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Plantagerit 2017 
Onder de OTMV vlag wordt er door de Fam. 

Aalbregtse in Wouw jaarlijks een toertocht 

georganiseerd en daarbij wordt getracht steeds iets 

nieuws te vinden zodat dergelijke tochten een leuke 

bezigheid blijft voor de deelnemers. 

 
Welkomsbrief  van de Plantagerit wordt aandachtig doorgenomen 

 

In de aanloop van de Plantagerit waren de 

weersvoorspellingen ronduit slecht en er was de vrees 

dat de tocht letterlijk in het water zou vallen.  

 
Voor aanvang van de Plantagerit natuurlijk inschrijven 

 

Dat viel gelukkig mee en op zondag 23 juli vertrokken 

80 trekkers en 40 bijrijders! Voor een tocht van 75 

kilometer.  

 
Het eerste deel van de tocht ging door de bosrijke 

omgeving in het westen van Noord Brabant richting 

Woensdrecht waar abrupt de bossen op de Brabantse 

wal ophouden en we onder het NAP  doorrijden naar 

Rilland in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal.  

 
Voor de bijrijders hadden we dit jaar zelfs 2 huifwagens 

 

Achter de dijken is daar een glastuinbouw gebied en 

bij de Minitomaten kwekerij van Agro Care was de 

eerste stop waar in groepen een rondleiding werd 

gegeven en een warm en koud buffet voor de 

deelnemers was opgesteld. 

 
 

Agro care is in 1997 opgericht en gestart met 8 

hectare glastuinbouw. Het bedrijf is inmiddels 

uitgegroeid tot een wereldspeler op gebied van 

tomaten en inmiddels worden op 8 plaatsen met in 

totaal 153 hectare glas 11 soorten tomaten geteeld. 
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In de kassen gelden strikte hygiëne regels en iedereen 

die aan de rondleiding deel nam kreeg witte jassen 

wat de nodige hilariteit onder de deelnemers uit 

lokte. 

 

Dat telen onder glas inmiddels een flinke industrie is 

blijkt wel als we de kas inlopen. De tomatenplanten 

worden door een plantenkweker opgekweekt tot 

planten van ongeveer 1 meter hoog. Daarna worden 

ze in de kassen van Agro care uitgezet op steenwol 

matten.  

 

De planten worden opgebonden aan een dunne draad 

waarlangs de planten ongeveer 8 maanden groeien. 

Ongeveer 8 weken na uitzetten kunnen de eerste 

tomaten worden geoogst. Een tomatenplant groeit 

ongeveer 25 cm per week en is aan het eind van de 

teeltcyclus 15 meter lang. Door de draad steeds te 

verlengen en door te schuiven worden de planten in 

feite opgerold.  

 

De voeding krijgen de planten via een druppel-

systeem waardoor water met voedingstoffen 

druppelsgewijs bij de tomatenplant wordt gebracht. 
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 In een aparte ruimte staan pomp/meng units waarin 

volledig computer gestuurd het water met 

voedingstof wordt gemengd en naar de planten wordt 

gestuurd. Tussen de planten liggen 

verwarmingsbuizen waarover oogst en 

verzorgingswagens kunnen rijden. Voor de bestuiving 

vliegen er bijen en voor bestrijding van ongedierte 

worden voornamelijk biologische middelen ingezet. 

Aan de instructie teksten in verschillende talen is te 

zien dat ook hier veel arbeidsmigranten aan het werk 

zijn.  

 

Na uitleg over de verschillende rassen en soorten 

lopen we naar een energie ruimte waar enorme 

motoren energie opwekken. Het bedrijf koopt alleen 

in de winter elektriciteit in en kan dus de rest van het 

jaar volledig op eigen kracht draaien. De motoren zijn 

van het fabricaat Jenbacher en onderneming uit 

Oostenrijk die behoort tot de General Electric Energy 

Gruppe. 

Jenbacher bouwde al voor de tweede wereldoorlog 

dieselmotoren die o.a. in treinen werden gebruikt. In 

1991 werd de onderneming gesplitst en ontstond 

Jenbacher Energy dat later is overgenomen door 

General Electric. 

 

 

Jenbacher gasmotoren zijn speciaal ontwikkeld voor 

verschillende gassoorten ( Biogas, Aardgas ) en bij 

Agro care leveren de motoren energie voor belichten, 

warmte en CO2 bemesting. De motoren leveren 76 

MW aan elektriciteit en het thermisch vermogen is 

81MW. De motoren hebben  een efficiëntie van 94% 

en daarmee efficiënter dan de levering van 

elektriciteit via het net. 

 

Bloemen voor Anja van ’t Tapperijke voor het verzorgen van het 

buffet  en voor beschikbaar stellen van de ruimte en de rondleiding  

een bierpakketje voor Agro Care. 

 

Na de rondleiding en de lunch ging de stoet richting 

de Oesterdam die Zuid Beveland verbind met het 

eiland Tholen. De dam is 10,5 kilometer lang, is de 

langste dam van de Deltawerken en in 1979 is 

begonnen met de bouw. In 1986 was de dam gereed. 

Landbouwvoertuigen rijden over een parallelweg 

boven op de dam en de daardoor waren er geen 
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problemen voor het autoverkeer als 80 trekkers in een 

bonte stoet over de dam rijden.  

 

Aan de linkerkant ligt de Oosterschelde en rechts het 

Zoommeer en Schelde-Rijn verbinding de chauffeurs 

hadden een mooi beeld en de recreanten die op de 

Oosterschelde aan het surfen zijn keken met 

bewondering naar de oldtimers. De chauffeurs en 

bijrijders op de trekker vol bewondering naar de 

surfers die tal van capriolen uithalen om over de 

golven te surfen en niet kopje onder te gaan.  

 

Aan het eind van de dam vervolgen we de route naar 

Tholen en ook hier krijgt landbouwverkeer een 

speciale behandeling.  

 

Er is een speciale weg aangelegd waarover alleen 

landbouwverkeer mag rijden, erg veilig en levert geen 

irritatie op tussen de deelnemers en overig verkeer. 

 

Bij de haven in Tholen is de middag stop en bij een 

lokaal adres heeft men een ministrandje aangelegd en 

een aantal deelnemers beleefde een mooi middagje 

aan zee. Het is er goed toeven terwijl veel Tholenaren 

rondom de trekkers lopen en zich verwonderen over 

de leeftijd van de trekkers en de staat waarin ze 

verkeren. Mooi is dat er dan prachtige verhalen 

worden verteld over de trekkers die de boeren op 

Tholen hebben gereden en wat de voor en nadelen 

van de verschillende merken en types zijn. Mooi dat 

de kennisoverdracht waar we als vereniging voor 

staan op deze manier kan plaatsvinden. 

 

Het laatste deel van de rit gaat via Halsteren, 

Moerstraten naar Wouw. Fam. Aalbregtse weer 

bedankt voor de organisatie van de 2017 editie en 

menig deelnemer kijkt nu al uit naar de editie 2018 

Kees Roovers
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Van de Plantagerit zijn meerdere video opname 

gemaakt en die zijn ook te vinden op de website van 

de OTMV afd. Brabant. Hieronder nog een aantal 

foto’s van de Plantagerit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


