
Mijn melk  

rechtstreeks  

van de boerderij

Roma Products bouwt behuizingen voor mini zuivelfabriek
Lely, bekend van de automatische voer-
systemen en marktleider in melkrobots 
voor de melkveehouderij, ontwikkelt een 
zuivelverwerker voor op de boerderij, de 
Lely Orbiter. Dit is in feite een mini zuivel-
fabriek die de melkverwerking op de loca-
tie van de bron mogelijk maakt en daar-
mee melk uit de commoditysfeer haalt.

De melkveehouder krijgt hiermee een oplossing 
aangeboden met de potentie om de waarde van 
hun melk te verhogen en de banden met consu-
menten te versterken. Lokale melk, van de boer 
rechtstreeks naar de consument. Hoe vers wilt u 
het? Roma Products engineert en produceert de 
geïsoleerde schil van de Lely Orbiter. Een voor-
beeld van co-makership in de modulaire bouw van 
geïsoleerde behuizingen voor specifieke condities. 

Edwin Honings, Program Manager Business Deve-
lopment van Lely Industries, is vanaf het begin samen 
met Manager Engineering Martien Beijaard betrok-
ken bij de ontwikkeling van het Lely Orbiter concept.

Hoe verloopt de ontwikkeling van deze nieuwe 
innovatie van Lely? 

Edwin Honings: “We hebben projecten gerealiseerd 
in Udenhout, Bodegraven en Agelo. De melkvee-
houders leveren onder andere aan landelijke & 
lokale supermarktketens waaronder Albert Heijn, 
Jumbo & Plus. In Bodegraven wordt ook melk afge-
nomen door online supermarkt PicNic. Momenteel 
werken we het concept verder uit en zijn we in ge-
sprek met meerdere melkveehouders. Pioniers die 
het geloof en lef hebben om hun eigen product te 
vermarkten. Na verwerking gaat de melk direct in 
de fles. Zo blijft de verse rijke smaak optimaal be-
houden. De smaak kan per week en per boerderij  
verschillen: de genen van de koe, het seizoen en de 
voeding bepalen de smaak. Melk in zijn puurste vorm! 

               Edwin Honings                              Johan Woestenberg



Modulaire unitbouw voor mini zuivelfabriek

Het concept van de mini zuivelfabriek is opgedeeld 
in de procesinstallatie, verpakking & opslag en de 
behuizing. Johan Woestenberg, Technisch Directeur 
van Roma Nederland, begeleidde het traject vanaf 
het begin: “De behuizing komt tot stand via modu-
laire unitbouw op frames met sandwichpanelen en 
deuren. Deze assembleert Roma Products in de  
fabriek in Raamsdonksveer waarna Lely op haar 
productielocatie de procesinstallatie installeert. Op 
de eindbestemming monteren beide bedrijven de 
Orbiter af waarna de installatie door Lely verder 
in bedrijf gesteld kan worden. De gebouwde units  
worden aan elkaar gekoppeld op de eindbestemming. 
De bouwmaterialen zijn allen voorzien van hoog-
waardige foodsafe coatings of rvs. Het hygiënisch 
concept voorziet in een gemakkelijke reiniging zon-
der dat water- en vuilresten problemen veroorzaken”.             

Hoe is de samenwerking met Roma tot stand  
gekomen? 

Edwin Honings: “Van oudsher zijn wij een machi-
nebouwer die voornamelijk assembleert en daar-
door gewend is om te denken in seriefabricage met  
een modulaire of semi-modulaire opbouw met onder-
delen. De Orbiter-behuizing moest geconditioneerd 
en hygiënisch zijn en te vervoeren met standaard  
vrachtwagens. Vandaar dat wij bij Roma terecht 
kwamen.  

Waarin was de toegevoegde waarde van Roma 
Products te herkennen? 

Edwin Honings: “In de eerste plaats in de ont-
werpfase vanwege hun specifieke kennis in  
isolatie- en hygiënisch bouwen.  In de tweede plaats 
omdat ze niet alleen leverancier zijn maar ook  
omdat ze op locatie mee monteren en afmon-
teren. Daarbij is een behoorlijke mate van 
flexibiliteit en snelheid van reactie vereist. 
Roma  voerde ook  berekeningen uit  voor   de  op-
bouw op de frames,  de  belading  met  de  proces- 
intallatie  en voor  het  transport”.  

Johan Woestenberg: “Met het bieden van toe-
gevoegde waarde bouwen wij verder aan onze  
klantenkring”.  Edwin Honings: “En dat is waar Lely 
ook naar op zoek was voor de ontwikkeling van 
dit nieuwe product. Met continu innovatieve op-
lossingen in de keten, zorgen wij dat onze klanten  
(de veehouders) meer geld overhouden per liter 
melk”.  
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Lely is een internationaal familiebedrijf in de  
agrisector dat innovatieve oplossingen voor de 
melkveehouderij biedt. Wereldwijd werken er wel 
1600 mensen. Maar Lely komt van origine uit 
Maassluis, waar het hoofdkwartier en de campus 
zijn gevestigd.

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de 
manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. 
Lely helpt hen die keuzes te maken die passen bij 
henzelf en hun bedrijf. Met advies en innovatieve 
oplossingen die bijdragen aan een efficiënte en 
toekomstbestendige bedrijfsvoering. 
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