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Al sinds begin maart is Boven
Loonwerk BV uit Finsterwolde bezig
met het uitrijden van mest op zowel
grasland als bouwland. Dankzij
het drogere weer draaien de vier
sleepslangcombinaties van het bedrijf
bijna onafgebroken om maximaal
drijfmest te kunnen aanwenden. Zeker
door de hoge kunstmestprijzen is de
animo groot, vertelt Reinie Boven.
Chauffeur Rolf van Dijk is sinds half februari aan
het werk in de mest. Samen met zijn collega Patrick Vennink, die de pompunit bedient, vormt hij
het vaste duo op de sleepslangcombinatie. Na de
start op het grasland is het nu dag aan dag doorwerken in de tarwe om zoveel mogelijk dierlijke
mest te kunnen toepassen. Zeker dit jaar is er veel
vraag naar mest en rijden de verschillende distributeurs af en aan naar de kleigrond in het Groningse Oldambt. Loonbedrijf Boven werkt vooral
in opdracht van verschillende distributeurs, die
de afspraken met de boeren maken.
Voor dit werk heeft het bedrijf vier nagenoeg
identieke Schouten-sleepslangcombinaties met
een werkbreedte van 12 meter. Eén daarvan
werkt vanaf een pompcontainer, die vooral wordt
ingezet voor de aangevoerde mest. De andere
hebben een losse pompset en kunnen ook vanaf
de silo of mestzak van klanten werken.
Voor het vullen van de silo’s en mestzakken heeft
Boven inmiddels ook een eigen vrachtauto op de
weg. Deze rijdt in de winter de opslagen vol en
wordt nu ook ingezet voor de aanvoer van mest.
Door de grote vraag naar mest is vooral de transportcapaciteit de beperkende factor geworden.
Gelukkig heeft Boven daar nog geen last van,

vertelt Reinie Boven. “We hebben sinds de start
van het seizoen eigenlijk continu door kunnen
werken”, zegt ze. “Alleen in maart hebben we een
week stilgestaan, omdat het te nat was.” Die
week wordt inmiddels ruim gecompenseerd
doordat het sindsdien droog is en niet al te warm.
“De tarwe groeit daardoor niet zo hard en dat
maakt het mogelijk om nog steeds mest uit te
rijden”, vertelt Reinie. Ze verwacht dat het zeker
tot begin mei door kan gaan in de tarwe. “Dan is
ook de eerste snede weer gemaaid, dus kunnen
we zo met een aantal combinaties weer door op
het grasland.”
Als de piek in het bemesten van tarwe is gedaan,
verwacht Boven ongeveer 200.000 kuub mest
uitgereden te hebben. De combinaties zijn eind
april nog van zes uur in de ochtend tot tien uur ’s
avonds aan het werk. Dagelijks zijn er dus alleen
al acht tot tien mensen nodig om de capaciteit
volledig te benutten. Daarnaast gaan natuurlijk
de andere werkzaamheden in het loonwerk, fourage, transport en op het eigen akkerbouwbedrijf
ook gewoon door benadrukt Reinie. “Daarom zijn
wij zo trots op ons team dat er iedere dag weer
vol enthousiasme tegenaan gaat!”
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