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Dalen
255
Dairymaster-swingover
30 stands
Jaar van installatie: 2012
Capaciteit:
180-200 koeien per uur
Catalogusprijs:
circa 195.000 euro
Woonplaats :
Aantal koeien:
Melkinstallatie:
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ot goed anderhalf jaar terug molk
familie Weerink 160 koeien met een
2 x 7 visgraatmelkstal. ‘We wisten dat het
tijdelijk was, maar we zitten niet meer
te wachten op twee keer minstens drie
uur melken per dag. En daarom hebben
we voor dit type melkstal op de nieuwe
locatie gekozen’, verwijst Berry Weerink
naar de 30 stands-swingover, waar zestig
koeien tegelijk in staan.
‘We zijn tot Denemarken aan toe bij
melkstallen wezen kijken. Ook robots
hebben we nog even overwogen. Dat systeem werkt en klopt, maar de kosten
voor aanschaf en onderhoud zijn hoog.
Ook een draaimelkstal melkt fantastisch, maar daar hangt ook een prijskaartje aan en wij moesten scherp door
de bocht. Dit systeem is goedkoop, goed
en vooral ook heel erg snel.’
Berry melkt de koeien altijd samen met

Dennis en Berry Weerink
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Berry Weerink: ‘Met zestig stellen zouden we
geen koe sneller melken’

Goedkoop, goed
en snel
Op een goedkope manier snel koeien melken. Het bracht de
broers Dennis en Berry Weerink bij de swingovermelkstal. Om
de fysieke belasting te beperken, hangen ze afwisselend de ene
kant met links en de andere met rechts onder.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

zijn broer Dennis. ‘Dan hoef je jezelf niet
constant het zweet op de rug te werken.
Alleen de eerste dertig koeien worden
door één persoon gemolken, terwijl de
ander de koeien in de wachtruimte jaagt
en de boxen naloopt.’
Maar als er toch met twee personen
wordt gemolken, waarom dan geen
traditionele zij-aan-zijmelkstal? ‘Met

zestig stellen zouden we geen koe sneller melken, omdat de melktijd per koe
de beperking is.’

Niet vroegtijdig afhalen
Dat door een traagmelkende koe 59 andere koeien kunnen staan te wachten
ervaart Weerink niet als een probleem.
‘Wanneer we zo’n koe opmerken bij binnenkomst, proberen we die als eerste
aan te sluiten. Bovendien gaat het vaak
slechts om enkele minuten. Maar we laten een koe wel altijd rustig uitmelken
en halen het stel van een laatste koe in
de rij er niet vroegtijdig af. En wanneer
je 180 tot 200 koeien per uur melkt inclusief voorbehandelen en dippen, valt
het dus ook wel mee met die vertraging
door taaie koeien. Iemand die dit wel
een probleem vindt, zou ervoor kunnen
kiezen om een groep te maken met
traagmelkende koeien.’
De 30 stands swingover is 27 meter lang,
maar dat ervaren de broers niet als een
nadeel. ‘Ik kan me voorstellen dat er veehouders zijn die niet zo veel willen lopen, maar wij ervaren het niet als een
probleem. Om de fysieke belasting te beperken hebben we ons aangeleerd om de
ene kant met links en de andere kant
met rechts onder te hangen.’
Met deze melkstal verwacht familie
Weerink klaar te zijn voor de toekomst,
ook als de huidige stal met ruimte voor
ruim driehonderd koeien mogelijk
wordt gespiegeld. ‘De melkstal kan dit
aantal koeien prima verwerken. We verbazen ons iedere keer weer over de snelheid waarmee het melken gaat.’ l
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