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			 op wat je wilt’
Tekst: Gert Vreemann
Foto’s: Anjo de Haan

COR MECHIELSEN NEEMT DEEL AAN HET
EUROPEAN JOHN DEERE EXPERT PANEL
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Cor Mechielsen, eigenaar van Loonbedrijf Gerrits Zwinderen, heeft als lid van het
internationale John Deere Expert Panel direct invloed op toekomstige ontwikkelingen. Het
eerste tastbare resultaat is deze John Deere 6250R, die al volop in gebruik is. Door hierbij te
zijn, geeft het hem bovendien een prachtig internationaal netwerk, waarvan hij veel leert.
‘Limited Edition’ staat er op de cabine van de
John Deere 6250R. Voor Cor Mechielsen is de
trekker het meest tastbare resultaat van het
avontuur dat hij met John Deere is aangegaan.
Hij is één van de medebedenkers van een aantal
belangrijke kenmerken van dit sterke lichtgewicht-werkpaard. Volgens hem is het een unieke
trekker in de markt, waarbij de ontwikkelaars van
John Deere goed hebben geluisterd naar de wensen van vooral de Nederlandse loonwerkers in
het panel. Deze 6250R is door John Deere eind
2017 in Mannheim gelanceerd als echte loonwerkerstrekker. Het is het eerste directe resultaat van
het John Deere Expert Panel, waarin loonwerkers
uit heel Europa zitten.

‘DE TIJD DIE JE ERIN STOPT,
KUN JE NIET REKENEN, WANT EEN
LOONWERKER DIE TIJD REKENT,
BESTAAT NIET.
MULTIMERK
Cor Mechielsen is al in 2015 rechtstreeks door
John Deere Europa benaderd om deel te nemen
aan de loonwerktak van het internationale John
Deere Expert Panel. John Deere gaf daarbij aan te
zoeken naar kritische loonwerkers die geen blad
voor de mond nemen, dus niet het type dat als
fanaat het spreekwoordelijke John Deere-ondergoed draagt en met een groen-gele waas voor
ogen de wereld in kijkt. John Deere zocht destijds
zelf vanuit heel Europa een selectie van één of
twee loonwerkers per land. De fabrikant selecteerde niet alleen John Deere-gebruikers, maar
juist ook Fendt-, Case IH- en New Holland-gebruikers om een zo (merk)onafhankelijk kritisch advies in te winnen met een bredere blik. Cor is wel
een John Deere-fanaat, maar naar eigen zeggen
wel een kritische. Hij vertegenwoordigt samen
met Ton van Eijck van het gelijknamige cumelabedrijf in Alphen nog steeds Nederland in het
panel. “Ik heb destijds meteen ‘ja’ gezegd”, zegt
Cor. “Het is een mooie kans om letterlijk in de
keuken van John Deere te kijken en internationaal loonwerkers te ontmoeten.”

MAXIMAAL TIEN TON
Uiteraard verzorgde het merk alles tiptop voor de
deelnemers. “Het was ons meteen duidelijk dat
John Deere ons heel serieus nam en onze wensen
wilde opnemen in toekomstige ontwikkelingen”,
zegt Cor. Daarbij was John Deere open en was er
geen enkel teken van de wel eens veronderstelde
Amerikaanse arrogantie. Het merk ging eerst aan
de slag met vernieuwingen aan de 6R-serie. “John
Deere wilde weten welke specifieke eisen er waren, waarbij wij ons uiteraard hebben gefocust op
de eigen inzet”, zegt Cor. Hij geeft aan dat zijn eis
een zo licht mogelijke trekker met veel vermogen
was. “Mijn nadrukkelijke wens was een trekker die
per se onder de tien ton eigen gewicht bleef, maar
die wel zoveel mogelijk power aan boord had,
liefst richting de 300 pk voor zwaar aftakaswerk.”
Hij merkte dat enkele loonwerkers in het panel
daar verbaasd over waren. “Als je dan uitlegt dat
de grond bij ons erg duur is en hoe zuinig landbouwers op hun grond zijn, valt het kwartje”, aldus Cor. Hij kreeg steun van met name de collega’s
uit Duitsland, die eraan toevoegden dat dit niet
ten koste mocht gaan van de toegelaten totale
belasting en dat deze wel vijftien ton moest worden. “Hoe John Deere dat dan gaat realiseren,
daar hoefden wij ons niet druk om te maken. Dat
was het pakkie-an van de fabrikant”, zegt Cor.

‘JE KOMT OP ANDERE PLEKKEN EN
KRIJGT ZO MEER EEN HELICOPTERVIEW OP ONTWIKKELINGEN’
VERRASSENDE UITKOMSTEN
Aan de deelnemers werd ook gevraagd om een
eigen chauffeur mee te nemen om ook van daaruit waardevolle input te krijgen. “Dat leverde
voor John Deere ook verrassende zaken op”, vertelt Cor. “Denk aan een kleiner portier in combinatie met een zijruitje voor frisse buitenlucht.
Chauffeurs hebben een hekel aan die grote volglazen flappen”, legt hij uit. Andere wensen waren de mobiele telefoon, onafhankelijk van het
merk, direct vooraan op de armleuning met de
bijbehorende koppeling naar het trekkerscherm.
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Vooral van rijders van andere merken klonk de
wens voor een multirijhendel in plaats van het
kleine, pientere typische John Deere-rijpookje.
Cor vult dat nog aan met een praktisch voorbeeld
waar de ontwikkelaars heel verbaasd over waren.
Zo vroegen de panelleden om een afsluitbare opbergplek voor de bekende grote blauwe gereedschapskist. “John Deere reageerde dat een
grotere gereedschapskist niet nodig is, omdat
een John Deere niet stuk gaat. We hebben toen
aangegeven dat er ook nog wat achter hangt”,

Tegen de trend van volglazen portieren
in vroegen de gebruikers om kleinere
portieren in combinatie met een
zijruitje met doorwaaistand.

‘JOHN DEERE VOND EEN
GROTERE GEREEDSCHAPSKIST
NIET NODIG, ER HANGT NOG
WAT ACHTER’
aldus Cor. Verrassend was ook dat na het uitdenken van een nieuwe rijhendel de medewerkers de
ontwikkelaars confronteerden met gemiddeld
grotere handen met dikkere vingers dan de algemeen door designers gehanteerde kantoorhandmaten. “Toen we de ontwikkelaar letterlijk lieten
zien dat de knoppen voor onze handen echt te
dicht op elkaar zaten, hebben ze dat aangepast.”

NETWERKEN

Een belangrijke stap voor vooral rijders
van andere merken is de multihendel.
Na het zien van de echte loonwerkershanden werden de bedieningsknoppen
wat ruimer gezet.

42

GRONDIG 10 2021

Part of the deal waren ook mooie excursies naar
de deelnemers van het panel en onder andere
John Deere in Waterloo plus John Deere-gebruikers op diverse plekken in de Verenigde Staten.
“Dat zijn waardevolle ervaringen, want je komt op
andere plekken, ziet hoe anderen het doen en
leert ervan”, vindt Cor. Hij geeft aan dat je al die
ervaringen niet direct kunt toepassen op het eigen
bedrijf. “Maar je weet het wel en krijgt dan toch
meer een helicopterview op ontwikkelingen dan
wanneer je alleen in je eigen omgeving met je eigen bedrijf bezig bent. Tijdens een bezoek aan een
Deense collega hoorden ze dat deze ruim 2200 uur
in een jaar op de teller zet met zijn John Deere met
alleen de 30-kuubs Samson-combinatie, waarmee
hij 180.000 kuub uitrijdt. “En dat hij nog capaciteit
te kort komt, omdat het aanbod aan loonwerk bij
hem in de omgeving achterblijft bij de vraag”,
vertelt Cor. Andersom waren volgens Cor enkele
collega’s nogal verbaasd toen de Nederlanders
aangaven dat in de FarmSight-programma’s ook
vrachtwagenritten en grondverzetwerkzaamheden moesten worden opgenomen.

LOONBEDRIJF GERRITS ZWINDEREN
Cor Mechielsen is bekend van loonbedrijf Mechielsen in Oldenhove,
het bedrijf waar hij opgroeide en dat hij later samen met zijn ouders
en zijn broer Leo runde. Ook is hij bekend van veel bestuurswerk
binnen de Cumela-organisatie, zoals het Jongerenbestuur en regionaal bestuurswerk in Groningen. In 2019 nam hij afscheid van
Mechielsen Oldenhove en nam hij het bedrijf van de familie Gerrits
in Zwinderen over. De familie Gerrits, die zelf in 1962 het bedrijf
startte, had geen bedrijfsopvolger. Cor runt het bedrijf samen met
partner Mirjam en zet daarbij in op verbreding van de activiteiten,
met name met de grondverzettak. Mede hierdoor is het aantal vaste
medewerkers in een paar jaar gegroeid van twee naar tien. De naam
Gerrits Zwinderen blijft gehandhaafd. Het bedrijf werkt veel samen
met collega-cumelabedrijven.

RESULTAAT
Het eerste resultaat van het John Deere Expert
Panel is de John Deere 6250R, die inderdaad net
onder de tien ton eigen gewicht zit, maar met
powerboost wel maximaal 221 kW (300 pk) levert. “Dat is dan toch een tastbaar resultaat van
de inbreng van ons panel”, zegt Cor. Hij geeft aan
dat je het eigen voordeel breed moet zien. “De
tijd die je erin stopt, kun je niet rekenen, want een
loonwerker die alle tijd rekent, bestaat niet. Zo
werkt dat niet in ons vak”, stelt hij vast. Hij geeft
aan dat het uiteraard ook een aangename kant
heeft. “Het is voor iedereen goed om op zo’n manier het nuttige met het aangename te verenigen”, zegt hij. De gedreven ondernemer geeft aan
dat de panelleden nog steeds een nauw onderling
contact hebben. “Zo krijg je vanuit verschillende
landen ook direct interessante ontwikkelingen te
horen van zaken die daar spelen, met vaak de
vraag of dat ook iets voor Nederland is.”
Inmiddels zijn ze met John Deere ook al aan de
slag geweest met de 7R-serie en komt er na de
corona-dip wat betreft Cor weer een vervolg.
“Het heeft even wat stilgestaan, maar voor mij
mag het weer los. Het zijn prachtige ervaringen,
waarmee je uiteindelijk dat op het erf krijgt wat
je nodig hebt. Zoals deze 6250R.”

