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Persbericht 
 

 

Dronten, 8 mei 2009 

 

Opleveringen onder de aandacht 

 

Afgelopen jaren is meerdere keren de oplevering van nieuwe melkstallen (nieuw, 

renovatie en uitbreiding) aan de orde geweest. Het opleveringsrapport komt vaak lange 

tijd nadat de stal in gebruik genomen is of soms helemaal niet. Daarnaast zijn in de 

internationale normen en Nederlandse richtlijnen eisen opgenomen ten aanzien van 

aanleg en meetpunten, toetsing, handleiding en vastlegging basisinstellingen. In de 

praktijk schort het wel eens aan de uitvoering en vastlegging van de opleveringstoets. 

De komende jaren zal hier speciaal naar gekeken gaan worden. 

 

Opleveringssteekproeven 

Naast het op deze wijze onder de aandacht te 

brengen wat u als veehouder kan verwachten 

van een oplevering van een nieuwe melkstal, 

wordt de melkmachine dealer getoetst op de 

juiste werkwijze. Dit gaat niet alleen om het 

voldoen aan de minimale ISO normen en 

Nederlandse richtlijnen, maar ook de volgende 

onderdelen komen aan de orde: 

 

• Aanwezigheid getoetst meet- en 

adviesrapport voor aanvang van het 

werkelijke melken, 

• Aanwezigheid van logboek en handleiding 

(bediening en vastlegging instellingen), 

• Aanwezigheid van ISO meetpunten, 

afsluiters in vacuüm- en melkvoerend 

gedeelte en uitschakelbaarheid van 

onderdelen zoals pulsatiesysteem,  

• Toetsing van hantering juiste 

leidingdiameters en afschot en  

• Toetsing van reinigingsinstellingen en 

functionering. 

 

Op deze wijze hopen we problemen na oplevering te voorkomen, maar ook efficiënte 

service en onderhoud naar de toekomst te bewerkstelligen. 
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Kwaliteitszorg Onderhoud
Melkinstallaties  

Betrouwbare melkinstallatie en 

gegevens 

 

KOM gecertificeerde melkmachine 

dealers en monteurs controleren 

periodiek de melkinstallatie en 

meetapparatuur voor de melkpro-

ductie op melkveebedrijven. Ze 

onderhouden en toetsen de melk-

installatie aan internationale normen 

en ijken melkmeetglazen en elek-

tronische melkmeters. Deze controle 

is noodzakelijk voor een goed 

werkende melkinstallatie, maar ook 

om de betrouwbaarheid van de 

gegevens voor de MPR, de melkpro-

ductieregistratie, te waarborgen. 

Bovendien is de meetapparatuur 

meer en meer een onmisbaar 

hulpmiddel bij het dagelijkse 

management.  
 



 

Voor meer informatie en achtergronden betreffende stichting KOM bevelen we u onze 

website aan. Deze kunt u vinden op www.stichtingKOM.nl 
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