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‘TOPVLOER’ VOOR TOPMELKER 
In een stal uit 2012 alsnog een emissiearme MeadowFloor leggen. Zodat 
je vloer plus recente investeringen in twee melkrobots, een 18.000 liter 
melktank en diverse bouwwerkzaamheden in MIA en VAMIL kunt 
afschrijven. ‘Dat scheelt een hoop belastingcenten’, verzekert de Texelse 
melkveehouder Gerco Eelman (31).

Door bestaande stallen met gewone 
roosters te voorzien van een 
MeadowFloor kunnen veehouders 
hun stal alsnog het stempel Maatlat 
Duurzame Veehouderij (MDV) geven. 
Hierdoor kunnen ze niet alleen de 
investering in de vloer, maar ook andere 
investeringen fiscaal aantrekkelijk 
afschrijven via de MIA en de VAMIL. 
‘In Noord-Nederland hebben we 
momenteel zeker acht voorbeelden van 
boeren die hierom investeren’, zegt 
rundveespecialist Wieger Feenstra van 
Proflex Betonproducten. Een extra 
reden om dit te doen is dat de vloer 
de uitstoot van ammoniak terugbrengt 
van 13 naar 6 kilogram per koe. ‘Dat 
geeft na het afschieten van de PAS 
mogelijkheden om toch vergund te 
blijven’, verduidelijkt Feenstra.
Melkveehouder Gerco Eelman wilde 
met het oog op de toekomst de 
stalemissie sowieso al verlagen. ‘De 
MeadowFloor is een van de weinige 
opties om dat te realiseren zonder de 
roosters eruit te halen’, legt hij uit. 
Daarom is in de in 2012 gebouwde stal 
alsnog een MeadowFloor geplaatst. 
Ook in de oude ligboxenstal, die nu 
dienst doet als de stal voor droge 
koeien, kwam de vloer. ‘De laatste jaren 
molken we goed bij een vrij redelijke 

FrieslandCampina-melkprijs. Dat 
betekent belasting betalen en dat doen 
we hier niet graag. Daarom besloten 
we te investeren in optimalisatie. 
Zo kwamen er naast de vloer twee 
melkrobots, een nieuwe melktank, een 
nieuw isolatiedak op de oude asbeststal 
en nog wat verbouwinkjes. Die kunnen 
we dankzij de vloer nu allemaal ook 
afschrijven via MIA en VAMIL’, vertelt 
Gerco.
Een topvloer dus. ‘Of die in de praktijk 
ook top is en de klauwproblemen 
vermindert, moet nog blijken, we 
werken er nog maar net mee.’

Bijzonder bedrijf
Het is een bijzonder melkveebedrijf, 
de maatschap van Jaap (63) en Astrid 
(59) Eelman en hun zonen Gerco (31) 

en Robin (29) in Oosterend op Texel. 
Vader begon in 1983 met veertien 
koeien, nu melken ze er 120. Ze 
investeerden de afgelopen jaren zo 
gericht in fokkerij, voeding, grasland en 
huisvesting dat ze zich voor het derde 
jaar op rij de beste melkers van Noord-
Holland mogen noemen: 11.576 kilo 
melk, 4,8 procent vet en 3,63 procent 
eiwit. Daar halen ze volgens eigen 
zeggen zonder bijverdiensten voor drie 
huishoudens een prima inkomen uit. 
Gerco heeft een vrouw en kinderen, 
Robin woont op zichzelf in het dorp, hij 
stopte als monteur om boer te worden. 
Gerco is de koeienman, Jaap de nestor 
en Astrid de olie die alles gesmeerd 
laat lopen. Samen vormen ze een hecht 
team, dat met veel zelfwerkzaamheid en 
aandacht voor de koeien niet alleen qua 
melkproductie maar ook financieel goed 
lijkt te boeren. 
Er staat een hele reeks aan 
bedrijfsgebouwen op het erf. Alles 
bouwden ze grotendeels zelf. Over het 
erf pendelt tussen de voerkeuken en de 
stal een Lely Vector heen en weer. ‘Een 
bouwpakketje dat heel vlot in elkaar 
zat’, lacht Robin. In de ruime en hoge 
ligboxenstal melken twee Fullwood-
robots driemaal daags de weidende 
koeien. Het machinepark is minder 
luxe. ‘Als je geld wilt overhouden, 
moet je geen nieuwe trekkers en 
machines kopen’, verklaart vader 
Jaap. Met voornamelijk tweedehands 
spul bewerken ze 50 hectare grasland, 
12 hectare maisland en 34 hectare 
natuurland. Een deel van het land 
verhuren ze aan aardappeltelers. De 
eveneens in 2012 gebouwde melkstal 
ligt gesloopt op het erf en gaan ze 
tweedehands verkopen. De melkstal is 
al na zeven jaar vervangen door twee 
melkrobots. Kapitaalsvernietiging? 
Gerco lacht: ‘Toen was ik nog vrijgezel, 
nu heb ik een vrouw en twee kinderen, 
dan verandert er sociaal het een en 
ander hè?’
Ze zijn tevreden met hun recente 
investeringen en kunnen voorlopig 
vooruit. ‘Veel groter groeien dan dit 
zien we het nut niet van in’, zegt Gerco. 
Liever focust hij op het verlengen van 
de levensduur bij afvoer, die met 6 jaar 
en 1 maand al hoog ligt. ‘Het maximale 
uit de koeien halen, daar willen we het 
op winnen.’

De MeadowFloor kan gelegd worden zonder 
bestaande roosters eruit te halen.

Van links naar rechts: Gerco, Robin, Astrid en Jaap in de ligboxenstal uit 2012 die door er dit jaar een 
MeadowFloor in te plaatsen nu alsnog onder de MIA-VAMIL-regeling valt.


