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WIERINGA BEDUM
Wieringa Bedum is in het begin van de jaren
zeventig ontstaan toen Arie Wieringa startte
met agrarische en cultuurtechnische dienstverlening. Door overnames en natuurlijke groei is
het uitgegroeid tot Wieringa Bedum, dat sinds
2001 wordt geleid door zoon Peter Wieringa.
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Het bedrijf, heeft zich doorontwikkeld tot een
bedrijf dat in de provincie Groningen opereert
met de takken agrarisch loonwerk, cultuurtechnisch werk en grondverzet. Het VCA-gecertificeerde bedrijf heeft circa vijftig medewerkers in
vaste dienst en huurt zzp’ers in.
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Gedoseerd
innoveren
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WIERINGA
BEDUM

Innoveren om voorop te lopen, doet Wieringa gedoseerd om de kosten in de hand te houden.
Bovendien moet de markt er rijp voor zijn. De juiste balans vinden is volgens Peter Wieringa op
dit moment lastig. Dat ervaart het bedrijf met de NIR-sensor en ziet het voor de grondverzettak in
de energietransitie. Netwerken, uitleggen en gesprekken aangaan in de hele keten helpen daarbij.
Je hoort, ziet of leest over een innovatie en
denkt: daar kan ik mijn klanten echt verder mee
helpen. Dat had Peter Wieringa toen John Deere
met de NIR-sensor op de hakselaar kwam, met
de bijbehorende tools om de veehouders te helpen hun graslandbeheer te verbeteren. Zo verschenen er twee nieuwe John Deere-hakselaars
met NIR-sensor en ging het bedrijf ermee aan de
slag. Drie jaar later heeft slechts een klein percentage van de klanten het opgepikt. “Wij moeten de veehouder diensten leveren waar ze om
vragen”, stelt Peter Wieringa. “Je kunt hem helpen, adviseren en vooroplopen in techniek, maar
het gaat primair om de vraag. Dat hebben we bij
de NIR-sensor duidelijk gemerkt”, zegt hij. Zijn
voorlopige conclusie is dat die NIR-sensor bij het
bemesten vooralsnog beter scoort dan op de
hakselaar.

Wieringa scoort met de NIR-sensor op de sleepslangbemesters beter, omdat veehouders
dan directer resultaat zien.

VEEL ENERGIE

‘VEEHOUDERS
ANALYSEREN PER
KOE ALLES, MAAR
NEMEN VAN HUN
GRAS ALLEEN EEN
MENGMONSTER’

Wieringa heeft er de afgelopen jaren veel energie
in gestopt om de meerwaarde van de NIR-sensor
uit te leggen. “We zien dat we met de plaatsspecifieke opbrengstbepaling de veehouders kunnen
helpen, maar we proeven dat veel boeren daar
geen sterke focus hebben liggen”, stelt hij vast.
Leerlingen van AOC Terra hebben daarvoor voorlichtingsmateriaal gemaakt. “Op de opbrengstkaarten kun je aanwijsbaar laten zien hoe de
opbrengsten binnen percelen variëren en waar er
voor de veehouder winst te behalen is”, vertelt de
ondernemer. Wieringa stelt vast dat een deel van
de veehouders zich toch meer focust op het management van de veestapel dan op het graslandbeheer. “Ze analyseren per koe alles, maar nemen
van hun gras alleen een mengmonster”, aldus
Wieringa. Verder wijst hij op een misverstand,
namelijk dat een aantal veehouders wel eens
denkt dat hij ze per se deze dienst willen verkopen. “Wij investeren erin omdat we denken de
veehouder ermee te kunnen helpen in de vorm
van meerwaarde voor hun bedrijf”, legt Wieringa
uit. Hij ziet dat er nog steeds klanten zijn die

amper weten wat de NIR-sensor kan en welke
meerwaarde die kan hebben.

MEST SCOORT BETER
Dat de eigen beeldvorming van de veehouder
blijkbaar belangrijk is, ziet hij terug in een hogere
acceptatie van de NIR-sensor op de bemestingsapparatuur. “We zetten de NIR-sensors in het
voorjaar ook op onze twee Schouten-sleepslangbemesters en daar scoren we er beter mee”, zegt
Wieringa. Hij verklaart dit omdat de veehouder
dan snel resultaat ziet in een egalere en homogenere grasgroei op de verschillende percelen. Ook
hier toont hij enkele voorbeelden van op vaste
stikstofgift uitgevoerd plaatsspecifiek bemesten,
waarbij de gift in kubieke meters per hectare wel
een derde varieert bij de verschillende vrachten.
“Door zo gericht plaatsspecifiek op stikstof te bemesten, bespaart de veehouder direct kunstmest.
Dat pikt hij blijkbaar sneller op dan het vertalen
van opbrengstgegevens bij het hakselen.”
Wieringa snapt wel dat menig veehouder er nu
nog niet wat extra voor over heeft. “De marges
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zijn erg krap en een extra uitgave voor een abonnement op onze NIR-service past dan niet”, aldus
Wieringa. Hij geeft aan dat dit voor hem de afweging om te investeren in innovatieve technieken
lastiger maakt. “Je moet toch blijven innoveren
om voorop te lopen. Over een paar jaar kan het
anders zijn, maar dan ben je te laat.”

GRONDWERK WEL

‘JE MOET BLIJVEN
INNOVEREN EN
INVESTEREN, MAAR
WEL GEDOSEERD OM
HET BEDRIJF GEZOND
TE HOUDEN’

Dat het anders kan, ziet hij bij de tak cultuurtechnisch werk. “We voeren veel kavelverbeteringsopdrachten uit voor akkerbouwers boven in
Groningen”, vertelt de ondernemer. “Daar is de
grond duur en de akkerbouwers hebben er de €
3000,- tot € 5000,- per hectare voor over”, zegt
Wieringa. Hij geeft aan dat akkerbouwers meer
met de grond bezig zijn en de resultaten direct
terugzien. “Het bevestigt ons dat diensten die
leiden tot betere percelen en daaraan gekoppeld
opbrengstverbetering waarde hebben.”
Deze ontwikkelingen zijn voor hem een reden
door te gaan met de NIR-sensor. “We hebben nu
enkele veehouders die de voordelen wel ervaren
en het oppikken. We verwachten dat deze markt
op termijn zal groeien”, zegt Wieringa. Hij voelt
zich daarin gesteund door John Deere. “Mensen
van John Deere zijn vanuit Amerika hier geweest
om te bespreken hoe de NIR-sensor wordt ervaren. Ook zij leren daarvan en je proeft dat ze al
bezig zijn met vervolgstappen”, aldus Wieringa.
Dergelijke netwerken en communicatie ervaart
hij als belangrijk om hierin de juiste beslissingen
te kunnen nemen. “Ik bezoek daarom fabrikanten, studiebijeenkomsten en collega’s die met
dergelijke ontwikkelingen bezig zijn.”

ENERGIETRANSITIE OPGEPAKT
De energietransitie voor de grondverzettak ziet
hij ook als een lastig vraagstuk. “Wij werken in

Als onderaannemer krijgt Wieringa nog weinig vraag naar emissieloze techniek voor de grondverzettak. Hij gaat wel gedoseerd investeren voor met name diensten in de stad Groningen.

onderaanneming, maar daar wordt CO2-neutraal materieel nog weinig gevraagd. Tegelijk
zien we dat de stad Groningen stappen zet.
Daarbij zal de emissieloze zone in de stad Groningen waarschijnlijk steeds groter worden.
Daar zullen we op moeten inspelen.”
Wieringa heeft daar al stappen in gezet met
1200 zonnepercelen en het daaraan gekoppelde
CO2-neutrale kantoor. Een volgende stap is
daadwerkelijk investeren in CO2-neutraal materieel. “We zijn ons aan het oriënteren op waterstof en elektrisch”, zegt hij. “We overwegen
serieus op korte termijn een emissieloze knijperbakwagen te kopen om erbij te zijn”. Wieringa
bezoekt ook hiervoor collega’s en fabrikanten en
heeft een studieavond over waterstof op de
planning staan.
In alles ziet Wieringa ook dit als een gedoseerd
traject. “Ook hier geldt dat we deze investering
niet direct zullen kunnen doorberekenen, maar
je hebt het nodig om erbij te zijn. Daarom investeren we hier ook gedoseerd om het bedrijf gezond te houden. Je moet erbij zijn om de klanten
te bedienen, maar wel zo dat je het bedrijf gezond houdt voor de continuïteit.”

Samen met leerlingen van AOC Terra
is voorlichtingsmateriaal gemaakt,
zoals verschillende taakkaarten en
deze strooifolder.

PERCEELSVERBETERING
Cultuurtechnisch werk is al vanaf het begin een
sterke specialiteit van Wieringa Bedum. Daaronder
valt ook perceelsverbetering en het graven en onderhouden van sloten. Dit werk neemt de laatste jaren
toe. Voor deze tak is er onlangs geïnvesteerd in deze
nieuwe 299 kW (407 pk) sterke John Deere 8R370.
Wieringa heeft ook de quad-rups-variant van John
Deere en een Claas-rupstrekker op proef gehad. Deze
gaven Wieringa echter te weinig voordelen in het
veld ten opzichte van een wieltrekker, maar wel het
bezwaar dat ze voor transport vaker op de dieplader
moeten worden gezet.
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