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Alles op z’n Amerikaans
Amerika is het land van de superlatieven. Alles is er groot: de trekkers, de werktuigen, de boerderijen en de auto’s.
Met veertig landbouwgeïnteresseerden trok LandbouwMechanisatie negen dagen door de Midwest van het land
van de onbegrensde mogelijkheden.

L

angzamerhand wordt de Landbouw
Mechanisatie studiereis een begrip.
Gingen we begin dit jaar nog voor
een kort bezoek naar de Parijse landbouw
tentoonstelling Sima, eind augustus stond
de eerste verre reis op het programma:
veertig deelnemers reizen met Landbouw
Mechanisatie naar het midwesten van de
Verenigde Staten. Direct na aankomst, op
zaterdag 29 augustus, staat de stad Chicago
op het programma. Het uitzicht vanaf de
457 meter hoge Hancock Tower over het
Lake Michigan is spectaculair. Dat meer
alleen al is net zo groot als Nederland.
Illinois, de staat waarin Chicago ligt, is maar
liefst drie keer Nederland. Geen wonder dat
je al gauw grote afstanden aflegt. De tweede

dag, zondag, vertellen voorlichters van het
Farm Bureau in Dekalb over de teelten in
de ‘cornbelt’. Die bestaan grofweg uit drie
kwart korrelmaïs en een kwart soja. GMC,
genetic modified crops, in goed Nederlands
genetisch gemanipuleerde gewassen, zijn in
de VS gemeengoed. Dat is ook het geval op
het 2.700 hectare grote akkerbouwbedrijf
van J.D. Faivre (zie foto hieronder). Daarna
gaan we naar het gemengde bedrijf van
Tracy Jones die met korrelmaïs, soja en
erwten zijn eigen voer maakt en 1.800 mest
stieren per jaar aflevert. De maandag staat
in het teken van de trekkerfabriek van Case
IH in Racine en van de bijzondere leefwijze
van de Amish. Dinsdag bezoeken we de
indrukwekkende Farm Progress Show, een

grote buitenbeurs, en woensdag de maai
dorserfabriek en het bezoekerscentrum
van John Deere. Ook een grote dealer van
Caterpillar staat op het programma. De
dagen daaropvolgend een kleinere land
bouwdealer waar we op de trekkers mogen
rijden, de trekkerfabriek van John Deere
in Moline, de miniaturenwinkel van Kate
Bossen in Lamont (Iowa), een truckstop,
een groot landbouwmuseum en een Harley
Davidson Shop. De laatste avond sluiten we
af met een sfeervol diner op een heuveltop
met uitzicht op de machtige rivier de
Mississippi. Het hele verslag van dag tot dag
is te vinden op http://www.mechaman.nl/
landbouwmechanisatie/reizen/
volg-de-reizigers/.

De fabriek van Case IH in Racine (in de staat
Wisconsin) kampt als gevolg van de wereldwijde
crisis met de nodige stilstand, vooral bij de
productie van de lichtere trekkers. Bij de zware
typen, zoals deze nieuwe Magnum 215, is de
vraag onverminderd groot. Ook bij de fabricage
van de maaidorsers is de invloed van de crisis
gering: de oogst laat niet op zich wachten.

Grote afstanden vragen om comfortabele trucks.
Bijna alle Macks, Peterbilts en Kenworths voor
de long distance hebben een slaapcabine en
chauffeurs die elkaar afwisselen.

Gezicht vanaf de Highway vanuit onze ‘touringcar’ op de skyline van Chicago, de hoofdstad van
Illinois. Die staat alleen al is drie keer zo groot
als Nederland. Daarnaast toerden we ook door
de staten Iowa en Wisconsin. Illinois en Iowa
vormen samen met Minnesota en Nebraska
het gebied dat in Amerika de ‘cornbelt’ heet.
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Het bezoek aan een Amish in de plaats Arthur in de staat Illinois maakte een diepe indruk.
De beperkingen die deze geloofsgemeenschap zichzelf oplegt, zijn groot. Trekkers mogen in
het veld niet worden gebruikt, maar wel stationaire motoren op een onderstel. Deze mobiele
krachtbron en de zwadmaaier die erachter zit, worden getrokken door een aantal paarden.

Het weer zat op alle fronten mee: alle dagen droog en qua temperatuur tussen aangenaam en warm,
‘s Avonds lekker ontspannen, zoals hier in de tuin van ons hotel in Shelbyville. Arjan Blok (werkzaam
bij Van Eijzeren in Borssele), Hugo Nijman en Luuk Simmelink (beide van de werktuigenvereniging in
Barlo) laten zich het blikje bier van Budweiser goed smaken. De groep was in totaal veertig mensen
groot en werd begeleid door Eline ter Haar en een Amerikaanse gids.

Een 9630 (met een motorvermogen van 530 pk) staat mooi te wezen op het terrein van de
John Deere trekkerfabriek in Moline. Zo’n ‘articulated’ (kniktrekker) heet in de Verenigde Staten
een 4WD. De standaardtrekker met vierwielaandrijving heet Front Wheel Assist (FWA).
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