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Samen sterk
Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van alle bedrijvigheid van Loon- en 
Aannemersbedrijf De Samenwerking BV, Aannemers- en loonbedrijf Vink BV, Loon-, Droog- en 
Mechanisatiebedrijf Wijntjes – Eijbergen BV en SWW Agro BV. Een kijkje binnen deze bedrijven, 
maar ook diverse werkzaamheden en (afgeronde) projecten. Samen sterk, in zowel loonwerk, 
mest- en agri transport, grasdrogen en grond-, weg-, en waterbouw (GGW)!

Zaaien 2o21
    Het zaaien van gewassen is in volle gang!
Zowel op onze locaties in Elsloo als Dwingeloo zijn zaaizaden te verkrijgen.
Wij hebben gras- en maiszaden, groenbemesters en wildbloemenmengsels.
 

Herinrichting Miedloane Westereen
      “Veiliger voor f ietsers en voetgangers”
Het toenemende aantal voertuigbewegingen zorgde bij de omwonenden van de Miedloane 
voor veel overlast. Er is volgens de gemeente in goede samenwerking met de buurt en 
het dorpsbelang gewerkt aan een oplossing. Daar wordt de aankomende maanden aan 
gewerkt. 

De Miedloane wordt veiliger voor fietsers en voetgangers gemaakt. Inmiddels is de weg al een poosje 
dicht vanwege de werkzaamheden. Onderstaande punten zijn de maatregelen die onderandere in 
samenwerking met ons worden uitgevoerd:

 De drempels binnen de bebouwde kom worden korter en hoger, zodat er meer een    
 30-kilometerzone ontstaat.

 De entree van de bebouwde kom wordt aangepast naar de standaardisering binnen de
 gemeente, vergelijkbaar met de komgrenzen op bijvoorbeeld Broekloane, Tsjerkeloane en
 Koailoane.

 De bestaande kunststof drempels buiten de bebouwde kom 
 worden vervangen door 3 nieuwe stenen drempels.

 In de rijbaan richting de brug komen 2 
 versmallingen met een doorrijbreedte
 van 3,60 meter en een lengte van 
 10 meter.

Volg recent nieuws over dit project 
via Dantumadiel of op onze facebookpagina!

    Maïs en teeltregels vanggewas

Naast de keuze voor het maïsras is ook de keuze voor het 
vanggewas belangrijk.  Bepaalde onkruiden in de maïs 
vragen om een specifieke en effectieve aanpak. 

Grasoogst 2021 is begonnen
De grasoogst van 2021 is begonnen! Voor de uitvoering van 
de grasoogst staan wij dit jaar ook weer voor u klaar met:

 2 x zelfrijdende maaimachine waarvan 1 maaien op zwad
 2 x triplemaaier waarvan 1 maaien op zwad
 2 x zwadhark; vier-elements met een capaciteit tot 14m
 8 x complete hakseltreinen, waarvan 2 met opbrengstmeting
 6 x opraapsnijwagen-combinaties
 2 x ronde balenpers (net/folie-folie)

Voor een goede en snelle kuil-conservering gebruiken wij vloeibare toevoegmiddelen van 
Pioneer. Voor iedere situatie het juiste passende middel met een perfecte en exacte dosering 
op de machines. Voor het grasdrogen van uw eigen gras neemt u dan contact op met onze 
grasdrogerij. tel: 0516 51 23 68 of mail naar grasdrogerijoosterwolde@hetnet.nl

Uit voorraad leverbaar!

Voor het onderzaaien van het vanggewas, als de maïs op knie-
hoogte is, hebben wij een 8-rijige machine beschikbaar. Het 
voordeel van deze machine is de zeer beperkte gewasschade 
in de maïs en dat er vlot mee gewerkt kan worden ter beperking 
van de kosten.

 Graszaad assortiment waaronder:
  Weide- en maaimengsels
  Graskruidenmengsels
  Grasklavermengsels
  Sportveld- en gazonmengels

 Groenbemesters / vanggewassen

 Maïszaad, diverse rassen

 Wildbloemenmengsel



Aanleg stuw Watermaten in Zwiggelte

In samenwerking met Dura Vermeer en het 
WDOW hebben wij de stuw ‘‘Watermaten’’ 
in Zwiggelte opgeleverd. In het kader van 
circulair denken is na onderzoek een groot 
deel van de constructie gerenoveerd. 
Tevens is een aantal bouwmaterialen 
hergebruikt.

Wij hebben meegewerkt aan dit project 
door o.a. het uitvoeren grondwerk, het 
zetten van de damwand en het zetten van 
de beschoeiing.

(Mest)transport

    Drijfmest, digestaat, vaste mest 
De afgelopen weken hebben wij veel verschillende meststoffen mogen vervoeren en afleveren. 
Drijfmest, digestaat, vaste mest en compost hebben de weg gevonden naar verschillende locaties. 

Voor het aanbod van vele soorten meststoffen kunt u ook bij ons terecht. 

    Meer dan alleen mesttransport!
Op het gebied van transport kunnen wij meer voor u betekenen. Zo beschikken wij over de middelen 
om meer organische, ruwvoeders, bijproducten en vloeibare restproducten te kunnen transporteren. 
Ook voor levering -en/of transport van diverse losgestorte producten kunnen u van dienst zijn.

Ons wagenpark bevat de volgende opties:

 Mesttransport - AGR-GPS. incl wegen/bemonsteren 
 Vrachtauto’s met kippertrailer
 Vrachtauto’s met walkingfloor
 Haakarm-carrier
 Containerverhuur en afvoer 
 van afval
 Dieplader transport
 Losse trucks voor charterwerk

Plantspecifieke onkruidbestrijding
    Het bestrijden van onkruid in grasland
De praktische uitvoering is een innovatieve veldspuit uitgerust met een speciaal camera-systeem
dat het onkruid ridderzuring herkent en zo gericht bestrijdt Deze nieuwe en revolutionaire methode 
wordt ook wel “Need Farming” genoemd. Het verzorgen van iedere plant in plaats van het hele 
veld, oftewel bestrijding op de plant gericht en geen volvelds bespuiting meer.

Plantspecifieke onkruidbestrijding brengt vele voordelen met zich mee. Denkend aan verminderde 
milieu-belasting, geen groeistilstand gras, beter kwalitatief voer, behoud en stimulans van de 
biodiversiteit, minder chemie en minder oppervlakte water nodig! 

Tevens wordt er positief bijgedragen aan het imago van de landbouw.

De praktische uitvoering is een innovatieve veldspuit uitgerust met een speciaal camera-systeem
dat het onkruid herkent en zo gericht bestrijdt. 

Graslandonderhoud
    Productie van veel en goed ruwvoer vol eiwit
Productie van veel en goed ruwvoer op eigen grond is belangrijk voor een rendabele melkproductie. 
De basis hiervoor is een goede bodemgezondheid, een minimale onkruiddruk en een gezonde 
volle grasmat.

Zorg voor een optimale pH en bekalk tijdig. Een goede pH zorgt dat het gewas de mineralen in 
de bodem optimaal gaat benutten en draagt bij aan een goede opbrengst ondanks de steeds 
krappere gebruiksnormen.

Voer tijdig een goede onkruidbestrijding uit. Onkruiden concurreren met gras en zorgen voor 
verlies aan de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer. Onkruid-bestrijding zorgt voor een hogere 
opbrengst & voederwaarde en draagt bij aan de grassamenstelling & conditie van het weiland.Mestseizoen 2021 volop in actie

Het uitrijdseizoen van meststoffen is alweer enige tijd bezig. Er zijn- en worden veel diverse 
meststoffen vervoerd en uitgereden. Zowel de drijfmest, vaste mest en kunstmest worden met de 
hiervoor benodigde apparatuur en uitrustingen aangewend.

Wij werken in het veld met de breedste banden op de laagste bandenspanning. Daarnaast zijn onze 
machines voorzien van RTK-GPS en sectieschakeling. Er wordt met drie sleepslang bemesters, 
drie tanken en drie vervaeten (driewieler) drijfmest en digestaat uitgereden. Daarnaast wordt er met 
drie machines kunstmest en een aantal meststrooiers vaste mest / compost gestrooid.

Bij onze bedrijven beschikken wij over meerdere trucks met mestopleggers om in alle 
transportbehoefte van mest te voorzien. 

Wist u dat?...
Wij gebruik maken van nestbeschermers tijdens het sleepslangen om de nesten van vele 
weidevogels te beschermen.  Zo dragen wij ons steentje bij aan het weidevogelbeheer. 
Deze is te herkennen als een ‘‘gele dop’’ en wordt over het nest geplaatst.

 

 

Foto nestbeschermer:, herkenbaal als een ‘‘gele dop’’.

Certificeringen 
    Geslaagd! 
In afgelopen periode hebben onze bedrijven weer  alle benodigde bedrijfs-certificeringen 
wederom weten te verlengen. De managementsystemen VCA** Veiligheid, ISO-9001 kwaliteit, 
Voedsel Kwaliteit Loonwerk en GMP+ voedselveiligheid zijn weer weer up-to-date volgens de 
eisen!

    ‘‘Een regionale verbinder!’’ 
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Het toenemende aantal voertuigbewegingen zorgde bij de omwonenden van de Miedloane 
voor veel overlast. Er is volgens de gemeente in goede samenwerking met de buurt en 
het dorpsbelang gewerkt aan een oplossing. Daar wordt de aankomende maanden aan 
gewerkt. 

De Miedloane wordt veiliger voor fietsers en voetgangers gemaakt. Inmiddels is de weg al een poosje 
dicht vanwege de werkzaamheden. Onderstaande punten zijn de maatregelen die onderandere in 
samenwerking met ons worden uitgevoerd:

 De drempels binnen de bebouwde kom worden korter en hoger, zodat er meer een    
 30-kilometerzone ontstaat.

 De entree van de bebouwde kom wordt aangepast naar de standaardisering binnen de
 gemeente, vergelijkbaar met de komgrenzen op bijvoorbeeld Broekloane, Tsjerkeloane en
 Koailoane.

 De bestaande kunststof drempels buiten de bebouwde kom 
 worden vervangen door 3 nieuwe stenen drempels.

 In de rijbaan richting de brug komen 2 
 versmallingen met een doorrijbreedte
 van 3,60 meter en een lengte van 
 10 meter.

Volg recent nieuws over dit project 
via Dantumadiel of op onze facebookpagina!

    Maïs en teeltregels vanggewas

Naast de keuze voor het maïsras is ook de keuze voor het 
vanggewas belangrijk.  Bepaalde onkruiden in de maïs 
vragen om een specifieke en effectieve aanpak. 

Grasoogst 2021 is begonnen
De grasoogst van 2021 is begonnen! Voor de uitvoering van 
de grasoogst staan wij dit jaar ook weer voor u klaar met:

 2 x zelfrijdende maaimachine waarvan 1 maaien op zwad
 2 x triplemaaier waarvan 1 maaien op zwad
 2 x zwadhark; vier-elements met een capaciteit tot 14m
 8 x complete hakseltreinen, waarvan 2 met opbrengstmeting
 6 x opraapsnijwagen-combinaties
 2 x ronde balenpers (net/folie-folie)

Voor een goede en snelle kuil-conservering gebruiken wij vloeibare toevoegmiddelen van 
Pioneer. Voor iedere situatie het juiste passende middel met een perfecte en exacte dosering 
op de machines. Voor het grasdrogen van uw eigen gras neemt u dan contact op met onze 
grasdrogerij. tel: 0516 51 23 68 of mail naar grasdrogerijoosterwolde@hetnet.nl

Uit voorraad leverbaar!

Voor het onderzaaien van het vanggewas, als de maïs op knie-
hoogte is, hebben wij een 8-rijige machine beschikbaar. Het 
voordeel van deze machine is de zeer beperkte gewasschade 
in de maïs en dat er vlot mee gewerkt kan worden ter beperking 
van de kosten.

 Graszaad assortiment waaronder:
  Weide- en maaimengsels
  Graskruidenmengsels
  Grasklavermengsels
  Sportveld- en gazonmengels

 Groenbemesters / vanggewassen

 Maïszaad, diverse rassen

 Wildbloemenmengsel


