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ZOMERSPECIAL

Zomertour
Een Zomertour is geen

Zomertour zonder opvallend
vervoermiddel. Dachten we
vorig jaar met de JCB al op
een exoot te rijden, dit jaar
ging er nog een schepje
bovenop: de Claas Xerion
4000. Het doel van de trip?
Onderweg bijzondere en
opvallende verhalen
verzamelen bij akkerbouwers
en loonbedrijven.

Marrum
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Zuidlaarderveen
Mussel
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Laag Zuthem

Totaal

Video’s van alle etappes zijn te zien op
www.landbouwmechanisatie.nl/zomertour
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Het kind van Helmut Claas

Xerion 4000
Tussen 1996 en 1999 rolden er tachtig Xerions
van de band in de Claas-fabriek in Harsewinkel.
Inmiddels produceert de machinebouwer er zo’n
300 per jaar. Het ontstaan van de trekker met
vier even grote wielen gaat terug naar 1950.

I

etappe
Hengelo (Gld) ` Mussel
Kilometers gereden 170

1

Marrum
Westhoek

Zuidlaarderveen

Oude Pekela

Mussel

Zuidlaarderveen
Mussel

Overnachting

Akkerbouwbedrijf Zomer
in Mussel

Getankt

240 liter

Bant

Bant

n de jaren vijftig heette de Claasmachine nog Huckepack en was het
een werktuigendrager die meer leek
op een hakselaar dan op een trekker.
En in eerste instantie werd de Huckepack
ook alleen gebruikt voor het hakselen.
Maar klanten wilden een machine die ze
jaarrond konden inzetten. En zo werd eind
jaren vijftig de basis gelegd voor de Xerion.
Eenvoudig was het niet. Toen Europa in de
jaren zeventig gebukt ging onder een
financiële crisis, besloot Claas het project
van de hand te doen. “Mercedes had er wel
oren naar en ontwikkelde een voertuig dat
later MB-Trac zou gaan heten”, zegt productmanager Lothar Riesenbeck, verantwoordelijk voor de afdeling Xerion bij Claas.
“Maar na verloop van tijd begon het bij
directeur Helmut Claas toch weer te kriebelen. Hij had nog altijd het volste vertrouwen in de Xerion. Na negen jaar tekenen,
ontwikkelen en bijschaven presenteerden
we in 1979 het eerste prototype onder de
naam Project 207.”
Toch heeft het lang geduurd voordat de
Xerion zoals we hem nu kennen, werd
gepresenteerd. “Onder de bezielende
leiding van Helmut rolde net na de eeuwwisseling de eerste Xerion van de band.”

Vier jaar later – als Claas inmiddels Renault
heeft ingelijfd – is de eerste Xerion 3300
klaar voor de verkoop. Deze trekker heeft
een vermogen van 245 kW (335 pk) en een
variabele transmissie van ZF, vierwielbesturing en een cabine die omgedraaid
kan worden. In 2007 volgt de introductie
van de nog sterkere Xerion 3800. Deze
heeft een vermogen van 278 kW (379 pk),
is voorzien van gps-besturing en heeft isobus.

Onder het genot van een biertje wordt de
route voor morgen uitgestippeld.

De eerste nacht brengen Jasper en Chris
door op het akkerbouwbedrijf van familie
Zomer in het Groningse dorpje Mussel.

‘Het volste
vertrouwen
in de Xerion’
Inmiddels is de 3800 alweer opgevolgd
door de 4000- en 5000-serie. Deze hebben
zescilindermotoren met vermogens van
307 tot 382 kW (419 tot 520 pk). Met deze
trekker wil Claas voet aan de grond krijgen
in onder meer Canada en Amerika.
Momenteel rijden ze vooral rond in
Kazachstan. In Nederland zijn er volgens
Claas circa 30 Xerions actief, de 3800 meegerekend.

In de fabriek oogt de Claas Xerion als een
wirwar van kabels en leidingen.

Laag Zuthem

Hengelo

aag Zuthem

Hengelo
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Een schuur vol winterprojecten

Collector’s
items met
verhaal

In het Groningse dorpje Mussel gingen
Jasper en Chris op de koffie bij boer Geert,
bekend van het tv-programma Boer Zoekt
Vrouw.

In de zomer is het topdrukte op het akkerbouwbedrijf van Berend Jan Wolfs in Onstwedde.
Maar in de winter is er tijd voor het restaureren
en verzamelen van Fendt-oldtimers.

Berend Jan Wolfs samen met zijn schoonvader en zoontje bij één van de pronkstukken
uit de verzameling; de Fendt Dieselross F18 H
uit 1950.

I

n een klein nauw straatje in het
Groningse dropje Onstwedde staat
het bedrijf van Berend Jan Wolfs.
De Groninger bezit een akkerbouwbedrijf met 75 hectare grond en hij verbouwt aardappelen, bieten en gerst. Een
aantal jaar geleden nam hij het bedrijf over
van zijn schoonvader Aike Smith. Het bedrijf
bracht onvoldoende brood op de plank en
dus zocht Wolfs een neventak: de restauratie en verkoop van tuin- en parkmachines
en trekkers tot 80 pk.
En sinds 2012 is het
bedrijf officiële dealer
van Wolff Gartentuinmachines en
-gereedschap. In een
schuur ernaast staan
twaalf oude Fendts
opgesteld, elk met een eigen verhaal. Maar
waarom Fendt? Wolfs: “Vroeger werkte ik
bij een veehouder die had er één lopen. Bij
hem ben ik besmet geraakt met het Fendtvirus.” Het is voor hem een sport om trekkers
op te sporen waarvan er maar enkele zijn
gebouwd. Vervolgens restaureert Wolfs de
trekkers en krijgen ze een mooi plekje in
de schuur. “Niet alle trekkers zijn verzekerd,

dus we mogen er niet mee rijden. Maar het
is starten en lopen hoor!”
De verzameling van Wolfs oogt als een
museum. “We zouden wel een open dag
willen organiseren, maar door de drukte in
de zomer, moet dat in de winter. En dat is
niet echt ideaal”, aldus Wolfs. Af en toe
verkoopt hij er één. “Zonder dat de koper
de trekkers ooit heeft gezien, kopen buitenlanders de trekkers op. Dat gaat me wel
aan het hart, want zo’n trekker krijg je
nooit meer terug.”
De tweede loods
staat vol machines
voor het akkerbouwbedrijf. Een
ervan is Claasmaaidorser zonder
cabine die er piekfijn uitziet. “We hebben de maaidorser nu
twee jaar niet meer gebruikt. Voorheen
deden we voor de hobby nog een paar
hectare zelf. Maar het schoonmaken is een
enorme klus. Daarom dorst de loonwerker
tegenwoordig alles. Maar mocht de loonwerker het te druk hebben, dan kunnen we
altijd nog zelf aan de slag. Het is starten en
lopen”, aldus Aike Smith.

‘Met pijn in het
hart verkopen
we er één’

Gedurende de reis werden er genoeg bakkies
koffie gedronken. Uiteraard wel in stijl.

2

etappe
Mussel ` Zuidlaarderveen
Kilometers gereden 80
Marrum
Westhoek

Oude Pekela

Overnachting

Zuidlaarderveen
Mussel
Bant

Oude Pekela

H.S. Agri
Zuidlaarderveen

Laag Zuthem

Hengelo

uidlaarderveen
Mussel
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Twee Xerions in bedrijf

Hennepteler
van het noorden
Dun Agro in Oude Pekela (Gr) teelt vezelhennep.
Een veelzijdig gewas dat met bijzondere machines
wordt gezaaid en geoogst.

Vanochtend werden de mannen wakker bij
loonbedrijf H.S. Agri in Zuidlaarderveen.
Het bedrijf ligt precies op de grens van
Groningen en Drenthe.

D

Gebrek aan aandacht was er niet. Chris en
Jasper stonden gedurende de Zomertour
vier keer de lokale en nationale radio te
woord.

un Agro is een begrip in het
noorden. Dit komt door het
gewas dat het bedrijf op grote
schaal verbouwt.
Het Groningse bedrijf teelt namelijk vezelhennep op maar liefst 1.074 hectare in
Nederland en 80 hectare in Denemarken.
Vezelhennep is een eenjarige plant die het
zeer goed doet in het Nederlandse klimaat.
Bestrijdings -en gewasbeschermingsmiddelen zijn overbodig en het gewas gebruikt
weinig water en groeit prima zonder kunstmest.

3

Je wordt
niet high van
vezelhennep

etappe
Zuidlaarderveen ` Westhoek
Kilometers gereden 121

Niet minder opvallend zijn de machines die
Dun hiervoor inzet. Het Groningse bedrijf
beschikt over twee Claas Xerion 4000trekkers. De ene staat voor een Lemken
Smaragd-cultivator met een Accord-zaaimachine met een werkbreedte van 6 meter.
De zaadtank heeft een inhoud van 2.500
liter. Met deze combinatie zaait Dun 3,5 tot
4 hectare per uur.

Marrum
Westhoek

Oude Pekela
Zuidlaarderveen
Mussel

Overnachting

Akkerbouwbedrijf
Houtsma in Westhoek

Getankt

70 liter

Bant

Marrum

De tweede Claas Xerion van Dun is omgebouwd tot oogstmachine. Dankzij twee
boven elkaar gemonteerde maaibekken kan
deze Xerion de plant gescheiden oogsten in
blad en stengel. De bovenste maaibek trekt
de bladeren van de stengel. Deze bladeren
worden fijngesneden en komen via een
transportband in de bunker terecht. De
bunker kan lossen in de kieper. Het blad
wordt gedroogd en daarna verwerkt tot veevoer, hennepthee of medicijnen.
Eén ding is zeker, van vezelhennep word je
niet high. De stof THC, die het lichte gevoel
in je hoofd veroorzaakt, zit in minimale
hoeveelheden in het gewas.
De onderste maaibek maait de stengels en
legt ze in een zwad te drogen. Een hakselaar
pikt vervolgens het zwad op en in een fabriek
in Oude Pekela wordt het gewas gedroogd
en wordt de vezel van het hout gescheiden.
Schone vezels worden gebruikt voor de
papier- en textielproductie en voor de fabricage van dashboards. De vezels met een
beperkt houtpercentage worden gebruikt
als bodemstrooisel en isolatiemateriaal. Het
hout wordt omgezet tot bouwblokken en
isolatiemateriaal voor de woningbouw.

Laag Zuthem

Westhoek

Ou

Hengelo

Zuidlaarderveen
Mussel
Bant
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Mister Challenger

Tussen het frezen door is er nog even de
mogelijkheid om met Klaas Fekkes op de
foto te gaan.

Paradepaard
pur sang
Klaas Fekkes heeft een loonbedrijf in Marrum (Fr).
Van daaruit werkt Fekkes in heel NoordNederland, veelal met zijn Challenger-rupstrekker.

Familie Houtsma bood de Claas Xerion een
plek aan onder de schuur.

Het werk voor de Challenger en de Xerion zit
er op. Gebroederlijk naast elkaar op het land
bij Holwerd.

N

adat hij een aantal jaren had
gewerkt bij een loon- en
grondverzetbedrijf, begon
hij in 1990 voor zichzelf. Hij
specialiseerde zich in egaliseren, zaaien,
slootonderhoud, handel en grasmaaien.
In de loop van de jaren heeft hij al heel wat
trekkers versleten. Vaak stond er een Fendt
in de schuur. En eind jaren negentig had
het niet zoveel gescheeld of hij had een
tweedehands Claas Xerion gekocht. “Ik
heb toen erg getwijfeld. Maar mijn bedrijf
was nog te jong en bovendien vond ik de
trekker erg duur.”
Een paar jaar later, in 2004, mag Fekkes
een week of drie stoeien met een demo
Claas Xerion, de eerste uit de fabriek in
Harsewinkel met een traploze bak. “Ik vond
het een prachtige trekker. Een geweldig
uitzicht en een enorme trekkracht. Maar ik
vond de trekker te zwaar. Tijdens het spitten onder natte omstandigheden, zakte hij
te diep weg.” En dat is een probleem, want
Fekkes spit jaarlijks zo’n 700 hectare in
wisselende omstandigheden.

Daarna krijgt Fekkes de vraag van de
importeur of hij geen Challenger-rupstrekker wil testen. Het bleek een schot in
de roos. Fekkes is vooral onder de indruk
van de enorme tractie in natte omstandig-

Meer tractie
met rupsen
heden. Hij schaft een MT 765 aan met een
vermogen van 360 pk. De trekker draait
zo’n 1.500 uur per jaar. En als de MT 765
aan vervanging toe is, is er bij Fekkes – in
de volksmond bekend als Mister
Challenger – geen spoor van twijfel: het
wordt een nieuwe Challenger MT775E.
Deze heeft een AgcoPower zevencilindermotor met een inhoud van 9,8 liter en een
vermogen van 321 kW (438 pk).
En of er ooit een Claas Xerion komt op het
bedrijf van Fekkes? “Voorlopig houd ik het
bij het schaalmodel in de kast.”

4

etappe
Westhoek ` Laag Zuthem
Kilometers gereden 134
Marrum

Marrum
Westhoek

Oude Pekela
Zuidlaarderveen
Mussel

Westhoek

Overnachting

Voormalig akkerbouwer
Braakman in Laag-Zuthem

Getankt

250 liter

Bant

Zuidlaarder

Laag Zuthem

Hengelo

Bant

Laag Zuthem
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Koop van der Wal

Op een Claas Xerion voel je je helemaal de
man.

Voor de meeste mensen oogt dit als een
hoopje puin, maar voor Willem van der Wal
is het een mooi stukje handel.

Willem van der Wal runt sinds 2011 de firma
in het Flevolandse dorpje Bant.

Koop van der Wal verkoopt zo’n 500.000
onderdelen per jaar.

Overal handel
in zien
Koop van der Wal in Bant (Fl) koopt trekkers,
knapt ze op en verkoopt ze weer. Dat gebeurt
zo’n 175 keer per jaar. Daarnaast verkoopt het
bedrijf jaarlijks een half miljoen onderdelen.

W

illem, Koop, Willem,
Koop, Willem. Dat zijn de
namen van de bedrijfsleiders die zich sinds 1936
bezighouden met de smederij en later vooral met de trekkerhandel. In 2008 verhuist
Koop van der Wal naar Bant in de Noordoostpolder. In 2011 doet Van der Wal senior
een stapje terug en neemt zoon Willem de
touwtjes in handen.
Willem ziet eigenlijk overal handel in. Hij
laat een trekker zien die op het oog niet veel
meer waard is. “Dat zou je zeggen inderdaad.
Maar het portier is bijvoorbeeld nog helemaal
intact. Dat levert zo weer een paar honderd
euro op.”
Is er met een trekker of een onderdeel geen
geld te verdienen? Dan houdt Van der Wal
er een zeer effectieve werkwijze op na:
“Rechterhand linkerschouder, weg ermee”,
vertelt hij. “Maar eigenlijk zien wij in de
meeste dingen handel.”
In de grote loods naast het kantoor staan de
trekkers die klaar zijn voor de verkoop of
verhuur. “Gemiddeld staan er zo’n 70 stuks
met vermogens tussen de 50 en 250 pk.”
Klanten uit de hele wereld komen een kijkje
nemen. Van der Wal: “Amerika, Canada,

5

etappe
Laag Zuthem ` Hengelo (Gld)
Kilometers gereden 80
Marrum
Westhoek

Oude Pekela

Bant

DANK!

Zuidlaarderveen
Mussel
Bant

Laag Zuthem

Laag Zuthem
Hengelo

Met dank aan

• Claas
• Kamps De Wild
• Daktent-huren.nl
• Total Agri
• Zuidberg

Australië, Afrika, Japan, het Oostblok en
Zuid-Amerika. Je kunt het zo gek niet
bedenken.” Aan de trekkervoorraad is niet
te zien of Van der Wal een voorkeur heeft
voor een bepaald merk. In de loods staan
namelijk alle denkbare merken. Van John

‘Kopers komen
overal vandaan’
Deere tot MB-Trac en van Zetor tot Iseki.
Voordat Van der Wal de trekkers te koop
aanbiedt, worden ze gestript, schoongemaakt, weer in elkaar gezet en indien nodig
opnieuw gespoten. Voor dat laatste heeft
het handelsbedrijf twee spuitruimtes ingericht, ruimtes waar alle kleurcombinaties in
eigen beheer worden gemaakt.
De zaken gaan klaarblijkelijk goed, want in
een leegstaande loods wordt gewerkt aan
een nieuw magazijn. “Momenteel hebben
we 16.000 onderdelen in de webshop. Om
die allemaal goed en overzichtelijk op te
slaan bouwen we deze stellingen.” ◀

Hengelo
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