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In deze nieuwsbrief willen wij u weer op 

de hoogte brengen van actualiteiten die 

spelen op en rondom ons bedrijf De 

Samenwerking BV. Sinds de vorige 

nieuwsbrief in mei is er tot nu toe weinig 

neerslag gevallen, dit heeft er toe geleid 

dat er tijdens de zeer droge zomer-

maanden weinig oogstwerk heeft 

plaatsgevonden op agrarisch gebied. 

Vele agrariërs zagen een ruwvoertekort 

als bedreiging voor de winter. Nu de 

herfst is aangebroken en er nog steeds 

groeizame omstandigheden zijn, is bij 

velen het tekort alweer flink opgevuld. 

 

Naast het rustige agrarische oogstwerk 

zijn de werkzaamheden in de GWW en 

transport constant doorgegaan. Vele 

grote en kleine klussen zijn tot uitvoering 

gebracht. Hierdoor heeft alle personeel 

wel continuïteit van werk behouden.  De 

kracht van ons bedrijf!  Een andere 

kracht uit de regio is de saamho-

righeid. Door snel en gezamenlijk 

optreden van boeren, loonwerkers en 

brandweer bij de natuurbrand in 

Wateren, in het Drents-Friese Wold, is 

voorkomen dat diverse campings en 

woonhuizen door brand verwoest 

zouden worden. Er is gezamenlijk een 

vlotte watervoorziening en aanvoer 

van water naar de brand gerealiseerd. 

MAISOOGST 2018 

IN DEZE UITGAVE: 

De maïsoogst van 2018 ging dit jaar 

extreem vroeg van start. Door een zomer 

met veel zon-uren was de maïs eerder 

oogst r i jp . Door de pracht ige 

omstandighden konden de twee oogst-

treinen van De Samenwerking BV  

constant doordenderen. Dit jaar geen 

modder, maar stof op de machines. 

De lagere opbrengst van de maïs en 

droge ondergronden resulteerden in een 

extreem vlotte oogst met ook minimale 

oogstkosten voor de klanten. De Samen-

werking BV werkt al jaren met een 

gedeeld tarief in uren en hectares. Ook 

dit jaar bewijst dit systeem zich. 

De medewerkers hebben  hun uiterste 

best gedaan om de maïs op de 

gewenste manier te hakselen en aan 

de bult te rijden. Onze bultspecialisten 

hebben ware kunstwerken gecreëerd 

van de verse voorraden snijmaïs.  

Volg ons op: 
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In afgelopen periode heeft De Samenwerking 

BV ook weer op diverse agrarische locaties 

verhardingen en voeropslagen gemaakt.  

AANLEG SLEUFSILO’S 

VOORSTELLEN: 

Tjeerd de Jong 

Geboren:  
29 juli 1970. 

Woonplaats: Oosterwolde. 

Burgerlijke staat: Tjeerd is 

getrouwd en heeft drie 

kinderen. 

In dienst: Augustus 2018. 

Functie: Tjeerd is in dienst 

gekomen na een opleid-

ingstraject bij Staatsbos-

beheer en werkt inmiddels 

als chauffeur op de tractor. 

DOORZAAIEN 

GRASLAND 

OOK ALLEEN KLAVERS 

De Samenwerking BV kan uw grasland 

doorzaaien met een Vredo doorzaai-

machine van 5,8m breed met dubbele 

schijven. Het systeem dat het zaad in 

de grond brengt voor een snelle 

kieming en worteling. 

De doorzaaimachine is ook speciaal 

aangepast om klavers te kunnen 

doorzaaien in de bestaande zode.  

Hiermee kan het fijne klaverzaad 

gezaaid worden vanaf 2kg/ha. UNIEK 

SYSTEEM!!  

Melkfabrieken zijn bezig met het 

stimuleren van biodiversiteit bij de 

veehouders. De Samenwerking BV 

biedt kruidenrijke grasmengsels en 

klavermixen aan die voldoen aan de 

eisen vanuit de melkfabrieken. Het zijn 

mengsels die kunnen bijdragen in 

duurzaam-heidspunten en of toe-

slagen. 

BETONPAD 

DONKERBROEK 
Voor de gemeente Ooststellingwerf heeft De 

Samenwerking BV een nieuw betonpad 

aangelegd  aan de Bovenveld te Donkerbroek. 

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE 

TJONGER - EASTERSKAR 
Voor It Fryske Gea is De Samenwerking 

BV bezig met de realisatie van de 

Ecologische verbindingszone Tjonger - 

Easterskar. 

Het werkgebied is gelegen tussen rivier 

de Tjonger en natuurgebied Easterskar 

in de gemeente Fryske Marren nabij 

Rotstergaast en Heerenveen. 

De uitvoering van de werkzaamheden 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

BIOD
IVERS

ITEIT
 

 Landmeetkundige werken; 

 Opruimwerkzaamheden; 

 Bosbouw en boomrooierij; 

 Grondverzet met diverse 

rupskranen en dumpers; 

 Waterbouwkundige werken 

met duikers, inlaten, 

onderleider en helofytenfilter; 

 Bijkomende werkzaamheden. 



ONKRUIDBESTRIJDING 

GRASLAND 
Het najaar is zeer geschikt voor het 

uitvoeren van een onkruidbestrijding in 

grasland. De sapstromen in de 

onkruiden gaan richting de wortel en 

de kans op een goed resultaat wordt 

hierdoor vergroot. De droge zomer 

is van grote oorzaak geweest op de 

ontwikkeling van vele onkruiden. 

Onkruidbestrijding is zeer effectief en 

zorgt voor een hogere opbrengst, 

voederwaarde en draagt bij aan de 

grassamenstelling en conditie van het 

weiland. Daarnaast stoelt gras in het 

najaar van nature sterk uit en heeft dan 

de kracht om dicht te groeien. 

De Samenwerk ing BV kan de 

onkruidbestrijding uitvoeren zowel plant-

specifiek bij het onkruid ridderzuring als 

volvelds wanneer er meer onkruiden 

dan alleen ridderzuring staan. 
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LANDVERBETERING /

GRASLAND REALISATIE 
Het najaar van 2018 leent zich 

uitstekend voor het uitvoeren van 

landverbetering en het veranderen 

van bouwland in grasland.  

Vele percelen maïs– en aardappel-

land zijn door onze vakmannen 

geploegd, cultuurtechnisch geëga-

liseerd, bekalkt en evt gewoeld. Tot 

slot zijn de gras/klaver/kruidenrijke 

mengsels ingezaaid met de nieuwe 

zaaimachine van 3m breed die 

beschikt over 64-uitlopen! 

Ook wordt er veelvuldig van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om 

percelen bouw– en grasland te 

voorzien van een onderhouds 

bekalking met kalk en of vloeibare 

compost.  Door in het najaar te 

bekalken kan de bodem direct met 

de kalk aan de slag. 

WOONRIJP MAKEN 

OLDEHOLTPADE 
In opdracht van Bouwbedrijf Kemper en 

de gemeente Weststellingwerf is De 

Samenwerking BV bezig met het 

woonri jpmaken van de st raten 

B u i t en k a mp  e n  V o o r k a m p  t e 

Oldeholtpade. De werkzaamheden 

bestaan uit het uitvoeren van 

grondwerken, rioleringen,  aanbrengen 

funderingen en straatwerkzaamheden. 

HERFSTONDERHOUD 

BERMEN EN SLOTEN 
Het herfstonderhoud van de water-

gangen en bermen is in volle gang. 

Het goed en tijdig onderhouden van 

watergangen is van essentieel belang 

voor een goede afwatering. 

Voor het onderhouden van bermen 

en watergangen kan De Samen-

werking BV u voorzien van: 

 Klepelen bermen & volvelds. 

 Klepelen taluds. 

 Bosmaaien rondom obstakels.  

 Maaikorven groot en klein; dmv 

tractoren, midi-, mobiel– en 

rupskranen. 

 Maaikorven direct op de kar 

achter de mobiele kraan.  

 Opschuiven vrijgekomen afval. 

 Opruimen en afvoeren afval. 

Informeert u gerust eens naar de       

mogelijkheden waarmee wij u  

van dienst kunnen zijn. 



HERINRICHTING KLEIN-GRONINGEN 
 Riolering- en bemalingswerken incl. 

putten en aansluitingen; 

 Realiseren elementenverhardingen 

en kantopsluitingen; 

 Straatwerkzaamheden; 

 Terreininrichting en goenvoorziening. 

“Uitgelicht” 

“Kwaliteit is in één keer 

raak schieten, in plaats 

van met hagel schieten 

in de hoop dat er een 

konijn voorbij loopt” 

Jos Burgers 

RIOOLWERKZAAMHEDEN 

APPELSCHA 
In Appelscha zijn riool- en straatwerk-

zaamheden uitgevoerd aan de 

Wiltingerweg en Industrieweg. 

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 

 100% plantaardig product uit 

vergisters van de Suiker Unie.   

 Geen uitrijdverbod. 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. Ook mogelijk voor 

derogatiebedrijven! 

 Veel kali, een neutraliserende 

waarde (bekalken) en 

organische stof. 

 Zeer geschikt als aanvulling op de 

drijfmest en kunstmest. 

Ook voor VASTE COMPOST en 

CHAMPOST ! 

GESLAAGDE  

DEMO-MIDDAG 
Eind augustus heeft De Samenwerking BV een 

zeer geslaagde demo-middag georgani-

seerd. Tijdens deze middag hebben vele 

geïntereseerden kennis gemaakt met de 

unieke plant-specifieke veldspuit. Daarnaast 

was er kennis en info aanwezig over gras– en 

maïsteelt, bemesting, dataverzameling met 

drones en de  bodemscanner. 

GROENE MESTSTOF 

VLOEIBARE COMPOST 

Voor de gemeente Opsterland is De 

Samenwerking BV bezig met de 

complete herinrichting van  Klein-

Groningen nabij Wijnjewoude. De 

werkzaamheden bestaan uit: 

 Opruimwerkzaamheden; 

 Grondverzet met diverse kranen; 

FLYERS MAIS 2019 

Op aanvraag / af te 

halen op kantoor. 

Stevige maisrassen 

met flinke zetmeel-

opbrengsten. 


