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Frikadellen met Krieken 

 
Een oud Belgisch gerecht dat als lunch tijdens de 

Plantagerit 2014 op het programma stond maar voor 

het zover was vielen er enkele emmers water per 

vierkante meter.  Op 13 juli 2014 begon het om 09.30 

te spoelen en het leek wel alsof alle kranen in een 

keer opengezet werden

 

In het regenpak wachten op vertrek. 

Gestoken in het regenpak verzamelde een kleine 60 

oldtimer liefhebbers met hun trekkers zich aan de 

Plantagebaan in Wouw en aan de gezichten was niet 

te zien dat het zoveel regende. De lokale pers was 

aanwezig om voorzitter Ad de Bruijn voor het video 

journaal te interviewen. Van onder de tent zien we 

inmiddels door de regen de trekkers op het veld niet 

staan. 

In het ochtend programma staat een excursie naar 

“Biomoer” op het programma, een energie centrale 

die draait op biomassa en drijfmest.  

 

In de gutsende regen rijden we naar Moerstraten en 

er zijn chauffeurs die zonder regenbroek de regen 

trotseren. Gelukkig is het niet kou dus blijft iedereen 

redelijk warm ook al rijden we op verschillende 

plaatsen door ondergelopen straten. Bij de bio 

centrale worden we welkom geheten door twee van 

de initiatiefnemers voor deze energie centralen. Zoals 

als verteld draait deze centrale op biomassa en 

drijfmest, deze worden in een tweetal silo’s verzameld 

en door het gisten ont staat biogas. De bij dit proces 

vrijkomende warmte wordt gebruikt om nabijgelegen 

kassen en een aspergeveld te verwarmen. Het gas 

drijft een gasmotor aan en die levert voor ongeveer 

4500 gezinnen elektriciteit. 

 

Indrukwekkend om te zien hoe via tientallen buizen, 

regelkleppen en pompen de installatie volledig 

automatisch wordt bestuurd. Naast de silo’s staan 

twee enorme voermengwagens waarin de biomassa 

wordt gemend om vervolgens met een vijzel aan de 

boven in de silo wordt gedraaid.  

Per silo wordt ongeveer 1 ton biomassa per uur aan 

het proces toegevoegd. 
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De rest warmte in de centrale heeft de chauffeurs 

weer opgedroogd dus kunnen we weer in de regen 

terug rijden naar de Plantagebaan. En als ware het 

een wonder het is droog bij de tent en er breekt een 

zonnetje door. Ook bij de organisator van deze 

Plantagerit breekt de zon nu door, Henk Aalbregtse 

straalt van oor tot oor en kijkt toe hoe de deelnemers 

de Frikadellen met Krieken bij het buffet ophalen. 

 

Na de lunch is er een woord van dank aan Anneke en 

Bert, al jaren verzorgen zij de lunch tijdens de 

plantagerit en zij verdiende het om ook eens in het 

zonnetje gezet te worden. 

Met de buik vol weer op de trekker en via de bossen 

van Wouwse Plantage, het gehucht Heimolen Pieten 

een stukje over de bekende Antwerpse straatweg 

draait de groep achter het landgoed Mattenburg 

richting hoeve “De Schaapskooi”. De eigenaar Piet 

Bogers/Boerke Bogers verwelkomt ons met open 

armen. 

 

 Hij heeft zijn werktuigen en machines overzichtelijk 

opgesteld. Een dorskast aangedreven door een David 

Brown en achter de dorskast een lage druk pers. In de 

loods staat een Clayson 1530 waar iedereen op en 

rond kon kijken achter de combine een John Deere 

466 pakkenpers. 

 

Ook een aantal bijzondere werktuigen en achteraan 

een Landini in de MF uitvoering, ook al zeldzaam in 

deze omgeving. 
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Op het erf staat naast de trekkers die nog dagelijks 

worden gebruikt een Allis Chalmers rupstrekker met 

daarachter een onderwoeler.   

 

 

Specialiteit op deze boerderij is de aspergeteelt, 

bekend als het witte goud en in deze streek geteeld 

onder het label van de Brabantse Wal. Door Piet 

wordt onder het genot van een kop koffie of een glas 

fris de geschiedenis van de asperge en de teelt van 

deze producten verteld.  

 

Na deze verrassende stop gaat de tocht via 

Huijbergen, Wouwse Plantage terug naar Wouw. De 

deelnemers die van ver gekomen zijn laden hun 

trekkers op de aanhangers en vrachtwagens en 

ontvangen uit de handen van Henk Aalbregtse de 

prachtige herinnering van deze plantagerit. 

 

 

Met een vriendelijke groet vertrekken de deelnemers 

naar huis en in hun agenda is de Plantagerit 2015 al 

opgenomen. 

Kees Roovers 

 


