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Oppervlaktewater mag je geen perssappen en vervuild water van de
voeropslag of het erf lozen. Het
waterschap controleert daar op en
dat leverde verschillende melkveehouders uiteindelijk boetes op.
Boetes die zijn te voorkomen door
te zorgen voor een schoon erf en
voor een goede opvang van perssappen.
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Sleufsilo met afschot naar het midden. In het midden is ook een gootje aangebracht.
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Volgens de Wet Verontreiniging
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Schoner water bij scheiden van
perssappen en regenwater

Bij een sleufsilo met het afschot naar voren,
kun je het perssap niet van het regenwater
scheiden in de silo. Het vocht kan dan ook het
beste voor de opslag worden opgevangen in
een verdiepte goot in de vloer. Aan de zijkant
van de sleufsilo kan vervolgens een opvangputje met scheidingsmogelijkheden gemaakt
worden. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Allereerst kun je deze opvangput
uitvoeren met twee afvoerleidingen (zie tekening 2). Deze leidingen zijn afzonderlijk af te
sluiten met een dop. In de periodes dat er
perssap uit de sleufsilo komt, is de afvoer naar
de sloot gesloten en loopt het water in de richting van de mestkelder. Tijdens regen, zonder
veel perssap, wordt de afvoer naar de kelder
gesloten en de ander geopend. Het schone
regenwater stroomt nu naar de sloot.
Daarnaast kun je een open goot met drempel
langs de opvangput aanleggen (zie tekening 1).
Bij aanvoer van perssap loopt dit dan automatisch in de put. Bij regenval sluit je de put af
door een steen in de sponning te plaatsen.
Het regenwater loopt dan naar de sloot.
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• Perssap en regenwater scheiden
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Tweeweg afvoersysteem onder de sleufsilo met om de 5 meter een opvangputje.

• Prefab overstortbak
Tekst en foto’s: Ton van Esch

e Wet Verontreiniging Oppervlaktewater gaat er vanuit dat er geen
verontreiniging van het oppervlaktewater mag plaatsvinden. Hoe je dat moet
voorkomen, wordt niet gezegd. Het waterschap controleert wel of voldoende maatregelen zijn getroffen om verontreiniging te
voorkomen. Dit betekent dat melkveehouders
zelf moeten zorgen dat er geen vervuiling
optreedt van sloten die aan het erf grenzen.
Dit geldt ook voor droge sloten die water
kunnen afvoeren.

D

• Een schoon erf
Vervuiling in sloten is het eenvoudigst te voorkomen door netjes en schoon te werken. Zorg
er dus voor dat er geen voer- en mestresten op
de verharding liggen. Die resten kunnen het
regenwater namelijk vervuilen. Regelmatig
reinigen van de erfverharding en lege voeropslagen is dus belangrijk. Zo verklein je de vervuilde oppervlakte. Het water van de overige,
nog vervuilde oppervlakte, moet je afvoeren
naar de opvangput. Om te voorkomen dat er
te veel regenwater in die put komt, kun je het
beste gebruik maken van een methode die ver-

vuild water en regenwater scheidt. Hoe kleiner
het vervuilde oppervlak hoe makkelijker dat is
te realiseren. Wie schoon werkt, merkt dat het
regenwater voornamelijk met perssap verontreinigd is. Bij de opslag van gras komt over het
algemeen geen perssap vrij. Bij de opslag van
snijmaïs en natte bijproducten is dat juist wel
het geval. Voor de opslag van deze producten is
het dus verstandig om één of meer opslagen te
hebben met een goede perssapopvang. En ook
dan is het verstandig om in die opvang perssap
en regenwater te scheiden zodat zo weinig
mogelijk vloeistof in de mestkelders komt.

Er is ook een speciale prefab perssap-overstortbak te koop, waarin kleine hoeveelheden
vocht druppelsgewijs naar beneden vallen
en afgevoerd worden naar de opvangput.
Bij regenval komt het water in een grotere
stroom de overstort in. Door de hogere snelheid
van het water stroomt het over een drempel
en wordt het afgevoerd naar de sloot. Bij dit
systeem hoe je dus niets zelf te doen. Zorg er
bij dit soort putjes altijd voor dat er per sleufsilo een aparte opvangput is. Het kan immers
voorkomen dat het regenwater van een lege,
schone vloer in zijn geheel afgevoerd mag
worden naar de sloot, terwijl uit een andere
silo vocht komt wat niet naar de sloot mag
worden geloosd.

worden gemaakt. Daardoor stroomt het perssap sneller weg. Er blijven geen plassen zure
perssappen staan, die invreten op de vloer.
Door voldoende afschot gaat de levensduur
van de vloer dus omhoog. Vervolgens wordt in
het midden een gootje aangebracht (zie tekening 3). Deze opvanggoot is elke 2 tot 3 m voorzien van sponningen, waar een betontegel in
past. Hiermee kan het perssap en het regenwater al gescheiden worden in de sleufsilo.
Daar waar ruwvoer zit en waar u aan het uitkuilen bent, worden perssappen door de goot
naar achter afgevoerd, en opgevangen. Enkele
meters voor het kuilvoer damt u de goot af
met een tegel. Het schone regenwater wat op
het lege voorste gedeelte van de sleufsilo valt,

stroomt daardoor naar de voorzijde weg,
en kan worden afgevoerd naar de sloot.
Het gescheiden afvoeren van perssap en
schoon regenwater kan ook met een opvangput met twee afvoeren. Vooral in gebieden
met slechte draagkracht, waar geheid moet
worden is dit constructief eenvoudiger dan
bovengenoemde goot. In plaats van de speciale
verdiepte goot komen dan in het midden van
de sleufsilo, op ongeveer 5 m onderlinge
afstand, opvangputjes of kolken. Er komt dus
een tweeweg afvoersysteem onder de sleufsilo
te liggen (zie tekening 4).•
Ton van Esch is projectleider stallenbouw rundveehouderij bij DLV
Bouw, Milieu en Techniek BV in Uden, telefoon (0413) 33 68 00.

• Afschot naar het midden
putinhoud 2-3 m3
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halfronde goot

Voorbeeld van een open goot met een langs de opvangput aangelegde drempel. Bij aanvoer van perssap loopt dit dan automatisch
in de put. Bij regenval wordt de put afgesloten, zodat het water
naar de sloot kan lopen.
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Uitvoering van een opvangput met twee afvoerleidingen,
die afzonderlijk zijn af te sluiten met een dop.
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Bij de aanleg van een nieuwe sleufsilo is het te
overwegen om deze in de lengterichting vlak
te leggen. De silo krijgt dan een afschot naar
het midden. Zo’n vlakke sleufsilo is vaak
gemakkelijker inpasbaar op het erf. Daarnaast
is het perssap bij een vlakke sleufsilo gemakkelijker te scheiden van het regenwater.
Dit voorkomt dat er bij groot afschot te veel
regenwater in de put stroomt.
Bij een afschot naar het midden kan een veel
groter afschot worden gemaakt. In de lengterichting zal het afschot meestal maximaal
0,5 à 1 procent bedragen. Er zal dan perssap op
de vloer blijven staan. Naar het midden van de
sleufsilo kan een afschot van 1,5 à 2 procent

De prefab scheider doet automatisch
zijn werk.
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Met een dubbel leidingsysteem zijn
perssappen goed te scheiden.
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Weet wat je wil
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