
Editie Juni 2021

In deze editie o.a.:

Interview met ledenraadslid 
Gijsbert van Roekel

Abeos bedrijfsverzorgers
Harm Drost en Marcel Dragt

Reportage & in memoriam

Veehouder Arie Voskuilen 
uit Amersfoort

Jan-Otto Kleine en zijn collega’s 
van de aardappelselectie

‘Fantastisch!
De hele dag tussen 

het gewas zoeken naar 
afwijkingen.’



‘De zomer!  
We hebben er lang 
naar uitgekeken,  

maar nu kunnen we  
er toch echt niet  

meer omheen.’

2



e zomer! We hebben er lang naar uitgekeken, maar nu kunnen we er toch echt niet meer 

omheen. En met het doorbreken van de zon is ook de bedrijvigheid buiten losgebarsten.  

De natuur lijkt wel, na enige vertraging, geëxplodeerd. Altijd mooi om te ervaren. Zeker nu we ons 

wat vrijer kunnen bewegen. De ergste Corona-dreiging lijkt immers voorbij. Natuurlijk blijven we 

voorzichtig, want het leven is onvoorspelbaar. Dat blijkt wel uit het plotselinge overlijden van  

de heer Voskuilen. Nog geen week nadat het interview voor dit blad was afgenomen.  

Onze bedrijfsverzorger Jan van Emous maakte het mogelijk dat hij tot het laatste moment  

op zijn boerderij kon blijven wonen. Zijn meest geliefde plek.

Het tekent onze medewerkers. Naast een absolute passie voor hun vak, ervaren ze de drang 

om te ontzorgen. Dat blijkt ook uit het verhaal van Harm Drost en Marcel Drogt. Deze twee 

bedrijfsverzorgers verschillen in leeftijd en achtergrond, maar delen de drang om te helpen.  

Om een bedrijf gezond te houden, als de eigenaar dat tijdelijk zelf niet kan. Die service is gelijk 

ook het hart van onze coöperatie, vindt ledenraadslid Gijsbert van Roekel. De pluimveehouder 

hoopt met zijn inzet de kwaliteit van onze reductieregeling en de bedrijfsverzorgers te borgen.

Sabine Grobbink stelde zich beschikbaar voor de ledenraad. Haar enthousiasme voor varkens 

spat van de pagina’s af! Mooi, die passie. Zeker ook omdat zie die niet alleen richt op het eigen 

bedrijf, maar op de hele samenleving. Ze hoopt daarmee een steentje bij te dragen aan een 

realistische beeldvorming van de sector. En over enthousiasme gesproken, lees vooral ook het 

verhaal van onze aardappelselecteur Jan-Otto Kleine. Als kleine jongen raakte hij al in de ban 

van aardappels. Nu nog kijkt hij het hele jaar reikhalzend uit naar de periode dat hij fulltime het 

veld in kan. Afwijkende planten pikt hij er zo uit. 

Ik kan alleen maar hopen dat u met evenveel plezier uw vak uitoefent.  

En als dat even niet lukt, kunt u altijd een beroep op ons doen.

Een mooie zomer toegewenst,

Martin Engbers

Algemeen directeur

VOORWOORD
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Sabine Grobbink, varkenshoudster 

in Barger-Compascuum. 

Kijk op pagina 12.

12
‘Steentje bijdragen 

aan realistische 
beeldvorming over 
varkenshouderij.’
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Last van ongedierte op uw erf? Knaagdieren, vliegen, muggen, wespen en 

mollen kunnen veel overlast en schade veroorzaken. Abeos Agri Diensten 

heeft haar ‘Specialistische diensten’ uitgebreid met plaagdierbeheersing. 

Onze gespecialiseerde en gecertifi ceerde plaagdierbeheersers helpen u snel 

van overlast af. Wij werken volgens het IPM-protocol en zijn in het bezit van 

de vakbekwaamheidscertifi caten. Onze medewerkers gaan vakkundig te werk 

om u te verlossen van plaagdieren of overlast hiervan te voorkomen.

Muizen- of rattenplaag in stallen, schuren en boerderijen

Een muizen- of rattenplaag kan voor veel overlast, schade en onhygiënische 

situaties zorgen en enorme schade veroorzaken. Het speeksel van muizen 

en ratten bevatten bacteriën en virussen die voor voedselvergiftiging 

kunnen zorgen. Dit vormt een groot gezondheidsrisico voor zowel mens als 

dier. Daarbij is bevuiling van voedselvoorraden en de oogst een enorme 

kostenpost, net als knaagschade aan materialen als kabels, verpakkingen en 

isolatie. Reden genoeg om de aanwezigheid van muizen en ratten op uw erf te 

voorkomen en te bestrijden. 

Overlast door vliegen, muggen en/of wespen?

Vliegenoverlast van bijvoorbeeld de stalvlieg is een probleem dat vaak 

voorkomt in de agrarische sector. Niet alleen vliegen, ook kruipende insecten 

als kevers, kakkerlakken, zilvervisjes, mieren en wespen kunnen ook een 

ware plaag zijn. Naast fysieke overlast voor mens en dier worden ziektes 

overgebracht, vervuilen ze stallen en materialen, brengen ze onrust en 

veroorzaken productieverlies.

De ervaren en gecertifi ceerde ongediertebestrijders van Abeos Agri Diensten 

voorkomen en bestrijden overlast op professionele wijze.

NIEUW: Plaagdierbeheersing 
door Abeos Agri Diensten

NIEUWS & ACTUALITEITEN

Meer weten over onze werkwijze?
Onze Planner plaagdierbeheersing Ingmar kan u er alles 

over vertellen. Bel 06-51 25 61 28 of stuur een e-mail 

naar ingmar.postma@abeosagri.nl 

Snel en efficient van ongedierte af!
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Maak kennis 
met Klauwspray
Dé manier voor klauwgezondheid

Sinds kort is het mogelijk bij Abeos Agri Diensten 

gebruik te maken van het Klauwspray Systeem. 

Een nieuwe methode voor effectieve klauwverzorging 

van uw vee. De grootste voordelen van deze nieuwe 

methode zijn het verminderen van stress bij de dieren 

en het terugdringen van het gebruik van risicovolle 

stoffen als kopersulfaat en formaldehyde. 

Het middel dat wordt gebruikt, is milieuvriendelijk en 

komt met deze manier van aanbrengen op de juiste 

plek waardoor het resultaat erg goed is.

Meer weten over klauwspray? 
Kijk op www.abeosagri.nl/klauwspray  
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‘Fantastisch! 
De hele dag tussen 

het gewas zoeken naar 
afwijkingen. Saai? Welnee, 
elk perceel, elk weertype 
en elk ras vraagt om een 

andere blik.’
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Gezond pootgoed 
door scherpe blik.

OP DE COVER

Jan-Otto Kleine vertelt 
over aardappelselectie

Het aardappelselectieseizoen loopt normaliter van eind mei tot begin juli. 

Dit jaar zorgden de koude en vooral natte omstandigheden dat Jan-Otto 

Kleine en zijn collega’s van Abeos later van start gingen. Maar toen was het 

ook gelijk fl ink aanpakken. “We speuren non-stop naar zieke planten en 

mutanten. Door deze te verwijderen helpen we mee aan een gezonde 

en uniforme partij pootaardappelen.”

Zoals dat gaat met zaken die je 

leuk vindt, kijkt Jan-Otto het hele 

jaar uit naar de aardappelselectie. 

“Fantastisch! De hele dag tussen het 

gewas zoeken naar afwijkingen. Saai? 

Welnee, elk perceel, elk weertype en 

elk ras vraagt om een andere blik. Na 

veertig jaar heb ik fl ink wat ervaring 

opgebouwd, maar ik leer nog steeds 

bij. Dat is het mooie van dit vak.”

Afwijkende planten

“Het is best intensief. Selecteren 

doe je meestal met z’n tweeën. Je 

zit met een vaste collega op een kar 

en rijdt tussen de rijen door. Allebei 

beoordelen we dan vier rijen planten, 

twee links en twee rechts van het 

blikveld. Dat kijkt het prettigst 

is mijn ervaring. We letten onder 

meer op bladstand en de bladkleur. 

Bonte, vlekkerige bladeren kunnen 

bijvoorbeeld wijzen op virusziekte. 

Ook speuren we naar symptomen 

van bacterieziektes als stengelnatrot 

en zwartbenigheid. Hoofdzakelijk 

vergelijk je de planten constant met 

de rest van het gewas. Zie je iets 

afwijkends, dan druk je op 

de stopknop.” 

Contact met klant

“Afwijkende planten worden helemaal 

uitgegraven. Zo zorg je dat er geen 

achtergebleven knollen alsnog 

worden meegerooid en borgen we 

de kwaliteit van het pootgoed het 

beste. We willen vakwerk leveren. Ik 

informeer achteraf dan ook altijd bij 

de telers of het werk naar behoren is 

uitgevoerd. Verbeterpunten nemen we 

graag mee en ik houd er uiteraard niet 

van om klanten kwijt te raken.”

Specialisten schaars

“Op dit moment bestaat ons team 

uit acht vaste selecteurs en twee 

stagelopers. We selecteren 

aardappelpercelen in Drenthe en een 

stuk Duitsland, totaal ongeveer 700 

ha. En als dat is afgerond, gaan we 

helpen in de Flevopolder. Daar start 

het seizoen zo’n twee weken later en 

komen ze meestal selecteurs tekort. 

Afhankelijk van de klant, gaan we 

één of twee keer door het gewas. 

Bij zetmeeltelers die hun eigen 

pootgoed vermeerderen is één keer 

vaak voldoende. Pootgoedtelers die 

een hogere klasse leveren, worden 

vaker geselecteerd.”

Zes hectare per dag

“We maken zelf de planning, 

uiteraard in overleg met de 

fl exconsultant en klant. 

Lees verder op de volgende pagina >
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Vooraf rijd ik al door de gebieden heen om te kijken 

waar de percelen liggen en hoe ver het gewas 

gevorderd is. Selecteren kan vanaf ongeveer 15 cm 

totdat de plant wordt doodgespoten. Ik bepaal de 

meest effi ciënte volgorde van de percelen en zodra 

de omstandigheden het toelaten, gaan we het veld 

in. Gemiddeld doen we ongeveer 6 ha per dag. In het 

begin moeten we altijd weer even het juiste tempo 

vinden. Je bent met z’n tweeën, hè. De onderlinge 

afstemming is dus belangrijk: de kar rijdt zo snel 

als de langzaamste kijken kan. Plus dat je allebei 

ongeveer hetzelfde kennisniveau moet hebben. Als 

ik bijvoorbeeld constant op de stopknop druk om 

planten van dichterbij te kunnen kijken, staat mijn 

collega ook stil.” 

Liefde voor aardappels

“Vroeger liep je met een zak door het veld. Dat waren 

hele afstanden! Dan is dit beter. En ook fi jn dat je 

het samen doet. Dan kun je nog eens sparren met 

elkaar, want niet elk symptoom is even duidelijk. 

Aardappelselectie is een specialistisch vak dat 

je vooral leert door veel ervaring op te doen. Bij 

mij begon dat bij de achterbuurman. Hij teelde 

pootaardappelen en als jongeman ging ik al graag 

met hem mee het land in. Tja, als iets je aanstaat, 

ontwikkel je er als vanzelf een liefde voor. Sindsdien 

ben ik het selectiewerk altijd blijven doen. En als het 

geen selectieseizoen is, ben ik gewoon aan het werk 

als bedrijfsverzorger, ziektevervanging in Nederland 

en Duitsland.”

‘Vroeger liep je met een 
zak door het veld. Dat 
waren hele afstanden!’
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‘Steentje bijdragen aan 
realistische beeldvorming 

over varkenshouderij.’

INTERVIEW

Sabine Grobbink (49), varkenshoudster 
in Barger-Compascuum:

Het boerenleven, dat was voor Sabine Grobbink lange tijd een 

ver-van-mijn-bed-show. Tot ze een relatie kreeg met varkenshouder Tonnie. 

Er ging een wereld voor haar open; ze was meteen gefascineerd door de 

varkenshouderij. Inmiddels staan Tonnie en Sabine samen aan het roer van hun 

varkensbedrijf in Barger-Compascuum. En Sabine ziet voor zichzelf ook een 

ambassadeursrol weggelegd: via social media probeert ze bij te dragen aan 

een positievere beeldvorming over de veehouderij. 

Dat Sabine Grobbink (49) passie heeft 

voor de varkenshouderij, voor datgene 

waar ze dagelijks mee bezig is, is al 

meteen aan het begin van het gesprek 

duidelijk. “Ik vind het een machtig 

mooie sector. Vooral omdat je alles zelf 

in de hand hebt; van het insemineren 

tot het afl everen van de dieren. 

Daarbij: varkens zijn leuke dieren, 

stronteigenwijs en slim. En ze zien er 

ook nog eens grappig uit”, lacht Sabine.

Toch had de onderneemster van 

huis uit geen enkele affi niteit met 

de veehouderij. Ze rolde in deze 

wereld toen ze een relatie kreeg met 

Tonnie, die samen met zijn ouders een 

zeugenbedrijf runde in Haaksbergen. 

“Vanaf het moment dat ik de stal 

binnenstapte, was ik verkocht. 

En inmiddels zijn we bijna dertig 

jaar verder.”

Focus op verduurzaming

Sabine stapte in 1995 in de onder- 

neming, toen deze noodgedwongen 

moest worden verplaatst van 

Haaksbergen naar het Drentse 

Barger-Compascuum. Hier runt ze 

samen met Tonnie een bedrijf dat 

anno 2021 circa 800 zeugen telt. 

“We hebben de afgelopen jaren 

volop geïnvesteerd om het bedrijf 

‘toekomstproof ’ te maken. Zo is in 

2017 een nieuwe biggenstal gebouwd 

en hebben we veel geld gestoken 

in verduurzaming. We winnen 

bijvoorbeeld warmte terug uit onze 

luchtwassers, ons bedrijf is voorzien 

van een warmtepomp en we hebben 

geïnvesteerd in zonnepanelen. 

Hierdoor zijn we inmiddels volledig 

van het gas af. Dit is niet alleen 

kostentechnisch interessant, maar 

we zijn er ook van overtuigd 

dat duurzaam werken de 

toekomst heeft.”

In de buitenlucht

Ook dierwelzijn en -gezondheid zijn 

belangrijke speerpunten binnen 

het bedrijf. “Onze biggen hebben 

bijvoorbeeld relatief veel ruimte: in 

een hok voor 16 tot 18 biggen liggen 

slechts 13 dieren. Daarbij houden we 

de tomen altijd bij elkaar.” Naast de 

varkenstak omvat de onderneming 

nog zo’n vijftig hectare akkerbouw. 

De familie Grobbink teelt onder 

meer suikerbieten, aardappelen 

en brouwgerst. “Maar onze focus 

ligt echt op de varkenshouderij. De 

akkerbouwtak is gunstig voor de 

mestafzet, daarbij is het prettig om 

af en toe de stal uit te kunnen en in 

de buitenlucht te werken.”

Lees verder op de volgende pagina >
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Gelijkwaardige partners

Tonnie en Sabine runnen het bedrijf samen. 

Vooral aan dit laatste woordje hecht Sabine 

veel waarde. “Ik heb er een hekel aan als mensen 

vragen of ik ‘meewerk’. We zijn gelijkwaardige 

partners, maar hebben wel een duidelijke 

taakverdeling. Zo zijn de kraam- en de dekstal 

mijn verantwoordelijkheid en doet Tonnie de 

speenstal en de akkerbouwtak. Daarnaast 

hebben we nog een medewerker via Abeos voor 

vier dagen per week en helpt een zzp’er ons één 

dag per week met schoonmaken. Op die manier 

krijgen we het prima gedraaid.”

Druppel op gloeiende plaat

Naast de drukke werkzaamheden op het bedrijf 

vindt Sabine ook nog tijd om minimaal één keer 

per dag een bericht te plaatsen op social media. 

Ze is vooral actief op Twitter, waar ze inmiddels 

bijna drieduizend volgers heeft. “Via mijn 

account houd ik mensen op de hoogte van 

wat er speelt op ons bedrijf. Meestal plaats ik 

’s ochtends of ’s avonds een foto van de biggen. 

Maar ook als er gedurende de dag iets gebeurt 

of ik een interessant artikel tegenkom, deel ik 

dat. Er zijn namelijk nog te veel vooroordelen, er 

is veel onwetendheid. Veel consumenten hebben 

bijvoorbeeld geen idee hoeveel wij als sector 

investeren in dierwelzijn en milieu, dat varkens 

vooral reststromen vreten, et cetera. 

Abeos is een belangrijke partner van de 

Maatschap Grobbink-Vugts. Medewerker 

Bram van Brakel is al jarenlang vanuit Abeos 

gedetacheerd bij het bedrijf. “Hij helpt ons vier 

dagen per week en is overal inzetbaar. Bram neemt 

verantwoordelijkheid en ziet wanneer een varken 

niet lekker in z’n vel zit. Ook vindt hij het echt 

leuk om met varkens te werken”, zegt Sabine. “We 

hebben gekozen voor deze constructie omdat we 

op deze manier volledig worden ontzorgd. Zelf 

personeel in dienst nemen, brengt toch fl ink wat 

administratieve rompslomp en risico met zich mee. 

Nu krijgen we alleen een eindafrekening. Dat is 

ons veel waard.” De ondernemers zijn ook lid van 

Abeos, met name om aanspraak te kunnen maken 

op de reductieregeling. “Op die manier weten 

we zeker dat het bedrijf kan doordraaien op het 

moment dat er iets gebeurt met Tonnie of mij. Dat 

geeft rust. We zijn uitermate tevreden over Abeos, 

hebben ook nooit met een ander uitzendbureau 

gewerkt. Het loopt gewoon goed, ik kan niet 

anders zeggen.”

Sabine is sinds kort lid van de ledenraad van 

Abeos. Om diverse redenen. “Abeos speelt een 

sleutelrol binnen ons bedrijf. Daarom vind ik het 

leuk om mee te denken over de koers van en de 

ontwikkelingen binnen de onderneming. Daarbij is 

het altijd goed om je blikveld te verbreden. Daar 

leer je van en de opgedane kennis kun je ook weer 

verzilveren binnen je eigen bedrijf.”

Het is en blijft een druppel op een gloeiende 

plaat, maar toch hoop ik een klein verschil 

te kunnen maken en een steentje te kunnen 

bijdragen aan een realistische beeldvorming 

over de varkenshouderij.”

Sabine geeft aan dat ze veel enthousiaste 

reacties krijgt van burgers, maar ook af en toe 

negatieve berichten ontvangt. “Dat vind ik wel 

lastig. Maar het gaat dan vaak om mensen die 

per defi nitie tegen de veehouderij zijn en die 

je toch niet kunt overtuigen. Ik probeer dit dan 

maar van me af te laten glijden en vooral te 

focussen op de positieve feedback die ik krijg. 

Dat is waar ik het voor doe!”

Wil je Sabine ook volgen op twitter?
Zoek dan op @sabinegrobbink 

‘Abeos speelt een sleutelrol binnen het bedrijf.’

Wil je Sabine ook volgen op twitter?
Zoek dan op
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Een rondje op de trekker of een koppel 

koeien melken, de bedrijfsverzorgers 

van Abeos draaien er hun hand niet 

voor om. Allround vakmensen zijn het, 

stuk voor stuk. Harm Drost en Marcel 

Drogt genieten van de afwisseling die 

het werk brengt. En van de voldoening 

als ze ‘hun’ boerderij weer teruggeven.

‘Altijd rustig blijven.’

Koeien, varkens, schapen of toch liever kippen?

Harm: “Och, ik heb met allemaal gewerkt. Zelfs in de 

nertsenhouderij, toen dat nog kon. Als een boer hulp nodig 

heeft, dan ga je gewoon. Maar ik mag ontzettend graag 

melken. Dus koeien hebben wel mijn voorkeur.”

Marcel: “Ja, ik werk ook het liefste met koeien. Die zijn er 

gelukkig genoeg in Drenthe! De meeste adressen hier zijn 

melkveebedrijven, maar ik heb ook wel eens een kalveren- en 

geitenhouder vervangen.”

En dan het liefst een wat groter of klein bedrijf?

Harm: “Vroeger was je met veertig koeien al groot. Nu kom 

ik op bedrijven met meer dan tweehonderd stuks. Dat is mij 

te massaal. Ik vind kleiner overzichtelijker. En gemoedelijker, 

ja. Dan heb je nog eens tijd om tegen het voerhek aan te 

kletsen met de boer. Zo’n grote melkstal vind ik ook minder 

prettig. Ik voel me er opgejaagd en ervaar minder contact 

met de dieren. Robot? Niks voor mij.”

Lees verder op de volgende pagina >

BEROEP IN BEELD

Abeos Bedrijfsverzorgers 

Harm Drost (65) en Marcel Drogt (36)

16



Harm Drost (rechts) 
en Marcel Drogt (links)
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Marcel: “Haha, ik kom juist het liefst op grotere bedrijven. 

Het is boeiend om te zien hoe snel de ontwikkelingen 

gaan. Het lijkt misschien complex, maar alles wordt juist 

steeds eenvoudiger. Je moet wel even te weten komen 

hoe het werkt. Ik sta net zo makkelijk in de melkput als 

dat ik een robot naloop. Minder diercontact? Ik vind juist 

dat je dankzij een robot meer tijd overhoudt om tussen de 

koeien in de stal te lopen.”

Welke eigenschappen bezit een goede bedrijfsverzorger?

Harm: “Je moet rustig blijven en goed kunnen kijken. Vaak 

kom je vanuit het niets op een nieuw bedrijf en dan moet 

je vooral niet in paniek raken. Gewoon beginnen. Rustig 

om je heen kijken naar de dieren, gebouwen en machines, 

en uitzoeken hoe alles werkt. Die rust leer je deels door 

ervaring op te doen, maar het moet ook in je zitten, 

hè. Dat is voor de nieuwe generatie bedrijfsverzorgers 

precies hetzelfde.”

Marcel: “Klopt. Ik ben rustig van mezelf. En weet na tien 

jaar ziektevervanging dat er altijd wel een weg naar Rome 

leidt. Als je rustig blijft, komt het goed. Tegenwoordig 

wordt je er trouwens zelden blind ingegooid. Bij moderne 

bedrijven is er naast de boer altijd wel iemand die weet 

hoe het werkt. Een medewerker ofzo. Nieuwsgierigheid 

is ook een belangrijke eigenschap. Als ik iets nieuws 

zie, wil ik weten hoe het werkt. De praktijk is een goede 

leerschool. Daarnaast krijgen we van Abeos cursussen 

aangeboden.”

Is het een eenzaam beroep?

Harm: “Je hebt inderdaad heel weinig contact met je 

collega’s en werkt vaak alleen. Dat past mij, ik ben een 

echte ‘einzelganger’. Lekker rustig tussen de koeien. 

Boeren komen tijdens het werk wel eens een praatje 

maken, hoor. Sommigen zijn zelfs vrienden geworden. 

Onbewust ben je met zo’n adres toch 24 uur per dag 

Harm: ‘Je hebt inderdaad 

heel weinig contact met je 

collega’s en werkt vaak alleen. 

Dat past mij, ik ben een echte 

‘einzelganger’. Lekker rustig 

tussen de koeien.’ 
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bezig. Dat is trouwens ook best ingrijpend voor 

het thuisfront.”

Marcel: “Net als Harm ben ik ook een eenling. Meestal 

is er wel nauw contact met de boer en/of zijn familie. 

De andere bedrijfsverzorgers? Die zie ik wel weer op de 

werkbespreking of kerstborrel! Geen probleem. Saai is het 

nooit. Problemen kan ik thuis goed van me afzetten. Ik 

heb een jong gezin en legio andere bezigheden. Maar voor 

overleg of plotselinge zaken ben ik natuurlijk wel altijd 

bereikbaar.”

Zijn jullie enkel bedrijfsverzorger of…? 

Harm: “Ik werk al 43 jaar voor dezelfde baas. In het begin 

deed ik naast ziektevervanging ook klauwbekappen. 

Tussentijds heeft Abeos mij vijf jaar uitgeleend als 

RMO-chauffeur. Op de melkauto dus. Dat was een mooie 

onderbreking, maar bedrijfsverzorger vind ik het leukste. 

Het is wel zwaar werk en mijn lichaam is op. Ik heb een 

versleten schouder, maar hoop het tot aan mijn pensioen 

vol te houden.”

Marcel: “Grappig, mijn vader is RMO-chauffeur en mede 

dankzij hem ben ik het boerenleven ingerold. Tijdens 

school deed ik al vakantiewerk voor Abeos en nadat ik 

eerst vijf jaar op een Duits melkveebedrijf werkte, ben 

ik als bedrijfsverzorger begonnen. Het liefst doe ik de 

wat langduriger vervanging, projecten van een aantal 

maanden tot twee jaar. Dat kan ik beter combineren met 

mijn werkzaamheden voor Eurofi ns. Ik steek namelijk ook 

grond- en kuilmonsters. Een ander beroep? Dat kan ik me 

voorlopig niet voorstellen.” 

Marcel: ‘Ik sta net 

zo makkelijk in de 

melkput als dat ik 

een robot naloop. 

Minder diercontact? 

Ik vind juist dat je 

dankzij een robot 

meer tijd overhoudt 

om tussen de koeien 

in de stal te lopen.’

Jouw verhaal in de volgende editie van Netwerk?

E-mail naar: redactienetwerk@abeos.nl 

en we nemen contact met je op!
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Arie is verknocht aan zijn boerderij. “Ik heb het 

mooiste uitzicht van allemaal en elke dag bezoek. 

Dat ruil je toch niet in voor een bejaardentehuis?” 

Samen met zijn bedrijfsverzorger zorgt hij dat ook 

de dieren niks te kort komen. 

Elke dag aanwezig

De veehouder liep twintig jaar geleden hersenletsel 

op na een aanval door zijn stier. Fysiek werk zit 

er sindsdien niet meer in. “Melken, voeren en het 

landwerk besteed ik allemaal uit. Het regelwerk doe 

ik nog zelf. Dat gaat best. En sinds Jan hier loopt, 

steeds beter. Jan is honderd procent betrouwbaar. 

Ik hoef nooit bang te zijn dat hij niet komt opdagen. 

Hij doet zijn werk netjes en goed. Hij is misschien 

wel een betere boer dan ik vroeger was. Ik was altijd 

druk met bestuursfuncties en dan moesten de 

koeien soms even wachten.”

Rust en regelmaat

Sinds Jan melkt, is de jaarproductie gemiddeld met 

2000 liter per koe gestegen. “Daar ben ik zeker 

trots op”, vertelt de bedrijfsverzorger. “En laatst 

viel het Arie’s zus op dat de koeien zo rustig waren 

REPORTAGE

Arie Voskuilen (83†), 

veehouder in Amersfoort:

‘Jan is fantastisch met de 
koeien en brengt rust in de stal.’

Arie Voskuilen zag al veel medewerkers komen en gaan. “Te veel”, 
zegt hij. “Ik was het gedoe zat en belde met Abeos. Of zij een 
betrouwbare bedrijfsverzorger konden vinden voor me.” Dat werd 
Jan van Emous. “Elke ochtend en elke namiddag rijdt hij stipt om 
vijf uur mijn erf op om de koeien te melken. Die zekerheid geeft 
mij rust. Zo kan ik genieten van wat ik nog heb.”

geworden. Een mooi compliment. Toen ik hier 

startte, waren ze inderdaad nogal schrikkerig. Nu 

blijven ze rustig staan als ik door de stal loop, kan 

ik ze eenvoudig het halster omdoen en meenemen 

naar het strohok.” Naast rust en regelmaat brengt 

Jan ook veel gezelligheid. Als hij ’s ochtends zijn 

ronde heeft gedaan, drinkt hij samen met Arie 

koffie. Ze nemen de werkzaamheden van die dag 

door en wisselen informatie uit. 

Samen sterk

Jan: “Arie is heel betrokken bij het bedrijf. Hij 

geeft mij veel vrijheid, maar blijft natuurlijk wel 

altijd de baas. Toen er bijvoorbeeld vanwege de 

mestwetgeving dieren weg moesten, regelde hij 

dat. Net zoals hij altijd aan tafel zit als de veearts 

het bedrijfsbehandelplan komt doornemen. Is het 

voer bijna op, dan belt Arie de leverancier. Zo delen 

we de verantwoordelijkheid. Dat vind ik ook het 

mooie aan dit adres. 

Lees verder op de volgende pagina >
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‘Jan is fantastisch met de 
koeien en brengt rust in de stal.’
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Ik heb op verschillende bedrijven gewerkt, maar hier 

kan ik mijn talenten echt ten volle gebruiken. En ik leer 

nog steeds bij. Arie maakt elke middag een rondje over 

het erf in zijn scootmobiel. Hij ziet dan soms dingen 

die ik heb gemist. Een kreupele koe of tochtige pink 

bijvoorbeeld. Zo vullen we elkaar weer aan.”

Afkalfgemak

De boerderij telt nu nog dertig melkkoeien en Jan laat ze 

allemaal insemineren. “Samen met de inseminator bepaal ik 

de beste stier, vooral op basis van afkalfgemak. We willen 

uiteraard dat de geboortes makkelijk verlopen. Overdag 

ben ik er meestal bij, maar ’s nachts moeten ze het alleen 

kunnen. Vaak is er dan ook wel iemand bij Arie, hoor. Die 

kijkt dan om elf uur nog even in het strohok. Meestal gaat 

het goed. En als er problemen zijn, kunnen ze mij altijd 

bellen. Laatst nog ontwikkelde de koe een calciumgebrek 

na het afkalven. En een infuus geven, dat durfde de hulp 

toch niet zelf. Toen ben ik gekomen. Dat doe ik graag.”

Dienstbaarheid en vertrouwen

Zowel Arie als Jan weten dat het bedrijf 

eindig is. De grond is al verkocht en heeft een 

woningbouwbestemming gekregen. Maar wanneer 

het doek defi nitief valt, is onbekend. Tot die tijd zit de 

veehouder er goed. Arie: “De boerderij is verbouwd, dus 

ik kan hier comfortabel wonen. Op mijn eigen erf en bij 

het vee. Ook Jan heeft er vrede mee. Maar toch blijft 

het soms een raar idee. “Ik weet bijvoorbeeld niet of ik 

het kalfje dat vandaag geboren is, ooit zelf zal gaan 

melken. Tja, die onzekerheid hoort ook bij je werk als 

bedrijfsverzorger. Voorlopig rijd ik gewoon twee keer 

per dag met plezier van Putten naar Amersfoort om 

Arie te ondersteunen. Hij geeft mij de mogelijkheid om 

dienstbaar te zijn en ik waardeer zijn vertrouwen.”

Helaas bereikte ons het trieste nieuws dat Arie 

Voskuilen op 3 juni j.l. is overleden. Dit interview 

is afgenomen op 25 mei j.l. Arie is 83 jaar geworden.

‘En ik leer nog steeds bij. Arie 

maakt elke middag een rondje 

over het erf in zijn scootmobiel. 

Hij ziet dan soms dingen die ik 

heb gemist. Een kreupele koe of 

tochtige pink bijvoorbeeld. Zo 

vullen we elkaar weer aan.’
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In memoriam

Arie Voskuilen

3 juni 2021†
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Gijsbert is bezig met een verbouwing op het bedrijf.  

“In één stal vernieuwen we de inrichting. De volières 

die vrijkomen, gebruiken we weer in een andere stal die 

wordt verlengd.” Zijn er normaal al klussen genoeg, nu is 

het helemaal aanpoten. Daar voelt de pluimveehouder 

zich juist goed bij. Maar, benadrukt hij, daarin schuilt 

ook een gevaar. “Want wat als mijn ouders of ik om 

de één of andere reden tijdelijk uitvallen? Hoe zorgen 

we dan dat alles goed blijft doorlopen? Daarom is een 

bedrijf als Abeos zo belangrijk voor ondernemers. Echt, 

bedrijfsverzorgers zijn goud waard.”

Praktijk centraal

“Daarbij komt dat de bedrijfsverzorger van nu veel in zijn/

haar mars moet hebben. Kippen, rundvee, varkens en 

akkerbouw, de bedrijfsvoering is tegenwoordig complexer 

dan vroeger. Ik vind het daarom belangrijk dat zij hun 

kennis kunnen blijven ontwikkelen. En ze verdienen vooral 

ook waardering voor hun werk. Sinds ik in de ledenraad zit, 

probeer ik daarom vaker een praatje te maken; voeling te 

houden met hun werk en ervaringen. Want de praktijk, daar 

draait het toch om. Daar hebben zij en ik dagelijks mee te 

maken. Als ledenraadslid heb je de mogelijkheid om die 

geluiden door te geven aan de directie. Samen kunnen we 

dan van Abeos een nog betere dienstverlener maken.”

‘Het draait allemaal  
om vakmanschap.’

LEDENRAADSLID VERTELT

Gijsbert van Roekel (32) is het liefst in de stallen.

Met ruim 120.000 leghennen verdeeld over 4 stallen, is er altijd wel werk  

op het pluimveebedrijf van Gijsbert en zijn ouders. Daar is hij dan ook het 

liefst, tussen de kippen. “Ik twijfelde in eerste instantie ook of ik wel geschikt 

was als ledenraadslid. Vergaderen? Niks voor mij.” Inmiddels is Gijsberts 

tweede termijn net gestart en blikt hij met een goed gevoel terug.  

“Het is mooi om mijn sector te kunnen vertegenwoordigen.”

Jezelf verbeteren

Gijsbert draagt graag zijn steentje bij aan een gezonde 

organisatie. Tegelijkertijd kijkt hij er zijn ogen uit. “Ik 

had geen idee dat Abeos zo groot was. Oké, sinds de 

afsplitsing zijn er wel wat takken verdwenen, maar nog 

steeds komt er veel bij zo’n organisatie kijken. Interessant 

om dat van dichtbij mee te maken.” Leuk, maar niet 

uitdagender dan kippen. Het hart van de pluimveehouder 

ligt duidelijk op het eigen bedrijf. “Ik ben er van huis uit 

ingerold en heb nooit iets anders gewild. Wat er zo mooi 

aan is? Tja, bij elke koppel is het weer een uitdaging 

om alles technisch zo goed mogelijk te laten draaien. 

Diergezondheid, huisvesting, opbrengst, je probeert 

alles optimaal op elkaar af te stemmen voor het beste 

resultaat. En dan gaat het soms om heel kleine dingetjes. 

Bijvoorbeeld afwijkend gedrag van een paar hennen: zaken 

die alleen opvallen als je de dieren en stallen goed kent.  

Je probeert jezelf steeds te verbeteren.”

Vakmanschap

“Het draait allemaal om vakmanschap. Daarmee kun  

je het verschil maken. Wij -de agrarische ondernemers- 

en zeker ook de mensen van Abeos. Juist die 

vakbekwaamheid maakt de coöperatie zo uniek.  

Dat aspect, daar moeten we voor blijven waken.”
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LEDENRAADSVERGADERING 
21 APRIL 2021

Nieuwe ledenraadsleden 

In de ledenraadsvergadering van 21 april jl . zijn 

Sabine Grobbink-Vugts (varkenshouderijbedrijf), 

Bas Bouwmeester (pluimveehouderijbedrijf) en 

Aart van den Ham (pluimveehouderijbedrijf) 

officieel toegetreden tot de ledenraad. Wij 

wensen hen veel succes in hun functie als 

ledenraadslid.

Herkozen ledenraadsleden

In deze ledenraad zijn herkozen voor de volgende 

periode van 4 jaar in de ledenraad: René Haarman, 

Frans van Gastel en Gijsbert van Roekel. Wil je meer weten over de ledenraad? 

E-mail naar: info@abeosagri.nl of kijk 

op www.abeosagri.nl/leden/ledenraad

Afscheid ledenraadsleden

In verband met het verstrijken van de 

statutaire zittingsperiode is afscheid 

genomen van Inge Bergsma-de Vries, 

Carla Evers-te Koppele en Erwin van 

de Wolfshaar.

Alle aftredende ledenraadsleden werden 

bedankt voor hun inzet en betrokkenheid 

gedurende hun zittingsperiode in de 

ledenraad.
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Netwerk Magazine

Netwerk is een uitgave van Abeos Agri Diensten. Niets uit deze uitgave mag worden 

overgenomen zonder toestemming van de redactie. Heb je een bijdrage of een vraag 

voor Netwerk? Neem dan contact op met: redactienetwerk@abeos.nl




