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20 mei 2009: een rondje door de Kop van Noord-Holland

Planttechniek blijft op het land
Het had de dagen ervoor 40 mm geregend en ook
op 20 mei blijft het niet droog. Het spuitwerk gaat
desondanks gewoon door. Opvallend in het noordelijke Noord-Holland zijn de vele machines voor het
planten van kool en ijsbergsla die na hun dagelijkse
portie werk in het land achterblijven. Dat werkt efficiënter dan ze weer naar huis toe halen. Het frezen
van aardappelen lijdt wat onder het vocht; op lichte
grond wordt geschoffeld. We treffen een van de
weinig overgebleven witloftrekkers bij het zaaien.

Cees Vijn is met zijn 16-jarige DX 86 van Deutz-Fahr en 21 meter brede spuit
van Beyne (met driftarme doppen) bezig met een fytoftora-bespuiting in aardappelen. Die zijn van het ras Opperdoezer Ronde. Vijn woont zelf ook in Opperdoes (onder de rook van Medemblik) en verbouwt tevens kool en graan.

Robin Hiemstra van de gelijknamige firma uit Middenmeer
is voor deze dag klaar met het planten van ijsbergsla en
steekt wat grond van de pakkerrol van de hakenfrees. Achter
deze frees wordt aan weerszijden van de nog te planten sla
vloeibare kunstmest in de grond gebracht en preventief
gespoten tegen onkruid. Op de achtergrond het beregenen
om de plantjes op de lichte grond beter aan te laten slaan.

Frank Hoitink (links) en Erik Juurlink zijn bezig met de ‘fijnstelling’ van de Kongskilde
Vibro Crop van Frank die achter de Fiat 580 DT van Juurlink zit. De cichorei staat er
redelijk op, maar het kruiskruid beter. Dat moet net voor het bloeien toch wel een
kopje kleiner. De oude maar lichte Fiat (met bijna 10.000 uren op de teller) neemt op
dit moment de plaats in van de moderne maar relatief zware trekker van Hoitink,
omdat ze onnodige bodemverdichting willen voorkomen. Hoitonk en Juurlink werken
niet ‘officieel’ samen, maar doen vooral aan burenhulp.

Marcel Verbruggen selecteert een deel van z’n
17 hectare tulpen op soort. Een injectiespuit met
glyfosaat neemt het verdere werk voor z’n rekening.

De zware New Holland T8020 van Granneman uit Slootdorp wacht aan de Dolfijnweg op de dingen die komen gaan. Een hakenfrees van Struik en een Quarz 7 zaaibedcombinatie van Lemken houden hem gezelschap. De zelfrijdende rupsaangedreven achtrijige plantmachine van Tumoba uit Barendrecht staat een paar meter verderop. De ontvanger van het rtk ‘global positioning system’ SBGuidance op de trekkercabine zorgt ervoor dat de blauwe krachtpatser en de planter recht door (de
voormalige) zee gaan. De combinatie werkt 6 meter breed en de trekker staat op dubbellucht in de maat 710/70R42.
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Het frezen van de aardappelen gaat Jan Holtrop
niet naar de zin; de grond is nog te vochtig: “Het
blijft droog, dus we gaan morgen wel verder.”

Trekkerchauffeur Martin Wammes (links) van loonbedrijf Wim Hopmans in Wieringerwerf gunt
zich heel even tijd om samen met witlofteler Johan Huisman te poseren. Wammes is bezig met
een perceel van ruim 7 hectare en zaait in vooraf gevormde ruggen. Deze zijn door de overvloedige
regenval en nu een redelijk droge dag “precies goed”. De bovenkant van de ruggen krijgen in
dezelfde werkgang een bespuiting tegen onkruid.
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