| Werkgever: DeLaval |
| Naam: Jelle de Jong |
| Functie: monteur |

Het leggen van rubber vloeren in melkstallen is nog altijd
in opmars, met name omdat het goed zou zijn voor de
klauwen. Monteur Jelle de Jong legt de puzzelstukken
van bijna 2 meter lang in elkaar voor DeLaval. „We
hebben nog nooit een vloer teruggenomen.”
Betonvloer
08.00 uur - Monteur Jelle de Jong begint zijn
werkdag vandaag met het schoonmaken
van de betonvloer in de nieuwe melkstal
van maatschap Wartena in Grouw (FR), even
ten zuiden van Leeuwarden. De monteur,
die al 15 jaar voor DeLaval werkt, heeft
Friesland en een deel van de Noordoostpolder
als werkgebied. Af en toe heeft hij naast
zijn vierdaagse werkweek storingsdienst ‘s
avonds en/of ‘s nachts, maar dat levert hem
naar eigen zeggen geen tijdsproblemen op
voor de gewone klussen. Met storingen is hij
namelijk zelden een hele dag bezig. De Jong
legt niet alleen vloeren (dit is zijn derde dit
jaar), hij zet de héle melkstal in elkaar, van
de constructie en melkstellen tot en met de
inbedrijfstelling wanneer de eerste koeien de
stal binnenwandelen.

Stanleymes
09.00 uur - Behalve een mes om hier en
daar voorgeproduceerde puzzelﬂapjes
weg te snijden, gebruikt De Jong niet meer
dan een hamer om de puzzel passend in
elkaar te leggen. De delen van de vloer zijn
1,8 centimeter dik en meten 180 bij 110
centimeter. Het materiaal is geperst en hoeft
niet te worden vastgelegd, niet met lijm en
niet met inslagnagels. Het bedekken van
loopgangen met betonroosters gebeurt met
het iets soepelere roosterrubber dat een
beetje mag uitzetten volgens de monteur.
Volgens DeLaval kost het vormvaste product
van gerecyclede autobanden zo’n 60 euro per
vierkante meter, wat volgens De Jong is te
vergelijken met de prijs van epoxy inclusief
het aanbrengen ervan. Voor draaimelkstallen
komt het rubber al in voorgevormde
taartpunten van de fabriek. De kleinere delen
voor vandaag zijn 118 bij 70 centimeter.
Onder de krachtvoerbakken in Grouw blijft
een strook van 15 centimeter onbedekt,
maar daar komt geen koeienpoot, dus dat is
een mooie goot om melk en mest in weg te
spuiten.

Puzzelstukken
10.00 uur - Melkveehouders Durk en Remmelt
Wartena kozen voor rubber in de melkstal
omdat de koeien dan snel naar binnen lopen
en makkelijk kunnen draaien. Ze groeiden van
60 naar 110 melkkoeien en willen nog naar
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130/140 stuks. De Manus-melkstal was na 39
jaar aan vervanging toe. De melkveehouder
vraagt de monteur naar een geschikte mat
voor in de put; dat zou een open rubbertegel
kunnen zijn, als een soort vlonder, maar ook
eenzelfde als die onder de koeien. Na de
kofﬁe met de melkveehouder die vandaag
gras inkuilt, overlegt De Jong met de man
die speciaal voor de vijzels komt wat de
handigste oplossing is voor het plaatsten van
de krachtvoerboxen.
Een voordeel van het leggen van kant-enklare puzzelstukken is dat je niet, zoals bij
gietrubber of epoxy (dat DeLaval in het
verleden ook wel aanlegde), de hele stal stofen vetvrij hoeft te maken. „Het is dus met
name heel praktisch en eenvoudig om aan te
brengen. En na twee melkbeurten is nergens
meer te zien dat de vloer niet uit één stuk
bestaat, dan zitten de puzzelnaadjes namelijk
potdicht”, weet de monteur, die zelf van de
boer komt.

Geen uitsparingen
10.50 uur - Het is voor De Jong makkelijk
werken vandaag omdat onder de bakken
geen pootjes zitten en er geen uitsparingen
hoeven te worden gesneden. Alleen zal
vanmiddag bij de uitgang van de stal ﬂink
moeten worden gepuzzeld om het rubber
passend tegen de muur te kunnen leggen.

Eén dag werk
12.00 uur - De Jong belt voor de
lunchboterham naar het kantoor in Sneek of
ze daar nog een roosterrubber van 200 x 30
centimeter op voorraad hebben. Die moet
precies over het rooster passen en de gleuven
vrij laten. Het is allemaal passen en meten,
en met een beetje geluk kan die dan ook
vanmiddag nog worden gelegd. Dan is de
vloer van de melkstal in precies één dag door
twee man gelegd en afgewerkt.

Roestvrij staal
13.30 uur - De laatste handeling bestaat uit
het vastschroeven van roestvrij stalen strips
op de putrand, tussen rubber en melkput.
Als het meezit, kan de tijdelijke melkstal van
de maatschap in Grouw over een week de
deur uit. Dan zal De Jong de nieuwe 2 x 10
visgraatmelkstal helpen in gebruik te nemen. 

Werkdag

Een complete puzzel in
precies één dag leggen

Tekst & beeld:
Ruth van Schriek

