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Gemiddeld melken robotbedrijven in
Nederland en België zo’n 100 kilo
melk meer per robot dan vier jaar
geleden, zo blijkt uit een berekening
van Lely. Op meer bedrijven begint
het maximaal benutten van de
capaciteit ook noodzaak te worden.
Gemiddeld blijkt er echter, zeker bij
vergelijking met het buitenland, nog
voldoende ruimte om te optimaliseren.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

O

p een verjaardag in een boerenfamilie of op
een doorsnee studieclubavond, gaat het bĳ het
thema robotmelken al snel over het aantal melkingen per dag. Het kengetal staat vaak het meest helder
op het netvlies en het wordt dikwĳls met trots gemeld
als er drie of meer melkingen per dag worden gerealiseerd. Hoe mooi dit cĳfer ook is, deskundigen zien het
graag in een breder perspectief en halen eigenlĳk liever
de hoeveelheid geproduceerde melk per robot voor het
voetlicht.
‘Hoe vaak zie je niet op bedrĳven dat het aantal melkingen zakt als ze in het voorjaar beginnen met weiden,
maar de productie per koe en per robot gelĳk blĳft of
soms zelfs stĳgt’, vertelt zelfstandig melkwinningsspecialist Johan Grolleman. ‘Bĳ het nastreven van bĳvoorbeeld drie of meer melkingen gaat er veel tĳd verloren.
En door iedere melking die niet per se hoeft, is de robot
ook eerder afgeschreven. Daarom is het voor veehouders
die meer melk uit de robot willen halen, meestal veel
interessanter om op of net onder de drie melkingen per
koe als gemiddelde te zitten door een hogere melkgift
per melking in te stellen.’

Robots zitten vaker vol
Voor lang niet alle melkveehouders is het opvoeren van
de hoeveelheid melk per robot een doel, zo ervaart Grolleman. ‘Diverse veehouders is Nederland en België hebben overcapaciteit en vinden het verder prima als koeien
maar voldoende komen en goed gemolken worden.’
Toch merkt Rob van Echtelt, robotspecialist rundvee bĳ
De Heus, dat het beter benutten van de robotcapaciteit
bĳ steeds meer veehouders een issue wordt. ‘Rond de
fosfaatreductie hebben veel boeren wat koeien ingeleverd, maar bĳ veel bedrĳven zĳn die er inmiddels weer
bĳ en intussen is de gemiddelde productie gestegen. Hierdoor zitten meer bedrĳven redelĳk vol, of ze nu één,
twee of drie robots hebben.’
Frank van der Staak, werkzaam op de afdeling managementsupport grote bedrĳven bĳ Lely, bevestigt het gevoel
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van Van Echtelt en verwĳst naar de cĳfers (zie tabel 1).
‘Zowel in Nederland als in België is de hoeveelheid melk
per robot in vier jaar tĳd met ongeveer 100 kilo gestegen.
Al zĳn er diverse landen die sneller groeien.’
In landen als Spanje en de Verenigde Staten ligt het gemiddeld aantal kilo’s melk wel veel hoger dan in de Lage
Landen. ‘Op die bedrĳven wordt vaak met personeel gewerkt, dan moet je efficiënter ondernemen en ook daar
zĳn ze nog lang niet aan het maximum’, stelt Van der
Staak. ‘De cĳfers geven in ieder geval aan dat er zeker
hier in Nederland en België nog ruimte is voor verbetering. Uit de toplĳstjes blĳkt dat de robot het kan en de
koeien het kunnen. Uiteindelĳk bepalen de keuzes van

de veehouder hoeveel liter melk er daadwerkelĳk uit de
robot komt.’
Piet-Sake de Boer, salesproductspecialist bĳ GEA, beaamt
dat de robot meer melk technisch aankan. ‘De afvoercapaciteit is geen probleem. Technisch gezien kan onze
robot 25 liter melk per minuut melken. In Canada is er
een keer een dier geweest dat tot 21 liter kwam, maar
dan is er dus zelfs nog voldoende ruimte over.’
Ook André de Leeuw, productverantwoordelĳke bĳ DeLaval voor melkrobots in de Benelux, merkt dat er meer
aandacht komt voor robotrendement. ‘Meer melk per
robot verlaagt ook de kosten per kilo melk van de robot.
We hebben inmiddels klanten die in het verleden 80

Tabel 1 – Diverse robotkengetallen van de belangrijkste robotlanden in 2016 en 2020 (per 24 uur) (bron: Lely)

land
België

gem. totale gem. aantal
melkprod./
robots/
jaar
dag (kg)
bedrijf

2020
2016
Canada
2020
Denemarken
2020
2016
Japan
2020
Italië
2020
2016
Nederland
2020
2016
Rusland
2020
2016
Spanje
2020
2016
Verenigde Staten 2020
2016
Duitsland
2020

46

3.232
2.623
3.478
6.757
5.609
3.773
3.429
2.436
3.178
2.701
5.877
2.261
3.344
2.980
7.269
4.885
3.002

1,9
1,6
2,2
3,6
3,0
2,1
1,8
1,5
2,1
1,9
4,2
2,3
1,6
1,5
3,6
2,6
1,7

gem.
melkprod./
robot (kg)

gem.
melkprod./
koe/dag

gem. aantal
koeien/
robot

1.719
1.632
1.676
1.887
1.860
1.814
1.926
1.627
1.550
1.451
1.386
980
2.103
1.931
2.036
1.875
1.725

30,4
28,0
34,7
34,5
32,6
35,1
33,7
30,5
30,3
27,8
26,1
18,2
36,5
33,2
35,3
33,4
29,7

56,6
58,3
46,6
54,7
57,1
51,7
57,2
53,3
51,2
52,1
53,1
53,8
57,6
58,1
57,4
56,2
58,1

gem. aantal gem. aantal
melkingen/ weigeringen/
koe/dag
koe/dag
2,7
—
2,9
2,8
—
2,9
2,9
—
2,8
—
2,9
—
2,9
—
2,8
—
2,7

2,2
2,4
2,5
1,6
1,7
2,1
1,6
1,8
3,1
3,6
3,8
4,1
1,6
1,8
1,6
1,4
2,5

gem. melksnelheid
(kg/minuut)

aantal kg
krachtvoer/
100 kg melk

gem. aantal
dagen in
lactatie

2,7
2,5
2,9
2,9
2,7
2,8
2,9
2,8
2,6
2,5
2,2
1,9
3,1
2,9
3,1
2,7
2,6

13,6
14,6
14,1
13,3
13,9
14,1
12,9
12,7
19,2
19,9
20,8
26,5
16,5
15,6
14,5
15,4
13,7

194
—
175
205
—
245
195
—
218
—
174
—
189
—
180
—
196
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De fokkerijkant van robotefficiëntie is
meer dan alleen melksnelheid
Als het gaat over het verhogen van het robotrendement, komt zonder uitzondering ook de
melksnelheid ter sprake. Hoe sneller een koe
de melk afgeeft, hoe korter ze tenslotte de
melkrobot bezet houdt. Maar focussen op
alleen melksnelheid vindt Tonnie Vissers,
specialist veestapelmanagement bij CRV, te
eenzijdig. ‘Het is niet alleen de melksnelheid
die de tijd bepaalt dat een koe in de melkrobot staat. Daarom is de index melkrobotefficiëntie in het leven geroepen. Dat kengetal
is gebaseerd op de tijd dat het toegangshekje van de robot opengaat en de koe naar
binnen loopt tot het moment dat het hekje
zich weer opent en de koe de robot verlaat
na een geslaagde melking.’
Naast melksnelheid bepalen veel meer variabelen deze tijdsduur. Zo noemt Vissers als
voorbeeld een koe met zware voorkwartieren
en een hoge achteruier, waardoor de achterspenen moeilijk vindbaar zijn. Of een koe die
heel nerveus is, waardoor de robot zich tel-

kens opnieuw moet instellen. Ook een te
nauwe achterspeenplaatsing kan boxtijdvertragend werken. De index robotefficiëntie is
volledig gebaseerd op harde data die voor
een goede vergelijking afkomstig zijn vanaf
één merkrobotfabrikant. Door de variatie
tussen koeien is het mogelijk om op melkrobotefficiëntie te fokken. Nakomelingen van
stieren met een hoge index voor dit kengetal
zullen meer kilo’s melk per minuut boxtijd
produceren.
Overigens bevat de huidige populatie niet
veel bovengemiddeld scorende stieren voor
robotefficiëntie. Volgens Vissers heeft dit te
maken met de genetische trend van een
lagere melksnelheid door het fokken op uiergezondheid. ‘Maar er is voldoende variatie
tussen stieren, dus er is zeker op te fokken.’
Of een koe geschikt is voor de robot wordt
volgens Vissers voor een belangrijk deel
bepaald door de index robotefficiëntie, maar
hij noemt nog een paar belangrijke factoren.

koeien molken met twee robots en nu één nieuw type
robot hebben gekocht en die maximaal inzetten. Dat is
goed voor de kostprĳs in een tĳd dat de melkprĳs onder
druk staat.’

Melkingen goed verdelen
Alle specialisten zĳn het er in ieder geval over eens dat er
praktisch gezien nog genoeg handvatten zĳn om de productie per robot op te voeren. Allereerst is dat de gemiddelde productie per koe. Met een hoge productie is het
gemakkelĳker veel kilo’s per robot te melken dan met
een lage productie. ‘Maar bĳvoorbeeld ook zomerstalvoeren, waarbĳ alle koeien ineens naar het voerhek gaan en
de robot stilstaat, heeft een drukkend effect op het robotrendement. Hetzelfde geldt voor bĳvoorbeeld het aan het
voerhek vastzetten van de koeien om de boxen te vullen.
Het lĳken simpele dingen, maar het komt voor in de
praktĳk’, aldus Grolleman. De Boer vult daar nog wat bĳ
aan, zoals reinheid van de koeien en de haarlengte op de
uier, die op sommige bedrĳven niet goed op orde zĳn en
vertragend werken in de melktĳd.
Volgens André de Leeuw is er met goed verdelen van de
melkingen veel te halen in het verhogen van de productie per robot. ‘Meestal heb je per robot zo 180 tot 200
melkingen per dag beschikbaar. Het is dan een spelletje
hoe je die melkingen verdeelt. Je kunt bĳvoorbeeld extra
ruimte maken voor verse koeien of voor weidegang. En
bĳ een volle robot is het beter om toe te laten op kilo’s
melk in plaats van op uren. Als je die drempel dan van
10 kilo naar 11 of 12 kilo zet, gaat de efficiëntie een stuk
omhoog’, stelt De Leeuw. ‘De verse koeien kunnen nog
voldoende vaak komen en de oudmelkte koeien houden

‘Hoe gezonder en hoe fitter een koe zich
voelt, hoe actiever een koe is en hoe vaker
ze de robot bezoekt. Daarom zijn de gezondheids- en beenkenmerken onverminderd
belangrijk op robotbedrijven.’
Overigens kan er met melkrobotgewenning
en melkrobotinterval nog op twee indexen
gefokt worden, maar Vissers merkt dat die
nog minder zijn ingeburgerd. ‘Melkrobotinterval geeft aan hoeveel tijd er tussen twee
geslaagde melkingen zit. Je ziet dat actieve
robotkoeien goed scoren voor dit kengetal.
Daardoor krijg je meer melkingen per koe per
dag en dus in veel gevallen ook een hogere
productie.’ De melkrobotgewenning zegt wat
over hoe snel vaarzen hun routine gevonden
hebben in het bezoeken van de robot. ‘Het
aantal melkingen in de eerste drie weken van
de lactatie wordt voor deze index vergeleken
met het aantal in week tien tot twaalf. Hoe
hoger de index, hoe sneller vaarzen hun routine in het robotbezoek hebben gevonden.’

de robot niet op. Die koeien kosten in verhouding veel
tĳd doordat ze de melk traag laten schieten of door onvoldoende uierdruk de spenen dicht bĳ elkaar hebben
staan. Een vangnet op uren zorgt er vervolgens voor dat
de oudmelkte koeien toch om de 10 tot 11 uur de robot
kunnen bezoeken.’
Johan Grolleman onderstreept ook het belang van een
regelmatig bezoekinterval. ‘Als een koe twee keer om de
zes uur komt en één keer om de twaalf uur, is ze netjes
drie keer gemolken. Maar voor de koe en haar productie
is het beter als ze regelmatig komt. Helaas zĳn dergelĳke
lĳstjes niet altĳd gemakkelĳk uit de robot te toveren,
terwĳl ze wel belangrĳk zĳn. Een regelmatiger robotbezoek levert altĳd meer melk op. Bĳvoorbeeld met bezetting van de robot en voeding is daar best op te sturen.’

Robot is geen krachtvoerbox
Met voeding is ook de melkfrequentie (zie de figuur op
pagina 48) en daarmee het robotrendement verder te
optimaliseren. Wanneer bedrĳven bĳ een hoge productie
een laag basisrantsoen voeren, bestaat overigens het risico dat koeien de robot als een krachtvoerbox zien en
dat is niet wenselĳk, zo stelt Van Echtelt. ‘Op sommige
bedrĳven zie je koeien met meer dan 20 weigeringen.
Aan de andere kant kan er met een hoog basisrantsoen
en weinig krachtvoer in de robot bĳ oudmelkte koeien
weer een mindere loop zĳn.’
Van Echtelt is er daarom een voorstander van maximaal
3 tot 4 kilo krachtvoer in het basisrantsoen te voeren,
maximaal 6 tot 7 kilo in de robot en de rest via een
krachtvoercomputer. Overigens zĳn weigeringen in de
robot niet verkeerd, want die geven aan dat koeien ge-
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zond zĳn en ze geven activiteit in het koppel en kunnen
andere koeien stimuleren de robot te bezoeken.

Melksnelheid levert tijdswinst
Een belangrĳke factor in de gemiddelde hoeveelheid
melk per koe is de melksnelheid (zie kader op pagina 47).
‘Ook op dat punt zie je dat andere landen gemiddeld
hoger zitten. Met fokkerĳ en selectie is wat dat betreft
best wat te bereiken. Een klant in Amerika met een hoge
gemiddelde productie heeft op deze manier inmiddels
een gemiddelde melksnelheid van 4,58 kilo melk per
minuut en daarbĳ nog een celgetal van onder de 150.000’,

vertelt Van der Staak. ‘Niet dat iedereen daarnaar moet
streven, maar met selectie is ook op melksnelheid,
met behoud van uiergezondheid, winst te boeken. En
op dit kengetal kun je je dus ook geen misstappen veroorloven door bĳvoorbeeld het gebruik van onbetrouwbare stieren.’
De Heus Voeders heeft een robotrekentool ontwikkeld
waarmee op de boer onder andere doorgerekend kan
worden wat bepaalde aanpassingen voor effect hebben
op het robotrendement. ‘Een 0,2 tot 0,3 hogere melksnelheid is bĳvoorbeeld zo dertig tot zestig minuten tĳdwinst
per dag. Dat kan via fokkerĳ, maar er zitten ook verschil-

Veel factoren van invloed op de melkfrequentie in de robot
Bron: De Heus Voeders
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Cyriel Capoen: ‘Veel geleerd over robotrendement van
buitenlandse collega’s’

Met een gemiddelde dagproductie per robot
van bijna 2500 kilo melk, staan Rik en Cyriel
Capoen en An Debergh uit Vleteren zowel
vorig jaar als in de eerste maanden van dit
jaar in de top tien Lely-bedrijven met het
hoogste robotrendement in Nederland en
Vlaanderen. De familie heeft jaarrond zo’n
210 koeien op drie robots aan de melk.
‘Dit is geen doel geweest, maar het is zo
gelopen. Hier in België is geen belemmering

op het aantal koeien en zuivelfabriek Milcobel
kon meer melk wel gebruiken’, vertelt Cyriel
Capoen. De melkveestapel is opgesplitst in
een aparte vaarzengroep met één robot in de
oude ligboxenstal en twee robots in de nieuwe stal uit 2008 met in die groep alle meerderekalfskoeien. ‘De oude stal is wat maatvoering betreft niet ideaal, maar doordat
vaarzen actief zijn en niet zo hoog pieken in
productie, kunnen we daar bijna zonder werk
toch 75 tot 80 vaarzen melken. Binnen de
koeiengroep moeten er dagelijks zo’n vijf tot
tien koeien worden opgehaald. Daarnaast zijn
er nog gemiddeld één tot twee seperatiekoeien die we vanwege een nauwe speenplaatsing twee keer per dag onder begeleiding door de robot halen.’
Door de forse robotbezetting ligt het aantal
melkingen op 2,6 tot 2,7 per dag. ‘Drie melkingen per dag zou best mogen, maar dat
lukt nu niet. Daarvoor zou de productie per
koe omhoog moeten en het aantal koeien
naar beneden. We zien daar wel wat in, maar
de huidige melkprijs is niet echt aantrekkelijk
om die stap te maken.’ De gemiddelde dagproductie zit op Vleterhof Holsteins de laatste
maanden op 36 kilo melk per koe.
Om dit aantal koeien en deze hoeveelheid
melk te kunnen produceren met drie robots
hebben de melkveehouders wel wat aanpas-

len tussen tepelvoeringen. Ook variabelen als productie
per koe en het aantal melkingen zĳn door te rekenen’,
stelt Van Echtelt.
Piet-Sake de Boer geeft veehouders ook keuze in instellingen. ‘Bedrĳven met hoge producties en een flinke robotbezetting kunnen voor een wat “agressievere” manier
van melken kiezen, waarbĳ het melkstel sneller wordt
afgenomen. Bĳ lagerproductieve bedrĳven en oudmelkte
koeien is een voorzichtigere manier van melken mogelĳk. Tussen groepen kan ook een geleidelĳke overgang
gemaakt worden. Er zĳn veel instelmogelĳkheden, die
per bedrĳf en per veehouder afgestemd moeten worden.’

Technische snufjes als laatste inzetten
Een belangrĳk punt in het optimaliseren van het robotrendement is volgens zowel Van Echtelt als Van der Staak
ook het in beeld brengen van de koeien die veel tĳd in de
robot kosten. ‘Recent was ik nog bĳ een bedrĳf waar vier
koeien in totaal drie uur robottĳd van drie robots bezetten. Hoewel het voor sommige fokkers misschien moeilĳk kan zĳn, moet je van die koeien direct afscheid nemen. Op dit bedrĳf steeg de gemiddelde productie per
koe gelĳk door het afstoten van deze vier koeien’, stelt
Van der Staak.

singen gedaan. Ze zijn kien op klauwgezondheid en noteren kreupele koeien bijvoorbeeld in een gezamenlijke appgroep om ze
direct te kunnen behandelen. ‘Ook is de afname op een wat hogere melkstroom ingesteld dan bij veel collega’s. De afname is dus
sneller’, vertelt Cyriel Capoen. ‘Daarnaast
worden onze koeien dynamisch gemolken,
waarbij de robot uitprobeert of een koe meer
of minder melk gaat geven als het melksnel
eerder of later wordt afgenomen.’
De tips om het robotrendement te verhogen
deed Capoen op via een Facebookgroep
met vooral buitenlandse melkveehouders. ‘In
andere landen gaat het veel meer over het
benutten van de capaciteit vanwege hogere
gemiddelde producties en nog grotere aantallen koeien. Via een extra module bleek
dynamisch melken ook hier te kunnen, maar
omdat bijvoorbeeld de tepelconditie goed
moet zijn, is die module niet zonder meer
toegankelijk.’
Hoewel de melkveehouders al veel melk per
robot melken, zien ze nog wel wat mogelijkheden voor verbetering. ‘Als we koeien het
eerste melkmaal met een minimelker melken,
houd je ook weer ruimte in je robot over.
Daarnaast reinigen we de robots drie keer
met het oog op coliformen, maar dat zou in
theorie ook twee keer kunnen.’

Volgens De Leeuw is er ook nog een tussenoplossing mogelĳk. ‘Je kunt per koe de melkpermissies instellen. Door
een traag melkende koe met 40 liter niet vier, maar drie
keer per dag te melken, bespaar je alweer één keer de tĳd
van voor- en nabehandelen. Bovendien geven de koeien
hun melk sneller en vlotter als de vullingsgraad van een
uier toeneemt.’
Er zĳn technisch gezien ook nog allerlei snufjes op het
gebied van vacuüm en pulsatie om de boxtĳd te verkorten en daarmee het rendement te vergroten. ‘Soms kom
ik op probleembedrĳven waar het totaal niet loopt en
dan staan toch dit soort aanpassingen aan. Het kan problemen als vereelting van spenen bevorderen. Ik pleit er
altĳd voor eerst de basis goed op de rit te hebben. Pas als
alles optimaal draait, kun je het effect proberen van dergelĳke aanpassingen’, stelt Grolleman.
Om de gemiddelde hoeveelheid melk per robot te verhogen ziet Van der Staak ook kansen voor robotfabrikanten. ‘Een robot moet zo min mogelĳk stilstaan door storingen. Dat gaat al heel goed, maar wĳ zĳn bezig om dat
nog verder te verbeteren, waarbĳ de robot het aangeeft
als een onderdeel preventief moet worden vervangen
omdat er anders storing optreedt. Preventief werken is
in te plannen, daar liggen zeker nog mogelĳkheden.’ l
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