Plantage rit 2016
Niet zomaar een toertocht dat is het idee achter
de OTMV Plantagerit die in 2016 als startplaats
Etten Leur had.
De Plantagerit is bedacht door Henk Aalbregtse
die jaarlijks een toertocht rondom de plaats
Wouw organiseert, hij wilde eens een andere
streek bezoeken vandaar de keuze om te starten
in Etten Leur.

De industrialisatie trok veel personeel aan en de
twee dorpen Etten en Leur groeide naar elkaar
toe. Vanaf 1968 werd de naam van de gemeente
Etten Leur.

Op 17 juli 2016 begint de dag mooi, rustig weer en
de zon begint er door te komen. Een mooie groep
trekkers en opmerkelijk veel bijrijders verzamelen
zich bij de schuur van Bram de Regt en na de
koffie en Belgische “Papkoeken” vertrekt de bonte
stoet vanuit het van oorsprong Etten via de
Haansberg en Sander naar het Leurse deel van de
gemeente.
Etten Leur is niet onbekend voor de OTMV
Brabant want op 200 meter van het vertrek punt
van de 2016 Plantegerit is de OTMV Brabant
opgericht. Ooit waren Etten en Leur twee dorpen
in een gemeente die vanaf 1953 als de gemeente
Etten en Leur in het gemeente register is
opgenomen. De gemeente ontwikkelde zich sterk,
veel industrie en voor de oudere onder ons
bekent de rijksweg A58 die dwars door het dorp
Etten liep.
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Je kunt ook zeggen van Vincent van Gogh die een
aantal jaren in Etten heeft gewoond naar Adriaen
van Bergen de turfschipper uit Leur die met zijn
turfschip de soldaten van Prins Maurits naar
Breda bracht en daardoor werd Breda verlost van
de Spaanse bezetter.
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Via de Leurse haven rijden we naar Prinsenbeek,
een dorp dat tot de gemeente Breda hoort, en
ineens is het gedaan met het mooie weer. De
regen guts naar beneden en de eerste ongeplande
stop om de regenkleding aan te trekken.

De OTMV Brabant en de Plantagerit hebben wat
met water en Pluvius kon het niet laten om ons
ook in 2016 te pesten. De oldtimer liefhebbers
laten zich niet kennen en via de brug over de
Mark rijden we richting Wagenberg. Links en
rechts akkerbouw velden waar de overtollige
regen die gevallen is haar sporen heeft
achtergelaten. Mais, bieten, graan en
aardappelvelden waarop de gewassen er veel
teveel water hebben gehad.

De regen was op de 17e juli gelukkig van korte
duur en als we in het zonnetje langs de N285
rijden zien we de torenspits van Wagenberg, de
eerste geplande stopplaats van de dag.
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Wagenberg behoort tot de gemeente Drimmelen
en ligt in de Zonzeelse polder. De naam Zonzeel
hoor je dagelijks bij de verkeersinformatie omdat
er dagelijks een file staat op de A59 van Zonzeel
tot Hooipolder. Wij hebben geen last van file en
rijden het terrein van Technische
Handelsonderneming Verhoef op.

Deze handelsonderneming gespecialiseerd in
Truck parts en banden heeft haar werkplaatsen en
magazijnen geopend en een aantal ludieke acties
bedacht voor de oldtimer liefhebbers. En met
succes want al snel werden de eerste sets met
trekker banden verkocht. Na de lunch met
onbeperkte frites en snacks rijden we naar Lage
Zwaluwe en de route die door Cees van Meel is
uitgezet voert ons langs grote velden met graan,
bieten en aardappelen. Je waant jezelf even in
Amerika en dit gedeelte van de tocht doet de
naam Plantage eer aan. Langs mooie dijken en
onbekende gehuchten rijden we verder en steken
bij Hoge Zwaluwe de A16 weer over.

Ook ten westen van de A16 is veel akkerbouw. De
polder bij Langeweg en Zevenbergen heeft goede
kleigrond met hoge opbrengsten. Dat de
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landbouw gewassen ook verwerkt moesten
worden tot bruikbare producten is te zien in
Zevenbergen als we tussen de verlaten gebouwen
van de Suikerfabriek van Zevenbergen rijden.
Twee opslagsilo’s worden nog gebruikt voor de
opslag van suiker maar de productiehallen zijn
leeg en worden gebruikt door bedrijven die op de
fundamenten van de roemruchte suikerindustrie
proberen hun nering te vinden.

Van Meer is een van de pioniers op het gebied van
de ontwikkeling van de aardbeiteelt in de streek
van Breda tot het Belgische Hoogstraten.

Op de kwekerij van Van Meer worden aardbeien
op stelling gekweekt. Lange rijen met goten
waarin aardbeiplanten op ongeveer 150
centimeter van de grond groeien. Boven de goten
zijn plastic kappen aangebracht die de warmte
vasthouden en de planten beschermen tegen
teveel water.
De trekkers rijden via het industrieterrein van
Zevenbergen richting het zuiden en bij de hoge
brug over de Mark is mooi te zien hoe op enkele
kilometers het landschap geheel verandert. Aan
de noordkant van de brug kijk je naar weidse
polders met kleigrond en richting het zuiden zie je
veel bomen en bossen die verraden dat de tocht
weer richting de zandgrond voert.

Naast Aardbeien is er bij Van Meer nog meer te
zien. Een collectie van landbouwwerktuigen,
gebruiksvoorwerpen en trekkers staan in een
flinke loods en speciaal voor de OTMV is de
collectie te bekijken.

Via de polders van Prinsenbeek rijden we naar het
Liesbos. Het grootste eikenbos van Nederland.
Aan de rand van het Liesbos is een
aardbeikwekerij van Kees van Meer gevestigd.
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De rode kleur van de aardbeien is ook bij de
trekkers terug te vinden.

Een mooie collectie USA Farmall trekkers geven
de voorliefde van Van Meer aan. Verder een
bijzonder Unimog met dubbele cabine, natuurlijk
ook in het rood en een Lanz Bulldog. In de
collectie is heel veel te vinden en wat hier staat
hoort zeker tot het historisch erfgoed dat we als
OTMV willen bewaren. Door Van Meer wordt een
van de Farmall ’s gestart en een oude dorskast
wordt in werking gesteld. De werking van de
machine is goed te zien.

Een waar pronkstuk in de loods is een Crossley
motor die ook gestart wordt.

Na een ambachtelijk ijsje vertrekt de stoet

en langs het Liesbos voert de weg richting het
zuiden.

Veel tuinbouw en veeteelt in dit gebied. En via
een gebied waar lang geleden turf werd gestoken
rijden we richting de schuur van Bram de Regt. De
Gloeikop trekkers die meerijden klappen nog een
paar keer en links en rechts worden we vol
bewondering nagekeken.
Een mooie tocht die ook in 2017 op het
programma zal staan.
Kees Roovers
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Speciale dank aan Monique voor de Catering
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