S P E C IA L

M E L K E N

Wim Bonestroo: ‘Via touchscreen controle over
hele buitenmelker’

Erg korte looplijnen
Op het laatste moment wijzigde Wim Bonestroo de plannen voor
een nieuwe melkstal naar een 44   standsbuitenmelker. ‘De koeien
lopen er recht in en uit en de buitenmelker is snel en makkelijk
toegankelijk zonder brug of onderdoorgang.’
tekst Florus Pellikaan
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oms kan het oplopen van vertraging
voor het realiseren van bouwplannen
ook voordelen hebben, zo ondervonden
Wim en Wijmke Bonestroo uit Doornspijk. ‘We wilden eigenlijk bouwen voor
150 koeien met een 28  
standsbinnenmelker. De bedrijfsverplaatsing en de
vergunningsprocedure lieten echter in
totaal vijf jaar op zich wachten.’
Intussen was de beoogde bedrijfsomvang bijgesteld tot 300 koeien, maar de
28  standsbinnenmelker was al gekocht
en de stal getekend en vergund. ‘Het melken zou dan zes uur per dag gaan kosten
en dat soort melktijden wilden we niet
meer. Rond die tijd kwamen er echter
steeds meer buitenmelkers en in de ruimte van de 28   
standsbinnenmelker zou
op 40 centimeter na ook een 44   standsbuitenmelker passen’, vertelt Bonestroo.
Door het kantoor wat te verkleinen en
een silotank in plaats van een traditionele melktank aan te schaffen, was de ruimte voor de buitenmelker geboren.
‘Achteraf zijn we erg blij met de buitenmelker. De koeien hoeven nu geen gekke
draaien te maken en lopen er recht in en
recht uit. Via een touchscreen kunnen
we controle houden over de gehele buitenmelker.’
Een ander voordeel is volgens Bonestroo
dat aan een buitenmelker geen dure aanpassingen als een brug of onderdoorgang nodig zijn om de carrousel snel en
makkelijk toegankelijk te maken.
Bonestroo heeft voor de keuze van het
melksysteem ook andere dan een rotormelkstal overwogen. ‘Het voordeel van
een carrousel is dat je erg korte looplijnen hebt en als melker bijna volledig
op dezelfde plek kunt blijven staan. De
koeien komen naar je toe. De capaciteit
die je hierdoor kunt halen, is enorm en

weegt voor mij op tegen bijvoorbeeld hogere bouwkosten die je voor de grotere
ruimte van een carrousel hebt.’

Liever groter gebouwd
Het melken wordt in de 44   standsbuitenmelker met krachtvoerverstrekking
door één persoon gedaan en een tweede
persoon maakt onder andere in de stal
de ligboxen schoon. Bonestroo dipt of
sprayt de koeien niet voor ze de melkstal
verlaten. Er is wel een retentiehek voor
het geval een traagmelkende koe niet
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uitgemolken is, waardoor deze nog een
rondje meedraait.
‘Het enige nadeel is dat we eigenlijk niet
met twee man in deze melkstal kunnen
melken. Dan zou de carrousel nog sneller moeten draaien, maar zijn de koeien
niet op tijd uitgemolken. Achteraf hebben we er dan ook alleen maar spijt van
dat we niet een nog grotere buitenmelker hebben gebouwd, bijvoorbeeld een
60   stands. Dan kun je met twee man
melken en heb je gewoon minder fysieke
belasting.’
Desondanks is de capaciteit van de buitenmelker met 190 koeien per uur groot,
groter zelfs dan de leverancier voorspelde. ‘Het melken duurt ongeveer een uur
en een kwartier. Binnen twee uur zijn
we sowieso klaar en schoon. We wachten voor bedrijfsuitbreiding eerst 2015
af, maar tot 500 koeien is het melken in
ieder geval niet meer de belemmering.’ l
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