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D e sto rtkar, lang een on misbaa r voe rt uig op het Twen tse boeren erf, heeft de
vlag mo eten strij ke n voor de tractor met aanhange r. Hi er en daar zal er nog we l
een staan. Op het land is het vertro uwde beeld VJn de tw eewi elige kiep kar met
paard en voe rma n verdwene n. Over enige tij d is de wagen w ellicht nog
uitsluitend te zien in ee n ope nluc htm useum . H et voertuig met groot
laad ver mogen heeft belangrij ke diensten bewezen bij het uitrijden van stalmest
en het binn en halen van de oogst aan aardappelen en k nollen.
Voor de komst van kunstm est WJS de landbou wer voor het vruc h tbaar houden
VJn de schrale bod em aangewezen op natuurmest. Het wei nige vee leverde
ec hter maar spaarzaam zodat hieraan heidezoden moesten w orden toegevoegd.
Zij we rde n op de bodem van de pot stal voo r het rundvee gelegd, waardoo r ze
met mest en gier werde n doortrok ken . Voor de bew erkin g van drie of vier
hectare gron d moesten j aarlijks honderd en karren vrachten VJn dit m en gsel
worde n aangevoerd en verspreid.
H et WJS voo r de boeren ee n zwa re belastin g. Deze wijze van bemestin g heeft
ove rige ns ook vee l bijgedrage n tot het onts taan van de fraai gloo iende essen, die
elk j aar ee n klein stu kj e hoger we rde n. D e toevoegin gen van kunstmest he eft
aan de zode nbem estin g ee n einde ge maakt. D oor de eno rme groe i VJn de
veestapel is de laatste jaren een giganti sch m estoverschot ontstaan dat een
bedreigin g vo rm t voor het leefmilieu.

