
 

 

 

De oogstmachine 
Grote machines 

 
Wij zijn hele grote machines. Wij kunnen dingen bouwen, slopen, tillen, hakken, zagen, malen, slepen 

en graven. Dat is wat we doen. Dit is de oogstmachine, die helpt de boer op het land. 
 

Wij zijn hele grote machines. We kunnen dingen bouwen, tillen, hakken, zagen, malen, slepen en graven is 

wat we doen, want daar zijn hele grote machines voor bedoeld. Hele grote machines.  

Dit is een tractor, maar wat is die machine die erachter hangt? Hij maakt balen met veevoer en wikkelt die in 

plastic. Dit hooi eten koeien en paarden in de winter. Hier gaat het hooi in. Binnenin de machine wordt het 

hooi in een bal geperst. Nu is het klaar. Dan moet het in plastic worden gewikkeld. Het lijkt net een hele grote 

sneeuwbal. Het is ontzettend zwaar.  

Ik vraag me af of dieren het voer wel lekker vinden als het in plastic is gewikkeld. 30 koeien kunnen dit 

allemaal in één dag opeten. Kijk eens hoeveel balen er zijn! De koeien hebben deze winter een heleboel eten. 

Ik ben benieuwd of er een koe bij is die het nu wil proeven. Eerst moet je het plastic eraf halen. Alsjeblieft. 

Deze koe vindt het hooi erg lekker, de kalveren ook. Misschien wordt dit hun lievelingskostje. 
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