
Arie Blok: 175 jaar diervoeders in Woerden

‘Particulier heeft meer 
voor diervoer over, die 
is er bewust mee bezig’

Gerard van Eckeveld (links) en Tinus Boomstra: 
‘Niet genetisch gemodificeerde soja, additieven, 
kruiden – dat is beter haalbaar dan biologisch”

Een bedrijf dat terug kan zien op een rijke historie, moet ook in de toekomst kunnen kijken. Wat voeren we onze dieren nu 
en welke veranderingen in de samenstelling kunnen we verwachten? “We denken na over lupinemeel in plaats van soja”, zeg-
gen Gerard van Eckeveld en Tinus Boomstra van Arie Blok Animal Nutrition. “Maar de beschikbaarheid is nog beperkt.” 
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Het bedrijf Arie Blok Animal Nutrition staat dicht bij z’n 
klanten. Hoe internationaal het ook opereert, met export 

naar alle West Europese landen, Rusland, Indonesië, Japan (voer 
voor cavia’s) en het Midden Oosten (voer voor watervogels), 
productmanager Gerard van Eckeveld en commercieel manager 
Tinus Boomstra zijn de komende maanden ook weer te vinden 
op de Nederlandse pluimveetentoonstellingen. Daar spreken ze 
fokkers en horen ze wat de wensen zijn. Vanuit die betrokken-
heid ontwikkelt het bedrijf producten die ervoor zorgen dat onze 
dieren gezond blijven.

Stellen dierhouders ook vragen die te maken hebben met de veilig-
heid van het voer?
“Ja, laatst vroeg iemand weer of er ook afgekeurd slachtafval in 
diervoer terecht komt. Dat leeft nog steeds. De BSE-crisis in de 
jaren negentig was een keerpunt, ook voor ons bedrijf. Die dwong 
ons tot een keuze. Sindsdien zit er in tachtig tot negentig procent 
van de diervoeders geen diermeel meer. De opslag van diervoe-
ders waar het wel en niet in zit, is strikt gescheiden. Kippen 
mogen wel dierlijke eiwitten hebben, zoals vlokreeftjes, andere 
landbouwhuisdieren niet. Om die reden moeten we de afvullij-
nen, volgens een streng protocol, telkens grondig reinigen. Voor 
de vlokreeftjes is pas sinds kort onze werkwijze door de NVWA 
goedgekeurd.”

Op welke ontwikkelingen spelen jullie nog meer in?
“We zeggen wel eens: het zakje lijkt belangrijker dan het product 
dat erin zit. Het uiterlijk doet veel, ook het uiterlijk van het voer 
zelf. Je krijgt steeds meer muesli-achtige producten. En er komt 
meer vraag naar geëxtrudeerd voer. Bij persen druk je de grond-
stoffen in elkaar; bij extruderen ontsluit je de grondstoffen bij 
temperaturen boven de honderd graden en krijg je een brok die 
een hogere acceptatie en een betere bite heeft. 
“Begin je met een konijn eenmaal aan muesli of geëxtrudeerd 
voer, dan krijg je ze niet meer terug op de geperste brok. We 
maken beide, want de vraag is afhankelijk van de doelgroep. Een 
meisje dat een konijntje heeft, pakt geen geperst voer meer. Maar 
voor een fokker met dertig konijnen is geëxtrudeerd voer te duur. 
Het is zeer de vraag of we daar op grote schaal op gaan inspelen. 
Het betekent een enorme investering in een aparte productielijn. 
Het is geprobeerd met paardenvoer, maar dat is een mislukking 
geworden.
“Wij blijven ons voorlopig vooral inzetten op een verbetering 
van de kwaliteit van geperst voer. Wat zich enorm heeft ontwik-
keld zijn de vitamines. We maken nu een Vitamix kip en een 
Vitamix krielkip. Dat zijn onze Goldline producten, die doen het 
heel goed. De omzet groeit met tien tot twintig procent per jaar. 
Voor kippen echt een delicatesse. Je ziet bij de particulier dat 
die er meer voor over heeft. Die is ook echt bewust met voeding 
bezig. We krijgen heel veel vragen over voedingtechnische zaken. 
Waar we ook veel aan doen is het vergroten van de houdbaarheid 
van onze producten, door ze te verpakken onder beschermende 
atmosfeer.”

Wie is voor jullie belangrijker: de liefhebber met een paar beestjes 
of de fokker?
“Dat loopt door elkaar. De kleinverpakkingen krijgen wel een 
steeds groter aandeel en daarmee bereiken we vooral de liefheb-

ber met een paar beestjes. We zijn van zakken van 25 kg naar 
zakken van 20 kg gegaan. Die zijn niet alleen beter te hanteren, 
maar die verandering past ook bij een afname van het aantal die-
ren. Het aantal dieren per liefhebber wordt kleiner, merken we. 
We schatten de afname op zo’n vijf procent in een paar jaar tijd.

Jullie zijn voor de dierentuinen begonnen met de toepassing van 
verantwoorde soja. Wanneer zijn de hobbydierhouders aan de 
beurt?
“We willen toe naar meer duurzame producten. De afspraak met 
de dierentuinen is dat we minder genetisch gemodificeerde soja 
toepassen. Om te voorkomen dat we een hele nieuwe productie-
lijn niet-genetisch gemodificeerd moeten opzetten – daar is de 
sector dierentuinvoer te klein voor - maken we gebruik van het 
‘groene-stroom-principe’. Het aandeel genetisch gemodificeerde 
soja wordt gecompenseerd door een aandeel niet-genetisch 
gemodificeerde soja. Dit betekent dat er in de zak dierentuinvoer 
de ene keer wel en de andere keer geen verantwoorde soja zit. De 
soja is geteeld volgens de principes van de Round Table on Res-
ponsible Soy (RTRS) of hieraan gelijkwaardig. Dit betekent aan-
dacht voor natuurbehoud, biodiversiteit, verantwoord gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, goede arbeidsomstandigheden 
en respect voor lokale landrechten.”

Is dit het begin van meer duurzaamheid?
“Moeilijk te zeggen. Duurzaamheid is een belangrijk item maar 
het staat onder druk door de economische crisis. Als die er niet 

Nog altijd staat er een Blok aan 
het hoofd van de onderneming
“175 Jaar en nog steeds een familiebedrijf”. Commercieel 
manager Tinus Boomstra benadrukt dat het unieke karak-
ter van Arie Blok niet alleen is gelegen in de rijke historie, 
maar ook in de voor de diervoederindustrie bijzondere 
eigendomsverhoudingen. Nog altijd staat er een Blok aan 
het hoofd van de onderneming. 
Het bedrijf nam de afgelopen decennia wel andere bedrij-
ven over (Kasper Faunafood en Hope Farms (Canex was 
het merk hondenvoeding van Hope Farms), maar bleef 
baas in eigen huis en groeide niet uit z’n voegen.  
Boomstra: “Dat is wel te danken aan de sector waarvoor 
wij werken, de gezelschapsdieren, de hobbydieren, de 
dierentuindieren. Wij kunnen draaien op een capaciteit 
van honderdduizend ton diervoer per jaar. Dat is in de 
industrie die werkt voor de commerciële sector helemaal 
niets. Daar gaat het om drie, vier miljoen ton. Maar wij zijn 
voor onze sector wel een grote speler.”  
Arie Blok begon in 1839 met de handel in granen en 
graanproducten. Sinds 1900 maakte het bedrijf als meng-
voederproducent een forse groei door. Tegenwoordig is 
het één van de grotere graanverwerkende bedrijven in 
Nederland. Naast de producten onder eigen merken, 
levert het ook eindproducten en halffabricaten aan 
collega-bedrijven onder private label.  
De afgelopen decennia werd naast de voeders voor pro-
fessionele toepassing zoals rundvee, varkens en pluimvee, 
een uitgebreid assortiment hobbyvoeders ontwikkeld en 
op de markt gebracht. Zo ontstond een bedrijf dat zich 
toelegde op een heel scala aan specialistische produc-
ten, gebaseerd op vraag uit de markt. “We hebben acht 
of negen soorten watervogelvoer. Om goed te kunnen 
fokken moet je een bepaalde lijn volgen en daar hebben 
wij een product voor”, zegt Tinus Boomstra.
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  was geweest, waren we veel verder. Er is minder geld beschikbaar 
om dit vorm te geven. De markt vraagt nog niet echt naar andere 
soja. Alleen bij Hope Farms – onze lijn voor kleine knaagdieren – 
maken we een uitzondering. In die doelgroep zitten hele bewuste 
consumenten. Voor de rest geldt dat we niet de ruimte hebben 
om vier of vijf verschillende productielijnen te maken.”

En als alle procenten van diervoer gaan omschakelen?
“Als je het met elkaar doet, gaat dat beter. We hebben het er wel 
over binnen de Nederlandse Vereniging van 
Gezelschapsdiervoeders. We zijn ook in Brus-
sel bezig. Maar ons voer gaat de hele wereld 
over. De globalisering maakt dat we moeilijk 
vanuit Woerden de wereld kunnen veranderen. 
We zijn geen Don Quichotte.
“We denken er wel over na om grondstoffen 
dichter bij huis weg te halen. In plaats van 
soja zouden we lupinemeel kunnen gebrui-
ken. Maar de beschikbaarheid is nog beperkt. 
Misschien kunnen we het bij onze Goldline 
producten toepassen. Een particulier wil wel 
wat meer betalen.
 
Nog meer innovatie?
“We kijken heel nadrukkelijk ook naar de additieven. Antioxi-
danten gebruiken we alleen als ze van natuurlijke oorsprong zijn. 

Kruiden die schimmels weren, die geven een product meer-
waarde. Sinds kort passen we in een groot aantal opfokproducten 
natuurlijke middelen tegen coccidiose toe. In plaats van kruiden-
extracten in paardenvoer, gebruiken we nu gedroogde kruiden.
“We zijn altijd mede-initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen. 
Tegenwoordig kan iedereen dankzij onze producten alle soorten 
watervogels fokken. We hebben zelfs flamingovoeders. Er zijn 
verschillen tussen browsers en grazers. Daar zijn we op inge-
sprongen. Browsers eten naast gras ook takken en bladeren. Ons 

voer voor de browsers bevat een gigantisch 
hoog ruwe celstof gehalte. Dat halen we uit 
gedroogde accacia. Daarmee zijn we uniek 
in de wereld.” 

Gaat Arie Blok nog op de biologische toer?
“Het is maar net welke kant het op gaat. 
Niet genetisch gemodificeerde soja, 
additieven, kruiden – dat is beter haalbaar 
dan biologisch. Biologisch is nog te duur. 
€9,75 voor een zak voer van vijf kilo, dat 
is toch een probleem. Zeker in een markt 
met minder fokkers en minder dieren. Een 
markt ook die steeds meer gespecialiseerde 

producten vraagt. Misschien moeten we onze producten nog 
meer in kleinere hoeveelheden aanbieden. Dat is een vraag voor 
de toekomst.”

In heel West 
Europa staat geen 
enkel bedrijf zoals 
Arie Blok, met een 
assortiment van 
muis tot olifant’
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