
Sleufsilo’s met U-profielen en trap
 

Er komen meer koeien op melkveebedrijven maar de bouwblokken worden niet groter. Om op een beperkte ruimte veel
voer op te slaan, worden de wanden van sleufsilo’s steeds vaker gemaakt van U-profielen.

De schaalvergroting in de melkveehouderij zet door. Maar omdat
bouwblokken in de meeste provincies begrensd zijn op 1,5 hectare is
efficiënt bouwen het devies. Ook sleufsilo’s mogen niet onnodig veel ruimte
in beslag nemen. Dit houdt in dat ze hoger worden en dat de ruimte tussen
sleufsilo’s afneemt.

Sommige veehouders hebben sleufsilowanden gemaakt van omgekeerde T-
profielen. Eén profiel dient dan als afscheiding van twee sleufsilo's
waardoor er geen tussenruimte nodig is. Nadeel van deze keuze is dat het
hemelwater slecht afgevoerd wordt en dat er zelfs kans is dat het water de
kuil binnendringt. Ook het aanbrengen en opspannen van afdekfolie is lastig
zonder tussenruimte, wat de kans op doorsijpelen van hemelwater verder
vergroot.

 

Dicht tegen elkaar
Verschillende fabrikanten leveren tegenwoordig U-profielen. Eén U-profiel
vervangt twee L-profielen die normaal gesproken worden gebruikt als
wandafscheiding. Omdat de open ruimte tussen de twee wanden van het
U-profiel 1,0 tot 1,25 m is, kunnen de sleufsilo’s dicht tegen elkaar geplaatst worden. De betonsterkteklasse van de elementen is
veelal C53/65 en de milieuklasse XA3. Er zijn fabrikanten die al hun sleufsilowanden en -vloerelementen uitvoeren met 100 procent
ecogranulaat. De zand- en grindfractie is dan volledig van gerecycled materiaal.

Fabrikant Van Dijk Beton geeft aan dat het noodzakelijk is de open ruimte van het U-profiel op te vullen met zand. Dit voorkomt
dat de wanden breken tijdens het inkuilen als er met zwaar materieel gewerkt wordt. De fabrikant adviseert voor het opvullen puin,
grind of grof zand te gebruiken. Zwarte grond wordt niet aangeraden. Reden hiervan is dat er ook een drainageslang op de bodem
van het U-profiel gelegd moet worden. Deze slang voert het water af dat zich in het U-profiel ophoopt. Zwarte grond laat de
drainageslang dichtslibben, waardoor deze nietmeer werkt.

Tot 75% vullen
Om eenvoudig de kuil af te kunnen dekken, bevelen fabrikanten
aan het U-profiel tot maximaal 75 procent te vullen. Hierdoor
kunnen melkveehouders een makkelijke houding aannemen bij
het afdekken en het opspannen van de folie. Wel moet voorkomen
worden dat het zand aan de uiteinden wegspoelt uit het U-profiel.
De opening aan de voorkant wordt daarom meestal afgewerkt
met een betonnen trap. De achterkant kan dichtgezet worden met
het plaatsen van gesloten U-bak. Om het water af te voeren moet
de onderste trede van de trap wel een opening bevatten waarin
de drainageslang past.
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