Almkerk, maart 2020
Geachte heer, mevrouw,
Het is al weer een tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons kreeg. Daarom ontvangt u nu
een wat langere versie dan voorheen. Maar na het lezen hiervan bent u wel weer helemaal
op de hoogte van de laatste stand van zaken…..

Nieuw aanspreekpunt planning werkzaamheden
Per 1 maart hebben wij een nieuwe planner van de werkzaamheden:
Jordy van der Pluijm. Jordy was voorheen werkzaam bij ons als
algemeen medewerker/chauffeur, dus velen van u kennen hem al.
Hij volgt Goof Dalm op die voorheen de planning deed. Goof gaat de
werkplaats aansturen en hij gaat onze medewerkers in het veld waar
nodig begeleiden bij de werkzaamheden. Vooral met de vernieuwde
technieken en elektronica is het voor nieuwe en/of jonge
medewerkers belangrijk dat er altijd goede begeleiding is, zodat de
kwaliteit van ons werk gewaarborgd is.
Wij vragen u voor het inplannen van uw loonwerk dus voortaan te
bellen naar Jordy van der Pluijm:

06 – 12 10 30 96

Ontwikkelingen in de veehouderij
Per 1 februari 2020 zijn wij gestopt met het veehouderij loonwerk. Deze beslissing hebben
wij genomen met pijn in ons hart, maar uiteraard zeer weloverwogen.
Maïs zaaien, drijfmest rijden en alle oogstwerkzaamheden in gras en maïs komen hiermee te
vervallen. Gezien het groeiende aantal stoppende melkveehouders en het feit dat het steeds
lastiger werd om deze pieken met gekwalificeerd personeel op te vangen, pasten de
activiteiten steeds moeilijker in onze bedrijfsvoering.
De mensen waar wij veehouderij loonwerk hebben gedaan, zijn door ons op de hoogte
gesteld. We hopen de komende jaren met onze overige dienstverlening een kwalitatief
goede en betrouwbare partner voor deze mensen te mogen blijven.
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Onze werkzaamheden in grond-, weg-, en waterbouw (GWW)
De laatste jaren zijn we ons steeds meer gaan specialiseren in grondverzet. Door
de inzet van verschillende machines en de komst van nieuwe medewerkers is het
een belangrijke tak geworden in ons bedrijf. Steeds vaker zijn wij aannemer van
de meest uiteenlopende werkzaamheden. Hiervoor hebben wij inmiddels ook een calculator
ter beschikking, zodat wij de meest uiteenlopende projecten goed kunnen uitrekenen.
De volgende werkzaamheden kunnen wij verrichten voor zowel bedrijven als particulieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgraven van bouwputten en kelders
Uitgraven en aanvullen van funderingen
Uitgraven van zwembaden, vijvers en sloten
Bouwrijp maken van percelen
Maken van sleuven en aansluiten van riolering
Nivelleringswerken
Bestratingswerkzaamheden, o.a. stelcon platen leggen
Rooien van bomen en verwijderen van boomstronken
Afvoeren van grond
Verhuur van graafmachine/trekker met machinist
Slopen en afvoeren van diverse gebouwen
Leveren van menggranulaat, grond en verschillende
soorten zand
Wegdekreiniging
Dit werk doen we met de volgende machines:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mobiele kranen (15-17 ton) met
draai-kantelstuk;
Minigravers (1,7-3,5 ton);
Rupskraan (18-25 ton);
Shovel (17 ton);
Gronddumpers;
Tractor met waterwagen en/of rolbezem

Ook maken wij vaak gebruik van een machineontvanger op de shovel en mobiele kraan.
Daardoor kunnen we nauwkeuriger uitgraven.
Twee van onze mobiele kranen waren toe aan vervanging. Dit hebben wij gedaan in de vorm
van twee Atlas TW160 blue kranen, beiden voorzien van een Encon draai-kantelstuk.
Om aan de eisen de wegenverkeerswet te kunnen voldoen i.v.m. mogelijk afvallende lading,
hebben we afgelopen jaar een andere gronddumper gekocht. Dit is een luchtgeremde
Veenhuis JVZK met hydraulische kleppen.
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Vredo overlaadwagen
De laatste jaren is het vervuilen van
de weg tijdens oogstwerkzaamheden een doorn in het oog van de
overige weggebruikers en dus ook
van de wegbeheerders.
Sinds het najaar van 2018 beschikken wij over
een Vredo overlaadwagen. Het onderstel is
een Vredo VT3926 en daar ligt een hooglosser
op van BLW. Deze is helemaal naar eigen
ontwerp gemaakt. Met deze machine kunnen
wij u tijdens de oogst helpen met het
overladen van de producten rechtstreeks op
vrachtauto’s.
Natuurlijk kunnen we ook lossen op onze of uw kipper, zodat de weg niet bevuild wordt. Wij
hebben de Vredo afgelopen jaar voor veel gewassen gebruikt: Aardappelen, plant- en
zaaiuien, erwten, sperziebonen, maïs, suikerbieten en cichorei.
Bij levering af land is dit een goede optie want
dan zijn stortbak en transportbanden
overbodig. Wij lossen uw product namelijk
rechtstreeks op de vrachtauto.
Als het erg nat is, zoals afgelopen jaar, rijden wij
vrij makkelijk in hondengang. Met onze 1050
banden onder de Vredo zijn diepe sporen niet
van toepassing.
Bel gerust om verder te informeren naar de
mogelijkheden!
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Cichoreiteelt
Vorig jaar zijn wij gestart met de toepassing van een rijenbespuiting met Kerb Flo
tijdens het zaaien. Na twee jaar kunnen we concluderen dat dit een zeer
effectieve manier is om de onkruiddruk in de rij tegen te gaan. Vorig jaar is
wederom gebleken dat de inzet van contactherbiciden in cichorei een flinke
opbrengstderving kan geven, oplopend tot wel 15 procent.
Het “nieuwe” schoffelen
Om voorgaande reden adviseren wij, na dit uitvoerig te hebben getest in 2019, de inzet van
een schoffelbalk voor de teelt van cichorei en bieten. Steketee heeft op verzoek van ons een
schoffelbalk ontworpen met een werkbreedte van vierenhalve meter en volledig uitgeklapt
zes meter. Zo kunnen we alle zaaisystemen gemakkelijk schoffelen.
Om te beginnen bestaat elk element uit 3 schoffels. Deze overlappen elkaar en zijn in
breedte te verstellen. Hoe vlakker het land des te breder we kunnen schoffelen. Om al in
een vroeg stadium te kunnen beginnen kunnen beschermschijven gemonteerd worden. Zo
kunnen de kleine plantjes nauwelijks onder de losse grond bedolven worden. Als de planten
wat groter, en dus ook beter geworteld zijn, kunnen de vingerwieders geïnstalleerd worden
voor de onkruidbestrijding in de gewasrij.
Een vingerwieder bestaat uit een
ronddraaiende schijf met hieraan
flexibele vingers. Deze
vingerwieders zijn eenvoudig af te
stellen in breedte, lengte en
hoogte. Ook is de schoffelbalk
uitgerust met het Steketee IC-light
stuursysteem. Dit maakt het
mogelijk om verschillende
machines, waaronder deze
schoffelbalk, precies te sturen in
rijculturen. Deze schoffelbalk en
onze kappenspuit kunnen met een precisie van enkele centimeters bij rijsnelheden van 3-20
km/uur nauwkeurig gestuurd worden tot 2 cm nauwkeurig naast de rij. Dat is fors meer
geschoffeld oppervlak dan ‘gangbaar’ schoffelen. Dit zijn de voordelen van Steketee’s
onafhankelijk stuursysteem:
-

hoge nauwkeurigheid;
grote capaciteit;
automatische kleurherkenning;
touchscreen bediening;
real-time weergave camera beeld;
eenvoudig in gebruik;
ook te gebruiken in sperziebonen en tuinbonen.
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Kappenspuiten
Ook is er de mogelijkheid om in plaats van schoffelen te kiezen voor kappenspuiten. Dit
kunnen wij in teelten van 50 cm rij breedte maar ook in teelten met 75 cm rij breedte zoals
in aardappels en wortels. Mocht het gewas tijdens de teelt lang open blijven en niet sluiten
dan is kappenspuiten een goede optie voor in deze gewassen.

Teeltvrije zone om te spuiten in 2020
Per 1-1-2020 is een druklogger verplicht op onze spuitmachines als wij niet aan
andere eisen voldoen. Dit vinden wij niet wenselijk omdat dit technisch niet de
gewenste resultaten oplevert. Omdat onze spuittechniek vooralsnog niet behoort
tot de Drift Reducerende Technieken, zal er dus langs watervoerende sloten een bredere
teeltvrije zone aangelegd moeten worden om de meeste middelen te kunnen blijven
spuiten. Deze moet vanaf dit jaar dan worden verdubbeld.
Wij zien dit jaar als een overgangsjaar waarin we verder gaan onderzoeken in welke
technieken we gaan investeren om aan alle nieuwe regelgeving te kunnen voldoen. Op dit
moment is hierover nog te veel onduidelijkheid en we willen het graag in één keer goed
aanpakken. Heeft u hierover vragen, belt u dan even met Ard-Jan op 06-22 78 75 54, zodat u
samen met hem kunt bespreken wat een praktische oplossing op uw bedrijf is.

5

Kort bieten nieuws

Ook dit jaar hebben we weer flink wat bieten geladen in samenwerking met de Van Kuijk
Groep. Door de inzet van alle chauffeurs en natuurlijk Johnny Dalm en onze andere
kraanmachinisten, is het wederom gelukt om alle bieten netjes en op tijd bij de fabriek te
krijgen.

Even voorstellen
Op onze Facebook pagina hebben wij
verschillende medewerkers reeds aan u
voorgesteld. Voor wie niet op Facebook
zit, stellen wij in deze nieuwsbrief ook
een aantal van onze mensen aan u voor.

<- < -<- <- Marco van Achterberg is
sinds 2018 aan het werk bij ons. Hij
verricht bij ons allerlei werkzaamheden
van zaaien tot spuiten tot oogsten.
Leuk om te vertellen is dat Marco onlangs

door zijn collega’s is gekozen en benoemd tot “Collega van het jaar
Vanaf deze plaats willen wij hem feliciteren met deze eervolle benoeming.
Sinds 2018 werkt Johnny Dalm bij ons als
kraanmachinist. Daarnaast rijdt hij tijdens de
erwtencampagne met een erwtendorser.
Ron Gorissen is sinds oktober 2019 bij ons
werkzaam als kraanmachinist. -> -> -> ->
Michael van Asperen-Baelde is sinds 1 januari
2020 bij ons begonnen als mini-graver machinist.
Hij werkt veel voor onze opdrachtgever Enexis.
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2019”.

VACATURE
Oomen Landbouw en Loonwerk is actief in de akkerbouw, grondverzet en
aannemerij. Wij zijn een allround loonbedrijf met een groot werkgebied. We
hebben meerdere locaties, maar werken hoofdzakelijk vanuit Almkerk.
Ons team bestaat gemiddeld uit 20 medewerkers.
Ter aanvulling en versterking van ons team zoeken wij een:
ALLROUND MEDEWERKER LOONWERK AKKERBOUW
(fulltime en/of parttime)
Wij vragen:
- Een positief ingestelde betrouwbare, fanatieke en secure medewerker met
grote affiniteit voor de akkerbouw en techniek van machines.
- Affiniteit met automatisering, zoals GPS.
- Een flexibele persoon, die in drukke tijden bereid is langere dagen te werken.
Ervaring is een pré.
Wij bieden:
- Een uitdagende en zeer afwisselende baan met salaris conform CAO LEO.
- De kans om onder grote zelfstandigheid te werken met moderne machines.
- Een fanatiek en gezellig team om mee samen te werken.
Informatie/Solliciteren:
Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op onze website:
www.oomenbv.nl of op onze Facebookpagina. Lijkt je dit een uitdagende
baan en sta je open voor iets nieuws, dan is dit wellicht je kans!
Reageren kan via email: info@oomenbv.nl t.a.v. Ard-Jan Oomen of middels
een telefoontje naar 06 – 22 78 75 54.

Midgraaf 14C, 4286 LZ, Almkerk
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Midgraaf 14C, 4286 LZ, Almkerk
www.oomenbv.nl
info@oomenbv.nl
T: 0183 – 40 12 68
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