kozlowski (34) is voortdurend in bedrĳf. Ondanks de doorlopende activiteit
straalt de veestapel rust uit.
‘We zĳn twee jaar met de robot aan het
melken en nu draait het ook echt goed’,
klinkt de melkveehouder enthousiast.
Hĳ zet het werk op zĳn melkveebedrĳf
in het Belgisch Limburgse Stevoort rond
met de hulp van zĳn vader, zĳn vrouw
werkt buitenshuis. Het eerste jaar vergde het melken met de robot flink wat
aanpassing, nu draait het systeem vlot.
‘We melken nu gemakkelĳk dertig liter
per koe bĳ drie melkbeurten per dag.
Gemiddeld hebben de koeien vĳf tot zes
weigeringen. Ze lopen graag door de
robot.’
Bĳ de start twee jaar geleden molk
Freddy Buntinx 45 koeien per robot.
Nu melkt hĳ 115 tot 120 melkkoeien
met de twee robots. Bĳ elke stap in de
bedrĳfsontwikkeling denkt Freddy Buntinx al na over de volgende stap. ‘Groeien, dat doe je geleidelĳk, het is iets wat
me overkomt’, legt de gedreven melkveehouder uit. ‘Als ik de robots echt
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schaft’, klinkt het resoluut. ‘Met een
laadsysteem, een voermengwagen en
een trekker voor de wagen lag de kostprĳs hoger dan met de zelfrĳdende voermengwagen.’ De keuze bevalt goed. ‘Het
uitkuilvlak is netjes onderhouden en de
looplĳnen zĳn kort. Je hoeft uiteindelĳk
maar één keer naar elke kuil rĳden.’
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maximaal benut, dan kan ik 130 koeien
melken. Op de twee robots heb ik nu nog
25 tot 30 procent tĳd over. Er is dus nog
ruimte voor 10 tot 15 procent meer
melk. Dat is voor mĳ het eerste doel.’

Zelfrĳdende mengwagen
Vĳf jaar terug molk het bedrĳf 80 melkkoeien met een gemiddelde productie
van 7500 kg melk. De veestapel is sindsdien fors ontwikkeld, niet alleen in
aantal, vooral ook in productie. Het afgelopen boekjaar noteerden de 125 mprkoeien een gemiddelde jaarproductie
van 9709 kg melk met 4,04% vet en
3,33% eiwit. ‘Groei kun je op verschillende vlakken realiseren. We zĳn niet alleen in aantal koeien, maar vooral in
productie per koe gegroeid.’
De productiestĳging is deels te danken
aan het automatisch melken. Maar ook
het voermanagement paste Buntinx aan.
Het dagelĳkse rantsoen van de koeien
bestaat nu uit 28 kilo kuilmais, 11 kilo
kuilgras, 6 kilo draf (bierbostel) en 8 kilo
perspulp, aangevuld met krachtvoer en
mineralen in de melkrobot.
De keuze voor gemengd voeren lag voor
de hand, welk voersysteem het daarbĳ
zou worden niet. ‘Ik heb uiteindelĳk
een zelfrĳdende voermengwagen aange-

Ook het beperken van de weidegang in
de zomer en het jaarrond voeren van een
winterrantsoen hadden gevolgen voor
de productie. ‘De koeien krĳgen nu jaarrond een stabiel rantsoen’, zegt Freddy
Buntinx, die zĳn koeien ’s zomers wel
weidt. ‘Met een volledige benutting van
de robot wordt het misschien moeilĳk
om nog te weiden, maar eigenlĳk laat ik
de koeien graag buiten lopen.’ De koeien
hebben een weide van drie hectare ter
beschikking. ‘Beweiding en beweging is
goed voor de koeien.’
Sinds het jaarrond voeren van het winterrantsoen en het gemengd voeren zĳn
de voerkosten wel gestegen. ‘Maar de
koeien kunnen geen voer meer uitselecteren en er is veel meer rust in de stal.’
Freddy Buntinx voert alleen ’s morgens.
De automatische voerschuif zorgt ervoor dat de koeien voortdurend kunnen
vreten. Met onvoldoende vreetplekken is
dat een noodzaak. ‘Het leek ons het beste om de robots op de voergang te zetten
in de bestaande stal. Zo zĳn voerplekken verloren gegaan, maar tegelĳkertĳd
staan de robots wel op een goede plek in
de stal. Ondanks het lagere aantal voerplekken is er met de voerschuif toch
minder verdringing aan het voerhek.’
De afgelopen jaren lag de nadruk in de
fokkerĳ op melkproductie. Nu let Bun-
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Nette kuil door zelfrijdende mengwagen

De koeien gaan drie keer per dag door de robot

tinx meer op vruchtbaarheid en uiergezondheid. Met name op het vlak van
vruchtbaarheid heeft de veehouder de
wens om het nog beter te doen. ‘Ik probeer elke koe te houden en dat betekent
dat ik ook lang doorga met insemineren.’ Freddy Buntinx haalt een gemiddelde van 2,4 rietjes per drachtige koe,
bij het jongvee is dat 1,7 rietjes. ‘Met een
hoog vervangingspercentage is het gemakkelijk om een lager aantal rietjes te
halen. Maar ik ga liever lang door met
koeien insemineren.’

De stierkeuze gebeurt met het CRVstieradviesprogramma. Stonewall, Levi,
Danno, Salvador en Gofast krijgen kansen. ‘Ik vertrouw volledig op het stieradvies. Bij grotere veestapels is het moeilijker om de verbeterpunten van alle
koeien in beeld te hebben. Met een computerprogramma weet je zeker dat met
alles rekening wordt gehouden.’

Groeien met eigen vee
Bovendien gaat de voorkeur uit naar
groeien met eigen vee. ‘Een melkveebe-

Kalverhutten achter stal voor beperkte looplijnen

drijf moet in evenwicht zijn. Elke veehouder heeft een type dier dat het beste
bij de stal en het management past.’
Het eerste doel ligt op het ombouwen
van het jongveegedeelte in extra ligruimte voor melkvee. Omdat niet elke
geproduceerde liter melk gewaarborgd
is door melkquotum, hoopt Buntinx dat
het Belgisch melkquotum straks niet
volraakt. ‘We hebben veel geluk gehad
met over het quotum melken. Hadden
we dat nooit gedaan, dan stonden we
niet waar we nu staan.’ l

De automatische voerschuif zorgt ervoor dat de koeien voortdurend kunnen vreten
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