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optimaal.Decapaciteitvandeboxvoor
alleensepareren(dusnietwegen)ligttussen
600tot800geitenperuur.

Rendabel
Hetpraktijknetwerkonderzoektookofeen
weegselectiesysteemrendabelis.Ditverschilt
perbedrijf.Dearbeidsefficiëntieophet
bedrijfspeelthierbijeenbelangrijkerol.
Deboxkaninsommigegevallenzelfsextra
arbeidopleveren.Dedeelnemersvanhetnet-
werkkwamenonafhankelijkvanelkaartot
deconclusiedateenselectieboxophun
bedrijfeenarbeidsbesparingzouopleveren
vanongeveerééneuropergeitperjaar.De
arbeidsbesparinghangtnatuurlijkafvanhoe
vaakjegroepenwiltaanpassenen/ofdieren
wiltuitselecteren.
Naastarbeidsbesparingiserookgekekennaar
hetrendementvanvaker,eerderenefficiënter
selecteren.Vooralophetgebiedvanvoeding
kaneenweegselectieboxdenodigekosten
besparen.Doorgeiteneerderindejuiste
groeptezettenkanerhetnodigebespaard
worden.Denkbijvoorbeeldaaneenlaagpro-
ductievegeitdiemee-eetvanhetrantsoen
vandehoogproductievegeiten.Indebiologi-
schegeitenhouderij,waarweidegangverplicht
is,biedtdeselectieboxdemogelijkheidomde
geiteninééngroepteweidenen’savonds
nahetmelkenwelinverschillendegroepen
tevoeren.Voorhoudersdiedediereninéén
grotekoppelhouden,biedtdeselectieboxde
mogelijkheidomeenvoudigergroependieren
klaartezettenvoorbijvoorbeeldkiofafvoer.
Nietonbelangrijkisdatgemakkelijkwerken
nietaltijdingeldisuittedrukken.Ofdebox
pastindebedrijfsvoeringenofdeinvestering
rendabelis,zalvooriederbedrijfanderszijn.
Maardatdeboxeenoplossingkanzijnvoor
hethandmatigseparerenenselectereniseen
feit.De selectiebox bij Jan en Aafke van Tilburg.

E enaantalkerenperjaarwordenop
melkgeitenbedrijvengeitengeselec-
teerd,gehergroepeerdengesepa-

reerd.Deredenenhiervoorzijnzeeruiteen-
lopend.Hetkangaanomdierendienaarde
slachtmoeten,geitendievoorkiinaanmer-
kingkomen,hetopnieuwindelenvande
voergroepenennogveelmeer.Hoevaaker
geselecteerd,gehergroepeerdengesepareerd
wordt,verschiltvanbedrijftotbedrijf.Over
ééndingzijndemeestegeitenhoudershet
weleens:hetkosttijd,somszorgthetvoor
onrustindestalenalshetnietzo’ngedoe
zouzijn,zoudenzehetvakerdoen.
Drieondernemers(zie de kaders op pagina 17)
zijneenpraktijknetwerkgestartomte
onderzoekenofeenweegselectiesysteem
het werkzoukunnenvergemakkelijken.Ze
kijkennaardesituatieophuneigenbedrijf
ennaardieopanderebedrijven,zoalsdat

vanJanenAafkevanTilburg.Zijgebruiken
sindsmaarteenselectieboxenzijndaarzeer
enthousiastover(zie artikel in Geiten houderij 
nr. 5 2012).
 
Inpassen in stalsysteem
Dedeelnemersaanhetpraktijknetwerkvin-
dendateenselectieboxiniedergevalvolle-
digautomatischenveiligmoetenkunnen
werken.Bijhetinpassenindestalisvooral
eenefficiëntedierroutingbelangrijk.Debox
maggeenbelemmeringvormenvoorbij-
voorbeelddeaanvoerroutenaardewacht-
ruimtevandemelkstal.Daarnaastmoeter
voldoenderuimtezijnomeengescheiden
gangenstelselaantekunnenleggen.Een
anderevoorwaardeisdatdeboxopzo’nplek
staatdatdegeiteneriederedagdoorheen
moetenlopen.Opdiemanierblijvendegeiten
gewendaandeboxenisdedoorstroom

Praktijknetwerk onderzoekt  gebruik selectiebox

Op elk geitenbedrijf worden er regelmatig geiten geselecteerd. Selecteren is fysiek zwaar werk, kost 

veel tijd en kan zorgen voor onrust in de stal. Drie geitenhouders zijn een praktijknetwerk gestart 

om te onderzoeken of het gebruik van een weegselectiesysteem het selecteren van geiten kan 

vergemakkelijken. 

Floor Koning, Elda
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‘Op ons bedrijf melken wij 1.100 geiten ver-
deeld over zes groepen. De geiten worden 
gemolken in een 72-stands draaimelkstal. Elke 
groep krijgt een aangepast rantsoen. Om zo 
min mogelijk tijd te verliezen met wisselen, 
hebben we een volledig gescheiden aan- en 
afvoerroute. 
Geiten die uitgeselecteerd moeten worden, 
bijvoorbeeld voor afvoer, worden gemerkt 
en na het verlaten van de melkstal door de 
melker  geselecteerd en dan opgevangen in de 
separatieruimte.
Tot nu toe werd er twee keer per jaar echt 
geselecteerd. De eerste keer ongeveer vier 
weken na het lammeren en de tweede keer 
vlak voor het dekken. Naast selecteren op pro-
ductie en/of leeftijd, wordt er ook gekeken  
naar de conditie van de geiten. 
De geiten worden gemerkt en met drie man in 
de aan- en afvoerroute geselecteerd. 
Dit vraagt ongeveer 1,5 tot 2 uur tijd per keer.
In de toekomst willen we op 15 tot 20 procent 
van onze melkgeiten ki toepassen en de rest 
duurmelken. Vooral om vooruitgang te 
boeken  in de kwaliteit van onze geiten en om 
meer rust in de stal te krijgen. Het streven is 
dan ook om de groepen zo veel mogelijk bij 
elkaar te houden. Toch zal twee keer per jaar 
echt selecteren altijd nodig blijven.’

‘Op ons bedrijf melken wij 2.500 geiten verdeeld over acht potten. De geiten zijn gesorteerd op 
productie en lactatiestadium. We hebben twee groepen met jaarlingen; die worden niet aan-
gedekt en blijven minimaal een jaar bij elkaar. De overige zes potten zijn gesorteerd op kg melk 
per dag. De geiten worden elke zes weken, na de melkcontrole, gehergroepeerd. We maken een 
drempel wanneer een geit van groep gaat veranderen. Dit om te voorkomen dat geiten elke 
zes weken veranderen van groep.
Het sorteren (hergroeperen) van de geiten wordt onder het melken gedaan. Ervaring leert dat de 
eerste keer sorteren na aflammeren (circa twee tot drie maanden na aflammeren) het meeste 
werk is, daarna verschuiven enkele geiten van groep waarbij wij de geiten maximaal één produc-
tiegroep per keer verschuiven.
Het sorteren gebeurt door eerst groepen te maken in de reader. Tijdens het melken worden de 
dieren gescand met de reader en krijgen ze een kleur; dat doet één persoon. Bij de uitgang van de 
melkstal worden ze in de juiste groep gedaan; daar zijn twee personen dan mee bezig. 
Na twee melkmalen sorteren, zitten alle geiten in de juiste groep.’

‘Ter voorbereiding op het sorteren en separeren krijgen de geiten een krijtstreep op de rug. 
De kleur van de streep geeft de bestemming van de geit aan. Dit wordt gedaan in de melkstal. De 
reader wordt gebruikt om het hok van bestemming af te lezen.
Dan het daadwerkelijke sorteren: Een groepje van circa vijftig geiten wordt opgesloten in een lang-
werpig hok. Aan het ene uiteinde van het hok kunnen de geiten twee kanten op. Deze uitgangen 
worden met hekjes open en dicht gedaan. Eén persoon staat constant bij deze hekjes om ze te 
bedienen. Een tweede persoon drijft de geiten naar de andere kant van het langwerpige hok. Hij 
laat steeds één geit of enkele geiten met dezelfde bestemming langs zich heen ‘ontsnappen’. De 
eerste persoon doet vervolgens het hekje van het bestemde hok open en de geiten lopen dan de 
juiste kant op. Het hekje wordt weer gesloten. Dit herhaalt zich tot de hele groep is op gesplitst. 
Vervolgens kunnen opgesplitste groepen nogmaals worden opgesplitst en ook andere groepen kun-
nen zo worden gesorteerd, totdat de hele stal weer op zijn plek zit.’

Erik en Yvonne van 
Logtestijn, Ell

Christian en Monique van Summeren, Stramproy

Jos Tolboom, Hoogland

Inpassen van selectiebox

terug naar eigen potweegselectiebox

wachtruimte melkput

separatie

Prijs: 
10.000 euro (box + software)
Niet inbegrepen: aanpassingen 
aan de stal / compressor / 
dierrouting

Capaciteit:
•  alleen selecteren: 600 - 800 

geiten/uur
•  wegen en selecteren: 

400 - 500 geiten/uur

Aantal uitgangen: 3


