
INSPIRERENDE BOER GRASKUIL AUTOMATISCH AFDEKKEN

‘We stoppen veel tĳ d en geld in goed 
ruwvoer. Dat leverde tot en met 2018 
grassneden op die, verdeeld over meer-
dere sleufsilo’s en  afgedekt met plastic 
en autobanden, verschillende voeder-
waardes hadde n . Bĳ  het in- en uitkuilen 
kostte dat veel arbeid en het was bĳ  elke 
voerovergang puzzelen met bĳ produc-
ten om de juiste rantsoenen te krĳ gen.’

Geen kraaiengaatjes meer  
‘Nu hebben we geïnvesteerd in een 
sleufsilo van 85 meter lang, 13 meter 
breed en 3 meter hoog, in combinatie 
met een Agridek-afdeksysteem. Vorig 
jaar konden we zo alle grassneden in 
één silo over elkaar heen inkuilen, in-
clusief mais en bierbostel.’
‘Dit permanent  afdeksysteem biedt veel 
voordelen. Je kunt nu één snede in etap-
pes inkuilen, twee drukken op de knop 
en de kuil is in een uurtje open en 
dicht. Het doek is zo sterk, daar komt 
geen vogel meer doorheen, terwĳ l ik 
anders vaak kraaiengaatjes in het plas-
tic en dus kwaliteitsverlies had.’

Investering van 300.000 euro
‘De belangrĳ kste verbetering vind ik dat 
we met de combinatie van één grote silo 
met afdeksysteem nu mooie lasagnekui-
len kunnen maken, die jaarrond con-
stant van samenstelling en kwaliteit 
zĳ n. Zo hoeven we minder te corrigeren 
met aangekocht voer en denken we 
meer te kunnen melken uit ruwvoer.’
‘Sinds november voeren we dit rantsoen 
en dat loopt door tot najaar 2020. De 
tweede sleufsilo bouwen we dit voorjaar 
en daar komt de hele gras- en maisoogst 
van het komend seizoen in. Elk jaar 
hebben we dus één silo voor het inkui-
len en één silo voor het uitkuilen. Ik ben 
ervan overtuigd dat we deze investering 
van 300.000 euro, waarvan 100.000 euro 
POP 3-subsidie, terugverdienen.’

‘In half uur
kuil open of dicht’

naam Paul van Lint (36)
woonplaats Vleuten
bedrijf 140 melk- en kal� oeien, 85 stuks 
jongvee, 73 ha grasland en 17 ha mais, koeien 
jaarrond op stal
productie  9400 kg per koe met 4,37% vet en 
3,48% eiwit
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