— LOONWERKER IN BEELD —

De 5-wieler van Maas BV.

Loonbedrijf Maas (Kessel)

“ALS WE NIET MEEGAAN
MET DE TECHNIEK, LOPEN
WE ORDERS MIS”
&

: Jens Kusters

O

p een zonnige voorjaarsavond rijd ik richting Kessel. Aan de
Lanterdweg is het loonbedrijf Maas BV gevestigd. De laatste
hectaren bieten worden gezaaid, de laatste percelen mais gaan
de grond in en hier en daar beginnen de boeren hun graslanden voor
de tweede snede te bemesten. Afgelopen weken was voor iedereen
een hectische periode. Alle werkzaamheden kwamen tegelijk en veel
klanten maakten gebruik van het mooie weer, alles moest zo snel
mogelijk gebeuren.
Geschiedenis
Hoe is het loonbedrijf Maas BV ontstaan?
In 1961 gaat Dré Maas als boerenjongen
werken op het akkerbouwbedrijf van de
heer Beenen. De heer Beenen teelt akkerbouwgewassen zoals aardappelen, graan
en suikerbieten. Alle werkzaamheden worden met eigen machines uitgevoerd en
wordt de vrij gekomen tijd opgevuld door
het poten en rooien van aardappelen bij
collega agrariërs. Beide heren zijn echte
ondernemers en willen meer dan alleen
aardappelen poten en rooien. Beetje bij
beetje worden de werkzaamheden van
het loonbedrijf uitgebreid met werkzaamheden in de graan- en suikerbietenteelt.

Dit resulteert in 1968 in de oprichting van
de firma Maas-Beenen. Het bedrijf wordt
verplaatst van Kessel-Hout naar Kessel-Eik
en Dré Maas wordt mededirecteur van het
bedrijf. De werkzaamheden worden op dat
moment voornamelijk uitgevoerd bij akkerbouwers en veehouders. Wegens ziekte ziet
de heer Beenen zich genoodzaakt om in
1978 terug te treden als directeur van het
loonbedrijf. Op dat moment telt het bedrijf
8 werknemers. Eén van deze acht, de heer
Dré Hesen, zet samen met de heer Maas
het loonbedrijf voort. Gezamenlijk bouwen
ze het bedrijf in de jaren 80 steeds verder
uit, vooral in loonwerk voor de akkerbouw,
veehouderij, gewasbescherming, tuinbouw
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(o.a. asperges en prei), bloembollenteelt
(gladiolen en later lelies) en plantenteelt
(aardbei, asperge en preiplanten). In de
80er jaren wordt gestart met het oprapen
van gras wat eind de jaren 80 wordt uitgebreid met het hakselen van mais. Ook
komt het grondverzet ten behoeve van de
wegenbouw meer aan de orde.
Door de plotselinge ziekte van de heer Dré
Maas in 2000 valt een hoop ervaring in één
klap weg. Deze wordt opgevangen door
de zoon van Dré Maas, Lorenz. Daarnaast
treden de gebroeders Vereijken toe in
2002. In 2009 overlijdt de oudste van de
gebroeders Vereijken na enkele jaren ziek
te zijn geweest. In 2017 zijn de gebroeders
Vereijken uit het bedrijf gestapt. Dré Hesen
(68) is nog vrijwel dagelijks op het bedrijf
aanwezig en heeft het stokje overgedragen
aan zijn drie zonen: Harry, Twan en Paul.
Samen met Lorenz Maas doen ze hun
uiterste best om de klanten tevreden te
houden door hun diversiteit in aanbod van
werkzaamheden.

De vier laatste aanwinsten gebroederlijk naast elkaar.

Ook kilveren behoort tot de werkzaamheden.

Bieten zaaien met 18 rijen tegelijkertijd.

Ford – New Holland
Wie het loonbedrijf kent, kijkt niet op
van de hoeveelheid blauwe trekkers die
op het bedrijf rijden. Op dit moment telt
het bedrijf 53 tractoren. Hiervan zijn er
twee niet blauw: een John Deere 1640
aangepast voor hoogbouw en een Fendt
werktuigdrager. De overige 51 komen uit
de stal van Ford of New Holland. Waar
de kleinste ‘maar’ 80 pk heeft, is de New
Holland T7.270 de sterkste van de 51; deze
heeft 270 pk onder de motorkap. Door de
diversiteit aan werkzaamheden worden
deze 270 pk zeker en vast ten volste benut.
Als we een stukje verder in de loods
kijken zien we twee bijzondere exemplaren. Er staan twee zelf gebouwde trikes.
De originele New Holland 8560 trekkers
zijn zo aangepast dat de bodemdruk van
deze driewielers bijna 100 procent gelijk
verdeeld is. De vooras met banden is vervangen door een neuswiel. Dit is helemaal
in eigen beheer gerealiseerd. “De eerste
‘trike’ is in 1990 door de toenmalige
dealer in samenwerking met een ander
bedrijf gebouwd, hier werd toentertijd een
prachtige Ford 7810 Jubileum editie voor
gebruikt.” In 1997 is in eigen beheer een
tweede trike gebouwd op basis van een
New Holland 8560. In 2006 is de tweede
8560 omgebouwd tot trike en is de Ford
7810 Jubileum editie verkocht. Omdat
loonbedrijf Maas BV in alle sporttakken
werkzaam is, zijn de trikes het hele jaar

De nieuwste Volvo L70H op de graskuil.

door aan het werk. Of het nou is voor
zaaibedbereiding, het zaaien van grasland,
graan of groenbemester of het planten van
uien. “Er zijn klanten die specifiek vragen
naar deze bijzondere tractor”, legt Harry
uit.

Vandaag de dag
Als we vandaag de dag naar het machinepark van loonbedrijf Maas BV kijken, zien
we dat men met de techniek meegroeit.
“Als we niet meegaan met de techniek,
lopen we orders mis”, vertelt Harry Hesen.
Maar ze zijn bij Maas BV van mening dat
het niet alleen hierom draait. Ook de rustigere werksfeer voor de werknemer speelt
zeer zeker een rol. De moderne technieken
zijn minder stressvol, minder belastend
en minder inspannend voor degene op
de machine. Ook de dagelijkse werkbare
uren worden meer. Je zaait of maait niks
dubbel meer, dus je krijgt meer gedaan in
kortere tijd.
23 tractoren en één Vervaet Hydro Trike
5-wieler zijn uitgerust met het zogenaamde
RTK-systeem. De Vervaet is tevens uitgerust met een NIR-sensor. Hiermee wordt
een variabele afgifte gemeten. Naast de
5-wieler beschikken ze ook nog over een
3-wieler, ook van het merk Vervaet net
zoals de 6- en 9-rijige bieten- en cichoreirooiers. Bieten worden verladen met de
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bietenmuis van Ropa, dit in combinatie
met een transportbedrijf.
Ook in de aardappeloogst zijn ze qua
mechanisatie sterk voorzien. Naast de
oudere AVR Solanum rooien ze bij Maas
BV met twee AVR Puma’s, alle drie 4-rijige rooiers. Opmerkelijk is dat één van de
Puma’s uitgerust kan worden met rupsen
om ook in de natte periodes te rooien. Sinds
kort hebben ze de nieuwste Puma uitgerust
met opbrengstmeting. Hiermee kunnen ze
een kaart maken waarop precies te zien
is welke opbrengst waar gehaald is. Naast
de 4-rijige rooiers zijn er twee getrokken
verstek Grimme-bunkerrooiers waarmee
ook uien worden geladen.
Voor het zomerseizoen staan vier New
Holland combines in de schuur. Eén
van deze maaidorsers wordt in de
korrelmais-oogst ingezet. “In 1993 zijn
we dan ook begonnen met het drogen
van de korrelmais op het bedrijf zelf. Dit
hebben we gedaan tot 2015, maar door
intensivering en schaalvergroting in de
akkerbouw, bloembollenteelt, groenteteelt
en melkveehouderij is er in de omgeving
voor korrelmais vandaag de dag nauwelijks
ruimte”, vertelt Harry Hesen.
Maas BV onderscheidt zich vooral door de
vele teelten die ze bewerken en onderhouden. Dit zie je ook terug in de machines
voor de gewasverzorging. Ze beschikken
over twee Delvano zelfrijdende spuiten
voor de reguliere gewassen en twee hoog-

Vaste mest strooien gebeurt meestal met z’n tweeën.

De hakselaar van dienst.

De Vervaet 3-wieler is al een aantal jaren op het bedrijf aanwezig.

bouw asperge spuiten. Deze zijn aangepast om over het hoge
aspergegewas te kunnen rijden.
Ook biedt Maas BV binnen de veehouderij alle diensten aan.
Of het nu gaat om het maaien van grasland met de Kuhntriplemaaier of het harken met de Krone 4-elementshark. Gras
wegrijden gebeurt met twee onlangs aangeschafte Krone ZX
430 GL dubbeldoelwagens. De klanten kunnen ook kiezen om
het gras weg te laten hakselen. Hiervoor hebben ze bij Maas BV
twee John Deere hakselaars. De 6850 staat altijd op gras, terwijl
de nieuwere 7450i ook ingezet wordt bij de maisoogst.
Ook aan grondbewerkingmachines is er geen gebrek.
In Kessel zijn ze gewend aan diversiteit in de werkzaamheden.
Hierbij komt ook het planten van gladiolen, diverse koolsoorten
en verzorgen en rooien van bloembollen kijken. Hierbij moet je
denken aan lelies, gladiolen of een veelvoud aan vaste planten.
Een bijzondere machine uit de stal van Maas BV is de afgelopen
winter gemaakte sproeiboomtank waarmee cellulose, een soort
papierpulp, verspreid wordt als anti-stuif laag met een werkbreedte van maar liefst 36 meter. Voor het transport van de
bloembollen is in 2011 geïnvesteerd in twee Dewa-kippers met
aangedreven assen waarbij in november/december onder natte
omstandigheden kan worden gerooid. De getrokken lelierooiers
zijn eveneens voorzien van aangedreven wielen.
Als laatste kijken we naar een van de belangrijkste sectoren
binnen Maas BV. De groenten die in de volle grond geplant
worden, zoals prei, uien en asperges. Ook hier is er een machine
die in het oog springt: de 3-rijige aspergeplanter. Met de komst
van deze machine is de capaciteit behoorlijk vergroot. Ook de
zelfgemaakte preiplantenrooiers vallen op. “Deze maken we ook
in opdracht van derden, in al die jaren zijn er 25 stuks verkocht
in binnen- en buitenland”, weet Harry te vertellen.

Werkplaats
Wie een kijkje neemt in de werkplaats kan niet ontkennen dat ze
het groots hebben aangepakt. Maar ja, dat moet ook wel vanwege het riante machinepark van het bedrijf. Om onderhoud aan
de grote zelfrijders te kunnen verrichten moeten ze de machines
ook kunnen uitklappen en die nemen dan veel plaats in beslag.
“We sleutelen veel aan onze eigen machines”, vertelt Harry.
“Maar ook als klanten aankloppen met hun machine maken
we die in orde.” Daarnaast hebben ze een constructieruimte,
hier worden de grote verbouwklussen uitgevoerd. Of het nou
gaat om een grote aanpassing van een machine of om een hele
nieuwe machine te ontwikkelen en maken, bij Maas BV draaien
ze hun handen er niet voor om.
Harry voegt er nog aan toe: “Omdat we met een grote groep
medewerkers zijn, zijn er altijd wel ergens handen vrij om de
werkplaatskrachten te helpen. Meestal gaat het dan om het
wisselen van spoorbreedte of banden. Of ze veel bij de dealer

Eén van de twee “Trikes”.

Tijdens de maisoogst gaat de tank van het chassis af
en rijden ze met de Kurstjens silagebak rond.
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De mesttank als opbouw van het wisselchassis.

De preizaaier in actie.

De snelspitter van Imants aan het werk.

Een nieuwe combinatie vanaf dit voorjaar.

te vinden zijn? “Alleen als ze zelf geen tijd hebben of als het probleem softwarematig is.”

Toekomst
Wat zal de toekomst brengen?
“Wisten we dat maar, dan zouden we ons daarop kunnen inrichten, maar helaas.” Zo stellen zich veel bedrijven de vragen: Gaan
we door? Hebben we een opvolger? Stoppen we beter nu maar?
Volgens Harry Hesen, mede-eigenaar van Maas BV, is het iedere
dag inspelen op de veranderingen in de markt. “Dat er boeren
stoppen, is niet onbegrijpelijk. Dit geeft weer kansen voor boeren die wel toekomst zien in de agrarische sector.” Harry is van
mening dat er in de toekomst minder agrariërs zijn. Degene, die
er nog zijn, zullen groter zijn dan het gemiddelde van nu. Bij
de grotere bedrijven spelen precies, verantwoord en duurzaam
werken een grote rol. “Doordat de precisielandbouw in opkomst
is moeten we mee met de nieuwe technieken, zoals ik eerder
aanhaalde. Net zoals er alles verantwoord moet worden aan de
controlerende instanties. Ook dit vraagt een andere aanpak dan
vroeger.” “Waar we goed in zijn en waar we goed in moeten blijven, is het denken in oplossingen en niet in problemen”, meent
Harry. “Omdat we met een grote groep personeel zijn, zijn we als
bedrijf flexibel. Dit is iets wat geld kost, maar ook geld oplevert.“
Dat klanten voor Maas BV blijven kiezen, heeft volgens de
mede-eigenaar te maken met het feit dat men alle afspraken
nakomt en goed werk levert. Tevens denken ze bij het loonbedrijf
met de klant mee en als ze een machine niet hebben of niet te
koop is, maken ze deze zelf. ■

Bedrijfsprofiel
Midden in Limburg, Kessel om precies
te zijn, is het loonbedrijf Maas BV thuis.
Lorenz Maas (48), Harry (36), Twan (35)
en Paul (30) sturen iedere dag een kleine
40 man vast personeel aan. In de werkplaats werken op een doordeweekse dag 5
man. Twee personeelsleden zitten op kantoor
Kessel (NL)
en de overige zijn chauffeur.
Het bedrijf is werkzaam in een straal van
35-40 kilometer vanaf het bedrijf in Kessel.
Voor klanten in de tuinbouwsector is een
grotere afstand geen uitzondering. Klanten in
Duitsland of België zijn geen uitzondering. In
laatstgenoemd land is de concurrentie groter door de lagere
accijns op brandstof. Vandaag de dag is het opleiden van goed
personeel een hele opgave. De kracht van Maas BV ligt in de
groep, die er al sinds jaar en dag komt. Deze groep weet hoe
alles werkt en goed op elkaar is ingespeeld. Volgens Harry
moet je zoeken naar een goede mix tussen jong en oud. Door
de grote groep is er altijd wel ergens een aflosser te vinden
die even inspringt als een van zijn collega’s een keer eerder
moet gaan.
De administratie wordt sinds medio jaren 80 met pc uitgevoerd. Wel zijn de geschreven werkbonnen nog niet verdwenen. Wel zijn we zoekende naar digitale oplossingen. Met een
grote diversiteit aan werkzaamheden valt dit nog niet mee.
Wat de heren doen als ze niet bezig zijn met Maas BV? Nou,
hier kan ik kort over zijn. Naast carnaval vieren, autocross of
voetballen staat het bedrijf toch op de 1e plaats.

