
DOSSIER: 
GRAANOPSLAG

In het pittoreske dorpje 
Nieuw-Scheemda in Groningen 
heeft de 56-jarige Harm Engel 
Mellema een multifunctionele 
graanopslag laten bouwen. 
Geen buitensilo, maar een 
authentieke schuur die past bij 
het aangrenzende woonhuis 
dat al drie generaties door de 
familie wordt bewoond. De 
schuur bevat een hypermo-
derne graanopslag van circa 
2000 ton met drooginstallatie 
en stortput. Daarnaast is er 
een grote opslagruimte waar 
machines kunnen staan, stro 
kan worden opgeslagen, maar 
bijvoorbeeld ook gebruikt 
zou kunnen worden voor een 
caravanopslag. Mellema is 
duidelijk in zijn nopjes met 
het bouwwerk: “Er stond altijd 
een schuur op deze plek en we 
wilden geen externe graansilo. 
Deze schuur is niet alleen func-
tioneel, hij past ook nog eens 
prachtig in het landschap.” 

SPECIALISTEN
Voor de begeleiding en realisatie 
van de graanopslag schakelde hij 
het bedrijf Jansen & Heuning in. 
Vertegenwoordiger Bart Klimp 
komt uit de buurt en liet zelf on-
langs ook een nieuwe schuur bou-
wen. Bovendien is het Groningse 
bedrijf een gerenommeerde naam 
als het gaat om bouwbegeleiding 
bij agrarische opslagschuren. 
Allemaal redenen voor Mellema 
om met dit bedrijf in zee te gaan. 
“Het eerste punt van discussie 
was het al dan niet plaatsen van 
een stortput. Aan dat concept zit 
wel een prijskaartje, maar als je 
iets doet moet je het goed doen. 
We hebben gekozen voor een in 
het werk gestorte betonnen bak. 
In deze waterdichte bak is de 
stalen stortput opgehangen. In de 
betonnen kelder kun je dus om de 
put heen lopen. Dit systeem heeft 
in onze situatie zoveel voordelen 
dat we daar snel uit waren.”

Belangrijkste voordeel: het dry-
pit-systeem is honderd procent 
waterdicht. Doordat de stortpunt 
los in de bak hangt is hij vrij van 
grondwater. “Daar was ik op voor-

hand al van gecharmeerd”, aldus 
Mellema. “Logistiek paste een 
overrijdbare put ook minder goed 
bij onze schuur.”

BANDTRANSPORTEUR MET 
AFWERPWAGEN 
Er werd gekozen voor een band-
transporteur  in de nok van de 
graanschuur. Deze is voorzien van 
een afwerpwagen zodat het graan 
op elk gewenst punt van de band 
wordt geworpen. Om toch vario te 
kunnen lossen kan later nog een 
dwarsband geplaatst worden die 
ook links en rechts kan afvullen. 
Mellema: “De band is met name 
gekozen wegens het flexibel af-
vullen; bij een kettingtransporteur 
heb je slechts een paar vaste pun-
ten waar je kunt lossen. We telen 
honderdvijftig hectare wintertarwe 
en hebben maximaal vijftienhon-
derd ton in opslag. Daarom is er 
voor een band gekozen. Er is nog 
wel gesproken over een versprei-
der onder de band, maar dat zorgt 
voor veel stofontwikkeling en dat 
willen we niet.” 

FLEXIBILITEIT BIJ HET DROGEN
Bij het drogen van het graan is er 

een wezenlijk verschil tussen een 
buitensilo en het opslagsysteem 
waar Mellema voor gekozen heeft. 
Klimp: “Voor het natte product 
(achttien procent of meer) is er een 
tussensilo met droger geplaatst. 
Hierdoor is de teler een stuk 
flexibeler. Vooral als er meerdere 
producten verwerkt worden.” 

Mellema: “Ik ben flexibeler met 
de drooginstallatie omdat ik met 
mijn grote oppervlakte graan dan 
eerder kan gaan dorsen en minder 
afhankelijk ben van het weer. 
Met deze drooginstallatie kan je 
met gemak graan van 22 procent 
vocht terugdrogen naar vijftien 
procent. Voor een buitensilo is 
dat percentage veel te nat.” Naast 
wintertarwe heeft de Groninger 
ook koolzaad en wintergerst in het 
bouwplan. Klimp: “Voor mensen die 
flexibiliteit zoeken bij het drogen 
is een schuur vaak wel de beste 
oplossing. Daarentegen is een 
buitensilo minder arbeidsintensief”, 
aldus de Jansen & Heuning-
adviseur.

UNIEK BESTURINGSSYSTEEM
De besturing van de droger 

werd volledig afgestemd op 
de wensen van Mellema. Het 
besturingssysteem werd in 
overleg met de programmeurs 
van Jansen & Heuning ontwikkeld. 
Uiteindelijk is daar een uniek 
besturingssysteem uitgerold die 
perfect past bij de bedrijfsvoering: 
“Al mijn wensen zijn hier heel 
goed in verwerkt. Dat is bijzonder 
prettig.”

VULCAPACITEIT
Ook over het gebruiksgemak is 
Mellema zeer te spreken: “De 
vulcapaciteit van de hoofdele-
vator is honderd ton per uur en 
wordt automatisch geregeld; dit 
is afhankelijk van waar het graan 
heen getransporteerd wordt. De 

“De schuur is niet alleen 
functioneel, hij past ook nog 
eens prachtig in het landschap”

“DEZE SCHUUR 
IS NIET ALLEEN
FUNCTIONEEL, 
MAAR PAST OOK 
PRACHTIG IN HET 
LANDSCHAP”
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VOORWOORD

In dit voorwoord stel ik de 
volgende vraag: is het tijd 
om te oogsten of is er tijd 
om te oogsten? Twee totaal 
verschillende vragen en toch 
maar één woord verschil. 
Bovendien zijn het vragen die 
elke akkerbouwer zich in deze 
periode meerdere keren stelt. 
Zijn de gewassen oogstrijp? 
Is er voldoende tijd om onder 
goede omstandigheden de 
oogst binnen te halen? Helaas 
geven wij in dit nummer 
geen antwoord op die vraag. 
Hoewel helaas, misschien 
maar goed ook, want het type 
antwoord hangt samen met 
heel veel individuele facetten. 
En dat maakt het werken in 
deze sector juist zo leuk.

Waar besteden we dan wel 
aandacht aan? Uiteraard is 
er aandacht voor de mecha
nisatie rondom het oogsten. 
Op de voorpagina zag u 
al een impressie van een 
drie meter uienrooier met 
schijven. Op deze pagina 
staat de nieuwe Torro verstek
rooier te pronken. Het 
parade paardje van Dewulf
Miedema is vooral gebouwd 
om aardappelvriendelijk 
en gebruiksvriendelijk te 
opereren. Maar natuurlijk is 
ook aan kwaliteit en capaciteit 
gedacht. 

Dat brengt ons op diverse 
bodemdemo’s die afgelopen 
jaar gehouden zijn. Wij 
spraken met het CZAV en 
CropSolutions over hun 
praktijk ervaringen met 
bodem verbeteraars en plant
versterkers. Ook gingen we 
langs bij proefrooiingen van 
DCM, die met Vivisol Agri 
nu ook de akkerbouwsector 
bedient van producten die 
zorgen voor een goede 
opstart en groei.

Verder leest u alles over 
de oogst van de allereerst 
verse soja in Nederland, 
laten we medebedenker 
van de Green Cutter aan het 
woord en vertelt Nedato 
over het unieke Flex systeem 
dat ze hebben ontwikkeld 
om aardappeltelers zelf de 
afzetmarkt te laten kiezen. 

Kortom een gevarieerde 
uit gave waarin de vaste 
rubrieken: Aan tafel bij en 
Delphy’s Actuele Akker vraag 
uiteraard niet ontbreken. 
Veel telers zullen nog midden 
in de oogstwerkzaamheden 
zitten als ze dit lezen, 
sommige zijn wellicht net 
klaar. In alle gevallen veel 
succes met de afronding van 
dit teelt seizoen.

Met agrarische tekstgroeten,
Richard Bender – 
Eindredacteur 

‘Tijd om te oogsten’

put-elevator is voorzien van een 
frequentieregelaar waardoor ach-
terliggende transporteurs die een 
lagere capaciteit hebben met de 
juiste hoeveelheid gevuld worden. 
Dankzij het PLC programma hoef 
ik dus niet meer na te denken of de 
keuzekleppen nog goed staan of 
niet. Dat is wel heel prettig!”

VENTILATIEBEDEKKING
Bovenin het opslagvak kan een 
strooitrommel worden geplaatst 
om optimale bedekking te reali-
seren. “Investeren in een trommel 

is ons door Klimp afgeraden. De 
uitstort van de band is al zo hoog, 
dat het graan tot op twee meter 
van de kant afgevuld kan worden. 
Qua ventilatiebedekking voor de 
roosters die onder het graan liggen 
was er via de natuurlijke weg al 
voldoende bedekking.”

ONDERGRONDSE BELUCHTING
Mellema runt het akkerbouwbedrijf 
met zijn vrouw en drie kinderen. Er 
zijn potentiele opvolgers aanwezig. 

Het bedrijf is met de realisatie van 
de graanschuur weer helemaal 
toekomstbestendig: “We hebben 
gekozen voor ondergrondse 
beluchting, daarmee is het gebouw 
duurzamer. De schuur is volledig 
geïsoleerd. Hierdoor is de kans 
op condens bijna nihil. Het hele 
concept van stortput tot ventilatie 
zorgt ook voor kwaliteitsbehoud 
van het bewaarproduct. ‘Drupperij’ 
in het product zorgt voor kieming 
en daar is nu geen sprake van. 

De gehele werking van de 
graaninstallatie geeft mij 
een hoop arbeidsvreugde en 
gemoedsrust. We hebben er 
gewoon heel veel lol in.” 

MEER INFORMATIE OVER HET 
BOUWEN VAN EEN IN- OF UIT-
PANDIGE GRAANOPSLAG? 
Bart Klimp - Jansen & Heuning 
Tel. 050 – 2100926
E-mail: bk@jh.nl 
Website: www.jh.nl 

De drypit in de nieuwe schuur van Mellema.
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