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VEEHOUDER INSTALLEERT SINGLE BEAM LIGBOXEN IN MELKVEESTAL

‘ De koeien duiken  
er meteen in’

Hofsteenge is de tweede generatie melkveehouder op 

deze plek in het Groningse Ten Post. Zo’n twaalf jaar 

geleden kwam hij in de maatschap, zijn vader doet nu 

een stapje terug op het bedrijf. De 200 melkkoeien en 

80 stuks jongvee staan jaarrond opgestald. 

De reden voor Hofsteenge om nieuwe ligboxen aan 

te schaffen, was simpel: “De oude waren versleten 

en hingen met sjorbanden aan elkaar”, vertelt hij. 

Ook wilde hij graag overstappen op diepstrooisel. 

“Voorheen lagen de koeien op een rubberen mat met 

zaagsel. Daar was ik niet tevreden over. We hadden 

veel koeien met dikke hakken en rubber ademt niet, 

waardoor het snel zweterig wordt.” 

Zodra je de stal binnenkomt, wordt het duidelijk: de koeien liggen 
graag. Bijna alle boxen zijn bezet. Melkveehouder Hans Hofsteenge 
vernieuwde vorig jaar de stalinrichting. Hij is tevreden over de Single 
beam ligboxen, evenals de koeien. 

Tijdens een bezoek aan de Rundvee & Mechanisatie 

Vakdagen in Hardenberg zag Hofsteenge de Single 

beam ligboxen van GEA. Het gebruik van een enkele, 

gebogen schoftboombuis wekte meteen zijn interesse. 

Hij nam contact op met zijn dealer, MCN Drachten, 

waar het melkveebedrijf al dertig jaar zaken mee doet. 

In het voorjaar van 2018 begon de renovatie van de stal. 

Vervanging in fasen

Ruim een week kostte het om de oude ligboxen te  

demonteren en de nieuwe te installeren. “Het idee  

was om zoveel mogelijk zelf te doen, maar dat kostte 

Bedrijf: Maatschap Hofsteenge

Locatie: Ten Post (Groningen)

Aantal koeien: 200

Melkproductie: 1,8 miljoen kilo per jaar

Jongvee: 80 stuks

Grond in gebruik: 100 ha (gras en graan)

GEA dealer: MCN Drachten

BEDRIJFSGEGEVENS

>> Lees verder op pagina 2

Hans Hofsteenge met zijn dochter Sanne. 
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te veel tijd”, licht Hofsteenge toe. “De monteurs doen niet anders, zij kunnen dat 

veel sneller.” Het vervangen van de ligboxen ging in fasen: elke dag een deel. 

‘s Nachts lagen de koeien nog in de oude boxen, ‘s ochtends werden ze een stukje 

opgeschoven en braken de monteurs de boxen af. ‘s Avonds konden de koeien in de 

nieuwe ligboxen.

Echt wennen hoefden de koeien niet aan de nieuwe inrichting. “Een keer snuffelen 

en likken en het was goed.” Het grote verschil met de oude ligboxen, is dat de dieren 

het er beter op doen. “We hebben veel minder problemen met dikke hakken. En je 

weet: is het goed voor de koe, dan is de koe goed voor jou. Ze liggen ook graag in de 

boxen. Eerder stonden ze nog een tijdje te draaien, nu duiken ze er meteen in. Nog 

voordat ik na het melken alle hekken los heb, liggen er al tien koeien.”

Gescheiden mest

Zelf is Hofsteenge ook erg te spreken over de Single beam ligboxen. De rubberen 

matten zijn eruit en de metalen buis achteraan de ligbox heeft plaatsgemaakt voor 

een betonnen achterrand waarin de ligbox is gemonteerd. Dat heeft twee voordelen: 

“Minder ijzer betekent minder aantasting door mest en de koeien staan makkelijker 

op.” Het diepstrooisel in de boxen bestaat voor het grootste gedeelte uit gescheiden 

en gedroogde mest en een klein deel stro-kalkmengsel. “Nog liever had ik de koeien 

op zand gehad, maar dat is in een bestaande stal lastiger te realiseren.” Omdat de 

boxen dieper zijn en er dus meer vulling in kan, strooit Hofsteenge nu twee keer in 

de week in plaats van vijf keer in de oude situatie. 

Gebogen schoftboom

Er belandt minder mest in de boxen dan voorheen. Dat is te danken aan de gebogen 

schoftboom. “Die stuurt de koeien beter in de ligbox: ze staan er recht in en kunnen 

verder naar voren, waardoor ze ook recht gaan liggen.” De box blijft zo schoner, 

want als de koeien liggen, valt de mest precies over de rand. Alleen een wat kleinere 

koe lukt het nog om het strooisel te bevuilen. “Drie keer per dag loop ik rond om 

eventueel mest eruit te schrapen.” 

Een tijdje nadat de melkveehouder de ligboxen in gebruik had genomen, liep 

hij tegen een probleem aan: de kruisklemmen waarmee de schoftbomen waren 

bevestigd, zaten te los. Door de aanraking van de koeien schoten de schroeven 

eruit. “Meerdere mensen van de dealer zijn komen kijken hoe dat kwam en wat we 

ertegen konden doen.” Daar kwam uit dat het beter was om het rubber in de klemmen 

te vervangen door metaal. Dat is inmiddels zowel in de stal van Hofsteenge als in het 

GEA assortiment gebeurd. “Ze hebben het vanuit de dealer heel netjes opgelost.”

“We hebben veel minder problemen met dikke hakken.  

En je weet: is het goed voor de koe, dan is de koe goed 

voor jou.”

De celgetalsensor GEA DairyMilk M6850 signaleert mastitis in een 

vroegtijdig stadium. Het systeem is het eerste ter wereld dat tijdens 

de gehele melkbeurt het celgetal continu en in ieder afzonderlijk 

uierkwartier meet, gedurende het hele melkwinningsproces. Daar-

door neemt het de eerste tekenen van mastitis direct waar en kan de 

veehouder meteen een behandeling starten om verdere infectie te 

voorkomen. 

Op de veehouderijbeurs EuroTier 2018 won de GEA DairyMilk M6850 

de publieksprijs voor Innovatie van het Jaar. De sensortechnologie 

van het systeem registreert het celgetal tijdens het melken zonder 

toevoegingen en zonder de melkstroom te hinderen. Risicodieren 

worden op betrouwbare wijze geïdentificeerd, waarbij het systeem 

als enige in de markt ook aangeeft in welk uierkwartier de infectie 

speelt. Dat maakt de techniek efficiënt en onderhoudsvriendelijk en 

zorgt voor een betere uiergezondheid. 

Innovatieprijs voor  
celgetalmonitoring per 
uierkwartier

 PRODUCTNIEUWS

DairyMilk M6850

DairyParlor P7550

Een groot aantal koeien melken op een klein oppervlak, dat kan met 

GEA DairyParlor P7550. Deze zij-aan-zij melkstal met verticaal  

bewegende uitgangspoort, gebouwd naar Amerikaans concept, werd 

geïntroduceerd op de EuroTier 2018. Het compacte, flexibele en 

modulair uitbreidbare ontwerp en de uitgangspoort die in enkele 

seconden omhoog beweegt, verkorten de melktijd en versnellen het 

koeverkeer.

De DairyParlor P7550 geeft veel arbeidsgemak tijdens elke melk-

beurt, omdat alle apparatuur overzichtelijk is geplaatst. Veilige, 

gemakkelijke toegang tot elke koe en ongehinderd zicht op de uiers 

zorgen ervoor dat de melkstellen in een oogwenk kunnen worden 

aangesloten. Deze melkstal is heel geschikt voor middelgrote tot 

grote veestapels.

Kortere melktijden en 
sneller koeverkeer met
nieuwe melkstal
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‘ Weidegang is voor iedere 
robotmelker een optie’

Ongeveer 80 procent van de veehouders kiest voor weidegang en dat aantal wordt zeker niet minder. 
Tegelijkertijd neemt het aantal robotmelkers ook toe. Een prima combinatie volgens Bert Philipsen, specialist 
beweiding bij Wageningen Livestock Research. “Weidegang spreekt wat mij betreft eigenlijk voor zich. Ook 
voor veehouders die kiezen voor een melkrobot. En dat gaat ook heel goed samen. Er zijn heel veel succes-
volle voorbeelden. Het vraagt alleen iets meer denkwerk vooraf.”

Dat denkwerk zit hem vooral in de koerouting, legt 

Philipsen uit. “Het koeverkeer tussen stal, melksysteem 

en weide vraagt wat meer aandacht. De essentie van 

een robot in combinatie met weidegang is dat er een 

continu koeverkeer moet zijn. Je wilt immers dat de 

robot continu draait en dat de koeien steeds vers gras 

eten. Een bedrijf moet daar wel op ingericht zijn.” 

Een goede koerouting begint volgens Philipsen bij 

het vermijden van obstakels voor de koeien. Denk aan 

drempels en afstapjes, maar ook scherpe hoeken en 

een slecht overzicht kunnen hen hinderen om de weg 

naar de wei te vinden. “Je moet het zo aantrekkelijk 

mogelijk maken. Daarnaast moeten de percelen 

natuurlijk bereikbaar zijn voor de koeien. In sommige 

gevallen vergt dat wel een flinke investering, zoals een 

koetunnel of een wildrooster om een openbare weg 

over te steken. Maar in principe komen alle percelen 

binnen een straal van 1 tot 1,5 kilometer in aanmerking.”

Weidegang kan altijd

Als het lukt om fysieke obstakels, zoals de eerder 

genoemde weg, weg te nemen, is weidegang eigenlijk 

voor iedere robotmelker een optie, stelt Philipsen. Dat 

wil niet zeggen dat het altijd vanzelf gaat. “Als er pro-

blemen zijn met de combinatie, komt het er eigenlijk 

altijd op neer dat de koeien niet naar buiten willen, 

of juist niet naar binnen. In beide gevallen wordt de 

natuurlijke flow in het koeverkeer doorbroken en 

werkt het systeem dus niet optimaal.” De oplossing zit 

hem vaak in het aantrekkelijker maken van de stal of 

juist de wei. “Kijk goed naar je bijvoeding op stal en 

naar je graslandmanagement. Maak het één iets 

aantrekkelijker, het ander juist minder. Je kunt bij-

voorbeeld op een vast moment bijvoeren op stal, om 

de koeien te lokken, of juist dat vaste voermoment 

achterwege laten zodat ze buiten blijven, of naar 

buiten gaan.”

Elke dag vers gras

Bij de combinatie met een robot komen verschillende 

beweidingsstrategieën in aanmerking. Deze strategieën 

hebben één ding gemeen: elke dag vers gras. “Dat is 

echt de basis. Het werkt niet om de koeien meerdere 

dagen op hetzelfde stuk te laten lopen, je moet ze 

prikkelen om iedere dag naar buiten te gaan. Dat kan 

op verschillende manieren, bijvoorbeeld dagelijks 

omweiden, stripgrazen of roterend standweiden.” 

Een andere voorwaarde voor succes is dat koeien die 

nieuw aan de melk komen, gewend zijn aan weide-

gang. “Zorg dus dat het jongvee een aantal periodes 

buiten loopt, zodat ze wennen aan het grazen en de 

wisselende weersomstandigheden.” Weideselectie 

door de robot of met een aparte weideselectiepoort is 

volgens Philipsen geen noodzaak, maar wel erg handig. 

“Het is wel belangrijk dat de selectiepoort goed afgesteld 

staat, snel genoeg selecteert en voldoende capaciteit 

heeft. De koe moet niet worden teleurgesteld.”

Vrijekeuzesysteem

Voor wie er goed over nadenkt en een systeem kiest 

dat bij de ondernemer, het bedrijf en koeien past, 

heeft de combinatie robot en weidegang veel voordelen, 

besluit Philipsen. “Een voordeel, dat nog niet veel 

wordt gebruikt, is dat je de robot ook kunt gebruiken 

om het grasaanbod aan te passen op het lactatiestadium. 

Bijvoorbeeld door de verse koeien eerder naar buiten 

te laten gaan, zodat ze het beste verse gras eten. In 

zekere zin versterken robot en weidegang elkaar: bij 

een continu koeverkeer kunnen koeien zelf bepalen 

of ze binnen of buiten zijn en wanneer ze worden 

gemolken. Het is een vrijekeuzesysteem en dat maakt 

het heel diervriendelijk. Een melkrobot heeft gewoon 

een aantal voordelen voor boer en koe. Je doet jezelf 

tekort als je afziet van een robot vanwege belemme-

ringen bij het beweiden.” 

“De essentie van een robot in 

combinatie met weidegang is dat er 

een continu koeverkeer moet zijn.”



Het melkveebedrijf dat John Kampman samen met zijn zwagers en 
schoonvader runt in Chilliwack, Canada, is in de afgelopen jaren 
enorm gegroeid. Een 60-stands automatische melkcarrousel bracht 
rust op het bedrijf.

CANADESE VEEHOUDERS MELKEN 1.000 KOEIEN MET GEA DAIRYPROQ

‘ Robotcarrousel was  
een ultieme droom’

Bedrijf: Gracemar Farms

Ondernemers: Wally, Richard en Michael Tenbrinke, John Kampman

Locatie: Chilliwack, British Columbia, Canada

Aantal koeien: 1.000 melkkoeien

Jongvee: 750 stuks

Grond in gebruik: 121 ha eigen grond, 200 ha pacht (50% maïs, 50% gras)

John Kampman

BEDRIJFSGEGEVENS
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Koecomfort en de juiste ligpositie zijn 

belangrijk voor de melkproductie en 

hygiëne. Dat is dan ook het uitgangs-

punt van de nieuwe vrijligbox GEA 

DairyBarn B3130. De ligbox is ont-

worpen voor maximaal koecomfort, 

bewegingsvrijheid en veiligheid. Het 

koecomfort wordt geoptimaliseerd 

door de zeer vrije kopruimte en de 

flexibele schoftboom en beugels. Zij 

geven de koe de mogelijkheid om op 

een natuurlijke manier te gaan liggen 

en ook weer op te staan. Door de ruimte 

en flexibiliteit van de boxen worden 

beschadigingen en verwondingen 

vermeden. Ook voorkomt de vrijligbox 

belastende drukplekken en de kans om 

beklemd te raken. Het ontwerp zorgt 

voor een optimale ligpositie, met als 

resultaat schonere bedden. Hiermee tilt 

GEA de diergezondheid naar een hoger 

niveau en omdat bewezen is dat koeien 

die veel liggen meer melk geven, zorgt 

een beter koecomfort ook voor een 

hogere melkproductie.

Schonere 
bedden en 
meer melk
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DairyBarn B3130
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“ Per koe krijgen we veel meer informatie, door de  

koppeling van de DairyProQ met CowScout.”

In de DairyProQ is plek voor 60 koeien tegelijkertijd.

Gracemar Farms is vernoemd naar de moeder en de echtgenote van de oorspronke-

lijke oprichter: Grace en Margaret. Wally Tenbrinke kocht het bedrijf in de jaren 70 

samen met zijn twee broers. “Ik ben in 1999 bij mijn schoonvader en mijn zwagers 

Richard en Michael in het bedrijf gekomen”, vertelt John Kampman. “We molken 

toen 135 koeien. In de jaren daarna hebben we veestapels aangekocht van ongeveer 

15 bedrijven, zodat we op deze locatie uiteindelijk 750 koeien molken en op een 

tweede locatie nog eens 160 stuks.”

1.000 koeien melken

In 2017 gingen de melkveehouders de uitdaging aan om de beide melkveestapels  

samen te voegen op Gracemar Farms. Kampman: “Dat betekende wel dat er een 

ander melksysteem moest komen. Met de 2x16 visgraatmelkstal waren we per 

melkbeurt zo’n 5,5 tot 6 uur kwijt. Tussen het melken door was er maar weinig tijd 

voor de andere werkzaamheden, zoals de vaarzen, droge koeien en het management.” 

Zeker met de uitbreiding tot 1.000 melkkoeien moest er een nieuw systeem komen. 

Een voorwaarde was dat het melken nog steeds door één persoon kon worden gedaan. 

“We hebben altijd gezegd: als we gaan robotmelken, moet dat wel in een carrousel 

zijn. Dat was een soort ultieme droom”, lacht Kampman. “De plaatselijke GEA-dealer 

Pacific Dairy Centre raadde ons een robotcarrousel aan waarmee op dat moment 

in Duitsland de eerste bedrijven werden uitgerust, dus daar zijn we ons in gaan 

verdiepen.”

60-stand DairyProQ

De veehouders reisden naar Duitsland om een aantal bedrijven te bezoeken die al 

met de GEA DairyProQ werkten. “We waren meteen onder de indruk van de melk-

snelheid en de rust, de volledige automatisering inclusief dippen en reinigen, maar 

ook van de software. Dit systeem sluit perfect aan bij onze behoeftes en bedrijfs-

omvang, dus hebben we in 2017 een 60-stands DairyProQ geïnstalleerd. De koeien 

worden nu driemaal per dag gemolken en de melktijd is gehalveerd, terwijl het werk 

nog steeds door één man te doen is. Daardoor blijft er 3 tot 4 uur per dag over voor 

de overige werkzaamheden.”

Snelheid en melkkwaliteit

De melksnelheid is voor Kampman het grootste pluspunt van de robotcarrousel. 

“Het aansluiten gaat echt ontzettend snel. Uit de reacties van bezoekers die meer 

ervaring met robotmelken hebben, merk ik dat het ook echt sneller gaat dan bij de 

meeste robots. We melken nu twee keer sneller dan voorheen en dat scheelt enorm 

veel arbeid. We werken dus veel efficiënter.” Dat het hele proces is geautomatiseerd, 

inclusief het schoonmaken en dippen, zorgt er ook voor dat de koeien elke keer op 

precies dezelfde manier worden gemolken. “De melkkwaliteit is dan ook zeker op 

peil gebleven. We hebben minder last van mastitis en het celgetal is gelijk gebleven 

of zelfs iets gedaald. Ik denk ook dat de melk in de tank van hogere kwaliteit is omdat 

de robot afwijkingen zoals bloed in de melk veel sneller en nauwkeuriger opspoort 

dan het menselijk oog.”

Inzicht met CowScout

Een groot verschil met de oude situatie is het inzicht dat de zwagers hebben in hun 

dieren. “Per koe krijgen we veel meer informatie, door de koppeling van de DairyProQ 

met het gezondheidsmonitoringssysteem CowScout, in combinatie met het software-

programma DairyPlan”, vertelt Kampman. Zijn zwager Richard Tenbrinke vult aan: 

“We zijn al een paar maanden voordat we de DairyProQ in gebruik namen begonnen 

met CowScout voor de vaarzen. Zo konden we het systeem alvast leren kennen en 

er ervaring mee opdoen voordat we het voor de melkkoeien gingen gebruiken.” 

Tenbrinke kijkt met een goed gevoel terug op de overstap. “Het ging eigenlijk heel 

soepel, het programma is gemakkelijk te leren. Het werkt ook veel beter dan ons 

oude systeem, vooral omdat CowScout bijna continu gegevens over het koegedrag 

uitleest, waardoor onder andere de tochtigheidsdetectie veel betrouwbaarder is. Ik 

gebruik vooral de mobiele app, dan heb ik alle informatie over een koe altijd bij de 

hand.” De favoriete CowScout-functie van Tenbrinke is de vreetmonitoring. “Ik krijg 

een seintje als een koe in de afgelopen 12 uur niet heeft gevreten. Zo weet je meteen 

als er iets niet in de haak is en kun je snel actie ondernemen.”
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Van een melkrobot overstappen op een melkstal is een niet zo voor de hand liggende keuze. Melkveehouder 
Gert-Jan Brouwer nam de stap wel. “Je zou denken dat we teruggingen van een trekker naar een paard. 
Voor ons voelt het juist andersom: wij gingen van een paard naar een trekker met de overschakeling naar een 
melkstal.”

VEEHOUDERS VERRUILEN ROBOT VOOR MELKSTAL 

‘ Voor ons voelt dit echt als 
een stap vooruit’

Brouwer melkt in een VOF samen met zijn vrouw Marjan 112 koeien in het Gelderse 

Stroe. Het bedrijf is al sinds 1943 in de familie. In 2015 nam Brouwer het toen nog 

gemengde bedrijf over van zijn vader, de akkerbouwtak stootte hij in 2002 af. Wel 

doet hij nog steeds al het landwerk zelf, en verhuurt hij zich voor wat loonwerk in 

de buurt. 

Overstap naar robot

“Op 4 maart 2008 begonnen we te melken met een robot, niet van GEA overigens. 

Ik weet de datum nog precies, een investering van €250.000 vergeet je niet gauw. 

Ook omdat we er al gauw spijt van hadden”, vertelt Brouwer. De melkrobot zorgde 

vanaf het begin voor onrust bij de melkveehouder. Voortdurend ontving hij storings-

meldingen op zijn telefoon, op piekmomenten zelfs 50 in de week. De robot hield 

hem de hele dag bezig, ook vaak ‘s nachts. “Elke nacht ging de telefoon wel een keer 

of 5. En als er geen storing was, lag ik niet rustig in bed. Dan ging ik er toch een 

paar keer uit; even luisteren bij het raam of de robot het nog deed. Nu slapen we 

weer door. Dat compenseert het vroege opstaan om te gaan melken.”

"'s Middags ging de stekker uit de robot, 's avonds  

molken we voor het eerst met de nieuwe melkstal."

Bedrijf: VOF Brouwer 

Locatie: Stroe (Gld)

Aantal koeien: 112 (65% Brown Swiss)

Melkproductie: 8.000 kg per koe per jaar (4,60% 

vet en 3,90% eiwit)

Jongvee: 70 stuks

Grond in gebruik: 56 ha eigen grond (9 ha mais, 

2,5 ha voederbieten, 44,5 ha gras)

GEA dealer: Schipper Farmtech in Putten

BEDRIJFSGEGEVENS

Het melken is bij de familie Brouwer een echte familieaangelegenheid.



Kalverdeken
Hoogwaardige kalverdeken voor een optimale 

bescherming van het kalf. Pasvorm, afwerkingskwaliteit 

en materiaaleigenschappen voldoen aan de hoogste 

eisen.

Nitriel wegwerp-
handschoen
 
Uitermate geschikt als 

melkhandschoen: witte 

vlokken in de melk 

kunnen tegen de 

zwarte achtergrond 

gemakkelijker 

worden herkend.

Snoerloos  
scheerapparaat

Het nieuwe snoerloze GEA scheerapparaat 

van Aesculap, is voorzien van 

lithium-ionaccu‘s. 

Het GEA scheerapparaat ligt ook 

goed in de kleinere hand en 

overtuigt door een laag gewicht, 

weinig geluid en een lange 

acculooptijd.

 PRODUCTNIEUWS
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Naast het gebrek aan vertrouwen in de robot, viel die financieel gezien ook tegen. 

“Jaarlijks kostte de robot ons zo’n €25.000. De melkstal zou per jaar maar €3.000 tot 

€4.000 kosten.” Bovendien vond Brouwer weiden met de melkrobot niet handig. De 

deuren van de stal moeten 24 uur per dag openstaan. “De koeien kozen er zelf voor 

om vaak binnen te blijven.”

Goed contact met Schipper

Redenen genoeg om zich te oriënteren op een ander melksysteem. Brouwer was niet 

ontevreden over de dealer van de melkrobot, maar hoorde van collega-boeren uit de 

buurt enthousiaste verhalen over Schipper Farmtech. “Ik kende hen niet, maar het 

contact liep vanaf het begin soepel.” Via via hoorde Brouwer over een boer die zijn 

GEA-melkstal wegdeed en hij was meteen geïnteresseerd in dat type stal. Het werd 

uiteindelijk niet die melkstal, maar Schipper hielp hem aan een andere gebruikte 

2x12 zij-aan-zij EuroClass 700 FastExit. 

Een ombouw van 8 weken volgde om Brouwers bedrijf om te schakelen van robot 

naar melkstal. Op 13 november 2018 was het zover. “‘s Middags ging de stekker uit 

de robot, ‘s avonds molken we voor het eerst met de nieuwe melkstal, onder begelei-

ding van een medewerker van Schipper. Het liep meteen als een tierelier.” 

Probleemloze omschakeling

Hoewel het een gigantische klus was om de stal om te bouwen, verliep de omschakeling 

met melken probleemloos. “Ze zeggen dat het 6 weken kost om eraan te wennen, 

maar het ging vanaf de eerste melking goed.” Ook over de begeleiding vanuit Schipper 

is Brouwer goed te spreken. “Zelfs al was onze contactpersoon net het erf af, als we 

een vraag hadden kwam hij meteen terug om te helpen.” De koeien wenden snel 

aan de melkstal. “Ze springen nu met de staart omhoog de melkstal in. Het zal weer 

even wennen zijn als het weideseizoen begint, maar daar maken we ons geen zorgen 

over.” De kilo’s melk gingen omhoog na de omschakeling. “In het begin molken we 

meteen fors meer. Als we de productie nu vergelijken met dezelfde periode vorig 

jaar, leveren we per 3 dagen 500 kilo meer. De koe wordt beter uitgemolken dan bij 

de robot.”

Alle koeien in de hand gehad

De nieuwe melkstal geeft Brouwer rust. “Je bent twee keer per dag tijd kwijt aan het 

melken, maar daarna ben je ook echt klaar. De koeien zijn helemaal uitgemolken als 

ze de melkstal verlaten en je hebt ze allemaal in de hand gehad. We verbruiken ook 

veel minder chloor dan met de robot om de installatie te reinigen.” Het melken is bij 

Brouwer een echte familieaangelegenheid. Echtgenote Marjan en de oudste drie van 

hun vijf kinderen helpen hun man en vader daarbij. Ze zien het niet als werk, maar 

als hobby. Brouwer: “Ik ben gewoon geen robotboer. Ik wil nooit meer anders dan 

een melkstal.”

Het nieuw ontwikkelde hygiëneventiel met klep-

mechanisme zorgt voor minder kiemen en een 

gezondere groei van kalveren. Het hygiëneventiel 

is ontwikkeld samen met mensen uit de praktijk 

en maakt gebruik van een klep in plaats van een 

kogelterugslagventiel. Het ventiel 

kan met elke ronde borstel 

gemakkelijk worden gereinigd 

en dankzij de transparante 

kleur is op afstand te zien 

hoe vol de emmer nog is.

Drinkemmer met  
hygiëneventiel

NU VERKRIJGBAAR BIJ UW GEA DEALER
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‘ Efficiënte stalinrichting scheelt al snel 
twee uur per dag’

 WORK IN PROGRESS

SALES SUPPORT MANAGER GEA FARM EQUIPMENT GERIE JACOBS

“Een efficiënte stalinrichting scheelt de melkveehouder al snel twee 

uur werk per dag. Dat is aanzienlijk. Hoe goed een bedrijf daarin 

slaagt, is afhankelijk van het type bedrijfsmanagement, de looplijnen 

voor mens en dier en de stalindeling. Door deze drie aspecten goed 

op elkaar af te stemmen, zorgen we ervoor dat de melkveehouder 

dagelijks terugkerende werkzaamheden efficiënt, veilig en gemakkelijk 

kan uitvoeren.

 

Als team Sales Support zorgen we ervoor dat de GEA organisatie 

zich blijft ontwikkelen om op die manier melkveehouders optimaal 

te kunnen ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Je kunt ons zien als 

het verbindende team binnen de organisatie. Met een groep van zes 

personen werken we wereldwijd op het gebied van stalinrichting 

en mestverwerking. In ons team heeft ieder zijn eigen specialisme, 

waarbij ik me richt op de stalinrichting. Samen nemen we trends in 

de markt waar en koppelen dit aan bestaande en nieuwe producten 

en trainingen. Dat is ook precies wat mij zo aanspreekt in dit werk: 

het aandragen van ideeën, aanbieden van oplossingen en het over-

brengen van kennis. 

 

Onze opgedane kennis en ervaring brengen we breed binnen de 

organisatie over. Geregeld geven we trainingen aan de buitendienst- 

of binnendienstmensen van GEA, een andere keer aan onze dealers 

of collega’s van de afdeling Farm-Design, die er onder meer voor 

zorgen dat alles goed op tekening komt. Trainingen zetten we altijd 

op vanuit een case study, zodat we zo dicht mogelijk bij de praktijk 

blijven. Daarbij geven we ook altijd mee hoe belangrijk het is om te 

luisteren naar wat melkveehouders willen. Gaat het bij verbouwingen 

bijvoorbeeld om een groeisituatie of juist om een eindsituatie? Wat 

zijn de wensen en wat zijn mogelijkheden? Daarbij zetten we graag 

in op maatwerk. We weten dat we goede melkapparatuur leveren, 

dus laten we die dan ook zo optimaal en efficiënt mogelijk benutten 

door klanten te adviseren over de juiste stalinrichting.”

Deze INPROGRESS wordt u aangeboden door GEA Nederland


