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Oosterwolde (Fr.)
500
DeLaval 40 stands
binnenmelker
Jaar van installatie: 2014
Capaciteit:
140-170 koeien/uur
Catalogusprijs:
350.000 euro (incl. automatisering, activiteitsmeting
en herkenning)
Woonplaats:
Aantal koeien:
Melkinstallatie:

N

a 22 jaar is begin februari op het
bedrijf van familie Van Weperen in
het Friese Oosterwolde afscheid genomen van de 2 x 10 visgraatmelkstal met
snelwisselsysteem. Het melken van de
430 koeien kostte tot die tijd ’s morgens
met één melker bijna vijf uur en ’s middags met hulp in de stal van een tweede
man ruim vier uur. ‘De belasting voor de
melker werd daarmee zeker ’s morgens
eigenlijk te groot’, vertelt Jan van Weperen, die het bedrijf samen met zijn vader
Klaas en oom Jan runt.
Van Weperen wilde in de zoektocht naar
een nieuwe melkinstallatie vasthouden
aan een eenmansmelksysteem, maar
dan met een grotere capaciteit van minimaal 150 koeien per uur. ‘Een eenmansmelksysteem is naar onze mening
het meest efficiënt. Bij grote melksyste-

Jan van Weperen: ‘Een eenmansmelksysteem is
het meest efficiënt’

Geen arbeidspiek
creëren
Bij 500 koeien klinkt een nieuwe 40   standsbinnenmelker in de
volksmond niet als overcapaciteit. Toch koos familie Van Weperen heel bewust voor dit systeem. ‘Het is geen doel om de melkstal zo kort mogelijk, maar zo efficiënt mogelijk te gebruiken.’
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

men met twee melkers is er ook iemand
in de stal nodig en heb je voor drie personen dus een korte en grote arbeidspiek
op hetzelfde moment. Het is voor ons
geen doel om de melkstal waarin je investeert zo kort mogelijk, maar zo efficiënt mogelijk te gebruiken.’
Door deze keuze vielen swingover- en
zij-aan-zijmelkstallen al snel af. ‘Hierbij

moet die ene persoon veel lopen en is
130 tot 140 koeien per uur wel zo ongeveer het maximum’, stelt Van Weperen.
De zoektocht leidde daardoor naar draaimelkstallen waarbij de melker op één
plek kan blijven staan. De keuze viel uiteindelijk op een binnenmelker. ‘We hebben ook 40 tot 50 standsbuitenmelkers
gezien waarin veehouders prima alleen
molken, maar je ziet bij dat systeem
slechts een kwart van de totale carrousel, je hebt geen overzicht. De rest moet
je via een display of omroep volgen en
dat gaf ons een minder goed gevoel.’

Koeien kunnen observeren
Van Weperen koos opnieuw voor een visgraatopstelling. ‘Daarbij heb je nog iets
meer mogelijkheden om de koe te observeren wanneer ze bijvoorbeeld weinig
melk heeft. Vanwege de looplijnen draait
onze carrousel linksom, waardoor we
ook de pensvulling kunnen zien.’
De ervaringen met het pas net uitgekomen type binnenmelker van DeLaval
zijn erg positief. ‘Afhankelijk van hoe
het loopt en wie er melkt, ligt de capaciteit nu al tussen de 140 en 170 koeien
per uur. Dat is een kleine drie uur melken per keer. We werken hier met zeven
melkers en degene die het vaakst melkt,
doet vier tot vijf beurten per week. Dan
is deze melktijd voor niemand een te
grote belasting, ook niet als de veestapel
nog verder groeit.’ Omdat één persoon
het melken verzorgt, heeft Van Weperen
wel gedwongen afscheid genomen van
het dippen van de koeien. ‘Maar er staat
nu een spraybox in de terugloopgang.’ l
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