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Werk(en)
“met
karakter
”
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik u allen een mooie zomer wens. Een zomer waarin alle gewassen
tot de gewenste wasdom komen. En als er geoogst moet gaan worden, dat we dan kunnen rekenen op
veel werkbaar weer. Daar zijn onze klanten heel erg bij gebaat en om eerlijk te zijn wij ook.
Onlangs las ik een artikel waarvan de kop luidde: “Agrarische
sector komt er in crisis beste vanaf”. De strekking van het
artikel was dat de agrarische sector het in deze recessietijd
het ‘t beste doet van alle sectoren. De bouw is zwaarder
getroffen en nog niet hersteld. Ook in de horeca zijn
de klappen hard aangekomen. Maar zoals geschreven:
de agrarische sector valt buiten de gevarenzone. Dat op
de binnenlandse markt het consumentenvertrouwen
laag is en de particuliere consumptie verder daalt is één
verhaal. Dat de Nederlandse markt voor de agrarische
sectoren niet het meest belangrijk is het andere verhaal.
Want zo is de stellige overtuiging, de mondiale exportmarkt biedt nog steeds goede vooruitzichten. Dat is dus
de ‘macro’ gedachte.
Echter...al mag de agrarische sector dan minder conjunctuurafhankelijk zijn dan andere sectoren, deze is er
toch niet geheel ongevoelig voor. Elke branche binnen
de agrarische sector wordt toch ook beïnvloed door een
eigen dynamische set factoren. Productprijs, kosten en
financieringsmogelijkheden zijn onder andere voorbeelden
daarvan. En met dat gegeven worden de gevolgen
dan wel direct heel ‘micro’ op je eigen bedrijfsvoering

geprojecteerd. Het kan wel eens haaks staan op de positieve optelsom die economen weerspiegelen.
De recessie gaat ook niet geheel aan ons voorbij. Wij
merken het met name bij BSG. Er vindt een verschuiving
plaats van opdrachten van grote werken die we gewend
waren naar kleine(re) projecten. Staat er ergens een aanzienlijk project op stapel, dan besluit men nu om dat in
verschillende fasen uit te voeren. Zo regeert de tijd waarin
we verkeren. Voor ons allen geldt nu ‘de vinger aan de pols
houden en vertrouwen blijven houden in de toekomst’.

Met vriendelijke groet,
Adwin Schreuders

www.bezooijen-schreuders.nl
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Loonwerk
Groen duurzaam in
stand houden
Wegbermen slingeren als een ongelooflijk lang lint
door ons Nederlands landschap. Dat vraagt dus om
een weloverwogen beheer, om daarmee de karakteristieke natuurwaarden op die stekken te behouden.
De Gemeente Moerdijk heeft voor het onderhoud
van hun buitengebied het maaibestek toegewezen
aan BSL. Onze maai activiteiten betreffen vooral de
platte bermen en de taluds inclusief het bosmaaien.
Omdat het maaibestek ons voor meerdere jaren is
gegund hebben wij 4 nieuwe klepelmaaiers aangeschaft (2 frontmaaiers en 2 zijmaaiers). Klepelen is een

drastische onderhoudswijze en vraagt om het inzetten
van efficiënte machines. En daar gaan we mee aan het
werk. Waar we met het grote materiaal de werkplekken niet kunnen bereiken, daar maaien we het gras of
opslag met behulp van gemotoriseerde bosmaaiers.

Voordelig uit met aardappel rooien

De verschillende rassen aardappelen zijn ingedeeld in
vroege, middelvroege en laat oogstbare aardappelen.
Uiteraard heeft deze rangschikking ook gevolg voor de
periodes dat we kunnen gaan rooien. Wij hebben onze

tarieven voor het aardappel rooien afgestemd op die
betreffende indelingen. En met name voor het rooien
van vroege aardappelen gebeurt dat tegen een zeer
concurrerend tarief. De tijdspreiding en het weer geeft
ons de mogelijkheid onze rooiers continu in bedrijf te
houden, zodat er met een scherp tarief gewerkt kan
worden. En dat stukje economisch voordeel willen we
in financieel opzicht doorgeven aan de agrariër, onze
opdrachtgever. Om u een idee te geven van onze
tarieven voor het aardappel rooien per hectare vanaf
20 ha.: voor 1 augustus: € 250; van 1 augustus tot 1
september: € 275; na 1 september: € 310. Voor het
volledige overzicht van onze tarieven kijkt u het best
op onze website:

>> www.degoedkoopsteloonwerker.nl

Is onze fouragehandel
u bekend?
Tot een van onze bedrijfsnevenactiviteiten behoort
ook de fouragehandel. In het verhandelen van stro en
hooi zijn wij al jaren actief. Wij kopen het materiaal op,
persen het tot pakken en verkopen het direct aan de
handel. Bestaat er een ‘mismatch’ tussen de aankoop
en verkoop dan vindt er tijdelijke opslag plaats op
onze eigen bedrijfslocatie in Oude Molen. Weging
van het fouragemateriaal gebeurt vervolgens op onze
eigen weegbrug. Zoals u gewend bent bij onze overige
bedrijfsactiviteiten, zorgen wij ook in onze fouragehandel

voor kwaliteit. Dat houdt in zorg besteden aan onze
producten én onze klanten. Dat kunnen we alleen
bereiken door het leveren van een flexibele service,
een goede kwaliteit en een constante levering (voor
zover onze inkoop dat mogelijk maakt). Wilt u uitgebreide informatie belt u dan naar 0168 - 462 110.

www.bezooijen-schreuders.nl
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Mechanisatie
McConnel Discaerator:
ploegloze bodembewerking
en inzaai in één werkgang
De media heeft aandacht voor ons! Onlangs verscheen
er een artikel in het maandvakblad ‘De Loonwerker’
over ons bedrijf en het inzetten van de McConnel
Discaerator. Alle typerende kenmerken die de machine
in zich heeft: woeler, cultivator, schijvenegg en zaaibedbereider werden uitvoerig belicht. Al deze specifieke eigenschappen van de machine hebben er in
het najaar van 2011 toe geleid, dat wij een McConnel
Discaerator hebben uitgerust met een driepuntsbok
om daarachter een schijfkouter zaaibak te monteren.
Met een zaad voorraadbak voor de trekker is de pneumatische zaaimachine in combinatie met een nietkerende grondbewerking geboren. Op deze manier
zijn door middel van een niet-kerende bodembewerking
diverse percelen met verschillende voorvruchten, zoals
aardappelen, bieten en zelfs tarwe in één werkgang
diep los gereden en direct ingezaaid. De opkomst van
de tarwe is daarbij gelijkwaardig aan tarwe die gezaaid
is met een rotorkopeg en zaaimachine op geploegd
land. Deze combinatie kan ook worden toegepast voor
het zaaien van groenbemesters.

De belangrijkste voordelen van deze manier van werken zijn tijd- en brandstofbesparing. Een capaciteit van
1,5 ha per uur of meer is gerealiseerd. Dat komt neer
op een brandstofbesparing van minimaal 50 ltr/ha
ten opzichte van ploegen en apart zaaien! In een tijd
waarin bedrijven groter worden, er steeds meer in een
kortere tijd gedaan moet worden en de kostprijs van
de gewassen zo laag mogelijk moet zijn is deze manier
van groenbemester- en tarwe zaaien een welkome
ontwikkeling. Met zoveel aanwezige pluspunten mag
het duidelijk zijn dat wij dit jaar volop met deze
machine rijden.
Op onze website www.bezooijen-schreuders.nl
staan onder BSM / Werkzaamheden twee gedetailleerde werkfilmpjes van de McConnel Discaerator.

Wat wordt de bedrijfsstrategie?
Het kan dus zeker de moeite waard zijn om expliciet
aandacht te besteden aan de waarde van kostenbesparing op (eigen) arbeid, machine-investering,
-onderhoud, -afschrijving en (dure) gasolie. Door het
inschakelen van een loonwerker is het ombuigen van uitgaven naar een lager prijspeil onbetwist mogelijk.

Arbeids- en kostenbesparing zijn voor agrarische
ondernemers over het algemeen de belangrijkste
redenen om niet langer al het werk in eigen beheer uit
te voeren. Er blijft dan meer tijd over voor andere werkzaamheden op het bedrijf. De idee om nog te willen
investeren in machines om het boerengevoel vast te
houden is enkel van emotionele waarde. Het ‘boeren’
betekent ook een duurzame bevredigende bedrijfsexploitatie kunnen realiseren. Agrariërs die alles nog
zelf doen zullen zich daarom weleens achter de oren
krabben als zij het totaal van optel- en aftreksommen
op papier zetten en kritisch gaan beoordelen.
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Heeft u uw strategische toekomstvisie inderdaad aangepast naar het werken met een loonwerker, dan
doemt de vraag op ‘wat doe ik met mijn bestaande
machines?’ Bent u klant bij ons dan nodigen wij u uit
om eens met ons te komen praten over de inkoop van
uw machine(s). Uiteraard geldt deze uitnodiging evenzo
voor nieuwe klanten. Of misschien wilt u uw machine(s)
zelf wel in de verkoop zetten. Dat kan natuurlijk ook.
En dan is de advertentie website

www.bemiddelinginmachines.nl
een doeltreffend verkoopkanaal. Check deze website
voor de voorwaarden, spelregels en bemiddelingskosten!
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Grondwerk
Uitbreidingsplan Majoppeveld
Natuurlijk zijn we altijd graag in de race voor
de aanbesteding van mooie projecten. Het
voelt dan ook meer dan goed als het lukt om
op basis van het bestek en de prijs de opdracht
toegewezen te krijgen. Zo hebben we nu met
de Gemeente Roosendaal een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor het bouwrijp maken
van 6500 m2 grondoppervlakte op het bedrijventerrein Majoppeveld. Het geheel van infra werkzaamheden betreft een deeluitbreiding van
het bekende Roosendaalse bedrijventerrein,
onder de naam Majoppeveld-Oost. Aan ons de
taak om het volledige gebied te ontdoen van
de weelderig aanwezige wildbegroeiing, het
complete terrein frezen, het profileren van het
maaiveld tot een bepaalde NAP-hoogte, sleuven
graven en het inleggen van betonnen buizen
voor een optimale afwatering.

Aan het werk in Nesselande
Voor een bouwbedrijf uit Zevenbergen hebben we de afronding
gemaakt met het bouwklaar maken van een bedrijfsperceel op het
bedrijvenpark Nesselande in Capelle a/d IJssel. Op het betreffende
perceel is een bedrijfsloods met aangrenzende kantoren gebouwd.
Ons werk omvatte ondermeer het uitgraven van funderingen, het
stortklaar maken van het vloerveld, het aanleggen van rioleringen en
het inrichten van het straatwerk.
Nesselande is een nieuw kleinschalig bedrijvenpark geschikt voor
bedrijven en kantoren of een mix daarvan. Voordat in januari van dit
jaar het startschot voor de fysieke ontwikkeling ervan werd gegeven
was de animo onder vooral Rotterdamse bedrijven en bedrijven uit
de direct omliggende gemeenten erg groot. De locatie is dan ook
met eigen vervoer (gelegen langs de A20) en openbaar vervoer
uitstekend bereikbaar.
Kwaliteit, uitstraling, eigenzinnigheid, modern en uitnodigend; dat
zijn de kernwoorden waarmee het bedrijvenpark werd ontwikkeld.
Niet verwonderlijk, want het 15 hectare grote gebied grenst aan de
vrij nieuwe bijzondere woonwijk Nesselande. De entree van de kwalitatieve en geliefde nieuwbouwwijk is direct ook de ingang naar het
bedrijventerrein.
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VCA en VBL gecertificeerd
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