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Voor u ligt de nieuwsbrief van De Samen-

werking BV. Uit reacties hierop kunnen wij 

concluderen dat deze door u altijd goed 

wordt gelezen. De afgelopen periode zijn 

we ook weer volop in de weer geweest 

met de meest uiteenlopende werken en 

transporten. We krijgen ook af en toe te 

horen “Jullie zijn ook altijd druk”, dat klopt 

gelukkig. Dit betekent ook dat we het 

afgelopen jaar ons team met vakbekwa-

me medewerkers  hebben kunnen ver-

sterken. Inmiddels zijn er 40 medewerkers 

in vaste dienst. Wij zijn er trots op dat deze 

medewerkers altijd voor ons klaar staan 

om u van dienst te zijn. 

Zonder deze mensen is een bedrijf als ons 

nergens. Hier zullen we met z’n allen onze 

waardering voor moeten tonen, want het 

lijkt zo gewoon! Voor ons is het een 

uitdaging om ook in de toekomst 

gebruik te kunnen blijven maken van 

deze waardevolle mensen met kennis 

en instelling. Een tekort aan vakbe-

kwame medewekers dreigt namelijk 

voor vele sectoren en ook de MBO-

opleidingen lopen niet over van leer-

lingen. Wij zijn dan ook erg wijs met ons 

team van medewerkers die voor ons 

willen werken en voor u door het vuur 

gaan. Laten we dat niet vergeten! 

PLANT-SPECIFIEKE BESTRIJDING 

RIDDERZURING IN GRASLAND 

IN DEZE UITGAVE: 

In samenwerking met Agrifac en 

Dronewerkers gaat De Samenwerking BV 

het onkruid ridderzuring “plant-specifiek” 

bestrijden in grasland. 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 groeisti lstand 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. Daarnaast wordt er 

gevlogen met een drone om de on-

kruiden te detecteren. Doelstelling 

voor de toekomst is om van de drone-

beelden taak-kaarten te verkrijgen 

met plant-specifieke informatie. Op 

basis van de taak-kaarten kan de 

veldspuit vervolgens plantspecifieke 

onkruid-bestrijding uitvoeren. 

Volg ons op: 
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In afgelopen periode heeft De Samenwerking BV 

alle benodigde bedrijfs-certificeringen wederom 

weten te verlengen. De managementsystemen 

VCA** Veiligheid, ISO-9001 kwaliteit, Voedsel 

Kwaliteit Loonwerk en GMP+ voedselveiligheid 

zijn weer volledig goedgekeurd aan de eisen. 

CERTIFICERINGEN 

EVEN VOORSTELLEN:……. 

Arjan van der Hoef 

Geboren:  
24 juli 1997. 

Woonplaats: Appelscha 

Burgerlijke staat: Arjan 

heeft een relatie met 

Anna. 

In dienst: Mei 2017. 

Functie: Arjan is in dienst 

als  all-round mede-

werker in het agrarische 

loonwerk. 

Richard Hesselink 

Geboren:  
23 oktober 1993. 

Woonplaats: Oldeberkoop. 

Burgerlijke staat:  

Richard is vrijgezel(lig). 

In dienst: December 2016. 

Functie: Richard is in dienst 

gekomen als tractor-

chauffeur. Hij is actief in 

zowel de GWW als in het 

agrarische werk. 

Luitjen Mulder 

Geboren:  
4 juli 1964. 

Woonplaats: Nieuwehorne. 

Burgerlijke staat: Luitzen is 

samenwonend. Hij heeft 2 

zonen en 2 kleinkinderen in 

Denemarken wonen. 

In dienst: Maart 2018. 

Functie: Luitjen is in dienst 

als chauffeur in het 

loonwerk en op de 

vrachtauto. 

Hillebrand de Haan 

Geboren:  
5 mei 1979. 

Woonplaats: 
Hoornsterzwaag. 

Burgerlijke staat: Hillebrand 

is samenwonend en heeft 

2 kinderen. 

In dienst: Mei 2018. 

Functie: Hillebrand is in 

dienst als chauffeur op de 

vrachtauto en kan ook in 

het loonwerk actief zijn. 

GRAS, MAIS EN 

DIVERSE ZADEN 

De afgelopen jaren is het assortiment 

zaden flink uitgebreid. Zowel voor 

agrariër, bedrijf als particulier.  

Voor ieder gebruiksdoel het juiste 

mengsel. 

 Maïszaden. 

 Grasland en 
veeteeltmengsels. 

 Klavers.  

 Gras-kruidenmixen/ 
biodiversiteit. 

 Recreatie en sport/ gazon. 

 Bloemenmengsels. 

 Groenbemesters.  

Neem contact op voor de 

mogelijkheden. 

Gevraagd / Aangeboden: 

Alle soorten drijfmest 

HERINRICHTING 

OOSTERWOLDE 
De Samenwerking BV heeft de volledige herin-

richting van de parkeervoorzieningen in het cen-

trum van Oosterwolde uitgevoerd. De opdracht-

gever was de gemeente Ooststellingwerf. 



RIOOLWERKZAAMHEDEN 

NOORDWOLDE  

In Noordwolde heeft De Samenwerking 

BV de aanleg en vervanging van 

rioleringen in en rondom de Rotanstraat 

te Noordwolde gerealiseerd. Opdracht-

gever van dit werk was de gemeente 

Weststellingwerf. Het werk bestond uit 

grondwerken, aanbrengen van ge-

scheiden rioleringssytemen met putten 

en het realiseren van de verhardingen. 
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Het uitrijdseizoen van meststoffen is 

volop bezig. Er zijn en worden veel 

meststoffen vervoerd en uitgereden. 

Zowel drijfmest, vaste mest als 

kunstmest worden met de hiervoor 

benodigde apparatuur en uitrustingen 

aangewend op het land . 

Voor het seizoen 2018 is een Vervaet 

hydro-trike vervangen door een 

rebuild-versie met volledige RTK-GPS 

besturing. Er is een nieuwe losse truck  

in gebruik genomen voor de tanktrailer 

en er is een extra truck met mest-

oplegger aan het assort iment 

toegevoegd. 

Op dit moment is De Samenwerking BV  

de laatste maïs met drijfmest in de rij in 

één werkgangaan aan het zaaien. 

Zowel de 8-rijige maïszaaier als de 

bemester werken met sectie-afsluiting 

volledig RTK-GPS gestuurd.  Dit is een 

uniek werkend systeem in de praktijk. 

MESTSEIZOEN 

VOLOP IN ACTIE 

GRASOOGST 2018 

De grasoogst van 2018 vindt is in volle 

gang. Voor de uitvoering van de 

grasoogst staat De Samenwerking BV 

voor u klaar met: 

2 x zelfrijdende maaimachine;  

      2018 > één Big M vervangen.     

       Nu mogelijkheid voor maaien op zwad  

1 x Zwadhark; vier-elementen 12,5m 

4 x complete hakseltreinen;   

     hakselaar+ silagewagens + verdeler 

4 x opraapsnijwagen-combinaties 

     Opraapsnijwagen + verdeler 

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. 

MOLENBOSCH 

OLDEBERKOOP 

Voor Plaatselijk Belang Oldeberkoop is 

De Samenwerking BV bezig met het 

uitvoeren van werkzaamheden in het 

Molenbosch te Oldeberkoop. 

De werkzaamheden bestaan uit het 

opschonen van vijverpartijen, herstellen 

van watergangen en grondwerk-

zaamheden. De vrijgekomen bagger 

en slatsel wordt afgevoerd. 

Ook worden er paden in de bossen 

aangelegd en hersteld. Dit alles om het 

Molenbosch weer in de oorspronkelijke 

staat terug te brengen. 

 



AANLEG SLEUFSILO’S EN VERHARDINGEN 

De Samenwerking BV is constant actief  

met het aanleggen van verhardingen 

en voeropslagen. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd voor agrariërs, 

bedrijven en particulieren. 

De verhardingen bestaan uit de 

aanleg van complete bestratingen 

incl. putten en rioleringen, het 

aanbrengen van  betonplaten, het  

realiseren van asfaltverhardingen en het 

realiseren van sleufsilo’s met betonnen 

keerwanden. Ook voor  gescheiden 

afvoersystemen van perssappen en 

hemelwaterafvoer bent u bij De 

Samenwerking BV aan het juiste adres.  
 

Voor iedere situatie bieden wij graag 

een passende oplossing. 

“Uitgelicht” 

“Wie zijn eigen  

weg gaat,  

kan door niemand 

worden ingehaald” 

TRACTORBUMPER IN 

GEBRUIK GENOMEN 
De Samenwerking BV heeft een nieuwe 

Case IH tractor in gebruik genomen met 

een tractorbumper. 

De tractorbumper draagt bij aan de 

verkeersveiligheid op de weg. De 

zichtbaarheid van de tractor is vergroot 

en de bumper biedt tevens frontale 

aanrijdbeveiliging van de voorwielen. 

Innovatief en duurzaam voor veiligheid! 

Als het nauwkeurig en  

duurzaam moet…. 

Gecertificeerd voor: 

 VCA** 

 ISO-9001 

 VKL 

 GMP+ 

  

                 

  www.desamenwerkingbv.nl 

Telefoon:  ( 0561 ) 42 16 41  

E-mail:  

Info@desamenwerkingbv.nl 

Loon– en aannemersbedrijf 

De Samenwerking BV 

Noord 11 

8424 PG Elsloo 

Voor: 

 Actueel nieuws 

 Ontwikkelingen 

 Projecten 

 Downloads 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Ter aanvulling van het leveringspro-

gramma meststoffen is het product 

vloeibare compost toegevoegd. Het 

betreft een plantaardig product 

afkomstig uit vergisters van de Suiker 

Unie.  Dit product valt onder compost en 

kan het jaarrond worden uitgereden. De 

stikstof en fosfaat in het product tellen 

minimaal mee in de gebruiksruimte als 

organische meststof. Daarnaast beschikt 

het product over veel kali, een neutrali-

serende waarde en organische stof. 

HERINRICHTING 

AKKRUM 
Voor de gemeente Heerenveen is De 

Samenwerking BV nog druk doende met de 

laatste fase van de werkzaamheden voor de 

herinrichting van de wijken Tûntsjes en 

Boarnsterdyk te Akkrum.  

AANLEG PAARDENBAK 
In Oosterstreek heeft De Samenwerking BV 

een zeer complete en prachtige  paardenbak 

aangelegd. Tevens zijn, om het geheel af te 

maken, ook de verhardingen gerealiseerd . 

GROENE MESTSTOF 

VLOEIBARE COMPOST 


