Bereikbaarheid
W. Arts B.V.

Loon- &
grondverzetbedrijf
Postadres:
Lindelaan 30
5844 AG Stevensbeek
Vestigingsplaatsen:
- Lindelaan 30
- Stevensbeekseweg 41
Beste lezer,
Het voorjaar komt er aan. Tijd om onze plannen voor het teeltjaar
2016 te presenteren. Voor u ligt de februari-editie van ons infoblad.
Terugblik 2015
Door een mooi voorjaar kwam het loonwerk en de mestafzet best
vroeg op gang. In een lange periode is er in het voorjaar veel werk
verzet, grondbewerken, ploegen, bemesting, maiszaaien en gras
oogsten. Na een zeer droge maand juli kwam vanaf 15 augustus
veel regen. We zijn 18 september gestart met de oogst van de
snijmais. Het was gemiddelde mais met opbrengst van 35 tot 50 ton
per ha. Dit is een groot verschil met 2014, met een opbrengst van
van 50 tot 60 ton p.ha. Op 10 oktober is gestart met de CCM oogst.
De opbrengst van CCM was gemiddeld van 8 tot 15 ton p. ha.
De crisis in de bouwsector duurt maar voort. Dit heeft ervoor
gezorgd dat er met name in onze regio weinig aanbod van
bouwprojecten was. Hierdoor hebben we minder grondwerk
uitgevoerd dan voorgaande jaren.
Uw partner in Loonwerk
Investering 2015
In 2015 hebben we een Krone Big X 770 gekocht.
Dit was een zware beslissing na ca 35 jaar New Holland rijden.
Waarom de keuze op Krone: betere gewasstroom met grashakselen.
2 Vermogens keuze 500pk of 770 pk. Noodstop voorziening, staat
stil binnen 3 sec. Verder hebben we gekozen voor een 12-rijer. Een
12-rijer geeft bij het aanmaaien van percelen veel meer rust en
ruimte en minder transport bewegingen over het perceel. Dit vergt
extra aandacht op de kuil. Daarom hebben we een Fendt 722 met
dubbellucht en extra gewichten uitgevoerd tot 12 ton totaal gewicht.
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Grasoogst
Er staan er 2 gras-teams klaar.
Team 1: Hakselaar, 2 wagens en laadschop met dubbelucht en
silagevork.
Team 2: twee snijwagens en een loader met dubbellucht en silagevork.
Tip. Graag tijdig bellen wanneer u gaat maaien .
Totaalpakket 2016
Dit jaar kunt u wederom gebruik maken van onze vaste korting op het
totaalpakket op maat. Onderstaande werkzaamheden worden
aangeboden in het totaalpakket.
 bouwlandinjecteren en/of zodebemesten
 maiszaaien
 grasmaaien en/of grasopdijken
 grasoprapen en/of hakselen
 maishakselen
Als u interesse heeft, komt Dirk-Jan graag bij u op bezoek om het
totaalpakket op maat samen te stellen. Bel gerust voor een afspraak
Advies: controleer uw pH-waarde
Waarom bekalking?
Alleen optimaal NPK rendement bij een juiste en blijvende pH!
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Wij bieden:
Calhix Flow, vloeibaar zonder fosfaat en stikstof, zeer hoge reactiviteit
Betacal Flow, vloeibaar met fosfaat en stikstof
Reacal SF, vast zonder fosfaat en stikstof
Informeer naar prijzen en mogelijkheden.

Investeringen 2016
NIEUW: Zode- en bouwland bemesters met sectie afsluiting
Voor onze 20 m3 tank hebben we geinvesteerd in een nieuwe
schuitemaker Exacta 8.70 zodebemester schijf afstand 18 cm.
GPS gestuurde profi afsluiting per element, tevens uitheffen van
element van afsluiting. De Nieuwe Slootsmid SB 6.50 Bouwland
bemester is ook uit gevoerd met GPS gestuurd sectie Afsluiters.
Nieuwe ontwikkeling: Bij voldoende interesse willen we vanaf juni
2016 mais gaan bemesten met mineralenconcentraat en met een
speciaal werktuig uitrijden. Dit sleepslangdoseersysteem lijkt op
een combinatie van een giertank en een spuitmachine die door een
trekker wordt getrokken.

Maisseizoen 2016
Maiszaaien met GPS RTK
We hebben 2x 8-rijige maiszaaimachine een is uitgerust met een
granulaatstrooier en kunstmest. De granulaat Humostart (HP19) bevat
snel opneembare fosfaat en ook nog eens stikstof in een snel
opneembare, niet uitspoelbare vorm. Dit garandeert een snelle start van
de groei. De tweede 8 rijige maiszaaimachine is alleen uitgevoerd met
kunstmest en is een machine voor op de zwaardere grond.
Beide zaaitractoren staan op zaaispoor of cultuurwielen.
Bestellijsten mais
Verderop in deze info vindt u de rassenlijst voor 2016 en de bestellijst
voor maiszaad. Prijzen op aanvraag.
Ruwvoerteelt
De ruwvoerteelt wordt steeds akkerbouwmatiger aangepakt, terwijl de
verschillen in opbrengsten tussen bedrijven erg groot zijn. Er valt zeker
wat te winnen!
Wij willen graag met u meedenken in de verbetering van de
ruwvoerteelt.
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Verbetering hoeft niet terug te komen in meer melk, het kan ook in
hogere gehalten, een betere gezondheid of meer efficiëntie. Uw
rendement moet omhoog. Niet alleen door meer en beter ruwvoer,
maar ook doordat er bijvoorbeeld minder mest afgevoerd hoeft te
worden of door het gebruik van eigen geteeld krachtvoer.
Voorbeeldberekening: Een verhoging van 9 naar 11 ton droge stof
per hectare grasland bij € 0,15 per kilo droge stof levert al gauw €
300 per hectare op. Op een bedrijf van 60 hectare is dat €18.000.
Natuurlijk staat uw doel voorop. Wilt u met lage kosten 8500 kilo
melk per koe of de hoogste productie realiseren? De keuze is aan u.
Bodembeheer
De basis voor iedere teelt is een gezonde bodem. Om
bodemverdichting en verminderde bodemvruchtbaarheid te
voorkomen moeten we rekening houden met bodemaspecten zoals
structuur, waterhuishouding en bodemleven. Denk hierbij aan:
-Vruchtwisseling. Met continu teelt van maïs gaat uiteindelijk
bodemvruchtbaarheid naar beneden. Of in ieder geval veel N verlies.
- Bodemtemperatuur. De beste temperatuur is zo’n 8 a 9 graden
- Berijdbaarheid en bodemdruk. Voorkom structuurschade.
- Bodem bemonsteren en bemesten. Het probleem van gehaltes in
gras, ontstaat vaak vanuit bemestingsfouten.
- OS en PH zeer belangrijk voor bodem als zeef en als spons,
- Goed vanggewas. Juiste moment zaaien, niet te vroeg (concurrentie
met maïs) niet te laat, te weinig licht.
Uw partner in Distributie
Injecteren grasland en bouwland
We hebben de Fendt 824 met 20m3 tank en de Fendt 722 met 16m3
tank uitgerust met GPS/RTK en injecteur met sectieafsluiting. We
kunnen een baan overslaan zodat we op de kopakker niet zo haaks
om hoeven draaien. Uniek aan de 20m3 mesttank is de lage
maximale wiellast met een volle tank. Verder kent u onze 16m3 tank
met dubbeltwin banden voor lage bodemdruk en onze 14m3 tank
met 1050 banden voor lage bodem druk.

Mestverwerking 2016
Voor 2016 geldt in onze regio een mestverwerkingsplicht van 55%.
Ieder jaar bieden wij driepartijenovereenkomsten (3PO) aan waarin
wij vastleggen dat we uw mest afvoeren en verwerken tegen
marktprijzen. Tevens bieden wij varkens- en rundveehouders de
mogelijkheid om Vervangende Verwerkings Overeenkomsten
(VVO) af te sluiten. Daarmee draagt een veehouder zijn
verplichting tot mestverwerking over aan een andere veehouder.
Nieuw: mestverwerkingscontracten van 6 jaar tegen aantrekkelijke
voorwaarden.
Mineralen Service Station BV verzorgt de be- en verwerking van
mineralen door scheiding van mineralen en hygiënisatie/
compostering van de dikke fractie tot een hoogwaardig
exportproduct. Wij zijn er klaar voor !!!!!
Laboratorium
Voor 2016 hebben we afspraken gemaakt met zeeuws lab. De mest
wordt standaard bemonsterd op fosfaat en stikstof. Tegen een
meerprijs kunt u uw mest ook op kali en/of droge stof laten
Uw partner in Grondverzet en Recycling
Bouwen en slopen
Wij werken graag mee aan uw bouw- en sloopprojecten. Plannen?
Informeer vrijblijvend naar onze tarieven.
Transport
Wij leveren vulzand, straatzand, metselzand, vloerenzand,
voegzand, grind, menggranulaat,teervrijasfalt enz. naar wens.
Tip!: vraag naar de mogelijkheden voor het storten van groenhout,
grond en puin.
Recycling
Op onze locaties wordt puin, hout en grond opgeslagen en verwerkt.
Hierdoor kunnen we concurrerende prijzen neerleggen voor
sloopprojecten met puin.
Grondwerk
Aanbouw van woning- en stallenbouw, bedrijfshallen en
bestratingwerk incl. afwerken met laser zijn grondverzetwerkzaamheden die wij graag voor u uitvoeren. Daarbij regelen wij
op uw verzoek de erfverharding incl. riool en bestratingwerk.
Indien u een stal wilt laten ontgraven of indien u een sloopwerk
heeft, willen wij dit graag voor u uittellen. We denken dat we u met
onze kennis en ervaring, met minder mensen en machines, een
scherpe prijs prijs kunnen aanbieden. Uw wensen worden zo goed
mogelijk verwerkt in onze offerte . Na acceptatie regelen wij dat de
klus netjes voor u wordt uitgevoerd.

Tip! Mestomrijden op korte afstand (AGR/GPS+RTK) en
sectieafsluiting. Informeer naar het uitrijden incl. wegen en
monsteren met de 20m3 mesttank.
PIADIN bijvoegen
We adviseren u bij vroege bemesting om Piadin bij de mest te
voegen om uitspoeling tegen te gaan. Kosten tussen de € 17,- a €
24,- p.ha.
Pluimveedrijfmest
Gevraagd voor levering aan CNC Moerdijk vloeibare en vaste
pluimveemest.
Tip!: informeer naar mixen van silo’s met mobiele kraan

Digitale factuur
We bieden u de mogelijk uw facturen digitaal te ontvangen. Graag
ontvangen wij het e-mail adres waar we de factuur naar toe kunnen
sturen.
W. ARTS B.V. WERKT MET U MEE
Uw partner in loonwerk, grondverzet, distributie en recycling
Indien u meer informatie wenst over ons bedrijf en onze
werkzaamheden staan wij u graag telefonisch te woord.
Evelien Arts
06-12900343
evelien.arts@artsbv.nl
Ingrid Cöp-Arts 06-12884875
ingrid@artsbv.nl
Dirk-Jan Cöp
06-22398535
dirk-jan@artsbv.nl
Jessie Arts
06-12900575
jessie.arts@artsbv.nl
Thea Arts
06-12898619
t.arts@planet.nl
Wim Arts
06-12900287
info@artsbv.nl
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BESTELLIJST MAIS 2016
Hierbij wil ik het maiszaaien opgeven en het maiszaaizaad bestellen:
Datum opgave:

………………………………

Naam relatie:

………………………………

Adres:

.…………………….………..

Woonplaats

……………………..………..

Telefoonnummer:

………………………………

E-mail adres:

………………………………

Totaal areaal maiszaaien :

………………

Zelf zaad:
Zelf Maismest:

JA / NEE*
JA / NEE*

Perceelsnaam

Ras

Loon- &
grondverzetbedrijf
Postadres:
Lindelaan 30
5844 AG Stevensbeek
Vestigingsplaatsen:
- Lindelaan 30
- Stevensbeekseweg 41
Tel: 0485-388555
Fax: 0485-388550
Website: www.artsbv.nl
Email: info@artsbv.nl

HA

Aantal
ha

Aantal
zakken

OntKunstmest
smetting* in kg p. ha
JA/NEE

Gewenste
zaaidatum

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE
OPMERKINGEN:

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Stuur of fax dit formulier naar ons kantoor, zodat we uw bestelling zo snel mogelijk kunnen verwerken.
Afgeven kan natuurlijk ook.
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Formulier verwerkingsplicht
O Informatie over de 3PO of VVO
 Wilt u meer informatie mail dirk-jan@artsbv.nl
Geef hieronder aan wat voor u van toepassing is
Verwerkingsplicht ………………..mest
2016
Verwerkingsplicht varkensmest/rundveemest
Verwerkingsplicht ………………..mest

O_______P205____ton
O_______ P205___ton
O_______ P205___ton

Belangstelling voor Vervangende Verwerkings Overeenkomst
O_______P205____ton
O Wilt u de nieuwsbrief / info per e-mail
Bedrijf omschrijving
Naam
_________________________________________________
Contactperson _________________________________________________
Adres
_________________________________________________
Woonplaats
___________________Postcode______Tel ______________
Mobiel
____________E-mail________________________________
Btw
____________kvk____________brs.nummer_____________
U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Cöp
Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts B.V.
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