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De nieuwsbrief 

Vanaf heden willen wij u  graag op de 

hoogte houden van alle ontwikkelingen 

in het loonwerk. Dit willen wij doen 

door middel van deze halfjaarlijkse 

nieuwsbrief 

Vanaf het voorjaar van 2011 kunnen wij in 

plaats van kunstmest, ook granulaat toedie-

nen bij het maiszaaien.  

 

Omdat bij de nieuwe mestwetgeving de hoe-

veelheid te geven fosfaat in het geding komt 

is Humostart een goed alternatief. 

 

De voordelen van Humostart: 

 Met minder fosfaat meer resultaat. 

 Snel beschikbaar fosfaat direct bij de 

startende plant. 

 Snelle stikstof direct beschikbaar bij de 

startende plant. 

 Geen gesleep met kunstmest. 

 Bij standaard rijenbemesting word 

meestal 150 kg per ha toegediend tegen 

20kg Humostart. Dit betekend een flin-

ke arbeidsbesparing en een flinke ge-

wichtsbesparing. 

Humostart als maisbemesting 

De laatste investeringen 

Wij hebben onlangs geïnvesteerd in een nieu-

we opraapwagen, hierbij is de keuze gevallen 

op een Schuitemaker rapide 185, Een Veenhuis 

combi 2000 heeft onlangs het erf verlaten. 

Ook is er een nieuwe vierkante pakkenpers 

aangeschaft, het is een New Holland BB9070 

geworden. 

De mobiele Atlas 1304 kraan is verruild voor 

een Atlas 1505 geleverd door Sloot B.V. uit 

Didam. Deze is net als de 1305 uitgerust met 

een kantelstuk voor het perfecte afwerken. 

Status nieuwbouwplannen 

Wij zijn bezig met de realisatie van een 

nieuwe werktuigenloods. Dit is voor ons 

een uitkomst omdat onze machines dan 

eindelijk allemaal binnen kunnen staan. 

Het plan ligt op dit moment ter inzage op 

het gemeentehuis in Ferwert. Als er niet 

veel tegenslagen komen verwachten wij 

dat we september kunnen beginnen met 

de bouw van onze loods.  

De mestwet 

De mestwet zal 2012 veranderen. 

Drijfmest mag in 2011 uitgereden wor-

den tot 15 september. In 2012 mag er 

vanaf 15 februari weer mest uitgereden 

worden. Dit mag dan tot 1 september. 

Voor een duidelijkere uitleg verwijzen 

wij u graag door naar: 

www.loonbedrijfgddevries.nl  

Uitslag van de enquête 

Wij waren zeer tevreden met de uitslag van de-

ze enquête. Er was geen kritiek op de bereik-

baarheid. Ook het geleverde werk, het perso-

neel  en de machines kregen een voldoende. 

De meeste diensten zijn aanwezig, toch was er 

een redelijke vraag naar voermengen. 

De respons was zeer hoog namelijk 93% voor 

meer informatie willen wij u doorverwijzen 

naar: www.loonbedrijfgddevries.nl 



Nieuwsbrief 

Loonbedrijf  GD de Vries 

Hoge kwaliteit 

Klantvriendelijk 

Hoge capaciteit 

Toelichting gasolietoeslag 

In verband met de hoge gasolieprijs zijn 

wij genoodzaakt om de gasolietoeslag 

weer in te voeren.  

De gasolietoeslag is het gasolieverbruik 

per uur maal het bedrag boven de gasolie-

prijs waar het tarief op gebaseerd is. 

Voorbeeld: 

Verbuik van 15 liter per uur. 

De gasolie is 10 cent duurder dan waar 

het tarief op gebaseerd is. 

15 x €0,10 = €1,50 per uur extra. 

Onze tarieven zijn gebaseerd op een 

gasolieprijs tussen de 70 en 80 cent. 

Bereikbaarheid 

De telefonische bereikbaarheid is door de 

week en op zaterdag bijna 24 uur per dag. 

Op zondag zijn wij bereikbaar tussen 

18:30 en 20:30 dit zodat wij als onderme-

ners toch één vrije dag hebben. Tussen   

genoemde tijden zijn wij thuis en kunnen 

wij de planning voor de volgende dag ma-

ken. 

Gestegen folieprijs 

Door de dure grondstoffen en hoge energieprij-

zen is de wikkelfolie ook extreem duurder ge-

worden. 

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om het tarief 

voor gewikkelde balen en pakken te verhogen. 

 

Een greep uit de werkzaamheden 

 Bemesten 

 Inkuilen 

 Graslandvernieuwing 

 Mais  

 Hekkelen 

 Kraanwerk 

 Stro verwerking 

 Levering van zand, puin, beton & beton-

platen . 
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