BEELD VAN BOVEN KERSTEN

Bedrijfsontwikkeling
van stal naar stal
Hoeve Rosa van Fons en Yvonne Kersten in Sevenum is
sinds de start in 1980 ‘organisch gegroeid’. Het bedrijf
met de oude grupstal ontwikkelde zich zo naar een erf
met diverse stallen die plaats bieden aan 200 melkkoeien en 130 stuks jongvee.

Voerkeuken
In de voerkeuken uit 2013 worden de
twee automatische Vector-voerrobots
gevuld. Beide robots voeren momenteel via acht verschillende rantsoenen
330 dieren in drie verschillende
stallen.

Zandkuilen
Er is veel ruimte voor voeropslag. Op alle
kuilen ligt zand. Het is het beste afsluitmiddel en met de schuif op de wiellader is het
zand eraf halen een koud kunstje.
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Drie melkrobots
De nieuwste stal is inmiddels alweer
tien jaar oud. Het is een 0+6+0-stal waar
drie melkrobots ongeveer 180 koeien
in twee groepen melken.

Vrije uitloop
De droge koeien kunnen acht
maanden per jaar zelf kiezen of ze
naar buiten willen naar een uitloopweide van 1,5 hectare. In deze stal
kalven ook de koeien af en zijn de
kalfjes tot tien maanden gehuisvest.

Tweede afkalfstal
Tot 2008 werden hier de koeien gemolken. Nu loopt hier het jongvee van
10 tot 24 maanden. Ook hier is een
groot strohok waar de vaarzen kunnen
afkalven. Die ruimte was nu eenmaal
aanwezig en het werkt gemakkelijk.

Praktijklessen
Fons en Ivonne werken samen met
HAS Hogeschool in Venlo en het
Citaverde College (MBO Groen) in
Horst. De vergaderruimte wordt ingezet om specialisten, zoals een dierenarts of voervoorlichter, in te huren die
praktijklessen geven.

Werkplaats

Vergaderlocaties

Veel machines zijn er niet. Het
meeste landwerk wordt uitbesteed.
Toch zijn er wel een machineloods
en een werkplaats.

Er zijn twee vergaderlocaties: De Weidekamer in de
vroegere grupstal (aan het woonhuis vast) en De
Beemd. Gasten kunnen eventueel onder leiding van
een kok aan het kookeiland een maaltijd bereiden.
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