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Van de redactie
Beste Lezers,

Redactie:
Carola van de Beek
Horry Gouvernante
Dirk Hoogendoorn

Lins Keijzers
Ook al last van lentekriebels? We hebben al wat
Marielle Zwakhoven
zonnige dagen gehad. Ieder is weer druk op het
land of in de tuin bezig. Het blijft ook al weer Redactie en advertenties:
langer licht. De zon geeft je zoveel energie. Je ziet
Marielle Zwakhoven
veel buiten gebeuren. De natuur komt uit de
zltodeurne@zlto.nl
winterslaap. De bloeiende Magnolia’s, nieuwe
knopjes en groen blad, het gras dat weer meer
gaat groeien en de kersenbloesems. Genoeg om van te genieten!

Wij van de redactie zijn ook weer op pad geweest om boeiende verhalen te
vinden.
De studieclub van de dames hadden de jaarlijkse excursie en die was zowel
bijzonder als leerzaam. Ik heb er van genoten! Er is veel gebeurd in de sector:
nieuwe politieke partijen, het waterverbruik moet anders, veel stoppers die nog
op zoek zijn naar een andere invulling… er is volop beweging. We moeten omslaan
en nieuwe verbindingen gaan maken.
Verder nam Hans Huijbers donderdag 4 april jl.
als voorzitter in stijl afscheid van ZLTO. Ook
hiervan een impressie. Kortom: weer een goed
gevulde ploeg. Veel leesplezier!
Groet, Horry Gouvernante
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Van de voorzitter
Beste Lezers,
Na 9 jaar bestuurder te zijn geweest, waarvan 3 jaar als voorzitter, is dit mijn
laatste voorwoord.
Als ik terugkijk naar die jaren hebben we mooie dingen bereikt. We hebben
ruimte gehouden in het geurbeleid, veel PR activiteiten georganiseerd, het
PRIMAG opgezet en niet te vergeten: de samenwerking met de POV. Hiernaast
zijn er nog veel meer mooie ontwikkelingen geweest en ik heb er vertrouwen
in dat die er met het nieuwe bestuur ook nog veel zullen komen.
Ik ben trots op wat we hebben bereikt en ook trots op het bestuur waar ik
altijd goed mee heb kunnen samenwerken.
Graag wil ik ze hiervoor erg bedanken, evenals alle andere mensen waar ik
mee heb samengewerkt in de afgelopen jaren.
Leden, bedankt voor het vertrouwen. Ik heb 't altijd gêr gedoan!
Tot ziens!
William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne.
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Van de bestuurstafel
Eind januari is er tussen de wethouders van de gemeente
Deurne en het bestuur van ZLTO Deurne overleg geweest:
Het gemeente project Later = Nu is opgezet in samenwerking met de
ZLTO en de Rabobank. Op den duur gaat de gemeente alle agrarische ondernemers in
beeld brengen en ondersteunen en worden de bedrijven die deelnemen aan de
stoppersregeling bezocht. De twee personen die zijn aangesteld door de gemeente
hebben nu vooral een signalerings- en maatschappelijke functie.
Iedereen heeft weer een aanslag gehad voor de OZB. Vanuit andere gemeentes kwamen
er meldingen van enorme scheefgroei in OZB percentages tussen de woningen en de nietwoningen. Dit onderwerp is bij de gemeente Deurne aangekaart en er is gevraagd om de
scheefgroei in onze gemeente in elk geval niet verder op te laten lopen. Het zou jammer
zijn dat een begrotingstekort in de gemeente gedicht moet worden door alleen het OZB
percentage van de (agrarische) ondernemers te verhogen.
Overige onderwerpen die besproken zijn, zijn het maaibeleid van de gemeente, het
onderhoud van de plattelandswegen en de overlast van onkruid op diverse plaatsen. Heeft
u overlast of bent u niet tevreden over deze onderwerpen dan kunt u altijd contact
opnemen met ZLTO Deurne of de
gemeente. Via de app Buitenbeter van de gemeente kunt ook problemen, overlast en
verbeteringen kenbaar maken.
In januari heeft u de mogelijkheid gehad inspraak te geven, en een zienswijze in
te dienen, op het vastgestelde bestemmingsplan voor de N270 tussen Deurne en de
Limburgse grens. Het vastgestelde bestemmingsplan is in beeld gebracht door de
provincie, zie hiervoor de site van de Provincie Brabant, belangrijkste aandachtspunten
blijven de veiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid op en rondom de weg:
https://www.brabant.nl/mediatheek/video/714a80c10e45432093a5566b7354be
De gemeente Deurne is recent gestart met het actualiseren van het beleid
huisvesting arbeidsmigranten. De eerste opiniërende commissievergadering heeft reeds
plaatsgevonden. Er gaan ruimere mogelijkheden ontstaan voor het huisvesten van
arbeidsmigranten op agrarische bedrijfslocaties. In het concept beleid staan ook kansen
voor VAB-locaties. Dit kan mogelijk voor een aantal van u voor een nieuw verdienmodel
zorgen, door bijvoorbeeld een oude stal om te bouwen voor huisvesting van
arbeidsmigranten. Graag horen wij van u of er interesse is om mee te denken over het
beleid dat de gemeente vast gaat stellen. We zullen dan een werkgroepje gaan vormen.
Neem hiervoor contact op met Mariëlle van Lieshout via 06-24877718 of
kwekerijvanlieshout@zonnet.nl
Ziet u graag een onderwerp op de agenda van onze maandelijkse bestuursvergadering,
meld dit dan via de mail zltodeurne@zlto.nl of bel met één van onze bestuursleden.
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Vakgroep Rundveehouderij
Het jaar is voor de melkveehouderij rustig begonnen op het gebied van melkprijs
en fosfaat. De garantieprijs van FrieslandCampina laat een redelijk stabiel verloop
zien het eerste kwartaal. De ene maand er wat bij en de andere maand een kleine
daling. Hopelijk kunnen we de rest van het jaar een hoger niveau verwachten.
Gezien de gestegen waardes van de zuivelgrondstoffen wordt dit wel verwacht
maar verschillende omliggende referentielanden laten, tegen de verwachting in,
ook nog een daling van de melkprijs zien. Wereldwijd zien we dat de
melkproductie in de grootste productieregio’s afneemt. Hopelijk weegt dit positief
mee voor onze melkprijs de rest van het jaar.
Begin vorig jaar kreeg iedere melkveehouder zijn/haar kilogrammen
fosfaat toegewezen. 2018 was een jaar met veel onduidelijkheden rondom
fosfaat. De prijzen startte op een niveau van €170 per kilogram fosfaat en stegen
enorm door. Aan het einde van vorig jaar kwam er ineens meer rust op de
fosfaatmarkt en zakte de prijzen. Vanaf het begin van dit jaar tot nu toe zijn de
prijzen voor fosfaat redelijk stabiel rond het begin niveau van vorig jaar.
In tegenstelling tot de prijzen van het fosfaat is het onderwerp fosfaat weer topic
van de dag. Begin van het jaar heeft CDA Europarlementariër Annie Schreijer
vragen gesteld over het verschil in fosfaatexcretiecijfers tussen Vlaamse en
Nederlands melkkoeien. In België rekenen ze met een excretie van fosfaat die
bijna 13% lager ligt als die van onze “Nederlandse melkkoeien”. Zouden Minister
Schouten en Brussel gerekend hebben met de Vlaamse cijfers dan zouden we in
Nederland niet eens een fosfaatprobleem hebben en dan was een generieke
korting ook niet nodig geweest.
Een paar maanden is het rustig geweest rondom dit onderwerp. Begin
april kwam Minister Schouten eindelijk met een reactie en erkent ze dat de
Nederlandse fosfaatreferentie gebaseerd is op verouderde cijfers en dat hiermee
de werkelijk excretie van fosfaat per koe een stuk lager ligt. Schouten doet er tot
op heden niets mee omdat ze bang is dat, na herziening, het aantal melkkoeien
weer toeneemt en daarmee ook de stikstofproductie waardoor het overschrijden
van het stikstofplafon in het vizier komt.
Dit jaar zal Schouten de fosfaat en stikstofexcreties laten actualiseren.
Begin volgend jaar zal zij daar pas een besluit over nemen. In de nieuwe
berekeningen zal ook meegenomen worden dat de uitstoot van fosfaat via de
melk hoger is dan berekend. Ook moet er zeker rekening gehouden worden met
het feit dat er al jaren minder fosfaat in het voer zit. Daarnaast blijken de
stikstofgehaltes in de rantsoenen/gekuild voer sterk afhankelijk van het
groeiseizoen en dus het weer in het groeiseizoen.
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Naast de genoemde perikelen in onze sector blijft de sector zich
ontwikkelen en onderscheiden ten opzichte van de concurrentie op het gebied
van milieu, dierwelzijn en biodiversiteit. Hopelijk ten goede, of toch niet?
LTO heeft samen met de NZO een commissie in het leven geroepen om de term
“grondgebondenheid” te definiëren. Heel mooi natuurlijk dat de regering zich er
niet mee bemoeit wanneer een bedrijf wel of niet grondgebonden is maar de
uitslag slaat alles. De commissie heeft beschreven dat een percentage van 65%
eiwit van eigen land, of meer, bepaald of een melkveebedrijf grondgebonden is of
niet. Helaas voor veel melkveehouders in onze regio is het behalen van 65% eiwit
van eigen land een onbegonnen taak.
Ook
FrieslandCampina
neemt
de
nieuwe
definitie
van
grondgebondenheid over in haar Top-Zuilvellijn met PlanetProof keurmerk. Voor
veel bedrijven in onze regio wordt het bijna onmogelijk om te voldoen aan de TopZuivellijn eisen wat dus betekend dat we ook geen plus van 2 a 3 cent op de
garantieprijs kunnen krijgen.
Het onderwerp weidegang is ook een voorbeeld van een onderwerp dat
door onze sector zelf gereguleerd wordt ipv door de regering. Vorig jaar heeft 82%
van de melkveehouders een vorm van weidegang toegepast. Ik denk dat het heel
goed is dat steeds meer melkveehouders kiezen voor deel- of volledig weidegang.
Het vergt nogal wat van onze bedrijfsvoering maar ik denk dat het zeker waardevol
is voor onze maatschappelijke en landschappelijke waarde. LTO is een van de
initiatiefnemers van het Convenant Weidegang. Dit convenant is ondertekend
door 83 maatschappelijke- en natuurorganisaties en door diverse ketenpartijen.
Dit voorjaar gingen de koeien in diverse regio’s al vroeg naar buiten. In onze regio
wachten de meeste melkveehouders met beweiden tot de eerste of zelfs de
eerste twee snedes gras binnen zijn. Door de zachte winter en het mooie voorjaar
groeit het gras al goed door en zullen we naar verwachting de eerste snede eerder
binnen hebben dan voorgaande jaren. Voordat deze editie van de Ploeg uitkomt
zullen de eerste veehouders misschien al gemaaid hebben.
Half maart zijn de Provinciale Staten verkiezingen geweest. In onze
provincie zijn VVD, Forum voor Democratie en het CDA als grootste drie partijen
geëindigd. Wat deze uitslag betekend voor onze sector in de Provincie Brabant
gaan we de komende tijd ontdekken. De mening van VVD en CDA over de
veehouderij is bekend maar bij de nieuwe partij FvD tasten we nog een beetje in
het duister wat betreft landbouwvisie. Door de partij zelf wordt er gesproken over
steun voor gehele agrarische sector, minder belemmerende regelgeving en
maximale mogelijkheden tot ondernemen. Hopelijk blijkt het positief dat oud
partijvoorzitter van het CDA, Henk Bleker, de FvD leider wegwijs maakt in
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boerenwereld. Wat deze stemming precies oplevert op het gebied van klimaat- en
milieubeleid en zeker op het gebied van het ammoniakbeleid dat naar voren
gehaald dreigt te worden in de Provincie zullen we zien. Positief is wel dat de
partijen van Johan van der Hout en Anne Marie Spiering verlies geleden hebben
wat hun terugkeer in het provinciehuis onzeker maakt.
Wat ik zelf enorm positief vind is dat Tanja van de Ven uit Beek en Donk
namens het CDA plaatsneemt als Statenlid in het provinciehuis. Als melkvee- en
vleesvarkenshoudster maakt zij zich sterk voor onze melkveesector en kan zij onze
sector een stem en gezicht geven in onze provincie.
Waar ik me de laatste tijd enorm aan irriteer is dat onze melkveesector
enorm onder vuur ligt in de media. Wekelijks of zelfs dagelijks plaatsen de grote
linkse mediakanalen artikelen over onze sector met koppen en teksten die enorm
uit zijn verband gerukt zijn. Of het nu gaat over “doodgespoten” weilanden,
kalversterfte of over de nieuwste vorm van mestfraude, alles wordt aangegrepen
om de sector in een kwaad daglicht te zetten. Cijfers worden enorm opgeblazen
en wat ik nog het ergste vind is dat er vaak oud en misleidend beeldmateriaal
gebruikt wordt om de tekst in de artikelen aan te dikken.
Als LTO lucht krijgt dat er een artikel over de agrarische sector geplaatst
gaat worden dan gaan ze, voor de plaatsing, in gesprek met het desbetreffende
mediakanaal. Zoals in het geval van het artikel over kalversterfte. LTO was al
langer in gesprek met RTL over het onderwerp, interpretatie van de cijfers en de
conclusies daarvan. RTL heeft helaas niets gedaan met de gesprekken, maar
weerspreekt dit.
Ik wens iedereen nog een mooi voorjaar en een hele fijne zomer.
Groeten, Yvon Manders
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Vakgroep Varkens
De prijzen zijn de afgelopen weken zo hard gestegen dat vleesverwerkers de
noodklok luiden. De Europese vereniging van vleeswarenfabrikanten (Clitravi)
vertelt dat de varkensprijs op korte termijn zeker niet daalt. Goed nieuws zou je
denken en zeker als varkenshouder, maar Clitravi denkt daar anders over. Zij zijn
bang dat als de prijzen zo blijven stijgen de bacon, boterhamworst en ham flink
duurder wordt en dat varkensvlees als grondstof schaars gaat worden.
Bij een te hoge prijs zal de consument op zoek gaan naar goedkopere
alternatieven. Dit zal uiteraard wel kloppen, maar zolang de vraag naar
varkensvlees wereldwijd niet afneemt hoeft dit op onze bedrijven geen probleem
te worden denk ik. De voorzitter van de VNV Jos Goebbels beweert zelfs dat dit
veel banen gaat kosten in Nederland. Maar zolang wij in Nederland vlees
produceren en verwerken zoals wij dit nu doen, wil heel de wereld nog steeds een
lekker duurzaam geproduceerd Nederlands stukje varkensvlees.
Er wordt gesuggereerd dat wij met de gehele keten de risico’s van de hoge prijzen
moeten gaan dragen. Maar als de prijs laag is, ligt alles op het bordje van de
varkenshouder en hoor je deze organisaties niet.
Het blijft verder van uiterst groot belang dat wij de AVP uit Nederland en zeker uit
onze bedrijven houden. Dit blijft gepaard gaan met scherpe hygiëne maatregelen.
Als je bijvoorbeeld werknemers hebt uit Oostblok landen, let dan goed op wat ze
meenemen nadat ze thuis zijn geweest. Verder ben ik er voorstander om hekken
om de stallen plaatsen om zo te zorgen dat je geen wilde zwijnen op je erf krijgt.
Groeten,
Willem Berkers

12

13

Portefeuille Water
Beste Collega’s,
Het is bijna gelukt om in heel Brabant een verbod te voorkomen voor het
beregenen van grasland met grondwater in april en mei. Alleen voor het gebeid
Boven Dommel (rondom Eindhoven) is dat helaas niet gelukt, omdat in deze regio
de grondwaterstand nog te diep zit in vergelijking tot het langjarig gemiddelde.
Samenwerking loont. Dit succes hebben we te danken aan ons zelf, want sinds
afgelopen najaar hebben veel agrariërs waterconserverende maatregelen
uitgevoerd en daarmee het grondwater aangevuld. Dit, plus de actie van de
waterschappen om de watergangen op hoogzomerpeil te houden en waar
mogelijk nog meer water aan te voeren, hebben geleid tot voldoende stijging van
de grondwaterstand om een beregeningsverbod niet nodig te maken. Daarmee
tonen we als ZLTO aan dat samenwerking loont, en bijdraagt aan de
ontwikkelingsruimte op het individuele bedrijf. Het is dan ook voor onze leden en
voor de maatschappij tevens een bewijs dat boeren een belangrijke schakel zijn in
de oplossing voor waterconservering.
De inzet van ZLTO leidt tot concreet voordeel op het erf. Naast de inzet van de
leden, was er de inzet van ZLTO door bestuur, afdelingen en werkorganisatie:
• Tijdens de bestuurlijke overleggen met waterschappen, provincie, en
natuurorganisaties hebben we vanaf de zomer 2018 geconstateerd dat
we gezamenlijk schade hadden van de droge zomer. Een mogelijke
oplossing komt alleen maar tot stand door intensieve samenwerking. We
zijn zeg maar tot elkaar veroordeeld.
• In het afgelopen half jaar hebben we bijna alle afdelingen bezocht om de
leden te motiveren om zelf water te conserveren en een hoog stootpeil te
accepteren. Vaak samen met de waterschappen.
• Via het subsidieprogramma Wel Goed Water Geven (geld van
waterschappen, provincie en het landelijk Deltafonds) kunnen we boeren
en tuinders financieel ondersteunen om te investeren in bodem en
watermaatregelen, om het watervasthoudend vermogen van gronden en
watergangen te vergroten.
• We hebben waterschappen weten te overtuigen om extra geld in te
zetten, zodat boeren en tuinders tegen een flinke reductie LOP stuwen,
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knijpstuwen of drempels tegen droogte kunnen bestellen en laten
plaatsen. Daarmee stroomt er extra naar boeren en tuinders toe.
Zijn de problemen nu voorbij? Nee, toch niet :
• Ongeveer 75 % van de Brabantse cultuurgronden ligt in het gebied met
het nieuwe beregeningsbeleid. Ongeveer 25 % niet. Het zijn gronden die
liggen in de invloedssfeer van de natte natuurgebieden. Grasland in deze
gebieden hebben vanwege het verouderde beregeningsbeleid altijd al te
maken met een beregeningsverbod in april en mei. Ook zij profiteren dus
niet mee aan ons behaalde resultaat.
• Feitelijk is de grondwaterstand in veel gebieden nog aan de lage kant. Niet
laag genoeg om een verbod in te stellen, volgens de bestuurlijke
afspraken. Maar wel laag genoeg om zorgelijk te zijn. Want we hebben
geen volle voorraad aan grondwater aan het begin van het groeiseizoen.
Dus zal het snel nodig zijn om daadwerkelijk te gaan beregenen, met extra
kosten aan arbeid en brandstof.
• Ook voor de natuur is de grondwaterstand aan de lage kant: de
natuurorganisaties zullen onze acties dus kritisch blijven volgen.
Samengevat :
• We roepen op om door te gaan met water conserveren op uitgebreide
schaal en waar mogelijk opschalen.
• Het accepteren van een verhoogd slootpeil door de waterschappen. Ook
als dit leidt tot iets later het land op kunnen of iets koude grond.
• Terughoudend zijn met beregenen. Niet eerder beginnen dan
noodzakelijk is.
We hopen u met deze informatie van dienst te zijn!
Groeten, John Verhoeven
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Damesstudieclub: excursie op donderdag 28 maart 2019
Zoals elk jaar gaan we
aan het einde van het
studieclub-seizoen op
excursie. Deze keer
gaan we met 22
dames een dagje erop
uit. We bezoeken
twee niet alledaagse
‘bedrijven’
en
onderweg leggen we
aan voor een heerlijke
lunch.
‘s Morgens werden
we om 10.30 uur
verwacht
bij
de
escargotkwekerij van Pieter en Ans Gielen in Melderslo. De rondleidingen met
uitleg duurde anderhalf uur. We kregen bij ontvangst koffie en thee met een
slaque cakeje. Ons werd uit gelegd hoe de voortplanting van een slak ging: van de
paartijd tot aan hoe ze de eitjes legden. Ze konden wel 10 keer eitjes leggen en ze
legden bij elke keer zo ongeveer 100 á 120 eitjes. Pieter en Ans houden het
kleinschalig: een deel van de eitjes blijft overwinteren in de koelcel en de rest is
voor de verkoop en proeverijen aan huis.
Onze lunch was bij de
Natuurpoort in Deurne
waar we een uur de
tijd hadden om soep
met een broodje te
eten.
‘s Middags werden we
bij Klein Costa Rica in
Someren-Eind
verwacht, waar we een
rondleiding met uitleg
kregen. Costa Rica is
een tropische tuin met
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een kas waar vlinders, tropische vogels, vissen, reptielen en bijzondere bomen en
planten leven. De poppen van de vlinders werden in een envelop toegestuurd
vanuit het buitenland, zoals Costa Rica, de Filipijnen, Maleisië en Zuid-Amerika. Ze
leven 1 tot 4 weken. Er zaten ook watten bij de poppen om ze te beschermen
tijdens de postbezorging die elke woensdag kwam. De poppen worden dan
meteen in de poppenkast opgehangen. Van de
tropische vogels kwamen er een aantal uit Costa
Rica. De schildpadden zijn voor het grootste
gedeelte in de kas geboren. De twee oudste
hadden ze aangeboden gekregen. Ze hadden
ook enkele aparte wandelende takken en ook
nog reptielen gescheiden zitten van de vlinders,
de vogels en de vissen. De tropische
tuinoppervlakte in de kas is meer dan 880m2. Er
was ook nog even tijd over om zelf rond te kijken
bij de dieren die je nog een keer wilde bekijken.
Het was zeker de moeite waard om een middag
mee vol te krijgen en te genieten van de
kleurrijke planten en dieren. Er was bijvoorbeeld
een hangtouwbrug opgehangen waardoor je
ook van boven kon kijken; via een wenteltrap
kon je deze brug op. Zo kon je over je de
tropische vijver kijken met daarin veel vissen van
klein tot groot. Van de tropische vogels kwamen
er ook verschillende dichtbij ons, zoals de
blauwe duif. Deze duiven zijn heel nieuwsgierig
en lijken een beetje op een pauw.
De middag duurde tot ongeveer 16.00 uur waarna we nog wat konden drinken en
rondkijken in de tropische tuin. Wij bedanken de dames die deze dag
georganiseerd hebben!
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De hobby van: Antonio Arts
Hallo Lezers,
Ik zal me eerst even voorstellen natuurlijk: ik ben Antonio Arts en heb samen met
mijn echtgenote Heidi een aardbeienkwekerij in Helenaveen. We hebben 2
dochters van 18 en 16 jaar. Ik ben gevraagd door de redactie van De Ploeg om iets
te vertellen over mijn hobby:
Naast filmen en genealogie (stamboom onderzoek) is muziek toch wel een rode
draad in mijn leven. Ik schijn ooit gezegd te hebben tegen een medewerker dat de
radio in de kas aanzetten één van de belangrijkste werkzaamheden is!
Vanaf
mijn
tienerjaren
luisterde ik naar
de radio en kocht
later singeltjes en
LP’s voor mijn
platenspeler, die
ik
zelf
met
vakantiewerk bij
elkaar gespaard
had. Ik ging vaak
na schooltijd op
de brommer naar
een platenzaak en
natuurlijk naar de platenbeurs in Neerkant. Daar ben ik trouwens nog steeds 3
keer per jaar te vinden, maar nu (al 30 jaar lang) als bestuurslid van Oldies Club
Neerkant, de organisatie van deze platenbeurs.
Toen ik ongeveer 17 jaar was, hadden we met enkele vrienden het plan om een
etherpiratenzender te beginnen. Uiteindelijk begonnen Will van de Leensel en ik
vanuit een oude paardenstal, met de radiozender van een oudere broer van Will.
We hadden de grootste lol en er zat een kroeg dichtbij, die ons altijd aan had
staan. Na een tijdje begon de zender kuren te vertonen. Ook vond de buurt het
vreemd, dat ze iedere zondagmiddag geen televisie konden kijken vanwege slecht
beeld. Toevallig precies op het tijdstip dat wij aan het uitzenden waren! Hoogste
tijd dus voor een nieuwe zender.
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In die tijd begonnen ook de eerste lokale omroepen. We besloten de overstap te
maken naar Omroep Deurne, in plaats van te investeren in een nieuwe illegale
zender. We begonnen als presentatoren van een sportprogramma en kregen na
een jaar een eigen radioprogramma. Vanuit de studio in de voormalige Frans
Hoebenshal in de Koolhof presenteerden we ieder donderdagavond het
gevarieerde muziekprogramma ‘Turfstrooisels’. Na een 5-tal jaren zijn we beiden
gestopt. Will ging in België naar Radio Grensland en ik stopte bij de radio. In die
tijd was ik namelijk ook nog op een andere manier met muziek bezig. Ik speelde
destijds op menig bruiloft en feestje in een amusementsorkest. Dit heb ik 12,5 jaar
gedaan. Daarna ben ik bij popkoor Musical Voices in Neerkant gaan zingen, wat ik
trouwens nog steeds doe.
In 2007 deed Omroep P&M in Panningen een oproep voor radiopresentatoren en
zijn Will en ik weer samen begonnen met radio maken. Sindsdien presenteren we
vanuit de radiostudio, een voormalige atoomschuilkelder, een wekelijks
radioprogramma met als titel “de Donderdagavond Express”. Will presenteert het
eerste uur en ik het tweede. Onze muziek is heel gevarieerd: muziek uit de jaren
70 en 80, maar ook de mooiste juweeltjes uit de Top40 van nu. Om 21.30 en 22.30
uur doen we een oproep voor een verzoekplaat. Veel vaste luisteraars weten ons
dan te vinden, maar soms bellen er ook anderen. Dat kan zo maar iemand van de
plaatselijke frietkraam zijn of bijvoorbeeld de sneeuwschuivers van de gemeente.
Of een radiobaas van Q-music, die op de vakantie is in Peel en Maas en ons een
berichtje stuurt met
zijn complimenten.
Er is zelfs een Duitser
die onze radiozender
per toeval via het
internet tegenkwam
en nu regelmatig
luistert, net als die
luisteraar uit Hong
Kong, die regelmatig
via internet naar ons
programma luistert.
Later bleek trouwens
dat hij daar voor
werk was en ook uit
Peel en Maas kwam.
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Behalve programmamaker ben ik ook muziekbeheerder van omroep P&M. Ik zet
iedere week de nieuwe releases in ons muzieksysteem en ben verantwoordelijk
voor de nonstop-uren. Tevens houd ik de website van de omroep bij.
Nieuwsgierig naar ons radioprogramma? Dan luister je op donderdagavond
tussen 21.00 en 23.00 uur naar De Donderdagavond Express. Op
https://www.omroeppenm.nl/ staat de live-stream, maar je kunt natuurlijk ook
een uitzending terugluisteren op onze website via Uitzending Gemist.
En je mag altijd een plaatje aanvragen!
Groeten, Antonio Arts

24

25

Onze Jongeren: Marjolein de Wit
Ik ben gevraagd door Horry om een stukje te schrijven over ons gezin en ons
bedrijf:
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Marjolein de Wit, 25 jaar en ben samen
met mijn broer en zus opgegroeid op het melkveebedrijf van mijn ouders in
Someren. In januari 2015 heb ik samen met mijn vriend Gijs Vergeer in Deurne op
de Zonnewende een kalveren- en vleesveehouderij gekocht. Gijs is geen
boerenzoon maar wilde toch graag boer worden. Op zijn 25e kocht hij in Hegelsom
een witvleeskalverbedrijf. Het bedrijf telde 600 kalveren. Mooi om mee te
beginnen, maar niet genoeg om een volledig inkomen uit te halen. Gijs en ik
hadden het plan klaar liggen om samen een stal bij te bouwen op deze locatie
zodra ik klaar was met mijn opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness aan de HAS
Hogeschool. Maar in 2014 kwam het bedrijf van de familie Witteveen aan de
Zonnewende in Deurne te koop. Een mooie locatie met nog jonge stallen die klaar
waren voor de toekomst. Het roer werd omgegooid. Het bedrijf in Hegelsom werd
verkocht en we kochten samen het bedrijf van de familie Witteveen. Hier wonen
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we nu vier jaar. In september 2018 zijn wij trotse ouders geworden van onze
dochter Sophie.
Op ons bedrijf hebben wij twee takken, de vleesveehouderij en de
witvleeskalverhouderij. Ons vleesvee is van het ras Blonde d'Aquitaine. Deze
worden door ons gehouden volgens het beter-leven-concept met twee sterren. In
het voorjaar kalven de koeien. De kalveren blijven tot het najaar bij de moeder. In
de eerste twee weken blijven ze nog binnen op stro bij de moeder zodat we ze
goed in de gaten kunnen houden, daarna mogen ze samen de wei in. In het najaar
worden de kalveren van de koe gescheiden. De vaarzen worden aangehouden en
de stieren mesten we af.
Daarnaast hebben we ongeveer 2000 witvleeskalveren. Deze worden in twee
stallen gehouden. De kalveren komen wanneer ze twee weken oud zijn op ons
bedrijf en blijven gedurende zesentwintig weken bij ons. Tijdens deze gehele
periode krijgen de kalveren behalve ruwvoer, ook melk. Gijs en ik runnen het
bedrijf met z’n tweeën en huren een aantal uur in de week personeel in.
Hoe onze dag er ongeveer uitziet?
Onze wekker gaat om half 6. Om
6 uur staat de melk voor de
witvleeskalveren startklaar. Ik ga
de witvleeskalveren melk voeren,
het ruwvoer gaat sinds kort
automatisch dus dat gaat in één
moeite door. Om 8 uur hebben ze
de melk op en zit er ruwvoer in de
bakken.
Gijs
heeft
dan
ondertussen
het
vleesvee
gevoerd. We ontbijten samen en
ondertussen is Sophie ook
wakker. Na het ontbijt ga ik de
controleronde maken bij de
witvleeskalveren en wordt de
gezondheid van de kalveren goed
nagekeken. Gijs gaat verder bij
het vleesvee. Een aantal keer per
week gaat er vleesvee naar het
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slachthuis. Deze brengt Gijs zelf weg. Als deze dagelijkse standaard
werkzaamheden gedaan zijn, moeten nog de wekelijkse werkzaamheden gedaan
worden. Wat dit is verschilt per dag. Een aantal werkzaamheden zijn bijvoorbeeld
witvleeskalveren sorteren, vleesvee naar een andere stal verzetten, koeien
scheren, schoonmaakwerkzaamheden en administratie. En niet te vergeten de
verzorging van Sophie! Om vier uur in de middag beginnen we weer bij de
witvleeskalveren. Ik voer dan weer de melk, en Gijs doet de controleronde bij de
kalveren. Als laatste wordt het voer bij het vleesvee dan nog een keer
aangeschoven en wordt het vee nagelopen. Ons streven is om rond zeven uur ’s
avonds in de stal afgewerkt te zijn zodat we aan tafel kunnen!
Groetjes, Marjolein
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Ik vertrok: Hans van Deursen
In september 1998 zijn we naar Canada vertrokken op weg naar een
toekomst die niet te voorspellen was. Hoe gaat het iedereen af? En wat gaat het
worden? Het waren vragen die we ons stelden.
Na 10 jaar een melkveebedrijf te hebben gehad zijn we overgestapt naar
akkerbouw. De tractoren en machines hadden meer onze interesse dan het
melkvee. Daarnaast hadden we inmiddels een loonbedrijf en een machinehandel
opgebouwd. In de machinehandel was het merk Lemken in Canada onbekend.
Fendt tractoren wilde we voor zowel het loonwerk als de handel. Deze werden
enkele jaren zelf gebruikt en vervolgens verkocht.
De machinehandel is er nog steeds maar het loonwerk doen we alleen nog
maar op eigen land. We hebben nu genoeg land zodat we volop te werk hebben.
Al het land is biologisch en kunnen het volop beregenen als het nodig is. Het
onderhoud van de tractoren en machines is intussen in eigen beheer en sinds kort
zijn we gestart met een veevoerfabriek.
We hebben in de afgelopen 20 jaar niet stil gezeten: alles is gegroeid naar
een manier zodat het nog steeds een familiebedrijf is en toch ieder zijn eigen weg
kan gaan. Elkaar helpen waar nodig is, dan kom je ver.
Canada is groot, je kunt alle kanten uit en er is veel te doen. Voor een
dagje skiën rij je een half uurtje, maar ook meren zijn er genoeg om in te
zwemmen of met een boot te varen.
De familie is inmiddels uitgebreid met 6 jongetjes: helpers voor de toekomst. Na
20 jaar kunnen we wel zeggen dat het zeer zeker een goede keus is geweest om
de stap te zetten: je laat veel achter maar er is hier genoeg om dat in te vullen.
Greetings, The Van Deursen Family
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Interview: Jos Leenders
Voor ons interview van deze editie van de
ploeg gingen Carola en Dirk naar AstenHeusden om Jos Leenders een aantal
vragen te stellen. Dit naar aanleiding van
zijn verkiezing in het algemeen bestuur van
het waterschap Aa en Maas. We hebben
afgesproken bij Jos thuis aan de
keukentafel. Jos komt ons al tegemoet als
we uit de auto stappen en er is al meteen
allerhande gespreksstof. Binnen worden we
door Jos voorzien van koffie en wat lekkers
en beginnen we ons interview.
Wie is Jos Leenders?
Jos Leenders is 50 jaar en getrouwd met
Marga, ze hebben samen 3 kinderen. Een
dochter van 19, een zoon van 17 en een
dochter van 15.
Jos: Ik ben geboren op een boerderij tegen de bebouwde kom van Heusden. We
hadden destijds 11 ha akkerland en wat vleesvarkens en zeugen. Dat hebben we
daar nog wel wat kunnen doorontwikkelen en ook de akkerbouwtak groeide.
Maar eigenlijk paste het niet goed zo’n varkensstal tegen de bebouwde kom van
Heusden aan en daarom hebben we het bedrijf verplaatst.
Mijn ouders wonen daar nog wel en mijn broer Rob, waarmee ik het bedrijf samen
doe, ook. Op de locatie waar we nu zitten hebben Rob en ik nu 3600 vleesvarkens,
verder hebben we onze akkerbouwtak uitgebreid. Met eigendom en losse pacht
samen tot een dikke 100 ha. Mijn broer doet grotendeels het bedrijf en ik ben
parttime boer. Ik heb een volledige baan erbij als teeltbegeleider bij Agrifirm, met
als specialisme precisielandbouw en het interpreteren van data.
Verder ben ik nu bezig aan mijn 4e periode als raadslid voor het CDA in de
gemeenteraad van Asten. En nu ga ik dan het waterschap in voor het CDA.
Hoe ben je de politiek in gerold?
Eigenlijk hetzelfde als hoe ik er ook weer uitga. Als je de politiek uit wilt, dan moet
je vaak zelf voor een opvolger zorgen. Mijn voorganger moest dus iemand vragen
om hem op te volgen en zo ben ik erin gerold. De motivatie om ja te zeggen was
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een bepaalde nieuwsgierigheid en het beargumenteren van mijn standpunten.
Wat dat betreft lijkt verkopen, wat ik in het dagelijks leven ook doe, en politiek
ook wel op elkaar. De ander proberen te overtuigen van jouw gelijk. Nu zit ik zelf
dus alweer voor de 4e termijn in de gemeenteraad en is het tijd om mijn opvolging
goed te regelen.
Ben je tevreden met de verkiezingsuitslag?
Voor mezelf: super tevreden. Het CDA heeft echter 2 zetels ingeleverd, dat is
natuurlijk jammer. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we de verkiezingen
hiervoor 1 restzetel hadden gekregen, dus toen hadden we daar eigenlijk geluk
mee. Maar nogmaals, voor mezelf ben ik meer dan tevreden. In Deurne, Asten en
Someren had ik meer dan 4200 voorkeursstemmen en in totaal zelfs meer dan
5300. Ik heb ook veel campagne gevoerd, ook bij boeren en loonwerkers, dan is
het fijn dat mensen je ook steunen.
Wat wil je bereiken bij het waterschap?
Een slimmer inzicht op de stuwen in het gebied, zowel bij het bergen als bij het
afvoeren van water. Tegenwoordig weten we toch redelijk goed wat we aan
neerslag kunnen verwachten en waar het daarna heen stroomt. Je zou
bijvoorbeeld kunnen denken aan plas-dras gebieden waar overvloedige neerslag
heen stroomt, om het daarna weer terug te pompen naar hoger gebied en het
daar te laten infiltreren. Verder vind ik ook dat er teveel ervaring verloren gaat
door de vele wisselingen in de bezetting van de mensen in het veld bij het
waterschap.
Gaat er veel tijd in zitten en is het te combineren met je privéleven?
Er is in principe 1 algemene bestuursvergadering per maand op vrijdagmiddag.
Daaraan voorafgaand is er 1 dagdeel een commissievergadering en verder veel
lezen. Er zijn natuurlijk ook best wat keren dat er wat dingen samen zullen komen,
maar ik denk dat het goed te combineren is.
Hoe gaat het nu eigenlijk verder na zo’n verkiezing?
Dan krijgt de grootste partij het initiatief, die mag gaan formeren. Kijken welke
partijen een coalitie kunnen vormen. Ons waterschap heeft een algemeen
bestuur met 30 zetels, dit is het hoogste orgaan. Daarvan zijn 7 leden geborgd,
dat zijn 3 mensen die zijn aangewezen door de landbouw (onbebouwd), 3 door
industrie (bebouwd) en 1 die de natuur vertegenwoordigt. De overige 23 zetels
worden bezet door gekozen personen, waarvan ik er dus 1 ben. Water Natuurlijk
is bij deze verkiezingen als grootste uit de bus gekomen. Zij kijken nu met wie ze
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het dagelijks bestuur willen gaan vormen. Dat dagelijks bestuur wordt geleid door
de Dijkgraaf (die tevens voorzitter is van het algemeen bestuur) Dat is op dit
moment Lambert Verheijen. De Dijkgraaf wordt benoemd voor een periode van 6
jaar en is eigenlijk extra. Hij heeft geen stemrecht in het algemeen bestuur, wel in
het dagelijks bestuur.
Noot van de redactie: Daags na het interview werd bekend dat Water Natuurlijk
samen met het CDA en de Geborgde leden het dagelijks bestuur willen gaan
vormen.
Tot zover het serieuze gedeelte Jos. Heb je ook nog tijd voor hobby’s?
Vroeger heb ik wel handbal gespeeld, maar dat is toch al lang geleden. En
stijldansen heb ik lang gedaan. Tot in topklasse 2 toe, bij dansschool Manders in
Deurne. Tegenwoordig beperken we ons tot het maken van dagtripjes en maak ik
graag een Sudoku. En heel af en toe maken we een grotere reis, zoals een paar
jaar geleden. We zijn toen met het hele gezin 5 weken naar Canada geweest, waar
4 broers van mijn vrouw wonen.
Tot slot de vraag waar we ieder interview mee eindigen. Wat is je lievelingseten?
Ik ben dol op soep en dan vooral trujesoep. Dit is een soep van witte bonen in
tomatensaus, tomatenpuree, gehakt, paprika, uien en bouillonblokjes op smaak
gemaakt met sambal, bruine suiker en wat ketjap. Als hoofdgerecht is
Keeltjesstampot met spekjes favoriet (raapstelenstamppot) of als de nieuwe
aardappelen er weer zijn: gebakken krieltjes met tijm en dille. En als toetje
pudding in alle soorten, maar het liefste yoghurt met vanille of aardbeien vanille.
We bedanken Jos voor het fijne gesprek en keren weer huiswaarts naar de
Walsberg en Helenaveen.
Carola van de Beek en Dirk Hoogendoorn
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Algemene ledenvergadering: 24 april 2019
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 24 april
bij De Reizende Man in Deurne, zijn 2 nieuwe bestuursleden verkozen: Mario
Berkers en Ard van Calis. Mario Berkers gaat het voorzitterschap op zich nemen.
William Meulendijks was aftredend en niet herkiesbaar. Wij danken William voor
zijn jarenlange inzet voor ZLTO Deurne. In de volgende editie van De Ploeg zullen
de nieuwe bestuursleden zich kort aan u voorstellen. De huidige
bestuurssamenstelling vind u vooraan in deze uitgave.
Het was een mooi bezochte bijeenkomst, waarbij ook de nieuwe ZLTO
voorzitter Wim Bens een heldere presentatie gaf over zijn visie op ZLTO: geen lid
zijn van ZLTO is geen optie. De inhoud van deze presentatie zal binnenkort op de
site https://www.zlto.nl/deurne geplaatst worden.
Een kleine impressie van de avond:
Scheidend voorzitter
ZLTO Deurne,
William Meulendijks

Voorzitter ZLTO,
Wim Bens
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Afscheid van Hans Huijbers
Donderdag 4 april jl. was het afscheid bij Hans Huijbers thuis op zijn eigen erf in
Wintelre. Na 10 jaar stapt hij op als voorzitter van de ZLTO.
Onze Minister Carola Schouten, de commissaris van de koning Wim van de Donk
en de nieuwe voorzitter van ZLTO Wim Bens, spraken ook een kort woordje.
De laatste woorden van Hans als voorzitter, sprak hij paraderend tussen de bühne
en de eerste rij. Hij bleef dichtbij zichzelf als boer Hans Huijbers. Hij vertelt vol
passie en trots, maar ook recht-door-zee en filosofisch. Hieronder wat korte maar
boeiende uitspraken over ons boeren:
‘Het economische systeem blijft ons vasthouden in een tendens van
schaalvergroting en sturen op kostprijs. En dan vragen mensen zich af waarom we
nog steeds niks hebben gedaan aan de bodem en het landschap’.

‘Grond gaat in een recordtempo naar financiers en privé-eigenaren. We moeten
zien hoe we het grondeigendom in boerenhand houden’.
‘We drukken alles uit in de waarde van geld maar hoe voegen we waarden toe?
Hoe hard moet een boer lopen om efficiënt en voor zo laag mogelijke kostprijs te
produceren’.
‘Profileringsdrang van de supermarkten om de laagste prijzen. Als het altijd over
de laagste prijzen gaat betaalt iemand de prijs. De boer wel te verstaan. Als het
maatschappelijk middenveld en politieke systemen alle eisen, wensen, en
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gedachten blijven afwentelen op het boerenerf zonder het bedrog van ‘altijd de
laagste’ aan te spreken, dan loopt het systeem vast. Elke politicus die dit niet
aanpakt is het niet waard dat-ie op die plek zit’.

‘De reconstructie is een historische blunder. Ooit bedoeld om hinder
veroorzakende bedrijven te verplaatsen is een blunder geworden. Het enige doel
was 1000 tot 1500 bedrijven te verplaatsen. Daarvan zijn er nog geen 50
verplaatst. Toen de boeren aan de beurt waren is het gestopt. We hebben de
familiebedrijven niet geholpen. We hebben Brabant niet geholpen. Ik denk dat
mijn vader uiteindelijk gelijk krijgt: Onzin corrigeert z’n eigen’.
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Na zijn laatste woorden ‘Ik heb gegeven wat ik had’, volgde een staande ovatie.
Wim van de Donk overhandigde hem de provinciale onderscheiding Hertog Jan.
Zijn eerlijkheid en directheid werden zowel door Wim van de Donk als
landbouwminister Carola Schouten aangehaald.

40

41

Kom in de Kas 2019
Kom in de Kas is het grootste publieksevenement
van de Nederlandse Glastuinbouw. Dit jaar vond op
zondag 7 april jl. alweer de 42e editie plaats.
De deelnemende bedrijven van deze editie in onze
regio waren Aardbeienkwekerij Penninx in
Helenaveen, Levels Biofruit in Meijel, Multigrow in
Grashoek, Boomkwekerij Klimplant in Grashoek en
de Peelkant in Meijel.

De officiële opening voor genodigden vond plaats bij komkommerbedrijf
Multigrow in Grashoek. Er werden verschillende toespraken gehouden door o.a.
Wilma Delissen (burgemeester Peel en Maas), Hilko Mak (burgemeester Deurne),
Hubert Mackus (gedeputeerde Limburg), Leon Faassen (voorzitter LLTB) en Jean
Aerts (glastuinbouw Nederland).
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Maar liefst 13.000 mensen bezochten de deelnemende bedrijven van Kom in de
Kas. De ondernemers kunnen met trots terugkijken op een fantastische dag.
Vanwege het mooie lenteweer pakten veel mensen de fiets en volgden de route
door het prachtige landschap om de kassen te bezoeken. Al met al een geslaagde
dag!

Wil jij nog even nagenieten van deze geweldige dag? Of terugzien wat er ook
alweer allemaal te doen was bij de deelnemende bedrijven? Kijk dan op
www.komindekaslimburg.nl
Alle deelnemende bedrijven: bedankt voor jullie gastvrijheid!
NB.: de foto’s zijn genomen bij Multigrow en Aardbeienkwekerij Penninx.

43

Fiets4Daagse De Peel
Dinsdag 9 juli gaat de 44ste editie van de fiets4daagse weer van start. Wij hebben
er zin in. U ook?
Fiets4daagse “De Peel” met startplaatsen Deurne, Meijel, Stiphout en
Weert vindt dit jaar plaats van dinsdag 9 juli tot en met vrijdag 12 juli 2019. Dit is
de eerste week van de basisschoolvakantie.
Deurne heeft als startplaats “Zaal van Bussel”, St. Jozefstraat 77, Deurne.
Zowel voor fietsers als voor auto’s is er ruime parkeergelegenheid. Ook is er een
(beperkte) mogelijkheid om ’s nachts camera-bewaakt fietsen te stallen. Naast
een (tijdens de routes oproepbare) reparatiedienst is er elke ochtend van 09.00
uur tot 11.00 een reparateur voor kleine probleempjes aan de fiets beschikbaar.
Dit jaar zijn er weer prachtige, veilige routes uitgezet door en rond het
Brabantse en Limburgse Peelgebied. En er wordt ook gefietst door de
Dennendijkse bossen en het oostelijk deel van Limburg. Ons thema is en blijft:
fietsen voor iedereen. Voor jong en oud, voor gezinnen, voor ouderen en zeker
ook voor de oma’s en de opa’s met de kleinkinderen. Een week fietsen als
fantastische invulling van een gezonde, sportieve, gezellige en betaalbare eerste
vakantieweek.
Al enkele jaren sluiten wij aan bij gekozen thema’s van ‘Deurne, Palet van
de Peel’. Een initiatief van VVV Deurne, Gemeente Deurne, kunstenaars,
ondernemers en andere betrokkenen uit Deurne. Was vorig jaar het thema
‘Deurne viert eten 2018’, dit jaar is dat ‘Deurne uit de kunst’.
In 2018 was dat voor ons aanleiding om via de VVV contact en
samenwerking te zoeken met ZLTO Deurne, die ons vervolgens in contact bracht
met bezoekbedrijven. De intentie was en is om die samenwerking voort te zetten.
De samenwerking met ZLTO Deurne was een succes en heeft er voor gezorgd dat
we ook dit jaar bezoekbedrijven in ons programma opgenomen hebben én… één
daarvan aansluit op het thema van Deurne Palet van de Peel: Deurne uit de kunst.
Wij bezoeken namelijk de familie van Rooij in Ommel (boerenbedrijf, kunst en het
Brabants Kwartierke) en de familie Vogels (waterbuffels).
Ook het Toon Kortoomspark is weer opgenomen in de route en zorgt voor
een interessant programma voor de deelnemers. Mede in het kader van ‘Deurne
uit de kunst’. Daarnaast wordt Rijtven (ORO) aangedaan dat samen met ons een
programma opgesteld heeft, wat voor bewoners en deelnemers van de
Fiets4Daagse mooie momenten oplevert. Ook zullen de bewoners hun kunst
etaleren.
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Naast nieuwe initiatieven keren ook dit jaar weer een aantal, door de
deelnemers als fijn ervaren, items terug. Weliswaar aansluitend op
ontwikkelingen in de samenleving. Bijvoorbeeld een digitale fotowedstrijd in het
kader van ‘Deurne uit de kunst’. Daarnaast hebben we voor de kinderen onder
andere een routequiz, het versieren van een voorwerp, e.d. Ook voor
entertainment is ruimschoots gezorgd. Bij het ruime terras is dagelijks (live)
muziek. De fietsers worden dagelijks ‘binnengepraat’ door onze plaatselijke
troubadour: Tonny Wijnands.
Voor de kinderen zijn er springkussens en is er elke middag een
knutselhoek, begeleid door vrijwilligers. Elke dag is er om 17.00 uur voor de
aanwezigen een kinder- en volwassenloterij met mooie prijzen.
En tenslotte op vrijdagmiddag om 17.00 uur de afsluiting van de
Fiets4Daagse. In deze slotmanifestatie de verloting van de hoofdprijs: een
volwassenen- en een kinderfiets. Daarnaast de bekendmaking van een aantal
prijswinnaars en de reguliere dagloterij.
Maak er met z’n alle fijne fietsdagen van met als motto: ‘Fiets veilig en oplettend
en… kom elke dag weer blij en gezond aan de meet’
Jos Trienekens
Fiets4Daagse 2018:
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NIEUWE RUBRIEK: VRUGER WAR ALLES BITTER
Dit keer geen verhaal over ‘vruger’. Hopelijk zijn er volgende keer weer verhalen
om te plaatsen!
Elke editie willen wij namelijk graag een verhaal van vroeger plaatsen.
Dus heeft u een leuk verhaal, anekdote, of een waardevolle herinnering aan het
(boeren)leven van weleer, stuur dan uw verhaal in. U kunt ook contact opnemen
met een van de redactieleden. Wij komen dan langs om naar uw verhaal te
luisteren om dit vervolgens uitgewerkt in De Ploeg te plaatsen.
Wij zien uit naar uw verhaal!
Redactieleden van De Ploeg

Volg je Hart, dan kun je nooit verdwalen…
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Nieuws van onze adverteerder: ROBA
ROBA Advies checkt of uw
vergunning voldoet aan de
eisen van 2020
Stoppersregeling
Voor varkenshouders en
pluimveehouders die
deelnemen aan de
stoppersregeling komt per
1 januari 2020 een eind aan deze “gedoogsituatie”. Vanaf die datum moet het
bedrijf in de praktijk geheel voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting of
er mogen geen dieren meer binnen de inrichting aanwezig zijn.
Veel gemeenten hebben deze bedrijven reeds in het vizier, de kans is dan ook
groot dat hier vanaf 1 januari 2020 op zal worden gehandhaafd. Mocht u toch nog
door willen met uw bedrijf, dan zal spoedig een start gemaakt moeten worden
met de vergunningsprocedure. Dit jaar dient dan nog de vergunning geregeld te
worden en de stallen moeten in de praktijk aangepast zijn.
Ook als u van plan bent om te stoppen is het raadzaam om te bekijken wat daarna
de kansen en mogelijkheden zijn voor uw locatie. Zo bent u klaar voor de toekomst
met passende vergunningen, waardoor u de gemeente voor bent indien ze
overgaan tot het intrekken van de milieuvergunning.
Verordening
natuurbescherming
De gehele Brabantse
veehouderij staat dit jaar
voor een belangrijk
keuzemoment daar velen
een nieuwe vergunning
moeten indienen, welke
voldoet aan de strenge
Brabantse emissie-eisen.
Volgens de Verordening
natuurbescherming moeten
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stallen van intensieve veehouders, ouder dan 15 jaar en stallen van
rundveehouders ouder dan 20 jaar, per 1 januari 2022 emissiearm uitgevoerd
zijn. Iedere stal moet individueel voldoen aan de geldende emissienormen,
intern salderen is in de nieuwe verordening niet meer toegestaan.
Voor de varkens- en kalverenhouderij is het plaatsen van een luchtwasser
praktisch het enige stalsysteem dat aan die doelstelling kan voldoen. Deze wordt
echter door de provincie Noord-Brabant (en de sector) niet als gewenste oplossing
gezien. Tot op heden is enkel de gekoelde mestpan bij kraamzeugen een
alternatief welke voldoet aan de 85% ammoniakreductie, welke vereist is bij
varkens. Op dit moment wordt er door de provincie Noord-Brabant onderzoek
gedaan bij een twintigtalsystemen met bronaanpak. De ervaring leert echter dat
deze systemen dit jaar niet goedgekeurd worden.
De rundveehouderij kan gebruik maken van emissiearme roostervloeren. Indien
de vergunning dit jaar nog wordt ingediend is de ammoniaknorm bij melkvee 7,0
kg/dierplaats/jaar. Vergunningen welke volgend jaar worden ingediend moeten
voldoen aan een ammoniaknorm van 6,0 kg/dierplaats/jaar. Ook dit kan dus een
reden zijn om dit jaar een vergunning in te dienen.
Door dit jaar de vergunning in te
dienen krijgt u als ondernemer
de ruimte om de stallen aan te
passen op uiterlijk 1 januari
2022. In veel gevallen moet er
voorafgaand aan de
vergunningsaanvraag een
vormvrije MER-beoordeling
worden doorlopen. Deze
procedurestap neemt enkele
maanden in beslag.

De provinciale regeling is op dit moment zo geformuleerd dat u vanaf 1-1-2020 in
overtreding bent indien er geen passende vergunningsaanvraag is ingediend vóór
1-1-2020. Indien u in overtreding bent moet u direct voldoen aan de geldende
emissie eisen!
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ROBA Advies adviseert eenieder dan ook om zo spoedig mogelijk de benodigde
maatregelen voor uw bedrijf in kaart te brengen, welke noodzakelijk zijn om aan
de Verordening natuurbescherming te kunnen voldoen. Daarnaast wordt
geadviseerd om de procedure voor de vergunning spoedig in gang te zetten.
U kunt voor meer informatie
bellen met ROBA Advies, 0493242133. U bent natuurlijk altijd
welkom in ons nieuwe kantoor
aan de Heuvelstraat 12 te Deurne.
www.roba-advies.nl

De adviseurs Ben Spreeuwenberg, Eric Zegers, John Marcellis en Patrick Bijsterveld
staan voor u klaar!
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Raad het plaatje?
De goede oplossing van de vorige editie was: Peter Kuijpers.
Anneke Bankers heeft de loting gewonnen en inmiddels een leuk pakketje
ontvangen van De Peelbascule uit Helenaveen.
Vanaf nu starten we met een iets andere invulling van deze rubriek:
We noemen het Raad het plaatje. Het kan een te raden foto zijn van een plek in
de gemeente Deurne, een (oude) boerderij, vereniging of club, of een persoon.
Deze keer gaat het om de volgende locatie, waar is dit?

Weet u het goede antwoord, stuur uw oplossing dan naar:
Dirk Hoogendoorn
E-mail: dirkennicolehoogendoorn@gmail.com
Telefoon: 06-20449392
We verloten wederom een leuke prijs onder de goede inzenders!
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Nieuws van de Gemeente Deurne:
Controle door het Peelland Interventie Team, hoe zit dat?
Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam
onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, GemertBakel, Helmond, Laarbeek en Someren. In het PIT werken diverse partijen samen:
gemeente, omgevingsdienst, politie, veiligheidsregio, Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, NVWA, Belastingdienst en Senzer.
Het PIT controleert panden of locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Dit kan een horecazaak zijn, een
bedrijf op het bedrijventerrein, een woning of een agrarisch bedrijf.
Hoe ontstaat een controle?
Een controle wordt altijd voorafgegaan door een onderzoek. Vaak is de aanleiding
dat één of meerdere partijen binnen het PIT met een signaal komt over een
bepaalde locatie. Deze locatie wordt dan binnen het PIT besproken. De partijen
bekijken gezamenlijk welke informatie zij over die locatie hebben. Als er sterke
aanwijzingen zijn dat er wordt gehandeld in strijd met de wetten en regels, wordt
in gezamenlijk overleg besloten om een controle uit te voeren. Een controle kan
ook het gevolg zijn van meldingen die binnen komen bij het PIT. Denk hierbij aan
een pand dat voor veel overlast zorgt in een buurt. Buurtbewoners kunnen dit
(anoniem) melden bij PIT en ook dat kan aanleiding zijn voor een controle.
Hoe gaat een controle in zijn werk?
Bij een controle maakt het PIT eerst contact met de eigenaar of verantwoordelijke
van de locatie. Daarbij wordt aangegeven wat de instanties komen doen. De
controle wordt uitgevoerd in overleg met de eigenaar of verantwoordelijke op het
bedrijf. Bij de controle wordt de situatie in beeld gebracht en wordt bekeken of er
inderdaad wordt gehandeld in strijd met wetten en regels. Op basis van wat de
partijen aantreffen, volgt verder onderzoek en/of wordt handhavend opgetreden.
Na afloop verstuurt het PIT een persbericht met daarin de zaken die op de locatie
zijn geconstateerd. Als zaken nog niet zeker zijn, wordt erbij vermeld dat nader
onderzoek volgt. In een persbericht wordt nooit de naam of locatie van het bedrijf
vermeld.
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Welke instanties controleren?
Per controle wordt bekeken welke instanties nodig zijn om de situatie in beeld te
brengen. Elke organisatie werkt vanuit eigen taken en bevoegdheden. Zo
controleert de NVWA bijvoorbeeld op dierenwelzijn en op naleving van de
mestwet- en regelgeving. De gemeente en omgevingsdienst controleren op het
bestemmingsplan, vergunningen en milieuregels. De Veiligheidsregio controleert
op brandveiligheid, enzovoorts. Uitgangspunt is dat de omvang van de controle
en de hinder voor de betrokken ondernemer beperkt blijven. Doordat
verschillende instanties nodig zijn om een situatie in beeld te krijgen, is het soms
onvermijdelijk dat er meerdere organisaties bij de controle aanwezig zijn.
Informatie en tips
Inwoners en ondernemers kunnen overlastsituaties en verdachte situaties
doorgeven aan het Peelland Interventie Team. Dit kan anoniem per
telefoonnummer 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden
vertrouwelijk behandeld.

Meer weten?
Informeert u bij de gemeente naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen
via telefoonnummer 0493 – 38 77 11 of info@deurne.nl.
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Weidevogelbescherming: hoe gaat dat in de praktijk?
De werkgroep weidevogels van VWG de Kulert beheert samen met boeren en het
Brabants Landschap de stand van de weidevogels. Dit al gedurende 20 jaar.
Enerzijds verdwijnen, met de uitbreiding van de landbouwgebieden, de
leefgebieden waar weidevogels zich ongestoord kunnen ophouden. Anderzijds
trekt, met het toenemen van gecultiveerde leefgebieden, het aantal weidevogels
toe. Dit komt door het aanbod van gewassen en insecten op die percelen.
Voor het behoud van de weidevogelstand is het van belang dat de percelen met
beleid worden bewerkt. Wat houdt dit beleid in?
1. Markeren van legsels
Vrijwilligers van de werkgroep traceren de legsels. Deze worden op ca. 3 meter
gemarkeerd met bamboestokken in de rijrichting waarin het land wordt bewerkt.
Zo kunnen boeren en/of loonwerkers er bij hun werkzaamheden rekening mee
houden. Legsels van kieviten worden in een mandje gelegd. Bij de bewerking van

het land kan dit dan evt. op zij worden gezet. Belangrijk is dan dat het mandje
nadien op ongeveer dezelfde plaats (max. op 1 meter afstand wordt terug gezet.
Zijn er op een bepaald perceel veel legsels dan helpen onze vrijwilligers bij het
verplaatsen en terug zetten van de mandjes. De bewerking kan dan in een keer
doorgaan. Op deze omschreven manier beschermen we jaarlijks ca. 100 nesten.
2. Uitgesteld bewerken
Als het een perceel betreft waar maïs wordt verbouwd, wordt bewerking van het
land uitgesteld. De kievit krijgt de kans om ongestoord het legsel uit te broeden
en de kuikens vliegvlug te maken. In dit geval wordt er snelgroeiend maïs gezaaid.
In 2018 gaf dit overigens een betere opbrengst dan bij reguliere maïs uitzaaiing.
In overleg met onze werkgroep geeft het Brabants Landschap de boeren die
uitgesteld bewerken een vergoeding. Meer hierover is te vinden op de volgende
site:
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www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-ensubsidie/subsidiemogelijkheden/ subsidie-soortenbeleid/documenten-kansenvoor-de-kievit/
3. Braakzones aanleggen
Door de vogelbescherming van onze vrijwilligers, komt het overgrote deel van de
legsels uit. Cruciaal voor het voortbestaan van de weidevogels is dat de jonge
kuikens schuilgelegenheid hebben. Daarom leggen we met groepen vrijwilligers
rustzones aan rond de nesten van de grutto, wulp, tureluur en de gele kwikstaart.
De boeren die meewerken aan het instellen van rustzones, door bijvoorbeeld niet
te maaien, kunnen ook aanspraak maken op een vergoeding van het Brabants
Landschap. Dit omdat zij door niet te bewerken inkomsten mislopen. De
hierboven genoemde site geeft ook informatie over de regeling rustzones.
4. Predatie door vos en/of das voorkomen
De vos/das wordt buiten het bereik van legsels gehouden door omheining van een
perceel met rasters (schrikdraad). Sinds 2018 is dit mogelijk als predatie is
aangetoond of als de aanwezigheid van de vos/das bekend is.
De werkgroep weidevogels van VWG de
Kulert bestaat uit 14 enthousiaste
vrijwilligers die van februari t/m juni op de
woensdag- en zaterdag ochtend in de weer
zijn op de akkers van meewerkende
boerenbedrijven.
In 2018 zijn een
honderdtal legsels zeker gesteld. 80
daarvan (ca. 300 eieren) zijn uitgekomen.
Het
weidevogelbeheer
wordt
vnl.
uitgevoerd in het noorden van de
gemeente Deurne (Vlierden, Belgeren,
Bruggen, Halvemaanweg en Snoertsebaan)
bij een 30-tal boerenbedrijven. Met de
vrijwilligers die er zijn kunnen we alleen die
gebieden bestrijken.
Meer informatie kunt u krijgen via de coördinator van de werkgroep:
Aad van der Pol, E aadvanderpol@gmail.com , M 06-40151301
Bezoek ook onze website eens: www.vwgdekulert.nl
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Agenda:
Voor een overzicht van de diverse activiteiten in onze afdeling, neem eens een
kijkje op onze website: www.zltodeurne.nl
Om in elk geval alvast te noteren:
Het Boerenontbijt op zondag 8 september 2019

De dingen die werkelijk waardevol zijn, bezit
je niet, die heb je lief…
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De redactie van De Ploeg wenst u
een mooi voorjaar en fijne zomer toe!
Carola, Dirk, Horry, Lins, Marielle

Wij feliciteren
ZLTO Deurne
bestuurslid Yvon
Manders-Lenssen
en haar man Erik
met de geboorte van
hun zoontje Geert!
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