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Nieuwsbrief 
 

We staan aan het begin van een nieuw seizoen, en willen jullie door middel van deze nieuwsb rief op de 

hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen op ons bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planning 
Afgelopen jaar is Jantine de Vries bij ons komen werken. Zij heeft de planning overgenomen van Menno. Hierop 

hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Naast de planning is Jantine ook bezig geweest met onder 

anderen de verbetering van de structuur in de organisatie en het bijwerken van onze ISO, VCA en CO₂ 

certificeringen. 

Toename precisielandbouw 
Per oktober 2018 is Guus de Kleijne in dienst getreden. Hij werkt bij ons 

naast zijn studie Agrotechniek aan de HLS in Dronten. Jaap, Jantine en Guus 

werken gezamenlijk aan het uitwerken van precisielandbouw, zoals GPS-

systemen en taakkaarten. Er wordt in de agrarische sector steeds vaker 

gebruik gemaakt van precisielandbouw-systemen. Bij precisielandbouw 

wordt er gebruik gemaakt van GPS systemen in combinatie met sensoren, 

bodemonderzoek of opbrengstkaarten. Met deze gegevens kan er een kaart 

gemaakt worden zoals op de afbeelding hiernaast, dit is een taakkaart. Met 

een taakkaart kan vervolgens plaats specifiek bemest worden waardoor er 

optimaal gebruik wordt gemaakt van de middelen. Bij deze bemesting moet 

u denken aan bijvoorbeeld kalk en/of kunstmest. Het leveren en strooien 

van kalk kunt u ook door ons laten uitvoeren. 
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Vanggewas mais 
Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de maisteelt op zand- en lössgronden, dat voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid 

of onder gezaaid moet worden. Hiervoor hebben wij een schoffel- en zaaimachine aangeschaft. Met deze machine 

kan er tijdens de groei van de mais een vanggewas ingezaaid worden.  

Er zijn een aantal voordelen van zaaien tijdens de groei: 

- Geen concurrentie van vanggewas aan mais in tegenstelling  

  tot gelijktijdig zaaien. 

- Mais kan op het beste moment geoogst worden, zonder tijdsdruk. 

- Het vanggewas zorgt voor extra draagkracht.  

Onze schoffelmachine kan tevens ingezet worden in de bietenteelt. 

Waar wij ook van zaaien tot oogsten actief zijn.    
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Maatlat Schoon Erf 
Vanaf 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht. Dit is een certificatiesysteem voor schone 

erven. Het hoofddoel hiervan is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, 

compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De overheid heeft de maatlat opgenomen 

in de MIA/Vamil regeling. Afgelopen jaar hebben we in het kader “Maatlat Schoon Erf” al een aantal 

erven aangepast op de afvoer van afvalwater uit mest en voer door middel van goten en putten. Wij 

bieden ook de mogelijkheid om sleufsilo’s aan te leggen. Ook kunnen wij verschillende soorten PVC 

leveren. Mocht u hier iets in willen verbeteren, kunnen wij adviseren en een plan of offerte opstellen.  

Rolpersen met folie 
Vanaf 2018 kunnen we ook rolpersen met foliebinding. Dit betekent dat er geen net meer om de baal zit 

maar folie. De klanten waarbij we dit afgelopen seizoen hebben gedaan zijn hier uitermate tevreden 

over. De onderste laag folie sluit rond de hoeken van de baal. Dit zorgt voor een betere conservering, 

betere baalvorm en minder afval. Met onze variabele kamerpers kunnen wij balen maken met een 

doorsnee van 125 cm tot 150 cm! 

 
New Holland hakselaar 
Wij hebben de New Holland FR550 nu 3 jaar in gebruik. De hakselaar bevalt uitstekend en dit merken wij ook 

onder onze klanten. Onze New Holland FR550 hakselaar heeft bijvoorbeeld een 30% betere korrelkneuzer. De 

efficiënte kneusrollen van deze korrelkneuzer maken gebruik van een beproefd zaagtandpatroon voor een 

agressieve verwerking. Dat betekent dat alle korrels worden gekneusd, waardoor hun voedzame vezels nog 

makkelijker verteerbaar worden. Ook is onze hakselaar voorzien van een metaaldetectiesysteem met zes 

detectiezones die de invoerrollen binnen 300 milliseconden tot stilstand brengen als het metaal detecteert. Zo 

helpen wij u uw vee te beschermen tegen metaaldelen. Naast mais wordt de hakselaar ook ingezet voor het 

hakselen van gras. Voor beide gewassen is het mogelijk om toevoegmiddelen toe te voegen. 

Ook dit seizoen staan wij weer voor u klaar! 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op! 

T 0513 636 178 / 06 5336 7727   E info@gebrdevries.nl 

 

Wij zijn ook te volgen op Facebook: www.facebook.com/gebrdevries01/ 
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