VOEROPSLAG TORENSILO’S

Topkwaliteit gras

pleit voor comeback
van de torensilo
Torensilo’s lijken in het buitenland bezig met
een voorzichtige revival. De opslagmethode
voor gras- en maiskuil bespaart arbeid bij
het voeren en past goed bij een
automatisch voersysteem. Maakt de
torensilo ook in Nederland zijn comeback?
TEKST JELLE FEENSTRA
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elkveehouder Louis de Groot (52) uit Giessenburg is maar wat blĳ met zĳn drie torensilo’s.
In twee ervan zit graskuil, in de derde snĳmais.
Als belangrĳkste pluspunt van het inkuilsysteem noemt
hĳ de conservering van het gras. ‘Die is perfect. De kuil
ruikt altĳd lekker en komt eruit zoals die erin is gegaan:
schoon en broeivrĳ, eigenlĳk alleen te vergelĳken met
kuilgras in balen.’
Als tweede pluspunt noemt hĳ de arbeid. ‘Ik kan in m’n
eentje prima inkuilen, ook als mĳn medewerkers er
niet zĳn. Ik los het gras in de bunker en de blazer zorgt
ervoor dat het gras netjes in de silo wordt geblazen. Het
gaat langzamer dan inkuilen in een sleufsilo. Maar als je
alleen bent, kan dit een mooie oplossing zĳn.’

Opleving in Duitsland
Als hĳ nu zĳn melkveebedrĳf opnieuw zou mogen inrichten, zouden de torensilo’s worden vervangen door
sleufsilo’s. Die zĳn minstens de helft goedkoper en bieden de snelheidsvoordelen van moderne inkuilsystemen.
Maar de inmiddels lang en breed afgeschreven torensilo’s staan er nu eenmaal, al sinds 1978. En ze houden
het waarschĳnlĳk ook nog wel even vol. Dan kun je ze
ook beter maar maximaal gebruiken, redeneert hĳ.
‘Zolang ik ze draaiende weet te houden, hoef ik niet
150.000 euro te investeren in drie nieuwe sleufsilo’s. En
torensilo’s passen goed bĳ automatisch voersysteem.’
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In Duitsland is een kleine opleving van het werken met
torensilo’s merkbaar. Het Duitse vakblad Elite zette onlangs op een rĳ waarom dat zo is. Torensilo’s leveren een
extra arbeidsbesparing op bĳ het automatisch voeren.
Daarnaast is het kostenvoordeel van sleufsilo’s minder
geworden, doordat overheden steeds strengere eisen stellen aan waterafvoer en opvang van perssap bĳ sleufsilo’s.
Ook vragen torensilo’s minder ruimte in het bouwblok.
Een vierde voordeel is dat de melkveehouder na het inkuilen geen werk meer heeft van het luchtdicht afdekken.

Voerkwaliteit en weinig verlies
Bedrĳfsleider Hans-Joachim Püttker van de Henze Harvestore, een Duitse bouwer van stalen tanks, bevestigt de
toenemende interesse onder Duitse melkveehouders
voor torensilo’s. ‘Met name de hogere bouwkosten voor
sleufsilo’s en het extra gemak bĳ automatisch voeren
zorgen op sommige bedrĳven voor een revival.’ Hĳ rekent voor dat een torensilo zo’n 125 euro per kubieke
meter kost, inclusief fundering, montage en perssapopvang. Dat is nog altĳd het dubbele van wat een sleufsilo kost. Toch ziet ook melkveehouder Klaus Beerhalter,
die vĳf torensilo’s combineert met het automatisch voersysteem van Trioliet (zie kader hiernaast) beweging. ‘Ik
ben de laatste tĳd door zeker vĳf collega’s gebeld die
willen weten hoe wĳ dat doen op ons bedrĳf.’
In de jaren zeventig schoten torensilo’s in Nederland als

veeteeltGRAS MAART 2022

GRAS01-RepoTorensilo.indd 26

04-03-22 12:27

Abele Kuipers terug. Nog een punt dat de ondergang
van torensilo’s inluidde, was aanzwellende maatschappelijke kritiek. ‘Het was geen gezicht, die torenhoge,
lelijke groene reuzen in het landschap’, zo viel steeds
vaker te lezen.

Zomersneden in torensilo’s
Zo verdwenen de torensilo’s langzaam weer uit het Nederlandse landschap. ‘Op dit moment telt Nederland
naar schatting nog zo’n 25 melkveehouders met een of
meer in gebruik zijnde torensilo’s voor graskuil’, schat
De Groot. Hij heeft daar vanuit de onderdelenhandel (zie
kader volgende pagina) redelijk zicht op. De Groot runt
in Giessenburg een bedrijf met 290 koeien, 170 stuks
jongvee en 160 hectare land. Toen hij in 2012 voor een
uitbreidingsnieuwbouw kwam te staan, stonden er drie
torensilo’s en twee sleufsilo’s. De melkveehouder zocht
naar een methode waarbij hij beide inkuilsystemen goed
kon combineren. Hij koos voor het automatische voersysteem van Fullwood, de Rovibec. Hij heeft het nu zo
ingericht dat de eerste, tweede en vijfde grassnede de
sleufsilo’s ingaan, terwijl de derde en vierde grassneden
in de twee sleufsilo’s terechtkomen. ‘Inkuilen in een
torensilo betekent toch inkuilen op minimaal 45 procent
droge stof, anders heeft de blazer te veel werk om het
gras in de silo te krijgen. Ook komt het bij te nat inkuilen niet goed met de verdeling van het gras in de silo
zelf. Daarom lenen de van nature drogere zomerkuilen
zich het best voor de torensilo’s’, vertelt hij.
Hij voert drie soorten kuilgras, mais, pulp, bierbostel,
hooi, maismeel, soja en krachtvoer. ‘Droger inkuilen in
de torensilo’s betekent meer benutbaar eiwit en minder
onbestendig eiwit’, stelt hij. Het gras in de sleufsilo’s

paddenstoelen uit de grond, in met name provincies met
grote bedrijven en veel ruimte, zoals de polders in Flevoland en Noord-Holland en Friesland. Melkveehouders
waren destijds vooral enthousiast over de voerkwaliteit
en de veel lagere inkuilverliezen. Ook dat er makkelijker
kleinere hoeveelheden ingekuild kunnen worden, stimuleerde de opkomst. Dit in tegenstelling tot rijkuilen,
waar steeds het plastic eraf en erop getrokken moest
worden. Vanaf de jaren tachtig nam de belangstelling
voor torensilo’s echter snel af en schakelden veel veehouders over op rijkuilen.
De tanende interesse in torensilo’s had vooral te maken
met de hoge investeringskosten en het minder flexibel
zijn in het voeren van een bepaalde snede. Het beste
voer van de eerste snede komt immers altijd onderin.
Het toenmalige Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en
Paarden deed op de Waiboerhoeve in Lelystad veel onderzoek naar het systeem met torensilo’s en toonde zich
toen al uitermate kritisch. Steevast was de conclusie dat
de nadelen groter waren dan de voordelen. ‘Torensilo’s
werden destijds behoorlijk gepusht door het bedrijfsleven. Wij waarschuwden vanuit het praktijkonderzoek
aan de hand van eigen ervaringen voor de nadelen, zoals
de hoge investering ten opzichte van de arbeidsbesparing en het gebrek aan flexibiliteit van voeren. Na verloop van tijd bleek de torensilo inderdaad een doodlopende weg’, kijkt de toenmalige Waiboerhoeve-directeur

Klaus Beerhalter: ‘Slechts één
uur per maand kwijt aan voeren’

Melkveehouder Klaus Beerhalter in
het Duitse Ostwürttemberg wil nooit
weer terug. Hij combineert vijf torensilo’s met het automatisch voersysteem van Trioliet, de Triomatic T 30.
Zijn 90 melkkoeien halen op dit systeem een melkproductie van 13.476
kilo. Twee torensilo’s zijn van hout en
gevuld met korrelmais. In twee van de

drie stalen torensilo’s zit gras, de derde is gevuld met snijmais. Het voer
wordt met een bovenfrees uit de silo’s
geladen. De frees wordt aangestuurd
door het automatische voersysteem.
De 200 stuks rundvee worden, afhankelijk van de diergroep, drie tot acht
keer per dag gevoerd. ‘Qua tijd is dit
ideaal, we zijn slechts een uur per
maand kwijt aan het voeren’, vertelt
hij. Daardoor kan Beerhalter zijn melkveebedrijf combineren met zijn dagelijkse baan als belastingconsultant. ‘Ik
bespaar veel tijd en diesel en de
voerkwaliteit van dit systeem is hoog.
Daar komt nog bij dat we geen werk
meer hebben van afdekken en openmaken van sleufsilokuilen en geen
last hebben van winterweer’, zo vertelt Beerhalter. Hij erkent wel dat ‘een
bepaalde kennis en passie voor techniek’ noodzakelijk zijn bij het goed
kunnen werken met torensilo’s.
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wordt met 35 tot 40 procent droge stof duidelijk natter
ingekuild. Maar juist de combinatie van natte en droge
kuilen vindt De Groot perfect passen in het totaalrantsoen van z’n automatisch voersysteem. In tegenstelling
tot anderen dekt De Groot de graskuil in de torensilo
wel af met een stukje plastic, dit om de zuurstof tegen
te houden. Ook voegt hij inkuilmiddel toe.

Torensilo vraagt vakmanschap
Gras dat in de torensilo gaat, heeft volgens De Groot
minstens twee velddagen nodig. Daarna rijdt hij het met
een opraapwagen met 36 messen – om het zo fijn mogelijk te krijgen – in de voorraadbunker. Het gras wordt
met een werpblazer de silo ingeblazen, met een snelheid
van twee opraapwagens per uur. In de silo zit een verdeler die het gras er in een bepaalde lengterichting inlegt
en omgekeerd er zo ook weer uithaalt. Het vullen en zo
egaal mogelijk verdelen van het gras in de silo is een
stukje vakmanschap dat vrij nauw luistert, vertelt De
Groot. ‘Het is een prachtig systeem, maar je moet er wel
kennis van hebben. Boeren hebben nog wel eens de neiging om te veel gras ineens erin te blazen; in dat geval
leegt de silo ’s winters ook veel moeilijker.’
In landen als de Verenigde Staten, Canada, Oostenrijk en
Zwitserland zijn nog best veel melkveehouders die met
torensilo’s werken. De strengere winters spelen daarbij
ook een rol: torensilo’s zorgen ervoor dat veehouders
met sneeuw of vrieskou kunnen blijven voeren. Volgens
De Groot werken de meeste silo’s in Amerika en Canada
met een elektrisch aangedreven onderlosser in plaats
van een bovenlosser. ‘Dit systeem werkt sneller en een-

voudiger, wat de combinatie met automatisch voeren
ook makkelijker maakt.’ Op zijn eigen bedrijf wordt het
gras in een voorraadbunker geblazen. Vandaaruit wordt
de Rovibec gevuld. ‘Ik maak die tussenstap bewust, omdat ik zeven keer per dag in zes verschillende groepen
voer. Als de voerautomaat de blazer zou bedienen, staat
die blazer 42 keer per dag aan en uit met best wat herrie. Daar heb ik geen trek in.’
De Groot doet zelf veel onderhoud aan zijn silo’s en anticipeert op een lang behoud met het opkopen van onderdelen. ‘Een boer met een torensilo moet feeling hebben
met de techniek én de vetspuit veelvuldig hanteren,
anders is het systeem gedoemd tot mislukken’, stelt hij.

Louis de Groot:
‘Dankzij de
torensilo’s kan ik
in m’n eentje
prima inkuilen’

Geen comeback
Dat de torensilo langzaam maar zeker gaat uitsterven in
Nederland, lijkt onvermijdelijk. Nieuwe silo’s komen er in
Nederland al jaren niet meer bij. Diverse partijen met
automatische voersystemen, waaronder Lely, DeLaval en
Trioliet, laten weten in het buitenland hier en daar wel
wat combinaties te zien, maar geen signalen te ontvangen
dat een comeback van de torensilo in Nederland aanstaande is. ‘De aanvoersnelheid vanaf het land ligt tegenwoordig vele malen hoger dan de capaciteit van een torensilo’, stelt Ludo Bols van DeLaval. Anderen laten weten
dat sleufsilo’s melkveebedrijven in de meeste gevallen een
betere structuur en logistiek van inkuilen en voeren bieden. Dat mag zo zijn, de topkwaliteit van grasconservering én de enorme arbeidsbesparing die de silo kan bieden
bij automatisch voeren, maken bijna dat het systeem een
nieuwe kans verdient. l

Handel in torensilomateriaal
Jarenlang deed het bedrijf Farco in Lemmer
het onderhoud en de verkoop van torensilomateriaal. Nu er amper nog torensilo’s zijn in
Nederland, is het bedrijf, dat tegenwoordig
Polem heet, ermee gestopt. Daarop besloot
melkveehouder Louis de Groot in Giessen-
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burg de in- en verkoop van onderdelen op
zich te nemen. ‘In Duitsland kun je nog nieuwe onderdelen bestellen, maar hier niet
meer. Daarom koop ik nu onderdelen op,
voor mezelf of voor collega’s die een onderdeel nodig hebben. Dat kan een hoop tijd

schelen in vergelijking met bestellen uit het
buitenland. Ik heb een leuk voorraadje staan,
maar het is echt niet zo dat ik nu alle torensilo’s ga inkopen. Zo nu en dan belt nog wel
eens een melkveehouder die een onderdeel
nodig heeft.’
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