
www.bezooijen-schreuders.nl

Want hoe grillig was het weerbeeld toch weer deze zomer? 
De zomer van 2012 kwam langzaam op gang. Het eerste 
deel van de zomer behoorde zelfs tot een van de natste ooit. 
De totale neerslag voor een hele zomer was halverwege op 
veel plaatsen al bereikt. De regionale verschillen in Nederland 
waren ontzettend groot. In de maand augustus maakte de 
zon dan weer wel overuren. Al met al was het zomerse weer-
beeld sterk wisselend, met fl inke pieken en dalen. De gehele 
meteorologische zomer mag na metingen dan uiteindelijk 
wel op een bijna normaal gemiddelde uit zijn gekomen, 
toch hadden wij voor al onze  bedrijfsactiviteiten voor onze 
klanten liever gezien dat het weer zich had gericht naar ‘de 
wens is de vader van de gedachte’. Nu ervoeren we toch weer 
de nadelige gevolgen van de ons inmiddels zo bekende en 
verfoeide natte grond. 

En dan nu de actualiteit op het moment van de voorbereiding 
van deze Nieuwsbrief. De politieke verkiezingen! 12 september 
bracht de uitslag. In  aanloop naar de verkiezingswoensdag 
was al duidelijk dat de VVD en PvdA in een nek-aan-nek race 
voor de hoogste zetelscore in de Tweede Kamer waren ver-
wikkeld. We werden door de defi nitieve uitslag niet verrast. 
Kiezend Nederland koos dus bij voorkeur voor strategisch 
rechts of strategisch links. Daarmee werd uiting gegeven aan 
ambities om economische groei en optimisme weer op de 

agenda te krijgen. Om structurele aanpassingen in de vele 
kwakkelende markten na te jagen, welke tenslotte het aan-
getaste fundament van de Nederlandse economie duurzaam 
moeten versterken. Maar hoe moet het nu verder? De twee 
politieke ‘winnaars’ Rutte en Samsom worden aan elkaar 
geketend om te gaan regeren. Links of rechts? Een midden-
kabinet wordt waarschijnlijker. Als ze zich maar niet laten ver-
leiden tot het aloude spreekwoord: ‘van elkaar meugen ze 
niet, bij elkaar deugen ze niet!’ De gezamenlijke focus moet 
erop gericht zijn om nu eindelijk eens regeringsstabiliteit te 
creëren. Al dan niet met de steun van een derde partij, die 
niet tot de directe koplopers in de verkiezingen behoorde. 

En laten we er ook vooral op 
hopen en vertrouwen, dat de 
agrarische sector een krachtige 
en vertrouwenwekkende persoon 
aan het roer krijgt die alleen het 
beste met de sector voor heeft.
Op het moment dat u deze Nieuws-
brief leest, zijn we misschien al 
een paar stapjes onderweg!

Met vriendelijke groet,
Adwin Schreuders
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Geïnteresseerd in “Werk(en) met karakter”?  
Bel ons dan. Wij zijn op zoek naar

een calculator / werkvoorbereider, mobiele 
kraanmachinist en een ervaren loonwerker

T. 0168 – 462 110



In het najaar als alle gewassen geoogst zijn en iedereen 
zich opmaakt voor de winter is het onderhoud van bermen 
en sloten een belangrijk gegeven. Sinds jaar en dag voeren 
wij slootonderhoud uit door te klepelen, maaikorven en 
verspreiden van de vegetatie. Wij beschikken over verschil-
lende nieuwe klepelmaaiers. De zijmaaiers hebben een 
lange arm waardoor het mogelijk is om de lange taluds, 
over omheiningen en vlak boven het water te klepelen. De 
maaikorf wordt ingezet om de gras- en rietachtige begroei-
ing van sloten en waterlopen, zowel onder als boven water, 
af te snijden en op de kant te brengen. Daarna gebruiken

 

we een wallenfrees om al het omhoog gehaalde slootvuil 
te verhakselen en over het land te verspreiden. Heeft het 
de voorkeur om al dat slootvuil kwijt te zijn en van het land 
af te voeren, dan kan dat, en zetten we daarvoor onze 
zelf gebouwde ‘slootvuilkar’ in. Zoals we daarmee werken 
binnen de bebouwde kom en op kleine plaatsen van de 
Gemeente Moerdijk. Laat slootonderhoud niet uw zorg, 
maar onze zorg zijn! Bel ons voor een afspraak. 

Kilveren zorgt voor een goede afwatering van landbouw-
percelen. Men beoordeelt deze activiteit in de landbouw 
weleens als een “noodzakelijk kwaad”. Daarmee krijgt 
het een enigszins negatieve lading. En dat is niet ter-
echt. Want…..noodzaak, ja dat is kilveren zeker, vooral 
bij het sterk wisselvallige weer van de laatste jaren. Het is 
van groot belang dat, bij zware regenbuien, het water zo
snel mogelijk van het perceel wordt afgevoerd. 
Daarom is het belangrijk dat er geen zonken in de per-
celen zitten waar het water blijft staan. In principe ver-
dient kilveren zich zelf terug, want waar water staat 
groeit geen gewas, dus geen opbrengst. 

Wij kilveren met een AP kilverbak van 5 mtr. breed, 
voorzien van automatische laserapparatuur met dubbel 
afschot. De trekker die ervoor staat heeft 275 PK.
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Loonwerk

Natuurvriendelijk 
slootonderhoud  

Hoe belangrijk is 
kilveren? 

Wij willen met BSL blijven 
investeren in kwaliteit en 
capaciteit. En ook nog 
eens met behoud van een 
prettig concurrerend prijs-
niveau. Eens werd de op-
merking gemaakt: ‘Er is 

geen betere machine dan een rekenmachine’. Dat 
klinkt erg kort door de bocht, want er zijn zoveel 
machines die van onschatbare waarde zijn (geweest). 
Alleen….een rekenmachine helpt wel om op een basale 
manier uit te rekenen wat werkelijke bewerkingskosten 
zijn. Daar is dus over na te denken. Onderzoeken heb-
ben al langer bepaald dat agrarisch machinewerk uit-
besteden kosteneffectiever is dan met eigen machines 

werken. Natuurlijk zijn er agrariërs die dit werk vanuit 
hun arbeidsvreugde en een stukje fl exibiliteit zelf wil-
len blijven doen. Maar vanuit kostprijsmanagement en 
sociale factoren is het reëler om een geuite gedachte 
te volgen van: ‘‘t Is geen hobby om op de trekker te zit-
ten. En kost het dan qua geld en tijd nog zoveel extra 
(ook omdat ik er geen arbeid voor beschikbaar heb), 
dan laat ik het werk graag over aan de loonwerker’. 
Klantentrouw is in elke branche van grote gewaardeerde 
betekenis. Maar ook in het segment van loonwerkers 
loont het de moeite om de tarieven van de verschil-
lende aanbieders eens goed met elkaar te vergelijken. 
Bepaal uw voordeel en maak een bewuste keuze voor 
het prijspeil van

Bewust kiezen 

www.degoedkoopsteloonwerker.nl>>



Dat was de originele slogan van Agro Techniek Holland 
2012, de grootste tweejaarlijkse buitenbeurs voor agrarisch 
Nederland. Van 5 tot en met 8 september was het alom 
bekende pretpark Walibi omgetoverd tot een 20 hectare 
groot beursterrein waar 3000 machines van 450 verschil-
lende toonaangevende merken in de etalage werden 
gezet. En wij waren erbij, als dealer-exposant van de 
McConnel Discaerator. Het gebeurde allemaal in een 
omgeving met omvangrijke beursstands, imposante thema-
paviljoens, boeiende demonstraties en een uitgezet trek-
kerparcours voor testritten op de nieuwste trekkers. Ruim 
52.000 beursbezoekers vonden vanuit heel het land hun 
weg naar Biddinghuizen. Daaronder een aantal promi-
nenten zoals staatssecretaris Henk Bleeker (Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie) en minister Henk Kamp 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

De McConnel Discaerator trok veel bekijks. Des te nieuws-
gieriger werd men toen wij ons stukje eigen innovatieve 
bewerking aan deze machine konden tonen. Onze eigen
BSM modifi catie resulteerde in een ploegloze bodem-
bewerking en inzaai in één werkgang. In onze vorige 
Nieuwsbrief hebben wij u daarover al uitgebreid bericht. 
Na vier dagen intensief ‘beurs draaien’ kon McConnel 
tevreden zijn over haar expositie inspanningen.

Mechanisatie
Alles wat boeren boeit!

De agrarische bladen publiceren geregeld over het in-
strooien van diepstrooisel ligbedden met de vaste fractie uit 
de eigen mest. Slechts   twee jaar geleden waren er kreten 
als: ‘Dat kan nooit! Mest onder de koeien als bedding? 
Dat vraagt om uiergezondheidsproblemen’. De praktijk 
leert inmiddels heel wat anders, want de resultaten zijn 
zéér goed! En dat heeft z’n redenen: Het boxstrooisel 
wordt geproduceerd uit de eigen mest. De ‘grondstof’ 
is dus in ruime mate aanwezig. Boxstrooisel verkregen 
uit mestscheidingstechniek geeft de koe veel comfort. 
Het materiaal is zacht en veerkrachtig. De voordelen zijn 
legio: De koeien liggen op een zacht en goed bed méér 
en langer. Het bevordert de soepelheid van de speen-

huid. De uiergezondheid blijft op peil. Door de hoge 
vochtopname van het droge, rulle strooisel worden kale 
hakken voorkomen. Goed voor de algehele conditie 
van de koe. Bijkomend voordeel is niet langer meer het 
erg prijzige zaagsel te hoeven aankopen. Kortom een 
zeer positieve ontwikkeling. Inmiddels is BSM dealer van 
SEPCOM® Mestscheidingstechniek. De -stationaire en 
mobiele- installaties worden door Visscher te Balkbrug 
op de markt gebracht. Onderscheidende technische 
elementen in deze installaties zijn vooral de erg slijtvaste 
RVS-vijzel, vochtafvoer geregeld via een holle as en een 
unieke automatische perskamer. U leest er alles over op 
www.sepcom.nl of wij vertellen u alles wat u wilt weten!  

Populariteit mestscheidingstechniek groeit 



Binnen de agrarische sector, maar ook in de industrie, 
leveren wij betonnen mest- en sleufsilo’s om doeltref-
fend een permanente of tijdelijke opslag te creëren. 
De duurzame keerwanden die voor sleufsilo’s gebruikt 
worden zijn in diverse vormen en afmetingen in de beste 
betonkwaliteit te verkrijgen. En zeer bestand tegen zware 
belastingen en weerbarstige invloeden van buitenaf. 

Een sleufsilo kan uit diverse keerwanden worden opge-
bouwd: 

• enkelkerend / buitenwand
• dubbelkerend / tussenwand
• L wanden / L wand met hak
• rechte keerwanden
• schuine keerwanden
• tussenwanden
• nopblokken

Voor de keuze van de ondergrond in de sleufsilo zijn er 
verschillende mogelijkheden. Beton of betonplaten is 
een optie, maar te denken is ook aan asfalt, wat blijkt 
een duurzamer karakter te hebben. In deze bedrijfs-

specialisatie werken wij nauw samen met MBS Beton 
uit Soest. Deze producent zoekt steeds naar nieuwe 
bewerkingen. Zo produceert MBS nu een sleufsilo-
wand van beton met een sterkte C60/75. Een kwaliteit 
welke past binnen de categorie ‘hogesterktebeton’. 
Eén van de eigenschappen is de hoge ‘dichtheid’ van 
het beton. Daarmee wordt het indringen van zuren uit 
de kuil in het beton nog verder beperkt. En dat geeft 
dan weer een beduidend langere levensduur van de 
sleufsilowanden. 

Grondwerk
Voor iedere toepassing de juiste oplossing!

Stadsedijk opnieuw 
geasfalteerd
De Stadsedijk, de weg waaraan ons bedrijf in Oudemolen 
gevestigd is, is de voorbije twee maanden voor het 
noodzakelijk groot wegonderhoud stevig onderhanden 
genomen. Heijmans Wegenbouw was de hoofdaan-
nemer voor deze wegwerkzaamheden. Over de volle-
dige wegbreedte van Oudemolen tot aan Helwijk werd 
de bovenlaag van de straat afgefreesd en van een nieu-
we asfalt toplaag voorzien. Met deze vernieuwing kwam 
het wegdek hoger te liggen dan voorheen en moe-
sten de op- en afritten naar de gevestigde (agrarische) 
bedrijven verhoogd en opnieuw opgestraat worden. In 
het hele werktraject van  uitgraven, grond aan- en afvo-
eren en voorkomende assisterende werken, konden wij 
met BSG een onderaannemersrol vervullen. Hoe dichtbij 
een opdracht kun je dan als bedrijf zitten?  

Aanvullend op de nieuwe asfaltering op de Stadsedijk 
werden een aantal snelheidsremmende en veilig-
heidsverhogende drempels aangelegd. Het was een 
uitdrukkelijke wens van vele verontruste bewoners, 
die vooraf de verantwoordelijke wethouder de bood-
schap meegaven: ‘ Vrachtverkeer dendert voorbij en er 
wordt veel te hard gereden’. Men kreeg een luisterend 
oor. Veiligheid telt, en zo hoort het. En daar moet het 
landbouwverkeer ook op letten. Voor hun eigen veilig-
heid en hun omgeving, maar ook voor hun materiaal. 
Op elke hindernis zullen ze in de ankers moeten om te 
zorgen dat hun machines de drempels overleven. VCA en VBL gecertifi ceerd
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