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MELKVEEHOUDER RENS CLAASSEN STAPT OVER OP GEA MONOBOX

Wens tot bedrijfsvernieuwing 
en flexibeler werken komt uit

Toekomstbestendig

De investering in twee melkrobots maakt zijn  

bedrijf verder toekomstbestendig. In aanloop naar  

het plaatsen van de melkrobots bouwde hij samen 

met een kameraad, tevens melkveehouder, de robot-

ruimte. “We zijn beiden aan het verbouwen geweest 

en het is mooi om elkaar daarin verder op weg te  

helpen. Het geeft mij ook voldoening om in eigen 

beheer zo’n aanbouw aan de stal te maken.” Nog altijd 

bouwt Claassen met enthousiasme verder aan zijn 

bedrijf. “Sinds de robotruimte helemaal klaar is, heb 

ik de oude melkstal gesloopt en de put dicht gestort. 

Het is de bedoeling daar een mooi ruim strohok te 

realiseren voor de kalfkoeien.”

Van 2x10 naar Monobox

Claassen vertelt dat de melkstal niet per se aan  

vervanging toe was. "Het dateerde uit de jaren 70  

en is sindsdien altijd goed onderhouden. De laatste 

wijziging aan de installatie was in 2004, toen hebben 

we het systeem uitgebreid van 2x6 naar 2x10. Het 

melken vond ik altijd leuk om te doen en was dan  

Vorig jaar maakte de melkstal op het bedrijf van Rens Claassen  
uit het Brabantse Oosteind plaats voor twee Monoboxen van GEA. 
"We hebben geen zicht op bedrijfsopvolging en willen tegelijkertijd 
wel blijven vernieuwen. Bovendien leek het ons ideaal als we  
flexibeler in onze werktijden zijn”, vat Claassen zijn keuze voor  
de overstap samen.

ook geen belasting voor mij.” Inzetten op bedrijfs- 

ontwikkeling en vernieuwing maakte echter dat  

Claassen zich in 2016 toch ging oriënteren op de  

mogelijkheden van melkrobots voor zijn bedrijf.  

Inmiddels weet hij de toon te zetten: "Ik snap niet  

dat melkveehouders nu nog voor een traditionele 

melkinstallatie kiezen.” Claassen vervolgt: “Daarmee 

zeg ik het wel heel zwart-wit, maar het geeft wel aan 

dat ik tot nu toe heel tevreden ben over de meest 

recente investering op mijn bedrijf.” 

Compact met een open karakter

De dieren werden voorheen ook met een melksysteem 

van GEA gemolken. Een bijna logische keuze dat GEA 

dealer Driehoeven Melktechniek uit Haaren vrij snel 

aan tafel kwam. "Bijna logisch", benadrukt Claassen, 

"want ik had de MIone al eens gezien en daar was ik 

vanwege het dichte systeem niet zo van gecharmeerd. 

Het past gewoon niet bij mij, ik wil de koe kunnen 

zien.” Het op de markt komen van de Monobox  

maakte hem nieuwsgierig naar dit alternatief.  

>> Lees verder op pagina 2 
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Bedrijf: Rens Claassen
Locatie: Oosteind
Aantal koeien: 110 melk- en kalfkoeien
Melkproductie: circa 1.050.000 kg met 
4.30% vet en 3.50% eiwit
Jongvee: 80 stuks
Oppervlakte: 60 ha grond, waarvan  
15 ha huiskavel
 
Melkt sinds augustus 2017 met 2 GEA 
Monoboxen.

BEDRIJFSGEGEVENS

Rens Claassen.
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GEA heeft de Monobox in 2016 geïntroduceerd in Nederland. Binnen  

twee jaar na de lancering vond de robot zijn weg naar de honderdste 

melkstal. GEA ligt op schema: de volgende 75 robots voor de Nederland-

se markt worden nu geïnstalleerd of zijn al verkocht. De melkarm en de 

melkmodule van de Monobox, ook gebruikt in de Dairy ProQ carrousel 

melkstal, zijn een bewezen succes.  

De GEA Monobox brengt grote voordelen met zich mee voor de  

professionele melkveehouder op het gebied van automatisch melken. 

De Monobox heeft een capaciteit tot 70 koeien per box. Het moderne en 

functionele ontwerp met intuïtief touchscreen display en buitengewone 

ergonomie maken data monitoring makkelijker. De handmatige support 

functies maken de Monobox eenvoudig te gebruiken voor koeien met  

speciale behoeftes. Het LED uierlicht maakt het werk comfortabeler. 

GEA installeerde zijn honderdste Monobox op  
12 februari 2018 bij Maatschap Arendz-Pratley  
in De Veenhoop in Friesland. GEA dealer Henk  
de Boer Melktechniek uit Jellum verraste namens 
GEA de melkveehouder met taart en bloemen.

GEA installeert  
honderdste Monobox 
in Nederland

“Ik bezocht meerdere collega-melkveehouders, niet alleen om dezelfde 

soort robot op verschillende bedrijven te zien draaien, maar ook om  

verschillende merken goed te kunnen vergelijken.” Met name de  

compactheid en het open karakter van de Monobox van GEA deden hem 

besluiten in deze robot te investeren. "Ik leerde vroeger op school al dat 

korte melkslangen en -leidingen belangrijk zijn in verband met vacuüm-

schommelingen. Oftewel, een pré voor goed melken en hoge melkkwa-

liteit. Dat is in mijn ogen tegenwoordig niet anders. Die gedachte zie ik 

terug in de uitvoering van de Monobox, duidelijker dan bij andere mer-

ken", licht Claassen zijn keuze toe. 

Separeren per kwartier

De Monobox straalt ook op andere onderdelen uit een compacte machine 

te zijn. "Het systeem zit gewoon slim in elkaar. Zo worden de tepelbekers 

één keer aangesloten, waarmee vervolgens alles gebeurt: voorbehandelen, 

melken en tot slot dippen. Pas als dat alles klaar is, wordt de beker per 

kwartier afgenomen." Claassen vult aan dat het systeem daarmee veel 

schakelingen kent, maar dat het hem niet huiverig maakt voor extra  

storingen. “Als bijkomend voordeel zie ik juist de mogelijkheid om per 

kwartier te separeren, iets waarmee GEA uniek is in zijn soort. Als ik eens 

een koe heb waarvan ik de melk in één kwartier niet vertrouw, dan laat ik 

de robot die melk separeren." 

Soepel aansluiten

Claassen vindt het nog wat vroeg om een beeld te schetsen van de invloed 

op melkproductie en melkkwaliteit. "Maar de resultaten doen tot nu toe 

zeker niet onder voor de oude situatie. Om een eerlijke vergelijking te  

kunnen maken, vind ik het belangrijk dat alle koeien een keer gekalfd  

hebben. Dan zijn we ongeveer een jaar verder." Terugkijkend op het moment 

van omschakelen: "Natuurlijk was het in het begin wennen. De koeien  

moeten hun eigen ritme zien te vinden, daar moet je ze de tijd voor  

gunnen." Claassen kreeg daarbij uitstekende begeleiding van GEA-dealer 

Driehoeven. "De eerste paar keer hebben we de dieren opgedeeld in vier 

groepen en bleven we erbij totdat alle koeien gemolken waren. Het aan-

sluiten liep daarbij gelijk heel soepel. Het voornaamste was dat de koeien 

moesten leren de box in te lopen. Na een paar keer gemolken te zijn, kenden 

ze het trucje en verloopt het super.”

Weiden

Vooruitkijkend is Claassen benieuwd naar het robotmelken in combinatie 

met weidegang. "We hebben de koeien altijd geweid. Bij het plaatsen van 

de robots hebben we er dan ook rekening mee gehouden dat de koeien in 

de toekomst naar buiten blijven gaan. In onze situatie gaat de melkrobot 

de dieren naar buiten separeren. Hierdoor zijn extra investeringen, zoals 

de aanschaf van een weideselectiepoort, niet nodig.” 

 

Anne Koopmans van GEA dealer Henk de Boer Melktechniek (rechts) 
verraste Maatschap Arendz-Pratley met taart en bloemen.

“ Het systeem zit gewoon slim in elkaar”



Elke koe begint haar leven als kalf. Op veel bedrijven duurt de opfok van nuchter kalf tot melkgevende vaars 
24 tot 30 maanden. Een kortere opfok is om verschillende redenen beter. U benut uw fosfaatproductieruimte 
beter én de levensproductie van de koeien is hoger. Vooral de eerste 40 dagen zijn cruciaal.

Uit onderzoek blijkt dat koeien die op 22 tot 24  

maanden kalven gemiddeld per jaar voor een  

hogere melkgeldopbrengst zorgen dan koeien die  

op 30 maanden kalven. Los daarvan vraagt de fosfaat-

wetgeving ook om een kortere en effectieve opfok. 

Elke maand opfok legt beslag op een deel van de  

fosfaatproductieruimte. Hoe korter de opfok, des te 

meer ruimte voor melkproductie. Het belangrijkste 

voor de ontwikkeling van het kalf is de melkperiode 

tot ongeveer 40 dagen leeftijd, stelt specialist  

Theo Reymen van het technisch support team van 

GEA. De ontwikkeling van het jonge dier in deze fase 

is bepalend voor de aanleg en ontwikkeling van vitale 

organen, zoals de lever en de uier. Als je in die eerste 

40 dagen de groei maximaal benut, is het dier sneller 

rijp en wordt een grotere productie-potentie vast-

gelegd. 

Onbeperkt, maar wel gecontroleerd

De beste manier om alles uit deze periode te halen is 

zoveel mogelijk melk verstrekken. Onbeperkt, maar 

wél gecontroleerd, benadrukt Reymen. “In onze visie 

zou een kalf naar behoefte moeten kunnen drinken, 

maar wel met een beperkte hoeveelheid per drink-

beurt om te voorkomen dat een kalf zich overdrinkt. 

De maximale hoeveelheid per drinkbeurt is vast  

ingesteld door de 40Fit functie en bedraagt 2 liter.  

Indien een kalf 2 liter opneemt, zal het programma 

een wachttijd van 2 uur inlassen voordat het dier  

opnieuw kan drinken bij de drinkautomaat.”  

Door op deze manier naar behoefte te drinken,  

kunnen kalveren van 20 dagen tot wel 15 liter per  

dag opnemen. Daarmee kan de groeisnelheid oplopen  

tot 1.000 gram per dag in deze eerste weken. Het 

spreekt voor zich dat de melk van goede kwaliteit  

De eerste 40 dagen van de opfok  
bepalen de potentie van de melkkoe

is en altijd dezelfde samenstelling heeft. Dat helpt 

darmproblemen te minimaliseren, zegt Reymen. GEA 

adviseert melkveehouders opfokmelk te gebruiken 

omdat deze een gegarandeerde kwaliteit heeft.

Krachtvoer is de katalysator

Vanaf de veertigste levensdag is het zaak de melk snel 

af te bouwen. Om vast voer te kunnen verteren, moet 

de pens zich ontwikkelen. Krachtvoer is daarin de  

katalysator. “Kalveren moeten wennen aan ander 

voer. In het begin vinden ze dat niet lekker.  

Daarom kunnen ze het beste starten met smakelijk,  

muesli-achtig voer. Als de kalveren eenmaal de smaak 

te pakken hebben, kunnen ze ook ruwvoer verwerken, 

zoals hooi en mais.” De speenfase begint rond dag 40.  

Het einde van de speenfase is dierafhankelijk en 

wordt bepaald door de mate waarin een dier kracht-

voer en ruwvoer kan opnemen. Hoe sneller kalveren 

deze ontwikkeling doorlopen, des te beter ze op latere 

leeftijd presteren. Ook hier kan technologie een 

handje helpen, met een krachtvoerbox die hele kleine 

porties verstrekt en registreert of een kalf deze ook 

opeet. Vochtige restjes die lang blijven liggen zijn 

funest. Reymen: “Vochtige restjes zijn niet smakelijk 

en worden minder goed gegeten en kunnen zelfs gaan 

schimmelen.”

Koppeling krachtvoer en melk

Het spenen verloopt ideaal als de ontwikkeling van  

de krachtvoeropname en de afbouw van de melk op 

elkaar afgestemd worden. Dat kan als de drinkauto-

maat en krachtvoerbox zijn gekoppeld. Is de overgang 

op krachtvoer en ruwvoer gelukt, dan heeft het jonge 

kalf zich ontwikkeld tot herkauwer. De opfok is dan 

nog lang niet klaar. Ook in het vervolg blijven  

juiste voeding en goede huisvesting belangrijk voor  

de groei en ontwikkeling. De potentie van de vaars 

wordt echter bepaald door de melkopname in de eerste 

40 dagen en de snelle ontwikkeling van de pens  

rondom het spenen.

GEA systemen voor  
gemak en precisie
 

GEA ondersteunt veehouders bij de jongvee- 

opfok onder andere met drinkautomaten en 

een melktransport-trolley. Deze leveren niet 

alleen een besparing qua tijd en arbeid, ze 

ondersteunen de vakman met het doseren van 

precies het juiste voer op het juiste moment. 

Drinkautomaten DairyFeed J smart 

De drinkautomaten DairyFeed J C400smart, 

V600smart en V640smart zijn automatische 

systemen, die zijn verbonden met een  

computer. Dit biedt een doelgerichte controle 

over alle relevante gegevens, voor een opti-

male en gecontroleerde voeding van kalveren, 

vanaf de dag dat ze zijn geboren. De actuele 

generatie Smart feeders biedt de veehouder 

extra mogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld een 

app beschikbaar waardoor de veehouder de 

diergegevens kan bekijken en aanpassen via 

zijn smartphone of computer. De Smart feeders 

kunnen de attenties ook naar app van de  

veehouder pushen. De automaat meldt attenties  

bij de veehouder, zodat deze zeer snel kan 

schakelen. 

DairyFeed J 1100

Het DairyFeed J 1100 voerstation levert op een 

gemakkelijke én slimme manier een bijdrage 

aan het spenen. Het kalf krijgt op elk moment 

precies de juiste hoeveelheid krachtvoer en 

melk, aangezien het voerstation verbonden kan 

worden met de drinkautomaat voor kalveren.

MilkBuggy+

MilkBuggy+ is een krachtige, eenvoudig aan  

te passen melktransport-trolley, ontwikkeld om 

jongvee te voeren op verschillende plaatsen. 

Deze mobiele installatie mengt de melk en 

heeft een intervalfunctie om roomvorming  

te voorkomen. De melk wordt geportioneerd  

verstrekt. De MilkBuggy+ heeft een nauw- 

keurig vulsysteem met een doseerpomp.  

Deze pomp garandeert dat elk kalf exact  

de juiste hoeveelheid melk krijgt. 

INPROGRESS · 3
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In de zomer van 2017 nam de familie Van der Aa uit Ootmarsum een nieuwe melkveestal in gebruik voor 
100 melkkoeien. Jeroen van der Aa, die het bedrijf samen met zijn vrouw en ouders runt, investeerde in GEA 
ExtraHeat huisverwarming, waarmee de familie met de vrijgekomen warmte uit de melk twee woningen  
verwarmt. 

GEA EXTRAHEAT HUISVERWARMING

Van warmte uit de melk naar warmte in de woning

Met de nieuwbouw zette Van der Aa op zijn  

Overijsselse bedrijf vooral in op meer ruimte voor  

de koeien. “Om daarmee ook de diergezondheid naar 

een hoger niveau te tillen", vertelt Jeroen van der Aa.  

De 100 koeien worden sinds de nieuwe stal gemol-

ken met twee GEA Monoboxen. Het werken met de 

Monobox levert Van der Aa veel arbeidsplezier en 

rendement op. “Werken met de robot is namelijk ook 

erg gunstig voor mijn energieverbruik.” 

Huisverwarming

Een lager energieverbruik weet de melkveehouder 

ook op een geheel andere manier te realiseren. “Ik 

weet nog goed dat ik eerder wel eens een snikheet 

tanklokaal binnen liep, terwijl er in huis flink gestookt 

werd om het op een behaaglijke temperatuur te 

krijgen”, blikt Van der Aa terug. “Dat strookte niet met 

elkaar, in mijn beleving moest dat anders kunnen.” 

Toen hij met GEA doorsprak over de mogelijkheden 

voor de nieuwbouw, werd dit dan ook vanzelf onder-

werp van gesprek. “Van het één kwam het ander en 

inmiddels gebruiken we de warmte die vrijkomt bij 

het koelen van de melk om zowel ons eigen huis als 

het naastgelegen huis van mijn ouders te verwarmen. 

Deze winter is de cv ketel nog niet aangesprongen om 

bij te verwarmen.” 

Melkrobots zorgen voor constante aanvoer

Van der Aa liet twee leidingen in een geïsoleerde  

mantelbuis aanleggen van zijn huis naar de stal.  

“Op deze manier kunnen we het warme water  

rondpompen, zodat de temperatuur constant blijft. 

Dat we met robots melken maakt dit gehele proces 

iets gemakkelijker. Nu is er namelijk 24 uur per dag  

sprake van een melkstroom, die altijd gekoeld moet  

worden en daarmee ook altijd warmte oplevert.”  

Een warmtewisselaar warmt het tapwater op,  

terwijl een grote industriële platenkoeler zorgt dat  

Bedrijf: Van der Aa
Locatie: Ootmarsum
Aantal koeien: 105 melk- en  
kalfkoeien
Melkproductie: circa 950.000 kg 
met 4.80% vet en 3.60% eiwit
Jongvee: 60 stuks 
Oppervlakte: 35 ha grond

BEDRIJFSGEGEVENS

“ Ik heb één keer de juiste waarden 

ingesteld, daarna heb ik er geen 

omkijken meer naar gehad” 



het proceswater, zoals dat voor de CV, op temperatuur 

wordt gebracht. Van der Aa: “Het opgewarmde water 

wordt vervolgens opgeslagen in een buffervat van 

1.500 liter, welke in verbinding staat met het  

verwarmingssysteem in huis.” Het gehele systeem 

wordt aangestuurd en bewaakt middels een PLC- 

besturing. “Hierin bevindt zich een sensor die de  

buitentemperatuur meet en tegelijkertijd gekoppeld  

is aan de thermostaat in onze woning”, legt Van der 

Aa uit. “Ik heb één keer de juiste waarden ingesteld, 

daarna heb ik er geen omkijken meer naar gehad.” 

Balans

Bij gebruik van de ExtraHeat huisverwarming wordt 

de voorkoeler in de winter vaak uitgeschakeld, zodat 

het rendement voor de huisverwarming het hoogst is. 

Tot nu toe zette de melkveehouder niet specifiek in  

op energiebesparende maatregelen op zijn bedrijf.  

Hij geeft aan dat energiebesparing zeker niet aan hem 

voorbij gaat, maar plaatst daarbij wel een kanttekening.  

“Om maar een voorbeeld te noemen: ook de melk-

fabriek hecht veel waarde aan hoe wij met energie 

omgaan op ons bedrijf. Dat is goed, maar het moet 

wel in balans zijn met het financiële plaatje. Met de 

huisverwarming vanuit de stal lukt dat zeker. Nu ik 

een warm huis binnenloop, in plaats van een warm 

tanklokaal, vind ik het super dat we deze oplossing 

hebben gevonden.”

Onbelemmerde ligruimte, maximale bewegingsvrijheid en betere toegang tot de 

ligboxen. Met dit doel introduceerde GEA de Single Beam. Dit geoptimaliseerde, 

zwevende montagesysteem is met name geschikt voor diepstrooiselstallen. 

Het systeem bestaat uit een horizontale balk als ophangconstructie voor de Combi 

Comfort ligboxen, met zo weinig mogelijk steunpunten in het diepstrooisel. Dit zorgt 

voor maximale bewegingsvrijheid van de koeien bij het opstaan en gaan liggen.  

De koeien krijgen tevens een betere toegang tot de ligbox en het reinigen van de 

boxen is eenvoudiger. Een ander groot voordeel is de flexibiliteit bij het monteren 

van hoogte en breedte. 

Single Beam:  
zwevend montagesysteem 
van ligboxen

 PRODUCTNIEUWS
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Jeroen van der Aa.

Een betrouwbaar, zwevend hek, speciaal ontwikkeld om veilig eenrichtingsverkeer 

in de stal mogelijk te maken. Dat is de nieuwe One Way Finger Gate van GEA.  

Dit hek bestaat uit een horizontale balk, waar verticale buizen op gemonteerd zijn. 

Deze buizen zijn licht gebogen aan het eind, waardoor ze eruit zien en werken als  

vingers: ze leiden de koe vriendelijk één kant op. Het hek draagt bij aan de optimale 

koerouting in de stal.

De One Way Finger Gate is modulair, waardoor de breedte tussen de vingers,  

zelfs na installatie van het hek en op elk gewenst moment, aangepast kan worden.  

Koeien kunnen ook tegelijk door het hek passeren. Het zorgt daarnaast voor de  

beste en veiligste routing door de stal. De terugslag is sterk gedempt, waardoor 

het hek zeer koevriendelijk is. GEA biedt de optie om de koeien met een speciale 

trainingsmodule te laten wennen aan het nieuwe hek, waardoor ze minder stress 

ervaren en ze het hek sneller zullen accepteren. 

GEA One Way Finger Gate 
voor veilig eenrichtings- 
verkeer in de stal



Het Convenant Weidegang is een  
samenwerking van diverse (zuivel)- 
bedrijven en organisaties waarin wordt 
gestreefd om koeien, zoveel als  
mogelijk, weidegang te bieden.  
In 2017 paste 80,4% van de melk- 
veehouders een vorm van weidegang 
toe. In december 2017 ondertekende 
ook GEA het Weideconvenant. 

GEA heeft in 2017 gewerkt aan de promotie van weidegang  

en aan oplossingen voor de melkveehouder om hem te  

helpen bij weidegang. Eén van die oplossingen is de  

ontwikkeling van GEA Weideregistratie 2.0. Dit systeem 

registreert de weidegang door middel van een weideselectie 

of doorloopantenne die bij de in- en uitgang van de stal 

wordt geïnstalleerd. De koeien worden herkend aan een 

responder die om de hals of voorpoot bevestigd is. Het 

gebruiksvriendelijke programma biedt de mogelijkheid  

om de gemiddelde data op zowel koe- als kuddeniveau  

weer te geven. Aan de hand van deze informatie kan de 

veehouder het werkelijke aantal uren weidegang aantonen 

en de weidegang en het bedrijfsmanagement verder  

optimaliseren. Het systeem is geschikt voor melkveehouders  

met een GEA melkinstallatie. Een andere oplossing die  

weidegang mogelijk maakt, is de nieuwe GEA One Way 

Finger Gate. Dankzij dit zwevende hek kunnen meerdere 

koeien tegelijk het hek passeren. Het zorgt hierdoor voor 

de beste en veiligste routing door de stal of naar de weide. 

Vraag uw dealer naar de (beweiding) mogelijkheden in uw 

situatie.

GEA ondertekent 
Weideconvenant

Dick Bergacker is al menig jaren actief als onderhoudsmonteur bij 
GEA-dealer C. van Beusekom BV in Benschop. De diversiteit van het 
werk maakt dat hij nu al meer dan 25 jaar met veel plezier bij melk-
veehouders over de vloer komt. Een oude rot in het vak, die zich  
bovendien graag blijft ontwikkelen in de melktechniek.  

“ Onderhoud: een must om 
storingen te voorkomen”

Servicemonteur Dick Bergacker:

“Met name de afwisseling en de contacten met veel verschillende mensen maken het werk voor 

mij zo leuk. Elke dag ben ik onderweg, de ene keer voor de verkoop van melkmachine gerelateerde 

artikelen, de andere keer om een prijsopgave te doen voor kleine aanpassingen aan machines.  

Op weer een ander moment ben ik op pad voor een servicebeurt of een storing. Door de jaren heen 

merk ik dat steeds meer melkveehouders ervan doordrongen zijn dat het onderhoud een must is  

om storingen te voorkomen. Want elke installatie moet gewoon goed draaien: de veehouder moet 

ervan op aan kunnen. 

Om dat te realiseren, ben ik hem graag van dienst. Tijdens het bezoek kan het zijn dat het melken 

niet helemaal lekker loopt. Dan doe ik een droge meting. Blijkt de installatie te voldoen, dan moeten 

we de oorzaak ergens anders zien te vinden. In dat geval kom ik terug als er wordt gemolken. De 

ene keer blijkt tijdens de natte meting dat er technisch iets niet goed zit, een andere keer gaat het 

om de werkwijze tijdens het melken. 

In dat laatste geval kunnen we de melkveehouder natuurlijk adviseren. Het is goed om elkaar op 

die manier scherp te kunnen houden. Dat kom ik in mijn eigen vakgebied ook tegen. Zo gaan we 

een keer per jaar naar de KOM toe, voor een opfrisdag. Dan spreek ik monteurs van andere dealers 

en krijgen we tips hoe zaken anders en beter kunnen. Ook krijgen we tijdens zo’n dag uitleg over 

een actualiteit binnen de melkveesector. We kunnen dan altijd weer veel van elkaar leren, net zoals 

tijdens de technische dagen die GEA zelf organiseert. Dat zijn absoluut mooie aanvullingen op het 

werk.”

 WORK IN PROGRESS
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Het maximale uit de melkstal halen

Een moderne melkstal biedt veel mogelijkheden, die veehouders in de praktijk lang niet allemaal 
gebruiken of optimaal benutten. Het optimaliseren van die instellingen, maar ook een kritische blik 
op de melkroutine en het management rondom het melken, maakt het mogelijk om nog meer 
rendement te behalen. Dat is maatwerk en GEA leidt dealers op om veehouders daarin zo goed 
mogelijk te begeleiden.

TRAINING MILKING INTELLIGENCE VOOR GEA DEALERS

“Bij de aanschaf van een nieuwe melkrobot is het  

gebruikelijk dat de veehouder uitgebreid wordt  

begeleid, maar bij een melkstal zijn we dat als sector 

eigenlijk niet gewend”, legt Jeroen Luiten, specialist  

Milking Philosophy bij GEA, uit. “Dat is zonde, want 

ook al weet een veehouder wel hoe hij met zijn  

melkstal moet melken, er valt vaak zoveel meer  

uit te halen.”

Kennis rondom melken

GEA zet daarbij in op Milking Intelligence: de kennis 

van het melken en alles daar omheen. Luiten: “Er 

is op dit gebied enorm veel kennis en informatie 

beschikbaar. Dat maakt het mogelijk om op ieder 

bedrijf het maximale uit de melkstal te halen, zodat 

deze optimaal bijdraagt aan een plezierige, efficiënte 

en winstgevende melkwinning. Daarvoor is het wel 

belangrijk om de melkstal ook op maat in te stellen.  

In de praktijk is de melkroutine van de meeste melkers 

al jaren hetzelfde en draaien melkstallen voor 95  

procent op algemeen gangbare- en fabrieksinstellingen, 

terwijl er nog zoveel te winnen is.” 

Maatwerk

Uitgangspunt is dat er niet één set van optimale 

instellingen, melkroutine en management rondom het 

melken bestaat. “Dit verschilt per melkveehouderij. 

Een bedrijf met een topproductie heeft bijvoorbeeld 

andere instellingen nodig dan een onderneming met 

een gemiddelde productie. Daarnaast spelen ook de 

wensen van de klant een rol en de opzet van het  

bedrijf. Melkt de veehouder bijvoorbeeld altijd zelf,  

of zijn er meerdere melkers? Dat zijn allemaal  

factoren om rekening mee te houden.” Daarbij gaat 

het om finetuning van de melkstal, de melkroutine en 

het management rondom het melken. Dit specialisme 

deelt GEA via trainingen zoveel mogelijk met dealers, 

zodat de GEA dealer een sparring partner voor de 

veehouder is en een adviserende rol vervult waarmee 

de veehouder het meeste uit zijn bedrijf haalt.

Training op melkveebedrijven

Dealermedewerkers die het certificaat Milking  

Intelligence willen halen, volgen een training die  

bestaat uit theorie en praktijk. “We geven de training 

op melkveebedrijven van onze klanten. Zo kunnen 

we de kennis ook direct in de praktijk brengen. Een 

mooie bijkomstigheid is dat we daardoor ook direct 

enkele veehouders verder helpen. Bij iedere training is 

het zo dat de veehouder toch weer iets nieuws ontdekt 

aan de melkstal en dat we de instellingen zo kunnen 

aanpassen dat hij of zij de doelstellingen nog beter 

kan behalen.”

Optimaliseer bestaande en nieuwe melkstallen

Het optimaliseren van de melkstal-instellingen komt 

vaak aan de orde als de melkwinning niet naar wens 

verloopt, bijvoorbeeld als er problemen zijn met de 

uiergezondheid. Toch is het voor vrijwel ieder bedrijf 

interessant om eens kritisch naar de mogelijkheden 

van de melkstal te kijken, stelt Luiten. “Ook preventief 

is er veel voordeel te behalen. Bijvoorbeeld bij een 

nieuwe melkstal. De eerste weken is het altijd over- 

leven, dan moeten de boer en de koeien wennen, maar 

als het eenmaal draait is het heel verstandig om nog 

eens de puntjes op de i te zetten.” Hetzelfde geldt voor 

bestaande melkstallen. “Natuurlijk hoeven we een  

veehouder met al zijn ervaring niet te leren hoe je 

moet melken, maar we kunnen wel eens de spreek-

woordelijke spiegel voorhouden en de melkstal  

optimaal afstellen en inrichten.”

Wilt u ook uw situatie fine-tunen dan kunt u hiervoor 

uw regionale dealer benaderen. Zij kunnen merk- 

gericht advies geven en u aangeven wat de kosten 

zullen zijn. Doorgaans zal dit voordeliger zijn dan 

bijvoorbeeld een natte meting door externe adviseurs. 

GEA’S Milking
PHILOSOPHY
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" Ook al weet een veehouder  

wel hoe hij met zijn melkstal  

moet melken, er valt vaak zoveel 

meer uit te halen”
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IQ melkstel

Gunnewijk was direct enthousiast over het IQ  

melkstel. “Met de EasyStart komt er gelijk vacuüm  

op het melkstel als je hem beet pakt. Vervolgens  

zuigen de bekers pas lucht als ze de speen raken.  

Hierdoor kunnen we de kwartieren twee aan twee 

aansluiten. Dit scheelt kracht en tijd.” Tegelijkertijd  

verkleint deze slimme vacuümregeling de kans 

aanzienlijk dat vuil de melkleiding in wordt gezogen 

terwijl het melkstel nog niet is aangesloten.

Begeleiding

Voordat de keuze definitief werd gemaakt, is de  

familie Gunnewijk meerdere keren bij andere vee-

houders gaan kijken. Daarbij kijkt Gunnewijk terug 

op een goede begeleiding door GEA-dealer MCO uit 

Lichtenvoorde. “Zowel tijdens de oriëntatiefase als  

bij de installatie. Bij de installatie was er altijd één  

vaste monteur van MCO aan het werk. Ook toen we  

begonnen met melken was hij erbij om te begeleiden 

en apparatuur juist af te stellen.”

Boven verwachting

Het melken in de nieuwe melkstal ging van begin af 

aan beter dan verwacht. “We kwamen van een heel 

ander systeem en waren bang dat de koeien moeilijk 

zouden wennen. Maar het liep gelijk goed en wat ons 

opvalt, is de rust tijdens het melken. Zeker gezien het 

feit dat de dieren in deze melkstal geen brok krijgen, 

terwijl ze dat wel gewend waren in de draaistal.” 

Met de realisatie van de EuroClass 800 melkstal stapte de familie Gunnewijk uit 
het Gelderse Beltrum in juli 2016 over naar GEA. Voorheen werden de 177 koeien 
gemolken met een veertienstands draaimelkstal. “We moesten altijd met twee man 
melken en ervaring was belangrijk voor een goed melkproces.” Daarmee voldeed 
het niet langer aan onze wensen: een efficiënt, simpel systeem waarmee iedereen 
uit de voeten kan. “In deze 2x15 melkstal kan één man zich prima redden en  
lekker doorwerken. Een simpel systeem, waarbij we niet hebben bezuinigd op  
de apparatuur.”

Efficiënt melken met EuroClass 800

Colofon
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MCO en Alferink  
bundelen krachten

 

MCO uit Lichtenvoorde installeert en  

onderhoudt al vele jaren GEA apparatuur  

voor melkkoeien en melkgeiten. Per 1 maart 

2018 bundelen GEA dealers MCO en Alferink 

Melktechniek Wilp hun krachten. Het nieuwe 

bedrijf heet Farmonie. 

" Het liep gelijk goed en wat ons  

opvalt, is de rust tijdens het melken"

Bedrijf: Gunnewijk
Locatie: Beltrum
Aantal koeien: 177 melkkoeien
Melkproductie: circa 10.514 kg  
met 4,42% vet en 3,63% eiwit
Jongvee: 86 stuks waarvan deels 
bij opfokker 
Oppervlakte: 61 ha grond

BEDRIJFSGEGEVENS

Deze INPROGRESS wordt u aangeboden door uw GEA dealer:

Farmonie

Koningslinde 22, 7131 MP  Lichtenvoorde  

H.W. Iordensweg 99, 7384 AK  Wilp

0544 377819

info@farmonie.nl

www.farmonie.nl


