ʻEigen bietenrooier
maakt ﬂexibelʼ
Kunnen rooien wanneer je wilt. Dat is de drijfveer achter de bietenrooicombinatie
van drie akkerbouwers in het noordoosten van Groningen. Met een gezamenlijke
bunkerrooier oogsten Jans Schutte, Wouter Westerhof en Pieter Noordam jaarlijks
110 hectare suikerbieten op de voor hen optimale momenten.

„Ik heb altijd gezegd: als ik de kans krijg, wil
ik mijn eigen bieten rooien.” Aan het woord
is Jans Schutte uit Termunten. Samen met
zijn collega-akkerbouwers Wouter Westerhof
uit Woldendorp en Pieter Noordam uit
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Borgsweer kocht hij vijf jaar geleden een
tweedehands Holmer TerraDos bunkerrooier.
„We waren niet gericht op zoek, maar ik
raakte toevallig aan de praat met iemand die
hem te koop had. We hebben de machine op

proef laten komen. Dat beviel zo goed dat
we hem na de oogst hebben gekocht.”
Vandaag is Schutte aan het rooien op
een perceel van Noordam. Dat is niet
gebruikelijk, want de akkerbouwers rooien
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Egbert Jonkheer

Voor de Holmer-zelfrijder is het opgetelde areaal van 110 hectare een schijntje. In de regel zijn de drie akkerbouwers begin oktober klaar.

in principe ieder hun eigen bieten. „Pieter
is druk in de aardappelen en ik kon de
tijd wel even missen. Dan help je elkaar”,
zegt Schutte. Met zijn sokken tegen het
cabineraam en de hond naast zich op de
vloer draait hij ontspannen zijn rondjes over
het land. Veel bijregelen is op dit perceel
niet nodig. Pieters schoonvader, Jan ten
Have, helpt mee en rijdt de bieten aan de
hoop op een hooggelegen stuk terrein naast
het perceel. Het loopt mooi en aan het eind
van de middag, voor de voorspelde regen, is
het stuk eruit.
Na dit perceel heeft de rooier nog 17 hectare
te gaan op het bedrijf van Westerhof en dan
kan de machine weer in de winterberging.
Het opgetelde areaal komt dit jaar uit op
ongeveer 110 hectare, variërend van lichte
zavel tot zeer zware kleigrond. Hiervan
teelt Schutte ruwweg een vijfde, de andere
akkerbouwers ieder twee vijfde. Hoewel het
areaal in de afgelopen jaren met ruim een

kwart is toegenomen, blijft het natuurlijk een
bescheiden omvang voor de machine.

Onafhankelijk
Maar om die overcapaciteit is het de telers
nou net te doen. Het belangrijkste voordeel
van het hebben van een eigen bietenrooier
vinden ze dat ze vrijwel altijd aan de gang
kunnen. Het maakt ze flexibel in het plannen
van hun werkzaamheden en ze kunnen de
optimale momenten uitkiezen om hun bieten
te rooien. Dat werkt anders als je afhankelijk
bent van de loonwerker. „Als er een periode
droog weer aan komt, moet je eigenlijk al
meteen bellen naar de loonwerker om niet
achteraan in de rij te komen. En staat hij
eenmaal op de stoep, dan moet je eigenlijk
wel aan de gang”, illustreert Schutte. „Wij
kunnen desnoods even een rondje proberen
en zeggen: we wachten nog even een dag.”
Noordam vult aan: „Er ligt minder druk op

en je pakt de ideale momenten. Dat kun je
niet in geld uitdrukken, maar we hebben
daar wel een goed gevoel bij. Ik zie het in
de aardappelen dit jaar ook weer: je moet
ruim in je capaciteit zitten om op de juiste
momenten te kunnen pieken.”
Het is geen toeval dat juist deze drie
telers elkaar in de samenwerking hebben
gevonden. Van vroeger uit liggen er al
verschillende dwarsverbanden tussen de
bedrijven, met machines die gezamenlijk
zijn aangeschaft. Zo deelt Schutte een
grootpakpers en pakkenklem met Noordam
en heeft hij samen met Westerhof een
bietenzaaimachine. Ze weten dus wat ze aan
elkaar hebben.
Hoewel de aanschaf van een bietenrooier
om andere bedragen gaat, hebben ze er
niet lang aan gerekend. „Jans is de aanjager
geweest van dit rooieravontuur”, zegt
Noordam. „Wouter en ik hebben gezegd: als

jij begint, doen wij mee. Financieel
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Wouter Westerhof, Jans Schutte en Pieter Noordam (v.l.n.r.) over hun samenwerking: „Er staat niks
op papier. We weten wat we aan elkaar hebben.”

moet dat uit kunnen.” Uitgaande van een
aanschafprijs van 100.000 euro is, gerekend
met een loonwerktarief tussen de 250 en
300 euro per hectare, de machine na vier
jaar weer vrij, redeneren ze. Dan moeten de
overige kosten ook te dragen zijn, mits je
geen gekke reparaties krijgt.
Afspraken op papier hebben ze niet.
Westerhof: „Het is heel simpel: een
goede samenwerking is een kwestie van
vertrouwen. We willen niet de hele dagen
zitten cijferen en alles tot achter de komma
gaan bijhouden. We weten wat we aan
elkaar hebben, en als er wat is, zeggen
we dat gewoon tegen elkaar.” De kosten
van reparatie, onderhoud en verzekering
verdelen ze volgens het globale aandeel van
de hectares: een vijfde, twee vijfde, twee
vijfde.

Hondengang
Tot nu toe is de Holmer een bedrijfszekere
machine geweest. Dit jaar hadden ze voor
het eerst een serieuze storing: een kapotte
ringelevator. Inclusief wat kleiner werk
kwam de totale rekening uit op 7.000 euro.
„De ringelevator zat er aan te komen. De
monteur had ons al gewaarschuwd dat het
een zwak punt was”, verklaart Westerhof.
Verder vallen de kosten tot dusver mee. De
Holmer voelde een beetje als een gok, want

in het Noorden draaien er niet veel van.
Maar de machine houdt zich prima op de
zware klei. De telers zijn te spreken over de
invoer met peddels die de bieten de machine
in wippen. Daardoor treedt er nauwelijks
puntbreuk op en ‘knoeit’ de machine weinig
langs de rooischaren. Ook zijn ze blij met
de knikbesturing die ervoor zorgt dat de
machine krap kan draaien en in hondengang
kan lopen. Daar maken ze graag gebruik van,
want een egaal aangedrukte bodem ploegt
mooi, is hun ervaring.
Voor onderdelen en beurten zijn ze
aangewezen op importeur Van Gemeren in
Numansdorp. Niet echt naast de deur, maar
dankzij de goede service levert dat geen
problemen op. Voor acute problemen kunnen
ze altijd terugvallen op ‘smid Smit’ uit
Nieuwolda, een lokaal mechanisatiebedrijf en
een begrip in de omgeving.
Het kleinere onderhoudswerk doen ze zelf, in
onderling overleg. Het dagelijks onderhoud is
ieders eigen verantwoordelijkheid, want een
vaste chauffeur heeft de machine niet. Ieder
rooit voor zich, al gaan ze bij het opstarten
altijd wel even bij elkaar kijken. Dan lopen ze
even een paar rondjes mee om de machine
snel en goed af te stellen. Op de vraag of
ze zelf net zo goed kunnen rooien als de
loonwerker, antwoordt Schutte: „Je hebt
bij een loonwerker hele goede chauffeurs
en minder goede chauffeurs. Wij zitten

daar tussenin, denk ik. We zijn allemaal
machinemensen en ik heb vroeger ook wel
gerooid. We houden elkaar scherp.”

Uit de brand
Zelf loonwerk doen met de machine is
niet aan de orde voor de akkerbouwers.
Ze hebben zelfs nooit met de gedachte
gespeeld. Noordam: „Daar hebben we
helemaal geen belang bij. Bovendien willen
we de loonwerker niet in de weg zitten. We
helpen alleen iemand uit de brand als hij zijn
bieten niet geoogst krijgt. Als je de machine
gaat volplannen, is het hele idee weg. Het
draait bij ons juist om de flexibiliteit.”
Voorlopig gaan ze daarom op dezelfde voet
verder. Eventuele verdere uitbreiding van de
bietenteelt is wat de machine betreft voorlopig
geen enkel probleem. Toch verwachten ze niet
hele grote stappen te maken in de bietenteelt.
Voor een deel omdat het bouwplan tegen
grenzen aanloopt, maar ook omdat het saldo
van de suikerbieten daalt en naar verwachting
sterker zal gaan schommelen. Eigenlijk past
een eigen rooimachine daar wel goed bij,
vindt Schutte: „In jaren waarin het financieel
tegenzit, hebben wij geen rekening van de
loonwerker die we moeten voldoen. En in een
jaar waarin het wat makkelijker gaat, kunnen
we weer eens uitkijken naar een vervangende
machine. Maar zover is het nog niet.” 
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