
Samen sterk
Met trots presenteren wij onze eerste én gezamenlijke nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij 
jullie op de hoogte houden van alle bedrijvigheid van Loon- en Aannemersbedrijf De Samenwerking 
BV, Aannemers- en loonbedrijf Vink BV, Loon-, Droog- en Mechanisatiebedrijf Wijntjes – Eijbergen 
BV en SWW Agro BV. Een kijkje binnen deze bedrijven, maar ook alle werkzaamheden en 
(afgeronde) projecten. Samen sterk, in zowel loonwerk, mest- en agri transport, grasdrogen 
en grond-, weg-, en waterbouw (GGW)!



Naast het inzaaien, zijn er afgelopen periode door ons vele percelen grasland doorgezaaid als 
onderhoud aan de bestaande zode. De gevolgen van de droge zomers zijn dat er op plekken 
slechte en open zodes zijn ontstaan waarin onkruid zijn kans grijpt om deze open plekken op te 
vullen. Neem voor meer biodiversiteit bijvoorbeeld een goede graskruidenmengsel. Wij kunnen 
u op het gebied van zaaizaad goed adviseren. Tevens kunt bij ons terecht voor alle soorten 
graszaadmengsels, graskruidenmengsels en groenbemesters tegen scherpe prijzen!

  

Grasdrogerij op volle toeren!
      Eiwit van eigen land, iets om over na te denken!
Nu het seizoen vordert, de opslagen weer vol raken en de allerlaatste rondes grassneden voor 
2020 er aan zitten te komen of zelfs al zijn afgerond, wordt het tijd om na te denken. Wellicht voor 
de laatste snede van 2020, of voor het komende grasseizoen in 2021!

Het wordt steeds meer van belang zuinig om te gaan met je eiwit, eveneens wordt het belangrijker 
om uit ‘eigen’ eiwit te kunnen melken. Een optie is om het gras te gaan drogen en  dit door ons te 
laten omzetten in grasbrok of balen.

Voordelen van eiwitten van eigen land omgezet in grasbrok zijn:

 Meer eiwit en hogere energiewaarden
 Meer bestendig eiwit
 Minder aankoop van eiwitrijk krachtvoer

Landverbetering en biodiversiteit
     Aanleg drainage en landverbetering
Een gevarieerd project op het gebied van landverbetering/grondbewerking in Koekange.
Het perceel is omgelegd en een stuk bos is verwijderd. Er zijn overdwarsliggende sloten 
gedempt en over de lengte 2 nieuwe sloten gegraven op het perceel.

      Biodiversiteit voor behoud 
      van kwaliteit en opbrengst

De drainage, de nieuwe dammen en een compleet nieuwe kikkerpoel zijn aangelegd. 
Er is in dit project ook gekilverd en opnieuw ingezaaid. 

Bij het inzaaien van dit perceel is grasklaver gebruikt. Deze zaaizaden worden apart van 
elkaar gezaaid, dit om ontmenging te voorkomen. Wel zaaien we beide zaaizaden volvelds.
Hiervoor hebben we een aparte APV zaaibak op de zaaimachine. Deze word gebruikt voor 
zowel grasklaver als graskruiden.  

Waterschapszorg deelgebied Dwingeloo
    Grond-, Weg-, en Waterbouw
Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta: 
    ‘‘Waterschapszorg deelgebied Dwingeloo’’

Uitvoering:  Start juni 2020 

Locatie:  30-tal verschillende locaties rondom Dwingeloo en Hijken

In opdracht van het waterschap Drentse Overijsselse Delta (DOD) hebben wij dit jaar gezamenlijk 
de werkzaamheden uitgevoerd voor het project Waterschapszorg deelgebied Dwingeloo. Rondom 
Dwingeloo en Hijken zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om knelpunten m.b.t. aanleg en 
onderhoud van het watersysteem te verhelpen. 

Voor dit werk heeft het waterschap 3 aannemers gevestigd in het deelgebied gevraagd voor deze 
meervoudige onderhandse aanbesteding. Een bewuste keuze voor lokale aannemers in verband 
met gebiedskennis en bekendheid met de aangrenzende landeigenaren. 

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit:

 Verwijderen afrasteringen
 Verwijderen bestaande duikers
 Leveren en leggen betonnen duikers diameter rd 300, 400 en 500mm 
 Verruimen watergangen d.m.v. graven en vijzelen 
 Vervoeren en verwerken vrijkomende grond
 Leveren en aanbrengen combinatie paal / schot beschoeiing 
 Afwerken en inzaaien taluds, schouwpaden en werkstroken
 Herplaatsen en nieuw aan te brengen afrasteringen

    Opdracht voor de Drentse Overijsselse Delta

De werkzaamheden zijn gestart op 15 juni 2020 en zijn afgerond volgens de planning op 11 september 
2020. Kenmerkend voor dit werk is de samenwerking in de aanbestedingsfase, de werkvoorbereiding 
én de uitvoering tussen de bedrijven. 

Voor de uitvoering was het noodzakelijk om vooraf 
te overleggen met de aangrenzende landeigenaren. 
Ook deze persoonlijke contacten zijn 
gezamenlijk verzorgd.
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Media actief op het gebied van loonwerk
    Nieuws in het nieuws
Afgelopen maanden is de media zeer actief geweest bij ons in het loonwerk. Zo kwamen 
we verschijdene keren in het nieuws met de John Deere 9800i veldhakselaar en zijn er 
verscheidene artikelen geschreven over het loonwerk wat veel reacties voor ons heeft 
opgeleverd!
 
Er zijn onder andere artikelen uitgebracht betreft informatie over bodemverdichting en andere 
diverse werkzaamheden en gebeurtenissen binnen de bedrijven.

‘‘De laatste jaren is het ontzien van de bodem steeds meer onderwerp van gesprek tussen 
loonwerkers en hun klanten. “Het gaat minder over de stuivers en dubbeltjes. De gevolgen op 
langere termijn komen steeds scherper op het netvlies. Uiteindelijk gaat het wel om wat er onder 
de streep gebeurt. De productie van het land is hard nodig en natuurlijk moeten de marges worden 
gehaald.” 

“NIR-sensoren hebben wij nog niet op de mesttank bevestigd, maar wel op twee hakselaars. 
In feite kunnen we aan de hand van stikstof- of fosfaatbehoefte plaatsspecifiek bemesten. 
Maar je moet eerst precies weten wat er van het land afkomt en wat het gewas nodig heeft. 
Die vraag proberen wij nu bij de klanten te creëren”, vertelt Richard Wijntjes. We hebben een 
drietal John Deere hakselaars van het type (9800 i, 7750 i en 7450) en een Claas Jaguar 870. 

Op de John Deere 9800i en 7750 zitten sensoren 
waarmee we alles wat je nodig hebt dus de VEM, 

ruwas, drogestof-, eiwit-, en suikergehalte kunt 
meten. In de maïs ook het zetmeelgehalte”.

      
     
Bron: Deloonwerker.nl

Bron: Melkveebedrijf.nl
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