
Mestsilo drijft naar nieuwe locatie
Melkveehouder Bouwe Abma in het Friese Winsum heeft een bijzondere methode bedacht om zijn mestsilo te
verplaatsen. Hij brengt het bouwwerk aan het drijven en trekt hem naar de 70 m verderop gelegen nieuwe plek.

 

Abma heeft al een tijdje plannen voor een nieuwe melkveestal.
Maar de mestsilo van 660 kuub staat bij de uitbreiding in de
weg. Gerrit Heeres van Heeres Mix- en Pomptechniek deed
hem het idee aan de hand om de silo te laten drijven. “Een
goed plan”, constateert Abma. “Het maken van een nieuwe
mestsilo kost als snel 60.000 euro of meer. Als verplaatsen ook
werkt, is dat goedkoper en eenvoudiger.” Heeres wil deze
techniek ook bij drie andere silo’s in de regio toepassen.

Stalen constructie

Om te voorkomen dat de bodem van de mestput stuk zou gaan door de waterdruk, heeft de melkveehouder een stalen
constructie in de silo laten monteren op 40 cm hoogte. Op acht plaatsen is de constructie aan de zijwand bevestigd. Op de
bodem van de silo heeft Abma hierna hard houten balken gelegd. Met twintig krikken - die tussen de stalen constructie en de
houten balken zijn bevestigd - heeft hij de bodem van de silo
onder druk gezet.
Hierna heeft de loonwerker de nieuwe plaats van de mestsilo
voorzien van een fundering van geel zand en heeft hij dijken en
een geul gemaakt naar de nieuwe locatie 70 m verderop.
Abma: “De silo weegt ongeveer 110 ton. We hadden ingeschat
dat de silo bij 1 m water zou gaan drijven. Dat klopte aardig.”
Vanuit een nabijgelegen sloot werd er water in de geul
gepompt. Na twee dagen kwam de silo aan één kant los van
de grond. De derde dag dreef de silo.

Met een touwtje

Het verplaatsen van de silo verliep uiterst eenvoudig: binnen 5 minuten stond de silo op de juiste plaats. “Met een touwtje kon ik
de silo vooruit trekken”, zegt de melkveehouder. Maar ik had ook geluk dat de wind uit de goede hoek kwam.”

Alles bij elkaar heeft de hele operatie vier dagen geduurd. De kosten van een paar duizend euro zijn verwaarloosbaar ten opzichte
van het bouwen van een nieuwe silo.

Lees ook: Drijvende carrouselmelkstal voorkomt slijtage
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