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Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 

hebben wij  zeer geslaagde open dagen 

gehouden.  Na een flinke voorbereiding 

hebben onze medewerkers ervoor 

gezorgd dat allles er spik en span uitzag. 

Bezoekers konden tijdens deze open 

dagen kennis maken met ons bedrijf, het 

dienstenpakket en de producten die wij 

aanbieden.  

Tevens kon men kennis maken met de 

nieuwste ontwikkelingen en technieken 

in de precisielandbouw. Voor de kleinste 

bezoekers was een heuze kids-schuur 

ingericht met voldoende vermaak. 
 

De feestelijke vrijdagavond was een zeer 

gezellig samenzijn met klanten, 

belangstellenden en medewerkers in 

de feesttent. De plaatselijke band had 

de sfeer er snel in. 

Al met al willen wij iedereen bedanken 

voor zijn of haar komst op het 100 jarig 

bestaan van De Samenwerking BV ! 

Het waren twee overweldigende 

dagen. 

In plaats van cadeaus vroegen wij om 

een bijdrage voor het KWF. Vol trots 

kunnen we mededelen dat er een 

bedrag opgehaald is van €3.670,10! 

Samen strijden tegen kanker. 

IN DEZE UITGAVE: 

De Samenwerking BV is bezig met het 

project Kansen in Kernen (KIK) Transferium 

Feanwâlden. In opdracht van de 

gemeente Dantumadiel wordt het 

stationsgebied en de oude rondweg 

door Feanwâlden opnieuw ingericht. 

Naast het herinrichten van de bestaande 

wegen, wordt een nieuw busstation 

met nieuwe parkeervoorzieningen 

g e r e a l i s e e r d  e n  w o r d t  h e t 

vrijgekomen gebied als park ingericht. 

Dit park sluit aan op het Talma Hûs 

verzorgingstehuis.   

Volg ons op: 

KIK / Transferium Feanwâlden  
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Arjan van de Hoef 

Planning Agrarisch,  

kranen en GWW. 

Doorzaaien met Vredo dubbele 

schijven systeem van 5,8m breed. 

Machine brengt het zaad in de grond 

voor een snelle kieming en worteling. 

Ook klavers en kruiden doorzaaien 

vanaf 2kg/ha. UNIEK SYSTEEM!!  

Aanpak grasland 

Contactpersonen planning: 

Door de veranderende bedrijfsomstandigheden willen wij ook graag de nieuwe rolverdeling verduidelijken. 

Sleufsilo’s en 

afwatering 

Onkruidbestrijding is zeer effectief en 

zorgt voor een hogere opbrengst, 

voederwaarde en betere conditie van  

het grasland. De Samenwerking BV 

kan de onkruidbestrijding uitvoeren 

zowel plant-specifiek met  de Agrifac 

AiC-plus als volvelds met de veldspuit. 

De Samenwerking BV biedt voor iedere 

situatie op het gebied van sleufsilo’s, 

verhardingen en afwatering een 

passende oplossing.  

Sleufsilo’s zijn te realiseren door middel 

van betonnen keerwanden met 

gewenste afmetingen. Passend voor 

iedere situatie en gewenste voersnelheid. 

Verhardingen kunnen aangebracht 

worden in de vorm van asfalt, beton-

platen en complete bestratingen. 

Afwatering verzorgen we volgens de 

voorschriften en richtlijnen van de 

waterschappen. Gescheiden afvoer-

systemen van perkulaatwater en hemel-

water worden door de De Samen-

werking BV aangelegd. 

Neem contact op voor de mogelijk-

heden passend bij uw situatie. 

Jan-Roelof Betten 

Werken en klussen m.b.t. 

kranen, verhardingen/ 

sleufsilo’s.  

Marcel Betten 

Planning Transport; 

Handel en Advies; 

agrarisch/mest. 

Marleen Tjassing 

Administratie en 

personeel. 

Droogte en muizenschade hebben gezorgd voor flinke schade 

aan de grasmat. De omstandigheden voor aanpak van grasland 

waren dit voorjaar niet geheel ideaal. Nat, koud en later schrale 

droogte.  Beoordeel daarom uw grasland na de eerste snede op 

een holle zode met open plekken en neem tijdig passende 

maatregelen, mits de overige omstandigheden ook gunstig zijn.  
 

Tevens kunnen wij u adviseren op het 

gebied van de inpassing van de 

biodiversiteitseisen in de praktijk. 

Herinzaaien met een pneumatische 

zaaimachine van 3m breed. Uniek zijn 

de 64 uitlopen en de dubbele 

aandrukringen voor een egaal en 

stevig zaaibed. Ook ideaal voor het 

zaaien van graskruiden. 

BIODIVERSITEIT 
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Herinrichting  

‘t anker te Elsloo  

MAIS en teeltregels 

vanggewas 

Mesthandel 
Gevraagd / Aangeboden: 

- Alle soorten drijfmest 

- Vaste mest 

- Compost / Champost 

Tevens voor al uw transporten 

 

Naast de keuze voor het maïsras is ook de keuze voor het 

vanggewas belangrijk. Dit omdat bepaalde onkruiden in de maïs 

vragen om een specifieke aanpak.  

Afgelopen jaar heeft De Samenwerking BV veel ervaringen 

opgedaan en ook demo-velden gerealiseerd met verschillende 

soorten onderzaai. De beste resultaten zijn behaald met het 

mengsel Undercover maïs of Structuur Cover. Deze mengsels 

leveren wij in 2020 ook weer uit voorraad! 

Op onze website vindt u een keuzewijzer voor advies omtrent 

maïsteelt 2020. De wet- en regelgeving is iets gewijzigd ten 

opzichte van vorig jaar. 

Voor het onderzaaien van het vanggewas, als de maïs op knie-

hoogte is, heeft De Samenwerking BV een 8-rijige machine 

beschikbaar.  Voordeel 

van deze machine is de 

zeer beperkte gewas-

schade in de maïs en 

dat er vlot mee gewerkt 

kan worden ter beper-

king van de kosten. 

NIEUWE PROJECT-

LEIDER /CALCULATOR 

Roland Bouw is aangetrokken als 

calculator/projectleider binnen De 

Samenwerking BV. Roland is de 

opvolger van de reeds vertrokken Alex 

Bannink. Bouw beschikt over ruime 

ervaring in alle facetten van werken die 

wij kunnen uitvoeren. Hiermee hebben 

wij weer een geschikt persoon binnen 

onze organisatie die opdrachtgevers 

kan bijstaan in de realisatie van 

projecten en werken. Wij wensen 

Roland veel werkplezier toe.  

De Samenwerking BV heeft afgelopen 

periode het terrein rondom ‘t Anker te 

Elsloo  voorzien van een herinrichting.   

Opdrachtgevers van dit project 

waren de Gemeente Ooststellingwerf 

en Stichting Verenigings Accom-

modatie Elsloo. 
 

Er zijn diverse grondwerken en rioler-

ingen aangebracht. Daarnaast is de 

gehele indeling van het terrein veran-

derd met nieuwe parkeervakken, 

rijbanen en groenvoorziening. 

Voor alle info, leveringen en de verschillende 

soorten groenbemesters? Zie onze website! 



“Uitgelicht” 

“Planten groeien niet 

door er hard aan te 

trekken” 

Jos Burgers 

Als het nauwkeurig en  

duurzaam moet…. 

Telefoon:  ( 0561 ) 42 16 41  

E-mail:  

Info@desamenwerkingbv.nl 

Loon– en aannemersbedrijf 

De Samenwerking BV 

Noord 11 

8424 PG Elsloo 

GRASZADEN/ 

GRAS-KRUIDEN/ 

BLOEMEN 

De Samenwerking BV kan u voorzien van 

vele soorten zaden: grassen, bloemen 

en gecertificeerde gras-kruiden.  

Uit voorraad leverbaar! 

Mestseizoen volop in actie  

Gecertificeerd voor: 

 VCA** 

 ISO-9001 

 VKL 

 GMP+ 

 KeurMest 

  

                 

  www.desamenwerkingbv.nl 

Het uitrijdseizoen van meststoffen is alweer een tijdje bezig. Er zijn en worden veel 

meststoffen vervoerd en uitgereden. Zowel drijfmest, vaste mest als kunstmest 

worden met de hiervoor benodigde apparatuur en uitrustingen aangewend. 

Wij werken in het veld met de breedste banden op de laagste bandenspanning. 

Daarnaast zijn al onze machines "standaard" voorzien van RTK-GPS en 

sectieschakeling.  

Er wordt met twee machines kunstmest 

gestrooid en er rijden drie trucks met 

mestoplegger om in alle transport-

behoefte  te voorzien. 

Tevens bieden we de 100% plantaardige 

digestaat aan als groene “kunstmest”. 

Voor: 

 Actueel nieuws 

 Ontwikkelingen 

 Projecten 

 Downloads 

Voor de gemeente Opsterland heeft 

De Samenwerking BV de herinrichting 

van de Loksleane te Wijnjewoude 

gerealiseerd.  
 

De werkzaamheden bestonden uit het 

opbreken van de bestratingen, het 

aanbrengen bronneringen en de 

uitvoer van diverse grondwerken.  

Het hoofdriool is in eigen beheer 

vervangen incl. putten en kolken.  

 

Om het geheel weer af te werken is de 

bestrating weer opnieuw aangebracht 

en is het geheel netjes afgewerkt. 

Herinrichting 

Wijnjewoude 


