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De historie van het loon- & grondverzetbedrijf begint 

in 1964. Wim werkte op 15-jarige leeftijd - hij zat nog 

op de landbouwschool - mee op de in 1948 gestichte 

ontginningsboerderij ¨Mariahoeve¨ in Stevensbeek, het 

agrarisch bedrijf van zijn ouders. Samen met zijn broer 

en zus begon Wim met kleinschalig loonwerk. Wim’s 

interesse werd gewekt voor het gemechaniseerd loon-

werk en hij besloot ook voor derden te gaan werken. De 

werkzaamheden breidden zich uit. In 1973 heeft Wim  

het bedrijf verplaatst naar de Stevensbeekseweg, waar 

hij met zijn echtgenote Thea en een knecht verder ging. 

De loonwerkactiviteiten betroffen vooral seizoensac-

tiviteiten zoals mestrijden, bieten zaaien, aardappels 

poten, ploegen en kuilstoppen. Vervolgens kwam de 

tijd van oprapen en hooipersen met daaropvolgend de 

oogst van granen door middel van combinen en het 

persen van stro. In hetzelfde najaar werd gestart met 

de oogst van aardappelen en bieten. 

In de jaren zeventig kocht Wim zijn eerste 3-rijige ma-

ishakselaar. Het actuele areaal wordt geoogst met een 

echte 10-rijige capaciteitshakselaar. In de loop der jaren 

is het loonbedrijf serieus uitgegroeid tot een dynamisch 

bedrijf met een modern machinepark. 

Eind jaren zeventig begon Wim met het stoppen van 

veevoederkuilen met een Atlas-kraantje. Al gauw wer-

den de kraan werkzaamheden uitgebreid met het uit-

graven van funderingen en putten voor de bouw van 

stallen en loodsen. 

In de jaren negentig is Wim begonnen met zandwinning. 

Hij had destijds een grote zandput bij het project de 

Radioplassen te Stevensbeek. 

De werkzaamheden op het gebied van grond-, weg en 

waterbouw zijn toegenomen en zijn inmiddels uitge-

groeid tot een onmisbare tak van het gehele bedrijf. 

In 1986 investeerde Wim in een trekker met oplegger om 

mestdistributie activiteiten uit te voeren, zoals het trans-

port, de opslag en de handel in drijfmest. Eind jaren 80 

werden twee mestsilo’s gebouwd aan de Lindelaan 30 

te Stevensbeek. In 1992 werd er een loods bijgebouwd 

en werden de distributieactiviteiten verplaatst naar de 

Lindelaan 30 te Stevensbeek. Later zijn er diverse ac-

tiviteiten bijgekomen zoals de handel en het transport 

van allerlei meststoffen, Betacal, kalk, spuiwater, droge 

pluimveemest en veevoeders, met name granen, tarwe 

en maïs. 

Geschiedenis W. Arts B.V.
1973 - 2013



Scherpe prijs-kwaliteit

Kostenbesparing

Technische ondersteuning

Kostenbesparing Kostenbesparing
Breed inzetbare producten

Scherpe prijs-kwaliteit

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid Flexibel

FlexibelBrandstoffen die zuinig zijn en CO2 reduceren

Hoogwaardige smeermiddelen voor een 

betrouwbaar wagen- of machinepark

Tankpassen – tanken op 20.000 locaties in Europa

Onderscheidende tankstationconcepten

Software voor brandstofbeheer

AdBlue

Tankinstallaties

Antivries, ontvetters, koelvloeistoffen, enz.

Van Kessel Olie,
dé specialist in Zuid-Nederland voor:

SNEL EN TIJDELIJK UITRUSTINGSSTUKKEN 
VOOR UW PROJECT?

De leverancier voor al uw uitrustingsstukken
Al meer dan 50 jaar is Verachtert marktleider op het gebied van uitrustings-
stukken voor alle merken en typen graafmachines en wielladers. Verachtert  
producten staan voor kwaliteit en productiviteit. Ze worden dagelijks 
intensief ingezet door een grote internationale klanten-kring in de grond-, 
weg- en waterbouw, de sloopbranche, de schrootverwerking, recycling, 
industrie en overslag ■

Verachtert Nederland B.V. | Sigarenmakerstraat 4a | NL-5232 BK | ’s-Hertogenbosch
Telefoon +31 73 640 41 11 | info@veraned.nl | www.veraned.nl

Algemene adv. 215x285.indd   1 30-08-2007   09:22:24

Verachtert Nederland BV | De Bloemendaal 8, NL-5221 EC | ’s-Hertogenbosch
Tel +31 73 640 41 11 | info@veraned.nl | www.veraned.nl

De leverancier voor al
uw uitrustingsstukken

• 18 werkplaatsen voor professionele service
• Uitgebreid productaanbod met ruim 30 topmerken
• Eigen 24-uurs servicedienst: T 0413 38 28 23
• Meer info op: www.abemec.nl

Vestiging Oploo
T 0485 38 38 00

Abemec  uw mechanisatiespecialist!



Sinds 1998 worden de loonwerk- en de distributieacti-

viteiten centraal aangestuurd vanaf onze locatie aan de 

Lindelaan. Locatie Stevensbeekseweg wordt momen-

teel gebruikt voor op- en overslag van afvalstoffen en 

bouwstoffen. 

Na bijna 35 jaar hart en ziel in het bedrijf gestoken te 

hebben, besloten Wim en Thea Arts-Albers hun opvol-

ging te regelen. In 2006 hebben zij het Loon- en Grond-

verzetbedrijf W. Arts B.V. overgedragen aan hun drie 

dochters, Jessie, Ingrid en Evelien.  Samen met Joost 

en Dirk-Jan hebben zij besloten het familiebedrijf voort 

te zetten. Dirk-Jan, getrouwd met Ingrid, voert de da-

gelijkse leiding van het bedrijf en Joost, de vriend van 

Evelien, beheert de werkplaats van het bedrijf. De op-

volgers zijn inmiddels vertrouwde aanspreekpunten bin-

nen het bedrijf. 

In 2011 is de nieuwe graanloods gebouwd. De nieuwe 

loods is volledig ingericht voor het graandrogen en de 

op- en overslag van tarwe, gerst en korrelmais.

Huidige situatie

Momenteel is W. Arts B.V. een bloeiend en gezond 

familiebedrijf en uitgegroeid tot een middelgrote onder-

neming met 25-30 medewerkers.  Door ieder jaar in het 

machinepark te investeren garandeert het bedrijf goed 

materieel en wordt er ingespeeld op de nieuwste tech-

nische ontwikkelingen. Met goed materieel en ervaren 

mensen levert het bedrijf vakmanschap en een kwalita-

tief hoogwaardig product.

Op de locatie Lindelaan is in 2013 een prachtig kantoor 

aangebouwd. Met de verbouwing van de kantine en de 

uitbreiding van het kantoor hebben alle medewerkers 

meer ruimte gekregen en is de uitstraling van het bedrijf 

erg mooi geworden.



          Kolkweg 33  

          5451NT  Mill 
                 Telf 0485451843  

BERGMANS TELECOM SERVICE              Mob 0651738437 

 

Bergmans Telecom Service 
Specialist in mobilofoons en portofoons 

         voor het agrarisch loonbedrijf. 
Reparatie en installatie in eigen werkplaats of op locatie. 

  Verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur en service van alle merken. 

Levering en installatie van camerasystemen voor   

      voor  beveiliging en  productiebegeleiding. 

Specialist voor draadloze video-overdracht  
           

total solutions

De Kuiken Groep is een toonaangevend full service distributiebedrijf, gespeciali-
seerd in construction equipment, crane & material handling, recycling en port 
equipment in de Benelux. We bieden onze klanten ‘one stop shop’-oplossingen 
met de verkoop en verhuur van machines evenals onderhoud en reparatie en 
de verkoop van onderdelen. We denken daarnaast mee over de best passende 
financiering en verzekering van machines. Om klanten optimaal te ontzorgen 
ontwikkelen we nieuwe vormen van full service dienstverlening. 

VCM Belgium NV/SA
Woluwelaan 9
1800 Vilvoorde
Belgium
T: +32 (0)2 254 14 11
F: +32 (0)2 252 02 61

info@vcmbelgium.be
www.vcmbelgium.be

Kuiken N.V.
Dukaat 1
8305 BC Emmeloord
Postbus 171
8300 AD Emmeloord
Netherlands
T: +31 (0)527 636 500
F: +31 (0)527 616 795

info@kuiken.nl
www.kuiken.nl
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Nullen 4  5846 AD Ledeacker  

0485 383101      06 53395363 

www.bergbestratingen.nl

R I O L E R I N G  G R O N D W E R K

V A N  D E N  B E R G  B E S T R A T I N G E N  

F E L I C I T E E R T  A R T S  B V  M E T  

H A A R  4 0  J A R I G  J U B I L E U M
Geniet van 
uw vrije tijd!

John Deere robot -, loop- 
én zitmaaiers voor elke tuin

www.staadegaard.nl

Lieshout
Beekseweg 7

5737 RC Lieshout
Tel. 0499 422435

Haelen
De Giesel 24

6081 PH  Haelen
Tel. 0475 593100

Simpelveld
Deus 4

6369 GA Simpelveld
Tel. 045 5441568



….werkt met u mee 
Uw partner in Loonwerk

Het loonbedrijf is helemaal ingericht op de maisoogst. 

We hebben de mogelijkheden om de totale maisteelt te ver-

zorgen. Van bemesting, grondbewerking, zaaien, gewasbe-

scherming, oogsten en drogen tot de afzet van de korrel- 

en ccmmais. 

Voor de teelt van gewassen stelt de overheid steeds meer 

eisen aan de voedselkwaliteit. Daarom hebben we maatre-

gelen genomen met betrekking tot de eisen in diervoeder-

wet- en regelgeving, verband houdende met de veiligheid 

voor mens, dier en milieu. In 2001 hebben we het GMP-cer-

tificaat behaald en  later ook het VKL*-certificaat. 

….distribueert met u mee
Uw partner in Distributie 

Naast het agrarisch loonwerk verzorgen wij de afzet en dis-

tributie van mestmineralen. De mestdistributietak is voort-

durend onderhevig aan strenge wet- en regelgeving. Onze 

dienstverlening en het wagenpark stemmen we af op de 

nieuwe ontwikkelingen. In juli 2006 hebben we alle auto’s 

voorzien van aGr/GPS apparatuur. alle mesttransporten 

worden sindsdien door Dienst regeling via GPS gevolgd.

In 2012 hebben we Mineralen Service Station BV (MSS BV) 

opgericht, met het doel een totaaloplossing aan te bieden 

voor verplichte mestverwerking voor onze relaties. MSS BV 

biedt totaalcontracten aan, waarbij de verplichte hoeveelheid 

fosfaat wordt geleverd aan een mestverwerker en waarbij de 

overige hoeveelheid fosfaat in de akkerbouw wordt afgezet.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor al uw reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden op locatie 

(O.a grondverzetmachines, landbouwvoertuigen enz.) 
 
 
 

Ook voor diverse onderdelen kunt u bij ons terecht ! 
Waaronder bijvoorbeeld tuin-, park- landbouw- en 

Hydrauliekonderdelen. 
 

 
Mochten uw benen en armen niet lang genoeg zijn, 

dan bent u met onze hoogwerker nooit te klein 
(verhuur van 12 meter hoge rupshoogwerker) 

 

Voor vragen of meer informatie, 
kunt u contact opnemen met.: 

Walter van Summeren 

tel.: 06-50888197 

W W W.G R A F I P O I N T B OX M E E R.N L   |    W W W.G R A F I P O I N TC U I J K.N L

o.a. uitnodigingen, kaarten, scripties, posters etc.

o.a. autobelettering, reclameborden, raambelettering

o.a. pennen, aanstekers, markclips etc.

o.a. briefpapier, enveloppen, visitekaartjes etc.

geboortekaartjes, huwelijkskaarten etc.

spandoeken, posters, stickers etc.

Print- & Copyservice

Auto- & Bordreclame

Promotieartikelen

Zakelijk drukwerk

Familie drukwerk

XXL-printing

GRAFIPOINT CUIJK

De Hork 4

5431 NS Cuijk

T 0485 575 828

E info@grafipointcuijk.nl

GRAFIPOINT BOXMEER

Laan de Wijze 20

5835 DS Beugen/Boxmeer

T 0485 575 828

E info@grafipointboxmeer.nl

geboortekaartjes, huwelijkskaarten etc.geboortekaartjes, huwelijkskaarten etc.
Familie drukwerk

Jan Veenhuis Machinefabriek B.V.
Heesweg 45 - Raalte  Tel. 0572 - 363629

Website: www.jan-veenhuis.com
E-mail: info@jan-veenhuis.com

Uw kipper & haakarmspecialist
Sterk in maatwerk



….bouwt met u mee 
Uw partner in Grondverzet

In de loop der jaren zijn we gestart met grondverzetactiviteiten 

om zo in de minder drukke perioden voldoende werk te houden 

voor alle werknemers. Grondverzet is een activiteit waar bijna 

het gehele jaar werkzaamheden voor uit te voeren zijn. De werk-

zaamheden worden uitgevoerd bij aannemers, wegenbouwers, 

overheden, particulieren en natuurlijk de agrarische sector.

Transport 
Wij leveren vulzand, straatzand, metselzand, vloerenzand, 

voegzand, grind, menggranulaat enz. naar wens. Het zand 

wordt veelal gewonnen uit enkele eigen zandafgravingen

Het is ook mogelijk om vulzand, straatzand en zwarte grond af 

te halen.

Veiligheid
Veiligheid op de werkvloer vinden we erg belangrijk. Bij de uit-

voering van werkzaamheden staat de veiligheid en gezondheid 

van medewerkers en derden centraal. Er wordt nauwlettend en 

permanent aandacht  besteed aan het vastleggen van prioritei-

ten van veiligheid in de bedrijfsvoering en het voorkomen van 

persoonlijk letsel, materiële en milieuschade. In 2008 hebben 

wij ons bedrijf VCa* gecertificeerd.

….verwerkt met u mee
Uw partner in Recycling 

De laatste jaren zijn we actief bezig met het verwerken van 

groenhout, grond en puin tot bouwstoffen, oftewel recycling. 

In 2004 zijn we begonnen met het innemen van groenhout. 

Sinds 2007 mogen wij in eigen beheer puin en grond op-

slaan en verwerken. Een aantal keren per jaar wordt het puin 

gebroken en verwerkt tot menggranulaat. Het menggranulaat 

wordt toegepast voor allerlei verhardingen. Het hout wordt ge-

schredderd en onder andere afgevoerd naar de bio-industrie. 

Sloopwerk  
Wij hebben de ruimte en de mogelijkheden om alle vrijge-

komen materialen tijdens een sloop te verwerken of af te 

voeren naar een erkende verwerker. Het slopen van gebou-

wen, zoals woningen, loodsen of stallen is inmiddels een 

belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het sloopwerk 

verzorgen wij geheel naar wens incl. asbest inventarisatie 

rapport en asbestverwijdering. 

Containers
We plaatsen containers van 10m3 tot 35m3 voor het afvoe-

ren en verwerken van gesorteerd puin, (groen)hout, mest-

stoffen en (bouw-& sloop)afval. Ook kunnen de containers 

gebruikt worden voor tijdelijke opslag.

 



b e d r i j f s w a g e n s b v

• Verkoop, reparatie en onderhoud van nieuwe en gebruikte bedrijfswagens

• Verkoop van truck- en truckgerelateerde onderdelen

• Verhuur van trekkers en bakwagens

• Gecertificeerd volgens kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 en milieunorm ISO 14001: 2004

• 24 uurs ITS service

T: 077 - 323 73 23 | F 077 - 323 73 99
inFo@allers.nl |  www.allers.nl 

Vestigingen in oss, Boxmeer, Venray, Venlo, 
roermond, weert, Kerkrade, Maastricht en Krefeld (D)

Wat we kunnen, doen we

Schaap Agri Service BVSchaap Agri Service BV
In-verkoop Mest / Logistiek / Transport / Grond-Gewas analyse

Weweler Parts

 

Martijn Jozephs 
Westerbeek 

tel. 06 - 11 20 60 63 

w
w

w
.tw

istech.nl 

 
Reparaties, onderhoudswerkzaamheden en levering onderdelen van: 
 
 Tuin– en parkmachines 
 Landbouwmechanisatie 
 Mestpompen 

Mineralen Service Station BVMineralen Service Station BV
In- en verkoop mineralen / Be- en verwerking / Opslag / Logistiek / Export

       
Meerwaarde in mineralen



Wij staan 
voor u klaar!
Al onze medewerkers
op een rij.



Loon- en Grondverzetbedrijf
W. Arts B.V.

Werkt al 40 jaar met u mee.

Uw partner in loonwerk, grondverzet, distributie en recycling

Hartelijk dank voor

40 jaar
samenwerking!


