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Het heeft even geduurd, maar de graanoogst is op gang
gekomen. Leendert van Valen, vestigingsleider bij CZAV in
Dinteloord, start deze vrijdagochtend met het coördineren
van de ingezette extra mensen. Verder houdt hij exact de
binnenkomende vrachten bij.
Aanvoerkaart
8.15 uur. Elke teler die op de weegbrug komt,
heeft een aanvoerkaart. Daarop staat zijn
naam, klantnummer, de graansoort en of het
maal- of baktarwe is. Dit is in het voorjaar
al geïnventariseerd door CZAV. Elke teler is
gevraagd hoeveel tarwe hij gaat telen, met
de daarbij behorende gegevens. „Kort voor
de oogst sturen we de telers dan voorgeprinte
aanvoerkaarten toe. We vragen de klant bij
levering de kaart te ondertekenen, waarmee
de teler verklaart voedselveilig geteeld te
hebben.” De teler geeft elke keer als hij
komt een aanvoerkaart af. Vestigingsleider
Leendert van Valen voert de gegevens in in de
computer.

Monstername
8.20 uur. Als de vracht gewogen is, ontvangt
de teler een weegbon. Hierop staat de eerste
weging. De chauffeur wordt gevraagd om een
stukje door te rijden voor de monstername.
Om een eerlijk beeld te verkrijgen, wordt
op drie verschillende plaatsen in de partij
een monster gestoken. Dat wordt gedaan
met een conische boor van 1.20 meter lang.
Vervolgens gaat het monster, totaal 0,75 kilo,
naar de vochtmeter om het vochtgehalte en
het hectolitergewicht te bepalen. De gegevens
van het monster worden in de computer
ingegeven. Als de teler gelost heeft, krijgt hij
zijn weegbon mee met daarop alle gegevens.

Vochtgehalte meten
8.22 uur. In de graanvochtmeter (merk
DICKEY-john) zit een bakje. Bij het vullen
van de meter valt 100 gram in het bakje.
Dat wordt met een klepje afgesloten en het
monster kan gemeten worden. „We bepalen
het vochtgehalte en het hectolitergewicht.
Als het vochtgehalte 15 procent of lager
is, kan het graan zonder drogen worden
opgeslagen. Het hectolitergewicht van
voertarwe moet hoger zijn dan 72 kilo per
hectoliter. Het hectolitergewicht van maal- en
baktarwe moet hoger zijn dan 75 kilo. Het
hectolitergewicht is een maatstaf voor een
stukje kwaliteit.”
Na bepaling rolt er een meetbon uit de printer
die weer aan de weegbon geniet wordt. De
teler kan zijn vracht gaan lossen. Enkel bij
afwijkende cijfers kan aan de teler gevraagd
worden om de vracht op een aparte plaats
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te lossen. De tarwe komt dan niet bij de rest
te liggen. De monsters gaan terug in een
bak en worden later verwijderd. Het monster
van baktarwe wordt overigens wel bewaard.
Dit gaat naar Wemeldinge waar in het
laboratorium aldaar het eiwitgehalte gemeten
wordt.

Lossen
8.25 uur. CZAV heeft in Dinteloord vier
stortputten en de mogelijkheid om meteen
op een schip te lossen. Voertarwe, baktarwe
en maaltarwe worden apart gestort. Op de
weegbrug wordt aangegeven in welke put
de teler moet lossen. Via elevators komt
het graan in de loods terecht, waar het zo
gelijkmatig mogelijk in wordt geblazen.

Terugkoelen
8.30 uur. In de loods wordt de tarwe zo hoog
mogelijk gestort. Als het graan binnenkomt, is
de temperatuur ongeveer 25 graden Celsius.
Met behulp van kokers onder de graanhoop
en ventilatoren wordt de tarwe teruggekoeld
naar 10 tot 11 graden. Zodra er nachtvorst
komt, wordt verder teruggekoeld naar een
temperatuur zo dicht mogelijk bij nul graden.
Op deze manier kan het graan zo’n tien tot
elf maanden bewaard worden. In Dinteloord
kan CZAV tot 60.000 ton opslaan. Per dag
wordt bijgehouden hoeveel geleverd is en
waar de diverse partijen met de verschillende
vochtgehaltes liggen. Dat wordt allemaal
bijgehouden in de computer. Zo weet
Leendert exact waar wat ligt.

Weegbon retour
8.35 uur. De tweede weging vindt op een
andere weegbrug plaats dan de eerste
weging. Dit om lange rijen bij drukte bij
de weegbrug te voorkomen. Hier ligt de
weegbon met bijbehorende gegevens klaar
om weer meegegeven te worden aan de
akkerbouwer. Op het moment dat de teler
het terrein verlaat, weet hij exact hoeveel
tarwe hij netto heeft gebracht, wat het
hectolitergewicht is en wat het vochtgehalte
is. Op het intranet van CZAV kan de teler
direct een overzicht van zijn geleverde
partijen en kwaliteiten opvragen. Op naar de
akker, om de volgende vracht te halen en af te
leveren.
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