
Wijland 
 
Wat een paar jaar geleden bij Commonland met een aantal boeren begon, is momenteel bij Wijland doorgegroeid naar 
een ledenaantal van meer dan 100 met een areaal van wel 700 hectare. Doelstelling: Herstellen en optimaliseren van 
het bodemleven. Dit door middel van bodem en kruiden pilots. Onze inbreng in dit geheel is dat wij producten mogen 
leveren en aanbrengen. Tevens helpen we ook in het oplossen van vraagstukken in nieuwe producten of het toepassen 
hiervan. Zo hebben we onze doorzaaimachine aangepast dat hij ook biologisch zaad (zaad met de aar er nog aan) kan 
zaaien. Tevens strooien wij mineralen met een gift vanaf 30kg/ha en zeewierkalk, Vulkamin eierschalen zeeschelpen 
e.d. met giften vanaf 250kg/ha. Dit alles gebeurt gps gestuurd. 
 
 

Kruidenpilots Provincie Utrecht i.c.m. DLV-Advies  
 
In 2020 hebben we 2 kruidenpilots mogen uitvoeren voor de DLV-Advies. Bij de eerste proef hadden we het proefveld 
in 6 vakken verdeeld waarna we 5 verschillende doorzaaimethodes naast elkaar hebben uitgevoerd. Het zesde stuk 
hebben we onbehandeld gelaten en was ons referentie deel. We hebben alle stukken ingezaaid met een mengsel van 
rode klaver, graskruiden, timothee, veldbeemd, Beemdlangbloem en engels raaigras. 
 
In september hebben we de tweede kruidenpilot gedaan door op 5 hectare 4 verschillende manieren van 
graslandverbetering toe te passen. We hebben hierbij gekozen voor wel en niet spitten, 35 cm  cultiveren, 
graslandverbetering door enkel overtopfrezen en 2 verschillende manieren van inzaaien toe te passen. Dit voorjaar 
gaan we door middel van opbrengstmetingen(wegen) en versgras analyses de opbrengsten bepalen. Wanneer de 
corona regels het toe laten zal er een bijeenkomst gehouden worden.   
 
 
 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

Beste ondernemers 
 
We leven in een veranderende wereld waarin onze toekomstbeelden en 
doelstellingen niet overeenkomen met wat de maatschappij wenst. Waar er na 
de tweede wereld oorlog geroepen werd: nooit meer honger, is deze bal door 
jullie boeren opgepakt en zeer succesvol opgepakt waardoor we tweede 
exporterend land zijn met landbouwproducten van de wereld! Iets waar we 
bijzonder trots op mogen zijn vind ik! Alleen waar we wereldwijd een diep 
respect hebben opgebouwd in de agrarische cultuur, wordt dat in ons land 
anders bekeken en worden we als “de grootste vervuilers” weggezet. Ik vind dat 
we hier wat mee moeten, want als we dit op z’n beloop laten gaan overleven we 
deze strijd niet. Omdat ik altijd vind dat je met dit soort vragen bij jezelf moet 
beginnen heb ik gekeken wat wij als loonbedrijf hierin kunnen betekenen. En hoe 
kunnen we dit zo doen dat het ook nog economisch te verantwoorden is? 
 
Toen ik mijzelf deze vraag stelde merkte ik dat wij al jaren bezig zijn om deze te 
beantwoorden. Er loopt sinds 5 jaar een samenwerking met Commonland wat 
later Wijland werd. Verder hebben we afgelopen jaar ook 2 pilots met kruidenrijk 
grasland mogen doen (zowel doorzaai als inzaai) in opdracht van de provincie 
Utrecht in samerwerking met DLV Advies. Verder hebben we voor Waternet een 
proefvelden lisdodden aangelegd.  
 
Wij hebben dit jaar een ronde balenpers aangeschaft die grotere balen perst, wat 
zorgt voor minder (folie)afval per m3 gras. Ook hebben we 6 trekkers op 80 en 90 
centimeter brede banden uitgevoerd waarvan 2 met luchtdrukwisselsysteem, 
wat ervoor zorgt dat de bodemverdichting geminimaliseerd wordt. Verder 
hebben we onze sleepslangbemester aangepast, hierover leest u verder meer.  
 
Wat ook nieuw is, is dat u vanaf heden uw trekker(s) en machines bij ons 
brengen voor reparatie en onderhoud.  Ook een inzet trekker of machine 
behoort tot de mogelijkheden.  
 
Of al deze bovengenoemde pilots de oplossingen bieden die wij willen weet ik 
eerlijk gezegd ook niet. De pilots zijn vaak meerderjarig, maar de eerste 
lichtpuntjes zijn zichtbaar. Ik ben wel van mening dat we de stikstof uitdagingen 
en dergelijke alleen gaan overwinnen als we blijven innoveren en niet stil blijven 
staan!  
 
Ik wens U goede paasdagen en een gezonde zomer! 
 
Gerbrand Schuurman 
 

Geïnteresseerd?  
Neem voor meer info en tarieven, contact met ons op  
via info@loonbedrijfschuurman.nl of 0294-281309 
 

Agrarisch journaal  
De boer voorop.. vol voor boeren 

 Projecten in beeld 

Loon- en Verhuurbedrijf Schuurman BV 
Gein noord 53,  1391 HA  Abcoude 

Tel. 0294-281309 
info@loonbedrijfschuurman.nl 
www.loonbedrijfschuurman.nl 

voorjaar 2021 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
Optimalisatie ronde balenpersen 
 
Vanaf 1997 bieden we u de mogelijkheid gras te laten persen in ronde balen en deze tevens te laten wikkelen. In 2017 zijn 
we begonnen met een optimalisatie proces voor uw gras door het bindnet te vervangen voor bindfolie. Hierdoor zet de 
baal bij het verlaten van de perskamer minder uit. Het positieve gevolg hiervan is dat de baal beter conserveert. Dit jaar 
maken we een nieuwe stap vooruit door de mogelijkheid te bieden balen te maken tot 160 centimeter. Door de baal 25 
tot 30 centimeter groter te maken gaat er 0.6 m3 gras meer in een baal. Dit geeft een volumetoename van wel circa 40% 
ten opzichte huidige balen! Verder is de machine ook uitgerust met een droge stof indicator en een weegsysteem. Vanaf 
dit jaar bieden we dus verschillende afmetingen en gewichten om balen te persen. Voor een maximaal voordeel bieden 
we ook aan dat u het geperste gras per kilo afrekent en niet meer per stuk. 
 
Update Mestsysteem voorjaar 2021 
 
De vraag naar sleepslangbemesting blijft onverminderd hoog. Sinds onze start met sleepslangen in 2014 heeft de techniek 
en de wetgeving alles behalve stilgezeten. Nadat we ons systeem in 2016 grondig geupdate hebben, is het mogelijk door 
middel van taakkaarten te zien hoeveel mest er per vierkante meter is opgebracht. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk dat 
de waardes via een taakkaart vooraf worden ingevoerd waardoor vervolgens de trekker zijn snelheid er op regelt.  
Verder is dubbel bemesten grotendeels verleden tijd doordat de verschillende secties bij overlap automatisch sluiten. 
 
Regelgeving 2021 
 
Ondanks dat er met het toevoegen van een derde deel water bij de mest veel betere resultaten worden gehaald dan 
wanneer er met de tank wordt gereden heeft zoals we allemaal weten de overheid toch besloten dat we deze 
werkzaamheden niet meer mogen uitvoeren bij een temperatuur boven de 20 graden. Aangezien deze situatie voor ons 
onwerkbaar is, hebben we ervoor gekozen onze bemester uit te voeren met een snijwiel waardoor we als het moment het 
vereist kleine sleufjes in de grond kunnen maken. Bijkomend vervalt daarmee ook de derde deel water plicht (aannemelijk 
maken). Ondanks dat we minder water toedienen zeker niet stimuleren, kunnen we nu wel met de machine ten allen 
tijden mest toedienen bij u op het land. 
 

Geïnteresseerd?  
Neem voor meer info en tarieven, contact met ons op  
via info@loonbedrijfschuurman.nl of 0294-281309 
 

Mechanisatie 

Vanaf heden kunt u ook bij ons terecht voor uw mechanisatie. We bieden u met 
ons team van 3 monteurs de mogelijkheid uw trekker(s) en machines te laten 
onderhouden en mocht dit nodig zijn te repareren. Ook inspecties en keuringen 
behoren tot de mogelijkheden.  
Voor u kunnen we van kleine tot grote reparaties uitvoeren. Daarbij moet u 
denken aan vervangen van onderdelen van tractoren en machines. Maar ook voor 
kleine machines zoals bosmaaiers e.d. kunt u bij ons terecht. Ook doen wij 
laswerkzaamheden bij ons in de werkplaats maar ook bij u zelf thuis. 
 

Heeft u interesse? Bel ons gerust voor de                           
mogelijkheden  

                                                      Tel. 0294-281309 
 

· Onderhoud en storingen  
· Constructie/ laswerkzaamheden 
· Keuren van graafmachines, tractoren en machines  
· Reparaties zoals een koppeling of motor  
· Electrische en hydraulische storingen oplossen 
· Specialist in John Deere tractoren 
 

Innovaties 2021 


