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KERSTHEMA: BIJSTUREN

Duurder wordende kunstmest én mestverwerkers die meer afzet voor mineralenconcentraten 
zochten, waren voor Gebr. Reintjes aanleiding om een eigen bemester te lanceren. Deze kan 
mineralenconcentraat in heel lage giften en gemengd met drijfmest uitrijden. Reintjes stuurt 
hiermee op de mogelijke toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger en 
speelt zo in op de kringlooplandbouw. 

Precisiebemester voor 
 mineralenconcentraat
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GEBR. REINTJES IN VEULEN SCOORT 
MET SLOOTSMID-PRECISIEBEMESTER

Op de Facebook-pagina van Gebr. Reintjes staat 
een mooi filmpje over de presentatie dit voorjaar 
van zijn nieuwe Slootsmid-precisiebemester. Het 
bedrijf heeft daarvoor samen met Slootsmid en 
mestverwerker Vlako BV een demodag georgani-
seerd. Op het perceel werd zeven kuub minera-
lenconcentraat uitgereden met dertien kilo 
stikstof per kuub. Een paar weken later zag je 
aan het mooie egaal relatief donkergroene gras 
de goede verdeling en de naadloze start en stop. 
 
OPTELSOM
Gebr. Reintjes verzorgt de mestaanvoer en de af-
voer van mestverwerkingsproducten voor drie regi-
onale mestverwerkers, waaronder Vlako BV in 
Overloon. Het bedrijf draait ook mee in een lande-
lijk pilotproject mestverwerking, waarin het uitrij-
den van mineralenconcentraat als stikstofvervanger 
is vrijgegeven. Wel met strenge regels voor de re-
gistratie. Vanuit de mestverwerkers kreeg Gebr. 
Reintjes de vraag voor meer afzet onder de eigen 
klanten voor het mineralenconcentraat. Tegelijk 
zag het bedrijf vorig najaar de kunstmestprijzen 
sterk stijgen. “Dat was voor ons het moment om 
meer werk te gaan maken van de afzet van minera-
lenconcentraat onder onze klanten”, vertelt Henri 
Reintjes. “Het moet per kilo stikstof goedkoper zijn 
dan kunstmest en we schatten in dat dit het geval 
zou worden voor 2022.”

Daar komen dan nog de voordelen bij van de 
aanwezigheid van kali en sporenelementen als 
zwavel, magnesium, natrium, kobalt en sele-
nium, plus dat de stikstof (in ammoniumvorm) 
sneller beschikbaar is en minder uitspoelt. “Dat 
zijn toch belangrijke voordelen”, stelt Henri vast. 
Door het concentraat in één werkgang uit te rij-
den met de drijfmest scheelt het bovendien een 
werkgang. Voor de tweede snede kan dan bij-
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voorbeeld puur concentraat als stikstofvervan-
ger worden uitgereden.
 
EIGEN MACHINE NODIG
Voor het uitrijden lag er voor Gebr. Reintjes wel 
een uitdaging. Een spaakwielbemester of een 
spuit met vloeistofdoppen vielen af, omdat het 
concentraat te veel verontreinigingen bevat. “Dan 
moeten we het product filteren en dat zien we 
niet zitten”, zegt Henri. Een tweede beperking zat 
in de capaciteit. “Bij dunne slangen, zoals die 
worden toegepast voor het puur uitrijden van 
concentraat, komen we bij het gecombineerd uit-
rijden met drijfmest in de capaciteitsproblemen”. 
Uitrijden met de zodenbemester is dan de meest 
voor de hand liggende optie. De machine moet 
echter ook goed werken bij het alleen uitrijden van 
lage giften mineralenconcentraat. “De huidige ge-
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neratie bemesters is gebouwd voor bemesten bij 
giften vanaf circa tien tot vijftien kuub per hec-
tare”, constateert de ondernemer.
Gebr. Reintjes kwam tot de slotsom dat het een 
zodenbemester moest worden met meerdere 
verdelers met even lange slangen voor een pre-
ciezere start en stop. “De huidige bemesters 
hebben een V-vormige start en dat zie je altijd 
terug in het gras”, zegt Henri. “Daar hoefden we 
niet mee aan te komen. Het moest meteen goed, 
anders zouden we dit niet van de grond krijgen.”
 
LATEN BOUWEN 
Bij Reintjes zijn ze al wel wat gewend als het 
aankomt om zelf het bedenken, ontwikkelen en 
bouwen van machines. Zo’n precisiebemester 
helemaal zelf bouwen, zagen ze echter niet zit-
ten. “Liever doen we dat samen met een fabri-



DE SLOOTSMID SGWM-PB-PRECISIEBEMESTER
De Slootsmid SGWM-PB is gebaseerd op de normale Slootsmid-
zodenbemester. Voor het precisiebemesten is deze twaalf meter 
brede machine met 33 elementen uitgerust met zes Slootsmid 
Exact-miniverdelers. Om een goede start en stop te garanderen, 
zijn deze op de kop gemonteerd, met de uiteinden naar boven dus. 
Daardoor kunnen de verdelers niet leeglopen en zijn ze dus altijd 
gevuld. De hydraulische verdelers zijn uitgerust met speciale 
lagering en afdichting. Verder hebben ze drie snijmessen van 
honderd millimeter. De uitloopslangen zijn veertig millimeter dik 
en allemaal even lang. De bemester is hydraulisch afsluitbaar in zes 
GPS-secties en wordt via Isobus aangestuurd. 
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vonden. “Bij gras zie je het resultaat sneller en dus 
ook meteen het verschil, maar bij maïs en akker-
bouwgewassen is dat minder.”
 
TOEKOMST ONGEWIS
Hoe verder is nog een open vraag. Het lijkt er nog 
niet op dat de kunstmestprijzen snel ver zullen 
dalen. “Vanuit dat perspectief verwachten we 
mineralenconcentraat als kunstmestvervanger 
aantrekkelijk zal blijven”, vertelt Henri. Een be-
langrijke voorwaarde voor Gebr. Reintjes en de 
gehele mestafzet is dat mineralenconcentraat 
wettelijk wordt gezien als kunstmestvervanger. 
“Onze klanten hebben als participant in de pilot-
projectgroep nu nog een uitzonderingspositie. 
We hopen en verwachten op basis van argumen-
ten dat dit op termijn Europees zal worden gele-
galiseerd.” Dit najaar leken er vanuit Brussel 
openingen te komen, maar daar is het onder-
werp alweer doorgeschoven naar 2024. Een 
tweede argument is de afbouw van de derogatie. 
“Mineralenconcentraat past heel goed in de 
kringlooplandbouw, samen met lokale mestver-
werking en vermarkting. Dat is veel beter dan 
meer mest afzetten en extra kunstmest aanko-
pen als vervanger”, aldus de ondernemer. Het is 
een politiek spel dat Gebr. Reintjes natuurlijk 
niet in de hand heeft. Als Europa de waarde ook 
gaat inzien, zal er voor deze precisiebemesters 
zeker een markt ontstaan en kan Gebr. Reintjes 
met een vliegende start door.

kant, zodat die zijn expertise en kundigheid 
inbrengt en wij ons kunnen concentreren op ons 
bedrijf”, vertelt Henri daarover. Uiteindelijk 
kwam Reintjes bij fabrikant Slootsmid uit. 
“Slootsmid heeft zijn nek al uitgestoken voor het 
puur uitrijden van concentraat bij collega Groot 
Zevert in Beltrum en heeft nauwe lijntjes met 
Wageningen University & Research, omdat het 
bedrijf ook al heeft meegedaan aan enkele prak-
tijkonderzoeken.” 
Reintjes is samen met Slootsmid om tafel gaan 
zitten om te zien hoe de ideeën en wensen kon-
den worden omgezet in een machine. “Een harde 
eis voor ons was dat de start en stop naadloos 
goed zou zijn. Daarnaast moest de machine ge-
schikt zijn voor een goede verdeling van lage gif-
ten van rond de vijf kuub per hectare, maar ook 
richting de dertig kuub per hectare voor het nor-
male uitrijden bij normale rijsnelheden met een 
fatsoenlijke werkbreedte”, aldus Henri. Uit de 
gesprekken ontstond de twaalf meter brede 
Slootsmid SGWM-PB, met als meest opvallende 
noviteit de zes op de kop liggende Slootsmid 
Exact-snijverdelers (zie kader).
 
DE EERSTE KLAP 
Deze machine verscheen afgelopen voorjaar op 
het erf bij Gebr. Reintjes. “Het is altijd spannend 
of de verdeling en vooral de start en stop zo zijn 
als wij met z’n allen hadden bedacht”, zegt Henri. 
Dat bleek meteen raak. “We waren aangenaam 
verrast over de kwaliteit van het verdelen en 
vooral over de start en stop. Dat zien de boeren 
heel duidelijk als het gras een paar weken later er 
mooi egaal donkergroen bij staat”, aldus Henri. 
Volgens hem is dat een logisch gevolg van het 
constant gevuld zijn en onder druk staan van de 
op de kop geplaatste verdelers. “Het ging meteen 
goed en de machine heeft het hele seizoen ge-
daan wat hij moet doen: goed werk afleveren bij 
lage en hoge giften. De veertig millimeter dikke 
slangen zijn een slag dunner dan we gewend zijn 
voor het normale uitrijden, maar we kunnen er 
met onze Vervaet toch goed giften van 30 kuub 
per hectare mee uitrijden bij een rijsnelheid van 
rond de 12 à 13 km/u. We gaan dan wel uit van 
goed gemengde rundveedrijfmest”, zegt Henri. 
Daarmee zijn de doelstellingen van het eerste 
jaar bereikt.
Daarnaast wijst Gebr. Reintjes nog op de mogelijk-
heden voor de akkerbouw. “Nu we nog maar veer-
tig kilo fosfaat per hectare kunnen aanwenden in 
plaats van vijftig kilo geeft dat stikstofruimte. Die 
kunnen we met mineralenconcentraat mooi af-
dekken, met daarbij ook het voordeel van minera-
len en extra kali”, aldus Henri. Hij geeft aan dat 
dan nog wel de nodige klandizie moet worden ge-

‘ONZE KLANTEN 
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