
 

 

Geachte relatie, 

 

Kringloopwijzer, mestverwerking, afschaffing van het melkquotum: slechts enkele ontwikkelingen welke 

de sector de afgelopen jaren voorgeschoteld heeft gekregen en daarmee steeds weer voor nieuwe 

uitdagingen gesteld werd en zal blijven worden. Wij voelen ons zeer betrokken bij deze ontwikkelingen 

en ervaren, al dan niet indirect, de effecten ervan.  

 

Onze relaties zijn van ons gewend dat 

wij klaar staan voor het efficiënt en 

tijdig uitvoeren van een volledig 

pakket aan loonwerkactiviteiten. 

Hiervoor is door ons veel geïnvesteerd 

in materieel en kundige medewerkers. 

Toch is er de afgelopen jaren een 

beeld bij ons ontstaan dat er behoefte 

is aan meer! 

 

Binnen de sector zijn er nu al veel 

mogelijkheden om specialistisch 

advies te krijgen op het vlak van 

bodem,  ruwvoerteelt, gewasbescherming en rantsoensamenstelling. Op dit niveau speelde het loonbedrijf 

altijd slechts een beperktere rol. Door ontwikkelingen in de meet- en regeltechniek  op machines, zoals 

bijvoorbeeld weegapparatuur en  GPS besturing zijn er de laatste jaren o.a. in de vakbladen meer geluiden 

te horen dat de rol van de loonwerker op het gebied van bodemproductiviteit en ruwvoerteelt groter zou 

kunnen zijn ...... of zal worden. 

 

Ook wij hebben hier de afgelopen jaren een idee over 

ontwikkeld en hebben dit vormgegeven in een nieuw bedrijf 

dat door een samenwerkingsverband van vier loonbedrijven 

tot stand is gekomen. Gezamenlijk hebben wij een visie op 

onze rol in de sector en willen graag samen met u werken 

aan het in stand houden van een hoge ruwvoerproductie 

binnen de kaders van toekomstige regelgeving.  

 

Om dit te realiseren hebben wij onze krachten gebundeld om het advies en teeltbegeleidingsbedrijf 

Groeikracht op te richten. Groeikracht zal zich specifiek gaan richten op alle aspecten van ruwvoerteelt, 

met vanzelfsprekend oog voor de individuele bedrijfsfactoren. 

 

Op de andere zijde van deze nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen.  

 

Wij hopen met deze ontwikkeling u een waardevolle nieuwe dienst te kunnen aanbieden!  

  



Gerard Abbink heeft na zijn studie 

Agrarisch Ondernemershap aan de 

CAH Dronten 5 jaar lang als 

productmanager gewerkt voor 

BLGG. Daar heeft hij zich bezig 

gehouden met de marketing en  

ontwikkeling van bodem- en 

ruwvoeranalyses in zowel binnen- 

als buitenland.  

 

Samen met zijn ouders en broer 

heeft hij een melkveebedrijf met 80 

melkkoeien in Winterswijk-Meddo 

 

 

Geachte belangstellende, 

 

Meer en beter voer van eigen land, dat willen we allemaal. De vakbladen staan er vol mee. Het is goed voor 

de portemonnee en de mineralenbenutting op uw bedrijf.  

 

Die conclusie is simpel, dat doel bereiken nog niet.  

 

Er is veel kennis en er zijn  steeds meer technische mogelijkheden. Alleen worden deze zelden volledig in de 

praktijk benut. Door onze krachten te bundelen in het nieuwe bedrijf Groeikracht  willen we deze 

mogelijkheden nu echt in de praktijk te brengen.  

 

Bijvoorbeeld door: 

- Het in kaart brengen van de opbrengsten per perceel. 
- Het opstellen en uitvoeren van een praktisch 

bemestingsplan.  
- Samen werken aan minder bodemverdichting. 

 

Binnen Groeikracht zal Gerard Abbink de drijvende kracht zijn om 

cijfers, kennis en techniek samen met u te vertalen naar 

praktische oplossingen en hogere opbrengsten op uw bedrijf.  

 

Zo benutten we onze kracht, voor uw groei.  

 

 

Vanaf 1 oktober zullen wij met Groeikracht voor u klaarstaan.  

Mocht u nu al meer willen weten of  een afspraak willen maken 

voor een persoonlijk gesprek?  

Neem contact op met uw loonwerker:  

 

 


