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‘Robot is als melkstal met flapdrol van ‘n melker erin’

Melkrobot na tien jaar
vervangen door melkstal
26
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Robotmelken

Tekst: Anne Hiemstra
Beeld: Dick Breddels

Bij de bouw van hun nieuwe stal nam de familie Staal
uit Berkhout (N.-H.) een opvallende beslissing. Ze
plaatsten een swingover melkstal, nadat ze tien jaar
lang automatisch hadden gemolken. „Een robot is
een dure medewerker. Bovendien kunnen we nu veel
gestructureerder werken”, legt Wim Staal uit.

De nieuwe stal op de nieuwe locatie oogt
fraai. Hoog, fris en ruim bemeten. „Toch is het
een concept van veertig jaar geleden, maar
dan aangepast”, aldus Wim Staal. De afstand
tussen het voerhek en de eerste rij boxen
van de 3+2-rijige ligboxenstal is vier meter,
terwijl de afstand tussen de boxen daarachter
3,5 meter is. „We hebben geen zand of
diepstrooisel in de boxen, maar koematrassen.
Dan is de hoeveelheid zaagsel die je verbruikt
en de hoeveelheid werk die je er aan hebt,
nog te overzien”, stelt de veehouder.
Verder is er in de stal geen mestrobot,
maar een eenvoudige kabel met mestschuif
gemonteerd. „We zijn ‘back to basic’ gegaan”,
stelt Wims vrouw Annette.

Wegversmalling
De familie Staal was in 2001 één van de
eerste bedrijven in de omgeving met een
melkrobot. Tot die tijd molk Staal in een 2x4stands visgraatmelkstal. „Wim had last van
zijn rug en onze zoon René wilde naar het
buitenland, wat we hebben gestimuleerd.
We vonden het een goede zaak als hij wat
van de wereld wilde zien”, aldus Annette.
„Op de oude locatie hadden we weinig
uitbreidingsmogelijkheden en de robot nam
niet veel plek in, dus dat was te realiseren”,
voegt Wim toe.
De toenmalige 1+1-rijige U-stal werd
omgebouwd tot een stal met drie rijen
ligboxen naast elkaar en een voergang
aan de buitenkant. Op het kopeind van
de ligboxrijen werd de Lely Astronaut A2
geplaatst. Hoewel de robot het gezin meer
vrijheden bood, zorgde het melksysteem
ook voor stress. Vooral toen de robot
voller raakte. „We hebben één jaar zes ton
gemolken en dan had je de zenuwen al als
je de robot even niet hoorde”, aldus Wim.
„Want bij een storing kon je vervolgens twee
dagen achter de koeien aanlopen, voordat
je alles weer op orde had. Vergelijk het maar
met een wegversmalling. De eerste auto’s
gaan er nog wel vlot door, maar daarachter
vormt zich een ﬁle.”

Ergernis
Ook bij de dagelijkse praktijk zorgde de
robot voor ergernis. „Nu met de melkstal

maak je de ligboxen schoon als de laatste
koeien erdoor zijn. Bij de robot was je altijd
aan het prutsen”, stelt de veehouder. „Nu
kunnen koeien alleen rond het melken melk
uitliggen. Eerder gebeurde dat dus de hele
dag. ’s Avonds om half elf gingen we nog
weer met de schraper de stal in om boxen
schoon te maken. We hadden weliswaar
een overbezetting, maar er lag altijd melk
in de boxen. We deden er veel aan en nog
was het celgetal hoog. Het verbaast ons dan
ook niet dat robotbedrijven gemiddeld een
hoger celgetal hebben”, aldus zoon René, die
inmiddels is aangeschoven.
„De melkrobot zorgde er wel voor dat we ’s
avonds samen met onze drie opgroeiende
tienerjongens warm konden eten”, noemt
Annette een voordeel. „Ja, maar vaak ging
er tijdens het eten toch even iemand bij de
robot kijken. Sommige koeien moet je even
helpen, een tepelbeker aandrukken of je moet
ze een douw geven”, werpt René tegen. „En ’s
avonds na een feestje ging je eerst nog weer
naar de robot en dan hoopte je maar dat er
niets was”, aldus Wim. René herinnert zich
de momenten waarop hij de zogenoemde
´haalkoeien´ naar de robot bracht. „Dan stond
je met zo’n koe te wachten en dan glipte er
net eerst nog een andere koe de robot in.
Of, nog erger, de robot moest ineens eerst
spoelen”, verzucht hij.

Flapdrol
„Vergelijk een robot maar met een melkstal
met een ﬂapdrol van een melker erin. Je moet
je voorstellen dat-ie een briefje klaarlegt met
‘die koe wilde niet goed uitmelken, die kon
ik niet aansluiten en die wilde er niet in’. Dan
geef je zo’n melker misschien nog een kans,
maar daarna is het al vrij snel afgelopen.
Bij een robot accepteer je het”, stelt Wim.
„Op robotbedrijven heb je ook veel meer
driespenen”, weet René. Wim: „Dat komt
omdat één kwartier bijvoorbeeld achterblijft
bij het melken of niet goed uitmelkt. Na
verloop van tijd wordt zo’n kwartier kleiner
– vaak wordt het celgetal eerst al hoger – en
krijgt de robot moeite de speen te vinden.
Daardoor kan een melking ook mislukken. Dat
los je op door de robot zo te programmeren
dat hij het kwartier helemaal niet meer melkt.
Maar je kunt er geen droogzetter in doen, X
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toch geneigd zijn voor een robot te gaan, is
omdat ze arbeid duur vinden. Een veehouder
investeert liever in apparatuur, dan dat hij een
ZZP’er inhuurt. Een boer wil zichzelf kunnen
redden.”

Dure medewerker

Een overzicht van de
stal vanuit de ‘skybox’.
De melkkoeien staan
rechts van de voergang
in de 2+3-rijige
ligboxenstal. Volledig
rechts (buiten beeld)
de melkstal, waarvan
alleen het separatiehek
is te zien. Onder in
beeld de ruimte voor
tochtige koeien met
rubber op de roosters
(de eigen stier valt aan
de onderkant buiten
de foto).

want stel dat hij verkeerd aansluit.”
Vader en zoon Staal geven aan dat er hoe
dan ook altijd iemand in de buurt van de
robot moet zijn. „24 uur per dag was ik bezig
met ‘draait het wel, draait het niet’, ‘gaat de
telefoon, of gaat-ie niet’. De telefoon ging
vrij vaak, soms maar vanwege een kleinigheid.
En dan maakt het niet uit waar je bent, er
moet iemand naar toe”, aldus Wim. „En dan
vergeet je nadat de onderhoudsmonteur is
geweest één keer het alarm erop te zetten,
is er uitgerekend die nacht een storing. Dat
bleek de volgende ochtend en het was maar
om een kleinigheid. Maar er was wel weer een
ﬁle.”

Melkstalletje
Er kwam rust in de bedrijfsvoering toen
Staal vier jaar geleden een 1x7-stands
visgraatmelkstalletje aan de buitenkant van de
stal bouwde. „Wim is altijd heel precies en hij
wilde niet zomaar koeien afvoeren”, verklaart
Annette. „Koeien die niet goed op de robot
werkten, haalden we door de melkstal. En ook
de oudmelkte koeien gingen door de melkstal,
want die lopen sowieso slecht op de robot”,
aldus Wim. „Hoewel we normaal maximaal
dertig koeien in de melkstal molken, hebben
we ook wel eens alle koeien door de melkstal
gehaald. Dat gaf veel rust”, stelt René.
René Staal denkt niet dat de situatie op het
ouderlijk bedrijf een op zichzelf staand geval
was. Hij heeft twee jaar lang melkrobots
opgestart in Nederland en België en is in

die periode afgestompt op het automatisch
melken. „Je moest heel lang wachten op
sommige koeien. Dat was vaak een ergernis.
Dan zag je koeien met volle uiers voor de
robot staan te wachten. De melk liep er
vaak al uit. Als ze dan eenmaal in de robot
stonden en er inmiddels een straaltje melk
uit de spenen kwam, kon de robot de spenen
niet vinden. Het straaltje melk uit de spenen
ging uiteindelijk over in druppelen, tot op
het laatst dat ook ophield. ‘Stom ding’, denk
je dan en dan wil je ze wel met de hand
aansluiten.”

Denemarken
René heeft gedurende tien maanden het
melkveebedrijf van een Nederlandse boer
in Denemarken gerund, toen deze boer zelf
bezig was naar Letland te verhuizen. Ook
bracht René een periode door op een bedrijf
van een Nederlandse boer in Portugal. „Wat
je ziet, is dat in Denemarken veel robots er
weer uit gaan. Bij groeiende bedrijven zie je
weer meer melkstallen, omdat je dan veel
gestructureerder kunt werken.”
Dat het aantal robots ondanks Staals ervaring
in Nederland hand over hand toeneemt,
heeft ook met de uitgangssituatie te maken,
zo geeft Wim aan. „Als je jarenlang ruim
honderd koeien in een 2x6-stands melkstal
hebt gemolken, dan zijn twee robots een
verademing. Maar als zo’n boer een grote
melkstal had gekocht, dan had het ook
gewerkt”, is hij van mening. „Dat veehouders

Behalve de praktische problemen vormen
de hoge kosten een reden waarom Staal
tegenwoordig weer zelf melkt. „Een robot
is een dure medewerker”, stelt Wim. „Een
robot kan uit als hij twee keer zoveel
zou kunnen melken, of als hij de helft
kostte.” De veehouder noemt behalve
de onderhoudskosten ook de nieuwe
investeringen die meer dan eens nodig
bleken. „Je moest iedere keer wat nieuws
aanschaffen, want dan waren er geen
onderdelen meer voor de oude robot.”
Toen bleek dat René toch met het ouderlijk
bedrijf verder wilde, besloten zijn ouders de
mogelijkheid te bekijken om een nieuwe stal
te bouwen. Omdat er hoogspanningskabels
achter het bouwblok lopen en er zich
bovendien transportbuizen onder de grond
bevinden, kozen ze een locatie op hun eigen
grondareaal op vierhonderd meter van de
boerderij. „Dit was hier weiland”, zegt Wim.
De nieuwbouw had de nodige voeten in de
aarde, maar uiteindelijk wist de familie het via
de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling te realiseren.
„Dat hield in dat we wel de oude gebouwen
moesten afbreken. We hebben de oude
koeienstal gedemonteerd, met de bedoeling
de stal hiernaast weer op te bouwen voor het
jongvee. We zijn niet ergens weggekocht; wat
we deden moest dus wel direct renderen.”

Fervent beweider
Staal besloot in de nieuwe stal in een
swingover melkstal te gaan melken.
Op 12 april 2011 werd deze in gebruik
genomen. „Voor het bedrag waar we één
robot van hadden kunnen kopen, hebben
we de melkstal gekocht”, stelt Wim. Hij
legt uit: „Uitgaande van een omvang van

BEDRIJFSGEGEVENS
Wim (56), Annette (53) en zoon René (28) Staal houden in
het Noord-Hollandse Berkhout 130 melk- en kalfkoeien.
René werkt in deeltijd bij een loonwerker. Het vee wordt
sinds vorig jaar in een nieuwe stal gehuisvest, met daarin
een 2x18-stands swingover melkstal. Op 12 april 2011 gingen de koeien voor het eerst door de melkstal en precies
een jaar later houdt de familie open dag. Bezoekers zijn op
12 april 2012 welkom op de Veldhuizerweg 1A.
De melkgevende dieren lopen aan de ene kant van de
3+2-rijige stal en het jongvee en de droge koeien aan de
andere kant. Bij het jongvee is de zestien jaar oude mestschuif herplaatst en bij de melkgevende dieren een nieuwe.

28

MELKVEEMAGAZINE NR 3 maart 2012

„Een mestrobot moet je vaak opnieuw inregelen. Dat geeft
meer werk dan eens per jaar de kabel van de mestschuif te
moeten vervangen.” De oude koeienstal die bij het woonhuis stond, is gedemonteerd en wordt naast de nieuwe stal
weer opgebouwd voor het jongvee.
Bij het bedrijf hoort een quotum van 1.120.000 kilo. Staal
kocht in 2009 een kleine 400.000 kilo quotum en verhuurde
dat grotendeels. Elk jaar verhuurt de veehouder wat minder
quotum en het is de bedoeling om het dit jaar voor het
eerst zelf vol te melken.
Het rollend jaargemiddelde ligt op zo’n 8.500 kilo melk met
4,30 procent vet en 3,55 procent eiwit.

Staal heeft van oorsprong een zwartbonte veestapel maar
gebruikt tegenwoordig alleen nog Fleckvieh-sperma van
stieren als Waldbrand, Round Up, Huascaran en Manitoba.
Daarnaast zijn er twee Fleckvieh-stieren op het bedrijf aanwezig voor de terugkomers. Staal nam bij de overgang naar
het nieuwe bedrijf vorig jaar dertig Fleckvieh x Montbéliarde-kruislingen over van een gestopte melkveehouder. Hij
schat dat hun productie tien procent lager is dan bij de
zwartbonten, maar is er desondanks tevreden over. „Omdat ze meer vlees op de rug hebben, zijn ze wat sterker. Dat
betaalt zich ook uit bij de afvoer. De koeien brengen 250
euro meer op en een nuchter kruisling stierkalf gaat over de
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Video
Op www.melkveemagazine.nl vindt u
een ﬁlmpje over het bedrijf van de
familie Staal.

tweehonderd koeien hadden we vier robots
moeten hebben. Van het verschil in jaarkosten
tussen vier robots en onze huidige melkstal,
kunnen we makkelijk een medewerker
betalen.”
Een andere reden voor de keuze voor een
melkstal, vormt weidegang. Staal blijkt een
fervent beweider. „In de tijd van de robot
hebben we ook geweid, maar dat was niks.
Ik heb het dan over echt weiden en niet de
koeien maar een beetje in het land laten
lopen. Bij goed gras en goed weer komen
de koeien niet naar de robot”, aldus Wim.
René: „Als je dan een keer weg was, moest
je de buurjongen vragen om op gezette
tijden koeien naar huis te halen en hem dan
uitleggen welke koeien hij moest hebben.
Handig was het in ieder geval niet.”

Hij wijst erop dat hij en zijn zoon beide altijd
alleen melken. „Je zou elkaar maar voor de
voeten lopen. Bovendien zou de capaciteit per
man enorm dalen als je met twee man zou
moeten melken.”

Dairymaster

Pratende melkstal

De keuze voor een swingover melkstal
is geen alledaagse. „We hoorden van de
rayonbeheerder van FrieslandCampina dat
hij enthousiast was over geworden over het
swingover-concept. Je zou zeggen: hoog
vacuüm en hoog liggende melkleidingen, dat
wil je toch niet? Maar hij was op een bedrijf
geweest en had ervan opgekeken dat het
zo vlot en zo goed ging. En dat het met de
kwaliteit van de melk wel goed zit, weet die
man vanuit zijn functie natuurlijk wel”, vertelt
Wim. Om de proef op de som te nemen molk
René op drie verschillende melkveebedrijven
in drie verschillende merken swingover
melkstallen.
„Bij Dairymaster staat alles vast. De
melkputbreedte is 1,83 meter. Bij de andere
aanbieders varieerde dat, evenals de lengte
van de zwenkarm, maar de vaste maten
blijken niet voor niets”, stelt René. „Je moet in
één beweging het melkstel kunnen pakken en
aansluiten. Daarom moet de put smal zijn en
de zwenkarm niet te lang, want anders moet
je voortdurend in een halve cirkel lopen.” De
melkstal van Staal telt achttien melkstellen.
„We hebben een uitbreidingsmogelijkheid
tot 22, maar ik vind het prima zo”, stelt Wim.

Omdat er voor twee kanten steeds maar
één melkstel beschikbaar is, zouden traag
melkende koeien voor problemen kunnen
zorgen. „Dat valt in de praktijk mee”, stelt
Wim. „We hebben een pratende melkstal.
Als er een traagmelkende koe de melkstal
binnenkomt, kondigt de spreekstem dit aan.
En die kun je dan als eerste onderhangen. Ook
kun je een melkstel vrij eenvoudig één stand
naar voren of naar achteren verplaatsen.”
Om het koeverkeer optimaal te laten
verlopen, staan de koeien niet loodrecht op
de melkput, maar onder een hoek van tachtig
graden. „Zo kun je ze gemakkelijk tussen de
achterpoten aansluiten, maar hoeven ze toch
niet helemaal te draaien als ze de melkstal
binnenkomen. Ook kunnen ze makkelijker de
melkstal weer verlaten.” Bij het verlaten van
de melkstal gaat het hele hekwerk omhoog.
Terwijl de andere kant wordt ondergehangen,
kunnen de koeien weglopen. Om dit soepel
te laten verlopen, heeft Staal een soort
wachtruimte achter de melkstal gemaakt. Na
deze ‘wachtruimte’ gaan de koeien door een
smalle gang, waar eventueel een voetbad
is geplaatst, om vervolgens te worden
gesepareerd. Aan de linkerkant is de ruimte

voor de tochtige koeien (met rubber op de
roosters) en erachter het stierenhok. Alle
andere koeien gaan naar rechts.

Feest
Staal voert lokbrok in de melkstal en heeft
geen opdrijfhek. „We moeten alleen de
laatste paar koeien ophalen en maken dan
meteen de ligboxen schoon”, vertelt Wim. De
veehouder is dik tevreden over zijn huidige
melksysteem. „Alles is onder afschot gebouwd
en je hebt nergens last van obstakels, dus we
kunnen tussendoor heel vlot de boel even
schoonmaken.”
Het enige kritiekpunt betreft de service van
Dairymaster. „Dat kan beter. We hebben
gelukkig niet veel problemen, maar we hebben
de frequentieregelaar een keer kapot gehad
en we hadden nieuwe tepelvoeringen nodig.
De monteur heeft echter te weinig onderdelen
thuis en het hoofdkantoor is niet altijd
bereikbaar. Eventuele storingen moeten dus
beter kunnen worden verholpen”, vindt René.
Vader en zoon Staal melken nu tweemaal
daags ruim honderd koeien in ruim een
uur tijd. „Een uurtje melken is mooi, maar
eigenlijk is het te snel”, vindt Wim. „We
kunnen dan ook gemakkelijk uitbreiden.”
Ook Annette is opgetogen. Niet in het minst
vanwege de faciliteiten voor in de nieuwe
stal. Er kan praktisch iemand wonen en René
overnacht dan ook meestal op het nieuwe
bedrijf. Annette: „Het loopt hier als een trein.
Het is een feest om hier te werken.” 

Om te zorgen dat de
koeien de melkstal
snel kunnen verlaten,
is er achter de melkstal
een ‘wachtruimte’
gemaakt. De stier
staat links van het hek
waar de ruimte weer
smaller wordt. In de
smalle terugloopgang
wordt zo nu en dan
een voetbad geplaatst,
aan het eind bevindt
zicht het separatiehek.

Tussen de hoofden
van vader en zoon
Staal, met het rode
puntdak, de oude
boerderij (en huidige
woning).
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200 euro.” De Fleckvieh-uiers zijn volgens Staal prima te melken, al blijf je volgens hem voor de melk en de uiervorm wel Holstein-invloeden nodig hebben.
„Maar de uiergezondheid is prima en de vruchtbaarheid echt beter.”
De koeien worden in de zomer geweid. Het winterrantsoen bestaat uit graskuil, snijmaïs en bierbostel, aangevuld met krachtvoer via krachtvoerboxen.
Er wordt met een eenvoudige doseerwagen gevoerd. „We waren één van de
eersten met een voermengwagen en net als de melkrobot is ook die nu weg”,
aldus René. „De reden is dat het veel te duur was. Voor de voermengwagen
moest een zware trekker en het scheelt enorm in het dieselverbruik.” Bij het
bedrijf hoort 80 hectare grond, waarvan 46 hectare in eigendom. Op 14
hectare wordt maïs verbouwd, 2 hectare wordt verhuurd voor tulpen en op de
rest staat gras.
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