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Van de redactie,

Redactie:
Carola van de Beek
Horry Gouvernante

Beste Lezers,
Dirk Hoogendoorn
Het is ons weer gelukt om voor jullie een
Henk Verbaarschot
overvolle Ploeg samen te stellen. Met onze
Marielle Zwakhoven
gebruikelijke rubrieken erin, en daarnaast
onder andere een interview met de
Redactie en advertenties:
bestuursleden
van
de
nieuwe
Marielle Zwakhoven
belangenbehartiger
van
de
Parallelweg 149
varkenshouderij, het P.O.V. Verder
5754AM Deurne
schrijven de verschillende bestuursleden
zltodeurne@zlto.nl
over hetgeen hen de afgelopen tijd heeft
beziggehouden.
Het is de laatste Ploeg alweer van 2017. Een jaar waarin weer veel gebeurde
voor ons agrariërs. Positief: goede melkprijs, hoge biggenprijzen en dure eieren.
Ook verschillende tuinbouwproducten scoorden goed.
Jammer genoeg waren we ook (te) vaak negatief in het nieuws. Landelijk en dus
op tv meest in het oog springend: de fipronil affaire en de mestfraude. Maar ook
dichter bij huis met ‘stop de stank’ als uitschieter. Zeker zullen we een aantal
zaken nog verder moeten verbeteren. Maar een aantal partijen schiet wel heel
erg door in hun ongenuanceerde, totaal niet opbouwende kritieken en lijkt
hiermee alleen maar onze bedrijven kapot te willen maken.
Mijn respect gaat dan ook uit naar de afdelingsbestuurders die ik de afgelopen
decennia heb mee mogen maken. Zij hebben voor ons, de leden van ZLTO
Deurne, met bijna onuitputtelijke energie geprobeerd de belangen te
behartigen. Ik vind het dan ook jammer dat niet iedere agrariër van Deurne,
groot of klein, dit zo ziet en lid is van deze mooie organisatie.
Na ruim 10 jaar lid te zijn geweest van de redactie ga ik de pen doorgeven aan
een veel jongere agrariër Lins Keijzers. Als ik omkijk dan heb ik me met heel veel
plezier in mogen zetten voor wat ik zie als een ledenblad dat voor de leden van
ZLTO Deurne wat toevoegt aan datgene wat dagelijks/wekelijks al bij ons op de
deurmat valt. Dit samen met een team redactieleden waarmee het bijzonder
prettig samenwerken was. Hiervoor wil ik iedereen van harte bedanken.
Rest mij nog om namens de redactie iedereen een fijne, gezellige kerst en een
gelukkig en gezond 2018 toe te wensen!
Heel veel groeten, Henk Verbaarschot.
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Van de voorzitter,
Het is te gek voor woorden wat ze tegenwoordig allemaal uitkramen over onze
landbouw sector!
We worden over één kam geschoren en ze maken ons uit voor criminelen.
Ik vind het niet kunnen! We werken allemaal hard voor onze familiebedrijven die
Twenty Four Seven voor de hele samenleving het voedsel maken.
Het maakt niet uit of je tuinder, veehouder of akkerbouwer bent: we hebben er
allemaal mee te maken.
Het ergste is dat een paar personen steeds erg belastende leugens blijven
verspreiden die vervolgens door de media wordt opgepikt en groot gemaakt
worden. Erg jammer. Dit gaat namelijk ten koste van de hele samenleving: zowel
op sociaal vlak als op het vlak van onze eigen nationale voedselproductie.
Wij hebben als ZLTO, samen met onze leden uit alle sectoren, juist erg veel
energie gestoken om de samenleving te versterken. En de verbinding tussen
boer en burger weer te verbeteren. Ook komend jaar zetten wij hier weer volop
op in en laten we ons niet gek maken.
Ik heb vroeger altijd geleerd eerlijkheid duurt het langst!
Ik wens u allen, namens het hele bestuur van ZLTO Deurne, Fijne Feestdagen
en een mooi en succesvol 2018 toe!
William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne.
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Van de bestuurstafel:
Gemeenteraadsverkiezingen
De meeste partijen hebben ondertussen de lijsttrekker en de kandidatenlijsten
publiekelijk bekend gemaakt. De huidige wethouders hebben zich ook alle drie weer
kandidaat gesteld. Ondertussen zijn alle partijen uitgenodigd voor ons lijsttrekkersdebat
op maandag 12 maart.
Hendrik Hoeksema zal deze avond gaan leiden. Hendrik is programmaleider Transitie bij
ZLTO, en was voorheen namens de PVDA 9 jaar wethouder in de gemeente Oss met de
portefeuille wonen, welzijn&zorg, milieu en duurzaamheid. We hopen u allen te mogen
begroeten op deze avond zodat u op woensdag 21 maart een juiste keuze kunt maken in
het stemhokje.

We Are Food 2018
In de vorige editie schreven we al dat we aan willen aanhaken bij diverse activiteiten
zodat we op een eenvoudige manier een groot publiek kennis kunnen laten maken met
een aantal agrarische bedrijven. Zo willen we tijdens de fietsvierdaagse, die gehouden
wordt van 10 t/m 13 juli, de fietsers de mogelijkheid bieden om te stoppen op een
boerenerf. Ze kunnen dan bijvoorbeeld kort in de zichtstal kijken, door de koeienstal
fietsen en iets lekkers van het boerenerf proeven. Op dit moment zijn we met de
organisatie van de fietsvierdaagse aan het bekijken welke boerderijen op de routes
liggen en geschikt zijn om voor te stoppen. De fietsvierdaagse trekt tussen de 600-800
fietsers per dag. We hopen op jullie medewerking!
Op 2 en 9 september organiseren we weer samen met Natuurpoort de Peel het
boerenontbijt. Dit boerenontbijt zal plaats evenals voorgaande edities plaats gaan vinden
op de voorgang in een koeienstal.
Ook hebben we besloten om Toer de Boer weer te organiseren. Net zoals vorige editie
willen we 3-4 bedrijven hun deuren laten openen. We proberen is samenwerking met
VVV Deurne te zoeken naar een geschikte datum. Mochten jullie een leuk idee hebben of
wil je graag je bedrijf openstellen voor het publiek dan horen wij dat graag.

Hermen Vreugdenhil
Op vrijdag 3 november heeft statenlid Hermen Vreugdenhil van de Christen Unie een
bezoek gebracht aan onze afdeling. Dit was naar aanleiding van de sleutelactie. Het doel
van dit bezoek was uitleggen wat de gevolgen zijn van het beleid dat op 7 juli jl. is
vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. Het eerste bezoek werd gebracht aan
Fokzeugen- en vleesvarkensbedrijf van Gijsbers-Meulendijks VOF in Deurne. Het bedrijf
telt op dit moment 300 zeugen en 3000 vleesvarkensplaatsen. Iwan Gijsbers vertelt dat
de strategie van het bedrijf een gesloten gezinsbedrijf is, dat voldoet aan alle
voorwaarden op het gebied van het besluit huisvesting, dierenwelzijn en milieu en dat
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produceert voor de Nederlandse markt binnen het concept KDV - Beter Leven. Het
bedrijf is begonnen met 120 zeugen en 750 vleesvarkens. In 1993, 1997, 2007 en 2014
zijn er uitbereidingen gedaan in de vleesvarkens of in de zeugen met als doel weer
gesloten te worden. Door het Brabantse beleid moeten investeringen naar voren worden
gehaald, dit zorgt voor een ernstige verstoring in het investeringsritme. De
ontwikkelingsmogelijkheden worden fors beperkt en gezinsbedrijven kunnen dit niet
meer behappen.
Op het bedrijf van de familie van Paassen in Vlierden, krijgen we uitleg van Marly. Een
jonge onderneemster die graag in de voetsporen van haar ouders wil treden. Ze hebben
135 melkkoeien die gemolken worden met 2 robots. Het is de bedoeling dat er in de
toekomst middels eigen opfok gegroeid gaat worden naar 200 melkkoeien. Op dit
moment zijn zij bezig met een uitbreiding van de melkveestal en een kalverenstal. Hier
kunnen we de gevolgen van het beleid in de praktijk zien. De vloer die gelegd moet
worden in de melkveestal is vele malen duurder, en de vloer die op dit moment gelegd
wordt in de kalverenstal voldoet niet volgens de nieuwe regelgeving. Een andere keuze is
er op dit moment niet. Kapitaalvernietiging, omdat je op voorhand weet dat deze vloer
15 jaar na het afgeven van de bouwvergunning vervangen dient te worden, zodat ze wel
voldoet aan de nieuwe regels.
De familie van Paassen komt door het beleid ook voor veel hogere investeringskosten te
staan. Het gevolg is waarschijnlijk dat de bedrijfsovername pas op een veel later tijdstip
plaats kan vinden.
We denken dat we Hermen Vreugenhil voldoende hebben kunnen uitleggen over de
gevolgen van het beleid voor de gezinsbedrijven. Hopelijk lukt het hem om de gegeven
adviezen door te voeren in het toekomstige beleid.

3e herziening bestemmingsplan buitengebied
Het college van B&W heeft het plan aangeboden aan de gemeenteraad voor de
vergadering van 19 december. Het college legt de gemeenteraad dit plan ter vaststelling
voor. Er wordt voorgesteld een aantal wijzigingen door te voeren ten opzichte van het
ontwerpplan. Op de zienswijze die door ZLTO Deurne is ingediend, is gereageerd. Dit
heeft geleid tot één kleine aanpassing in het plan. Overige punten zijn om verschillende
redenen niet aangepast. Het bestemmingsplan is vooraf nog behandeld in de
vergadering van de Commissie Ruimte en Economie op 12 december.
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
Afgelopen zomer is de vakgroep melkveehouderij aan de slag gegaan met een
nieuwe visie voor de melkveehouderij. Door in gesprek te gaan met leden is de
vakgroep uiteindelijk tot een nieuwe visie gekomen. Waar willen we staan in
2025. Belangrijke thema’s daarbij zijn diversiteit, samenleving en circulair
ondernemen. Afgelopen november is de nieuwe visie gepresenteerd. Deze is te
vinden op de site van de ZLTO (zoekterm “nieuwe visie”).
Dit jaar komen we in onze sector termen tegen waar we een paar jaar geleden
nog nooit van gehoord hadden. Termen zoals “stalmelk”, “standstill”, “verplichte
weidegang” en “fosfaatplanner” zetten dit jaar volledig in het teken van minder
dieren, duurzamer, diervriendelijker en bovenal onzekerheid voor ons als
melkveehouders.
Het is zeker een onzekere tijd met veel onduidelijkheden voor de toekomst. Wil,
én kan ik al die extra investeringen wel doen? Wil ik met al de nieuwe “wetjes en
regeltjes”, nog wel melkveehouder blijven? Hoe staat mijn bedrijf ervoor en wat
zijn de juiste stappen op dit moment of in de nabije toekomst? Heel veel vragen
hebben we allemaal, met voor ieder bedrijf verschillende antwoord
mogelijkheden. Om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken in de
melkveehouderij zijn er diverse huiskamerbijeenkomsten en najaars
bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijkomsten werd u bijgepraat over onder
andere het provinciaal beleid en fosfaatrechten.
Na zeven jaar weggeweest te zijn, hebben we eindelijk weer een nieuwe minister
van Landbouw. Carola Schouten is sinds november de nieuwe minster van LNV.
Jarenlang is het ministerie van LNV ondergeschoven geweest bij Economische
zaken. Het huidige EZ is opgeheven. Daarvoor in de plaats zijn het ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij en het ministerie van Economische zaken
gekomen. Als boerendochter staat Schouten nu al hoog aangeschreven bij de
meeste melkveehouders. De afgelopen maanden kon zij voor de
melkveehouderij direct aan de slag met het fosfaatakkoord.
Eind november werd duidelijk dat het fosfaatrechtenstelsel definitief in januari
2018 in werking treed. In het reductieplan van dit jaar werd er gereduceerd op
basis van het aantal GVE’s. Fosfaatrechten worden vanaf januari uitgedrukt in
kilogrammen fosfaat (1 recht = 1 kilogram fosfaat). Hoeveel kilogrammen fosfaat
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u mag produceren komend jaar is gerelateerd aan de melkproductie en het
aantal dieren die u had op 2 juli 2015. Vanaf 1 januari 2018 worden
fosfaatrechten verhandelbaar. Vanaf die datum kunt u fosfaatrechten bij- of
verkopen. De meeste zuivelorganisaties en de CRV hebben rekentools
ontworpen om meer inzicht te krijgen in uw bedrijfsspecifieke situatie rondom
fosfaatrechten. Ook op de site van RVO vind u een duidelijke uitleg over
fosfaatrechten.
In het laatst kwartaal van dit jaar zagen we een dalende prijs van de
melkpoeders. De boterprijs is na een hoogtepunt, een diepe val, nu op een
redelijk stabiel prijsniveau gebleven. De melkprijs is dit jaar alsmaar gestegen en
bleef de laatste maanden redelijk stabiel boven de €40 cent gemiddeld. Laatste
maand van dit jaar laat de melkprijs een kleine prijsdaling zien. Hopelijk zet deze
daling in het nieuwe jaar niet voort, en kunnen we ondanks alle onzekerheid
toch rekenen op een goede melkprijs.
Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2018.
Groeten, Yvon Manders.
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Vakgroep Varkens
Het is zo ver!
De regionale en landelijke besturen van de POV zijn gekozen.
Dat wil zeggen dat vanaf 1 januari 2018 de POV van start gaat als de nieuwe
landelijke belangenbehartiger voor de varkenshouderij.
Dat wil dan ook zeggen dat de vakgroep varkenshouderij van ZLTO stopt. Er
wordt alleen nog een sectorvertegenwoordiger aangewezen worden, die
namens ZLTO de varkens aangelegenheden waarneemt, en zal communiceren
met de POV.
Ook voor ons als afdeling Deurne gaat er het een en ander veranderen. Alle
leden van de POV gaan mee betalen voor de lokale belangenbehartiging, en dat
zal dan ook leiden tot drukkere bijeenkomsten.
ZLTO Deurne zal vanaf 1 januari 2018 dan ook alle POV leden uitnodigen voor
deze bijeenkomsten zodat wij én de POV-leden op de hoogte blijven van alle
actualiteiten.
Voor meer informatie over het bestuur kijk op www.pov.nl
Verderop in deze uitgave kun je ook het interview lezen dat redactieleden van
De Ploeg hielden met drie nieuwe regiobestuurders van de POV.
Bij vragen kun je ook altijd bellen of mailen.
William Meulendijks.
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Portefeuille Water:
Midden oktober hebben we een overleg gehad met het waterschap in Deurne,
naar aanleiding van de klachten over het maaien door de nieuwe aannemer
Pennings Groenvoorziening. Het waterschap gaf toe dat het allemaal nog niet
liep zoals het hoort te lopen en dat ze achterliepen op het schema. Ze hebben
het werkoverleg met de aannemer dan ook geïntensiveerd, om er zo wat korter
op te zitten en weer volgens planning te kunnen maaien.
Het waterschap gaf ook uitdrukkelijk aan dat als er klachten zijn over het
maaien, het niet of te laat maaien of als er schade is toegebracht aan gewassen
of bijvoorbeeld poorten, afrastering of gebouwen, dit zo snel mogelijk te
melden bij Pennings of bij het waterschap. Dan wordt er contact met u
opgenomen om deze schade te vergoeden of te repareren.

Herzieningsbeleid Hemelwaterafvoer
De Gemeente Deurne is ook aan het nadenken hoe ze beter water kunnen
conserveren / vasthouden om zo bij zware buien de wateroverlast te verkleinen
en het rioolsysteem minder te belasten. In woonwijken en op industrieterreinen
worden nu wadi’s aangelegd, die bij piekbuien vol kunnen lopen en zo water
bufferen. Ook denkt de Gemeente na hoe ze dit in het buitengebied kunnen
realiseren . Het is de bedoeling dat er bewustwording gecreëerd wordt bij de
burgers en ondernemers, om in de toekomst bij piekbuien het water langer vast
te houden om overlast te voorkomen.
Groeten John Verhoeven, ZLTO Deurne.
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Fietstocht en BBQ Dorpscommissie Vlierden:
Eenentwintig juli jl. was het weer zover: er een dag tussen uit met andere
collega-boeren van de ZLTO leden uit Vlierden. We hadden prachtig weer.
‘s Morgens om 10 uur werden we ontvangen op de mooie locatie bij Willy en
Coby Teuwen. Na een kopje koffie en wat lekkers erbij gingen we met de fiets op
pad. Na kriskras over mooie wegen kwamen we bij hoveniersbedrijf De Oude Eik
in Liessel terecht. Bij aankomst kregen we een likeur van geitenmelk met blauwe
bessen, daarna stond er een heerlijke lunch op ons te wachten waaronder een
kroket van geitenvlees. Na ons buikje rond te hebben gegeten kregen we een
rondleiding van Mark en Astrid op hun boerderij De Eikenhof die vanaf 2009 hun
grote hobby is. Op het erf bevonden zich voornamelijk oud-Hollandse
dierenrassen, waaronder de Nederlandse landgeit. Zo willen Mark en Astrid
graag meehelpen aan het instant houden van bepaalde rassen, om mensen mee
te laten genieten van hun beestenboel. Mark heeft ook als hobby handmatig
klompen maken. Het was allemaal erg interessant.
Voordat we weer naar Vlierden fietsten, kregen we vragen mee die we goed
moesten beantwoorden om een grote prijs in ontvangst te mogen nemen.
‘s Avonds werden we weer terug verwacht voor een barbeque. Buiten stonden
nog wat oude gereedschappen die we moesten raden. Het was een zeer mooie
dag. Alle lof voor de organisatie!
Gerda Linskens.
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Tour de Boer 2017: De deelnemende bedrijven
Kuijpers Farmer v.o.f. en het Spekrijt:
Van tevoren konden we niet inschatten hoeveel bezoekers er zouden komen.
Maar we hadden er ons goed op voorbereid. Voldoende familie en vrijwilligers
ingeschakeld. Iedereen wist dat hij of zij die dag kon worden geappt met de
boodschap te komen. Ook hadden we een ruime koffie, thee en limonade tafel.
Voor de inwendige mens waren er lekkere stukjes verse worst van onze eigen
varkens. Voor de zekerheid toch nog extra worstjes geregeld. Alles goed
opgesteld zodat eenieder er goed bij kon en in de stallen kon kijken. Sommige
waren er al heel vroeg bij: de koffie en thee moesten nog worden uitgestald.
Henk hield bij de stallen het toezicht
en gaf tevens uitleg over de varkens.
Mijn opdracht was bij de gespeende
biggen en het Spekrijt. Dit was erg
populair bij de jonge kinderen.
Sommige hadden nog nooit een

varken gevoeld
en
waren
verbaasd over
de warmte en
de zachte huid.
Storm het paard
vonden
de
meeste kinderen de leukste attractie. Ook hadden Henk en ik een ouderwetse
schommel gemaakt. Het touw waar vroeger hooibalen mee werden gebonden,
hebben wij gevlochten en voor de schommel gebruikt.
Wat een mooie Tour de Boer dag hebben wij beleefd op ons bedrijf Kuijpers
Farmers, maar ook bij onze dieren in de wei van het Spekrijt. Vele bezoekers,
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jong en oud vonden het leuk om een inkijk te krijgen in het leven bij ons op stal.
Maar ook het proeven van een lekker stukje verse worst was een succes.
Frans van de Weijer had een mooie kraam over het turfsteken. Allerlei
gereedschappen waren uitgestald, en mooie stukken hout met planten die erin
groeiden. Dit is echt een oud ambacht.
Wij willen eenieder bedanken die
heeft meegewerkt. Niet te
vergeten ZLTO Deurne, Voergroep
Zuid,
Coppens
Diervoeding,
Innoporc Geert-Frans Wassenberg,
Frans van de Weijer en Karel
Hoonings Timmerwerk. Het was
een bijzondere ervaring met
mooie gesprekken!
Horry Gouvernante.

Hanneke en Peter Verberne: terugblik 2017
In 2016 werd samen met Agri Meets Design, Foodlab Peel, wijzelf en
ontwerpster Ester van de Wiel een kunstproject afgerond. Het eindresultaat was
een functionele moderne slaapwagen, die midden in het weiland kan staan met
als doel dat burgers het agrarische leven nog intenser kunnen beleven.
Om dit project een vervolg te geven in Deurne zelf, ontstond samen met Henk
Kuijpers en Horry Gouvernante (ook deelnemers aan het Foodlab Project)en hun
fotografe Tineke Schuurmans, om een tentoonstelling in museum De Wieger te
organiseren. Dit plan bleek uiteindelijk niet te realiseren, vandaar dat we met
ZLTO Deurne en de Natuurpoort een comité hebben gevormd om te kijken wat
kunnen we wél in 2017 konden organiseren. Dit werd o.a. het Pop-Up restaurant
in de Kasteeltuin, Tour de Boer en twee Boerenontbijtdagen op
melkveebedrijven.
In aanloop naar deze activiteiten vonden we goede PR heel belangrijk, dus
hebben we gekeken naar mogelijkheden in etalages van Deurne om het zo onder
de aandacht te brengen bij de burgers. Na een gezellige brainstormsessie kwam
het idee om ons zelf “letterlijk en figuurlijk bloot te geven” door een fotoserie.
Ook vonden we het feit dat een boerderij zintuigenprikkelend is, heel goed
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hierbij aansluiten. De 5 zintuigen zijn
daarom tot uiting gekomen in de foto’s:
horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Zo
gezegd zo gedaan. De teksten en prachtige
foto’s van Tineke zijn uitgestald in de
Stationsstraat in Deurne. Ook hebben we
een leuke wedstrijd georganiseerd waarbij
producten, vervaardigd van delen van het
varken of de koe werden tentoongesteld
waarvan je dit niet zou verwachten, omdat
er zo weinig bekend over bekend is.
Zelf waren we ook deelnemer aan Tour de
Boer. Al met al kunnen we zeggen dat
nagenoeg alle georganiseerde activiteiten
voorspoedig en naar tevredenheid zijn
verlopen, met een grote schare bezoekers,
waaronder vele burgers. Dit was ook ons
uiteindelijke doel: de sector nog meer in
een positief daglicht te krijgen.
Familie Hanneke en Peter Verberne, www.schooteindhoeve.nl
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Oesterzwammenkwekerij van Lieshout:
Tour de Boer is natuurlijk een hele
mooie gelegenheid om je bedrijf
eens te laten zien aan alle burgers
hier in de regio. Daarom hebben
wij deze kans ook met beide
handen
aangegrepen.
De
oesterzwammenteelt
is
vrij
onbekend. In Nederland zijn
ongeveer 25 kwekers, en nog een
tiental
stadslandbouwers
die
oesterzwammen
kweken
op
koffiedrap. Uit ervaring weet ik dat
het merendeel van de mensen nog nooit een oesterzwam heeft geproefd en ook
niet weet hoe deze paddenstoel groeit.
Ons doel werd dus laten zien hoe oesterzwammen groeien, maar nog
belangrijker: hoe proeft een oesterzwam en wat kun je er allemaal van maken.
We hadden drie van de zes
teeltruimtes open gesteld. In de
eerste teeltruimte stonden de
oesterzwampakketten nog maar
een paar dagen. Hier hing een
zomerklimaat
zodat
het
mycelium goed kon groeien, net
zoals in de natuur in de zomer
onder de grond ook gebeurd. In
de tweede teeltruimte stonden
de
pakketten
vol
met
oesterzwammen. Daar hing een
herfstklimaat, 15 graden met een luchtvochtigheid van bijna 90%. De derde
teeltruimte was leeg en klaar om nieuwe pakketten in te zetten. De bezoekers
waren verrast en bijzonder geïnteresseerd. Er werden veelvuldig foto’s gemaakt
van de pakketten die vol stonden met trossen oesterzwammen.
Naast het groeiproces hadden we een drietal kraampjes ingericht waar de
bezoekers de oesterzwammen konden proeven.
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In het eerste kraampje werden de
oesterzwammen gebakken in olie en
gekruid met een beetje peper en zout.
Dit is de meest simpele manier van
bereiden en zo proef je de
vleesachtige smaak die de oesterzwam
heeft. Ze vielen erg goed in de smaak,
ook bij de kinderen. Hier werden wij
natuurlijk erg blij van.

In de tweede kraam werden de Paddo
Bites gepresenteerd. Dit is een
product dat gemaakt is van de
oesterzwamvoetjes.
Doreen
Westphal, fooddesigner van Botanic
Bites, heeft dit in het kader van het
project FoodLab Heroes ontwikkeld.
Hierover heb ik in de vorige editie van
de Ploeg uitgebreid geschreven. Ook
deze Paddo Bites vielen erg goed in
de smaak. Wat minder enthousiast
waren de bezoekers over de naam, die riep namelijk wat vraagtekens op. De
naam hebben we daarom in de verdere ontwikkeling van het product aangepast.
Het is de Planti15 geworden.
In kraam nummer drie konden
we ons nieuwste product
presenteren, de blended burger.
Een burger die voor 50% uit beef
en 50% uit oesterzwammen
bestaat. In de Verenigde Staten
is de blended burger een trend.
De blended burger is gezonder
en
smaakvoller
dan
een
beefburger. Door het mengen
van
oesterzwammen
door
rundergehakt krijg je een
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reductie van 40% kcal, 50% vet, 35% zout en 50% cholesterol. Door de structuur
en de umami smaak van de oesterzwam proef je niet dat er oesterzwammen
door het gehakt gemengd zitten. Het publiek was enorm verrast door de smaak
van de burger, ook bij de kinderen viel hij in de smaak. Meer oesterzwammen
eten zonder de smaak van het vlees te verliezen. De burger werd door ons BBQ
team op de Big Green Egg bereid, maar smaakt net zo lekker wanneer deze in de
pan wordt gebakken.
De blended burger is in samenwerking met het Streeckhuys ontwikkeld en ligt nu
daar in de winkel onder de naam Smoodburger.
De dag begon met een kleine regenbui maar al snel kwam de zon hiervoor in de
plaats. We hebben zo’n 700 bezoekers mogen ontvangen en we hopen dat we ze
op een leuke manier kennis hebben laten maken met de oesterzwammenteelt
en dat de oesterzwam vaker op het menu komt te staan: heerlijk gebakken of
verwerkt in een burger.
Wij kijken terug op een super geslaagde dag!
Mariëlle van Lieshout.
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Damesstudieclub: het programma 2018
Hallo Dames,
Ook wij willen nog een klein woordje tot jullie allen richten zo op het einde van
het jaar.
Wij, de leden van de damesstudieclub van Deurne e.o., willen jullie allen fijne
kerstdagen toewensen, een goede en gezellige afsluiting van het jaar meegeven
en natuurlijk een spetterend en sprankelend 2018 toewensen. Maak er met
familie, vrienden en kennissen een sfeervolle tijd van, want je kunt dit elk jaar
maar één keer doen!
Van januari tot april draaien wij met onze damesstudiegroep het tweede
gedeelte van het seizoen, en natuurlijk zijn alle vrouwen die interesse hebben
hier welkom.

16 januari: Bedrijfsbezoek bij Melanie van Dijk voor de varkenshoudsters.
23 januari: Excursie naar Schippers Bladel voor de rundveehoudsters. Met
uitleg over het bedrijf, een lunch en een bezoek aan de nieuwe hy-care stal. Tijd:
11.00 uur tot 15.30 uur.
27 februari: Een middag over multifunctionele landbouw in het Boerenhuis van
Ron Bankers. Er komen diverse sprekers en is voor al onze studieclubleden.
Eind maart/begin april: Excursiedag.
Zin om ook eens een keer te komen luisteren of om lid te worden? Bel of mail
dan naar één van onderstaande dames. Voor het geld hoef je het niet te laten
want voor ZLTO-leden is dit gratis.
Wij hopen dat jullie er weer zin in hebben en dat wij bij de bijeenkomsten op
jullie aanwezigheid kunnen rekenen!
Met vriendelijke groet,
Petra Raymakers (mts.raijmakers@comveeweb.nl)
Inie Peters (hennyeninie@hetnet.nl)
Wilma Berkers (m.belgeren@tiscali.nl)
Mieke van Paassen (paashof@planet.nl)
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Rundveestudieclub: winterprogramma 2018
Beste leden, partners en meewerkende gezinsleden van
Rundveestudieclub Deurne,
Ook voor dit jaar hebben we, zo denken wij, een interessant winteravond
programma weten te organiseren. Het betreft een 5-tal avonden, telkens op
maandag vanaf 20.15 uur.
De locatie blijft ook hetzelfde: Gemeenschapshuis De Kastanje, Hoofdstraat 62,
5757AP te Liessel.

Het programma 2018 ziet er als volgt uit:
Maandag 15 januari:
Voeding is een terugkerend thema is ons programma. De heren Wim Martens en
Martijn Smits van veevoerbedrijf Havens zullen ons die avond meenemen bij dit
belangrijk onderwerp.
Maandag 19 februari:
In 2018 is het inmiddels veel besproken fosfaatrechtenstelsel een feit. Wat zijn
met dit stelsel de economische, juridische en fiscale gevolgen voor onze
bedrijven. Mr. Bart Voet van Economisch-fiscaal-juridisch adviesbureau Remie
geeft tekst en uitleg in een ook voor ons begrijpelijke taal.
Maandag 19 maart:
Met enige regelmaat hoor je van een verschrikkelijk voorval met het mixen van
mest. Echter wist je dat ook kuilgassen tot ernstige gezondheidsschade kunnen
leiden. Kortom de risico’s van zowel mest- als kuilgassen worden deze avond
behandeld. Dit zal gebeuren door Mw. Jetty v. Middelkoop van de brandweer
omgeving Amsterdam. Een avond die eigenlijk iedereen zou moeten bezoeken
gezien de enorme risico’s en onwetendheid in de sector over dit onderwerp.
Een interessant en uitdagend programma zo dachten wij.
De contributie voor dit winterprogramma bedraagt dit jaar slechts 40,Inderdaad alweer een verlaging van 10,- (waar maak je dit nog mee?!).
Voor dat bedrag krijg je naast een boeiend programma ook nog 3 consumpties
per avond tijdens de studiebijeenkomsten en 1 consumptie aan de bar. Opgave
geschiedt door het overmaken van de 40,- euro.
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Voor niet-leden: Staat dit programma je aan en houd je ook van mee
discussiëren of na-buurten met collega-rundveehouders, informeer er naar of
geef je op bij een van onderstaande bestuursleden.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur rundveestudieclub Deurne,
Willem Aldenzee
Ard van Calis
Hendrik kersten
Koen van Leeuwen
Wilbert van Paassen
Corne Sijben
Peter Verberne

06-13814284
06-11200844
06-10510287
06-10509244
06-13903065
06-50954466
06-51835855
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Jongeren in de veehouderij: Luuk Verbaarschot
Als jonge boer zal ik mezelf even
voorstellen:
mijn naam is Luuk Verbaarschot, 18
jaar oud en ik woon in de Walsberg
samen met ons mam Mieke, ons pap
Peter en mijn oudere broers en zus
Joep, Frank en Loes. Ik ben
opgegroeid op een varkensbedrijf
waar ik altijd mee hielp. In 2008 heeft
ons pap het bedrijf verkocht en is bij
ome Henk op het melkveebedrijf gaan
werken. Sinds mijn 12e ben ik zelf ook
werkzaam op dit bedrijf. In het begin
was het vooral meehelpen met
melken en de kalveren voeren. In de
loop van de jaren zijn er veel dingen
veranderd en heb ik veel geleerd.
Tegenwoordig ben ik op school of aan
het werk bij de koeien.
Na de basisschool ben ik gestart op
het Hub van Doorne College in Deurne. Ik weet al vanaf jongs af aan dat het
boerenleven bij mij past, en heb daarom de richting landbouw-breed gedaan.
Vervolgens ben ik begonnen aan de opleiding melkveehouderij niveau 4, op het
CitaverdeCollege in Horst. Hier krijg ik les in vakgerichte en economische vakken.
We krijgen ook praktijklessen over vruchtbaarheid, insemineren, klauw
bekappen en voeding. Deze opleiding hoop ik dit jaar af te ronden. Vervolgens
wil ik graag naar de HAS, hiervoor volg ik nu een doorstroomprogramma.
Een van mijn hobby’s is gezelschapsspelen doen met de familie, vooral
Kolonisten. Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd in de fokkerij, ik zoek dan ook
graag naar nieuwe stieren om te gebruiken en ik wil de hele veestapel uit mijn
hoofd leren.
Tijdens mijn opleidingen heb ik op verschillende melkveebedrijven stage
gelopen. Hier heb ik veel vaardigheden opgedaan en kunnen ontdekken wat
voor een bedrijf bij mij past. Zo heb ik afgelopen zomer bij een melkveebedrijf in
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de provincie Zeeland stage gelopen met 700 koeien. Daar heb ik geleerd hoe
belangrijk het is om te blijven ondernemen als je je bedrijf gestaag wilt
voortzetten.
In de toekomst hoop ik van mijn passie mijn werk te maken. Graag zou ik een
eigen bedrijf willen beginnen. Dit zal wel lastig worden. Maar ons pap zegt altijd,
waar een wil is, is een weg.
Het boeren zal anders worden dan nu. Er komen nieuwe technologieën, en de
regelgeving en markt veranderen ook door de jaren heen. In mijn ogen moeten
we in de toekomst zo efficiënt mogelijk melk produceren: dus met zo min
mogelijk hoogwaardig voer en arbeid een goede productie behalen.
Hopelijk ziet de regering ook in de toekomst het belang van de agrarische sector
in, zodat de volgende generatie hun kwaliteiten kan laten zien.
Groeten, Luuk Verbaarschot.
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Het gezin van: Jan en Francien van Roij
Hallo Ploeglezers,
Henk Verbaarschot heeft ons, namens de redactie van de Ploeg, gevraagd om te
vertellen over een dagje uit ons gezin. Ik heb daar heel voorzichtig ja op gezegd,
want ik kon geen keuze maken uit een bepaalde dag. Geen één dag is bij ons
namelijk hetzelfde qua (werk-) indeling. Daarom wil ik jullie iets vertellen over
ons in het algemeen en ons gezin aan jullie voorstellen.
Wij zijn familie van Roij en wonen aan de Belgerenseweg in Vlierden. Jan en ik
hebben vier zonen. Jan is loonwerker in hart en nieren, het is tevens zijn grote
hobby en passie. Het loonwerk is hollen en stilstaan, en zeer afhankelijk van het
weer. In drukke periodes ondersteunen de jongens Jan met de werkzaamheden.
Ikzelf (Francien) doe de bedrijfsboekhouding en run met liefde en plezier het
huishouden.
Rick en Frank hebben beide een eigen onderneming. Frank, Sjef en Jannes zijn
kraanmachinist van beroep en daarnaast volgt Jannes nog de opleiding tot
Middenkader functionaris Infra.
Een hele speciale dag uit het jaar 2017 was voor ons 3 november. Onze zoon
Frank heeft samen met zijn vrouw Karlijn 2 zonen gekregen. Wij zijn trotse opa,

34

oma, ooms en tantes geworden van een tweeling: Jens & Stan. Wat een rijkdom
is dat! Hier kan geen Liebherr of Fendt aan tippen. Ik kan hier nog uren over
vertellen, maar ik mag maar 1 A4-tje volschrijven van Henk.

Op dit moment, de maand november, is het rustig wat betreft het loonwerk. Het
is nu weer tijd om de werkplaats in te duiken om de machines te onderhouden.
Dit gebeurt veelal in de avonduren met op zijn tijd een kop koffie en een pilsje.
Het nieuwe seizoen lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel en het materieel
moet in februari weer in orde zijn. De grond- en sloopwerken zijn minder
seizoensgebonden en gaan het hele jaar door.
Goed werk leveren, en tevreden mensen daar doen we het allemaal voor.
Dan rest mij nog om iedereen een hele fijne en gezellige decembermaand toe te
wensen. En alvast een mooi maar vooral gezond 2018.
Lieve groeten, Francien van Roij.
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Hoe word ik boer….?: Henk Kerkers
Het animo om boer te worden neemt de laatste 20 jaar af. De redactie van de
Ploeg vroeg mij om een stukje te schrijven met als onderwerp ‘Hoe ik het in mijn
hoofd heb gehaald om op mijn vijftigste nog mijn bedrijf Bijzonder Brabants te
starten. Ofwel: Hoe word ik boer?
Het boerenhart heeft altijd in me
gezeten. Mijn ouders hadden
vroeger een traditioneel gemengd
bedrijf, met koeien, varkens,
kippen, koren en aardappelen. Na
de HAVO ging ik naar de HAS in
Den Bosch en volgde ik de
richting veehouderij. Toen ik in
1980 aan de HAS begon had ik het
idee dat ik melkveehouder wilde
worden net als twee andere
broers. In 1984 werd er door
Gerrit Braks roet in het eten
gegooid. Onze minister van
landbouw bedacht toen samen
met de andere EU ministers om in
1985
de
superheffing
(melkquotum) in te voeren. Dat sprak mij niet aan. Ik wilde graag zelf als boer vrij
zijn om te bepalen hoe te ondernemen en hoeveel te produceren. In Brussel en
Den Haag werden veel teveel regels bedacht en daar had ik geen zin in. Na mijn
studie heb ik met veel plezier gewerkt voor de Praktijkschool Horst, de Rabobank
organisatie en de Gemeente Deurne.
In het voorjaar 2014 had ik het besluit genomen om na ruim 10 jaar te stoppen
als wethouder. Dat betekende, dat ik voor mezelf mocht nadenken, wat ik
daarna zou willen gaan doen. Dat boerenhart bleef kriebelen in me. In mijn vrije
tijd ben ik altijd actief geweest met moestuinieren, wat mijn moeder mij met de
paplepel heeft ingegeven. Ook was ik inmiddels een aantal jaren als vrijwilliger
betrokken bij de Ossenbeemd. Daar hield ik me bezig met de groentetuin,
waarbij ik graag zoveel mogelijk mensen en vooral kinderen liet kennismakenmet
groenten. Waar komt ons eten vandaan? Hoe groeien, en hoe verzorg je
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groenten? Hoe smaken groenten? En van lekker eten houd ik, dat is ook een
hobby van me.
In mijn hoofd was de keuze snel gemaakt. Ik wilde zelf gaan ondernemen.
Bijzondere groenten telen in de open lucht op een zo natuurlijk mogelijke manier
en mensen daar heerlijk van laten eten, dat was mijn droom/passie als
ondernemer. En dan begint het pas. Plannen maken hoe dit te gaan realiseren.
Dat was niet makkelijk, omdat het niet iets was, wat al veel andere deden. Ik ben
me gaan oriënteren. Op internet is veel te vinden en ik ben bedrijven en
groentetuinen gaan bezoeken. Daarnaast heb ik met veel mensen over mijn
plannen gesproken om hun mening te vragen en ideeën aan te dragen. Ik heb
een ondernemingsplan geschreven: hoe ik mijn bedrijf wilde starten en hoe ik
dat de eerste drie jaar wilde ontwikkelen. Ik had een ondernemerscoach met wie
ik kon sparren over mijn plannen.
Samen met Marianne ben ik vervolgens op zoek gegaan naar een locatie om
onze boerderij te starten. In oktober 2014 kochten we de oude boerderij aan de
Breemortelweg 21 met twee hectare grond.
Eind 2014 heeft HAS Kennistransfer een marktonderzoek voor mij uitgevoerd om
te toetsen of het beoogde marktsegment en de beoogde groenten aansloten bij
de wensen van de markt. Als belangrijkste kwam daaruit, dat ik me voor mijn
afzet het beste kon richten op restaurants en niet op boerderijwinkels, wat wel
het oorspronkelijke plan was.
Mijn opgebouwde kennis van moestuinieren kwam prima van pas, maar was
lang niet toereikend om snel te starten. In het voorjaar van 2015 hebben drie
studenten van de HAS hun afstudeeropdracht ‘Het ontwikkelen van een
teeltplan voor een nieuw groente concept’ uitgevoerd op ons bedrijf. Dat was
bedenken wat en hoe iets te doen, en dat onmiddellijk in de praktijk brengen.
Daarnaast heeft Piet van
der
Haas,
de
teeltadviseur
van
Mertens mij met raad
en daad bijgestaan. Drie
ervaren ondernemers
(Ria Joosten, Roger
Engelberts en Jan van
Rijsingen)
heb
ik
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gevraagd om mij gedurende drie jaren tijdens de opstart te adviseren. En voor
de verkoop van mijn groenten ging ik zelf met overall en klompen op pad.
Inmiddels zijn we bezig aan het derde teeltseizoen. Ieder jaar leer ik nog heel
veel. Niet alles loopt zoals gepland. Zo was het plan om ons volledig te richten op
de teelt en verkoop van bijzondere groenten. Dat blijft ons primaire bedrijf, maar
daarnaast hebben we nog twee activiteiten. Als eerste het op de ouderwetse
manier inmaken van groenten en het verkopen als streekproduct. En als tweede
het organiseren van evenementen, arrangementen en educatie op de boerderij.
Zo zijn we met een aantal boeren in de Peel bezig om in 2018 te starten met
Klasseboeren, een educatie programma voor leerlingen van het basis en
voortgezet onderwijs.
Dus hoe werd ik boer? Omdat ik het wilde en met gezond boerenverstand.
Henk Kerkers.
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Kerstrecept van Bijzonder Brabants:
Risotto met rode biet en smeltende brie
500 gram rode biet
1 liter kippenbouillon
1 eetlepel olijfolie
1 ui fijn gesneden
3 teentjes knoflook fijn gehakt
250 gram risotto rijst
100 ml witte wijn
blaadjes van enkele takjes tijm
50 gram (room)boter
250 gram roombrie in dikke plakken
peper en zout
Rode biet schillen en in blokjes van 1 cm snijden.
Breng de blokjes biet en de bouillon op middelhoog vuur aan de kook en laat de
biet in 10 – 15 minuten garen. Giet de biet af en bewaar de bouillon.
Smoor de ui in 1 -2 minuten glazig in de olijfolie. Doe de knoflook en de rijst erbij
en roer 1 – 2 minuten tot de rijstkorrels een olielaagje hebben. Doe de wijn in de
pan en laat deze zachtjes borrelend inkoken. Voeg nu steeds een soeplepel
bouillon toe en laat deze al roerend door de rijst opzuigen. Ga zo door totdat alle
bouillon is opgenomen en de risotto beetgaar is. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
Roer de rode bietblokjes door de
risotto.
Roer de boter en tijm door de
risotto
Breng op smaak met zout en peper
Laat zo 2 minuten staan.
Schep de risotto in diepe borden.
Leg hier een plak brie bovenop en
laat deze een beetje smelten.
Smakelijk eten!
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Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, hebben wij
politiek
Deurne
diverse
stellingen
voorgelegd. Hierop kon enkel met Ja of Nee
geantwoord worden. Elke partij kon
vervolgens een korte toelichting geven op 1
stelling in maximaal 4-5 regels tekst.
Het geeft alvast een eerste oriëntatie over
hoe de diverse fracties ten opzichte van de Deurnese agrarische sector staan. Dit
wordt verder uitgediept tijdens de debatavond op maandag 12 maart 2018.
Gespreksleider van de avond is Hendrik Hoeksema van ZLTO Den Bosch. Jullie
ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze avond, waarbij er volop ruimte is
voor discussie en het stellen van vragen.
De stellingen:
1. De Nederlandse land- en tuinbouwsector produceert kwalitatief goed
voedsel tegen een goed betaalbare prijs. In Deurne slagen wij hier
bijzonder goed in. *JA/NEE
2. Agrarische bedrijfsgroei moet mogelijk blijven in Deurne. *JA/NEE
3. Het glastuinbouwgebied aan de Langstraat in Deurne komt er. *JA/NEE
4. In Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen, de zogenaamde VAB’s,
moet het mogelijk zijn andere (al dan niet agrarisch gebonden)
activiteiten te ontplooien. *JA/NEE
5. Boeren zijn en blijven zeer belangrijk voor Deurne. *JA/NEE
De uitkomst:

Stelling

DOE!

CDA

PA/GL

VVD

DeurneNu

1

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

2

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

3

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

4

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Toelichting:
42

DOE!
Stelling 2: DOE! Zet in op duurzame en rendabele agrarische bedrijven, die
produceren in evenwicht met hun omgeving. Samen hebben we daarin een
opgave. Er moeten duidelijke kaders op het gebied van milieu en gezondheid
zijn, terwijl de agrarische sector ook een toekomstperspectief wordt geboden.
Gebruik de kennis van Brainport en Greenport daarbij.
CDA
Stelling 2:

Agrarische bedrijfsgroei zal per saldo niet leiden tot groei van het
aantal dieren vanwege dierquota (andere bedrijven stoppen namelijk). Vanwege
bestaande wetgeving leidt het wel tot lagere emissies, verbetering van
dierenwelzijn, brandveiligheid en andere maatschappelijke wensen.
Progressief Akkoord/Groen Links
Stelling 1: Aan een groot deel van de producten kleven veel nadelen. Daarbij
komt dat er te veel dieren zijn in Deurne die de lucht – water – grond vervuilen.
Wij zijn voor biologische landbouw en biologisch boeren. Voor meer toelichting
zie www.progressiefakkoord-groenlinks.nl.
VVD
Stelling 2:

Belangrijk voor VVD Deurne is dat we alle rotte appels echt gaan
aanpakken. Wat ons betreft is de tijd van hand boven het hoofd houden echt
voorbij. Daarnaast is het belangrijk om geen regels te stapelen. De landelijke en
provinciale overheid maken al regels genoeg.
DeurneNu
Stelling 2: Wij vinden het niet belangrijk om het te hebben over over hoe groot
een agrarisch bedrijf is, of hoeveel dieren worden gehouden. Wat voor ons telt is
HOE onze boeren te werk gaan. De agrarische ondernemers die toekomstgericht
denken, nieuwe technieken toepassen, en er aandacht aan besteden om op een
goede manier in de omgeving te passen verdienen het om te mogen groeien!
Transparant Deurne: wil de standpunten tijdens het lijsttrekkersdebat op 12
maart uitdragen en verdedigen, en volstaat voor nu met een korte toelichting:
TD staat positief tegenover agrarische ondernemers. Het buitengebied is echter
niet enkel voor hen bestemd. TD neem een duidelijke passage over de landbouw
en de gezondheidsaspecten op in het verkiezingsprogramma.
PvdA: heeft geen reactie ingestuurd.
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Het Interview met: 3 nieuwe regiobestuurders van de POV
Voor het interview in deze editie zijn wij te gast bij Wilfred Bankers. We worden
ontvangen door drie enthousiaste nieuwe regiobestuurders van de Producenten
Organisatie Varkenshouderij. We mogen er trots op zijn dat twee van hen vanuit
onze ZLTO - afdeling vertegenwoordigd zijn. Dit zijn Wilfred Bankers en Willem
Berkers. Daarnaast is ook Eric Stiphout, de voorzitter van regio Zuid-Oost
Brabant aanwezig. Met een lekkere kop koffie erbij, gaan we van start met onze
vragen.
Wie zijn Eric Stiphout, Wilfred Bankers en Willem Berkers ?
Eric Stiphout is 47 jaar, en woont in Boxmeer. Samen met zijn broer runt hij een
gesloten varkensbedrijf in Sambeek. Daarnaast hebben de broers nog een
akkerbouwtak. Eric is getrouwd en heeft twee kinderen. Bestuurlijke ervaring
deed hij onder andere op bij de Rabobank en bij Cumela Nederland. Ook was Eric
7 jaar voorzitter van de Metworstrennen in Boxmeer; een paardenrace met
15.000 bezoekers op carnavalsmaandag. Hij is ZLTO-lid van de plaatselijke
afdeling en heeft zijn nieuwe functie met beide handen aangegrepen.
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Wilfred Bankers is 45 jaar, en woont op Klein Bruggen in Deurne. Hij runt een
zeugen- en daarnaast ook een leghennenbedrijf. Wilfred is getrouwd en heeft
drie kinderen. Bestuurlijke ervaring deed hij op bij Boerenbond Deurne, waarvan
hij 8 jaar bestuurslid was. Verder zat hij 10 jaar in de ledenraad van TopigsNorsvin. Wilfred is zowel NVV- als ZLTO-lid. Zijn belangrijkste motief om
bestuurder van de regionale POV te worden is het naar buiten brengen van één
varkensgeluid.
Willem Berkers is 25 jaar, woonachtig in Vlierden. Hij heeft een relatie en samen
met zijn ouders runt hij een zeugenbedrijf in Heusden en een vleesvarkensbedrijf
in Meijel. Bestuurlijke ervaring heeft Willem als bestuurslid en voorzitter (sinds 2
jaar) van het AJK. Willem heeft nog een hele toekomst voor zich in de sector. Hij
wil graag dichter bij het roer staan, en dat is dan ook zijn belangrijkste motief
voor zijn nieuwe functie.
Wat is de POV en hoe is deze ontstaan ?
De POV is een producentenorganisatie opgericht door, voor en van
varkenshouders. Nadat in januari 2015 het productschap van Vee en Vlees werd
opgeheven, kreeg de varkenshouderij de kans een producenten organisatie op te
richten. Een groep varkenshouders nam het initiatief, en daarmee de taken van
voorheen de PVV op zich. Belangrijkste doelstelling is het vormen van 1 collectief
vanuit de varkenshouderij met de boer aan het roer. De POV wordt gefaciliteerd
door zowel de NVV als de LTO. De twee voormannen van de NVV en LTO gaan
volgens Eric goed samen, wat natuurlijk heel belangrijk is. De POV bestaat uit
twee organen, de ALV (algemene ledenvergadering) en het bestuur. Het bestuur
is gekozen door de leden. De besluitvorming wordt uiteindelijk bepaald door de
leden tijdens de ALV. Verder wordt ons uitgelegd dat het stemrecht als volgt
wordt verdeeld: 30% stemrecht voor het dagelijkse bestuur en elke regio krijgt
10% stemrecht.
De POV is onderverdeeld in regio`s. Hoeveel zijn er dat ?
De POV is verdeeld in zeven regio`s. Per regio zijn 5 tot 7 bestuurders gekozen.
Ons gebied valt onder de regio Zuid-Oost Brabant met 6 bestuursleden. Naast
Eric, Wilfred en Willem zijn dat Jos van Vonderen uit Zeeland, Marc van Erp uit
Sint-Oedenrode en Henny Driessen uit Someren. Het dagelijkse bestuur bestaat
uit 7 personen incl. Ingrid Jansen (voorheen NVV) en Eric Douma (voorheen LTO).
Samen hebben zij 30% stemrecht. Verder zijn er 7 regio-voorzitters, elk met 10%
stemrecht vertegenwoordigd. Elke regio belegt maandelijks een
werkgroepoverleg met diverse onderwerpen die op dat moment spelen.
Standpunten vanuit de regio worden door de voorzitter overgebracht in het
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landelijk bestuur, waar een democratische beslissing valt. Het landelijk bestuur
zal uiteraard verantwoording afleggen naar de ALV. Per 1 januari 2018 zal het
nieuwe bestuur van start gaan.
Hoeveel procent van de varkensboeren is POV-lid?
Het aantal ondernemers dat lid is kan niet in procenten worden benoemd. Dat
komt omdat veel boeren meerdere UBN-nummers hebben. Wel geven de
mannen ons aan dat zo`n 80% van de productie is aangesloten. Eric: “Ons advies
is, wordt allen lid van de POV, inclusief het lidmaatschap van de lokale ZLTOafdeling. Hoe meer leden, hoe krachtiger ons geluid!”.
Wat worden jullie taken als regiobestuurder?
De belangrijkste taken van regiobestuurders worden: het verbinden van leden,
leden tevreden houden en werving van nieuwe leden. Eric: “De betrokkenheid
bij onze regionale afdeling is het allerbelangrijkste. Daarvoor gaan wij ons
inzetten. Goede contacten met lokale afdelingen van de ZLTO is erg belangrijk
vanwege de kracht van de ZLTO op lokaal niveau”. Alle drie zeggen het
onverteerbaar te vinden dat op de kleinere, vaak goede gezinsbedrijven de
hardste klappen zullen gaan vallen. Wij van de redactie denken dan in stilte even
terug aan de woorden van Willem in het Provinciehuis afgelopen zomer, aan de
stilte daarna…. én het applaus dat volgde!
Kunnen jullie uitleggen hoe de contributie geïnd gaat worden?
De contributie kan rechtstreeks afgedragen worden aan de POV, maar ook via de
rekening van (Z)LTO, zodat men maar 1 factuur krijgt.
Wat zijn de belangrijkste pijlers van POV?
We krijgen op deze vraag een opsomming van een aantal lopende zaken
waaraan wordt gewerkt.
 De vitalisering van de varkenshouderij (denk aan Holland Varken). De
veranderde wensen van de consument vragen om aanpassing.
Dierwelzijn en milieu zijn hierbij essentieel.
 De ondersteuning van ketenconcepten.
 Het vernieuwde aan- en afvoer systeem (i&R systeem).
 De lopende rechtszaken tegen de provinciale plannen in Brabant.
 De ROK-regeling (stoppersregeling voor belastende bedrijven).
 Het mestverwerkings investerings fonds.
 De POV regeling voor stalkeuringen. Het waarborgen van kwaliteit is van
groot belang om de marktpositie te versterken.
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Hoe combineren jullie deze functie met je eigen bedrijf/gezin?
Eric: “Voor mij maakt de samenwerking met mijn broer het makkelijker om van
huis te kunnen. Bovendien zal het hoofdzakelijk in de avonduren tijd gaan
kosten. De kinderen zijn al op een leeftijd dat het niet nodig is om altijd thuis te
zijn”.
Wilfred: “Ik weet nog niet zo goed hoe dat straks zal gaan. Ik heb wel de
medewerkers op het bedrijf, maar ook de kinderen hebben me nogal eens
nodig”.
Willem: “Bij ons zijn ons pap en mam nog altijd mee aan het werk. Indien nodig
sta ik `s morgens vroeger op of ga `s avonds wat langer door”.
Hebben jullie nog tijd voor hobby`s/sociale bezigheden?
De hobby van Eric zijn vooral zijn paarden. Zijn kinderen rijden paard en pony.
Verder bezit hij een renpaard, samen met enkele vrienden. Wanneer deze
wedstrijden loopt, gaat hij kijken. Op z`n tijd gaat Eric nog graag uit.
Wilfred heeft oude tractoren als hobby. Toertochten rijden in onbekende
streken vindt Wilfred fantastisch mooi. Verder gaat hij graag met het gezin op
vakantie. Hiervoor wordt twee keer per jaar tijd vrij gemaakt.
Willem voetbalt bij het 2e elftal van Vlierden. Wij begrijpen uit zijn verhaal dat
hierbij de 3e helft van de wedstrijd ook heel belangrijk is !
Zoals altijd onze laatste vraag: wat is je lievelingsgerecht?
Eric: gewoon Hollandse Pot, stamppot met worst!
Wilfred: Aardappelen met saus, bonen, varkenshaasje!
Willem: Spaghetti-Bolognese!
In onze varkenshouderijsector staat de komende jaren heel wat te gebeuren.
Juist ook daarom is de betrokkenheid bij de lokale afdeling erg belangrijk. Deze
mensen gaan zich inzetten voor ons aller belang. U kunt ten alle tijden
aankloppen bij een van hen. Wij bedanken Eric, Wilfred en Willem voor dit fijne
gesprek, en wensen hen veel succes met de nieuwe uitdaging !
Dirk Hoogendoorn & Carola van de Beek.
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Even voorstellen: Fleuren accountants en belastingadviseurs
In al veel uitgaven van De Ploeg heeft u onze advertentie kunnen zien, maar we
vinden het leuk om ons op deze manier nader voor te mogen stellen aan u.
Wij zijn een klein accountantskantoor met agrarisch specialisme en zijn gevestigd
in Beek en Donk. We hebben veel cliënten in Deurne en omgeving. Oprichter
Twan Fleuren zit al 18 jaar in het vak: "Ik ben in 1999 begonnen en heb op drie
verschillende kantoren in de regio gewerkt. Op 1 januari 2012 heb ik me in Beek
en Donk gevestigd. Mijn broer Frank was tot voor kort werkzaam op een
accountantskantoor in Helmond en is ons team komen versterken, waardoor we
nu met 6 collega´s klaar staan voor onze cliënten. Ik ben erg blij met de groei,
maar ik wil de kwaliteit van onze dienstverlening wel waarborgen, met een
persoonlijke en cliëntgerichte benadering."

Waarom ben je destijds voor jezelf begonnen? Twan: "Heel simpel eigenlijk: ik
wilde de cliënt meer centraal stellen dan de kantoren deden. Ik houd van korte
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lijnen, van persoonlijk contact
en ik wil mijn cliënten kennen.
Ik beheers veel disciplines en
wil er voor de cliënt álles
uithalen. Daar halen wij ook
onze energie uit. Maar ik wil
een meerwaarde zijn op ieder
gebied. Dat kan in mijn ogen
alleen als je op je eigen manier
kunt werken en de cliënt écht
kent.”
Frank vult aan: "Dat was
een van de redenen om
de overstap te maken
naar het kantoor van
mijn broer. Mij trekt ook
het een-op-een contact
met de cliënt, en de écht
cliëntgerichte en
persoonlijke werkwijze.
Het is prettig om samen
met familie aan een
onderneming te bouwen,
zoals onze cliënten dat ook doen.”
We kennen de kneepjes van het vak, bedienen vele MKB-ondernemers en zijn
gespecialiseerd in de agrarische sector. Klein en groot. Daarbij werken we
gedreven, creatief en transparant, tegen aantrekkelijke tarieven.

Wilt u graag persoonlijk kennis maken, laat het ons weten of kom gerust eens
langs.
Fleuren Accountants + Belastingadviseurs
Piet van Thielplein 44, Beek en Donk
Info@fleursom.nl / 0492-820153
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Wie is deze persoon....?
De foto uit de vorige editie was van … Cor van de Beek.
Wij hebben een prijs verloot onder de goede ingestuurde inzendingen:
Carolien en Jos Joosten uit Liessel hebben een leuk pakketje ontvangen van
boerderijwinkel Manders.
Dit keer weer een nieuwe opgave:

Denkt u het te weten, 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 Rabobank:
Deurne: gemeente met de meest innovatieve en
duurzame veehouderij van Europa
Deurne maakt het. En niet zo’n beetje, maar veel. Vlees, melk, aardappels,
aanrechtbladen, roosters, trailers, pizza’s en nog veel meer. En daar mag Deurne
best een beetje trotser op zijn. Want echt iets maken is de basis onder de
economie van Nederland en ook van Deurne. En bij dat trots zijn hoort dan ook
trots op de veehouderij in Deurne, een sector die het in zich heeft om de meest
innovatieve en duurzame van Europa te worden.
De veehouderij wordt regelmatig overstelpt door negatieve berichtgeving.
Fijnstof, geur, ammoniak, fosfaat, mestfraude. En bij die berichtgeving wordt
Deurne vaker dan gemiddeld genoemd. Het klopt dat in Deurne veel dieren
wonen. Wat niet klopt is dat deze dieren voor meer overlast zorgen. De overlast
neemt niet toe, maar neemt juist al jaren af. De gemeente zelf publiceert daar
ieder jaar een raadsbrief over die dit met feiten onderbouwt. Als die feiten je
niet goed uitkomen, dan kun je er uiteraard vraagtekens bij plaatsen of ze wel
kloppen. Zelfs als sommige van die vraagtekens kloppen doet het niets af aan de
richting: die is positief!
Toch kan en moet het nog beter om in de toekomst voldoende ruimte voor de
veehouderij in Deurne te houden. Het moet met nog minder uitstoot, met nog
minder overlast en nog duurzamer. Voorbeelden in de regio laten al zien dat dit
kan. Om de volgende stappen te maken zullen verdergaande innovaties nodig
zijn in de totale keten van de dierhouderij. Het ondernemerschap is daarvoor in
de regio aanwezig. Wij willen dat ondernemerschap heel graag ondersteunen.
Met geld, met advies, met ons netwerk.
Wij geloven niet in een veehouderij met alleen maar biologische bedrijven, of
met alleen maar kleinschalige bedrijven, of met alleen maar knuffeldieren. Of in
minder dieren als oplossing voor alle problemen. Wij geloven juist in Deurne als
gemeente met de meest innovatieve en duurzame veehouderij van Europa. Met
een sector waar inwoners, gemeente én ondernemers trots op zijn!
Jorrit Dekkers | manager Agrarisch | Telefoon: 06 – 22 21 20 31
jorrit.dekkers@rabobank.nl
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Nieuws van de Gemeente Deurne:
Ondersteuning voor eigenaren lege stallen en schuren
Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen een bijdrage
krijgen in de advieskosten voor het bepalen van een nieuw toekomstperspectief
voor hun gebouwen. Ook eigenaren in de gemeente Deurne kunnen gebruik
maken van deze zogenoemde VAB-Impuls.
Op dit moment staat zo’n 10% van de stallen en schuren op het Brabantse
platteland leeg. Volgens onderzoek verdubbelt die hoeveelheid de komende tien
jaar. Lege stallen en schuren vormen een risico voor verwaarlozing en
verloedering van het landschap. Ze brengen risico’s voor de gezondheid met zich
mee en ze zijn aantrekkelijk als broedplaats voor criminaliteit. Vaak liggen er
asbestdaken op de gebouwen. Deze daken zijn vanaf 2024 verboden.

Voucher voor advies
VAB-Impuls bestaat uit een kennisplatform en een voucherregeling en is bedoeld
voor eigenaren van stallen die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt
worden. VAB staat voor Vrijgekomen Agrarische Bebouwing. Eigenaren kunnen
met een voucher een beroep doen op deskundigen van VAB-Impuls. Zij
ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over
sloop of herbestemming.
Voor de eerste periode van de voucherregeling (oktober 2017-januari 2018) stelt
de provincie € 300.000 beschikbaar. Daarmee kunnen naar verwachting 80 tot
100 eigenaren worden geholpen. Op basis van de ervaringen stelt de provincie in
2018 en 2019 opnieuw vouchers beschikbaar.
De vouchers kunnen worden aangevraagd bij Stimulus, via de website
www.vabimpuls.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

Versterking redactie De Ploeg:
In de vorige editie was de oproep voor een nieuw redactielid geplaatst. Henk
Verbaarschot verlaat onze redactie namelijk na 10 jaar trouwe dienst. Wij zijn blij
dat versterking inmiddels gevonden is. Met ingang van de volgende editie maakt
Lins Keijzers deel uit van de redactie van ons ledenblad De Ploeg.
Wij danken Henk voor zijn inzet en wensen Lins veel succes!

Wij wensen jullie Fijne Kerstdagen en een Goed, Gezond en
Mooi 2018 toe!
- Redactie van De Ploeg Carola-Horry-Dirk-Henk-Marielle
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