ondernemen met

cumela

PROVINCIAAL BESTUUR: DRENTHE

Behalve het dagelijks bestuur kent CUMELA ook haar provinciale besturen, bestaande uit gedreven cumelaondernemers.
Toch weten leden nog niet altijd de weg naar deze besturen te vinden, vandaar deze serie. De provinciale besturen per provincie uitgelicht.

“We zien wel hoe het komt”
De cumelasector in Drenthe kampt net als in andere provincies met de bekende problemen. “Door de ruimte is het hier niet zo
spannend als bijvoorbeeld in de Randstad, maar we moeten wel blijven opkomen voor onze sector om uit het verdomhoekje te
blijven”, zegt voorzitter Henk Bousema.

Elke ochtend blokkeert de paal in de Koelenweg het doorgaand verkeer van en naar Assen. Wie via dit boerenweggetje
binnendoor naar de stad wil, moet of minutenlang wachten
tot de paal zakt of omrijden. Voor lokaal verkeer is het soms
een doorn in het oog. “Ik snap dat aanwonenden niet elke
ochtend het geraas van auto’s langs hun huizen willen, maar
hier hadden ze beter verkeersdrempels kunnen neerleggen
om het sluipverkeer tegen te gaan. Die paal zorgt voor te veel
narigheid. Laatst kon de brandweer er gewoonweg niet langs.”
Cumelaondernemer en voorzitter van het Drentse CUMELAbestuur Henk Bousema zit er met zijn bedrijf enkele kilometers bij vandaan. “Ik heb aan de tekentafel te weinig invloed
kunnen uitoefenen. Ik weet, niet de hele wereld hoeft zich
aan ons aan te passen, maar het moet wel werkbaar blijven.
Dat is dit niet.”
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De bestuursvoorzitter maakt zich samen met de drie andere
bestuursleden, Natasja Gerrits, Jacob Knoop en Peter Wolken, hard voor betere omstandigheden voor landbouwverkeer. Zo is het bestuur ook betrokken bij het routenetwerk
voor landbouwverkeer in de provincie. “Landbouwverkeer
zit ook in Drenthe in het verdomhoekje. Vergeleken met
andere provincies is het in Drenthe misschien niet zo spannend, want we hebben meer ruimte en de verkeersdrukte is
minder dan bijvoorbeeld in de Randstad, maar ook voor ons
is het belangrijk dat wij gebruik kunnen blijven maken van
de wegen. Rondwegen worden bijvoorbeeld afgesloten voor
trekkers door mensen die geen rekening houden met onze
sector. Of ze zijn zich er zich niet van bewust dat machines op
drie wielen andere eisen stellen aan de weg dan vierwielige.
Zo’n verkeerssluis met een verzinkbare paal is alleen daarom

al niet handig. Daarom is het van belang dat ook wij aan de
tekentafel zitten bij de herinrichting van wegen en dorpen.”

Drentse mentaliteit
Bousema is behalve bestuurslid van de sectie Grondverzet en
cultuurtechniek van CUMELA ook al jarenlang voorzitter van
het bestuur van zijn provincie. “Ik vind het belangrijk iets voor
de sector te doen en dat heeft de sector ook nodig. Dat zie
je met het dossier landbouwverkeer. Als we optrekken met
provincie, gemeenten of waterschappen, dan moet dat met
één stem, met één geluid. Daarom moeten we ons verenigen.
Een individuele cumelaondernemer begint weinig tegen de
overheid”, aldus Bousema. Juist daarom vindt hij het jammer
dat er zo weinig animo is onder de CUMELA-leden. Jaarvergaderingen worden matig bezocht en veelal door dezelfde
mensen. “Het zou niet nodig moeten zijn om mensen na te
bellen nadat je ze een uitnodiging hebt gestuurd, maar toch
moet dat. We hebben een goede vaste club van zo’n dertig
tot veertig man, maar er mogen meer leden komen. Ook in
het bestuur hebben we nog een plek vacant”, vertelt de voorzitter. De geringe animo heeft ook te maken met de Drentse
mentaliteit, geeft Bousema aan. “De gedachte die overheerst,
is: ‘we zien wel hoe het komt’. Het zorgt ervoor dat leden niet
het nut van een vergadering inzien. Door die mentaliteit is
het lastig om mensen ergens bij te krijgen.”
Toch probeert het bestuur altijd een interessant programma
neer te zetten, zoals een bezoek aan de suikerfabriek of aan
een mechanisatiebedrijf. “Natuurlijk is het zo dat cumelaondernemers hier in dezelfde vijver vissen, maar praten met
elkaar is goed en daarvoor is de jaarvergadering dé gelegenheid. Op die manier kun je elkaar versterken in plaats van elkaar beconcurreren. Als je niet praat, bereik je niets en weet
je ook minder goed wat er speelt.”

Grensoverschrijdend
Verkeer is niet het enige onderwerp dat op de Drentse agenda staat. Ook bodemgezondheid en onderwijs zijn twee zaken waarvoor het bestuur zich sterk maakt. “Het zijn eigenlijk
grensoverschrijdende onderwerpen, maar ze raken daarom
juist ook onze provincie. Vanuit Nijkerk pakt CUMELA dat landelijk op, maar we proberen het ook te regionaliseren. Zo was
er hier een veldbijeenkomst over bodemgezondheid, waarbij
we meteen de provincie hebben uitgenodigd.”
Onderwijs speelt ook een grote rol. Behalve dat landbouwmachines op pleinen van Drentse basisscholen staan om het

principe van de ‘dode hoek’ uit te leggen, is de voorzitter
ook erg gespitst op de ontwikkelingen van de toekomstige
cumelamedewerker. Hij is daarom ook betrokken bij de cumelaAcademie in Groningen. “Veel Drentse jongens gaan
daar naar school. De opleiding moet echt naar een hoger niveau, zodat wij als ondernemers daar ook de vruchten van
kunnen plukken. Nu is het verschil tussen een niveau 2- en
een niveau 4-leerling bijvoorbeeld te groot. Werken in de cumelasector is niet alleen trekker rijden. Elementaire zaken als
bemestingsleer en bodemkunde moeten weer terug in het
vakkenpakket.”

Samenwerking
Gezamenlijk valt er op elk terrein meer te bereiken, vindt de
voorzitter. Het CUMELA-bestuur heeft goed contact met provincie en gemeenten, en de partijen nodigen elkaar uit bij bepaalde problemen. De gedeputeerde is zo benaderbaar dat
Bousema hem zo kan contacten als hij een bepaald probleem
heeft. Toch liggen het onbegrip en de onwetendheid niet alleen aan de omwonenden en beleidsmakers, geeft Bousema
toe. “Als sector moeten we aan ons imago blijven denken.
Natuurlijk gebeurt het nog weleens dat er in dorpen te hard
wordt gereden. Een trekker zorgt voor veel geluid, is groot.
Dat imponeert. Ook gebeurt het soms dat wegen smerig zijn
en te laat worden schoongemaakt. Als daar ongelukken van
komen, staat onze sector meteen weer negatief in de krant.
Daarom moeten we aan ons imago blijven werken, dus onze
medewerkers instrueren netjes te blijven rijden en de weg op
tijd schoon te maken. Dat is iets dat we met de hele sector,
met alle leden, moeten oppakken.”
Dat vraagt echter om samenwerking en binding. Met de
Drentse mentaliteit valt daar nog wat te winnen. Bousema
steekt daarbij ook de hand in eigen boezem. “Als bestuur
moeten we ook actiever contact zoeken. Bij provinciale zaken is het provinciale CUMELA-bestuur de aangewezen weg,
maar veel leden weten die weg nog niet te vinden. Het is ook
aan ons om de sector bekender te maken bij andere clubs,
zoals een lokale ondernemersclub. Bescheidenheid zit in
onze genen, maar we zouden ons meer mogen profileren.
Dat geeft een win-winsituatie. Behalve dat we samen sterker
staan bij gezamenlijke problemen zorgt het ook voor meer
aanzien bij onze opdrachtgevers. Op die manier zetten we
CUMELA én de sector professioneler op de kaart.”
TEKST & FOTO: Marjolein van Woerkom

Bestuursleden
Henk Bousema
Jacob Knoop
Peter Wolken
Natasja Gerrits

Henk Bousema BV
Knoop Baggerwerken BV
loon- en grondverzetbedrijf Wolken
loonbedrijf Gerrits

Cumelabedrijven in Drenthe
Zeijerveld (voorzitter)
Tynaarlo
Nieuw-Schoonebeek
Zwinderen

De afdeling Drenthe heeft 77 bedrijven. Vier procent van
de leden van CUMELA Nederland is gevestigd in Drenthe.
De gemiddelde omzet per bedrijf in deze provincie is €
1.554.000,-. Dit is 22 procent minder dan het landelijke
gemiddelde.
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