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Aan het eind van 2018 op de valreep 

toch nog een nieuwsbrief met wat 

actuele zaken rondom De Samenwer-

king BV. Een jaar met extremen in weer 

en in werk. Een jaar dat, na een lange 

zomer, ook spoedig weer voorbij is.  

Als we dan vooruit kijken naar een nieuw 

jaar dan stellen we aan ons zelf altijd wel 

wat vragen: Hoe gaan de overheid en 

in niet mindere mate de banken om met 

onze agrarische klanten in 2019? Is ons 

machinepark actueel genoeg? Gaat de 

precisielandbouw in de veehouderij een 

vast gegeven worden? Ondanks dat er 

veel druk ligt op de veehouderij zien we 

ons bedrijf in het agrarische loonwerk 

toch groeien, voor ons een teken dat 

we dingen goed doen.  

Ook buiten de landbouw zagen wij een 

groeiende vraag in 2018 in GWW en 

transport. Maar tegelijk is ook daarin de 

vraag: Wat is het aanbod van GWW- 

werk het komende jaar? Hoe gaat het 

transport verlopen? Allemaal vragen 

die weer een uitdaging zijn om het 

nieuwe jaar fris en vol goede moed te 

starten en te zeggen: “2019…….we 

hebben er zin in!”  

GRASKEIEN WESTSTELLINGWERF 

IN DEZE UITGAVE: 

In opdracht van de Gemeente West-

stellingwerf is De Samenwerking BV bezig 

geweest met het aanbrengen van 

bermfunderingen en bermverhardingen.  

De betonnen graskeien zijn langs diverse 

wegen gelegd binnen de gemeente 

Weststellingwerf. De bermen zijn 

vervolgens afgewerkt.  Door de 

graskeien als bermverharding wordt 

de verkeersveiligheid vergroot. 

Volg ons op: 



OOGSTSEIZOEN 
2019 

Jaargang 25. 

Voor de reguliere maïspercelen geldt in 2019 

dat er een keus gemaakt moet worden uit;  

- Oogsten maïs vóór 1 oktober. 

- Toepassen onderzaai tijdens de teelt. 

Voor onderzaai heeft De Samenwerking BV 

onderstaande machine aangeschaft. Alle 

info over dit onderwerp? Zie onze website! 

VANGGEWAS MAÏS 

ONDERZAAIEN IN 2019 

Het volledige oogstseizoen van 2018 is 

alweer een tijdje achter de rug en wij 

zijn alweer in voorbereiding op het 

komende oogstseizoen 2019. 

Gedurende de wintermaanden is het 

een goede aangelegenheid om stil te 

staan bij de volgende zaken voor 2019: 

 Verbouw gewassen en  

biodiversiteit;  
maïs / gras/vanggewas zaden 

>  Groot assortiment 2019 < 

 Verhuur land. 

 Kunstmest strooien  

 Drijfmestrijenbemesting. 

 Bodemscan en analyse. 

 Onkruidbestrijding.(plant 

specifiek ook in 2019) 

 Aan– en afvoer mest. 

 Loonwerk-contract. 

 Erfverharding / sleufsilo’s.  

Informeert u gerust vrijblijvend naar  

de mogelijkheden waarmee wij u            

van dienst kunnen zijn. 

Voor de gemeente Opsterland heeft De 

Samenwerking BV afgelopen periode een 

de complete herinrichting verzorgd van  

Klein-Groningen nabij Wijnjewoude.  

HERINRICHTING  

KLEIN-GRONINGEN 

HERSTELWERK HAULERWIJK 
De Samenwerking BV heeft voor 

de Gemeente Ooststellingwerf 

herstelwerkzaamheden aan een 

kapotte zinker uitgevoerd langs 

de vaart in Haulerwijk. Eerst is 

met een duikteam het probleem 

vastgesteld. Vervolgens is met een 

gestuurde boring een nieuwe 

duiker onder de vaart door aange-

bracht. Daarnaast is er een riolering 

hersteld en zijn er bijkomende 

werkzaamheden verricht. 

BEKALKEN LOONT 
Magnesiumoverschot in de bodem is 

een aandachtspunt in de regio. Vaak is 

het Klei-humuscomplex (CEC) niet 

volledig bezet, zit er te weinig Calcium 

in de CEC en kan de pH wel omhoog. 

Optie is dan om Limkal te strooien >94% 

Calcium Carbonaat.  Informeer voor 

mogelijkheden van bodemverbetering. 



TRANSPORT EN 

CONTAINERVERHUUR  

Nieuwsbrief Pagina 3 

DRIJFMEST  
GEVRAAGD/ AANGEBODEN 

De Samenwerking BV is als geregistreerd 

intermediair actief in de handel, tran-

sport en aanwending van diverse mest-

stoffen. Daarnaast beschikt De Samen-

werking BV over de gedragscode Keur-

Mest, samenwerken in een eerlijke keten. 

Voor al uw aan– en afvoer van: 

 Drijmest. 

 Compost / Champost. 

 100% Plantaardige digestaat. 

 Verhuur afvalcontainers tot 40m3. 

 Transport van producten. 

 Leveringen; zand, grond & puin. 

ONDERHOUD 

PERCELEN EN 

BOSWALLEN 
Wanneer de omstandigheden het 

toelaten is deze periode zeer geschikt 

voor het uitvoeren van: 

 Frezen van greppels, vrij maken 

eindbuizen en water laten lopen. 

 Walkantfrezen slootvuil over het 

gras– en bouwland. 

 Omzetten slootvuil in de bulten 

voor betere compostering.  

 Opsnoeien boswallen en over-

hangende takken. Op hoogte? 

Manbak voor aan de kraan 

beschikbaar. 

 Takken versnipperen tot een 

diameter van <15cm. 

WETTERSKIP 

FRYSLÂN 

In opdracht van Wetterskip Fryslân 

heeft De Samenwerking BV diverse 

werkzaamheden uitgevoerd. 

In een groot gebied zijn de dammen, 

duikers en watergangen handmatig 

opgeschoond. Diverse vistrappen in de 

regio zijn uitgemaaid en ontdaan van 

opschot en begroeiingen. 

Ook is ervaring opgedaan met de 

groei en eliminatie van de zeer 

agressieve watercrassula. 



“Uitgelicht” 

“Als je alles onder  

controle hebt,  

ga je niet  

snel genoeg ” 

 
Jos Burgers 

 

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 

BEZETTING EIND 2018 EN BEGIN 2019 
Vanaf vrijdag 21 december zijn wij in de weer met de laatste goede 

voornemens van 2018. Om ook de goede voornemens voor 2019 over te 

brengen zijn wij tot en met 6 januari 2019 grotendeels gesloten. Wij werken 

gedurende deze dagen met minimale bezetting. 

             Vanaf maandag 7 januari 2019 zijn wij weer op volledige sterkte 

aanwezig om u van onze diensten te kunnen voorzien. 

Familie Betten & medewerkers wensen u fijne feestdagen 

en een goed, gezond en vruchtbaar 2019! 

De Samenwerking BV kan u ook 

in 2019 voorzien van maïs– en 

gras-zaden. Wij bieden hoog-

waardige rassen en  kwaliteits-

mengsels aan passend bij uw 

specifieke bedrijfssituatie.  Op 

onze website vindt u de volledige 

folder maïs- en graszaden.  

Méér info, advies en prijzen ? 

Neem gerust contact op voor  

persoonlijk advies.   

MAÏS– EN GRAS 

ZADEN 2019  

geven.  Daarnaast is er een natuurllijke 

aquaduct aangebracht waarbij twee 

vaarten elkaar kruisen met verschil-

lende waterpeilen. De nieuwe slenk 

kruist hier over een hoofdwatergang. 

Méér foto’s en film? Zie onze website! 

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE 

TJONGER - EASTERSKAR 

GPS-GESTUURDE 

PRECISIEBEMESTER 
In 2019 wordt een tweede RTK-GPS sectie-

gestuurde precisie-graslandbemester in gebruik 

genomen. Met deze bemester kan drijfmest 

optimaal en plaats-specifiek worden 

aangewend met een werkbreedte van 8,4m1.  

Het is een uniek systeem: De exacte hoeveel-

heid organische mest op de juiste plaats zonder 

overlap, dmv 12 secties.  Vooruitstrevende 

precisielandbouw zoals u van ons gewend bent! 

Voor It Fryske Gea is De Samenwerking 

BV bezig met de realisatie van de 

Ecologische verbindingszone Tjonger - 

Easterskar nabij Rotstergaast. Afgelopen 

periode heeft er groot-grondverzet 

plaatsgevonden om de nieuwe slenk 

van 2 km en vele petgaten vorm te 


