Achtergrond

Tekst Albert van der Horst foto’s Albert van der Horst en Gertjan Zevenbergen

Als het vanavond niet
lukt, gaan ze vannacht
nog even door. ‘Kan
niet’ ligt op het kerkhof
en ‘wil niet’ ligt ernaast.
De drie bedrijven die
genomineerd zijn voor
de titel Beste LMB zijn
ijzervreters. 11 april
wordt de winnaar
bekendgemaakt.
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Achtergrond

Abemec Sevenum in vier foto’s

^

Personeel

^

Abemec Sevenum heeft vaak weinig moeite om goed personeel te vinden.
Maar de zoektocht naar een bulkautomonteur duurde wat langer.

Revisie Agrifac-spuitmachines
Een nieuwe activiteit is de revisie van Agrifac-spuitmachines. De machines worden volledig nagekeken en krijgen een nieuwe spuitboom.

Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 35

^

Agrifac-specialist

H
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tioneel rustig. Maar het is net of er bij de
schaarhoogwerkers en de bulkauto’s in die
periode meer kapotgaat.”
Abemec Sevenum heeft een rijke traditie. In
1948 werd het landbouwmechanisatiebedrijf
opgericht door Landbouwbelang. Deze coöperatie wilde haar leden van alles kunnen bieden.
Niet alleen voer, maar ook witgoed, trekkers
en machines. Een belangrijke tak van de
Sevenumse Landbouwbelang-vestiging was
ook de afdeling stallenbouw. Twee jaar nadat
het bedrijf in 2000 fuseerde met Abemec werd
de afdeling stallenbouw verkocht en kort daar-

^

Bedrijfsleider Robert van Rijswijck: “Onze focus ligt niet op verkoop,
maar op service.”

Abemec Sevenum

oewel Abemec Sevenem van
oorsprongeen echt landbouw
mechanisatiebedrijf is, realiseert
het bedrijf vandaag de dag een
aanzienlijk deel van het werk en dus van de
omzet buiten de traditionele landbouw. Het
bedrijf onderhoudt schaarhoogwerkers die
gebruikt worden in de kassenbouw en Welgrobulk-auto’s die het voer bij veebedrijven thuisbrengen. Het zijn mooie activiteiten die wat
drukte betreft prima aansluiten bij ons andere
werk, zegt bedrijfsleider Robert van Rijswick.
“Van september tot december is het hier tradi-

Bedrijfsleider Robert van Rijswick

op ging die afdeling failliet. “Dat faillissement
straalde ook op ons af en we hadden het op dat
moment echt moeilijk. Met z’n achten zijn we
om tafel gaan zitten om te bespreken waar
voor ons nog mogelijkheden lagen”, zegt Van
Rijswick. De ideeën voor het onderhoudswerk
aan de Welgro-bulkauto’s en schaarhoog
werkers zijn tijdens die gesprekken ontstaan.”

Aandelenverkoop

Moederbedrijf Abemec was onlangs in het
nieuws. Moederbedrijf Agrifirm had 49 procent van de aandelen verkocht aan de Duitse
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coöperatie BayWa. Voor het werk in Sevenum
heeft de aandelenverkoop geen directe consequenties, verwacht Van Rijswick. “Al biedt het
natuurlijk wel nieuwe kansen.”

‘Onze focus ligt
op service,
niet op verkoop’
De Sevenumse vestiging heeft zich binnen de
Abemec-organisatie ontpopt als de Agrifacspecialist. Het betekent dat Abemec Sevenum
nagenoeg alle Agrifac-spuitmachines levert in
het gebied tussen Eindhoven, Venlo, Maastricht
en Nijmegen en verantwoordelijk is voor het
onderhoud aan de machines in die regio.
Betrekkelijk recent zijn de initiatieven om
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Probleem oplossen
“Onze klanten hebben geen moeite met marktconforme prijzen”,
zegt Van Rijswick. “Als problemen maar snel worden opgelost.”

tweedehands Agrifac-spuitmachines te reviseren. In de loods staat een gestripte machine uit
1999 met 10.000 uur op de klok, waarvan het
frame net opnieuw is gespoten. “Daarnaast
wordt de machine helemaal nagekeken, de
motor krijgt een uitgebreide inspectie- en
onderhoudsbeurt en de machine wordt voorzien van een nieuwe spuitboom”, vertelt Van
Rijswick. Met die gereviseerde machines hoopt
de bedrijfsleider een hele nieuwe markt aan te
boren. “Voor een grotere akkerbouwer is een
nieuwe zelfrijder te duur. Maar een gereviseerde tweedehands past hem misschien wel goed.”

Focus

Onze focus ligt niet op verkoop, maar op het
verlenen van service, zegt Van Rijswick. Om
dat te illustreren: de oppervlakte van de werkplaats is in 2010 verdubbeld tot 2.000 vierkante
meter. De ruim opgezette werkplaats biedt nu

ruimte aan 16 trekkers en ook voor onderhoud
en revisie van de Agrifac-machines is weer even
voldoende ruimte.

Abemec Sevenum
Jaar van oprichting
1884
Omzet
8 miljoen euro
Aantal personeelsleden 22
Aantal vestigingen
1
Belangrijkste merken
Fendt, Agrifac, Lemken, Joskin
Hoofdactiviteiten
trekkers, landbouwmachines, revisie
Agrifac-spuiten, onderhoud Welgrobulkauto’s en schaarhoogwerkers
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Achtergrond

Bakker Ulrum in vier foto’s

^

Directeur Richard Mellema

^

Jan en Bernhard Bakker hebben de dagelijkse leiding over de drie
vestigingen van Bakker overgedragen aan Richard Mellema.

Maaidorsers
Verkoop van en onderhoud aan maaidorsers zijn belangrijke poten
onder het landbouwmechanisatiebedrijf.

Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 35

^

Maaidorserexpert

W
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Ulrum is de thuisbasis van het bedrijf dat al in
1884 werd opgericht en in 1924 een contract
sloot met Ford. Daarmee is het een van de
oudste Nederlandse dealers. In 1972 breidde
het bedrijf uit met de vestiging Bakker Midwolda
en in 1992 werd Lourens Landbouwmechanisatie
in Oldenzijl overgenomen – een bedrijf dat
nog steeds onder die naam opereert. Bakker
Ulrum is vooral bekend als New Hollanddealer, maar voert ook onder andere de
merkenMiedema, Amazone en Krone.
De aandeelhouders Jan en Bernhard Bakker
hebben in 2011 de dagelijkse leiding over

^

Klanten met oude trekkers kunnen hun brandstofpomp nog laten
testen op deze testbank die in een museum niet zou misstaan.

Bakker Ulrum

ie voor het eerst van zijn
leven door het Groningse
dorpje Ulrum rijdt, krijgt het
gevoel dat landbouwmechanisatiebedrijf Bakker het hele dorp heeft overgenomen. Aan de Nieuwstraat heeft het bedrijf
in verschillende bedrijfsgebouwen onder meer
een werkplaats, een magazijn, een showroom,
een trekkerkeuringstation en loodsen voor
opslag van nieuw en tweedehands materiaal.
Met enige overdrijving is het enige niet-Bakkergebouw aan de Nieuwstraat een prachtige
monumentale kerk.

Testbank brandstofpompen

gedragen aan Richard Mellema. Mellema, een
man met een financiële achtergrond, werd op
het moment van binnenkomst ‘verrast door de
grote diversiteit aan machines bij de boer’.
“Veel mensen buiten de sector hebben geen
idee van het hoge technische niveau van de
machines waarmee een boer werkt.”

Rijpedalen

Net als alle genomineerde landbouwmechanisatiebedrijven heeft Bakker Ulrum service en
luisteren naar de klant hoog in het vaandel.
“De vragen van de klant worden tijdens de
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koffie op tafel gelegd en iedereen denkt mee
over oplossingen”, vertelt werkplaatschef
Hielke van der Veen. “Zo hebben we hier
onder meer rijpedalen bedacht voor trekkers
met een Herder-maaicombinaties, zodat de
bestuurder niet steeds de koppeling hoeft in te
trappen.”

‘Nieuwe krachten
moeten eerste
monteur willen
worden’
Monteurs moeten bij Bakker allemaal de
ambitie hebben om op te klimmen tot eerste
monteur, zegt Mellema. “Ze moeten alle reparatieklussen kunnen uitvoeren.” En werk-
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Een de oudste dealers van Nederland
Bakker Ulrum sloot al in 1924 een contract met Ford. Daarmee is het
een van de oudste dealers van Nederland

plaatschef Van der Veen vult aan: “Het is niet
voldoende als een monteur iets technisch
doorgrondt en kan repareren. Bij bijvoorbeeld
gps-systemen is het ook belangrijk dat de
monteur het de klant kan uitleggen.”

Maaidorsers

Voor een mechanisatiebedrijf in Groningen is
de verkoop van en het onderhoud aan maaidorsers uiteraard een belangrijk product. In
het voorjaar zijn twee monteurs dag in dag uit
op pad met een volledig ingerichte servicebus
om preventief onderhoud uit te voeren bij de
boeren in de schuur.
Midden in de werkplaats, tegenover de werkplek van Van der Veen, is een klein afgeschermd
gedeelte waar het mechanisatiebedrijf accu’s,
dynamo’s, startmotors en mechanische brandstofpompen kan testen. Ook kan een monteur
er in een stofvrije omgeving elektronische

componenten en printplanten testen en repareren. Vooral de testbank voor mechanische
brandstofmotoren zou niet misstaan in een
techniekmuseum. Voor een groot aantal Forden New Holland-trekkers heeft het bedrijf nog
ruilpompen op voorraad liggen.

Bakker Ulrum
Jaar van oprichting
1884
Omzet
12 miljoen euro
Aantal personeelsleden 21
Aantal vestigingen
3
Belangrijkste merken
New Holland, Miedema, Krone,
Amazone
Hoofdactiviteiten
trekkers, maaidorsers

21

Achtergrond

Vlaming in vier foto’s

^

Familie Vlaming

^

Constructiewerk
Met behulp van het computerprogramma AutoCAD worden alle denkbare machines omgezet in nauwkeurige bouwtekeningen.

Vlaming Groep is een familiebedrijf van  vader Henk, zijn vrouw Dineke,
zijn dochter Relinde en zoon Fredo.

Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 35

^

Rupsenkenner

I
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Canadese fabrikant van rubber rupsen. Voor
een groot aantal trekkermodellen ontwikkelt
Soucy zelf subframes. Maar kan de fabrikant
ze niet leveren, dan gaan de medewerkers van
Vlaming zelf aan de slag. Inmiddels heeft het
bedrijf al heel wat trekkermodellen van rubber
rupsen voorzien.

Pijler

Constructiewerk is altijd een belangrijke pijler
geweest van het West-Friese bedrijf dat in
1990 werd opgericht door Henk Vlaming.
Samen met een andere ondernemer uit de

^

Vlaming bouwt onder de eigen naam onder meer nettenrooiers,
bollenplanters en selectiewagens.

Vlaming Zwaagdijk

n de werkplaats van Vlaming in Zwaag
dijk-Oost staat een nagelnieuwe Valtra
zonder wielen op steunpoten. De cabineruiten en de motorbeplating zijn afgeplakt met karton. Reden is dat Vlaming speciaal voor dit model trekker een op maat gemaakt
subframe heeft gebouwd voor montage van
Soucy Tracks-rupsen. En om te voorkomen
dat lasspatten de lak of de ruiten van de trekker beschadigen, worden alle kwetsbare onderdelen afgeplakt.
Vlaming is sinds 2008 importeur voor
Nederland en België van Soucy Tracks, de

Grondstof

regio, René Koops, dokterde Vlaming in de
jaren negentig het dubbelnettensysteem uit
voor de bloembollenteelt, dat de teelt van
bloembollen op met name de zware grond een
enorme impuls heeft gegeven. Koops ging de
rooiers en planters bouwen, Vlaming werd
verantwoordelijk voor de verkoop en service
van de machines.
In een later stadium besloten Koops en Vlaming
elk hun eigen bollenrooier te bouwen en het
onderhoud ook zelf ter hand te nemen.
Behalve nettenrooiers en planters bouwt
Vlaming ook selectiewagens, haspelwagens
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en wagens om lange buizen mee te vervoeren.
“Maar eigenlijk kunnen we alles maken in
overleg met de klant”, vertelt Fredo Vlaming,
de zoon van de oprichter die samen met zijn
zus Relinde en hun ouders vandaag de dag het
bedrijf leiden. “We hebben hier een vaste
medewerker zitten die alles in AutoCAD kan
uittekenen.”

Constructiewerk
is altijd een
belangrijke pijler
geweest
De eerste keer dat een trekker op Soucy Tracks
wordt gezet, wordt dat altijd gedaan in de werkplaats in Zwaagdijk, vertelt Vlaming. “Als de
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Service en onderdelenvoorziening
Voor klanten is het van groot belang dat de dealer snel onderdelen
kan leveren.

rupsen niet goed worden uitgelijnd kun je na
een uur al voor 15.000 euro schade aanrichten.
Dus dat houden we graag in eigen hand.”
Waarin Vlaming zich onderscheidt? “Service”,
zegt Vlaming. Wij investeren in voorraad en
kunnen snel onderdelen leveren. Sinds 2013
doen we dat ook via internet. Zo minimaliseren we de stilstand bij onze klanten. Verder
zijn we gespecialiseerd in beregening.”

Geen hoofdrol

Aanvankelijk was Vlaming dealer van John
Deere-trekkers. Maar dat hield op toen het
groengele merk een drastische reorganisatie
onder zijn dealers doorvoerde. Sindsdien is
Vlaming dealer van Massey Ferguson. Maar
in tegenstelling tot veel andere mechanisatie
bedrijven spelen trekkers geen hoofdrol bij
Vlaming. “Natuurlijk verkoop ik graag trekkers
en een trekkermerk is het visitekaartje van het

bedrijf. Maar als het eens een jaartje wat minder
loopt, is er bij ons geen man overboord. Wij
hebben genoeg andere ijzers in het vuur.” ◀

Vlaming
Jaar van oprichting
1990
Omzet
9 miljoen euro
Aantal personeelsleden 37
Aantal vestigingen
1
Belangrijkste merken
Massey Ferguson, Soucy Track,
Toyota-heftrucks, Vlaming-nettenrooiers
en -selectiewagens
Hoofdactiviteiten
Soucy Tracks, constructiewerk,
heftrucks, beregeningsinstallaties
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