
Middag

Op dit gepatenteerde systeem geven wij 10 jaar garantie

MELKVEEBEDRIJF MIDDAG IN WAPSE
Sinds begin 2013 draait het innovatieve ECO200 systeem bij ons op de melkvee-
houderij. Wij verbruiken veel warmte, zowel in de stal als in de woning. Met drie 
opgroeiende kinderen wordt er vooral veel warm water verbruikt. Door ECO200 
kunnen wij de warmte van de melk gebruiken voor de vloerverwarming, maar ook 
voor de wasmachines en om te douchen. De andere warmte wordt benut voor het 
spoelen van de melkinstallatie. Hiermee behalen wij een zeer hoge energiebespa-
ring, in het eerste jaar maar liefst 3.000 m3 gas!

               Zonder ECO200            Met ECO200

Melkproductie jr

Warm water in stal

Gasverbruik

1.100.000 KG  

2 gasboilers

7.000 m3 

1.100.000 KG

ECO200 + 1 gasboiler

3.000 m3 

DE ECO200 INSTALLATIE

Via de ECO200 installatie gaat de 
warmte, die 75 meter moet over-
bruggen, naar het woonhuis. Dit is 
voor ECO200 geen probleem, er is 
slechts een heel laag graadverlies 
door de geïsoleerde leidingen. De 
overige warmte gaat naar de stal 
25 meter verderop. Hier wordt de 
warmte gebruikt voor het spoelen 
van de melkinstallatie. 

AFSTAND NAAR STAL EN WONING



Meer informatie?

         Wilt u meer informatie, een vrijblijvende offerte of een afspraak met één van onze 
   adviseurs over ECO200? Neemt u dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Marconiweg 14, 8501 XM Joure, T. 0513 - 460 268, www.ECO200.nl, info@ECO200.nl, Twitter.com/AgriComfortMarconiweg 14, 8501 XM Joure, T. 0513 - 460 268, www.ECO200.nl, info@ECO200.nl, Twitter.com/AgriComfort
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DE REDENEN OM VOOR ECO200 TE KIEZEN
1. Aanzienlijke energiebesparing

2. Forse CO2 reductie

3. Geen zware koelmiddelen meer (alleen plus versie)

4. Investering in het eerste jaar tot 90% aftrekbaar (totaal 170%)

5. Energieneutraal

6. Klaar voor de toekomst

ECO200 en DeLaval melkrobots

Met het gezin 140 melkkoeien verzorgen, dat was de 
doelstelling van Monique en Bert Middag begin 2009 
toen ze vanuit Zwolle verplaatsten naar een nieuw 
bedrijf in het Drentse Wapse. Ze kozen voor VMS melk-
robots van DeLaval.

“We maakten een keuze voor automatisering zodat Bert en 
ik met zijn tweeën het werk rond kunnen zetten zonder per-
soneel”, vertelt Monique die haar baan buitenshuis opgaf om 
zich volledig op het bedrijf en het gezin te richten. “Ik geniet 
van het werken met de koeien, vind nieuwe dingen in het be-
drijf een uitdaging en ik ben heerlijk thuis zodat ik er ook voor 
onze kinderen kan zijn.”

Eigenlijk vanzelfsprekend kwamen er in de nieuwe stal twee 
robots. ‘Twee keer per dag 140 koeien melken in een melk-
stal is een aanslag op je gezondheid’, verwoordt Monique de 
overweging. Ze kozen voor DeLaval, mede doordat ze zo ook 
Herd Navigator konden gebruiken.

“Het is eigenlijk een minilaboratorium op het bedrijf”, legt de 
boerin uit. Herd Navigator signaleert aan de hand van een 
melkmonster of een koe last heeft van slepende melkziekte 
of mastitis, tochtig is of juist drachtig. “Het apparaat is heel 
simpel te bedienen en je hebt direct resultaat, daar gaat het 
ons om.”

Bert en Monique Middag koelen hun melk in een 12.000 ltr 
tank van DeLaval. Ook de diepkoeler die de melk met het 
water uit de koudebuffer koelt werd door DeLaval geleverd.
Monique en Bert vinden het een groot voordeel dat de melkro-
bots en de koeling door dezelfde leverancier zijn geïnstalleerd.
Zij kunnen het verloop van het koelproces nauwkeurig 
volgen op de koelingmonitor van de VMS melkrobots.

www.delaval.nl


