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Beste leden en klanten,
We willen u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en nieuwigheden. Vandaar
deze nieuwsbrief.
Verloop 2018
Het is een matig voorjaar geweest, de regen zorgde voor wat moeilijke omstandigheden. Na een
goede start van de gewassen werd het als maar droger en droger, alles werd uit de kast gehaald om
de gewassen te redden maar veel gewassen hebben toch geleden onder de droge
weersomstandigheden wat terug te zien zal zijn in de opbrengst.
We hebben ons in de werkplaatsen goed voorbereid op het oogstseizoen, we waren extreem vroeg
aan het uien en aardappelen rooien. De maishakselaar staat ook weer klaar want de maisoogst zal
vroeg op gang gaan komen.
Houd met het inkuilen van mais rekening met eventuele percelen waar weinig kolven gevormd zijn,
door het hoge plantaandeel is deze mais minder goed te verdichten. Mais met lagere opbrengsten
door droogtestress bevat vaak meer schimmels en gisten, overweeg dan ook om een
inkuiltoevoegmiddel te gebruiken om te zorgen voor een snelle conservering en broei in de kuil te
voorkomen.
Voor de coöperatie heeft de droogte van afgelopen tijd voor minder werkzaamheden gezorgd, we
kunnen dit terugzien in de omzet. Nu het wat geregend heeft komen er weer wat werkzaamheden
op gang, er wordt volop grasland bemest in de hoop de groei er weer in te krijgen, de putten willen
we natuurlijk ook weer graag leeg hebben. Grasland heeft een sterk herstelvermogen, het neemt
niet weg dat er voor veel percelen toch herinzaai of doorzaai overwogen moet worden. Door de
droogte zijn er veel kale plekken in percelen waar onkruid de kans ziet om te gaan groeien, houdt dit
goed in de gaten en overweeg nog een onkruidbestrijding, ook ridderzuring is deze tijd van het jaar
goed te bestrijden.
Wilt u een perceel grasland vernietigen? Vraag dan eerst vrijstelling aan vóór 1 september (deze
datum kan nog worden opgeschoven door de maatregelen die de overheid wil treffen), u komt
hiervoor in aanmerking als de verwachte grasopbrengst zonder herinzaai ten minste 25% lager is dan
in een jaar zonder beschadiging. De beschadigde zode moet dan wel minimaal 5% van uw totale
oppervlakte grasland zijn. U dient de schade vooraf te laten bevestigen door een expert.
Hebt u vragen of wilt u advies over uw beslissing wat te doen met uw grasland, neem contact op met
Twan van Rijsewijk 06-12715299.
Door de droogte is de overheid bereid om maatregelen te treffen om onze sector wat te ontzien.
Hieronder een overzicht met de maatregelen en wat er duidelijk en niet duidelijk is op het moment
dat deze nieuwsbrief geschreven is.
Wat is er duidelijk?
- het aanwenden van dierlijke mest op bouwland is toegestaan tot en met 15 september.
- inzaai van vanggewas op bouwland is toegestaan tot en met 15 september.

’t Ven 30, 5091 BP MIDDELBEERS
Telefoon 0497 - 59 1651
www.wtcdekempen.nl
info@wtcdekempen.nl

Augustus 2018

Wat is nog niet duidelijk?
- herinzaai van grasland op zand en lössgrond tot en met 15 september met gebruik van dierlijke
mest.
- eventuele extra mestgift tot en met 15 september voor een vanggewas na mais.
- uitzondering van de verplichting om direct na de maisoogst een vanggewas in te zaaien.
- verschuiven van de datum om grasland te scheuren op zand- en lössgrond.
Men is nog bezig om verlenging van de uitrijperioden voor drijfmest en vaste mest voor grasland te
verlengen. Hierover zal binnen enkele dagen een besluit genomen worden.
Spaakwielbemesting
Voor beide partijen is de samenwerking tussen de
coöperatie en Schoonen Precisiebemesting
positief uitgepakt, samen met Dorinus Schoonen
hebben we vele hectares grasland voorzien van
vloeibare meststoffen bij zowel bestaande als
nieuwe klanten en hebben we gezien dat er op dit
gebied in de toekomst nog wat te halen valt. De
vloeibare meststof zorgt voor steviger gras,
tevens wordt er voldoende zwavel toegediend, in
combinatie met het nauwkeurig bemesten m.b.v
GPS komt dit steeds weer neer op een mooie
snede gras. Ook onder droge omstandigheden
worden vloeibare meststoffen beter opgenomen
wat zorgt voor een betere doorgroei van het gras.
De ervaringen zijn positief!
Deze werkzaamheden hebben dan ook voor een goede omzet gezorgd en een hoop tevreden
klanten!
Website
Eind juni is onze nieuwe website online gegaan, de oude was verouderd en eens aan vervanging toe,
tijdens de ledenvergadering hebt u al een opzet gezien. De website is uitgebreider, de
verhuurmachines zijn vrijwel al allemaal voorzien van foto’s bij de machines en een korte
omschrijving, wat de vindbaarheid op internet vergroot. Het loonwerk is veel uitgebreider
omschreven en voorzien van foto’s om de werkzaamheden die we uitvoeren duidelijker naar voren
te laten komen. U kunt uw machines nog steeds online reserveren en daarna de eenheden noteren,
dit allemaal in een wat frissere uitstraling. Twan van Rijsewijk is nog druk bezig om foto’s te
verzamelen van zowel loonwerk als verhuurmachines. Dus neem eens een kijkje op de vernieuwde
website en houd deze in de gaten voor de nieuwste machines en foto’s en het laatste nieuws. Het
webadres is overigens hetzelfde gebleven: www.wtcdekempen.nl
Machines
Wat betreft de machines op de verschillende vestigingen, we ervaren het als positief dat er nu op
elke vestiging een Kuhn klepelmaaier voor front of achter beschikbaar is. Dit geldt ook voor de
houtversnipperaars in Eersel, Middelbeers en Vessem, deze worden goed gebruikt. Ook de nieuwe
kunstmeststrooier met weeginrichting en gps in Middelbeers is veel verhuurd.
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In Eersel is een nieuwe Bema veegmachine met opvangbak geleverd, de huidige veegmachine van
Eersel is beschikbaar in Esbeek.
Verder willen we u er op attenderen dat er voor vrijwel elke machine een gebruiksaanwijzing
beschikbaar is, deze kunt u vinden op de nieuwe website bij de desbetreffende machine. Als u vragen
heeft over bepaalde machine of de werking ervan kunt u altijd het personeel ter plekke om uitleg
vragen.
Komt u een machine huren, controleer dan altijd vooraf of deze in orde is en voldoende is gereinigd.
Zo niet meld het dan ter plekke aan ons! Als u terugkomt kunt u niet meer melden dat uw
voorganger een schade heeft veroorzaakt of niet goed heeft gereinigd!
Het werken met zuivere machines werkt voor iedereen prettiger en komt de levensduur van de
machines ten goede. Verder wordt verspreiding van onkruiden, ziektes en plagen voorkomen zoals
bijvoorbeeld knolcyperus.
Bij het niet naleven van het reglement kunnen boetes doorberekend worden. Denk hierbij onder
andere aan het niet schoonmaken van machines en slangen na gebruik.
Na het gebruik van de machines vertrouwen we op de eerlijkheid van onze klanten bij het invullen
van het aantal ha of uren. Bij twijfel kunnen we de uren en/of hectareteller welke op sommige van
onze machines zit raadplegen.
Verder willen we er iedereen op attenderen dat we klachten krijgen dat er op onze locaties hard
gereden word. Houd alstublieft rekening met klanten en personeel op onze locaties.
RIJDT STAPVOETS en denk aan de veiligheid van u en anderen!
Personeel
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden de laatste jaren en de toename van de omzet zijn er in
Middelbeers wat veranderingen te melden.
Met ingang van 1 Juni 2018 is Tom Leermakers in Middelbeers komen werken als monteur om het
onderhoud in de werkplaats te ondersteunen.
Verder zijn we nog altijd op zoek naar vakbekwame tractorchauffeurs die ons kunnen ondersteunen
in veehouderij- en akkerbouwwerkzaamheden.
Mais demonstratie met spuitlicentieverlenging
Op 24 augustus 2018 is er een demobijeenkomst in samenwerking met Kiemkracht op onze locatie te
Middelbeers. Er wordt uitleg gegeven over de teelt van verschillende gewassen met de daarbij
behorende grondbewerking, bemesting en onkruidbestrijding. U kunt op deze bijeenkomst uw
spuitlicentie op het onderdeel techniek laten verlengen, welke eens in de 5 jaar gevolgd moet
worden.
De uitnodiging vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Voor meer informatie kijk op de website of op onze facebookpagina!
Janus Scheepers
Voorzitter
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’t Ven 30, 5091 BP MIDDELBEERS
Telefoon 0497 - 59 1651
www.wtcdekempen.nl
info@wtcdekempen.nl

