
Toelichting melkstalwijzer  
 
Bij renovatie van de melkstal of wanneer er een nieuwe (melk)stal wordt gebouwd, vragen veel 
veehouders zich af welke melkstal het beste bij hun bedrijf past.  De melkstalwijzer berekent 
voor verschillende type melkstallen of automatische melksystemen de totale jaarkosten.  
De totale jaarkosten worden weergegeven in grafiek 1 en bestaan uit: 

- Arbeidskosten (grafiek 2) 
- jaarkosten van de melkinstallatie (afschrijving, rente en onderhoud) (grafiek 3) 
- jaarkosten van het gebouw (afschrijving, rente en onderhoud) (grafiek 4)  

 
 
 
bedrijfsgegevens  
vul hier de specifieke bedrijfskenmerken in, voor het door te rekenen bedrijf.  
Houd hierbij rekening met eventuele groei van het bedrijf. 
Bij automatisering heeft men de keuze uit veel of weinig. 
Stallen met veel automatisering zijn voorzien van elektronische melkmeters, automatische 
hekwerkbediening en afneemapparatuur. Geleidbaarheidsmeting, activiteitsmeting en 
melktemperatuurmeting zijn niet meegenomen, omdat deze geen invloed hebben op de 
capaciteit van de melkstal. Ze zijn wel van invloed op de totale jaarkosten.   
Stallen met weinig automatisering: vanaf 14 melkstellen zijn, voor de berekeningen, stallen 
standaard voorzien van automatische afneemapparatuur en automatische hekwerk bediening.   
Bij kleinere melkstallen heeft automatische afneemapparatuur een geringe invloed op de 
capaciteit. 
 
Te melken dieren per AMS  
Hier wordt ingevuld het maximaal aantal koeien dat een robot kan melken en is afhankelijk van 
het aantal boxen per robotarm. Dit aantal dieren per systeem bepaalt  
hoeveel AMS systemen er op het bedrijf nodig zijn.  
Standaard waarden voor de capaciteit van een AMS zijn:  
Éénbox systeem 50-69 koeien.  Indien een veehouder met meerdere éénbox- systemen werkt, 
moet het aantal te melken koeien met een AMS < 69 koeien zijn. Bijvoorbeeld , wanneer men 
bij het aantal koeien 100 invult  en bij het “aantal te melken koeien met AMS” 65 invoert dan 
wordt er vanuit gegaan dat er op het bedrijf twee éénbox systemen wordt gemolken. 
Meerboxsysteem 45-50 koeien per melkbox. Geef het totale aantal per unit op, dus voor een  
tweeboxsysteem bijvoorbeeld 90 koeien. De module gaat er vanuit dat bij aantallen groter dan 
69 altijd een meerboxsysteem wordt bedoeld.  
Houdt er rekening mee dat bij weidegang de capaciteit per box lager is. 
 
Resultaten  
Hierbij worden de twee melkstallen met de laagste jaarkosten nader geanalyseerd. 
In de grafiek worden de diverse melksystemen voorzien van een rangnummer. 
Nr.1 heeft de laagste jaarkosten. Bij nr. 17 zijn de totale jaarkosten het hoogst. 
 
Arbeid 
In deze grafiek wordt aangegeven hoeveel uur men per week nodig is voor het melken. 
De diverse melkstallen worden voorzien van een rangnummer. Bij nr.1 is men het minst aantal 
uren nodig voor het melken.  
Melken is een arbeidsintensieve bezigheid. Het melken dient per keer niet meer dan 1,5 uur tot 
2 uur in beslag te nemen. Anders gaat het wellicht te koste van de concentratie van de melker.  
Melkstallen waarbij het melken meer dan 24,5 uur per week kost (3,5 uur per dag ), zijn uit 
arbeidsoverweging minder wenselijk. Deze zijn met een aparte kleur in de grafiek weergegeven. 
 
Installatiekosten    
De installatie kosten bestaan uit afschrijving (10%), rente ( 5%) en onderhoud (5%). 
Afwijkende percentages van deze standaardpercentages kunnen bij de bedrijfkenmerken 
worden ingevoerd.   
De prijzen voor de installaties zijn gebaseerd op prijzen zoals vermeld in KWIN 2010. 
 
Gebouwkosten  
De gebouwkosten zijn gebaseerd op het aantal m2 dat nodig is voor de desbetreffende melkstal. 
Gebouwkosten bestaan uit afschrijving, rente en onderhoud.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Toelichting afkortingen staltype  
 
 

Afkorting Beschrijving 

4V4 2x 4 standen visgraat 

6V6 2x 6 standen visgraat 

8V8 2x 8 standen visgraat 

10V10 2x 10 standen visgraat 

5Z5 2x 5 standen zij-aan-zij 

8Z8 2x 8 standen zij-aan-zij 

10Z10 2x 10 standen zij-aan-zij 

12Z12 2x 12 standen zij-aan-zij 

20D 20 stands draaimelkstal 

24D 24 stands draaimelkstal 

28D 28 stands draaimelkstal 

12Z12 s/o 2x 12 stands swingover 

16Z16 s/o 2x 16 stands swingover 

20Z20 s/o 2x 20 stands swingover 

48D buiten 48 stands buitenmelker 

64D buiten 64 stands buitenmelker 

AMS Automatisch melksysteem



Toelichting berekening melkstalcapaciteit  
 
Hoeveel koeien er per uur kunnen worden gemolken hangt van onderstaande factoren af  

 Type melkstal 
 Werkwijze en werksnelheid van de melker 
 De benodigde handelingen die moeten worden uitgevoerd 
 Het aantal melkers 
 De melksnelheid van de koeien  
 Het gemiddelde productie niveau van de koeien 

 
Door een aantal van deze gegevens in te vullen wordt per type melkstal het aantal te melken 
koeien per uur berekend.  

De berekende capaciteit is incl. voorbereiden melken en reinigen melkstal. 

Bij de grotere melkstallen (vanaf 20 stands binnenmelker) is automatisch 

   afnemen (en indien van toepassing automatisch dippen) standaard. 
 
 
Voorbehandeling: het schoonmaken en eventueel voorstralen van de koeien. 
Aansluiten melkstel: het aanbrengen van het melkstel    
Controle: handelingen die moeten worden uitgevoerd, om te kijken dat alles 

zonder storingen verloopt en de controle op het uitmelken van de 
koeien. 

Afnemen: het verwijderen van het melkstel, als er automatische 
afneemapparatuur aanwezig is kan deze waarde op 0 gesteld worden. 

Dippen/sprayen: het desinfecteren van de spenen na het melken. 
Wisselen: Tijd die nodig is om de koeien uit de melkstal te laten gaan en er een 

nieuwe groep in te krijgen.  
Diversen:  de tijd die nodig is voor het opvangen van eventuele storingen, of voor 

een melkstel dat opnieuw moet worden aangesloten. 


