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Tekst en foto’s: Henk Beunk

In twee fasen zelf rooien:

‘Kostenbesparend en gezellig’
Tweefasig bietenrooien is in Nederland nagenoeg verleden tijd. De zesrijige bunkerrooier domineert. Dat is een
marktgestuurd gegeven. Toch zijn er ook akkerbouwers die het anders doen, zoals de combinatie Schildwolde.
Hun argumenten zijn in grote lijnen steekhoudend. Er spelen bij deze ‘burenhulp’ ook menselijke zaken.

R

einier Bouwman heeft het als
chauffeur van de rooier naar zijn
zin. Ook z’n mederooiers Eisse,
Jan Gert en Heiko (alle drie Doornbos) laten
blijken dat hun gezamenlijke aanpak het
nodige werkplezier geeft. “Je moet het met
elkaar kunnen vinden, anders hoef je niet
aan een samenwerking te beginnen.
De andere voorwaarde is dat de coöperatie
financieel aantrekkelijk moet zijn.”

70 euro per hectare
In 2003 heeft de combinatie een WKM CLE V
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aangeschaft. Deze rooier rooit voor de achterwielen, terwijl hun vorige machine achter
de wielen rooide. Dit was een CLE 130 met
WKM kopper (separaat per rij) systeem. Deze
rooit nog steeds in de Flevopolder. Voordeel
van de huidige machine is dat die de bieten
zo’n 20 meter mee kan nemen waardoor je
bij het openen (hoeken) van een perceel niet
over de bieten hoeft te rijden met de lader.
Ook bij een hellende slootkant is dat een voordeel. De partners hebben dit jaar gezamenlijk
70 hectare bieten. Ze rekenen circa 70 euro
per hectare. Uit dit bedrag worden de onder-

houds- en reparatiekosten van de zesrijige
WKM-rooier betaald en de vaste chauffeurs
Pieter en Reinier. Dit zijn ook degenen die
ervoor zorgen dat de machine voor aanvang
oogst zijn ‘aandacht’ krijgt. Zij krijgen een
vergoeding voor 2 uur per hectare. De rooier
komt met een volle tank op het bedrijf en
gaat ook met een volle tank weer weg. Dat is
de afspraak. Dat geldt ook voor de trekker
voor de lader en de trekkers voor de kiepers.
De trekkers en de chauffeurs voor de getrokken lader en voor het transport van de bieten
zijn voor rekening van de boer wiens bieten

worden gerooid. Hij kan de anderen inschakelen, die daarvoor een vergoeding krijgen.
In de praktijk is dat nihil, want de een helpt
de ander en vice versa. Dat het hectaretarief
van 70 euro erg gunstig afsteekt ten opzichte
van de 300 euro die de loonwerker rekent
voor een zesrijige bunkerrooier, komt door
de arbeidskosten en de rentelasten die niet
doorberekend worden en het ontbreken van
een vergoeding voor ondernemersrisico.

Gunstige voorwaarden
‘Schildwolde’ gaat ervan uit dat de rooier die
ondertussen volledig is afgeschreven nog tien
jaar meekan. Mocht er zich weer een kans
voordoen om een tweefaserooier gunstig te
kopen, dan blijft de samenwerking bestaan.
Ook als die investering dan omgerekend per
hectare het prijsniveau van de loonwerker
benadert, gaan ze door. Want dan telt dat ze
na de afschrijvingsperiode weer goedkoper
uit zijn en dat de druk op de bodem beperkt
blijft. De kwaliteit van de bodem weegt in
Schildwolde zeker zo zwaar als de kwestie van
de kosten. “Bodemverdichting door zware
bunkerrooiers is een sluimerend proces. De
nadelige effecten daarvan op het saldo zijn
weliswaar lastig te duiden, maar wel degelijk
aanwezig. Je hoeft wat dat betreft maar naar
de wendakkers te kijken om te snappen wat
we bedoelen. Dat is voor ons een extra stimulans om door te gaan. Met relatief lichte trekkers en kiepers op relatief brede banden met
een relatief lage spanning houden we de
bodemverdichting binnen de perken”, aldus
de compagnons die – maar dat is al eerder
gezegd - duidelijk plezier beleven aan hun
samenwerking.

Combinatie ‘Schildwolde’

In de combinatie ‘Schildwolde’ werken een aantal
akkerbouwers samen. Dit doen ze al zeventien jaar.
Het begon met vier personen, inmiddels zijn dat er
zeven. Tijdens het rooien treffen we (van links naar
rechts op de foto) chauffeur Reinier Bouwman met
mederooiers Eisse Doornbos, Jan Gert Doornbos en
Heiko Doornbos. Naast Bouwman en Doornbos zijn
de andere partners Pieter Folkersma, Menzo en
Gertjan Haayer, Hans de Boer en Ebe Jan de Haan.
In 2003 is een andere bietenrooier aangeschaft,
een WKM CLE V. Niet omdat de oude niet voldeed,
maar de drie nieuwkomers mochten op voorwaarde
meedoen om toetredingsgeld te voldoen. Deze
gelden bleven in de combinatie en daarmee is
gedeeltelijk deze laatste machine gekocht.
Gezamenlijk hebben ze dit jaar 70 hectare bieten.
De basisprijs die ze hanteren ligt zo rond 70 euro
per hectare. Op basis van nacalculatie kan dit iets
hoger of iets lager zijn. Hiervan worden de onderhouds- en reparatiekosten van de zesrijige
WKM-rooier betaald en de vaste chauffeurs Pieter
en Reinier. “De coöperatie is financieel aantrekkelijk,
maar de gezamenlijke aanpak geeft ook het nodige
werkplezier. Wel moet je het met elkaar kunnen
vinden, anders hoef je er niet aan te beginnen”,
aldus de partners.
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