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Deze is met een eigen gewicht van circa 
7,5 ton (met verdeler) 1,5 ton zwaarder 
dan de trekker. Naar verwachting druk-
ken de kleine wielen vaster aan dan de 
grote, brede trekkerbanden.  

De verreiker kreeg nog meer voorzie-
ningen. Zo is er een weeginrichting aan 
boord en een constante oliestroom-knop. 
Ziel heeft nu vijf voorzetbakken: een 
multibak met grijper, een kuilhapper, 
een zelfgemaakte hooivork om balen te 
laden, een palletvork en de kuilverdeler. 

Ziel koos er voor de verreiker zo com-
pleet mogelijk uit te rusten, wel met nut-
tige opties. „Het hoort bij mijn bedrijfsfi-
losofie: beter nu iets meer geld uitgeven 
en met plezier al het werk ermee doen, 
dan nu bezuinigen op dingen waarvan je 
weet dat je ze in de toekomst nodig zult 
hebben.” 

In de toekomst verwacht hij de grootste 
voordelen te behalen: „Nieuwe machines 
zijn na 5 jaar oud ijzer. Met een lange le-
vensduur en gunstig brandstofverbruik 
verwacht ik de kostprijs laag te houden. 
Daar zit de grootste winst.” 

Diezelfde visie past hij nu ook toe op 
zijn voermethode die hij dit jaar hele-
maal verandert. Dit najaar maakt de te 
kleine zelfladende voermengwagen 

plaats voor een op-
raapwagen met do-
seerinrichting en af-
voerband. Behalve 
stalvoedering en in-
kuilen, zal deze 35 
kuubs wagen ook als voerdoseerwagen 
ingezet worden. De grote laadhoogte 
(3,5 meter) is met een verreiker geen 
probleem, die kan tot 6 meter. 

Behalve het voer laden en inkuilen, 
neemt de verreiker steeds meer klussen 
voor zijn rekening, zoals hooibalen laden 
en lossen, uitmesten, betonplaten leg-
gen, mestwagens laden, grondverzet-
werk en zaagsel in de ligboxen lossen 
(over de koeien heen). Voorheen werd 
een deel van deze werkzaamheden ge-
daan met een oud getrokken kraantje en 
een kleine hefmast of door de loonwer-
ker. Ziel verwacht jaarlijks 800 draaiuren 
te maken met de verreiker, inclusief 250 
hectare gras inkuilen.

Bas van Hattum

Met dubbel lucht en de aangepaste oude kuilverdeler is het pri-
ma kuilen. Snel en goed; de verreiker is zwaarder dan de trekker.

Naam:
Gerard Ziel 
(46).
Woonplaats:
Nijelamer (Fr.).
Bedrijf:
Ziel heeft een 
melkveehou-
derij in een melkmaat-
schap met de overbuur-
man. Deze fokt het jongvee 
(75 stuks) op. Het melk-
quotum is ongeveer 1,6 
miljoen kg met een vetrefe-
rentie van 4,4 procent. Er 
worden 200 melkkoeien 
gemolken. Productiecijfers: 
rollend jaargemiddelde per 
koe is 8.400 kg met 4,3 % 
vet en 3,48 % eiwit. Er is 
100 ha zandgrond in ge-
bruik, waarvan 70 ha in ei-
gendom en 12 ha beheers-
land. Er zijn twee medewer-
kers in vaste dienst.
Aanleiding voor reportage:
Sinds enkele maanden is 
Ziel in het bezit van een 
verreiker. Dat is niet bijzon-
der. Wel bijzonder is dat hij 
deze machine inzet om 
gras en maïs in te kuilen.

Profiel

Vier afneembare blokjes aan de vooras be-
grenzen stuuruitslag bij dubbele montering.
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