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Evaring met Rauch Axera-H EMC kunstmeststrooier 
 

Voorjaarsstemming bij 
akker bouwers Van Hell in Lutten 
 
Als we de eerste week van april onderweg zijn naar de familie Van Hell in Lutten, bij 
Dedemsvaart, staat iedereen in het teken van het voorjaar. Zo ook bij Joop en Janny 
van Hell, aan de voorkant zijn schilders bezig om de boerderij van een nieuw verfje te 
voorzien en achter is Joop van Hell bezig om de laatste kippers met pootgoed te 
laden. Eén van de redenen dat we Van Hell bezoeken is om de praktijkervaring op te 
tekenen van de Axera-H EMC, een nieuwe hydraulisch aangedreven kunstmeststrooier 
van Rauch met meting van uitstroomsnelheid. 
 
De naam Van Hell komt in hun omgeving 
niet zoveel voor, hij komt meer van de 
kant van de Veluwe. Van Hell weet zich 
de verhalen van zijn vader nog te 
herinneren dat die als kind met zijn 
ouders de verhuizing heeft meegemaakt 
van Putten naar Dedemsvaart, om daar 
verder te boeren. Dat was in 1923 en 
ging per schip over de toenmalige 
Zuiderzee en dan via het Zwartewater 
naar Dedemsvaart. Alles, zowel inboedel 
als veestapel, ging mee aan boord. Wat 
er in het verhaal steeds weer verteld 
wordt, is dat het lang duurde en dat 
enkele leden van de familie zelfs zeeziek 
zijn geweest. Omdat Van Hell sr. twee 
zoons had die boer wilden worden was 
het bedrijf in Dedemsvaart te klein en is 
men verhuisd naar het aangrenzende 

Lutten. Ze hadden een gemengd bedrijf, 
en omdat vee hen wel lag en er in het 
gebied ook aardappelmoeheid heerste 
heeft men de veestapel in 1976 
uitgebreid tot 36 koeien en in hetzelfde 
jaar een aparte stal gebouwd voor jong-
vee en voor het mesten van stieren. In 
een later stadium raakte men geleidelijk 
op het vee uitgekeken en in '94 heeft 
men afscheid van het melkvee genomen, 
wel heeft men de stieren- mesterij 
aangehouden. Voor twee jaar is men 
overgeschakeld op rosé kalveren. 
Geleidelijk heeft men de oppervlakte van 
het bedrijf uitgebreid tot 180 hectare, 
daarvan is 120 ha eigendom en het 
overige wordt bij gepacht. Joop van Hell 
boert in maatschap met zijn broer Henk. 
Henk woont een paar kilometer verderop 

op een bedrijf dat in 1999 is bijgekocht. 
 
AARDAPPELEN 
 
Het afstoten van de veehouderijtakken 
heeft er toe geleid dat het bedrijf volledig 
is overgeschakeld op pure akkerbouw, 
uitgezonderd dan de 110 rosé kalveren. 
Hun bedrijf is gelegen in een 
veenkoloniale omgeving en hun grond 
bestaat voor het grootste deel uit zand. 
Overeenkomstig de veenkoloniale traditie 
wordt de helft van het areaal gebruikt 
voor de teelt van fabriek of zetmeel-
aardappelen. Tot vorig jaar hebben de 
broers Van Hell ook nog consumptie-
aardappelen geteeld van het ras Ottema, 
een ras dat volgens Van Hell veel lijkt op 
de Première. Ze teelden ze  
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voor eigen risico, maar ze zijn tot de 
conclusie gekomen dat als de prijs niet 
wil, dat je dan weinig of geen 
uitwijkmogelijkheden hebt Als je ze dan 
aan de Avebe levert krijg je er ook 
weinig voor. Daarom hebben ze Avebe 
aandelen bijgekocht en zich volledig op 
de fabrieksaardappelteelt gestort. Daar 
zijn ze bedrijfstechnisch ook helemaal op 
ingesteld. In tegenstelling tot de teelt 
van suikerbieten, waar loonbedrijf Kort 
het zaaien en oogsten verzorgt, doen ze 

de teelt van de aardappelen van begin 
tot eind, ofwel van poten tot rooien, in 
eigen beheer. Voor het rooien hebben ze 
een tweerijige wagenrooier, een Grimme 
GZ 1700 DL1. Een interessante voor-
ziening is de mogelijkheid om de 
afvoertransporteur andersom te laten 
draaien zodat de aardappelen in het 
midden tussen de twee naastliggende 
rijen worden gelegd. Deze mogelijkheid 
wordt gebruikt voor het doorsteken of als 
men op het eind is en de kipper vol is, 

dan kan men toch tot het einde 
doorrooien. Hiervoor is het rooigedeelte 
over de volle breedte uitgerust met 
beitels en hij heeft geen schijven in het 
midden. zodat de rijen met de 
tussenliggende aardappelen probleem-
loos kunnen worden gerooid. Deze rooier 
is tevens uitgerust met een MultiSep 
reiniger, dit is een reinigingssysteem van 
Grimme met tegen elkaar in draaiende 
rollen met kunststofvingers. In 
vergelijking met hun vorige rooier, met 
een egelband, vindt Van Hell dat dit 
systeem op hun grond een stuk beter 
werkt. Het rooien doen ze met hun 
drieën, de broers rooien en verzorgen 
het transport en Jannie, de vrouw van 
Joop bedient de inschuurlijn zodat de 
aardappelen netjes in de schuur komen. 
Normaal heeft ze een baan buitenshuis 
(thuiszorg), maar met het aardappel 
rooien neemt ze een paar weken vrij om 
bij de oogst te assisteren. Om de 
aardappelen te bewaren hebben ze een 
bewaring met een capaciteit van 1600 
ton met roostervloer. De ventilatie wordt 
computergestuurd door een Omnivent 
installatie. Echter, voor de oogst van de 
fabrieksaardappelen worden de 
pootaardappelen (voor eigen gebruik) in 
kisten gerooid en dan gelijk op deze 
rooster vloer gedroogd. Als ze goed 
droog zijn worden ze met de heftruck 
buitenom in het achterste gedeelte van 
deze bewaring gereden. In dit achterste 
deel zijn geen ventilatievoorzieningen 
aanwezig, maar alleen een mechanische 
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koeling en hier wordt het pootgoed 
gedurende de winter bewaard. 

AXERA-H EMC 

Als je op de helft van je bedrijf 
aardappelen teelt, blijft er automatisch 
de andere helft over voor de overige 
gewassen. In het verleden, met het vee 
werd er nog veel maïs geteeld, maar dat 
gewas is in oppervlakte teruggelopen, ze 
telen nop 15 ha voor de kalveren. Met 
het krimpen van de oppervlakte mais, 
kwam het graan weer terug op het 
bedrijf. Omdat ze hier geen ervaring mee 
hadden, hebben ze advies ingewonnen 
bij de DLV en momenteel komt Bert 
Huizinga regelmatig als teeltbegeleider 
op het bedrijf om bespuiting en 
bemestingsplannen te bespreken. 
Daarmee heeft hij een deel van de taak 
overgenomen van buitendienstmede-
werker Philip Mulder van WPA (Wolddijk, 
Poortman en Agro de Vaart), de 
leverancier van de gewasbeschermings-
middelen. Als voorbeeld noemt Van Hell 
de teelt van brouwgerst, dat is een 
gewas waarvan de bemesting nauw 
luistert, bij een te royale bemesting kom 
je al snel in de problemen met de 
kwaliteit. Voor het kunstmeststrooien 
heeft Van Hell een Rauch Axera-H EMC, 
en hij is daarmee een van de eerste 
gebruikers in ons land van dit type 
strooier. Deze is in 1999 op de 
Agritechnica in Hannover geïntroduceerd 
en won toen gelijk een gouden medaille. 

Hoewel de broers Van Hell aanvankelijk 
wat tegen de prijs aan hikten hebben ze 
hem in 2000 toch aangeschaft. Rauch 
staat bekend als een innovatief bedrijf en 
men introduceerde in 1985 de eerste 

elektronisch aangestuurde kunstmest-
strooier. Het kenmerkende van de 
tweeschijfs Axera-H EMC (en de Axera-
H) is dat men tevergeefs naar een 
aftakas zal zoeken, want hij wordt 
hydraulisch aangedreven. Deze 

hydraulische aandrijving in combinatie 
met een elektronische bediening opent 
tal van mogelijkheden voor vergaande 
automatisering, zoals de elektronische 
regeling van de Area-H EMC. Daarbij 

worden de schijven hydraulisch aange-
dreven, waarna de olie via een drukloze 
retour wordt teruggevoerd naar de 
trekker. Onder beide schijven bevindt 
zich een sensor die de oliestroom meet, 
een derde sensor meet de oliestroom van 



de retourleiding. Op basis van het 
verschil tussen de eerste twee en de 
derde sensor berekent de computer de 
afgifte. Na de instelling op de computer 
van de gewenste gift per hectare worden 
beide schijven onafhankelijk van elkaar 
automatisch ingesteld. Steeds als men 
op de wendakker de toevoer van de 
kunstmest afsluit weet de computer dat 
er nul kg gestrooid wordt en ijkt het 
systeem zich telkens automatisch, 
doordat de bepalende factoren als de 
verandering van de viscositeit van de 
olie, veranderende uitstroomeigen-
schappen van de kunstmest door 
bijvoorbeeld vochtig of sterk drogend 
weer en eventueel aangekoekte 
kunstmest op de schijven geen invloed 
hebben op de bepaling van de 
uitstroomsnelheid en als verstorende 
factoren worden uitgeschakeld. Volgens 
de fabrikant is de maximale afwijking 
hooguit 1 à 2 procent, en verder is het 
systeem goedkoper en lichter dan andere 
automatische systemen. De strooier past 
de afstelling en dus de strooihoeveelheid 
automatisch per schijf aan de rijsnelheid 
aan, dat betekent dat in tegenstelling tot 
de gangbare weegstrooiers deze strooier 
weegt en regelt per schijf. Verder kan 
Van Hell de afgifte op percelen met 
wisselende grondsoorten gemakkelijk 
procentueel verhogen of verlagen. Het 
enige wat hij handmatig afstelt is de 
stand van de schijven. Op een tabel kan 
hij de soort kunstmest aflezen en dan de 
schijven op het gewenste nummer 

instellen. Hiermee verandert de positie 
van de schijf ten opzichte van de uit- 
stroomopening van de trechter. Daardoor 
valt de kunstmest op een andere plek op 
de schijf en verandert het strooibeeld. 
Via de computer, de Ouantron P, kan hij 
zo ook de stand van één schijf 
aanpassen voor het kantstrooien. Voor 
het strooien stelt hij op de computer de 
werkbreedte in (dat is altijd 30 meter, 
dezelfde breedte als de spuit), de gift per 
hectare en het toerental van de schijven. 
Afdraaien is niet nodig. Wel is het 
scherm van de computer van Van Hell 
soms moeilijk af te lezen, vooral bij fel 
licht, maar het contrast van het 
beeldscherm is inmiddels zodanig 
bijgesteld dat dit probleempje is 

verholpen. De schijven en de onderdelen 
rond de schijven zijn van roestvrij staal 
vervaardigd. in vergelijking met een 
collega merk is het Van Hell opgevallen 
dat de Rauch de kunstmest weinig 
beschadigd, daardoor stuift hij ook 
minder. Tenslotte pakt Van Hell de 
resultaten van de strooier test er bij en  
deze bevestigen de goeie ervaringen die 
hij zelf al met de strooier had. Even 
vernieuwend als de strooitechniek, zijn 
de gebroeders Van Hell ook met de 
invulling van het bouwplan. Dit jaar teelt 
men voor het eerst het gewas teff, een 
glutenvrij graan. 
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