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Tekst en foto’s Henk Beunk

Blik op Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

Werken onder tijdsdruk
Het wisselvallige weer in juli en augustus zette het oogstwerk onder
druk. Iedere droge dag tussen de buien door werd zo goed mogelijk
benut. Dat zagen we op 22 augustus in de beide Flevolanden.

Joop van de Marel (65) dorst met de Topliner
4065 van zoon Pieter tarwe op het bedrijf van
Jan Douwma aan het Arkerpad in Zeewolde.
De 12-jarige Deutz-Fahr met 15-voets maaibord werd vier jaar geleden gebruikt gekocht;
een nieuwe kan volgens Van de Marel niet
meer uit, omdat het aantal boeren waar ze dorsen afneemt: ‘Je moet meteen kunnen, anders
zoeken ze iemand anders. Het wordt steeds
zakelijker.’ De tarwe is van het ras Tartaros en
de opbrengst valt Van de Marel niet tegen. Hij
denkt aan zo’n 10 ton, ondanks dat er ook al
het een en ander op de grond ligt.

Leonard den Hartog (39) dorst met z’n vier
jaar oude New Holland CX760 wintertarwe
van het ras Julius aan de Winkelweg in Zeewolde.
Hij doet dat op het bedrijf van Tonnie van Vliet,
die zichtbaar is op de bovenste foto.
Den Hartog moet hierna nog twee percelen;
dan is hij klaar voor dit jaar. Leonard heeft wat
het maaidorsen betreft nog nooit zo’n moeilijk
seizoen meegemaakt: ‘Het is constant zoeken
naar de juiste afstelling; soms nog weer binnen
het perceel.’ De oogst zit gemiddeld tussen
9.300 en 9.700 kg per hectare. De stro-opbrengst
is de helft van normaal: 6 à 7 grote pakken per ha.

Zoon Bart (9) en vader Piet (52) Hellinga bekijken aan de noordzijde van de
N305 het persen van tarwestro door een medewerker het loonbedrijf Jan
Dekker uit Putten. De New Holland is al een relatief oude pers van het type
D1210, maar heeft zo op het oog en het oor geen moeite de hoge snelheid
van de John Deere bij te houden. Hellinga zoekt naar een ander bedrijf,
omdat zijn bestaande plaats moet maken voor het in zijn ogen omstreden
natuurgebied Oostvaarderswold.

Klaas Minnema (61) gunt zich even tijd om
achterover te leunen. Hij laadt uien vanuit het
zwad op een kieper van Van Andel. Die werkt
wat de uien betreft samen met Sjaak Twisk, de
werkgever van Klaas. Ondanks de vele kluiten
valt de opbrengst niet tegen. Klaas rijdt op een
TN85SA van New Holland en trekt een Amac
E2-1. De trekker van Van Andel is een TS135A.
Er hangt een Miedema 130 achter. De teelt is
afgestemd op een breedte van 2,25 m.
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Rik van Dijk (5 jaar jong) kijkt in de binnenbocht van het Priempad
naar de verrichtingen van zijn vader Paul (35), die met een cirkelhark
het stro verlegt en opschudt om het persklaar te maken. Van Dijk gebruikt
het stro in de eendenfokkerij, die op zijn bedrijf de hoofdtak vormt. Richting
het zuiden verandert op dat moment het wolkendek van relatief licht en
luchtig naar dreigend grijsblauw, maar het blijft vooralsnog droog.
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Mathé Geling (43) is aan de Dodaarsweg op een 12,4 hectare groot perceel aardappelen
bezig met een bespuiting tegen phytophthora. Hij hoopt dat het de laatste is van dit
seizoen, maar is daar gezien het vochtig warme weer niet zeker van. Z’n Douven spuit
is van 1993 en had origineel 27 m werkbreedte. Geling heeft dat zelf met 2x 0,5 m
verbreedt naar 28 m in verband met overschakeling naar het rijpadensysteem.

Langs de Swifterweg (N710) staan om 20.00 uur zowel de wortelrooier als de
windmolen stil. Er is op dat moment sprake van een regen die spettert, maar
ook niet meer dan dat. Het persen en het maaidorsen (vooral dat laatste)
gaan onverminderd door. Kiepers rijden met graan richting Biddinghuizen
en komen leeg weer terug. Liever een iets hoger vochtgehalte dan stoppen
en niet weten wanneer je weer verder kunt.

Albert Kelderman (21) wacht langs de
Gruttoweg tot zijn baas Gert van Roekel uit
Lunteren klaar is met het persen van ‘kleine
pakjes’ met een New Holland 575. De balenslede van Meijer legt ze zo klaar dat ze met de
frontlader zijn op te pakken.

De regen zet niet echt door; het blijft bij spetteren. Om 19.50 uur is het
zelfs nagenoeg droog, maar de donkere lucht geeft het landschap iets
troosteloos. De vrolijk rode Case IH Puma 125 in een perceelshoek aan de
Roodbeenweg kan daar niet veel aan veranderen. Ook de vorstelijk oranje
Grimme GT 170 M kan dat niet. Deze wagenrooier kwam in het najaar van
2005 op de beurs van Zuidlaren op de markt als opvolger van de GZ 1700.
Hij had als primeurs een automatische diepteregeling en axiaalrollen.

Rob Klunder (42) zaait met een Amazone 08-30
bladramenas in de tarwestoppel die door zijn
vader Bertus (79) met een Evers Forest wordt
losgetrokken. Rob vindt de grond langs de
Zeeasterweg eigenlijk nog aan de natte kant,
maar wil niet langer wachten, omdat de weersvoorspellingen op termijn niet goed zijn en het
seizoen sowieso al laat is. Dat beperkt ook de
werking van de bladramenas met het oog op
het bietencystenaaltje.
Rob boert in maatschap met zijn vrouw Saskia.
Vader Bertus woont in Dronten en is nog geregeld op het bedrijf te vinden. Hij doet graag
trekkerwerk en rijdt hier op de John Deere
6610. De Valmet 6400 is van 1991 en heeft
6.500 uren op de teller. Er is in de ogen van Rob
technisch nog geen reden om hem in te ruilen,
maar ten opzichte van de werktuigen op het
bedrijf begint hij met z’n 100 pk geleidelijk
aan wat licht te worden. De rotorkopeg is een
NGM 301 van Kverneland.
Om 19.25 uur begint het langzaam te regenen.
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Pieter Noteboom assisteert bij het lossen van tarwe op het terrein van Agrifirm in Biddinghuizen. Halverwege de middag was het vochtgehalte gedaald naar 16%, maar nu loopt het weer op naar 18% of meer.
De regen hindert de opslag buiten nagenoeg niet, want het meeste water loopt eraf. Na een forse bui
zijn alleen de bovenste centimeter nat. Voor uitzendkrachten Michelle op de Hoek (met een briefje voor
Martijn Langebeke) en Yvon Harpe (bij het monstername-apparaat) is de dag nog niet ten einde.
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