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ASPERGEWERKEN
DE WEERT ASPERGES

Na steekseizoen & tijdens loofseizoen:
Oprollen folie met behulp van een Coenders/Bockenhof folie wikkelaar

Mechanische onkruidbestrijding van het plantveld of productieveld 
inclusief bemesting met cameleon HMF (e.v.t. inclusief loswoelen paden, 
m.b.v. woelpoot HMF)

Bio-afbreekbare folie leggen

Gewasbescherming met Coenders HB4120 Hoogbouwveldspuit. 
Volleveldsbespuiting of zakpijpen. 

Gewasbescherming met behulp van een kleine smalspoortrekker 
(specifiek).

Gedurende loofseizoen bemesten door middel van smalspoortrekker en 
kunstmest strooier + optioneel mechanische bewerking onkruidbestrijding.

Voorbereiding op steekseizoen: 
Asperges planten met behulp van Schiebel plantmachine (1 rijer) 
inclusief granulaat/korrel strooier

Oprijden aspergebedden met front- en achterfrees HMF

Folie leggen op aspergebedden 

Na loofseizoen:
Klepelen en Frezen asperge loof en winterbed opmaken

Alleen met de juiste aandacht voor uw gewas 
haalt u het beste uit uw teelt



ASPERGEPLANTEN
PLANTEN

FEITEN
OP EEN RIJ

Hoge precisie door John Deere RTK-GPS systeem met nieuwe 6000 
ontvanger

Dankzij 1-rijer wordt er niet geplant in wielspoor 

Per omgang worden er ca. 3.200 planten meegenomen

Direct bemesten m.b.v. granulaat strooier, granulaat of korrels (100kg tot 
max 500kg per ha)

Plantdiepte tussen 0 cm en 30 cm

Alle rijafstanden tussen mogelijk. Gangbaar is tussen 1.7m en 2m

Aanleg verwarmingsslag of ondergrondse druppelslang mogelijk

*Afhankelijk van het aantal personen (planters) en de lengte van de rijen.

  Het standaard aantal planters is 4 personen.

Enkele
rij

Plant/m Totaal uren Plant/uur* Plant/ dag (10 uur)

3,0 p/m 3,5 p/m 4,0 p/m 5,0 p/m 6,0 p/m4,5 p/m

Dubbele
rij

4

5

6

10

10

10

1900 - 2000

2000 - 2100

2100 - 2200

19.000-20.000

20.000-21.000

21.000-22.000

6,0 p/m 8,0 p/m 10,0 p/m

Werktuig: Overzicht:Schiebel plantmachine 1-rijer 
John Deere 6130R of 6420

plantbanden (plant/strekkende meter): 

Plantsnelheden



OPRIJDEN
BEDDEN

Hoge precisie door John Deere RTK-GPS systeem

Frontfrees maakt aspergebed rul en heeft mogelijkheid om organische 
mest direct in te werken

Achterfrees geeft een mooi bed opbouw en kan in hoogte en breedte 
versteld worden

Front- i.c.m. achterfrees zorgt voor een mooi, niet te vast groeibed. 

Zeer efficiënt door alles in 1 werkgang te doen

D.m.v. triltanden mooie en egale tussenpaden

Frontfrees heeft haakse beitels welke de stengels in de grond volledig 
afsnijden

Achterfrees heeft 24 beitels om de grond vanuit de paden de rug op te 
gooien

Breedte bovenkant rug tussen 40 cm - 60 cm

Hoogte is afhankelijk van breedte rug en rijafstand. Gangbare breedte 
bovenkant rug is 50 cm

Minimale rijafstand van 1,7m voor achterfrees

Werktuig: Front- en achterfrees HMF Technische gegevens



FOLIE
AFROLLER

BIO FOLIE 
AFROLLER

Aspergefolie afrollen met gepaste spanning

Kan gedoseerd afrollen door hydraulisch remmechanisme

Snel en strak leggen van folie

Biologische manier van onkruidbestrijding

Bio-folie wordt na steekseizoen over de bedden gelegd

Snel en strak leggen van folie

Aspergeloof groeit door folie heen

Afruggen -> folie leggen -> paden egaal trillen

Speciaal ontwikkeld voor de Weert aspergesHydraulisch remmechanisme

D.m.v. insteek buis toepasbaar op meerdere type rollen

Werktuig: Werktuig: Coenders afroller Basrijs Folielegger met I200 triltanden

Technische gegevens



FOLIE
OPROLLER

Werk kan door 1 persoon uitgevoerd worden

Altijd mooi strakke rollen met weinig kans op schade

Snel en veilig uit te voeren

Meerdere rijen op te rollen per buis, max. 900 meter

Sturen hydraulisch geregeld

Oprol snelheid automatisch gecorrigeerd ten op zichtte van rijsnelheid

Tot max. 900m. folie per rol

Werktuig: Coenders/Böckenhoff Wickelluchs

Technische gegevens

Alleen het beste
loonwerk voor onze
klanten, uitgevoerd door 
ervaren loonwerkers



MECHANISCHE
ONKRUID BESTRIJDING

Voor zowel plant- als productieveld

Onkruidbestrijding d.m.v. schoffel tanden 

Aan- en afruggen m.b.v. bolschijven

Optioneel:

Loswoelen paden met verstelbare woelpoot (vóór Cameleon)

Direct bemesten m.b.v. granulaatstrooier met granulaat of kunstmest 
(100kg tot max 500 kg per ha)

Cameleon instelbaar op gewenste diepte

Woelpoot verstelbaar in breedte 

Rijsnelheid bepaald door type werkzaamheden

Optioneel te combineren met front frees om vaste mest in te werken

Werktuig: Cameleon HMF / Woelpoot HMF (optioneel)
Granulaatstrooier (optioneel)

Technische gegevens



GEWAS-
BESCHERMING

Bodemvrijheid van 1,6m

Spoorbreedte van 1,7m

Spuitboom breedte vollevelds: max. 22m

Spuitboombreedte zakpijpen: max. 14m

Spuit tot diep in het gewas

In breedte verstelbare zakpijpen (tussen de 1,65m en 2,0m) voor 
optimale bespuiting

Snel kunnen schakelen tussen middelen door de 1.000L werktank en 2 x 
1.250L schoon water zadeltanks 

Kunnen schakelen tussen type bespuiting

Laag zwaartepunt door zadeltanks

Zakpijpen met antizwiepveren

Automatische balanscorrectie

Herbicide -> 3 spuitdoppen Bladmeststof/fungicide/insecticide -> 4 spuitdoppen

2 type zakpijp: 1 type voor herbicide en 1 type voor fungicide/insecticide 
(botrytis zakpijp) 
Spuiten met:
• Herbicide 
• Fungicide
• Insecticide
• Bladmeststoffen

2 x 1.250 L zadeltank + 1.000 L (werk)tank

Zakpijp verstelbaar naar gewenste rij afstand

Mogelijkheden zijn: 1,65, 1,7m 1,8m 1,9m of 2,0m rijbreedte

Demonteerbare zakpijpen met anti-zwiep veren 

Compacte machine met kleine draaicirkel

Stabiel door lager zwaartepunt en betere gewichtsverdeling.

Hierdoor minder schommeling en dus beter spuit resultaat.

Spoorbreedte 1,7m

Vrije doorgang/bodemvrijheid van 1,60

In totaal 8 zakpijpen mogelijk. Buitenste zakpijpen hebben de 

mogelijkheid om de buitenste doppen uit te schakelen en 7 paden totaal 

te spuiten (3,5 rij per kant).

Werktuig: Coenders HB4120 
Zelfrijdende hoogbouwveldspuit/portaalspuit

Technische gegevens



ONKRUID
BESTRIJDING

Kan zowel spuitend als mechanisch onkruid bestrijden

Mechanische bestrijding d.m.v. frees, rotera en/of cultivator met kleine 
bolschijven.

Voorzien van loofgeleiders om het loof op te lichten voor bescherming en 
effectiviteit

Balansregeling 

95% driftreductie

Werktuig: Solis 26 smalspoortrekker 

Ca. 1 meter breed

Smalle wielen

+/- 25 pk

Gedragen spuit

400 L tank

4 spuitdoppen: spuiten met een radius van 110 graden

Dop kan handmatig gericht worden

Dopgroottes 02 t/m 06

Doek rondom spuit om verdere drift te voorkomen

Technische gegevens trekker

Technische gegevens spuit



BEMESTEN TIJDENS 
LOOFSEIZOEN

Speciale smalspoor trekker

Kan tussen de paden door

Bemesten tijdens loofseizoen m.b.v. kunstmest strooier

Voorzien van loofgeleiders om het loof op te lichten ter bescherming

Werktuig: Solis 26 smalspoortrekker + kunstmeststrooier 

Ca. 1 meter breed

Smalle wielen

+/- 25 pk

Kunstmest strooier achter

Technische gegevens

Smalspoor spuit



KLEPELEN & FREZEN
ASPERGE LOOF  

Winterklaar maken van aspergebedden in 1 werkgang

Klepelen aspergeloof tot kleine stukken

Loof direct infrezen en ondergrondse loofstekken fijn werken

Direct winterrug maken en de rijpaden open trekken met triltanden

Kans op schimmelsporen en achterblijvende insecten minimaal

Vlak klepelen

Aspergeloof

Punt klepelen

Werktuig: Tehnos frontklepel maaier / frees / cameleon



BIJLAGEN
PLANTSNELHEDEN

Prius 

Prius 3pers.

Prius 

Cygnus 3pers.

Cygnus 

Cygnus 

4 

4 

4 

5 

6 

8 

14.900

8.900 

10.000 

6.000 

10.800 

34.300 

7,75 

5,25 

4,5 

3,75 

5 

11,5 

1.923

1.695 

2.222 

1.600 

2.160 

2.983 

481

424 

556 

320 

360 

373 

23.071 

20.343 

26.667 

19.200 

25.920 

35.791 

5.768

5.086 

6.667 

3.840 

4.320 

4.474 

550 

500 

600 

450 

500 

420 

Ras Plant/m Totaal geplant Totaal uren Plant/ uur Meter/ uur Plant/ dag
(10 uur)

Meters/ dag
(10 uur)

Werkelijke 
plantsnelheid
±/ meters

Voorbeelden: Samen met u
komen we tot een
succesvolle teelt!



3 generaties lang
aspergeteler in West-Brabant

De Weert Asperges & Aspergeplanten is onderdeel van De Weert Ossendrecht. Een familiebedrijf dat al generaties lang 
asperges teelt. Vanaf 1979 heeft Ad de asperge opnieuw geïntroduceerd op het ouderlijk bedrijf. Sindsdien worden er 

onafgebroken asperges geteeld en lokaal afgezet via onze eigen winkel op de boerderij.

We hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een speler die actief is in alle schakels van de keten en zo de hele 
aspergeketen beheerst. Sinds de jaren 90 kweekt de Weert ook zelf plantgoed op, voor eigen gebruik én verkoop.

VOF de Weert
Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 209
4641 RS Ossendrecht

+31 6 29 55 82 21
Info@deweertossendrecht.nl


