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TOEDEKKEN EN VRIJMAKEN VAN
KUILVOER
Het toedekken en bloten van kuilvoer is meestal zwaar werk en lichamelijk belastend. Het
toedekken van kuilen met plasticfolie of afdekkleden is extra belastend als het waait.
Bij het tussentijds openen (bloten) van een kuil om weer en nieuwe laag toe te voegen kunnen
schadelijke gassen vrijkomen.

Foto: kuilbult

Wat is de gewenste situatie?
Het toedekken en vrijmaken van de rijkuilen wordt met een zo gering
mogelijke fysieke belasting en veilig uitgevoerd.

Maatregelen
Houd bij de keuze voor een kuil al rekening met het toedekken en
bloten.
Maak gebruik van afdektechnieken die gemakkelijk zijn op te brengen
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en af te halen.
Maak gebruik van hulpmiddelen om de kuil vrij te maken.

Checklist
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Gebruik een deugdelijke aluminium ladder voor het beklimmen van de rijbult.
Gebruik op de bult een haak om de banden op of van hun plaats te trekken.
Breng kleden niet aan als de wind meer dan matig is (meer dan windkracht 3).
Gooi autobanden niet met de hand op de bult, maar breng ze met een voorlader op de bult.
Vul zandslurfen voor niet meer dan driekwart met zand.
Vul zandslurfen met grind(kiezels) in verband met vorst.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN
ORGANISATIE EN VOORBEREIDING
Leg bij voorkeur sleufsilo’s aan. Het toedekken en bloten gaat bij een sleufsilo
gemakkelijker dan bij een opslag op kuilplaten.
Werk de rijkuilbult mooi rond af. De kuil is dan gemakkelijker toe te dekken.

GEREEDSCHAP, MACHINES EN APPARATEN
Gebruik een beweegbare rol die over de randen van de sleufsilo loopt en waarmee een
luchtkussendoek over de rijkuil kan worden afgerold.
Gebruik een afwikkelapparaat voor het aanbrengen van kleden.
Werk met Trevira-banden met verzwaring aan het uiteinde. Dit geeft de minste
lichamelijke belasting bij plaatsen en bloten van de kuil.
Gebruik een deugdelijke aluminium ladder voor het beklimmen van de rijbult.
Gebruik bij voorkeur geel zand in plaats van zwarte grond en breng deze met een
voorlader/shovel/kraan op (weinig onkruiden en het bevriest minder goed).
Gebruik voor het vrijmaken van een grondgedekte rijkuil een zandhaas of kraan.
Gebruik op de bult een haak om de banden op of van hun plaats te trekken.
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Foto: zandhaas

OPLEIDING EN INSTRUCTIE
Laat kleden niet aanbrengen als de wind meer dan matig is (meer dan windkracht 3).
Gooi autobanden niet met de hand op de bult, maar breng ze met een voorlader op de
bult.
Spreek af om zandslurfen voor niet meer dan driekwart met zand te vullen.
Zorg in verband met vorst voor grind(kiezels) om zandslurfen te vullen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Zorg voor goed geproﬁleerd schoeisel voor het beklimmen en belopen van kuilbulten.

WAT U VERDER NOG MOET WETEN
Wees voorzichtig bij het tussentijds openen van graskuilen in verband met het (mogelijk)
vrijkomen van bijtende gassen (nitreuze damp).
Boor in het zijvlak van autobanden gaten waardoor het water kan weglopen. Dit
voorkomt nat worden en het voorkomt dat muggen/vliegen de band als broedplaats
gebruiken.
Zet stapels gewikkelde kuilbalen stabiel neer.

Sector Melkvee en graasdieren
Versie: 19-01-2019

MEER INFORMATIE
Zie voor arbovriendelijke hulpmiddelen ook www.stigas.nl/
Literatuur: rapport 21: Fysieke belasting bij verschillende kuilblootmethoden (ASG/WUR)
Kuilgas: Bel de brandweer

