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It’s Fendt. Omdat wij verstand van landbouw hebben. 

It’s Fendt.
Met passie tractoren, machines, producten en diensten ontwikkelen zodat 
landbouwers en loonwerkers wereldwijd met dezelfde passie uitstekende 
kwaliteit kunnen produceren met maximale efficiëntie. Dat is waar het bij 
Fendt al meer dan 90 jaar om draait. 

#samentegencorona #samentegencorona #samentegencorona 

fendt.com | Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

https://youtu.be/msW4yGdpTis
http://hectares.be/redirect/delvano202001nl/
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Getest: Claas Axion Terra Trac
Op Agritechnica 2017 had Claas 2 blikvangers op hun stand staan, een 
Jaguar hakselaar en een Axion trekker, beiden op Terra Trac onderstel. 
Na meer dan 20 jaar...

Resistente onkruiden bestrijden kan
Resistente onkruid zijn wereldwijd aan een opmars bezig. In streken met 
grote monoculturen zoals het Midwest in de VS of de graanstreek van 
Australië worden boeren al lang geconfronteerd...

Ongelukken met machines, ze gebeuren sneller dan je denkt!
Patrick Cobbaert uit Kortemark herinnert zich die noodlottige 18de 
oktober 1987 alsof het gisteren was. Na een bijzonder nat najaar dat de 
oogst aanzienlijk vertraagd had, was het eindelijk mooi weer...

Vrouw in de landbouw: Karin Vander Perre en Tine Magnus
Het witloofbedrijf van de familie Magnus is een begrip in het  
Vlaams-Brabantse Brussegem. Het bedrijf werd in 1987 opgestart door  
Johan Magnus, eerst in vollegrond, nadien werd de overstap naar...

Gevonden in het veld…Deutz D5506
Op een grasland in Wemmel staat deze Deutz D5506. Na jarenlange  
trouwe dienst kreeg hij daar een laatste rustplaats. Hectares duikt in de 
geschiedenis van deze....

Economisch dossier 2019 van Fedagrim:  
Minder machines maar een gelijke omzet
Half april, in volle corona-crisis, stelde Fedagrim hun economisch dossier 
2019 voor...

In the picture…Mike Vanduffel
Mike Vanduffel maakt deel uit van het fotografencollectief ‘Agrofotografie’. 
Als kleine jongen was hij al gefascineerd door de landbouw in het algemeen, 
maar tijdens het opgroeien ebde de interesse...
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Getest:   
Claas Axion Terra Trac
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Op Agritechnica 2017 had Claas 2 blikvangers op hun stand staan, 
een Jaguar hakselaar en een Axion trekker, beiden op Terra Trac onderstel. 
Na meer dan 20 jaar ervaring met Terra Trac rupsen onder maaidorsers was het 
tijd om de techniek op andere machines te implementeren. Afgelopen najaar had 
de redactie de gelegenheid om de Axion Terra Trac te testen in Duitsland.

 Antoon Vanderstraeten

De Claas Axion, die in 2006 geïntro-
duceerd werd, is de eerste echte
Claas tractor, nadat de fabrikant 
Renault overnam in 2003. De 
trekker is vooral gericht op grote 
akkerbouwbedrijven en loonwerkers, 
met zijn vermogens van 325 tot 
445 pk. Bij dergelijke hoge vermo-
gens is het van belang dit goed 
over te brengen naar de grond, 
met zo weinig mogelijk slip. Waar 
het Terra Trac rupsonderstel bij 
de oogstmachines vooral bedoeld 
is om bodemdrukvermindering te 
bekomen, telt vooral trekvermo-
gen bij de Axion trekker. De fabri-
kant paste hiervoor het Terra Trac 
onderstel aan. De grote verschillen
tussen de onderstellen van de 
oogstmachines en die van de trek-
ker zijn onder meer een groter aan-
drijfwiel om meer trekvermogen te 
ontwikkelen, een verstevigde over-
brenging en nieuw ontwikkelde 
spaakwielen. 

2 versies, 4 rupsen
De Axion Terra Trac bestaat in 
2 versies, de Axion 930 (355 pk) en 
de Axion 960 (445 pk). Daarnaast 
kunnen 4 rupsbreedtes gekozen 
worden, 457 mm, 635 mm, 735 mm 

en 890 mm. Zelfs met de breedste 
rupsen blijft de Axion Terra Trac 
binnen de 3 meter breedte. Voor de 
Noord-Amerikaanse markt werd 
rekening gehouden met de moge-
lijkheid om de Axion Terra Trac ook 
op rij-afstand te zetten voor rij-
encultuur, een manier van werken 
die we ook in Europa steeds meer 
zien opkomen. De trekker heeft 
een C-Matic traploze transmissie, 
CEBIS bedieningsdisplay en multi-
functionele bedieningshendel. Voor
een optimaal comfort op de weg 
en in het veld is zowel de voor-
as als het rupsonderstel geveerd, 
daarnaast is ook de cabine op 
4 punten geveerd. Een deel van de 
ruimte die vrij komt door het ont-
breken van wielen wordt ingeno-
men door een grotere brandstof-
tank vergroot, goed voor tot 3 uur 
extra autonomie per dag. 

Aangepaste Terra Tracs
Waar het bij het Terra Trac rups-
onderstel voor oogstmachines 
vooral gaat over verminderde bo-
dembelasting, is het bij de Axion 
TT vooral het trekvermogen dat 
van belang is. Claas paste daar-
om het onderstel aan. Het grotere 

Antoon Vanderstraeten

Op Agritechnica 

2017 had Claas 

2 blikvangers op 

hun stand staan, 

waaronder de 

Axion Terra Trac
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aandrijfwiel valt meteen op. De wie-
len kregen een nieuw, open design 
voor een verhoogde zelfreinigende 
werking. Ook de rubber blokken 
op de wielen zijn zo ontworpen 
dat ze een zelfreinigende werking 
hebben. De achterbrug van de ge-
wone Axion en de Terra Trac versie 
is dezelfde, maar de assen werden 
vervangen door een tussenstuk om 
het verschil in hoogte tussen wie-
len en de rupsen op te vangen. Om 
getrokken aanbouwwerktuigen op 
de juiste hoogte te houden is het 
rupsonderstel in hoogte aanpas-
baar. De trekkers zijn ook voorzien 
van een stuur-assistent die tijdens 
het draaien de rupsen vertragen 
zodat ze minder snel slijten en de 
grond minder versmeerd wordt. 
De assistent kan volgens 3 niveaus 
ingesteld worden via de Cebis 
terminal. 

Bij het overbrengen van trekver-
mogen is slip een belangrijke fac-
tor. Zodra een wiel begint te slip-
pen daalt het trekvermogen. Een 

beetje slip is onvermijdelijk, maar 
als het slippercentage begint te 
stijgen, stijgen brandstofkosten en 
slijtage mee. Daarnaast daalt ook 
het ha/uur rendement. 

De ingenieurs van Claas bereken-
den dat bij vergelijkbare trekkers, 
zijnde een Axion 960 TT en een 
Axion 960 op banden, de TT-versie 
15% meer trekvermogen ontwik-
keld bij 10% slip. Natuurlijk willen 
we zo weinig mogelijk slip. Door 
het grotere contactoppervlak kan 
de Axion TT het motorvermogen 
beter overbrengen naar de grond, 
waardoor de slip in de meeste om-
standigheden bijna tot 0 kan terug 
gebracht worden. 

Achter het stuur
Afgelopen najaar konden we de 
Claas Axion Terra Trac aan de tand 
voelen. We mochten plaats nemen 
achter het stuur van de Axion TT 
960, die zijn 445 pk mocht los laten 
aan een 8 meter brede Köckerling 

De vrijgekomen ruimte in de 
wielbogen wordt deels gevuld 
met de vergrote brandstoftank.

https://www.youtube.com/watch?v=0ADsAyciUuU
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Vector cultivator. Omdat de Axion 
TT een zogenaamde ‘half-track’ 
is, heeft hij hetzelfde rijgedrag als 
een standaard trekker. Er is dus 
geen aanpassing nodig voor (on-
ervaren) chauffeurs. Tijdens het 
transport is het opvallend dat je 
als chauffeur minder opwipt in 
je stoel. De rupsen hebben een 
groter contactoppervlak met de 
grond waardoor enerzijds kleine 
oneffenheden worden uitgevlakt, 
anderzijds is er geen golving van 
een band. Qua rijgeluid is er in de 
cabine geen verschil merkbaar. 
Omdat de rupsen 8° naar beneden 
en 15° naar boven kunnen uitslaan 
worden ook grotere oneffenheden 
zonder problemen genomen. Ook 

bij hoge snelheden in het veld blijft 
het comfortabel rijden. Bij de eer-
ste werkgangen reden we in losse 
grond, die eerder door een Xerion 
met schijveneg was bewerkt. In de 
losse grond en met de Köckerling 
niet te diep ingesteld had de Axion 
geen enkel probleem met de 8 me-
ter werkbreedte. Pas wanneer de 
cultivator diep ingesteld werd en 
de tanden in verse grond trokken 
moest de Axion aan het werk. Met 
de cruise-control ingesteld zorg-
de de traploze C-Matic transmissie 
voor het optimale motortoerental. 
Wanneer extra trekkracht nodig 
was, gingen de motortoeren om-
hoog, maar net wanneer je zou 
verwachten dat de trekker ging 

Bij het overbrengen 
van trekvermogen

is slip een 
belangrijke factor.

Zodra een wiel 
begint te slippen

daalt het 
trekvermogen

De trap naar de cabine werd 
aangepast om ruimte te 
maken voor de rupsen.
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OOK XERION OP RUPSEN

Naast de Axion TT konden we ook kort proefrijden met een Xerion op rup-
sen. Van deze machine waren de afgelopen jaren al enkele spionage-foto’s 
opgedoken maar het was onduidelijk of Claas zelf achter de combinatie 
zat, of het eerder een akkerbouwer was die de ombouw deed. Wat opvalt 
aan de Xerion op rupsen is dat het geen Terra Trac rupsen zijn. Dit had 
een logische keuze geleken, zeker nadat Claas zelf geregeld de vergelij-
king maakte tussen de vlakke TT rupsen en driehoek rupsen. Toch staat de 
Xerion op een Zuidberg-combinatie. De verklaring is simpel. De Terra Trac 
rupsen zijn ontwikkeld voor aangedreven assen, die niet sturen. Aangezien 
de Xerion op 4 wielen kan draaien kon er dus geen Terra Trac onderstel on-
der de Xerion geplaatst worden. In vergelijking met de wiel-versie van de 
Xerion hebben de Zuidberg rupsen 25% meer contactoppervlak (4,72m²). 
Op rupsen blijft de trekker binnen de 3 meter. De rupsen geven de Xerion 
een verhoogd trekvermogen, 2.400Nm voor de Xerion 4500 (490 pk), 
2.600Nm voor de Xerion 5000 (530 pk). Veel testen hebben we niet kun-
nen doen met de rupsversie van de Xerion, maar 1 ding was direct zeker. 
De rupsen zorgen voor een veel vrijer zicht uit de cabine. 

“powerhoppen” trokken de Terra 
Trac rupsen de Axion met cultiva-
tor stabiel verder. In de losse grond 
was het opvallend dat de voorwie-
len dieper wegzakten dan de rup-
sen. De 890 mm brede TT rupsen 
hebben een contactoppervlak van 
3,87 m², 35% meer dan een wiel-
trekker met 900/60R42 banden. 
Ook slippen gebeurde niet in de 
losse grond. Bij transportsnelhe-
den (25-30 km/u) dwars over het 
bewerkte land viel opnieuw het 
comfortabele rijgedrag op. De 
geveerde rupsen en tussenrollen 
spelen hier een grote rol in. Door 
het grotere contactoppervlak 
en de bodemvolging van de rup-
sen worden oneff enheden zoals 
sporen als het ware uitgegomd. 
Om dit concreet te testen werden 
enkele sporen (15 cm diep) gere-
den in de losse grond met een ver-
reiker waar de Axion TT haaks op 
reed. De voorwielen van de trek-
ker lieten de sporen goed voelen 
in het stuur, de rupsen volgden het 
bodemcontour maar gaven geen 
schokken door in de cabine. De 
draaicirkel op de kopakkers is gro-
ter dan bij standaard wieltrekkers, 
maar mits een goede instelling 
van de GPS Pilot en verspringen-
de werkgangen is dit geen pro-
bleem. Waar rupstrekkers nogal 
wat grond opduwen bij het draai-
en is dit opmerkelijk minder bij de 
Axion TT. Door de stuurassisten-
tie, die de rupsen vertraagt bij het 
draaien, gaan de rupsen minder 
wringen waardoor er minder aar-
de opgeduwd wordt. De cabine, 
die verschilt niet van de standaard 
Axion trekkers. Enkel het trapje 

Met de cultivator diep ingesteld op onbewerkte grond kwamen de rupsen tot hun recht.

De Terra Trac rupsen volgen de ondergrond mooi, oneff enheden worden uitgegomd.



9

HECTARES

naar de cabine werd aangepast 
om ruimte te maken voor de rup-
sen. De spatborden die voorzien 
zijn voor wielen op de standaard 
trekkers worden deels opgevuld 
door de vergrote bandstoftank. 
Deze is goed voor tot 3 u extra au-
tonomie per dag. 

De conclusie na het testen van de 
trekker? De rupsen zijn zeker een 
toegevoegde waarde. Meer trek-
vermogen, minder tot geen slip, 
minder insporing. Zeker in nattere 
omstandigheden gaat de Axion 
TT tot zijn recht komen, maar ook 
op droge ondergrond heeft hij 
zijn voordelen. In tegenstelling tot 
full-track trekkers is er geen aan-
passing van de chauff eur nodig 
voor het rijden met deze half-track. 

Is de Axion TT een trekker voor 
België? In de akkerbouw is een 
vermogen van 300+ pk geen 

uitzondering meer. De Axions met 
hun vermogen tussen 325 en 445 
pk hebben dus al zeker hun plaats 
in dat segment. De TT-variant 
hoort daar ook bij. Zeker bij be-
drijven met grote akkers en weinig 
wegtransport kan de Axion TT tot 
zijn recht komen. Ook bij loonwer-
kers of akkerbouwers die gebruik 
maken van overlaadwagens in 
modderige omstandigheden, zoals 
bieten, chicorei of witloofwortels 
kan de trekker een ideale partner 
zijn voor deze wagens. Wanneer 
bodemverdichting een item is, dan 
is de Axion TT zeker een overwe-
ging waard.

Type
Vermogen

Motor

Aandrijving

Gewicht

Rupsbreedte

Hydraulisch systeem

Brandstoftank

DEF-tank

Maximale buitenbreedte

Claas Axion Terra Trac
355 pk (Axion 930TT)/445 pk (Axion 960TT)

FPT 8,7 liter 6 cilinder

CMATIC traploze transmissie

16,5 ton (leeg) – 22 ton maximaal totaal gewicht

457 mm, 635 mm, 735 mm, 890 mm

220 l/min 

860 l

90 l

2,95 m

Wanneer 

bodemverdichting 

een item is, dan is 

de Axion TT zeker 

een overweging 

waard

De Axion TT vindt zeker zijn plek op de Belgische velden.
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www.homburg-belgium.com /  info@homburg-belgium.com

for ISOBUS &

Robuuste hooibouwmachines
Er is altijd wel een dealer in uw buurt

www.farmabel.com 
sales@farmabel.com

0468/505050

Robuuste hooibouwmachines

www.farmabel.com 
sales@farmabel.com

Robuuste hooibouwmachines
Er is altijd wel een dealer in uw buurt

www.farmabel.com 
sales@farmabel.com

0468/505050

Robuuste hooibouwmachines
Er is altijd wel een dealer in uw buurt
Robuuste hooibouwmachines

#samentegencorona

Mestafsluiters

SnijfiltersGreen bedding separatoren

Zuig- en persslangen

Ariz
ona

#samentegencorona

Ariz
ona

http://hectares.be/redirect/dezeure20201nl/
https://www.homburg-holland.com/nl/vaderstad
https://www.farmabel.be/
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Resistente onkruiden 
bestrijden kan

Resistente onkruid zijn wereldwijd aan een opmars bezig. In streken met 
grote monoculturen zoals het Midwest in de VS of de graanstreek van 
Australië worden boeren al lang geconfronteerd met de problematiek, maar 
ook bij ons duiken meer en meer resistente onkruiden op. Deze onkruiden 
aanpakken kan, maar het vraagt een andere benadering dan glyfosaat in de 
sproeier gieten en het veld in trekken.

Antoon VanderstraetenAntoon Vanderstraeten
Antoon Vanderstraeten & fabrikanten
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Resistente onkruiden zijn slecht 
nieuws. Ze overwoekeren percelen 
en zorgen voor opbrengstdaling, 
kosten extra geld aan herbiciden en 
hebben een impact op het milieu. In 
de jaren ’90 van vorige eeuw was 
resistentie bij onkruid een zo goed 
als onbekend fenomeen. Tegen 2014 
waren er 23 verschillende soor-
ten onkruiden in 18 landen gekend 
die resistentie ontwikkeld hadden 
tegen glyfosaat. Toch gaat resis-
tentie al veel verder terug. In 1947 
werd 2,4-D geïntroduceerd als eer-
ste selectief herbicide. Niet veel la-
ter trad al de eerste resistentie op. 
Resistentie ontstaat door dat be-
paalde planten een kleine mutatie 
hebben waardoor ze niet gevoelig 
zijn aan een bepaald herbicide. Na 
behandeling sterft deze gemuteer-
de plant dus niet af, maar kan zich 
verder ontwikkelen en voortplanten. 
Als de nakomelingen dezelfde muta-
tie meedragen kan de resistente on-
kruidpopulatie zich snel uitbreiden. 
Volgens een artikel uit 2017(1) zijn er 
ondertussen 252 onkruidsoorten in 
67 landen die een zekere resistentie 
tegen herbicide hebben ontwikkeld. 

Resistentie tegen herbicide wil 
niet zeggen dat de onkruiden in 
kwestie niet kunnen bestreden 
worden. Naast het curatief bestrij-
den van reeds ontwikkelde onkrui-
den kan er ook preventief gewerkt 
worden. Ook het vernietigen van 

Niet-kerende grondbewerking heeft zeker zijn voordelen, een 
nadeel is echter dat onkruidzaden in de toplaag achter blijven.

Ook in vooropkomst kan een 
wiedeg ingezet worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KQZkAgtwBY
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onkruidzaden behoort tot de moge-
lijkheden. Opvallend aan het bestrij-
den van resistente onkruiden is het 
terug grijpen naar oude technieken. 
Misschien kunnen we toch nog iets 
leren van onze grootvaders?

Voor de teelt
De afgelopen jaren is er een tendens 
naar niet-kerende grondbewerking 
(NKG). Deze methode van werken 
is positief voor erosiegevoelige per-
celen, scheelt in brandstofverbruik 
en is goed voor het bodemleven. 
Een nadeel aan NKG is de opslag 
van onkruidzaden in de bovenste 
grondlaag. Omdat, zoals de naam 
aangeeft, de grond niet gekeerd 
wordt, blijft het organische mate-
riaal en dus ook de onkruidzaden 
bovenop de grond liggen of wor-
den ze vermengd in de bovenste 
grondlaag, wachtend op ideale kie-
momstandigheden. Eenvoudig te 
bestrijden onkruiden vormen geen 
probleem, maar hardere of resis-
tente onkruiden zorgen voor extra 
druk op de gewassen. Door toch 
geregeld eens te ploegen, om de 
4 of 5 jaar bijvoorbeeld, afgewisseld 
met NKG, worden de onkruidzaden 
dieper begraven en wordt kieming 
voorkomen. 

Een andere techniek voor de teelt is 
de aanleg van een vals zaaibed. Door 
de grond oppervlakkig te bewerken 

met een schijveneg of (triltand-)
cultivator kunnen de onkruidzaden 
in de bovenste laag kiemen. Na de 
kieming en voor de hoofdbewerkin-
gen kan dan door middel van een 
wiedeg of chemische behandeling 
het kiemend onkruid aangepakt 
worden. Het kiemende onkruid kan 
ook vernietigd worden door middel 
van een brander of geëlektrocu-
teerd worden met een machine zo-
als de AgXtend XPower.

Tijdens de teelt
Chemische onkruidbestrijding tij-
dens de teelt heeft maar weinig 
impact op resistente onkruiden. 
Wanneer ze aanwezig zijn op het 
veld is het dikwijls al te laat. In rijen-
teelten zoals mais, bieten of aardap-
pelen kan er nog aan mechanische 
onkruidbestrijding gedaan worden 
door middel van een schoffelma-
chine, wiedeg of aanaardploegen 
in ruggenteelt. In granen kan de 
wiedeg of lepeltjeswieder inge-
zet worden wanneer de onkruiden 
nog klein genoeg zijn en het land 
voldoende berijdbaar is. Dit moet 
vroeg genoeg gebeuren, als de on-
kruiden zich goed hebben kunnen 
wortelen krijgt de wiedeg ze niet 
meer klein. Bij zomergranen kan 
ook in vooropkomst met een wie-
deg gewerkt worden. Het kiemende 
graan ligt dieper dan de kiemende 
onkruiden, waardoor deze laatste 

Chemische 

onkruidbestrijding 

tijdens de teelt 

heeft maar weinig 

impact op resistente 

onkruiden

De Zürn TopCut Collect maait halmen en bloemen af boven het 
graangewas en vangt de onkruidresten op voor vernietiging.

Tijdens de oogst plet, maalt, snijdt en 
slaat de Seed Terminator zaden kapot. 
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DE VOLLEDIGE T6-SERIE

T6 DYNAMIC COMMAND

DE KAMPIOEN IN ZUINIGHEID
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*Berekend op basis van onafhankelijke DLG PowerMix test met dieselkost van €1,00 per liter (Belgie), 750 uur per jaar werkend en
9% minder brandstofverbruik gebaseerd op de door DLG gepubliceerde 4 cilinder motortest. Gegevens uit onafhankelijke externe bronnen: 
DLG test reports http://www.dlg.org/tractors.html en UK Profi  International The Farm Machinery Magazine.

WERK EFFICIENTER EN BESPAAR MEER BRANDSTOF DAN OOIT MET DE NIEUWE 
8-TRAPS POWERSHIFT-TRANSMISSIE

**Vraag uw dealer naar de voorwaarden.
Ontdek al onze acties op www.newholland.com

7.500 uur garantie incl. CASCO+
Max. 3jaar, zonder slijtageaftrek! Optioneel tot 7 jaar**

BRANDSTOFBESPARING 

TOT €1.950 OVER 750 UUR*

9% MINDER 
BRANDSTOFVERBRUIK*

MEEST ZUINIGE 4 EN 6-CILINDER 

OOIT IN ZIJN SEGMENT!

Adv_T6_Dynamic Command_COM_NL 220x297.indd   1 24/04/2020   11:25

https://agriculture.newholland.com/eu/nl-nl/uitrusting/producten/tractoren/t6-tier-4b?utm_source=Hectares&utm_medium=DigitaalMagazine&utm_campaign=2020Q2T6DCTproduct&utm_content=BE
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gemakkelijk aangepakt kunnen 
worden. In de graanteelt hebben 
een aantal fabrikanten, deels inge-
geven door de opkomende resis-
tente onkruiden, nieuwe machines 
ontwikkeld waarbij de granen meer 
in stroken gezaaid worden met een 
grotere afstand tussen de stroken 
onderling zodat er ook met schof-
felmachines in granen kan gewerkt 
worden. Monosem ging zelfs zo 
ver dat ze een precisiezaaimachine 
ontwikkelde voor granen, die op 
een vergelijkbare manier werkt als 
een bieten- of maïsplanter. 

Naast de bestrijding van (resisten-
te) onkruiden is het ook van belang 
om zaadvorming en -verspreiding 
te voorkomen. Enkele fabrikanten 
ontwikkelden hiervoor machines.

De Zürn TopCut Collect is een ma-
chine die aren en bloemen van on-
kruid die boven het gewas uitkomen 
gaat afsnijden. Via een transport-
band worden ze afgevoerd naar een 
opvangbak zodat de zaden niet op 
het veld terecht komen. De machine 
is uitgerust met een dubbelsnijdend 
mes en een speciale spiraalvormi-
ge borstel die de aren en bloemen 
op de transportband werpt. De 
machine bestaat in werkbreedtes 
van 9,12 en 18 meter. De verzamel-
de aren, bloemen en zaden kunnen 
nadien verbrand worden om ver-
spreiding te voorkomen. Behalve 

in graangewassen kan de TopCut 
Collect ook gebruikt worden in groen-
te percelen of bij andere gewassen.

Het Zweedse LyckeGård ontwikkelde 
een 15tal jaar geleden de CombCut, 
een soort onkruidkam. De machine 
snijdt onkruiden af en laat de graan-
gewassen ongemoeid. Het principe 
hierachter is dat onkruid een stugge-
re stengel heeft dan granen waardoor 
het onkruid tussen de messen gepakt 
wordt terwijl het graangewas tussen 
de messen door glijdt. Door de tus-
senopening en de hoek van de mes-
sen te verstellen wordt de agressiviteit 
van de werking ingesteld. Een hydrau-
lisch aangedreven haspel met borstels 
op duwt het onkruid en gewas tussen 
de messen. Omdat de CombCut 8-10 
cm diep in het gewas kan werken staat 
het graan na behandeling hoger dan 
de onkruidrest. De afgesneden stuk-
ken worden niet opgevangen, eventu-
eel reeds gevormd zaad komt dus te-
rug op de grond terecht. De CombCut 
bestaat in verschillende werkbreedtes, 
de breedste versie neemt 9,26 meter 
in 1 werkgang mee. In graangewassen 
sleept de CombCut door het gewas, 
bij andere teelten moet de machine 
net boven de planten afgesteld wor-
den. Onkruid dat minder hoog groeit 
wordt dus niet meegenomen. De 
CombCut kan ook ingezet worden bij 
opslag van aardappel en groenten of 
bij schieters in bieten.

Bij en na de oogst
Tijdens het oogsten van graan- en 
oliehoudende gewassen komt het 
kaf terug op het land terecht. In dit 
kaf zitten niet alleen verloren za-
den maar ook onkruidzaden. Deze 
krijgen al snel na de oogst de kans 
om te kiemen. Een oppervlakkige 
grondbewerking na de oogst zorgt 
voor een vals zaadbed waarna het 
kiemende onkruid kan bestreden 
worden, maar resistente onkruiden 
gaan hardnekkig blijven groeien. 
Een Australische landbouwers zoon 
bedacht dat zaden die vernietigd 
worden niet kunnen kiemen, en ont-
wikkelde de Seed Terminator, die in 
Europa via Zürn verdeeld wordt. De 
Seed Terminator is een opzetstuk 
dat op maaidorsers van John Deere, 
Claas, New Holland en Case Ih kan 
opgebouwd worden. De machine 
combineert 4 methodes om zaden 
kapot te maken, namelijk pletten, 
kapot slaan, snijden en malen. De 
machine is eigenlijk een soort ha-
mermolen met verschillende zeven 
en een grote ventilator langs waar 
het kaf en de onkruidzaden uitge-
blazen worden. De snel draaiende 
rotoren, de Seed Terminator heeft er 
2, en de zeven die eveneens draaien 
vernietigen de zaden die door de ma-
chine passeren en verspreiden het kaf 
en de zaadresten over de werkbreed-
te van het maaibord. Het zaad dat 
door de Seed Terminator is gepas-
seerd kan niet meer kiemen, zodat 
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niet alleen resistente onkruiden be-
streden worden, maar er ook weinig 
tot geen graanopslag is in het veld.

Een andere mogelijkheid om te 
voorkomen dat onkruidzaden ver-
spreid worden met het kaf is het kaf 
verzamelen. Onder meer het Franse 
Thievin, in België geïmporteerd via 
Agrimac, hebben een dergelijke 
machine in hun gamma. De Thievin 
Turbopaille is een opvangbak met 
afvoervijzel en turbine die het kaf 
opvangt en uitblaast in een meerij-
dende aanhangwagen. Een andere 
mogelijkheid is dat de maaidorser 
een aanhangwagen meetrekt. Het 
kaf kan nadien gebruikt worden 
als strooisel in pluimveestallen, als 
brandstof of als bijproduct in die-
renvoer. Bij de Turbopaille bestaat 
ook de mogelijkheid om het kaf 
bovenop het strozwad te blazen 
en mee te persen. De kans is dan 
echter groot dat onkruidzaden 

door het stro vallen, waardoor de 
werking van het systeem onder-
uit gehaald wordt. In onder andere 
Australië, waar ze al langer proble-
men hebben met resistente onkrui-
den in de graanstreken wordt ook 
dikwijls gebruik gemaakt van een 
kafwagen (‘Chaff  Cart’), een aan-
hangwagen met transportband 
die achter de maaidorser wordt 
meegetrokken. Het kaf valt op een 
transportband die het afvoert naar 
de aanhangwagen. Het Australische 
Grains Research and Development 
Corporation (GRDC) becijferde dat 
het verzamelen van kaf via een kaf-
wagen 55 tot 60% minder onkruid 
oplevert het jaar nadien(2). Om kaf 
te verzamelen bestaan er ook sys-
temen die op de maaidorser wor-
den opgebouwd, maar die hebben 
dikwijls een beperkte inhoud waar-
door er frequenter moet gelost 
worden op de kopakker waardoor 
er nodeloos tijd verloren wordt 

tijdens de drukke oogstperiodes.
Na de oogst kan er opnieuw een 
vals zaaibed aangelegd worden 
door middel van zeer oppervlakkige 
grondbewerking. De kiemende on-
kruiden gaan dan bij een vervolgbe-
werking zoals drijfmest injecteren 
of vanggewas inzaaien vernietigd 
worden.

Naast al deze methodes om (resis-
tente) onkruiden te bestrijden is een 
goede bedrijfshygiëne van belang. 
Weet u dat er op bepaalde percelen 
resistente onkruiden voorkomen, 
dan kan het zeker geen kwaad om 
oogstmachines te reinigen na de 
oogst van die percelen. Op die ma-
nier vermijdt u het verspreiden van 
zaden. Bij onkruiden die zich voort-
planten via knolletjes, wortelstok-
ken of uitlopers is ook het reinigen 
van andere machines een must!

De Combcut snijdt onkruiden af en laat 
de graangewassen ongemoeid. 

1  Intechopen - Weed Resistance to Herbicides  

2  GRDC - Chaff  carts paying off  for harvest weed control   

https://www.intechopen.com/books/herbicide-resistance-in-weeds-and-crops/weed-resistance-to-herbicides
https://grdc.com.au/resources-and-publications/groundcover/groundcover-issue-128-may-june-2017/chaff-carts-paying-off-for-harvest-weed-control
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https://www.biolectric.be/
https://www.dewa-nv.be/nl/home
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Ongelukken met machines,  
ze gebeuren sneller 
dan je denkt!
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Patrick Cobbaert uit Kortemark 
herinnert zich die noodlottige 18de 
oktober 1987 alsof het gisteren was. 
Na een bijzonder nat najaar dat de 
oogst aanzienlijk vertraagd had, 
was het eindelijk mooi weer. De 
23-jarige Patrick reed mee om tijdig
de maïs binnen te halen op het 
ouderlijk loonbedrijf. Wat volgde 
was een aaneenschakeling van 
ongelukkige omstandigheden, die 
zijn leven voor altijd veranderden.

 Antoon Vanderstraeten

Het ongeluk
“Er moest nog veel maïs geoogst 
worden”, herinnert Patrick zich, “en 
er was haast bij, want we hadden 
ruim drie weken vertraging door het 
weer. In totaal 30 hectares te hakse-
len, en het ging goed vooruit. Op de 
avond van mijn ongeval was het alle 
hens aan dek om de laatste 8 hec-
tares binnen te halen. Mijn machine 
reed sneller dan de andere, waar-
door ik sneller ter plaatse was.”

Patrick besluit de gewonnen tijd 
nuttig te besteden en die avond de 
messen van zijn New Holland 1880 
met 4-rijïge maïsvoorzetstuk te slij-
pen. Bij kunstlicht op deze oktober-
avond klimt hij over de band van de 
machine, door montage van extra 
brede banden kon hij niet tussen 
band en voorzetstuk staan: “We 
spreken voor de tijd van de veilig-
heidsvoorzieningen, die moeten 
voorkomen dat je in de hakseltrom-
mel terecht komt”

En dan gebeurt het ondenkba-
re: door draaiende messen wordt 
Patrick, die op dat moment al on-
stabiel staat, aangezogen met zijn 
rechterarm. Het gebeurt allemaal 
gruwelijk snel. Patrick voelt zijn 
hand gegrepen worden door het 
ene vlijmscherpe mes na het andere 
en heeft zijn leven enkel te danken 
aan zijn stevige overall, en misschien 
een engelbewaarder: “Ik weet niet 
meer waarom, maar ik weet wel nog 

dat ik met mijn rechterhand aan het 
slijpen was en op een bepaald mo-
ment van hand wilde wisselen. Toen 
is het gebeurd. Het is maar doordat 
mijn overall me tegenhield en niet 
scheurde dat ik me kon bevrijden. 
Had ik die niet aangehad weet ik 
niet hoe dit zou zijn afgelopen. Soms 
denk ik dat iemand hierboven er 
ook wat mee te maken had.”

Seconden na het voorval is Patrick 
extreem nuchter over wat er ge-
beurd is. Meteen beseft hij dat zijn 
hand weg is en dat er geen tijd te 
verliezen valt. De jonge loonwer-
ker is helemaal alleen en een eind 
weg van de boerderij zonder eni-
ge hulp, geen gsm, CB-zender... Hij 
heeft op dat ogenblik een refl ex 
die zijn leven zal redden en klemt 
meteen zijn gewonde arm af met 
de linkerhand. Hoe hij precies naar 
de boerderij raakte, weet hij niet 
meer, wel dat hij alleen was en de 
800 meter zelf heeft gelopen over 
de geploegde akkers. “Volgens 
de buren deed ik daar 20 minuten 
over. Toen ik er bijna was, zag een 
chauff eur die net de grote baan op-
reed me in zijn koplampen. Die man 
was volledig van de kaart; ik weet 
nog dat ik hem en de familie op het 
erf toen instructies heb gegeven.”

Verreikende gevolgen
Geen moment heeft Patrick ge-
twijfeld over wat zou volgen na die 
vreselijke 18 oktober: hij zou een 

De machine waarmee het gebeurde… Na zijn ongeluk heeft Patrick er nooit meer mee gereden.

Antoon Vanderstraeten &
fabrikanten

Patrick verloor
zijn arm bij 
een ongeval 

met een
hakselaar.
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kunstarm krijgen en terug aan de 
slag gaan op het loonbedrijf. Zowel 
zijn naasten en collega’s als hijzelf 
waren ervan overtuigd dat dat zou 
lukken. De gevolgen van het onge-
luk zullen echter zwaarder door-
wegen op zijn werk dan hij eerst 
dacht.

“De Patrick Cobbaert die op zijn 23 
jaar aan de werkdag begon, is door 
hé. Die is nooit meer terug gekomen 
na die dag. Je valt in zo een diep gat 
na zo’n ongeluk. Bovendien heb je 
nooit meer dezelfde mogelijkheden 
met één hand, zeker voor ons werk. 
Na twee uur werken moet de pro-
these uit, want je gaat ontzettend 
hard zweten. Ik heb moeten leren 
werken met mijn linkerhand, maar ik 
ben rechtshandig. Daardoor ben ik 
me verkeerd gaan houden en mijn 
lichaam zwaar beginnen belasten. 
De gevolgen reiken heel ver.”
Patrick is niet alleen een ledemaat 
kwijt. Door de zware labeur met 
één hand, het compenseren en dus 
zwaarder belasten van zijn lichaam 
en het werk torsen met een pro-
these is zijn rug in slechte staat: “ik 
heb er drie hernia’s bovenop. Ik kan 
medicatie nemen en suf zijn, of dat 

niet doen en onderuitgaan van de 
pijn. Die pijn is onderdeel gewor-
den van mijn dagelijks leven.”

Toch blijft Patrick nog enkele jaren 
verder werken op het bedrijf van 
zijn vader, en neemt hij het in 1994 
over. Een succesvolle zet, want na 
tien jaar is het bedrijf dusdanig ge-
groeid dat er extra personeel nodig 
is en verbouwingen zich opdringen. 
Helaas was het anno 2004 al niet 
evident om goede werkkrachten te 
vinden, waardoor Patrick veel van 
het werk alleen moet doen en uit-
eindelijk besluit om de stekker eruit 
te trekken.

“Ik weet nog dat er op een avond 
een boer langskwam om een car-
dan te herstellen. Zoals meestal 
’s avonds was ik alleen. De boer 
vroeg me of ik niet beter zou stop-
pen en iets anders zou doen, zoals 
een job zoeken in de groendienst 
van stad. Want ja, herstellen met 
één hand, dat zou toch niet lukken. 
Wat was ik kwaad op die man, toen. 
Uit pure boosheid heb ik toen zelf 
en met één hand een nieuw kruis-
stuk gemonteerd. Nu denk ik dat 
ik misschien beter zijn raad had 

opgevolgd. Het besef kwam pas 20 
jaar later. De harde realiteit was dat 
ik het werk niet aankon. Niet met 
één hand. Maar ik was in het boe-
renleven geboren en kon me niets 
anders voorstellen dan dit leven 
dat ik voor mezelf had uitgestip-
peld op mijn 23ste.”

Van 2004 tot 2011 baatte Patrick 
samen met zijn echtgenoot Lieve 
een zaak in de verkoop van au-
to-onderdelen en gereedschap uit, 
waarvoor minder herstelwerk en 
dus, fysieke labeur, nodig waren. 
Na zijn stopzetting was hij eerst 
werkzaam bij John Deere, en nu bij 
Granit-Parts.

Evolutie
Sinds 1987 is er veel gebeurd op 
vlak van veiligheid op en rond 
machines. Op het moment van 
Patrick’s ongeval, was er nog geen 
sprake van veel veiligheidsvoorzie-
ningen. “Toen plakte er zo een stic-
ker met een tekening en een vage 
tekst in het Engels op het deksel, en 
dat was het. Niemand lette daarop. 
De messen slijpen betekende toen 
over de messentrommel hangen, 
iedereen werkte zo. Er had een 

Tijdens het slijpen van de messen liep het mis.
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veiligheidskooi moeten zitten, maar 
dat bestond gewoon nog niet.”

In dat opzicht is er weinig dat an-
ders had kunnen gebeuren om dit 
ongeluk te voorkomen, maar wan-
neer we Patrick vragen naar wat 
hij nu ziet, wordt hij boos: “Nu zijn 
de machines uitgerust met aller-
hande veiligheidsvoorzieningen, 
zoals afschermingen, veiligheids-
riemen, sensoren … maar noch 
altijd zijn er boeren die deze er 
toch uitvijzen. Afschermingen 
zijn er om levens te redden!”

Ondanks het feit dat de hakselkooi 
niet meer open moet, gebeuren er 
nog steeds te veel ongelukken. Een 
typisch scenario: je bent aan het 
werken en plots stropt het gras in de 
afvoer. Wat doen sommige boeren 
dan? Ze stappen af en in plaats van 
te wachten tot de hakselaar volledig 
stopt met draaien graaien ze ‘snel’ 
in de trommel om de verstopping te 

verhelpen. Het is zo dat je dus een 
hand of arm verliest.”

De fabrikanten hebben over de 
voorbije jaren hard gewerkt aan 
de veiligheid van hun machines. 
Zo valt de machine stil wanneer je 
uit de cabine stapt, waardoor ook 
de messen stoppen met draaien. 
Een goed initiatief, maar voor ver-
betering vatbaar volgens Patrick: 
“Kan er geen noodstop komen zo-
dat alles onmiddellijk stilvalt? De 
boel wordt wel afgeremd, maar je 
blijft met het probleem zitten dat 
sommige boeren of loonwerkers 
geen vijf minuten kunnen wach-
ten tot alles volledig stil ligt. Ik kan 
trouwens maar niet begrijpen wat 
er zo erg is aan even je e-mails of 
Facebookpagina checken terwijl je 
wacht tot het veilig is.”

“Ik hoor nog te vaak de overweging 
om tijd en personeel te besparen 
op boerenbedrijven, waardoor 

taken die eigenlijk voor verschillen-
de mensen zijn door één persoon 
moeten gedragen worden. Dan 
denk ik: is je leven je echt niet meer 
waard dan dat? Het is een keuze, 
maar weet dat eens je in mijn si-
tuatie terechtkomt, je geen keuze 
meer hebt. Je bent nooit meer die-
zelfde na zo’n ongeval. Geloof me: 
het is het gewoon niet waard.”

Meer dan 30 jaar na zijn ongeval zet Patrick zich in voor preventie en bewustmaking. 

Meer oude foto’s van de familie Cobbaert? Surf naar de Oude Doos! 

http://www.deoudedoos.be/?page_id=2667


23

HECTARES

23

HECTARES

We moeten niet lang nadenken om 
voorbeelden te vinden die verge-
lijkbaar zijn met het verhaal van 
Patrick. Tussen de New Holland 
1880 waarmee Patrick reed en de 
moderne FR hakselaars die we nu 
op het veld zien is veel veranderd, 
niet alleen op gebied van techniek 
en comfort maar zeker ook op vlak 
van veiligheid. We vroegen wat meer 
uitleg bij New Holland, en kregen 
deze van Stephanie Heylen (Global 
Product Manager Self Propelled 
Forage Harvesters (SPFH)), Bart 
Vroman (Platform Manager SPFH), 
Johan Doom (New Product Quality-
verantwoordelijke) en Kalina Hadzieva 
(Verantwoordelijk voor de Techno-
logie en Off -road Homologaties).

Hectares: Hoe zijn veiligheidsvoor-
zieningen geëvolueerd over de 
jaren?
New Holland: Deze voorzieningen 
zijn enorm geëvolueerd. De machi-
nes zijn niet alleen performanter ge-
worden, maar ook comfortabeler, er-
gonomischer en vooral, veel veiliger. 
Tussen toen en nu is het moeilijk om 
daar een specifi eke tijdlijn op te plak-
ken, maar we kunnen wel een aantal 
zaken opsommen. De hakselaars zijn 
nu uitgerust met een zetelschakelaar, 
die bij activatie (door het opstaan van 
de chauff eur uit zijn zetel) de rollen en 
voorzetstuk stopt, de hakseltrommel 
en blazer volgen 5 seconden later. Alle 
roterende delen zijn afgeschermd vol-
gens de vereiste veiligheidsnormen 
(behalve de voorzetstukken). Er zijn 
er ook nog veel bijkomende afscher-
mingen gekomen. Volgens de laatste 
standaarden is het niet mogelijk dat 
transmissies (kettingen, riemen, PTO, 
enz.) blootgesteld zijn. We beveili-
gen ook de serviceruimte met een 
Interlock. Deze kan enkel geopend 
worden als alle draaiende delen stil 
staan. De chauff eur heeft een Stop-
knop die meteen alles stopt. Een 
nood-knop dicht bij de messen, zoals 
Patrick dat zou wensen, hebben wij 
niet. Hoofdreden hiervoor is dat het 
slijpen van de messen nu automa-
tisch gebeurt van uit de cabine door 
de chauff eur, een 2de persoon is dus 
niet (meer) nodig. Om andere chauf-
feurs of mensen in de buurt te waar-
schuwen zijn de machines uitgerust 
met een waarschuwingsgeluid bij het 
achteruitrijden. Door een aantal han-
delingen van uit de cabine mogelijk te 
maken, zoals het slijpen van messen 
en smeren van draaiende delen, heb-
ben we niet alleen de ergonomie sterk 
verbeterd, maar ook de veiligheid is er 
veel op vooruit gegaan.

HE: Welke instanties leggen de vei-
ligheidseisen op?
NH: Alle landbouwmachines moe-
ten voldoen aan de Machine Richtlijn 
2006/42/EC. Deze Richtlijn, die alle 
essentiële veiligheidseisen omschrijft, 
wordt opgelegd door de Europese 
Commissie en zijn geldig in alle landen 
van de EU. Aangezien deze essenti-
ele veiligheidseisen heel generisch 
omschreven worden in de Machine 
Richtlijn, zijn er een reeks van onder-
liggende standaarden, ook geharmo-
niseerde standaarden genoemd, die 
alle partijen, die bezig zijn met ont-
werp en veiligheid, helpen. Deze stan-
daarden zijn soms Europees (CEN) of 
ze zijn soms Internationaal (ISO), maar 
ze worden altijd geëvalueerd door de 
Commissie dat ze de nodige veilig-
heid garanderen.

HE: Hoe worden die gecontroleerd?
NH: De certifi catie volgens de ge-
harmoniseerde standaarden voor 
landbouwmachines is eigenlijk een 
zelfdeclaratie. Dat is ook het bewijs 
dat een landbouwmachine aan de 
Machine Richtlijn beantwoord, er is 
een Declaratie van Conformiteit uit-
gereikt per serienummer. 
Elke fabrikant is verantwoordelijk voor 
zijn machines en moet verzekeren dat 
de machines volgens de standaarden 
ontworpen zijn en gemaakt worden. 
De grote fabrikanten kiezen om hun 
eigen mensen in dienst te hebben, 
die de nodige evaluaties en contro-
les uitvoeren en advies verstrekken. 
Kleinere fabrikanten kunnen beroep 
doen op externe controle-bedrijven.

HE: Gaan jullie verder dan wat wet-
telijk opgelegd wordt? 
NH: Ja. Wij bieden bij voorbeeld extra 
spiegels en achteruitkijk camera aan. 
Die zijn tot op heden niet verplicht, 
maar wij zien dat ze nuttig en geliefd 
zijn door de klanten.

HE: Geven jullie veiligheidstrainin-
gen aan bestuurders, mekaniekers 
of dealers?
NH: Wij geven trainingen aan de dea-
lers en hun mekaniekers. Zij geven 
nadien die trainingen volgens het 
Harvest Master plan aan de bestuur-
ders. Dit gebeurt veelal samen met de 
New Holland Service verantwoorde-
lijke. Daarnaast zijn de veiligheidssys-
temen uitgebreid omschreven in de 
gebruikshandleiding.

HE: Wat met boeren en loonwer-
kers die veiligheidsvoorzieningen 
wegnemen/overbruggen?
NH: Degenen die dit doen zijn 

natuurlijk zelf verantwoordelijk voor 
de gevolgen. Wij zijn en kunnen enkel 
verantwoordelijk zijn voor ons eigen 
ontwerp en productie. De Europese 
wetgeving blijft geldig ook voor de 
gewone mens. Als er wijzigingen uit-
gevoerd worden op de machines, dan 
is hij verantwoordelijk voor het fi nale 
resultaat. Wij als fabrikant maken een 
veilige machine en geven daarbij een 
gebruikshandleiding mee. Het is na-
dien aan de klant om deze gebruiks-
handleiding nauwkeurig te lezen en 
alle voorschriften te volgen! Veiligheid 
is geen eenrichtingsverkeer,  alle be-
trokken partijen moeten hun verplich-
tingen navolgen. Als de machine de 
fabriek verlaat, voldoet deze steeds 
aan alle nodige veiligheidsvoorzie-
ningen en bij aankomst bij de dealer 
wordt dit nogmaals gecheckt, voor 
dat hij wordt afgeleverd bij de klant.

HE: Hoe zien jullie dergelijke voor-
zieningen evolueren naar de toe-
komst toe? Zijn jullie vragende partij 
voor strengere veiligheidsregels?
NH: Wij zitten in werkgroepen met 
andere betrokken partijen, zoals ver-
zekeringsmaatschappijen, autoritei-
ten, andere fabrikanten, waar we al-
lerlei veiligheidszaken bespreken en 
kijken hoe we de geharmoniseerde 
standaarden kunnen verbeteren. Met 
verbeteren bedoelen we eff ectievere 
veiligheidsgerichte oplossingen vin-
den, dus een standaard wordt nooit 
zwakker dan hij nu is; wij strijden al-
tijd voor een betere veiligheid voor 
onze klanten. Geen enkele fabrikant 
wil ongevallen, waarvoor hij verant-
woordelijk is. Wij zorgen dus dat alle 
maatregelen die kunnen helpen voor 
een evolutie naar een verbeterde vei-
ligheid, ook aanwezig zijn. Dat zal ook 
in de toekomst blijven gebeuren.

Het is aan de gebruiker om de gebruiks-
handleiding nauwkeurig te lezen en alle 
voorschriften te volgen.
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 Voor de volledige Preventagri brochure, klik hier

PREVENT AGRI

In haar brochure “Veilig gebruik van landbouwmachines” haalt Prevent Agri een aantal veiligheidsinstructies 
aan. We zetten ze hier op een rijtje:

VOOR JE AAN DE SLAG GAAT:

• Draag gesloten kledij zoals een overall en vermijd losse kledij die makkelijk door draaiende onderdelen gegre-
pen kan worden. Bij werkzaamheden in het duister is deze kledij bij voorkeur retrorefl ecterend.

• Zorg ervoor dat familieleden en derden ook de veiligheidsvoorschriften kennen en opvolgen. Deel ook alle
haperingen en storingen mee aan mogelijke gebruikers van de machines.

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN:

• Onderhoud en herstel machines enkel indien je voldoende kennis van zaken hebt en over gepast materiaal
beschikt.

• Zorg voor voldoende verlichting.
• Maak gebruik van beschikbare blokkeringen zoals hydraulische sperren.
• Stel de machines bij voorkeur alleen af. Zorg voor een goede coördinatie indien er met meerdere personen

machines afgesteld of hersteld worden.
• Maak van een onderhoudsbeurt gebruik om beschadigde of afgesleten veiligheidspictogrammen te

vervangen.
• Wijzig fabrieksinstellingen van elektronische besturingsinstellingen niet. Bij het aanbrengen van functionele

wijzigingen kan de garantie vervallen.
• Controleer of alles drukloos staat vooraleer de werkzaamheden aan te vatten. Hou ook rekening met reste-

nergie van veren en uitlooptijd van draaiende onderdelen.
• Zorg voor een stabiele plaatsing van machines of onderdelen zodanig dat deze niet kunnen vallen.
• Stut gedragen machines zodanig dat ze niet plots kunnen vallen bij het wegvallen van de oliedruk

IN GEVAL VAN PROBLEMEN OP HET VELD:

• Schakel altijd de machine uit bij iedere interventie, bijvoorbeeld door de aftakas van de tractor uit te schake-
len en de motor stil te leggen. Let op dat na het uitschakelen alle delen tot volledige stilstand zijn gekomen
vooraleer aan de interventie te beginnen.

• Overbrug nooit beveiligingen die op de machine voorzien zijn.
• Tracht nooit een verstopping te verhelpen door met je voeten of handen het materiaal in de machine te du-

wen, maar maak gebruik van de omkeerinrichtingen om vastzittend materiaal te verwijderen.
• Let op met zelfstartende inrichtingen. Schokken of trillingen kunnen voldoende zijn om delen van de machine

terug in beweging te stellen, bijvoorbeeld het knopermechanisme van een balenpers.
• Vermijd verstoppingen door de rijsnelheid aan te passen aan de toestand van het gewas, de weerscondities

en de bodem.

AFSCHERMINGEN:

• Laat afschermingen zoals plastieken omhulsels van cardanassen en metalen roosters rond beschermings-
riemen ter plaatse. Ze zijn op die specifi eke plaatsen door constructeurs aangebracht volgens de Europese
normen. Ook beide kettingen van de cardanasbeschermingen moeten bevestigd zijn, zodat de kap niet kan
meedraaien.

• Controleer regelmatig de staat van de beschermkappen en afschermingen.
• Vervang een defecte afschermkap door hetzelfde model en type als de originele kap.
• Zelfs bij voldoende afscherming van bewegende delen is een veiligheidsmarge aan te bevelen.
• Start pas met het verwijderen van afschermingen indien de bewegende onderdelen volledig stilstaan en de

machine uitgeschakeld is.
• Laat na een herstelling of een veranderde instelling de machine nooit proefdraaien met verwijderde

afschermingen.

https://www.preventagri.vlaanderen/Repository/Brochures/brochure_veilig_landbouwverkeer_preventagri.pdf
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http://hectares.be/redirect/dezeure20201nl/
http://hectares.be/redirect/delvano202001nl/
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Het witloofbedrijf van de familie Magnus is een begrip in het Vlaams-Brabantse 
Brussegem. Het bedrijf werd in 1987 opgestart door Johan Magnus, eerst in vol-
legrond, nadien werd de overstap naar hydrocultuur gemaakt. Zijn echtgenote 
Karin Vander Perre stapte er al snel mee in. Intussen zijn de kinderen Tine en 
Sam mee actief in het bedrijf, terwijl zus Lotte haar droom achterna is in Ierland. 
Hectares sprak met straff e madammen Karin en Tine. 

Kim Schoukens

Karin Vander Perre 
en Tine Magnus

Vrouw in
de landbouw

Antoon Vanderstraeten
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Hectares: Karin, hoe ben jij begonnen?
Karin: Voor de liefde, hé! (lacht) Ik 
kom zelf uit een boerengezin, mijn 
familie heeft altijd koeien gehad. Alle vijf 
de kinderen uit het gezin zijn trou-wens 
zelf gaan boeren, en twaalf van de vijftien 
kleinkinderen ook! Zelf had ik 
aanvankelijk andere plannen en was 
ik na mijn studies aan het werk als 
laborante bij Coca-Cola. Nadat ik Johan 
ontmoette, ben ik stilaan meer en meer 
beginnen helpen op het wit-loofbedrijf. In 
het begin viel dat nog te combineren met 
mijn werk, en ik heb het lang zo gedaan, 
maar stilaan werd het werk meer en meer 
machinaal en kon Johan het allemaal 
niet meer al-leen rond krijgen. 
Omstreeks de tijd dat Tine geboren is, 
ben ik voltijds mee in het bedrijf gestapt.

Weet je trouwens hoe het witloof-
bedrijf er gekomen is? Toen Johan 
studeerde, is hij eens betrapt na een 
avondje feesten met zijn vrienden. Als 
straf moest hij van zijn vader tijdens de 
vakantie gaan helpen op een na-burig 
witloofbedrijf, en toen die va-kantie 
gedaan was had hij de smaak te 
pakken!

HE: Tine, hoe lang werk jij intussen al 
op het bedrijf? 
Tine: Eigenlijk help ik al van kleins af 
aan mee. Ik weet nog dat ik van mijn 
ouders pas met de pony mocht gaan 
rijden als ik eerst drie paletten bak-jes 
had ingelegd. Deelnemen aan het werk 
op de boerderij hoort erbij hé, als kind. 
Toen voelde dat als een straf, maar nu 
ben ik daar dankbaar voor. 

Ik ben eerst gaan studeren, omdat ik een 
diploma belangrijk vond, en be-haalde 
er twee: eentje als leerkracht economie-
aardrijkskunde en eentje in het 
sportmanagement. Na mijn studies 
ben ik geleidelijk aan meer en meer 
beginnen meewerken in het bedrijf. Ik 
ben ook semiprofessionele amazone en 
heb behoorlijk wat ex-tra werk met de 
paarden. Door thuis, waar mijn paarden 
ook staan, te blij-ven werken was het 
ook allemaal makkelijker te 
combineren. Intussen ben ik zes jaar 
zelfstandig actief in het bedrijf. 

HE: Wat zijn jullie respectievelijke 
taken?
K: Ik sta voornamelijk in voor het 
in-pakken, de kwaliteitscontrole 
en de personeelsadministratie. De 
“afwerking” eigenlijk, en het personeel.

T: Ook ik werk mee aan de 
administratie, maar hou me bezig met 
Dimona en boekhouding. Daarnaast 
werk ik mee op het veld als 
chauffeur en spring ik ook in voor de 
transporten naar de veiling. Sam (de 
broer van Tine, red.) en papa zijn 
voornamelijk op het veld en met de 
kweek van de wortels bezig, maar ook zij 
hebben administratieve taken op het 
kantoor.

HE: Karin, wat is voor jou een 
memorabel moment uit je carrière op 
de boerderij? Zijn er ook moeilijke 
momenten die je bijgebleven zijn?
K: Dat is moeilijk kiezen, maar als ik iets 
moet noemen denk ik toch aan mijn 
deelname aan “Komen Eten”. Dat was 
echt tof om te doen, en ik ben blij dat ik 
zo de kans ook kreeg om te vertellen 
over ons beroep en het publiek te 
tonen hoe hetggg er echt aan toe gaat 
op een boerderij. Want dat is dan weer 
de mindere kant: het maakt me enorm 
verdrietig dat wij ons, als boeren, altijd 
zo moeten verdedigen tegenover de 
burgers. Nu, met de coronacrisis, wordt 
er al eens geklapt voor de boeren en ik 
wil niet ondankbaar klinken, maar ik hoop 
dat de mensen dat onthouden nadien. 
Waarom zouden wij een slecht of 
onveilig product produceren, of de 
bodem en de natuur, die wij zo hard 
nodig hebben voor ons inkomen, 
kapotmaken? Dat is iets waar ik echt mee 
zit.

T: Het is toch gek dat er mensen zijn die 
denken dat alle boeren “gifspuiters” zijn 
als je weet hoeveel bodemanalyses, 
tests en denkwerk er aan te pas komt in 
onze job. Dat snap je niet. Daarom is 
het ook zo goed dat Moeke er op 
televisie over kon vertellen. Hopelijk 
kunnen we de mensen zo ook onze kant 
van het verhaal vertellen.

HE: Tine, wat zijn jouw ambities?
T: Het levenswerk van mijn ouders zo 
goed mogelijk verderzetten in 
samenwerking met Sam, een mooi 
product kunnen blijven afleveren 
en trots kunnen zijn op ons werk.  

HE: Karin en Tine, hoe zien jullie de rol 
van de vrouw in de landbouw?
 K: Vroeger bleef de rol van de vrouw 
een beetje beperkt bij helpen en voor-
namelijk de huishoudelijke taken op 
zich nemen of eten gaan brengen op het 
land. Dat is toch sterk geëvolu-eerd, 
vind ik. 
Vrouwen denken mee op een 
boerenbedrijf en worden steeds meer de 
gelijken van de mannen. A

Vrouw in
de landbouw

Tine is blij wanneer ze de bureaustoel kan 
inruilen voor het tractorstuur.

Karin volgde de liefde en vond het witloof. 

Als ik kijk naar ons bedrijf zie ik dat zeker: 
iedereen heeft hier echt zijn en haar taken, 
en die zijn eerlijk verdeeld. Tine zit ook op 
de tractor, en Sam helpt ook in zijn 
huishouden. T: Ik denk dat de vrouw 
vroeger inder-daad een heel klassieke, 
verzorgen-de rol had. Tegenwoordig is dat 
echt anders: vrouwen staan mee op het 
land, nemen mee beslissingen op het 
bedrijf en er zijn voorbeelden genoeg van 
vrouwen die alleen een boerderij runnen. 
Het blijft nog altijd grappig om de reacties 
te zien van sommige mensen wanneer ze 
me op de tractor zien zitten, maar ze 
wennen er best aan!



28

Gevonden 
in het veld…
Deutz D5506
Op een grasland in Wemmel staat deze Deutz D5506. Na jarenlange trouwe dienst kreeg hij daar een laatste rustplaats. 
Hectares duikt in de geschiedenis van deze geliefde trekker.

Antoon VanderstraetenAntoon Vanderstraeten
Antoon Vanderstraeten
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De geschiedenis van Deutz gaat 
terug naar 1861, wanneer Nicolaus 
August Otto zijn eerste motor 
bouwt. In 1867 legt hij de laatste 
hand aan een viertakt motor en 
wordt de Deutz A.G. Gasmotoren 
fabriek opgericht. De motoren die 
gebouwd werden waren stationai-
re motoren die werkten op stads-
gas. Later, in 1890, gingen Deutz en 
Rudolf Diesel samenwerken aan de 
ontwikkeling van een motor met 
zelfontbranding, de dieselmotor. 
De stap naar de landbouw werd 
begin 20ste eeuw gezet, met de 
ontwikkeling van de zelfrijdende 
ploeg. 

Doorheen de daarop volgende 
decennia ging de ontwikkeling 
van landbouwtractoren verder, 
en ook zakelijk waren er de nodi-
ge ontwikkelingen. In 1930 neemt 
Deutz de machinebouwer Humbolt 
over. En in 1938 volgt de Klockner 
motorenfabriek. Tijdens de 2de 
Wereldoorlog produceert Deutz 
veel materiaal voor het Duitse le-
ger. Ook de luchtgekoelde moto-
ren werden op vraag van het leger 
tijdens de oorlog ontwikkeld om 

tanks in koude omstandigheden 
aan te kunnen drijven. Na de oor-
log concentreert Deutz zich terug 
vol op de landbouw. De FM en FL 
modellen volgen elkaar op en in 
1959 wordt de overstap gemaakt 
naar de D-modellen. In 1965 wordt 
deze reeks vernieuwd en komen de 
05-serie trekkers op de markt. In 
1968 worden die opgevolgd door 
de 06-serie. Deze reeks krijgt een 
geheel nieuw uiterlijk, de ronde 
motorkap wordt vervangen door 
een rechthoekige. De 06-serie 
Deutz trekkers hebben een vermo-
gen van 22 pk (D-2506) tot 160 pk 
(D-16006). Onder de motorkap zit 
een F-912 motor. Er worden maar 
liefst 380.000 exemplaren van de 
D-06 reeks gemaakt!

D-5506
De Deutz D-5506 wordt gebouwd 
van 1969 tot 1974. Onder de motor-
kap zit een Deutz F4L 912 viercilin-
dermotor met een inhoud van 3,8 
liter en een vermogen van 52 pk. 
De motor was gedwongen lucht-
gekoeld. Om het vermogen over 
te brengen naar de grond was de 

De Deutz D-5506 
wordt gebouwd van 

1969 tot 1974.

De Deutz D-5506 
wordt gebouwd van 

De fi r Gpa w t e 2012 
Belc por a Dt-Fah.
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D-5506 uitgerust met een me-
chanische versnellingsbak met 8 
versnellingen vooruit (4 versnel-
lingen in 2 groepen) en 4 achteruit 
(1 groep). In eerste versnelling was 
de traagste snelheid 2,3 km/u, de 
topsnelheid bedroeg 25 km/u. De 
hefinrichting kon maximaal 1,9 ton 
heffen, het hydraulische systeem 
had een opbrengst van 32,5 liter 
bij 175 bar. De aftakas had 2 snel-
heden, 540 en 1000 toeren per mi-
nuut. De uitvoering met tweewiel-
aandrijving woog 2,2 ton.

De Deutz D-5506 die we vonden 
in het grasland behoorde toe aan 
een Wemmelse tuinaanlegger. De 
trekker diende vele jaren aan de 
Vandaele klepelmaaier in de zomer 
en Vandaele hakselaar in de winter. 
De 52 pk volstond om de 2,5 meter 
brede klepelmaaier aan te drijven 
en hout tot 15 cm te versnippe-
ren. Daarnaast trok de Deutz ook 
geregeld een mestwagen, aan-
hangwagen of stond hij voor een 
laadkraantje om mest en compost 
te laden. Toen de tuinaanlegger in 
kwestie op pensioen ging, kreeg 
ook de Deutz zijn welverdiende 
rust.

De trekker diende 
vele jaren aan 
de Vandaele 

klepelmaaier in 
de zomer en 

Vandaele hakselaar 
in de winter.

De trekker diende 

De -06 re 
wa  ec 

susme! Mar es 380.000 exle wn 
ged.

https://www.youtube.com/watch?v=C7Po2WuLab8
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Half april, in volle corona-crisis, stelde Fedagrim hun economisch dossier 
2019 voor. Fedagrim, de overkoepelende federatie voor  toeleveranciers van 
machines, gebouwen en uitrustingen voor landbouw en groenvoorziening, 
maakt elk jaar een overzicht van de verkoop van land- en tuinbouwmachi-
nes en de tendensen hier aan gekoppeld. Opvallendste zaak in het dossier? 
Bij een dalend aantal verkochte machines blijft de omzet van de machine-
verkopers gelijk.

Antoon VanderstraetenAntoon Vanderstraeten
Antoon Vanderstraeten

Minder machines maar 
een gelijke omzet

Economisch dossier 2019
van Fedagrim:

De dalende verkoop van machines 
is al langer aan de gang. Toch blij-
ven constructeurs en importeurs 
een vergelijkbare omzet draaien. Dit 
komt omdat de verkochte machines 
groter zijn dan vroeger en er (veel) 
meer opties bij de trekkers of ma-
chines voorzien worden. Daarnaast 
worden ook meer en meer (klei-
ne) trekkers verkocht buiten de 
landbouwsector.

Trekkers
In 2019 werden 2053 tractoren van 
meer dan 50 pk verkocht in België, 
in 2018 waren dat er nog 2128. In de 

klasse minder dan 50 pk werden 743 
trekkers verkocht. De tractoren die 
in België verkocht worden, worden 
alsmaar sterker. Waar de klasse 50-
120 pk in 2015 nog goed was voor 
39% van de markt, zakte dat vorig 
jaar tot 27%. Het segment 120-180 pk 
blijft de afgelopen jaren stabiel rond 
36%, terwijl de klasse 180-250 pk 
stijgt van 23% naar 28% en de groep 
van trekkers boven 250 pk stijgt van 
5% in 2015 naar 8% in 2019.

Bij de tuinbouwtrekkers spannen 
Kubota (121 verkochte exempla-
ren) en Iseki (119) de kroon. Enkele 
Oosterse, onbekende merken zoals 

Solis en VST breken de markt met 
lage prijzen waardoor ze hoog ein-
digen in de lijst en merken als New 
Holland en John Deere voor gaan.

Bij de landbouwtrekkers blijft de top 
3 al enkele jaren ongewijzigd. New 
Holland leidt de lijst, gevolgd door 
John Deere en Fendt. 

Oogstmachines
2019 was een goed jaar voor de 
oogstmachines. Er werden 43 hak-
selaars en 42 maaidorsers verkocht. 
De hakselaars zijn in stijgende lijn 
tegenover de voorbije jaren, de 
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maaidorsers waren al enkele jaren 
in dalende lijn aan het gaan (2015 73 
stuks, 2018 37) maar stijgen terug wat 
sinds vorig jaar. Grootpakpersen stij-
gen al enkele jaren. In 2019 werden er 
88 stuks verkocht, direct een record. 
Ook de conventionele kleinpakper-
sen blijven verkocht worden, in 2019 
goed voor 21 machines. Bij de ronde-
balenpersen dalen de machines met 
een variabele kamer sinds 2015 (75 
machines) jaar na jaar, in 2019 werden 
nog 42 machines verkocht. De persen 
met een vaste kamer schommelen de 
afgelopen jaren tussen 6 en 18 machi-
nes per jaar. Ook voor de persen met 
wikkelaars was 2019 geen topjaar, er 
werden er 28 verkocht.

Bij de hooibouwmachines zijn één-
rotorharken met een werkbreedte 
van meer dan 3,8 meter in trek, daar 
werden er 197 van verkocht. Bij de 
tweerotorharken zijn vooral de harken 
met middenafl eg geliefd (181 verkoch-
te machines), van de machines met 
zij-afl eg werden er 23 verkocht. De 
grotere harken met 4 (of 6) rotoren 
waren goed voor 9 exemplaren. Ook 
de opraapwagens blijven in trek bij de 
loonwerkers. Er werden 34 opraapwa-
gens verkocht, waarvan de meeste als 
dubbeldoelwagen gebruikt worden 
zodat ze ook in het maïsseizoen inge-
zet worden.

Ploegen
Technieken zoals niet-kerende grond-
bewerking en strip-till vinden alsmaar 
meer ingang in ons land. Toch blijft 
België een echt ploeg-land. De ver-
koop van ploegen schommelt elk jaar, 
in 2019 werden er 272 verkocht tegen-
over 242 in 2018 en 290 in 2017. De 
ploegen met 5 en 6 scharen worden 
het meeste verkocht (188 in 2019), van 
de grotere ploegen was er maar 1 die 
verkocht werd. De kleinere ploegen 
van 4 scharen of minder tonen de af-
gelopen jaren een dalende trend . 

Mest
Zowel de vaste- als mengmest-
spreiders tonen al enkele jaren een 
achteruitgang in de verkoopcijfers. 
Volgens de fabrikanten komt dit om-
dat er weinig vervangmarkt is in dat 
segment. De machines die nieuw 
verkocht worden dienen meestal 
als uitbreiding van het machinepark. 
Oudere tanks blijven meedraaien in 
het mestseizoen. Er werden in 2019 
66 mengmestverspreiders verkocht 
en 20 stalmestverspreiders.

2020 en verder
Het economisch dossier van 
Fedagrim geeft niet alleen een over-
zicht van de verkochte machines 
van het voorbije jaar, maar blikt ook 
vooruit. Voor 2020 en verder is het 
echter moeilijk om een prognose te 
maken. De corona-crisis heeft niet 
alleen een direct eff ect, maar ook op 
langere termijn moet er rekening ge-
houden worden met de ziekte. Voor 
2020 wordt er een vermindering van 
het inkomen van boeren en loon-
werkers verwacht, zodat investerin-
gen uitgesteld zullen worden. Enkel 
hoognodige vernieuwing zal naar 
verwachting gedaan worden. 

Naast de corona-crisis speelt ook de 
spanning tussen verschillende lan-
den een rol. Op wereldschaal zijn er 
de strijdvaardige woorden tussen de 
VS en China dat een indirecte impact 
heeft op onze landbouwprijzen, in 
Europa zijn er stijgende twijfels over 
de Europese solidariteit. 

In deze tijden is het dus zeer moeilijk 
om een genuanceerde prognose te 
maken.

De cijfers die Fedagrim weergeeft in hun Economisch Dossier repre-
senteren een meerderheid van de markt. Fouten zijn echter altijd mo-
gelijk. Onder meer foutieve of niet ingegeven cijfers kunnen het beeld 
vertekenen. Ook de verandering van importeurs of nieuwe spelers 
die op de markt komen kunnen voor lichtjes andere cijfers zorgen. 
Daarnaast was het voor dit jaar extra moeilijk om iedereen te bereiken 
omwille van de corona-crisis. Moesten er zich opvallende correcties 
aandienen dan zal dat tijdig gecommuniceerd worden. 

Opraapwagens blijven in trek bij loonwerkers. 
Deze worden dikwijls ingezet bij zowel de 
grasoogst als bij het hakselen.

België blijft een echt ploeg-land. Bij de trekkers 
heeft New Holland het grootste marktaandeel.

2019 was een goed jaar voor de oogstmachines
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Mike Vanduffel maakt deel uit van het fotografencollectief ‘Agrofotografie’. 
Als kleine jongen was hij al gefascineerd door de landbouw in het algemeen, 
maar tijdens het opgroeien ebde de interesse in planten en dieren toch wat 
weg. De passie voor machines, die nam echter toe en dat zie je in zijn foto’s. 

Antoon Vanderstraeten

In the picture…
Mike Vanduffel

Antoon Vanderstraeten
Mike Vanduffel
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Het begon voor Mike allemaal met 
naar grote machines te gaan kij-
ken in het veld. In het begin zon-
der camera, maar al snel kriebelde 
het om die stukken techniek op de 
akker vast te leggen. In het begin 
was dat met de digitale camera 
van Mikes ouders, nadien met een 
eigen tweedehands Nikon D40. 
Toen die het begaf kwam er een 
Nikon D300 in de plaats, eveneens 
een occasie. Met een 18-55 mm en 
een 55-200 mm maakt Mike al zijn 
foto’s. “Occasie-materiaal voldoet 
voor mij, en ook de lenzen zijn 
geen dure dingen. Mijn foto’s zijn 
een mooi voorbeeld dat je geen 
duizenden euro’s moet uitgeven 
aan materiaal”, zegt Mike. Enkele 
jaren geleden schafte hij zich ook 
een drone aan om juist nog dát 
extraatje te kunnen fotograferen. 

Niet alleen de grote, stoere ma-
chines spreken Mike aan. Ook klei-
ne en fijne techniek liggen hem. 
“In een wereld waar alles alsmaar 
groter wordt, zijn het net kleine 
machines die vernieuwend zijn”, 
legt hij uit. “Fijn werk met een 
trekker op GPS is fascinerend, 
maar ook bijvoorbeeld strip-
till-machines vind ik ongelooflijk.” 

Mike is afkomstig van Pelt, in 
het noorden van Limburg. Zijn 
foto’s maakt hij hoofdzakelijk 
in Belgisch- en Nederlands-
Limburg, Luik en Noord-Brabant. 

Soms gaat hij op verplaatsing 
naar Oost- en West-Vlaanderen, 
Midden-Nederland met uitschie-
ters naar het Duitse Roergebied. 

Elke machine is de moeite waard 
om te fotograferen voor Mike. Een 
machine die er echt uitsprong de 
afgelopen jaren was de Vredo VT 
7028-3 met Tebbe strooierop-
bouw. Deze combinatie is meren-
deel van de tijd in de dagbouw-
mijnen aan het werk is en is dus 
niet vaak bereikbaar. 

Op voorhand plannen doet Mike 
niet. “Ik word liever verrast door 
wat ik in het veld tegen kom, dan 
dat ik op voorhand ga rondbellen 
en sms’en om te zien waar welke 
machine aan het rijden is”, vertelt 
hij. “Ik heb geen lijstje van com-
binaties dat ik wil afwerken, ik 
zie wel wat er op mijn weg komt. 
En als ik eens een dag niets te-
gen kom, is het daarom nog geen 
slechte dag!”

Ik word graag 
verrast door

wat ik in het veld 
tegen kom!
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MIKE VANDUFFEL

Leeftijd: 26 jaar

Woonplaats: Pelt (Limburg)

Materiaal: Nikon D300 met Nikon 18-55 & 55-200 lenzen
                     DJI Inspire 1

Werkgebied: Noordoosten van België, Zuidoosten van Nederland, 
                           soms Oost- of West-Vlaanderen, stukje van Duitsland.

Mooiste combinatie: Vredo VT 7028-3 met Tebbe strooieropbouw

http://agrofotografie.be/author/mike/


De corona-crisis treft ons land hard. Ook onze sector krijgt klappen. Prijzen zijn in elkaar gezakt, 
seizoenarbeiders willen of kunnen niet meer afreizen naar België zodat de oogst van vruchten zoals aardbeien of 
paprika’s in gevaar komt, veel stocks blijven onaangeroerd. Ondertussen moet het werk wel verder. 

Onzekerheid over het verdere verloop van de crisis weegt echter door. Er moeten keuzes gemaakt worden, 
maar verschillende factoren blijven onduidelijk. Komt er steun voor onze bedrijven? Welke steun? Hoe? 
Hoe moet het verder…

Voor landbouwers die voor de crisis al met twijfels of donkere gedachten zaten, komt dit allemaal extra hard aan. 
Daarom hebben wij met Hectares de keuze gemaakt om in deze tijden “vzw Boeren op een kruispunt” te steunen. 
Deze vereniging biedt hulp en begeleiding aan Vlaamse boeren en tuinders
 bij fi nanciële, economische, 
psychologische, technische of sociale problemen. 

Met medewerking van onze adverteerders schenken wij 10% van onze reclame-inkomsten aan deze VZW om 
hun goed werk in deze crisis verder te kunnen zetten.

Blijf gezond, 
zorg voor elkaar!

AnToOn

#SAMENTEGENCORONA




