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NK ploegen bij Van den Borne 
in Reusel (N.-B.) 
De Nederlandse ploegkampioen-
schappen zullen op vrijdag 27 en 
zaterdag 28 oktober worden gehou-
den op het akkerbouwbedrijf van de 
familie Van den Borne in Reusel.  

We spraken half mei met Louis van 
den Borne en hij vertelde 
het een en ander over 
hun bedrijf. Ze zijn ge-
specialiseerd in de teelt 
van consumptie aardap-
pelen, of eigenlijk indu-
strieaardappelen. Hun 
bedrijf is rond de 400 ha 
groot en om die oppervlakte aard-
appelen te telen ruilen ze grond met 
collega's in de buurt. Toen we bel-
den hadden ze de laatste aardap-
pelen net gepoot. Ze waren 11 april 

laat op gang gekomen, maar op 11 
mei zaten ze er ook allemaal in. 

Dankzij het mooie weer 
hebben ze steeds door 
kunnen werken en on-
danks de late start zaten 
ze toch nog op tijd in de 
grond. Hun grond is een 
zwarte zandgrond en 
daarom zijn hun aardap-

pelen minder geschikt voor ta-
felaardappelen. Ze gaan allemaal 
naar de industrie, naar Farm Frites. 
De aardappelen gaan allemaal bij 
Van den Borne in opslag, men heeft 

een capaciteit van 
20.000 ton en daar-
na worden ze er 
ook gesorteerd. Al-
le maten worden 
vervolgens door 
Van den Borne zelf 
naar de fabriek ge-
bracht en voor di-
verse producten 
gebruikt, van frites 
tot Pommes Pari-
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siennes en puree. Ze leveren van 
september tot half april. Ze telen de 
rassen Bintje, Ramos, Fontane en 
Asterix. Er werken vier mensen vast 
op het bedrijf, Louis van den Borne 
zelf, zijn twee zoons en een vaste 
medewerker. En als het spannend 
wordt komt ook mevrouw Van den 
Borne in actie.  

Er wordt geploegd op aardappel- en 
maisland. Ploegwedstrijden zijn 
voor het bedrijf niet vreemd, de 
HMT houdt er al langer haar oldti-
mer ploegwedstrijden en Louis van 
den Borne heeft zelf in het verleden 
ook meegedaan met ploegwedstrij-
den.  

Rabe heeft nieuwe eiqenaar  
In de loop van de winter werd het 
duidelijk dat Rabe in Bad Essen, als 
fabrikant gespecialiseerd in ploe-
gen, overige grondbewerkingsma-

chines en zaaitechniek, in financiële 
moeilijkheden verkeerde. Geduren-
de een paar maanden is er gewerkt 
aan een overname, waarbij ook de 
naam Vogel & Noot werd genoemd. 
In april was de kogel door de kerk 
en wist Rabe te melden dat het was 
overgenomen door de onderne-
mersfamilie RAU uit Osnabrück. 
Rabe gaat nu verder als Rabe Agri 
GmbH en komt nu onder leiding 
van mevrouw Stephanie Egerland-
Rau (39).  

Het vorige management is afgetre-
den, maar blijft wel met kennis en 
ervaring beschikbaar. Deze familie 
Rau staat overigens los van de ge-

lijknamige landbouwmachines.  

De overname omvat alle acti-
viteiten in Bad Essen en het 
leveringsprogramma blijft zo-
als we dat van Rabe kennen. 
Wat er met de Franse fabriek, 
waar de schijveneggen wor-
den gemaakt, gaat gebeuren 
is op dit moment nog niet dui-
delijk, daarover wordt nog on-
derhandeld.  

Wingels naar Krone  
De heer Heinrich Wingels, 
welke we kennen als onze ja-
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renlange contactpersoon van de fir-
ma Lemken en de laatste jaren van 

Rabe, is per 1 april jl. in dienst ge-
treden bij groenvoederspecialist 
Krone in het Duitse Spelle. De heer 
Wingels heeft bij Krone de leiding 
over de marketingafdeling. We 
wensen de heer Wingels veel suc-
ces in zijn nieuwe werkomgeving.  

Krone 100 jaar  
Dit jaar bestaat de firma Krone in 
Spelle 100 jaar. Om de geschiede-
nis van Krone in een paar woorden 
samen te vatten is niet zo eenvou-
dig. Momenteel staat Krone onder 
leiding van de derde generatie Ber-
nard Krone, maar de vierde Ber-
nard Krone staat al voor de deur. 
Daarnaast is Krone een veelzijdig 

bedrijf, het is niet alleen de machi-
nefabriek, maar men heeft ook een 
landbouwmachine groothandel en 
een opleggerfabriek.  

De basis is gelegd door Bernhard 
Krone die leefde van 1872 tot 1935, 
hij werd geboren als zoon van Hein-
rich Krone die zowel boer als dorps-
smid was. Bernhard wilde het 
smidsvak in en ging in de leer bij 
Bernard von Lengerich in Ems-
bühren, een bedrijf dat al sinds 

1860 bestaat. Bernhard Krone 
trouwde met Anna Evers uit Spelle, 
een boerendochter, maar waar men 
thuis ook logeermogelijkheden had 
voor passanten. Nadat haar ouders 
al vroeg kwamen te overlijden, ves-
tigden Anna en Bernhard zich in 
1906 in Spelle. Bernhard ging er 
aan het smeden en Anna beleefde 
veel plezier aan haar activiteiten 
met de logementen. Dat ze hun ta-
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ken serieus namen mag blijken uit 
wat er uit de smederij is gegroeid, 
maar ook Anna's gastenverblijf be-
staat nog steeds als Hotel Krone.  

Naast de fabricage van de eigen 
machines nam ook de handel van 
machines een belangrijke plaats in.  

In 1925 kwam een klant zich infor-
meren over de aanschaf van een 

zelfbinder. Krone verkocht Claas en 
de vertegenwoordiger maakte de 
klant duidelijk dat een Claas abso-
luut de beste was. Niet voor niets 
was zijn motto: "Alles wat Claas 
bouwt is goed". Maar de klant had 

er geen oren naar en ten einde 
raad liet Krone een vertegenwoordi-
ger van Lanz uit Mannheim komen. 
Inderdaad, er kwam een opvallend 
chique auto voorrijden en wat er uit 
kwam was nog chiquer. Een gentle-
man met witte handschoenen stel-
de zich voor als Maximilian A. 
Schmidt, representant van de firma 
Lanz uit Mannheim. Zijn klanten 
kennende durfde Krone eigenlijk 
niet met deze 'Pinkel' (Duits voor 
Dandy) bij de boer te verschijnen, 
maar dat chique heerschap was wel 
helemaal uit Mannheim gekomen. 
In de veronderstelling dat Krone 
met Pinkel en al het erf zou worden 
afgeschopt, pakte de ontmoeting 
toch heel anders uit dan verwacht 
en de klant kocht inderdaad een 
Lanz binder. Ook met Maximilian A. 
Schmidt is het goed afgelopen en 
Krone werd Duitslands grootste 
Lanz dealer. Aan het einde van de 
Lanz periode vonden de klanten de 
Lanz Bulldog's te ouderwets wor-
den en werd overgeschakeld naar 
Hanomag, Fendt en Fiat. Maar om-
dat Krone voor Fendt niet de alleen-
vertegenwoordiging kon krijgen 
werd in 1973, na 20 jaar, weer con-
tact gezocht met John Deere, die 
Lanz in 1956 had overgenomen en 
sindsdien is Krone een van Duits-
lands grootste John Deere dealers. 
Dit dealerbedrijf en groothandel 
staat nu mede onder leiding van 
Bernard Krone's dochter Dorothee.  

Krone maakte een breed assorti-
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ment aan landbouwmachines, ook 
heeft men in het verleden veel ploe-
gen gemaakt. Volgens dr. Bernard 
Krone maakten ze in de vijftiger en 
zestiger jaren wel 7 tot 8000 ploe-
gen per jaar. Maar men vond dat 
men zich moest gaan specialiseren 
en zo werd in 1994 het roer om ge-
gooid en ging Krone zich speciali-
seren in machines voor de groen-
voederwinning.  

En dat heeft men geweten, in 1996 
kwam men met de Big M, een zelf-
rijdende maaier. Van zowel de kant 
van de klanten als in de pers werd 

sceptisch gereageerd, maar Krone 
heeft het gered en alles bij elkaar 
draaien er inmiddels rond de 600 
machines. Ze hebben een maai-
breedte van 9,70 meter. Dit gaf Kro-
ne moed en in 2000 kwam men met 
een zelfrijdende hakselaar. En ook 
hiermee lijkt men weer te scoren. 
Op de vraag welke we onlangs aan 
dhr. Krone stelden wat hen had ge-
dreven om met een zelfrijdende 
hakselaar op de markt te komen 
zegt hij:”Als fabrikant van alleen 
maar eenvoudige machines heb je 
tegenwoordig in Nederland of Duits-
land geen bestaansrecht meer. Dat 

geldt niet al-
leen voor ons 
als fabrikant, 
maar ook voor 
loonwerkers, 
die moeten ma-
chines hebben 
met een grote 
capaciteit 
waarmee ze 
goedkoper kun-
nen werken 
dan de boer. 
Maar als je met 
een grote ma-
chine komt 
voor de profes-
sionele markt 
moet je wel ge-
lijk een bepaal-
de schaal heb-

 

Overdracht van een complete Krone voederwinningslijn aan loonbedrijf 
Jansen te Wijhe (mei 2006) 
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ben waarmee je op de markt komt. 
Om een trekkermerk over te nemen 
zijn we te klein, dat kunnen we niet. 
maar de markt voor hakselaars is te 
overzien, met een paar honderd 
machines per jaar heb je al een po-
sitie op de markt, we zijn nu vijf jaar 
bezig en hebben al een marktaan-
deel van 10% en ons streven is de 
komende jaren 15% van de markt 
te bedienen".  

Dit voorjaar heeft Krone een nieuw 
hal in gebruik genomen waar de de 
Big lijn wordt gebouwd, dat wil zeg-
gen drie productielijnen voor de Big 
M zelfrijdende maaiers, de Big X 
hakselaars en de Big Pack groot-
pakpersen.  

Graag wil de Ploegvereniging Kro-
ne gelukwensen met dit jubileum.  

Bezoek aan Vogel & Noot  
Begin februari was de Nederlandse 
landbouwpers op uitnodiging van 
importeur Mechatrac te gast bij 
ploegenfabrikant Vogel & Noot in 
het Hongaarse Mosonmagyaovar, 
kortweg Moson. De wortels van het 
bedrijf liggen echter in het Oosten-
rijkse Steyermark, in Wartberg im 
Mürztal. Daar werd de kiel gelegd 
door Friedrich Vogel en Hugo von 
Noot in 1872. Ze begonnen hun 
productie met spaden en schoffels 
en breidden dit geleidelijk uit. Pas 
25 jaar later maakten ze ook ploeg-
scharen en dit is altijd een belang-
rijk product gebleven want ook nu 

nog is Vogel & Noot een belangrijke 
leverancier van ploegscharen, ook 
voor collega fabrikanten.  

In 1936 wordt Vogel & Noot een on-
derneming met aandelen, maar de-
ze blijven in het bezit van de fami-
lies Vogel & Noot. Het productie 
programma wordt uitgebreid, ook 
buiten de landbouw, maar bij de 
landbouwmachines blijft het accent 
op de ploegen liggen, om een in-
druk te krijgen, in 1972 gingen er 
250.000 ploegscharen de deur uit.  

De uitbreidingsmogelijkheden in 
Wartberg waren beperkt, spoorlij-
nen, wegen, de rivier Mütz, overal 
kwam je wat tegen. Een paar jaar 
na het vallen van het ijzeren gordijn 
werd in 1993 een nieuwe fabriek in 
Hongarije in gebruik genomen, 
slechts een kwartiertje van de Oos-
tenrijkse grens. Het idee er achter 
was dat men zo een gemakkelijker 
entree had op de Oost-Europese 
markt. Het was een investering van 
20 miljoen DM en men had een ca-
paciteit van 5000 ploegen per jaar. 
Vooral in landen als Oostenrijk en 
Hongarije had men een belangrijk 
marktaandeel van wel 50%. Mo-
menteel heeft men het voordeel dat 
de productiekosten er ongeveer 
23% lager zijn.  

In 1998 neemt Vogel & Noot de 
Duitse collega fabrikant Niemeyer 
over. Het doel is om zo het leve-
ringsprogramma te verbreden en 
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een steviger voet op de Europese 
markt te krijgen.  

In 2001 raakt men in de rode cijfers 
en moest een saneringsplan uit-
komst bieden. Niemeyer wordt op-
gesplitst in de afdeling hooibouw-
werktuigen, welke wordt verkocht 
aan het Zuid-duitse bedrijf Ziegler 
en de grondbewerkingsmachines 
worden verzelfstandigd als Niemey-
er AgrarTechnik in de oorspronkelij-
ke fabriek, in het Duitse Riesen-
beck. De afdeling landtechnik van 
Vogel & Noot wordt in 
2003 overgenomen 
door Dieter Mengele, 
een man met ervaring 
in de landbouwmachi-
nes van het gelijknami-
ge merk. Hij is de klein-
zoon van de oprichter 
Karl Mengele.  

Op dit moment biedt 
Vogel & Noot werk aan 

360 personen, waarvan 200 in de 
fabriek in Moson en 160 in Wart-
berg, waar nog steeds de hoofdves-
tiging en de onderdelen voorziening 
zijn gevestigd. De productie ligt mo-
menteel rond de 4000 ploegen, 
maar daarnaast heeft men een uit-
gebreid assortiment aan grondbe-
werkingsmachines en zaaimachi-
nes. Voor deze laatste heeft men 
een samenwerking met Rabe. De 
gemiddelde ploeg heeft momenteel 
4,5 scharen en tussen de 65 en 
70% gaat als wentelploeg. Hoewel 
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de grootste groei momenteel in de 
zogenaamde 'Mulchmachines' zit, 
zaaicombinaties met niet kerende 
grondbewerking, is Mengele er van 
overtuigd dat er altijd een markt 
voor de ploeg blijft bestaan. Vanuit 
het voormalige Oost-Duitsland ont-
vangt men toch signalen dat men 
het na 4 tot 5 jaar niet kerende 
grondbewerking tijd vindt om de 
grond eens weer te ploegen, om 
het los te krijgen en om weer lucht 
in de grond te krijgen. Vogel & Noot 
levert momenteel 30% van z'n ploe-
gen af met strokenristers en van de 
ploegen die in Duitsland worden af-
geleverd maar liefst 70%. De Vogel 
& Noot Permanit C--Plus hebben 
een speciaal koolstof gehard rister. 
Hiervoor ondergaan ze een 8 uur 
durende behandeling waarbij de 
voorkant wordt gehard. Voor Neder-
land heeft men de WXL risters voor 
een brede open voor en de NL 460 
voor de zwaardere klei, bijvoor-
beeld in de polders. Met de XS-Pro 
zit Vogel & Noot in het topsegment 
van de markt. Ook bij de overige 
grondbewerkingsmachines is Vogel 
& Noot innovatief. Zo is de Terra-
Clean een drukrol achter de cultiva-
tor e.d. met een afstrijker aan de 
binnenzijde van de rol. De Multi-
quick is een snelsluiting voor culti-
vatorbeitels waarmee men in een 

handomdraai zonder gereedschap 
de beitels kan verwisselen.  

Verslag Jaarvergadering 
De vergadering werd gehouden bij 
VMB Rumptad- Steketee, één van 
onze hoofdsponsoren van de Natio-
nale Ploegwedstrijden 2005. Onze 
gastheer Piet van Rumpt verwel-
komde de ca 120 aanwezigen en 
deelde het dagprogramma mee, be-

ginnend met de jaarvergadering, 
aansluitend een warme maaltijd, 
gevolgd door een presentatie van 
het bedrijf en een rondleiding. Voor-
zitter Jan Bom opent de vergade-
ring met een terug- en vooruitblik. 
Recessie is overal te merken; ook 
de stichting Ploeg Vereniging Ne-
derland ontkomt daar niet aan. On-
danks dat het bedrijf vóór gaat bij 
het wedstrijdploegen, neemt onze 
grondhonger toe door toenemende 
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oldtimercombinaties en paarden-
tracties. Het zoeken naar mogelijk-
heden met voldoende oppervlakte 
van ca 110ha en sponsoren wordt 
steeds moeilijker. 

Aanpassing tarieven 
Hans Spieker vervangt de door om-
standigheden verhinderde penning-
meester Henk Horring. Aan de 
hand van een Powerpoint-
presentatie wordt het financiële 
overzicht toegelicht. Duidelijk is dat 
de kosten gedrukt én de opbreng-
sten verhoogd moeten worden om 
gezond te blijven. Flip Blom compli-
menteert het bestuur voor het be-
heersbaar resultaat. 

In de begroting zitten een aantal 
onzekere factoren: hoofdsponso-
ren, advertenties, donateurs. Het 
bestuur heeft ingezet op kostenbe-
sparing en neemt de volgende za-
ken onder de loep. 

• Bijdrage reiskosten voor deel-
nemers EPW en WPW verlagen. 
Kosten moeten beheersbaar blij-
ven. 

• Besparing op bestuursverblijf-
kosten EPW- en WPW vergade-
ringen.Alle deelnemersgelden ge-
neriek met € 10,- verhogen per 1 
januari 2006. 

• Donateurs: in 2005 kwamen 
er 20 nieuwe donateurs bij. Voor-
stel om m.i.v. 2007 de donateurs 
te verzoeken het bedrag met €5,- 

te verhogen naar minimaal € 30,-- 

• Samen met Agro Media 
(“Landbouwmechanisatie”) een 
PR-actie opzetten.Sponsortraject: 
kiezen voor een decentrale aan-
pak, betrek de omgeving bij de 
wedstrijden 

Aanpassing Reglementen 
Het voorstel is om, in ieder geval 
met betrekking tot de veldafmetin-
gen, conform de reglementen van 
de WPW en EPW te handelen. 
E.e.a. mede gegeven de omstan-
digheid dat op basis van het oude 
reglement er te weinig grond is om 
alle deelnemers te laten ploegen. 
We moeten voor Nederlandse be-
grippen dus in de tijd terug. Let wel: 
het sluit aan bij de huidige regle-
menten van de WPW en EPW 

• Alle categorieën een veld 
breedte van 20 meter, waarbij 
voor de wentels eenzelfde 
geer wordt aangehouden: 
16/24m. 

• Geer/aanstorting: het aantal 
sneden blijft gelijk: 8/9 

De derde wendakker:  
bij 2 sch.W= 19/20 sneden 
bij 3 sch W= 20/21 sneden 
bij 4 sch W= 19/20 sneden 

• Alle wentelcategorieën ploe-
gen derhalve door elkaar. Alle uit-
slagen van alle wentelploegcate-
gorieën komen in één rangschik-
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kingslijst, (o.a. ten behoeve voor 
de afvaardiging naar de EPW en 
WPW) . De prijzen worden  wel in 
2 categorieën (2-schaar wentel 
en 3-schaar wentel) uitgereikt. 

Na de 1e wedstrijddag zal de pun-
tentelling per onderdeel aan de 
deelnemers worden bekendge-
maakt. 

Afvaardiging WPW = 1e prijs rond-
gaand en 1e prijs van alle wentels. 
De 1e prijs van de wentels mag ook 
kiezen voor de EPW. De rangschik-
king `over all` bepaalt de volgorde 
voor opvulling. 

Reglement: aanpassen aan de 
World Ploughing Organization 
(WPO); de beoordeling van de 
rechtheid wordt zwaarder. De verta-
ling van de tekst moet nog plaats-
vinden; deze zal t.z.t. worden gepu-
bliceerd op de website. 

Toespraak Piet van Rumpt 
Piet van Rumpt heeft op zijn eigen 
wijze een bijzondere toespraak ge-
houden op de jaarvergadering. Zijn 
thema was ‘Verandering’. Hieronder 
de integrale tekst van hem. 

Beste mensen, ik wilde het vandaag maar 
eens niet over Rumptstad hebben. Het is 
erg voor de hand liggend om een mooi be-
toog te houden over de topkwaliteit van 
Rumptstad ploegen, de perfecte grondleg-
ging van het rister 480, de samenwerking 
met Rabe of de nieuwe situatie met de hui-
dige  eigenaar van het merk Rumptstad, 
VMB.  

Iedereen die hier zit kent Rumptstad meer 
dan voldoende en weet dat het de beste 
ploeg van de wereld is. Mochten er over 
Rumptstad of over mijn lezing vragen zijn 

dan wil ik die na afloop van mijn presentatie 
graag proberen te beantwoorden.  

Maar ik wilde het nu eens over de Neder-
landse Landbouwers - over jullie dus -  heb-
ben.    

Wat een prachtig vak hebben jullie toch.  Ei-
gen baas, altijd lekker in de natuur, vrijheid 
blijheid, geen baas of chef die over je 
schouder meekijkt, althans zo kijkt de bur-
gerwereld volgens mij nog steeds tegen het 
boerenvak aan.  

In de aanloop naar deze dag, en als voor-
bereiding op deze presentatie heb ik het 
landbouw- nieuws en alles wat enigszins in 
de buurt kwam extra goed proberen te vol-
gen. 

Dat is maar ten dele gelukt. 

Wat een gigantische hoeveelheid informatie 
wordt er over je uitgestort. 

Het lijkt wel alsof iedereen  meepraat over 
de landbouw , over grondgebruik, voedsel-
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veiligheid, subsidies, landschapsinrichting, 
dieren welzijn, middelengebruik, opvolging 
je kan het zo gek niet bedenken alle schap-
pen, bonden, partijen, actiecomités, bevrij-
dingsfronten etc. hebben een mening en 

niet te vergeten, een belang.  

En o ja ook de boeren zelf hebben af en toe 
nog wat te melden. 

Als je probeert alle berichten onder een 
noemer te brengen dan komt alleen het 
woord verandering  in aanmerking. Niet per 
sé  vooruitgang of modernisering, want 
sommigen willen terug of anders maar niet 
noodzakelijkerwijs beter. Nee   VERANDE-
RING. 

Alsof we daarvan nog niet genoeg hebben 
gehad. Je hoeft maar één generatie terug te 
kijken om te zien wat een gigantische ver-
anderingen er in de maatschappij en dus 
ook in het boerenbedrijf hebben plaatsge-
vonden. Beroepen als paardenknecht, ko-
perslager, klompenmaker , wagenmaker 
maar ook de ponstypiste en de letterzetter 
zijn, behalve voor hobbydoeleinden, geheel 
verdwenen. Wat waren we 40 jaar geleden 
nog trots op de Nederlandse scheepsbouw, 
Cornelis Verolme, de Rijn-Schelde werven 
en de vliegtuigbouw met Fokker en ga zo 
maar door.  

Het is allemaal weg !! 
Dit proces gaat in een steeds hoger tempo 
door. 

Pas zag ik een stukje televisie van vroeger, 

het programma “hou je aan je woord” met 
Godfried Bomans en Victor van Friesland. 
Ik heb geen idee meer wat er gezegd werd 
want ik was stomverbaasd om te merken 
hoe langzaam en duidelijk er gesproken 
werd.  

We zijn in 35 jaar tijd zelfs veel sneller gaan 
praten !!  

Alles moet sneller. 
Toen ik begon te werken in 1968 waren ko-
pieer apparaten en fax nog niet algemeen 
bekend. In plaats daarvan had je de Telex 
en de Stencilmachine. Ik moet mijn kinde-
ren uitleggen wat dat is een Stencilmachi-
ne !!!  Opa vertelt !!  Nu open je ’s ochtends 
om 8.00 uur je mail, dat is dus E-mail, niet 
je engelse post, en als degene die je een E-
mail heeft gestuurd niet binnen een paar 
uurtjes antwoord heeft gehad belt hij op of 
je de E-mail wel hebt gezien. !! De compu-
ter en internet heeft in zeer korte tijd bijna 
alles veranderd. 

Kennis en productie kennen geen grenzen 
meer. Als een Amerikaan of een Engels-
man zijn computer-helpdesk belt dan is de 
kans groot dat hij via de computer wordt 
doorgeschakeld met iemand in India of Pa-
kistan die  hem in zijn eigen taal te woord 
staat. 

Consumenten-elektronica, vooral alles wat 
met beeld en geluid te maken heeft komt 

niet meer uit Europa of Japan maar uit Chi-
na. 
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Auto’s worden nu met mooie winsten in Ja-
pan en Korea geproduceerd en binnen  5 
tot 10 jaar is China de belangrijkste leveran-
cier, terwijl Amerikaanse reuzen als Ford en 
General Motors verliezen lijden van miljar-
den dollars per jaar. GM is technisch ge-
sproken failliet. 

In deze wereld moeten boeren overleven en 
oppassen dat ze niet op de braderie te-
rechtkomen in het hoekje oude ambachten 
tussen de klompenmaker en de stoelenmat-
ter. 

Even terug naar de verdwenen beroepen 
en bedrijfstakken. 

Er zijn eigenlijk maar 3 redenen waarom 
een product of een beroep verdwijnt. 

1: er is geen of veel minder vraag meer 
naar een product   
Meestal komt dit voor als er door nieuwe 
technieken of nieuwe materialen betere of 
comfortabelere producten beschikbaar ko-
men. Voorbeelden  hiervan zijn de klom-
penmaker of  van heel recente datum het 
vervangen van fotorolletjes door digitale fo-
tografie.  

2: je bent te duur  
Door verplaatsen van de productie naar la-
ge lonen landen wordt Europa voor vele ac-
tiviteiten te duur. Een voorbeeld hiervan is 
de scheepsbouw maar ook de textielbran-
che 

3: verdwijnen van maatschappelijke 
draagvlak  
Denk aan  de bontindustrie, nertsenfokkerij, 
maar ook de kritiek op legbatterijen, en kist-
kalveren, en Nederland zou Nederland niet 
zijn als ook dit weer niet tot belachelijke ta-
ferelen leid zoals de protesten en de moge-

lijke justitiële vervolging wegens het af-
schieten van de dominomus. 

In alle 3 gevallen speelt de politiek met re-
gelgeving, subsidie, stimulering of ontmoe-
diging  een belangrijke rol. 

Wat zijn in deze razendsnel veranderende 
wereld de vooruitzichten voor de landbouw 
in Nederland. 

Voorspellen is een moeilijk vak. U herinnert 
zich misschien de Club van Rome nog, een 
select gezelschap knappe koppen die eind 
jaren zestig een poging hebben gedaan 
vooruit te blikken in de toekomst van de pla-
neet aarde. Het rapport wat deze knappe 
koppen in 1972 gepubliceerd hebben onder 
de titel “grenzen aan de groei” zit op vrijwel 
alle punten totaal naast de huidige werke-
lijkheid.  Er werd in het rapport nog vanuit 
gegaan dat de wereldbevolking explosief  
zou groeien tot een niveau waarop het on-
mogelijk zou zijn alle mensen van voedsel 
te voorzien, de vervuiling van lucht, bodem 
en oceanen zouden leiden tot een onleef-
baar vieze aarde en de consumptiedrang 
van de westerse wereld zou leiden tot uit-
putting van alle natuurlijke hulpbronnen, en 
dat allemaal tegelijkertijd en nog voor het 
eind van het millennium. 

 De werkelijkheid is anders. De bewezen 
voorraden fossiele brandstoffen zijn op dit 
moment groter dan ten tijde van het rapport, 
de wereldbevolking groeit minder hard dan 
verwacht en zal zich rond 2050 stabiliseren 
op 9 miljard ( tegen 6 miljard nu), er is min-
der honger, er is wereldwijd minder armoe-
de dus meer welvaart,  er zijn minder oorlo-
gen, en het milieu is schoner dan ooit. Een 
mooi voorbeeld van een beter milieu en be-
ter en schoner voedsel is de hoeveelheid 
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dioxine in voedsel. Op dit moment is die 
hoeveelheid 10 keer zo klein als in 1984. 

Overigens zou het best zo kunnen zijn dat 
dankzij het rapport er versneld allerlei maat-
regelen genomen zijn, met name op het ge-
bied van het milieu, waardoor het rapport er 

nu zo ver naast zit. 

Maar goed, voorspellen blijft moeilijk 
vooral als het over de toekomst gaat. 
Toch wil ik een bescheiden poging wagen. 

Logischerwijs mag je verwachten dat de 
trend naar minder boeren maar met grotere 
bedrijven die al jaren zichtbaar is, zal door-
zetten. Het  verminderen of afschaffen van 
landbouwsubsidies zal deze trend verster-
ken. Immers de dalende prijzen dwingt tot 
steeds efficiënter werken.  

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek on-
der jonge Brabantse boeren kwam naar vo-
ren dat de jonge boeren ook zelf aangaven 
dat uitbreiding van de bedrijven de beste 
oplossing is om de steeds stijgende kosten 
te dekken. Grotere bedrijven kunnen effici-

enter werken.  

Echter, ik heb uit betrouwbare bron dat er 
geen plannen zijn om Brabant groter te ma-
ken,dus is er te weinig ruimte om alle boe-
ren in staat te stellen om te groeien.  

Daarom zal er ook iets anders moeten gaan 
gebeuren. Er zal versterkt een trend ont-
staan naar de parttime boer. Naast een be-
scheiden (specialistisch) boerenbedrijf zal 
deze boer een baan in de industrie of 
dienstverlening hebben. Vooral de jongere 
Boeren zijn goed opgeleid en weten intus-
sen zoveel over milieu regels dat er best al 
boeren - milieu ambtenaren zullen rondlo-
pen. 

Ook de boer-verwerker zal in aantal en be-
langrijkheid toenemen. Hiermee bedoel ik 
de boer die zijn producten direct in kleinver-
pakking en vaak aangevuld met een assor-
timent ingekochte producten direct aan de 
eindgebruiker levert. 

De behoefte aan natuur en recreatie zal er-
voor zorgen dat er ook meer  boer-
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campinghouders en boer-natuurbeheerders  
zullen komen. 

Aan de andere kant van het spectrum zie je  
inderdaad de boer-producent ontstaan. 
Boerderijen met meer dan 250 ha waar op 
zeer professionele wijze en met gebruikma-
king van de modernste methoden en machi-
nes gewerkt wordt. 

De komst van parttime boeren hoeft zeker 
niet als een negatief verschijnsel gezien te 
worden. 

Kort geleden sprak ik hierover met een top-
man van een Duitse fabrikant van land-
bouwmachines.  Het verschijnsel parttime 
boer komt in Duitsland al veel langer en va-

ker voor dan hier. 

Deze man vertelde me dat hij wel blij was 
met de parttime boeren. 

Immers, het vaste inkomen wat men in de 
industrie of dienstverlening kan verwerven 
stelt deze boeren in staat een regelmatiger 
aankoop beleid voor werktuigen te hanteren 
dan een kleine fulltime boer. 

Ook voor de kleine boer zelf lijkt het mij 
prettiger om een zeker inkomen te hebben 
dan om  constant geconfronteerd te worden 
met een te laag inkomen om gezin en be-
drijf goed te laten functioneren. 

Deze  ontwikkeling van enerzijds parttime 

boeren en anderzijds de grote bedrijven is 
een ontwikkeling waar niet alleen de boeren 
maar ook de Nederlandse machinebouwers 
grote moeite mee zullen hebben. Nederland 
is sowieso al een kleine markt en deze zal 
dus nog verder versnipperen. 

Ons kleine landje leent zich nou eenmaal 
niet voor zeer brede getrokken machines 
zoals die in de Verenigde Staten van Ameri-
ka of in de Nieuwe Oostbloklanden in ge-
bruik zijn. Toch zal de vraag naar meer effi-
ciency zorgen voor machines met een ho-
gere capaciteit. Deze hogere capaciteit zal 
dan bereikt moeten worden door een hoge-
re rijsnelheid en door het combineren van 
werkgangen. 

De markt voor deze specifie-
ke werktuigen is relatief klein 
maar vraagt wel grote inves-
teringen voor ontwikkeling en 
productie. De rentabiliteit van 
de fabrikanten zal hierdoor 
onder druk komen te staan. 

De eigen machines die door 
parttime boeren gebruikt zul-
len worden op de bedrijven 
zullen  veel gelijkenis verto-
nen met de huidige generatie 

werktuigen. Tevens is de verwachting dat 
parttime boeren relatief veel werkzaamhe-
den zullen uitbesteden aan de loonwerker. 

Wat kunnen we nu uit het voorgaande 
concluderen. 

1e  Er is niets nieuws onder de zon. In 
een oud gezangen boek staat al “alles woelt 
hier om verandering” erachter  volgt overi-
gens “en betreurt ze dag aan dag.”     Want:  

2e  De meeste mensen willen van nature 
vasthouden aan het bekende. Spreek-
woorden:  je weet wat je hebt maar niet wat 
je krijgt;   je moet geen oude schoenen 
weggooien voor je nieuwe hebt;  en  je 
moet niet de huid verkopen voor je de beer 
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geschoten hebt. 

3e  Veranderingen zijn onontkoombaar. 
Of wij het nu willen of niet er gaan dingen 
veranderen. Landen in het verre oosten wil-
len meer welvaart en beïnvloeden daarmee 
onze situatie. 

4e  Door het negeren van veranderingen 
zet je jezelf buitenspel. Niet inspelen op 
veranderingen zorgt ervoor dat je op termijn 
geen bestaansrecht hebt. 

5e  Tijdig de bakens verzetten zorgt er-
voor dat je invloed op je omstandighe-
den hebt. Het is beter om zelf beslissingen 
te nemen dan door anderen gedwongen te 
worden. 

Denk aan de wijsheden van de grote filo-
soof Johan Cruijff die heeft gezegd: 

“Als wij de bal hebben kunnen zij niet 
scoren” 

“Elk nadeel heb zijn voordeel” 

Zorg dat u klaar bent voor de toekomst. 

Blijf zelf aan de bal en zoek bij elk nadeel 
naar het voordeel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Te koop: wedstrijdploeg 
Bouwjaar +/- 1992, het gaat om een orgine-
le Kverneland twee schaar wedstrijdploeg 
met alles er op en er aan. Groot rister, voor 
ploegjes, schijven plus beginvoor schijf.  
Hydraulische topstang en hydraulisch ver-
stelbaar eerste schaar. Met deze wedstrijd-
ploeg ben ik drie maal op het NK ploegen 
geweest, bijbehorende regionale en provin-
ciale wedstrijden meegedaan en met suc-
ces.  

Vraagprijs € 2000,00 - € 2500,00       
Jaap Topper 
Woldweg 169 
9606 PD Kropswolde 
0598-323353 
06-28834382 

 
Ploegvereniging en AgriMedia 
gaan samenwerken 
Ploegvereniging Nederland en uit-
geverij AgriMedia (o.a. Landbouw-
mechanisatie) gaan voor langere 
termijn een samenwerkingsover-
eenkomst aan. AgriMedia onder-
steunt Ploegvereniging Nederland 
bij de organisatie van met name de 
Trekkerbehendigheidswedstrijden. 
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Agenda 2006 
26—27 augustus 2006 Europese 
Ploegwedstrijden Wentelploegen. 
Plaats: Leithaprodersdorf in het 
Burgenland te Oostenrijk. Afvaardi-
ging: Freek Boudeling en Ton Meu-
wissen. Info:  
www.pflueger-em2006.at 

11 september 2006 Europese 
ploegwedstrijden oude tractoren. 
Christinenthal Duitsland. Info: 
www.pfluegergemeinschaft.de 

29—30 september 2006 Wereld-
ploegwedstrijden.  
Plaats: Tullow, Co. Carlow, Ierland 
Afvaardiging Arnold Tijhuis en Har 
Meuwissen.  Info: 
www.worldploughing.org 

27—28 oktober 2006 Nationale 
ploegwedstrijden, Plaats: 
 Reusel, Noord Brabant. 

 

 

Ook een wedstrijd aan te melden? 
e-mail de informatie dan naar  
info@ploegvereniging.nl. 

Adresgegevens secretariaat en 
donateursadministratie 
St. Ploegvereniging Nederland 
Nieuwkuijksestraat 41 
5253 AD  Nieuwkuijk 
e-mail: info@ploegvereniging.nl 
tel. (na 18 uur): 073-5116681 

Bank: 3870.09175 
Opgave donateurs via e-mail of 
postadres. Donaties zijn welkom 
vanaf 25 Euro.  
Donateurs krijgen de nieuwsbrief, 
de ploeggids en uitnodigingen voor 
vergaderingen toegezonden. Dona-
teurs krijgen bij ploegwedstrijden 
een korting op de inschrijfgelden. 


