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Elsloo bij het bedrijf opgestegen voor 

een ballonvaart over de regio. 

Verspreid over de beide jubileum jaren, 

2019 en 2020, staan nog een aantal 

feestelijke activiteiten op het pro-

gramma. Wij houden u op de hoogte 

zodra er meer bekend is . 

ONKRUIDBESTRIJDING IN GRASLAND 

IN DEZE UITGAVE: 

Door de droge zomer is het aandeel 

onkruiden in grasland flink toegenomen. 

Het najaar is dan ook 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. 

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 Samenwerking BV 

kan de onkruid-

Volg ons op: 

bestrijding volvelds uitvoeren en plant-

specifiek gericht op ridderzuring en 

paardenbloem met de Agrifac 

Condor en AiC-Plus camerasysteem. 

Voordelen plant-specifieke bespuiting:  

 Verminderde milieu-belasting. 

 Geen groeistilstand van het gras en 

beter kwalitatief voer. 

 Behoudt en stimulans biodiversiteit. 

 Minder chemie en water benodigd!  
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In deze nieuwsbrief willen 

wij u weer op de hoogte 

brengen van actuali-

teiten die spelen op en 

rondom ons bedrijf De 

Samenwerking BV. Het is 

dit jaar 25 jaar geleden 

dat het bedrijf in BV-

vorm is overgenomen 

van de coöperatie door 

de familie Betten. Als 

ware verassing voor de 

familie Betten is dit 

heuglijke feit gevierd met een rondrit 

door het dorp Elsloo en een gezellig 

samenzijn met al het personeel.  Omdat 

de familie Betten altijd klaar staat voor 

het personeel hebben zij, als waardering 

voor hun inzet, van de personeelsvere-

niging een ballonvlucht cadeau gekre-

gen. Eind augustus is de luchtballon in 
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Afgelopen voorjaar is er een zeer 

geslaagde reünie gehouden. Veel (oud) 

personeel en oud-bestuursleden van de 

Coöperatie waren aanwezig. Foto's, 

documenten en een tentoonstelling 

zorgden ervoor dat diverse verhalen en 

annekdotes met elkaar zijn gedeeld. Het 

was een prachtige middag met een 

gezellige afsluiting. Iedereen bedankt! 

GESLAAGDE REÜNIE 

GEEN 

MAÏSDEMO  

 

MESTSEIZOEN  

INFILTRATIERIOOL 

APPELSCHA 

AANPASSING WATERSYSTEEM  

POLDER WAARD NIEUWLAND  
Voor Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier is De Samenwerking BV 

al geruime tijd bezig met de aanpassing 

van het water-systeem Polder Waard 

Nieuwland Fase 2 nabij Hippolytushoef 

in de provincie Noord-Holland.  

De werken bestaan uit het verruimen 

van watergangen en aanleggen van 

kades met vrijgekomen grond. Daar-

naast het aanbrengen van dammen 

en duikers en het realiseren van  

een behoorlijk aantal kunstwerken 

voor de waterbeheersing behoren 

tot het project.  

In opdracht van Wetterskip 

Fryslân heeft De Samen-

werking BV een infiltratieriool 

aangebracht aan de Brugge-

laan te Appelscha.  Alle 

aangrenzende tuinen en af-

voeren zijn erop aangesloten. 

De droge zomer  heeft ook 

maïsteelt technisch gezien 

gevolgen voor de gewas op het 

gebied van bevruchting, 

verbranding en verdroging. 

Hierdoor geeft het maïsdemo-

veld in Appelscha helaas niet 

een goed representatief 

beeld van de verschillende 

maïsrassen.  Wij hebben dan 

helaas geen maïsdemo 

kunnen houden. Wij volgen  

de ontwikkeling van de 

verschilllende rassen maïs en 

onderzaai op de voet in onze 

screenings-velden. Samen 

met de kuil-analyses uit de 

regio kunnen wij u weer 

gedegen adviseren in maïs-

rassen passend bij uw 

specifieke situatie  op land-

bouwkundig en opbrengst-

technisch  aspect.  LET OP; 

HOGE KORTINGEN TOT 1-12-19 

 

Er is afgelopen mestseizoen hard 

gewerkt om alle drijfmest en kunst-

mest aan te wenden. Alle drie 

Vervaet hydro trikes en twee kunst-

meststrooiers zijn uitgerust met RTK-

GPS besturing en brengen de mest 

nauwkeurig en precies aan met 

automatische sectie-schakeling. Zo 

wordt over- en onderbemesting 

voorkomen. De mest wordt vaak  

getransporteerd met de vracht-

auto’s. Nu er geen drijfmest meer 

mag worden uitgereden bieden wij 

plantaardige digestaat en compost 

aan. Zie artikel pagina 4. 

https://www.facebook.com/vervaetmachinery/?__tn__=K-R&eid=ARCkBtu0Qe3cQZCp2YiIgZb9VL_WWbLoc8d9BOvCNuMBc6SL4vi0Cd7BNZzelhXEYhYLgqaf4HNUSKLS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLDLfEYfwxJolQBbcA5dJ7eaqwg8Whpq4CmwvK7c1jV_r14jCaYeoY0ZVmdNcLxb5UduQcywykIlvev2p8jZA7


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 en kruiden te 

kunnen doorzaaien in de bestaande 

zode.  Hiermee kan het fijne zaad 

gezaaid worden vanaf 2kg/ha. UNIEK 

SYSTEEM! 

De Samenwerking BV biedt kruidenrijke 

grasmengsels en klavermixen aan die 

voldoen aan  de eisen op het gebied 

van biodiversiteit. Mengsels waarmee 

aantoonbare resultaten zijn behaald. 

A L L E  S O O R T E N  G R A S S E N –  E N 

GROENBEMESTERS UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR TEGEN SCHERPE PRIJZEN! 
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LANDVERBETERING /

GRASLAND REALISATIE 
Het najaar van 2019 leent zich 

uitstekend voor het uitvoeren van 

landverbetering en het veranderen 

van bouwland in grasland.  

Vele percelen uien-, maïs– en aard-

appelland zijn door onze vakmannen 

geploegd, cultuurtechnisch geëga-

liseerd, bekalkt en evt gewoeld. Tot 

slot zijn de gras/klaver/kruidenrijke 

mengsels ingezaaid met de precisie 

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 plantaardige 

digestaat.  Door in het najaar te 

bekalken kan de bodem direct met 

de kalk aan de slag. 

INRICHTING SLOT-

PLEATS BAKKEVEEN 
Voor de Provincie Fryslân is De 

Samenwerking BV bezig met de inrichting 

van de Slotpleats te Bakkeveen.  

Slotpleats is gelegen in de bossen van 

Natuumonumenten. 

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. 

BIODIVERSITEIT 

DOORZAAIEN 

GRASLAND 



“Uitgelicht” 

“Wie niet weet waar hij 

heen gaat, komt 

waarschijnlijk ergens 

anders uit” 

Jos Burgers 

BESCHOEIING 

WIJNJEWOUDE 
Aan de Weinterp te Wijnjewoude heeft 

De Samenwerking BV een paalschot-

beschoeiing geplaatst. Werk is uitge-

voerd voor de gemeente Opsterland. 

Als het nauwkeurig en  

duurzaam moet…. 

Gecertificeerd voor: 

 VCA** 

 ISO-9001 

 VKL 

 GMP+ 

 KeurMest 

  

                 

  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.   

“Circulaire groene meststof” 

 Geen uitrijdverbod. Product kan 

het jaarrond worden uitgereden.  

 De stikstof telt 50% en fosfaat 

100% mee in de gebruiksruimte 

als overige organische meststof. 

Ook voor derogatiebedrijven! 

 Hoog kali, neutraliserende 

waarde (bekalken) en 

organische stof. 

 Zeer geschikt als aanvulling op de 

drijfmest en kunstmest. 

 Afgekoeld product beschikbaar. 

Ook voor VASTE COMPOST en 

CHAMPOST ! 

OOGST 2019 
Op dit moment is De Samenwerking BV 

bezig met de maïsoogst.  De twee 

nieuwe 8-rijige maïsbekken voor de 

hakselaars draaien naar tevredenheid.  

Naast de maïs wordt er ook volop gras 

geoogst. Vele agrariërs hebben nog 

volop behoefte aan ruwvoer om de 

benodigde hoeveelheid voer in 

voorraad  te verkrijgen.   

GROENE MESTSTOF 

PLANTAARDIGE DIGESTAAT 

BOUWRIJP MAKEN 

WILHELMINAOORD 
In opdracht van Stichting Maatschappij 

van Weldadigheid heeft De Samen-

werking BV terreinen woon– en bouw-

rijp gemaakt in Wilhelminaoord.  

De GSM –box van De 

Samenwerking BV met 

nr; 0653261325 is 

vervallen. U kunt ons 

bereiken op het vaste 

nr; 0561421641 

LET OP PUTTEN ! 
Let op  met mestopslagen / putten waar 

zware machines en transportmiddelen 

overheen rijden. Vele oude putten 

vertonen slijtage van binnenuit. Houdt 

rekening met het feit dat verzekeraars 

schades aan putten en gevolgen aan 

machines niet vergoeden.  Wij raden u 

aan deze putten goed te controleren en/ 

of te kijken naar  

mogelijkheden  

om deze putten 

 te ontzien of 

aan te pakken. 


