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Eric van den Hengel, Kees de Bie en
melkveehouder Dick van Schaik
bekijken de tekening voor het
verbouwen van de stal

Ruim helft melkrobo

komt in bestaan d
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Melkveehouders in Nederland
kiezen de laatste tijd steeds vaker
voor het optimaliseren van de
bestaande stal in plaats van
nieuwbouw. Een van hen, Dick
van Schaik in Heteren, laat zien
welke keuzes hij maakt en wat dit
betekent voor de bestaande stal.
TEKST JELLE FEENSTRA

‘R

bots

n de stal

uim de helft van de melkrobots wordt
momenteel in bestaande stallen geplaatst.’ Dat zegt commercieel productspecialist automatisch melken Wybren Jongbloed
van Lely Nederland. Een paar jaar geleden lag dit
percentage duidelĳk lager. De marktleider op het
gebied van automatische melk- en voersystemen
hield in april een landelĳke open dag over automatisch melken in bestaande stallen. Achttien
melkveebedrĳven openden toen hun deuren voor
collega’s.
‘In tĳden dat melkveehouders het financieel
zwaarder hebben, zien we dat er eerder voor gekozen wordt de bestaande stal te optimaliseren in
plaats van een nieuwe stal te zetten. De terughoudendheid vanwege een lage melkprĳs werd
de afgelopen tĳd nog versterkt door de onzekerheid rondom de fosfaatregelgeving’, geeft Jongbloed aan. Hĳ stelt verder dat als arbeidsverlichting reden nummer één is om te kiezen voor een
melkrobot, dit vooral in bestaande stallen gebeurt. Ook ziet hĳ dat melkveehouders zonder
opvolger er vaker voor kiezen om de finale van
hun boerenbestaan in te gaan met een melkrobot
in een bestaande stal.

Robot vervangt visgraat
Een van de veehouders die kiest voor automatisering in een bestaande stal, is Dick van Schaik (51)
uit Heteren. ‘Dit is weer eens wat anders dan zo’n
groot en glimmend nieuw melkveebedrĳf met
een paar honderd koeien, hè?’ De melkveehouder
staat te glimlachen in de nette, maar bepaald niet
allerjongste ligboxenstal. De stal met houten
spanten stamt uit 1974. Van Schaik melkt er 65
melk- en kalfkoeien op 40 hectare land, waarvan
2,5 hectare mais en 37,5 hectare gras.
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Dick van Schaik:
‘Relaxter boeren
zonder hijgende
bank in je nek’

Kees de Bie:
Eric van den Hengel:
‘Melkstal erbij
‘Genoeg ruimte vóór
robot essentieel in houden naast robot
is geen goede keus’
bestaande stal’

Naast hem in de stal staan Fullwood-dealer Kees de Bie
van De Bie Techniek uit Cothen en Eric van den Hengel
van Stalbouw.NL uit Bunnik. Ze bekĳken en bepraten de
schetsen van de gemaakte bouwtekeningen. Van Schaik
is van plan de 2 x 6 visgraatmelkstal te vervangen door
een automatisch melksysteem. Deze operatie staat gepland voor november 2017, een jaar later dan gepland,
als gevolg van de slechte melkprĳs van 2016. De mannen
bepraten de gemaakte bouwtekeningen, waarop staat

welke aanpassingen nodig zĳn om de robot zo goed mogelĳk in te kunnen passen in de bestaande stal.

Ligboxplaatsen geofferd
De eerste voorbereidingen voor de komst van de melkrobot heeft Van Schaik al getroffen. De krachtvoerbox
links van het voerpad is een meter of tien naar voren
verplaatst. Het gaat hier om een tĳdelĳke voorziening.
Straks krĳgen de koeien hun krachtvoer ook in de melk-

Ligboxenstal vof Van Schaik: bestaande situatie
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Wybren Jongbloed: ‘Resultaat robot in oude stal niet minder’
Is bij het inpassen van automatisering in
bestaande stallen een optimale situatie te
bereiken? Of vraagt het altijd concessies?
‘Als we kijken naar de resultaten van melkrobots in bestaande stallen, dan doen die
meestal niet onder voor de resultaten van
robots in nieuwbouwstallen’, zegt commercieel productspecialist melken Wybren Jongbloed van Lely Nederland.
Jongbloed hangt daar wel een aantal voorwaarden aan vast. ‘Als er voldoende ruimte
is voor de robots, er wordt gekozen voor vrij
koeverkeer en er een mogelijkheid van separatie is, dan is robotmelken in een be-

staande stal absoluut goed toepasbaar. Concessies zouden kunnen zijn dat de looplijnen
niet ideaal zijn of dat een klein deel van de
ligboxen opgeofferd moet worden. Maar
deze zijn vaak maar minimaal.’
Jongbloed erkent dat er ook nadelen zijn
aan het inpassen van een melkrobot in een
bestaande stal. ‘Omdat je aan de bestaande
maten van de stal vastzit, is het zoeken naar
de meest optimale positie van de robots.
Qua maatvoering kan dan niet altijd gekozen
worden voor de meest optimale opstelling.
Wel hebben we met het J-flow-hekwerk een
goede oplossing voor relatief krappe stallen.

robot en wordt één van de twee krachtvoerboxen overbodig. Verder heeft Van Schaik acht ligboxplaatsen geofferd: vijf tegen het voerpad en drie tegen de buitenmuur.
Met 72 boxen in de stal was die ruimte er wel. Met de
twee maatregelen heeft hij volgens de twee bouwexperts
– De Bie en Van den Hengel – voldoende ruimte gemaakt
voor het automatische melksysteem met de bijbehorende wachtruimte.
Van den Hengel stelt dat het bij het inbouwen van een

Bij J-flow is geen 2,5 meter nodig achter de
robot, omdat de koe via de zijkant van de
robot de robot betreedt.’
Hoe zit het dan met automatische voersystemen? Hoeveel procent daarvan wordt geplaatst in bestaande stallen? Jongbloed:
‘Ruim de helft van onze Vector-systemen
wordt geplaatst in bestaande stallen. Dat kan
makkelijk, omdat hiervoor weinig tot geen
aanpassingen nodig zijn aan de stal. Voerpaden zijn altijd breed genoeg en ongelijke
voerhekken zijn eenvoudig met een spanband of extra buis op te vangen.’

melkrobot in een bestaande ligboxenstal vaak woekeren
is met de ruimte. ‘Een veelgemaakte fout is dat er een
stuk bij de stal wordt aangebouwd zonder de looppaden
te verruimen. Met name het plein voor de robot moet
ruim zijn, minstens 5 bij 10 meter. Dat voorkomt dat
dominante koeien andere dieren afhouden van robotbezoek.’ De ‘bange tantes’ moeten volgens de stalbouwdeskundige voldoende ruimte hebben om erlangs te kunnen. ‘Daarom zeg ik: het allerbelangrijkste aspect bij het

Ligboxenstal vof Van Schaik: nieuwe situatie
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inpassen in bestaande situaties is zorgen voor veel
ruimte in de loop- en wachtruimtes naar de robot
toe.’

Afstemmen met robotleverancier

‘De melkrobot een halve
slag draaien verkort de
looplijnen en bespaart
geld’, zegt Dick van Schaik
tegen Eric van den Hengel
(links) en Kees de Bie
(rechts)

32

Van Schaik maakte ook niet de fout eerst een bouwplan te maken en pas daarna een melkrobot te kiezen, iets wat in de praktĳk nogal eens gebeurt, vooral bĳ nieuwbouw. ‘Dan is de bouw van de stal al in
volle gang en wordt pas dan een robot gekozen. Dat
vraagt dan vaak allerlei aanpassingen tĳdens het
bouwen en het levert extra meerwerk op voor de
aannemer. Het is zaak om eerst het merk robot te
kiezen en pas dan een bouwplan te maken’, adviseert
Kees de Bie.
Voor het maken van een keuze nodigde Van Schaik
zowel Fullwood als Lely uit voor een gesprek. De
keus viel vanwege de prĳs en de speciale melktechniek van het systeem op de elektrisch aangedreven
M2erlin van Fullwood. De melkveehouder vindt het
een voordeel dat deze melkrobot twee ingangen en
twee uitgangen heeft, het zogeheten ‘twin-entry
twin-exit’-concept. ‘De koeien kunnen zowel rechtdoor als via de zĳkant de robot verlaten. Dat geeft

me meer mogelĳkheden om te selecteren bĳ de robot
zelf.’

Plaats van de robot
De plaats van de melkrobot was tĳdens de gesprekken tussen Van Schaik en De Bie Techniek het belangrĳkste onderwerp. Van Schaik wilde de robot
aanvankelĳk lĳnrecht voor de oude melkstal zetten,
zodat er geen ligboxen hoefden te verdwĳnen. Maar
hĳ kwam al snel tot de conclusie dat er dan geen
plaats was voor het strohok voor zorg- en behandelkoeien. Deze separatieruimte wilde hĳ per se vlak bĳ
de robot hebben. Zodoende werd besloten de robot
een stuk naar rechts te verplaatsen. De melkstal zelf
wordt omgebouwd tot een opslagruimte voor gebruiksmiddelen.
‘De melkstal erbĳ houden was voor mĳ geen optie:
het is of het een of het ander’, geeft Van Schaik aan.
Een goede keus, beaamt De Bie. ‘Sommige melkveehouders die kiezen voor automatisch melken, houden de bestaande melkstal ernaast. Ik vind dit een
slechte oplossing. Als je niet kiest, lopen er twee
systemen door elkaar en dat maakt dat de boer het
zowel in praktische zin als in zĳn hoofd juist dubbel
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Aantal melkveebedrijven met uitbreidingsplannen halveert
In 2015 had nog 32,5 procent van de melkveebedrijven in Nederland uitbreidingsplannen. Twee jaar later is dit percentage bijna
gehalveerd: het ligt nu op 17 procent, zo
blijkt uit recent onderzoek van AgriDirect.
Eric van den Hengel van Stalbouw.NL in
Bunnik zegt: ‘In 2015 klapte de boel door de
aangekondigde fosfaatregelgeving in combinatie met een lage melkprijs volledig in elkaar. Daarna volgde het gedoe rondom derogatie en fosfaat. Weinig verdienen en
onzekerheid zijn funest voor een gezond
investeringsklimaat.’
Volgens Van den Hengel trekt de vraag naar
bedrijfsontwikkeling wel weer iets aan. ‘Maar
stormlopen doet het zeker nog niet.’ Hij constateert daarbij dat er nu vaker wordt gekozen voor renovatie van de bestaande stal in
plaats van nieuwbouw, overigens vaak wel
gecombineerd met een stuk bij de stal aanbouwen. Ook Kees de Bie van De Bie Tech-

niek in Cothen ervaart dat. ‘Nu is de melkprijs al een tijd goed en wordt er eindelijk
weer geld verdiend in de sector. Bovendien
is er nu meer duidelijkheid over fosfaatrechten. We zien dat bouwplannen hier en daar
voorzichtig uit de ijskast worden gehaald.’

Geautomatiseerd stalklimaat

Van den Hengel denkt dat optimaliseren hét
thema is voor de komende tijd. ‘Meer proberen te melken met minder energie en grondstoffen.’ De Bie beaamt dit: ‘De tijd van groeien, groeien en nog eens groeien is voorbij.
Het gaat momenteel vooral over optimaliseren.’
Van den Hengel voorspelt dat een geautomatiseerd stalklimaat de komende jaren een
belangrijk item wordt. ‘In het beter klimatiseren van de stal kan de melkveehouderij nog
veel productiewinst boeken, omdat de koeien dan ’s zomers meer gras opnemen en in

zo druk krĳgt. Bovendien kun je dan fokkerĳ en
voeren niet afstemmen op één melksysteem. Melken
bĳ de robot vraagt om aangepast management en
routine van de veehouder wil het een succes worden.
Die knop moet helemaal om, niet half.’

Horizontaal in de stal
De handtekeningen onder de tekeningen waren bĳna
gezet, toen de melkveehouder na overleg met De Bie
Techniek op eigen initiatief besloot de melkrobot een
halve slag te draaien. ‘Tĳdens het melken was ik veel
aan het nadenken over de ideale stand. Zo kwam ik
tot de conclusie dat dit beter was. Met deze opstelling én door een nieuwe uitgang te maken in de buitenmuur maak ik de looproute naar het weiland veel
korter.’
Op die manier hoeft er aan de andere kant van de
stal bovendien geen extra selectiepoort meer te komen. En Van Schaik kan nu gebruikmaken van de
selectiemogelĳkheid in de robot zelf. ‘Dat bespaart
me een investering van 5000 tot 7000 euro op een
selectiepoort, terwĳl de looplĳnen korter worden.’

Hangkoeien voorkomen
Van den Hengel, die de definitieve tekeningen maakte, vindt het een prima vondst. ‘Het nadeel van een
weidepoort is dat het een hangplek wordt voor koeien die nog moeten worden gemolken. Het gevaar van
omhangen en de ingang blokkeren voor gemolken
koeien die klaar zĳn voor weidegang, lag hier erg op
de loer. Dat is met deze keuze voorkomen. Daar
komt bĳ dat deze opstelling de koe meer keuzemogelĳkheden biedt tussen weiland of vreten aan het
voerhek.’

de winter minder energie aan opwarmen
verliezen.’
Van den Hengel ziet nog een nieuwe ontwikkeling. ‘Bedrijfsontwikkeling vindt niet meer
per definitie plaats op de locatie van het familiebedrijf. Als de groeimogelijkheden daar
beperkt zijn, zijn veehouders eerder bereid
om het familiebedrijf te verkopen en hun
ambities gestalte te geven op een nieuwe
locatie. Daar kopen ze dan een bestaand,
maar vaak nog relatief jong en modern melkveebedrijf. Dat zijn dan vaak melkveehouders
die financieel zo zwaar zitten dat ze besluiten
de boel te verkopen. Ik heb sterk de indruk
dat de banken daar een sturende rol in spelen. Dat ze de ondernemers in financiële
problemen met zachte, doch dwingende
hand adviseren de boel te verkopen en zo de
ondernemers die goed boeren, maar niet
kunnen groeien, een handje helpen.’

De Bie constateert dat gestuurd koeverkeer in de stalbouw – zoals het feed-first-systeem – zĳn hoogtepunt
heeft gehad. ‘Laat de koe het zo veel mogelĳk helemaal zelf bepalen, is de trend. Dat past ook bĳ de
tĳdgeest waarbĳ we maximale bewegingsvrĳheid
voor de dieren willen.’

Logische vervolgstap
De komst van een melkrobot in de oude stal is voor
Van Schaik een logische vervolgstap in een renovatieproces dat al jaren aan de gang is. De bestaande stal
werd de afgelopen tien jaar stapsgewĳs gerenoveerd.
Er kwamen nieuwe voerhekken en diepstrooiselboxen; de mest wordt drie of vier keer per jaar gescheiden door de loonwerker en daarna ingekuild. In
2013 gingen de asbestplaten eraf en kwamen er isolatieplaten en 188 stuks zonnepanelen op het dak. Ook
kreeg de ligboxenstal nieuwe roosters en een mestschuif.
Van Schaik had in 2006 wel degelĳk serieuze plannen voor de bouw van een compleet nieuwe stal met
honderd boxen. Maar daarvoor moest hĳ ‘een bak
met geld’ lenen bĳ de bank. Bovendien vond hĳ de
oude stal – met de houten spanten en asbestplaten
op het dak – nog te goed. ‘Eigenlĳk kwam het erop
neer dat ik geen zin had om mezelf diep in de schulden te steken.’ Dat motto geldt nog steeds. ‘Vorig
jaar, toen de garantieprĳs van FrieslandCampina een
tĳdje rond de 25 cent per kilo melk lag, kon ik nog
geld sparen. Het boert een stuk relaxter als de bank
niet voortdurend in je nek hĳgt. De komende tien
jaar in een nieuwe stal alleen maar werken voor de
bank, daar pas ik voor.’ l
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