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Op ’t Hof: ‘Wij hebben heel veel heesters staan 
en willen met niet al te breed en te zwaar 
materiaal het terrein op. Toch moet er een- of 
tweemaal per jaar compost of mest gestrooid 
worden. Stalmeststrooiers strooien alleen naar 
achteren en alle kanten op, waardoor ook het 
pad bemest wordt, en dat willen we niet. Daarbij 
komt dat het product uit zo’n strooier slechts 
6 à 7 meter ver komt. Dat is weer te weinig om 
de percelen tussen de paden te overbruggen. 
Dus zocht ik naar een strooier die naar één kant 
strooit. Wat ik voor ogen had, was een compacte 
machine die niet te zwaar is, spoorvolgend, 
en minstens tien meter ver kan strooien. Met 
dit idee ben ik met verschillende partijen gaan 
praten.’

Boven verwachting
De zijwaartse breedstrooier van Op ‘t Hof strooit 
compost of ander materiaal naar voren vanaf 
een draaiende schijf; deze schijf slingert het 
weg. De gedroomde tien meter wordt ruim-
schoots gehaald, in ieder geval door Op ’t Hof. 
‘De afstand die je bereikt, is afhankelijk van de 
zwaarte van wat je strooit. Gebruik ik compost 
in de strooier, dan bereik ik 18 meter. Vaste mest, 

bijvoorbeeld geitenmest, wordt wel 20 meter 
weggeslingerd. Mulchblad, wat heel licht 
materiaal is, komt toch tot circa 9 meter.’

Volgens Van ’t Hof heeft de machine veel voor-
delen: ‘Je kunt strooien vanaf het pad naast de 
sloot. Dan bemest je het pad niet, en je hebt niet 
per se brede spuitpaden nodig om toch overal 
te kunnen strooien. De vaste rijpaden worden 
gebruikt, de overige grond blijft in structuur. 
Zo kun je organische stof aanbrengen zonder 
al te veel moeite. Samenvattend: we kunnen 
vanaf het pad strooien en ook kleinere percelen 
behandelen.’

Tot in België
Landelijk is er een groeiende belangstelling 
voor deze strooier, die Op ’t Hof ook aanbiedt 
als loonwerker. ‘De investering in een der-
gelijke machine is groot, voor velen te groot. Je 
gebruikt hem immers maar een- of tweemaal 
per jaar. Daarom strooien wij ook bij anderen, 
tot in België toe. In Boskoop willen ze bijvoor-
beeld kalk strooien. Maar hoe? Want in de 
veengrond daar zak je weg. Nu gaan wij daar 
met onze strooier naartoe, we mengen kalk met 

Geslaagde zoektocht naar eenzijdig breedwerpige strooier

Kwekerij Op ’t Hof in Well heeft ruim 8 hectare 

waarop snijheesters, vaste planten en zomer-

bloemen worden geteeld. Met een kruiwagen 

8 hectare bemesten is een hele klus, maar 

eigenaar Geert op ’t Hof wilde de bodem ook 

niet te zwaar belasten. Daarom ging hij op 

zoek naar een strooier die naar één kant moest 

strooien en dan minimaal tien meter ver. Wie 

kon dat technisch ontwikkelen? Na drie jaar 

zoeken blijkt dat Geertech uit Leersum te zijn.

Auteur: Heidi Peters

Op ‘t Hof bestrooit heesters tot 
meters ver vanaf het pad

Dankzij het gestuurde tandemstel volgt de 

strooier het spoor van de trekker.
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compost en verspreiden dit vanaf de betonpa-
den tot 15 meter ver. Een akkerbouwer uit de 
Biesbosch huurde ons ook in. Hij ploegde, ik 
reed achter hem aan over de niet-geploegde 
grond en strooide over de geploegde grond. 
Zo ont dekken gaandeweg meer kwekers en 
akker bouwers de voordelen. De kar is vrij klein; 
we kunnen 7 kuub meenemen. Leeg weegt de 
combinatie 3 ton. Dat is nog een aardig gewicht, 
maar een stuk lichter dan een grote breed-
strooier. We hebben al op verschillende ter-
reinen kunnen pionieren: op boomkwekerijen, 
sierkwekerijen en nu dus bij een akkerbouwer. 
Wij nemen altijd onze eigen combinatie mee. 
De strooier is spoorvormend gebouwd met een 
knikdissel en een meesturende as. Ook vind ik 
belangrijk dat de machine elektrisch hydraulisch 
bediend wordt; dat scheelt in aankoppelpunten 
aan de trekker.’

Breedwerpig naar één kant
In 1994 begon Jan van de Geer met zijn bedrijf 
Geertech, gevestigd in Leersum. Nu, na 26 jaar, 
bouwt Van de Geer met zijn team van acht  
mensen tientallen strooiers per jaar. Van de 
Geer: ‘Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen 

van strooiers. Dat doen we al jaren, voor boom-
kwekerijen en de fruitbomenteelt. Onze strooiers 
zijn modulair opgebouwd. Naar wens van de 
klant kan de strooier worden aangepast. Geert 
op ’t Hof had een paar wensen: de strooier 
moest zijwaarts en breedwerpig strooien, wend-
baar zijn en minstens 10 meter ver strooien. We 
hadden al ervaring met landbouwstrooiers die 
vooraan zijwaarts strooien. Deze toepassing, 
eenzijdig strooien tot ongeveer 9 meter ver, was 
nieuw voor ons.’

Het strooiproduct
Geertech pakte de vraag van Van ‘t Hof op 
en bouwde een strooier die voldeed aan de 
genoemde wensen. Van de Geer: ‘We vonden 
het niet direct een lastige vraag. Qua techniek 
was het voor ons eigenlijk een peulenschil. 
Neem de wendbaarheid. We hebben een tan-
demstel op een draaikrans geconstrueerd die je 
zelf kunt besturen door middel van een joystick 
met automatische middenstand, waardoor je 
een erg korte draaicirkel krijgt. Hier hadden wij 
al de nodige ervaring mee opgedaan bij andere 
wagens. Wat het spannend maakte voor ons, 
was de toepassing. Bij het bouwen van strooiers 
hebben we natuurlijk te maken met de techniek, 
maar ook met het product dat gestrooid wordt: 
is het licht, zwaar, droog, nat, fijn, grof, dat is 
altijd de vraag. Daarom overleg ik vooraf met de 
klant en desnoods ga ik zelf eerst proefdraaien. 
In de boom- en fruitboomteelt is onze naam 
bekend; we hebben inmiddels de nodige  
kennis van hoe deze telers en kwekers werken. 
Op ’t Hof heeft sierteelt; dat was voor ons nieuw 
en dus even spannend. Maar de eerste bestel-
lingen van collega-telers zijn al binnen, dus het 
komt goed!’

Robuust
Omdat de strooi- en andere machines van 
Geertech modulair worden opgebouwd, staan 
ze niet in de showroom. Ze worden immers naar 
wens van de klant in elkaar gezet. Van de Geer: 
‘De diverse modules hebben we op voorraad, 
dus dat gaat snel. Onze machines zijn robuust. 
Wij bouwen alleen machines die volbad ver-
zonken worden.’ Op ’t Hof: ‘Het mooie is dat 
de strooier voor alle organische meststoffen 
gebruikt kan worden. Behalve compost kun je er 
ook champost, blad en vaste mest mee strooien. 
Onlangs hebben we er een nieuwe trekker voor 
gezet, dus de combi is helemaal af. Voor onze 
eigen kwekerij, maar ook voor anderen die 
willen strooien zonder de bodem te zwaar te 
belasten.’
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‘Het product 
dat de kweker 
gebruikt, is van 
belang voor het 
resultaat van de 
strooier’

Geert op ’t Hof voor zijn combinatie

‘Ik wilde een 
strooier die naar 
één kant strooit, 
ten minste 10 
meter ver. En dat 
is gelukt’
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