
Dagboek van Klaartje 123 

 

Even voorstellen: Martin Hanenberg, 31 jaar oud, samenwonend met Mirjam in Erp. Samen met mijn 

ouders hebben wij een melkveebedrijf aan Veluwe 8 in Erp. Afgelopen jaar is een nieuwe stal voor 

onze koeien in gebruik genomen, waarin automatisch wordt gemolken (door zogenaamde 

melkrobots). Eén van de koeien, Klaartje 123 (zie foto), doet verslag van een gewone dinsdag in 

december.  

02.25 uur: het is vrij donker op stal, maar wij koeien zien goed in schemerlicht. De boer ligt lekker te 

slapen. Het melken gaat gewoon door, sinds een jaar doet een robot dat. Ik loop naar de melkrobot 

en ongeveer 7 minuten later is het melken weer gepiept.   

04.15 uur: ik ga maar eens slapen. Laat? Nou ik lag al in bed hoor, dat doe ik ongeveer 2/3 van de 

dag. Maar echt slapen duurt slechts 20 minuten. In de natuur zijn wij prooidieren, dus we moeten 

opletten voor gevaar. 

06.30 uur: ach daar heb je de boer ook eindelijk. Hij ziet er slaperig uit. Feestje gehad? Iedere 

ochtend dit ritueel: de boer veegt het voer aan met een machine en lokt ons richting voerhek. Zo ziet 

hij of we allemaal oké zijn en tijdens het eten schudt hij onze bedden op. 

9.50 uur: het geluid van de tractor maakt ons nieuwsgierig. Een volle wagen vers voer wordt voor ons 

neergelegd. Het is soms hard werken als koe, maar de boer doet wel zijn best ons te verwennen 

hoor! 

11.15 uur: bij de melkrobots staan altijd wel wat koeien. De laatste roddels worden daar verspreid. 

Maar ik houd van actie. Dus ik omzeil de rij en laat me nog een keer melken.  

13.00 uur: weer naar de melkrobot. Dit keer word ik er uit gestuurd; ik ben te vroeg. Tja de andere 

dames moeten ook een kans krijgen … In het verleden werd ik tweemaal per dag gemolken. 

Tegenwoordig mag ik zelf kiezen, meestal ga ik 3 of 4 keer. Volgens mij ben ik ook meer melk gaan 

geven. Maar dat weet de boer jullie wel te vertellen.          

14.45 uur: siësta tijd, het is rustig op stal. De boer zit aan de koffie. Een meneer met stropdas en een 

mooie wagen kwam het erf opgereden. Het zal wel over geld gaan. Onze boer heeft veel centen van 

de bank in ons luxe onderkomen gestopt. Dus daar wordt zo nu en dan over gesproken.  

 18.00 uur: de boer doet zijn avondronde. Voer aanschuiven, ligbedden schoonmaken en vooral 

controleren of iedereen nog happy is. Enkele dames geven weinig melk en hebben minder interesse 

in de melkrobot. Die loodst hij even in de goede richting. 

21.35 uur: dit is het laatste controlerondje. Weinig bijzonderheden vandaag. Geen zieke dieren en 

bevallingen, dat scheelt veel werk. De boer is er blij mee, hij mag uitrusten met een potje Champions 

League op de TV. 

Nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf? Kijk eens op www.facebook.com/onsveluwe 

 



------------------------------------------------------------------- 

 

Naam:  Martin Hanenberg  

Leeftijd: 31 jaar 

Status:  samen met Mirjam  

Beroep: samen met pa en ma melkveehouder aan de Veluwe in Erp 

Boerengeluk is … de goede zorgen voor het dier beloond zien worden. 


