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Ik ben Steve Leenaerts, al meer dan 10 jaar 
zaakvoerder van Leenaerts Agro Techniek. 
Nadat ik bij DeLaval zelf ervaring heb 
opgedaan als installatiemonteur, greep ik 
mijn kans om een eigen vestiging te starten. 
Samen met mijn vrouw, Joke Grielens, heb 
ik eerst in de provincie Antwerpen een zaak 
uitgebouwd. Aangezien onze ambities in de 
melkwinning toch verder reikten, besloten we 
om ons ook in de regio Zuid-West Nederland 
te vestigen. Met de steun van mijn vrouw 
Joke en onze medewerkers blijf ik graag aan 
onze dromen werken!

Wie 
zijn wij?01

Leenaerts Agro Techniek is een bedrijf dat 
als dealer van DeLaval zorgt voor de soepele 
werking en automatisering binnen het 
melkveebedrijf. Onze firma levert, monteert 
en onderhoudt melkwinningsinstallaties, 
koeling- en voersystemen, begeleidt land-
bouwers bij hun veestapel management 
en voorziet tevens in elektriciteits- en 
watervoorzieningswerken. Uiteraard staan 
rendement, kwaliteitsgarantie en koecomfort 
hierbij steeds centraal.

“Kwalitatieve producten en een 
uitstekende service, daar gaan we 

voor!”

Wij dragen een snelle, correcte en kwalitatieve 
service hoog in het vaandel. Onze service 
stopt dan ook niet bij de oplevering van 
een project, maar gaat verder tot de 
aanlevering van diverse hygiëneproducten 
en dagdagelijkse boerderijbenodigdheden. 
Onze Herd Management Adviseur staat de 
melkveehouders bovendien graag bij in de 
optimalisatie van het melkwinningsproces, 
en bij problemen is er 24/7 één van onze 
servicemonteurs bereikbaar. Kortom, wij 
bieden samen met ons vakkundig en 
enthousiast team een totaalservice.
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Wist u dat de gemiddelde melkapparatuur 1500 tot 2000 uur per jaar actief 
is? Het spreekt dan ook voor zich dat de melkwinningsmethode die u 
gebruikt naadloos bij uw manier van werken en uw tijdsschema aan moet 
sluiten.

Melkwinning02
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Leenaerts Agro Techniek biedt zowel 
oplossingen voor nieuwe projecten, als 
voor renovatieplannen. Melkstallen die 15 
tot 20 jaar oud zijn, voldoen niet meer aan 
de hedendaagse standaard. De afgelopen 
jaren werd er heel wat geïnnoveerd op 
gebied van koeverkeer, koegrootte en 
individuele systeemopvolging. Bovendien 
kan verouderde apparatuur makkelijker 
tot problemen met de melkkwaliteit en 
uiergezondheid leiden. Het melkproces 
optimaliseren begint uiteraard bij
 melkapparatuur die up-to-date is.

Een moderne melkstal biedt heel wat 
mogelijkheden tot rendementsverhoging 
en kwaliteitscontrole. Van melkstellen, 
tepelvoeringen, slangen en vacuüm-
systemen, tot melkmeters, filters, selectie-
hekken en melk/luchtafscheiders, DeLaval 
heeft een uitgebreid assortiment dat 
ongetwijfeld een oplossing op uw maat biedt. 

Bij het ontwikkelen van deze producten staan 
melkhygiëne, uiergezondheid en rendement 
steeds voorop.

Conventionele melkmachines
Of uw voorkeur nu uitgaat naar een visgraat 
melkstal, een parallel melkstal, een MidiLine 
swingover melkstal of een draaimelkstal, wij 
begeleiden u graag bij het maken van uw 
weloverwogen keuze. Ondanks dat er veel 
zaken samenkomen bij een melkveebedrijf, 
zal de melkwinning toch altijd het hart van de 
onderneming uit blijven maken. Een nieuwe 
melkstal is dan ook meteen de belangrijkste 
investering voor de toekomst. Elk systeem 
heeft zijn specifieke voordelen, dewelke we 
graag in de verf zetten voor u. 

“Klanten helpen is ons beroep, 
melkmachines zijn onze passie.”
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Melkrobots
Bij de DeLaval VMS melkrobot draait het om u als melkveehouder, om meer efficiëntie en 
om een hoger rendement. Het is een melksysteem dat ons in staat stelt om elk bedrijf, elke 
veehouder, elke koe, zelfs elk kwartier, apart te behandelen door het melkproces aan te passen 
aan de individuele behoeften van elk dier. Dit om een efficiëntere werkomgeving te creëren 
voor uw werknemers, uw koeien, uzelf en uw familie. Het is namelijk zo dat melken met robots 
resulteert in een volledig andere dagindeling dan bij het conventionele melken.

Onze VMS melkrobots bieden een unieke voorbehandeling die bestaat uit het reinigen, 
voorstralen, stimuleren en drogen van de spenen. Bovendien is deze voorbehandeling volledig 
instelbaar op koeniveau. Bij de nabehandeling gebeurt het sprayen uiterst nauwkeurig. Mede 
dankzij deze eigenschappen, staat onze melkrobot bekend om zijn uitzonderlijk hygiënische 
ontwerp. Daarnaast is de robot dankzij het InSight systeem zelflerend wat betreft het aansluiten 
van het melkstel bij de koe.

De V310 melkrobot wordt gekenmerkt door onze Repro-module. Deze herkent tijdens het 
melken waar in de vruchtbaarheidscyclus de koe zich precies bevindt. Via dit systeem zal een 
tochtige koe herkend worden, maar gebeurt er later ook een automatische drachtcontrole. Ook 
afwijkingen in de vruchtbaarheidscyclus of drachten kunnen gedetecteerd worden via dezelfde 
module. Dankzij de op progesteron gebaseerde bemonstering en analyse, kunnen al deze 
controles volautomatisch en proactief gebeuren tijdens het melkproces. Deze ontwikkeling 
biedt u een managementtool waarmee u de koegezondheid, de vruchtbaarheidscyclus van 
elke koe, en uiteindelijk ook de melkkwaliteit perfect kan opvolgen.
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Voor zowel de V300 als V310 zijn 
diverse applicaties beschikbaar die het 
gebruiksgemak van de melkrobot verhogen. 
Bovendien kunnen deze applicaties een 
voorname rol spelen bij de digitalisering en 
optimalisering van uw bedrijfsprocessen. Zo 
worden alle gegevens die gegenereerd en 
verzameld worden door de melkrobot voor 
u ter beschikking gesteld op één centrale 
plaats. Via onze DelPro applicatie kan u op 

elk moment van de dag op uw computer, 
tablet of smartphone nagaan bij welke koeien 
er abnormale waarden gemeten werden. U 
krijgt een volledig en gedetailleerd overzicht 
van de gezondheid en vruchtbaarheid van uw 
veestapel. De applicatie is gebruiksvriendelijk 
en geeft u een extra controle op uw bedrijf.

We laten u graag kennismaken met alle 
andere voordelen van onze melkrobots, 
en begeleiden u bij het ontdekken van alle 
technische snufjes.“De beste melktechniek 

ooit ontwikkeld”
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Koeling03

Onze kwalitatief hoogwaardige en volledig 
roestvrijstalen koeltanks zijn leverbaar 
in 4 types met telkens verschillende 
maatvoeringen. Ze staan dan ook garant 
voor een duurzaam product. Daardoor zijn 
ze niet enkel in nieuwstaat, maar ook als 
tweedehands product zeer gewild.

Het koelen van de melk vraagt veel energie. 
Om het elektriciteitsverbruik te beperken, 
en zo kosten te verlagen, wordt vaak 
gewerkt met een platenkoeler en compact 
waterchiller. Ons team legt u graag de 
werking van de warmteterugwinning en 
volumegestuurde koeling uit, zodat we 
samen tot de perfecte koeloplossing voor 
uw bedrijf kunnen komen.
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Het rantsoen dat u uw melkvee voorschotelt, vormt de belangrijkste bouwsteen 
voor de melkproductie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de uitgaven 
voor voer de grootste kostenpost uitmaken in een melkveebedrijf. Investeren 
in een optimaal voermanagement blijkt bijgevolg geen overbodige luxe. 
Een degelijke voerstrategie draagt bij aan de gezondheid, voortplanting en 
melkproductie van de veestapel.  

Voeren04
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Enerzijds biedt DeLaval systemen en 
producten aan die, ongeacht uw bedrijfs-
situatie of bestaande voerstrategie, het 
voerrendement verhogen. Niet alleen zullen 
de dieren beter kunnen presteren, ook uw 
werkcomfort wordt hierbij in overweging 
genomen. Naast de klassieke stationaire 
mengers en voerwagens, bieden we ook 
een voeraanschuifrobot en krachtvoerboxen 
aan.

Anderzijds is de kalveropfok een zeer 
belangrijk proces binnen uw bedrijf. 
Gezonde, sterke kalveren groeien namelijk 
uit tot productieve melkkoeien. DeLaval 
begrijpt dit als geen ander, en heeft enkele 
producten ontwikkeld die u kunnen helpen 
om snelgroeiende kalveren te waarborgen. 
Zo zorgen onze kalvermelkautomaten voor 
een constante aanvoer van melk, die steeds 
in kleine porties beschikbaar wordt gesteld 
aan de kalveren. 

Bovendien werd er een hygiënebox 
ontwikkeld als een slim hulpmiddel bij onze 
kalverdrinkautomaat. Deze zorgt voor een 
schone speen na elke drinkbeurt, en voert 
bovendien een circulatiereiniging uit van 
de slangen van de drinkautomaat tot aan 
de speen. Tot slot heeft DeLaval een kalver 
melkmobiel ontwikkeld die de werklast van 
de veehouder verlaagt door alle stappen 
samen te voegen tot één vlotte actie. Zo 
gebruik je hem niet enkel voor het mixen 
en opwarmen van de melk, maar ook voor 
het transport tot bij de kalveren en de juiste 
dosering van de volle melk of melkvervanger.
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Koecomfort05

Wij zijn er bij Leenaerts Agro Techniek van overtuigd dat wat goed is voor de koe, per definitie 
ook goed is voor de veehouder. Koecomfort betekent namelijk meer dan dierwelzijn alleen, 
het belichaamt verantwoord ondernemen in de ruimste zin van het woord.

Door de juiste omstandigheden te creëren voor uw veestapel, kunnen de koeien optimaal 
presteren. Blessures en ziekten beïnvloeden de melkproductie en melkkwaliteit. Durf verder 
te kijken, en laat onze experts u adviseren over hoe u het koecomfort, en bijgevolg ook de 
melkproductie, binnen uw melkveebedrijf kan optimaliseren. Van ventilatoren en mestrobots 
tot koeborstels en matrassen, we voorzien uw koeien graag van alle comfort.
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Bij een stalrenovatie of een nieuwbouw-
project komt veel kijken. Vanaf stap één 
van uw project staat Leenaerts Agro 
Techniek voor u klaar met technisch en 
deskundig advies omtrent de elektriciteits- 
en watervoorzieningen in uw stal.  

Leenaerts Agro Techniek voert alle 
elektriciteitswerken uit in eigen beheer. 
Hierdoor kunnen we niet alleen de volledige 
installatie monteren, maar ook compleet 
elektrisch aansluiten. Bovendien denken 
we met u mee om een energiezuinige 
installatie te bekomen. Graag adviseren 
we u dan ook bij het implementeren 
van energiebesparende  maatregelen. 
Daarnaast voorzien we ook frequentiesturing 
op de verschillende pompen, motoren, 
ventilatoren en ledverlichting.

Water is in allerlei vormen en met allerlei 
doelen aanwezig op ieder landbouwbedrijf. 
Of het nu gaat om het opvangen van 
regenwater, het voorzien van drinkwater 
voor uw dieren, of de reiniging van uw 
melkinstallatie en koeltank, wij zorgen 
ervoor dat het water de juiste weg vindt. 
Aangezien water een zeer kostbaar goed is, 
reiken we u bij het uitdenken en installeren 
van waterleiding ook waterbesparende 
maatregelen aan. We zoeken samen met u 
naar de meest efficiënte manier om met uw 
water om te gaan.

“Een oplossing op maat voor elk 
vraagstuk”

Installatiewerken06



15

Verkoop en 
projectbegeleiding07

Een nieuwbouw- of renovatieproject vergt heel wat inzicht en organisatie. Bovendien is het 
niet moeilijk om doorheen het gigantische aanbod aan melkinstallaties en stalinrichting het 
overzicht te verliezen. Nog nooit had een landbouwer zo veel keuzes te maken bij een project. 
Kies je voor vrij of gedwongen stalverkeer, opteer je een melkstal of een melkrobot, hoe 
organiseer je de kalveropfok… 

Onze collega’s tonen je graag de voor- en nadelen van de diverse opties. Ze luisteren naar 
wat u belangrijk vindt, en vertalen dit in het meest gebruiksvriendelijke resultaat binnen uw 
budget. Nog niet overtuigd? We nemen u graag mee naar het bedrijf van enkele van onze 
klanten. Zo ziet u meteen onze machines in werking.

Onze rol stopt niet bij de verkoop van onze producten. We staan gedurende de opbouw van 
het project steeds voor u klaar. Zowel de montage als de ingebruikname van de melkinstallatie 
wordt kort opgevolgd, zodat u steeds kunt vertrouwen op hetzelfde aanspreekpunt.
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Service08

Leenaerts Agro Techniek adviseert, biedt preventief onderhoud en voorziet 
een storingdienst die dag en nacht bereikbaar is. U kiest de service die bij 
u past. Geplande service en onderhoud dragen in hoge mate bij aan het 
optimaal presteren van melkveebedrijven, zeker nu de bedrijfsgrootte en 
de complexiteit van de apparatuur toenemen. 
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Toerboertiek09
Onze toerboetiekers komen op regelmatige 
tijdstippen bij u langs met hun uitgeruste 
vrachtwagen. Zij kunnen u voorzien van 
alle kleine boerderijbenodigdheden: van 
dipmiddel, reinigingsmiddel en filters, tot 
borstels, laarzen en weide-afrastering. 

Zij zijn steeds bereid om meer informatie 
te geven bij onze producten, en zullen ook 
steevast meedenken naar een oplossing op 
maat binnen ons productassortiment.
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Veestapel
management10

Een modern melkveebedrijf vergt een degelijke organisatie om alle werkzaamheden tijdig en 
soepel te laten verlopen. Daarom bieden wij zeer uiteenlopende producten en diensten aan 
die u als melkveehouder helpen om een praktisch werkbaar overzicht te bewaren over uw 
bedrijf. Zowel een globaal overzicht, als de individuele opvolging van uw dieren liggen binnen 
handbereik. Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van diverse softwarepakketten, waardoor u 
steeds alle relevante informatie digitaal ter beschikking heeft.

“Tijdbesparende investeringen? Wij denken graag met u mee”

Onze Herd Management Adviseur staat u graag bij in uw zoektocht naar de juiste ondersteuning 
voor uw bedrijf. Samen analyseren jullie wat precies uw informatienoden zijn, en wat uw 
bedrijfsdoelen inhouden. Op basis van deze analyse wordt een gepersonaliseerd voorstel 
uitgewerkt. Zo weet u perfect welke software voor u van toepassing is, en krijgt u de juiste 
begeleiding bij de instellingen en het gebruik ervan.  



19

Op ons YouTube-kanaal vindt u
klantervaringen en neemt onze vlogster 
u mee naar verschillende bedrijfbezoeken. 

Vind ons ook op...

Leenaerts Agro Techniek
@leenaertsagrotechniek

Leenaerts Agro Techniek
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Leenaerts Agro Techniek
Putten 37

2320 Hoogstraten
Tel Be: 0032 3 297 25 34

Tel NL: 0031 161 454 258
E-mail: info@leenaertsagrotechniek.be

info@leenaertsagrotechniek.nl
www.leenaertsagrotechniek.com


