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Van de redactie,
Beste Lezers,

Redactie:
Carola van de Beek
Horry Gouvernante
Dirk Hoogendoorn

Lins Keijzers
Voor jullie ligt de eerste Ploeg van 2018. De
Marielle Zwakhoven
late winter ligt al weer een tijdje achter ons.
Menigeen heeft in die tijd overdacht: waar
Redactie en advertenties:
gaan we wat telen. Een heel gepuzzel
Marielle Zwakhoven
tegenwoordig. 80% Gras als je met de
Parallelweg 149
derogatie mee wilt doen, een derde gewas
5754AM Deurne
als je niet met de derogatie mee wilt of kunt
zltodeurne@zlto.nl
doen, vruchtwisseling, mest afvoeren en
toch genoeg zelf overhouden om alles te
kunnen bemesten. Maar als het dan voorjaar is, dan kan er in een korte tijd weer
veel gebeuren. Een mooie, drukke tijd.
Als ik dit schrijf hebben we net een paar mooie dagen gehad, maar ook behoorlijk
wat regen, april doet wat ie wil. Maar toch, de lente is begonnen.
We hebben geprobeerd om weer een gevarieerde Ploeg samen te stellen. Voor
het eerst in 10 jaar zonder Henk Verbaarschot. Hij heeft het stokje overgedragen
aan Lins Keijzers. Lins stelt zich elders in het blad aan jullie voor.

Verder van alles wat in De Ploeg, u kunt het lezen in de inhoudsopgave. Ik wens
jullie, namens alle redactieleden, veel leesplezier.
Groet, Dirk Hoogendoorn
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Van de voorzitter,
Beste Lezers,
De klok is inmiddels verzet, het voorjaar is vol op stoom en de jaarvergadering is
geweest.
Dit keer een kort voorwoord, want de tijd is weer aangebroken om het land klaar
te maken voor een nieuw groeiseizoen.
Als we terug kijken naar de jaarvergadering afgelopen februari was het een
constructieve vergadering met goede input!
Een van de dingen die me heeft bezig gehouden, is de communicatie richting de
leden. Binnen het bestuur is hierover gebrainstormd. We hebben besloten dat één
van de nieuwe ontwikkelingen een periodieke nieuwsbrief zal zijn. Binnenkort zal
de eerste van deze serie gemaild worden aan al onze leden.
Hiermee kunnen we jullie sneller en beter op de hoogte houden van
ontwikkelingen en agendapunten die tijdens de vergaderingen aan bod zijn
gekomen. Je hebt daarmee ook eerder de gelegenheid om hierop te reageren. Dit
kan door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door te mailen
naar zltodeurne@zlto.nl
En zoals ik al zei: een kort verhaal dit keer en tot snel in onze eerste nieuwsbrief!

Met vriendelijke groeten,
William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne
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Van de bestuurstafel:
Raadsleden
Op woensdag 21 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen
plaatsgevonden. De 23 raadsleden zijn gekozen en naar alle waarschijnlijkheid
blijven de huidige wethouders actief.
Het is traditie om alle raadsleden en wethouders na de verkiezingen uit te nodigen
om kennis te laten maken met onze mooie sector. Dit zullen we dus ook dit keer
weer doen. De definitieve invulling van de kennismaking moet nog bepaald
worden. Heb jij nog een tip wat we de raadsleden kunnen laten zien, of een
onderwerp dat we onder de aandacht moeten brengen, dan horen we dat graag.
Neem hiervoor contact op met een bestuurslid.
Deurne viert eten 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 agrarische bedrijvigheid.
Tijdens de fietsvierdaagse kunnen de fietsers op woensdag 11 juli een bezoek
brengen aan varkensbedrijf de Paashof van John en Mieke van Paassen. Op
donderdag 12 juli fietsen de deelnemers door de melkveestal van John en Helma
Verhoeven en op de laatste dag van de fietsvierdaagse, vrijdag 13 juli, kan een
bezoek gebracht worden aan Boomkwekerij de Oude Aa van Henk en Hannie
Raaijmakers.
Op 20 en 21 mei ontplooit er weer een Pop-up restaurant bij het Dinghuis. Hier
zullen door Natuurpoort de Peel diverse streekgerechten met ingrediënten van
onze leden worden klaargemaakt. Kaarten voor dit evenement zijn te bestellen op
www.ticketsdeurne.nl
Op 2 en 9 september organiseren we weer samen met Natuurpoort de Peel het
boerenontbijt. Op 2 september kan er genoten worden van een heerlijk ontbijt
met diverse streekproducten tussen de koeien van Melkveebedrijf Manders - van
Leeuwen aan de Kwadestaartweg 21 in Deurne en op 9 september tussen de
koeien van Melkveebedrijf van Rooij, Bij Oostappen 4 in Vlierden. Kaarten zijn te
bestellen op www.ticketsdeurne.nl.
Verder zal tijdens de Nacht van het witte doek een film gedraaid worden in de
koeienstal van Peter en Hanneke Verberne in Vlierden. Daar zal op zaterdagavond
25 augustus een Franse film over MKZ op een boerderij worden vertoond.
We zijn verheugd dat we ook dit jaar weer veel burgers verschillende bedrijven
kunnen laten zien.
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Helaas hebben we wel moeten besluiten om Toer de Boer een jaar uit te stellen.
Dit willen we in 2019 weer organiseren. Wil jij je bedrijf dan openstellen voor het
publiek? Laat het ons weten.
3E herziening bestemmingsplan
In de 3e herziening bestemmingsplan heeft de gemeente Deurne het stalderen,
wat door de provincie is opgelegd, opgenomen. Deurne is hierin de eerste
gemeente. Daarom heeft ZLTO Den Bosch, namens ZLTO Deurne, beroep
ingediend tegen de gemeente Deurne. In deze Ploeg legt Herman Litjens van ZLTO
Den Bosch meer uit hierover. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de
voortgang.
Nieuwsbrief
Wij willen jullie een aantal keer per jaar via een digitale nieuwsbrief of de hoogte
brengen van de zaken die op dat moment actueel zijn. Is jouw e-mail adres nog
niet bekend bij ons, geef dit dan even door zodat je op de hoogte blijft van het
laatste nieuws.

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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Even voorstellen: nieuw redactielid Lins Keijzers
Bij deze wil ik me voorstellen. Mijn naam is Lins Keijzers, 30 jaar en woonachtig in
Vlierden. Samen met mijn ouders run ik een melkveehouderij. Na mijn opleiding
Melkveehouderij op van Hall-Larenstein, heb ik eerst bij een adviesbureau
gewerkt. Hier ben ik tot de conclusie gekomen dat volle weken op kantoor niet
aan mijn wensen voldeed. Daarom heb ik de keuze gemaakt om te stoppen en me
te richten op de melkveehouderij.
Naast de koeien heb ik nog een passie en dat is besturen. Bij het BAJK ben ik totaal
5 jaar actief geweest waarvan 3,5 jaar als voorzitter. Als voorzitter van het BAJK
heb ik veel geleerd. Om een voorbeeld te noemen hoe de lijnen binnen de politiek
lopen en welke invloed je kunt uitoefenen. Maar zeker niet te vergeten hoe
belangrijk het is om in een vereniging het belang van de leden te zien. Naar mijn
idee is het van belang als belangenbehartiger de leden voorop te zetten. Als
bestuurder vind ik het belangrijk dat de leden bovenaan staan, dat je luistert naar
wat de leden willen en dit ook vertaalt in je vereniging.
De komende tijd zal ik deel uitmaken van de redactie van De Ploeg. Mocht je
ideeën hebben laat het weten, dan kunnen wij kijken wat we ermee kunnen.
Groet, Lins Keijzers

8

9

Vakgroep Rundveehouderij
Met de introductie van de fosfaatrechten, afgelopen januari, leek er meer
duidelijkheid te komen voor de meeste melkveehouders. Nu enkele maanden
later lijkt het door te dringen wat de introductie inhoud. Op veel bedrijven
betekent dit nog meer/extra koeien afvoeren dit jaar, en de vraag blijft of het
interessant is om fosfaatrechten bij te kopen.
Eind januari waren er meer onduidelijkheden en perikelen bijgekomen in de
sector. Veel vragen rondom fosfaat, kalverfraude en behoud van de derogatie.
Gezamenlijk hebben de ZLTO besturen van Deurne, Asten, Someren en
Helmond/Mierlo daarom besloten een informatieavond te houden. “De
melkveehouderij onder een vergrootglas” werd gehouden op 22 februari. Dick
Bruins van de ZLTO vakgroep Melkveehouderij heeft de aanwezigen bijgepraat
over de actuele onderwerpen. Later op de avond gingen twee sprekers van
OPTIcow in op het benutten van fosfaatrechten en het financiële aspect daarvan.
Zoals een beetje de standaard is geworden, was er weer veel negatieve publiciteit
over onze sector de afgelopen maanden. Het ene onderwerp is nog niet afgerond
of we lezen in de media alweer een nieuw negatief bericht. Maar is het beeld
daadwerkelijk zo slecht? Naar mijn mening wordt elk rapport, filmpje of een
mening van iemand direct in een negatief licht gezet door de media, linkse politiek
en diverse groeperingen.
Actueel onderwerp vandaag de dag is wel het klimaat, en de mate waarin de
veehouderij verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Nou, dan breekt er
bij mij iets als ik dan lees, in diverse onderzoeken, dat de landbouw
verantwoordelijk is voor 10 á 13% van de broeikasgas uitstoot in Nederland. De
veehouderij is voor de helft verantwoordelijk, laten de onderzoeken weten. De
andere helft is voor rekening van de akker- en tuinbouw. Ik denk dat eerder de
vraag gesteld moet worden hoe we als veehouderij over 20 jaar nog voedsel
kunnen produceren voor iedereen, met het oog op de klimaatveranderingen.
Met minder vee in Nederland gaan we het klimaatprobleem in ieder geval niet
oplossen lijkt mij. Zeker niet als we kijken wat er allemaal is toegenomen in ons
kleine landje: meer mensen, auto’s, industrie en dan niet te vergeten het aantal
vliegbewegingen. Maar goed, blijkbaar wordt een reisje naar de Malediven
tegenwoordig als een grotere levensbehoefte gezien dan voedsel. Wanneer wij
onze veestapel krimpen, dan neemt de rest van de wereld onze verminderde
productie zo over. Het probleem verschuiven noem ik zoiets.
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Maar goed, om het maar even bij de melkveehouderij te houden: ik denk niet dat
een gemiddelde burger een negatief beeld heeft van de melkveehouderij. En ik
begrijp best dat veel mensen hun vraagtekens stellen bij onze sector, na het lezen
van al die slechte berichtgeving in de media. Erg jammer dat onze mooie sector zo
onder het vergrootglas ligt. In sommige ogen kunnen wij het toch nooit goed
genoeg doen op het gebied van milieu, intensiteit en dierwelzijn. Dat laatste
onderwerp was afgelopen winter wel erg in opspraak, als het gaat over grote
graasdieren in de Oostvaarderplassen. Ieder zijn eigen mening daarover, maar ik
ben van mening dat de overheid in dit geval nog veel kan leren van ons als
melkveehouders, over het houden van dieren in gevangenschap en dierwelzijn.
Toch zie ik de afgelopen tijd ook steeds meer dat we zelf, als sector, actie
ondernemen. Ik zie op social media steeds meer jonge melkveehouders, die al het
positieve van de sector belichten en op een goed onderbouwde manier ingaan
tegen negatieve publiciteit. Team Agro NL is ook een goed voorbeeld van een
nieuw samenwerkingsverband in de veehouderij. Zij bundelen onze krachten en
werken samen met pr-initiatieven uit de sector. Kortom ze zorgen voor een
krachtig offensief voor het échte verhaal, vanuit de landbouw, naar buiten. Dit
doen ze goed door gebruik te maken van de (social) media en zeker ook de
politiek.
Begin april werd het dan eindelijk voorjaar met warme temperaturen (ook veel
regen) en positief nieuws. Positief nieuws voor de derogatie, want het
nitraatcomité heeft ermee ingestemd. De derogatie wordt verlengd met twee
jaar. Helaas door alle negatieve berichtgeving geen vier jaar. Hier en daar zijn er
wat kleine aanpassingen aangebracht. Onze minister Carola Schouten, is blij met
de uitslag en benadrukt het economische en milieutechnische belang van de
derogatie. Daarnaast benadrukt ze het naleven van de mestregels de komende
jaren in verband met het aanvragen van derogatie ná 2019.
Ook dit voorjaar was het voor de sector een uitgelezen kans om de burgers en de
consumenten te betrekken bij de bedrijven. Met de paasdagen gingen de eerste
melkkoeien weer naar buiten. Op diverse melkveebedrijven wordt er een
spektakel van gemaakt en zijn burgers van harte welkom.
In Deurne willen we de burgers natuurlijk ook betrekken bij onze mooie bedrijven.
Dit jaar worden er melkveebedrijven aangesloten op fietsroutes van de
Fietsvierdaagse in de gemeente, en later dit jaar is er opnieuw het boerenontbijt.
Na het succes van vorig jaar is besloten om het boerenontbijt weer te organiseren.
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In september kunnen burgers en andere geïnteresseerden weer genieten van een
heerlijk ontbijt tussen de koeien.
Als laatste nog even wat markinformatie. Vanaf begin dit jaar staat er wat druk op
de zuivelmarkt. De meeste grondstoffen begonnen in de min, wat direct ook
invloed had op de melkprijs. Half april lijken de zuivelproducten weer in prijs toe
te nemen. Hopelijk geldt dit ook voor de melkprijs en kunnen we de komende
maanden ook weer een plus verwachten. Zeker ook richting het einde van het jaar,
want dan verwachten de meeste melkfabrieken ook een daling in de melkaanvoer.
Groeten, Yvon Manders
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Ruimtelijke Ordening
Ontwikkelingen in Deurne
De derde herziening van het bestemmingsplan van Deurne is onlangs door de
gemeenteraad vastgesteld en heeft ter inzage gelegen.
Er hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden. Zo is het PRIMAG kleiner
geworden en zijn er ook meer mogelijkheden gekomen voor niet-agrarische
activiteiten en het omzetten naar burgerwoningen. Ook is het nieuwe provinciaal
beleid van stalderen in het bestemmingsplan terecht gekomen. Gemeente Deurne
is verplicht dit onderdeel van de verordening Ruimte van de provincie over te
nemen. Stalderen betekent dat als je dierenverblijf met 10 m2 uitbreidt, elders 11
m2 herbestemd of gesloopt moet worden. Stalderen geldt voor alle
veehouderijsectoren, behalve melkkoeien en jongvee, paarden, schapen en
nertsen. De kosten zijn voor de ontwikkelende ondernemer. Stalderen maakte
onderdeel uit van de plannen die door de provincie vorig jaar in juli zijn
vastgesteld.
ZLTO heeft steeds aangegeven tegen deze plannen te gaan procederen. Het
verplicht aanpassen van de bestaande stallen en het aanscherpen van de emissieeisen wordt via een bodemprocedure aangevochten. De ZLTO heeft er voor
gekozen om het stalderen niet in de bodemprocedure naar voren te brengen.
Maar stalderen willen we bestuursrechtelijk laten toetsen bij Raad van State. De
ZLTO kan het stalderen alleen indirect via een bestemmingsplan aanvechten.
Deurne heeft een van de eerste bestemmingsplannen waarin stalderen is
opgenomen.
ZLTO Deurne is daarom op verzoek van ZLTO centraal in beroep gegaan tegen het
bestemmingsplan van Deurne en dient als casus wat betreft stalderen voor de rest
van de provincie. Het beroep is formeel tegen de gemeente gericht maar feitelijk
wordt de provinciale verordening ruimte aangevochten. Dit is ook het enige
onderdeel wat in het beroep naar voren wordt gebracht. Tegen de andere
onderdelen van het bestemmingsplan gaat de ZLTO niet in beroep.
Met vriendelijke groet,
Herman) Litjens, Senior Specialist Omgeving, ZLTO Den Bosch
Vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden van ZLTO Deurne.
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Boomkwekerij: opgaande lijn weer te pakken
Als men kijkt naar de ontwikkelingen in de boomkwekerij dan vallen een paar
zaken op:
Allereerst dat na de uitbraak van de financiële - en dus huizencrisis, de afzet van
boomkwekerijproducten nog twee jaar goed doorliep. Dat had veel te maken met
bouwprojecten die nog afgerond werden en waarvoor nog bomen en planten
nodig waren.
Nu de economie herstelt duurt het ook weer even voordat de boomkwekerij
daarvan profiteert. Najaar 2017 en voorjaar 2018 begint het herstel merkbaar te
worden. Niet zozeer in meer volume afzet maar in betere prijzen. Dat het volume
in plantenafzet niet stijgt zit voor een deel in de krimp die er in de productie heeft
plaatsgevonden. En met een betere vraag en beperkt aanbod stijgen de prijzen.
Een tweede gegeven wat opvalt is dat de grote bedrijven (60-100
personeelsleden) door reorganisatie en krimp het redelijk hebben overleefd in
crisistijd mede dankzij vaak een groot eigen vermogen. En dat de gezinsbedrijven
met 0 tot 2 personeelsleden en een meewerkende eigenaar het ook redelijk
hebben volgehouden. De krimp heeft vooral plaatsgevonden bij middelgrote
kwekerijen die vóór de crisis in een flink groeiscenario zaten.
Wat verder opvalt is dat bedrijven die zich intensief bezighouden met de markt en
onderscheidend zijn, weinig problemen kennen. Van belang is wel of je in de vaste
planten, rozen, fruitbomen, laanbomen of sierheesters en coniferen zit. Elk van
deze disciplines kent namelijk een eigen dynamiek. Met het kweken van een goed
product alleen kun je in de boomkwekerij niet overleven als bedrijf. Je moet een
afzetstrategie en onderscheidend vermogen hebben, of je nu klein in een
nichemarkt, of groot bij overheid of retail levert.
Wat zijn dan de zaken die de meeste ondernemers mogelijk wakker houden?
Allereerst het verlies van gewasbeschermingsmiddelen wegens wettelijke
beperkingen of gedwongen door afnemers, zoals retail en overheid. Vaak onder
druk van Greenpeace en anderen die hun verdienmodel ontlenen aan het zaaien
van angst en verdraaien van feiten. Hierdoor zullen wij worden gedwongen als
sector ons daaraan aan te passen en de bedreiging om te zetten in een kans. Zeker
richting de internationale afzet.
Een ander punt is de beschikbaarheid van goed geschoold personeel. In de
boomkwekerij zijn meer dan 10.000 vaste werknemers werkzaam en is
vakmanschap essentieel. In het verlengde hiervan ligt het probleem van
opvolging. Met name kleine en middelgrote bedrijven vinden steeds moeilijker
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een opvolger. Ook onderzoek en promotie worden na het afschaffen van de
productschappen node gemist.
Is het dan kommer en kwel in de boomkwekerij? Nee, zeker niet.
De boomkwekerij kent namelijk relatief veel jonge ondernemers die flexibel
meegaan met veranderingen. Qua afzet staan alle signalen weer op groen met een
aantrekkende economie. De diversiteit in producten en bedrijfsvormen maakt dat
de boomkwekerij nooit bulkproductie wordt die uitwisselbaar is. Kleinschaligheid
blijft voor velen de norm.
Als vakgroep ‘Bomen en Vaste planten’ van LTO krijgen wij ook steeds meer grip
op het gewasbeschermingsmiddelendossier, zowel nationaal als internationaal. Er
worden via Stichting ‘De Groene Stad’ nieuwe vormen van promotie opgezet. Er
zit in de nieuwe CAO een verdere flexibilisering van de inzet van vast personeel.
En wij worden als boomkwekerij binnen LTO, maar zeker ook binnen ZLTO, zeer
goed gefaciliteerd in ondersteuning van dossiers en gebruik van het grote
netwerk.
Dit alles levert rendement op voor de leden wat ze iedere week in een nieuwsbrief
kunnen lezen. Voorzien van de laatste informatie start je als (Z)LTO lid iedere dag
met een beetje kennis voorsprong. Dat vervolgens vertalen in euro’s: daarvoor
ben je boomkwekerij-ondernemer.
Henk Raaijmakers, voorzitter LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten

LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – De Uitslag
De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer een tijdje achter ons. Een nieuwe
coalitie is er nog niet op het moment van schrijven, tijd om eens aan een paar
agrariërs te vragen wat zij van de verkiezingsuitslag vinden. En dan met name voor
de agrariërs in de gemeente. Hiervoor heb ik een afspraak gemaakt met John
Verhoeven en Marco Swinkels. Het gesprek vindt plaats bij Marco thuis aan de
Ommezwanksedijk . Ondergetekende haalt John op in Liessel en samen rijden we
naar Deurne. We worden hartelijk ontvangen met koffie en na wat gebabbel
beginnen we het interview.

Wie zijn John Verhoeven en Marco Swinkels?
Marco Swinkels is 24 jaar, geboren en getogen in Deurne. Samen met zijn ouders
heeft hij een bedrijf met zeugen en vleesvarkens. Hij is lid van AJK De Peel.
John Verhoeven is 50 jaar en heeft samen met zijn vrouw Helma een
melkveebedrijf in Liessel. John is bestuurslid en vice-voorzitter bij ZLTO Deurne.
Wat vinden jullie van de verkiezingsuitslag?
Daar zijn de heren het samen wel over eens. Er is weinig veranderd. DOE een zetel
meer, VVD een zetel minder, DeurneNu gelijk. Dit zijn de partijen die
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waarschijnlijk weer samen de coalitie gaan vormen. Het CDA blijft op een gelijk
aantal zetels met wat meer stemmen. Dit zijn toch de partijen waar de landbouw
het meeste sympathie voor heeft. Transparant Deurne, Progressief
akkoord/groen links en PVDA blijven ook gelijk. Specifiek voor de landbouw
denken Marco en John dat de huidige coalitiepartijen samen de landbouw goed
vertegenwoordigen. Ook zijn ze tevreden over de huidige wethouders.
Wat vinden jullie van de plannen om voor de komende periode een gezamenlijk
raadsprogramma te schrijven?
Geen groot voordeel. Je moet dan met 7 partijen tot overeenstemming zien te
komen. 7 partijen met een grote diversiteit van meningen. De coalitiepartijen
moeten eigenlijk toch de grootste stempel kunnen drukken.
Transparant Deurne heeft dan een gelijk aantal zetels gehouden, de partij heeft
desondanks nogal wat stemmen gewonnen. Zij vinden dat er wel erg veel dieren
in Deurne zijn. Hoe moeten we daar als landbouw mee omgaan?
John: Het is jammer dat er soms een beetje een kloof lijkt te ontstaan tussen
boeren en burgers, die kloof moeten we op de één of andere manier zien te
dichten. Maar we moeten er ook geen groot drama van maken, want het
overgrote deel van burgers staat wel positief tegenover de agrarische sector.
Marco: Het is de taak van de andere partijen om twijfelende of ontevreden kiezers
binnenboord te houden of te krijgen.
Als jullie een wens mochten doen, wat zouden jullie dan wensen van de
plaatselijke politiek?
John: Een meer positieve opstelling ten opzichte van landbouw. Bij een goed
ontwikkelingsklimaat en een meedenkende gemeente komen er ook meer en
betere oplossingen tot stand.
Marco beaamt dat en vult nog aan: Ik denk dat bedrijven zich dan ook wel
vooruitstrevend moeten willen ontwikkelen.
Dat ontwikkelen, moet dat dan in de Primags of moet dat ook daarbuiten
kunnen?
John: Ik houd liever vast aan de Primags (primair agrarisch gebied), de discussie
daarover is al geweest. Als je nu weer gaat veranderen, dan moeten we weer
allemaal opnieuw normen vaststellen, dat is een megaklus. Het is ook niet zo dat
er nu niets mogelijk is buiten de Primags.
Ook Marco denkt niet dat het slim is om nu de primags weer in te ruilen tegen
meer mogelijkheden in de verwevingsgebieden.
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Zien jullie een grote rol voor een transitiemanager?
John en Marco: Dat moet je sowieso positief bekijken.
Een goede
transitiemanager bereikt natuurlijk meer dan een minder goede. Maar het is wel
zo, dat ook hij of zij is gebonden aan provinciale regels. Het doel moet zijn om
ondernemers ook andere, minder gangbare, kansen te laten zien en om daarin
ondersteunend te zijn. Verder moeten er kansen gegeven worden aan stoppende
agrariërs om alternatieven te ontwikkelen.
Ik denk dat we de meeste vragen wel gehad hebben. En omdat we het ledenblad
zijn van een land- en tuinbouworganisatie sluiten we het interview altijd af met
dezelfde vraag:
Wat is jullie lievelingseten?
Met andere woorden: waar kunnen ze jullie bij wijze van spreken ‘s nachts voor
wakker maken?
John: Ik houd het meest van een lekkere malse, medium gebakken, biefstuk. Wat
gekookte aardappelen erbij en wat groente.
Marco: Mijn lievelingseten is Chili con carne, lekker gekruid gehakt.
Dirk Hoogendoorn
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Damesstudieclub
Twee excursies ter afsluiting van het seizoen 2017/2018:
Op dinsdag 20 maart zijn we met 21 dames een dagje weg geweest.
Als eerste gingen we naar de biologische tomatenkwekerij van Henriette en Alfons
van Hoek in Dongen. Hier werden we ontvangen met koffie/thee en een stukje
zelfgemaakte groente taart. Daarna kregen we een eerlijk en duidelijk verhaal van
Henriette over hoe hun traditionele tomatenkwekerij werd omgezet in de
biologische kwekerij van nu, waar ook paprika’s en komkommers gekweekt
worden. Er wordt hier erg hard gewerkt, in de kwekerij maar er is ook huisverkoop
van zelfgemaakte producten. Hier genoten we van een heerlijke lunch met
natuurlijk tomatensoep en broodjes gezond.

‘s Middags reden we naar het naast gelegen Kaatsheuvel. In dit mooie
natuurgebied nabij de Loonse duinen, pal naast het bos, staat de Kwatrijnstal van
Sjaak en Susanne Sprangers. Hier ook een biologisch bedrijf met jerseykoeien.
Kwatrijn staat voor een innovatieve melkveestal die in het landschap is ingepast.
Hierbij is aandacht voor een hoog niveau aan dierwelzijn, lage ammoniakemissies
en veel maatschappelijk draagvlak.
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Ook hier een ondernemer die er voor gaat, veel geduld heeft met natuur
federaties en hier constant mee in gesprek is. Na een glaasje fris sloten we hier
dag af.

Al met al een leuke en leerzame dag!
Groeten Petra Raijmakers
Wil je meer informatie over onze damesstudieclub? Neem dan contact op met een
van ons:
Petra Raymakers (mts.raijmakers@comveeweb.nl),
Inie Peters (hennyeninie@hetnet.nl),
Wilma Berkers (m.belgeren@tiscali.nl) of
Mieke van Paassen (paashof@planet.nl).
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Rundveestudieclub
Terugblik winterprogramma Rundveestudieclub Deurne:
We zijn in september 2017 het seizoen begonnen met een excursie bij Schippers
in Bladel. Na een ochtendpresentatie over klauwgezondheid, zijn we na een lunch
naar een melkveehouder gegaan waar enkele producten werden besproken.
Tijdens de vijf avondbijeenkomsten in de Kastanje te Liessel zijn verschillende
onderwerpen besproken. We zijn begonnen met een avond over rechten en
plichten tijdens een NVWA bezoek. Deze avond werd verzorgd door Niels
Crooijmans van Goorts en Coppens Advocaten. Een avond die de ogen deed
openen door de adviezen die hij gaf en over de gang van zaken tijdens zo’n bezoek.
De tweede avond werd verzorgd door Wim Martens en Martijn Smits van Havens
diervoeders. Deze avond ging voornamelijk over het voeren en voer mengen.
Volgorde van laden en andere belangrijke factoren werden besproken. Een korte
maar krachtige presentatie.
Economisch – fiscaal – juridisch adviesbureau Remie heeft de derde avond
verzorgd. Bart Voet gaf ons meer duidelijkheid over het fosfaatrechten stelsel en
de fiscaal-juridische gevolgen hiervan.
De vierde avond werd door mevrouw Jetty van Middelkoop van Brandweer
Amsterdam-Amstelland verzorgd. Ze gaf een heel duidelijke en goed
onderbouwde presentatie over gevaren van gassen waarmee we te maken
kunnen krijgen op een agrarisch bedrijf. Denk hierbij aan mestmixen en voer
conservering. Ook gaf ze duidelijke adviezen hoe te handelen in zulke gevallen.
De afsluiting van het winterseizoen werd gedaan door Aart van Bennekom van
DAP de Eenhoorn. Tijdens deze avond werden meerdere onderwerpen
besproken, die op de avond zelf aangedragen werden door de aanwezige leden.
Voor komend seizoen zijn we nog op zoek naar onderwerpen die door het bestuur
of de leden aangedragen worden.
Met vriendelijke groeten,
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:
Waar willen we naar toe met ZLTO?
Aan tafel hebben we Corné Sijben (27) en Willem Berkers (25) zitten. Corné is
woonachtig in Neerkant en werkzaam op het eigen melkveebedrijf. Ook is hij
actief als bestuurslid van het BAJK en naar eigen zeggen actief lid bij AJK de Peel.
Willem is woonachtig in Vlierden en is werkzaam op de eigen varkensbedrijven.
Daarnaast is hij actief als voorzitter van AJK de Peel.
Ondanks hun drukke agenda’s zetten beide heren zich ook in voor de club ‘trotse
jonge boeren. “Als trotse jonge boeren proberen wij ons eigen verhaal te vertellen
over hoe de sector in elkaar zit, en niet te reageren op de vooral negatieve
berichtgeving vanuit de reguliere media. Tevens proberen wij in gesprek te blijven
met NGO’s en politieke partijen. Zo willen wij laten zien dat er ook nog jeugd is die
een goede toekomst ziet in de agrarische sector”, aldus Willem. “Ook willen we
naar onze collega’s uitdragen dat we trots mogen zijn op onze agrarische sector”,
voegt Corné toe.
Als we naar de toekomst kijken welke ontwikkelingen zien jullie dan gebeuren
in gemeente Deurne? Welke kansen en uitdagingen zien jullie hierbij?
Volgens beide agrariërs zullen er de komende jaren veel bedrijven stoppen door
natuurlijk verloop. Bedrijven die doorgaan zullen in omvang groeien. Hierbij is het
ook van belang dat de mestverwerking echt verder op gang komt. Andere
ondernemers zullen een ander pad inslaan en de nichemarkten opzoeken. Bij
beide ontwikkelingen wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid groter.
We zullen samen met de omgeving moeten optrekken, om zo meer draagvlak te
creëren.
“Door met een anders denkende omgeving in gesprek te gaan, kan het ook zijn
dat je je bedrijf in de breedte ontwikkeld. Het hoeft niet altijd groot te zijn om een
boterham te verdienen”, aldus Corné. Voor Willem geldt dat hij zijn bedrijf wil
uitbreiden op andere locaties, met als uitdaging het management wat daar bij
komt kijken.
Hoe kijken jullie naar de “transitie” die in sector gaande is?
Willem: “Deze transitie is al decennia bezig en wordt nu in mijn ogen alleen maar
onnodig versneld, met alle negatieve gevolgen van dien. Zoals dat innovaties stil
komen te liggen omdat de tijd te kort is om alles goed uit te werken. En er dus
geen transitie plaats gaat vinden, maar een kaalslag op het platteland”.
28

Corné: “We merken dat de animo voor bedrijfsovername daalt bij de jongeren. Dit
komt mede doordat de ouders een negatief advies geven. Het advies is
wellicht gestoeld op de traditionele uitvoering van het bedrijf. Als BAJK willen we
ook de innovatieve ontwikkelingen van de bedrijven voor het voetlicht brengen.
De jongeren meerdere wegen presenteren”.
Zo te zien liggen er nog flinke uitdagingen, wat verwachten jullie hierbij van
ZLTO Deurne?
“Niet alleen op bedrijfsniveau is er een generatiekloof, ook binnen de belangen
behartiging is sprake van verschillende visies. Ik denk dat communicatie en elkaar
in de waarde laten een goed begin is. Wat gevolgd kan worden door samen op te
trekken, met als doel een gezamenlijke visie richting provincie te schrijven. Niet
alleen voor Deurne, maar voor het gehele Peelgebied en de Provincie. Maar het
begint bij elkaar vinden in gezamenlijke punten van zorg, en een luisterend oor
bieden voor diegenen die de toekomst in moeten”, aldus Corné.
Willem: “Ik verwacht van het ZLTO dat ze de politieke partijen op een juiste manier
informeren wat er gaande is in de sector, en wat de Deurnese agrariër wil en kan
doen om het buitengebied mooi en leefbaar te houden. Ook verwacht ik van ZLTO
Deurne dat ze de burger beter inlichten over wat er gebeurd in de sector en wat
het inhoud om boer te zijn. ZLTO Deurne zal zich hard moeten maken voor de
ontwikkelingsmogelijkheden op alle agrarische bedrijfslocaties, zodat jongere
ondernemers een toekomst hebben zodra ze het bedrijf overnemen”.
Lins Keijzers
Wanneer je vragen hebt, of ideeën over wat ZLTO Deurne op de agenda zou
kunnen zetten, neem dan contact op met één van onze bestuursleden.
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Het gezin van: Leon van Zeeland
Enige tijd geleden werd ik door Horry gebeld met de vraag of ik een stukje wou
schrijven over ons bedrijf en een dagje uit ons gezin voor in De Ploeg.
Na er eens voor te zijn gaan zitten zal ik me eerst even voorstellen: ik ben Leon
van Zeeland, 32 jaar geleden geboren als jongste zoon van Leo en Francien van
Zeeland aan de Hemelrijkseweg. Ik ben daar opgegroeid samen met mijn zussen
Hilde en Ellen, en mijn broer Han. Ik woon nog altijd op ditzelfde adres.
In 2016 ben ik getrouwd met Femke Witteveen, en sinds 18 januari zijn wij de
trotse ouders van onze zoon Denn.

In het verleden hadden wij thuis een gemengd bedrijf met zeugen, vleesvarkens,
vleesvee en akkerbouw. En omdat nog niet duidelijk was in welke richting Han en
ik de toekomst zagen, werd er gewacht met bouwen en investeren. Wat we wel
wisten, was dat we beiden verder wilden in de agrarische sector. Nadat ik in 2005
mijn opleiding had afgerond was het voor mij wel duidelijk: ik wilde verder in het
vleesvee en wel met het afmesten van rosékalveren. Er werden plannen gemaakt
en vergunningen aangevraagd.
Ondertussen was ik samen met Han in een kippenschuur in de buurt begonnen
met het bouwen van luchtwassers en de verkoop van pvc buizen en aanverwante
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artikelen onder de naam van Zeeland Projects. Ook werd toen in maatschap met
mijn ouders begonnen met de bouw van een vleesveestal met 4 afdelingen van
310 kalveren, waarvan ik de werkzaamheden op me zou nemen. De tijd die ik over
had zou ik besteden aan de pvc handel. Zo gezegd, zo gedaan. De voorraad van de
pvc handel werd groter en groter en al snel was de kippenschuur te klein voor
onze bezigheden en werd besloten de vleesvarkensstal te slopen en op die plek
een nieuwe loods te bouwen voor de pvc materialen. De rechten die door de sloop
vrij kwamen, konden wij dan meteen verzilveren door nog 2 afdelingen aan de
vleesveestal te bouwen. In 2012 hebben wij de laatste zeugen geruimd en
daarvoor in de plaats nog een stal voor 500 kalveren gebouwd.
We hadden het best goed naar onze zin. Han op karwei, ik de vleeskalveren en de
verkoop thuis, alles dicht bij huis en ieder onze eigen werkzaamheden. Totdat de
Gemeente Deurne roet in het eten gooide waardoor wij een andere locatie
moesten zoeken omdat volgens de gemeente detailhandel niet in het
buitengebied thuis hoort. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere locatie en
hebben die gevonden aan de andere kant van Deurne. Een hele verandering, voor
mij te ver weg en dus niet te combineren met mijn werkzaamheden thuis. Ik ben
daarom in 2016 gestopt bij van Zeeland Projects.
Onze kalveren zijn gevestigd in een mechanisch geventileerde stal. Een stal waar
het klimaat het hele jaar rond praktisch hetzelfde is. Daardoor hebben de kalveren
weinig last van temperatuurschommelingen, wat minder gezondheidsklachten
met zich meebrengt. Wij krijgen de kalveren thuis als ze 10 weken oud zijn, geen
melk meer drinken en enkel ruwvoer eten: snijmais aangevuld met een tiental
bijproducten Wij verkopen de meeste kalveren als jong rosékalf, dit wil zeggen dat
ze maximaal 8 maanden oud mogen zijn.
Omdat wij met een all in - all out systeem per afdeling werken, en om het hele jaar
verzekerd te zijn van starters welke aan onze kwaliteitseisen voldoen, hebben wij
besloten om deze zelf op te gaan fokken. Hierdoor kunnen we een nuchter kalf
opzetten, wat we graag op stal hebben. Daarom hebben wij in Blitterswijck en in
Waarloos (België) een stal gehuurd. Daar worden deze kalveren totdat ze een
leeftijd hebben van 10 weken voor ons opgefokt en vervolgens naar Deurne
getransporteerd voor verdere afmest.
In 2013 is onze maatschap ontbonden en heb ik het vleeskalverenbedrijf
overgenomen. De werkzaamheden voor het akkerbouwgedeelte, het telen van
suikerbieten en snijmais wordt grotendeels door mijn vader gedaan, ook springt
hij daar waar nodig bij.
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Om ook een idee te krijgen van mijn dagindeling - Zomaar een dinsdag:
De wekker gaat, ik sta op om eerst onze hond Tinus uit te laten en te voeren. Dan
pak ik de minishovel en verdeel in de afdelingen het voer wat er nog ligt en
controleer de kalveren. Daarna ga ik naar binnen om samen met Femke een
boterham te eten, zij vertrekt met Denn naar het Streeckhuys in Deurne. Ik begin
met laden van de boerenwagen. De kalveren die de bak leeg hebben krijgen het
eerste voer. Halverwege de ochtend is de tijd voor een kopje koffie wat ik meestal
bij mijn ouders drink, en dan gelijk even door de krant kijk. Daarna weer snel aan
de slag om de laatste kalveren te voeren, en voor het eten wordt alle voer weer
aangeschoven.
Na de lunch ga ik alles gereed maken want vandaag komen er 2 vrachten
startkalveren thuis welke we gisteren in Blitterswijck al op leeftijd hebben
gescand. Als de eerste vracht kalveren gelost is, drinken we even koffie en nemen
de dag door en kijk ik gelijk de post door die binnen gekomen is. Daarna nog even
een kuil bloot maken. De tweede vracht kalveren is inmiddels ook gearriveerd.
Dan is de tijd voor het avondeten, Femke en Denn zijn inmiddels thuis, en het eten
staat klaar. Na het avondeten weer aanschuiven van voer, zodat de kalveren
voldoende kunnen eten tot de volgende morgen. Alles nog even nalopen en
afsluiten en naar binnen. Daarna in de douche, nog even aan de computer wat
administratie bijwerken en dan onder het genot van een pilsje nog een uurtje tv
kijken. Dan naar bed want morgen wacht weer een drukke dag!
Groetjes Familie van Zeeland
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Vruger war alles bitter: het verhaal van dorpsslachter Tontje
Elk jaar zo rond oktober, november was het weer de tijd dat er een varken werd
geslacht. In ruim een half jaar was een big van 25 kg uit gegroeid tot een volwassen
varken van 140 kg met een royale speklaag.
Het was voor ons als boerenkinderen altijd een spannend gebeuren, we zeurden
dan ook al lang van tevoren of dit niet op een zaterdag kon gebeuren zodat we in
elk geval niet naar school moesten. Vaak werd daar dan ook wel rekening mee
gehouden. Het was ook best een hele klus, dus konden wij nog snel wat andere
werkjes doen op de boerderij zodat vader de voorbereidingen voor het slachten
kon treffen.
Als dan de huisslachter aan kwam met zijn stofjas met daarin zijn gereedschap
gerold en zijn grote laarzen dan waren wij erg zenuwachtig. Ook al omdat hij ons
altijd liet schrikken en plaagde. Het was Tontje de slachter (Toon van de
Berkmortel), hij verzorgde de huisslachtingen in de Walsberg. Dat was toen
eigenlijk huis-aan-huis, veel burgers in het dorp hadden toendertijd een varken
om te mesten. De gezinnen waren groot, dus er moest ook voldoende voedsel zijn
zoals vlees van het eigen varken en groenten uit d’n hof. Als Tontje zijn
gereedschap uitstalde en zijn stofjas aantrok, dan steeg de spanning tot het
hoogtepunt.
Voordat het varken verdoofd werd en het mes op zijn keel kreeg, moesten wij toch
nog snel even gaan pissen… het was nog net wat teveel om te zien, maar we
wilden ons natuurlijk wel groot houden. Het verdere proces werd wel nauwkeurig
gevolgd als we dan stonden te kijken met onze handen in de zakken. ‘Wat staan
jullie daar te kijken’, zie Tontje dan, ‘Help maar eens mee!’ Als we dan iets
vasthielden en we later weer met de handen in de zakken schoten, schrok je als
een bange wezel want dan zat er namelijk wel eens een staart in je zak! Daarna
ging het varken op de ladder en werd die in de bijkeuken tegen de muur gezet om
verder enkele dagen uit te sterven. De ramen en deuren werden gesloten om de
katten buiten te houden.
Als het varken enkele dagen op de ladder had gehangen wat nodig is voor wat
men noemt de versterving, dan werd er plaats gemaakt in de keuken en de
bijkeuken. Vlak daarna werd begonnen met het uitbenen van het karkas (het
verdelen in kleine porties en onderdelen). Karbonade, soepschenken, speklappen,
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gehakt, worst en het verder uitbenen van de achterhammen. Het was een hele
klus om een varken aan de kant te werken zoals ze dat noemden! De gehaktmolen
op de hoek van de tafel voor de worst en het gehakt, en de dampende pannen op
het vuur voor de zult en het smelten van het vet. Ik zie nog de beslagen ramen en
mijn moeder die het erg druk had, maar met de regie strak in handen. Ik hoor haar
nog zeggen: ‘Na zo een dag is heel m’n keuken vet en rommelig!’
Als de hammen waren ontdaan van het been werden ze met de hand flink
ingewreven met zout, en dan opgeslagen in een stenen bak in de kelder. Hier
bleven ze ruim een maand in de pekelbak liggen. In mijn tijd ging wel alles in de
diepvries (in het dorp was een soort coöperatie) en niet zoals eerder in de
weckflessen. Behalve natuurlijk de worst en de hammen. De hammen werden
gepekeld en de worst ging in de spekkast, een smalle hoge kast langs de kachel.
De kast was verdeeld in 3 gedeeltes: onder de klotbak, waar het stookhout in
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moest voor de kachel, in het midden de proviandkast, en boven tot aan het
plafond de spekkast. In die spekkast zat een klein luikje dat in verbinding stond
met de schouw, zodat de worst altijd in de warme rook hing en lekker kon drogen
en roken. Als de hammen uit de pekel kwamen, werden ze afgewassen en
gedroogd om later op te hangen in de schouw, waar ze ook enkele weken moesten
roken. Ook kwamen er mensen uit het dorp bij ons hammen roken. Wij hadden
een grote schouw en er werd altijd hout gestookt. De hammen kregen dan de
naam van de eigenaar.
Henk Kuijpers

NIEUWE RUBRIEK: VRUGER WAR ALLES BITTER
Elke editie willen wij graag een verhaal van vroeger gaan plaatsen.
Dus heeft u een leuk verhaal, anekdote, of een waardevolle herinnering aan het
boerenleven 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 en dit vervolgens uitgewerkt in De Ploeg te plaatsen. Wij zien uit naar uw
verhaal!
Redactie van De Ploeg
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Ik vertrok: dierenarts Harm Bout
Voormalig in dienst bij praktijk De Eenhoorn in Asten.
Hallo Brabantse boeren!
Ik had velen van jullie beloofd om nog eens te laten weten hoe het me gaat. Maar
ja, vind maar eens een geschikt moment om achter de typemachine te kruipen ;) Nu, na ruim 3 jaar, is het dan zover.. Zet je schrap, want het is een heel verhaal,
stuur het gerust door naar anderen die mijn mail niet hebben gehad, want ik heb
vast niet iedereen in mijn mailinglist staan.
Halverwege januari 2015 zijn mijn vriendin Leonie en ik vertrokken naar Nieuw
Zeeland. Het plan was om het hele land door te reizen met een auto en een tent
en tijdens deze rondreis te solliciteren. Het was midden zomer toen we
aankwamen, dus super weer om te kamperen. Het klimaat in Nieuw Zeeland is
vergelijkbaar met Nederland. In het noorden van Nieuw Zeeland iets warmer, in
het zuiden iets kouder. Nieuw Zeeland is een echt koeien- en schapenland. De
schapenpopulatie is de laatste jaren echter gedaald van 70 miljoen in 1982 naar
27,5 miljoen in 2016 en nog steeds worden schapenfarms omgezet in melkvee
bedrijven. In 2015 en 2016 werden er echter weinig nieuwe bedrijven opgestart
en stonden er zelfs vrij veel te koop, veroorzaakt door de lage melkprijs. In Nieuw
Zeeland zie je maar weinig stallen. Veel bedrijven hebben alleen een overdekt
gedeelte om te melken, dit is ofwel een carrousel buitenmelker of een visgraat
melkstal. Het is dus ook vrij eenvoudig om een schapenfarm om te zetten in een
koeienfarm, mits de grond geschikt is voor melkvee. In het zuiden van Nieuw
Zeeland zijn de laatste jaren wel meer stallen gebouwd, deze zijn met name
bedoeld om te koeien gedurende de winter een goed rantsoen te kunnen voeren
en om te voorkomen dat ze in de winter in weer en wind buiten staan. Stallen zie
je dan ook met name in het zuiden van Nieuw Zeeland omdat het daar s’winters
kouder wordt. Toch heeft het overgrote deel van de bedrijven ook in het zuiden
geen stallen staan. Hieronder een foto van een overwinteringsstal voor 600
melkkoeien van een Nederlandse boer in Nieuw Zeeland.
Terug naar onze rondreis. Nieuw Zeeland is een prachtig land om te kamperen,
het land is goed te bereizen, geen al te grote afstanden en heeft een zeer
gevarieerd landschap. Om de paar uur ben je in een totaal ander landschap.
Moeilijk te beschrijven, maar je moet je voorstellen dat je het ene moment door
een vulkanisch gebied rijdt waar de rook uit het landschap opstijgt, vervolgens
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rijd je door een stuk oerbos met alleen Nieuw Zeelandse bomen en
plantensoorten, daarna rijd je weer door een groen heuvelachtig gebied met om
je heen grazende koeien en het volgende moment rijd je over een weg dwars door
de bergen om uit te komen aan een subtropisch strandje. Klinkt goed toch?

In een land met zoveel graseters zal er vast wel werk zijn voor een veearts en dat
bleek ook zo te zijn. Voor Leonie was het echter lastiger om werk te vinden. Ze
werkte in Nederland in de hotelsector en Nieuw Zeeland is vooral agrarisch
georiënteerd. Hotellerie speelt in agrarische gebieden van Nieuw Zeeland dan
ook geen belangrijke rol. Eén van de praktijken waar ik zou kunnen beginnen,
maakte de keus voor ons heel gemakkelijk door Leonie ook een baan aan te
bieden op de administratie van de kliniek. Zo kwamen we onderin het
zuidereiland terecht, het koudste gebied van Nieuw Zeeland met weersinvloeden
van de Zuidpool! We konden aan de slag bij VetSouth, een grote praktijk met
meerdere vestigingen en tientallen dierenartsen, waarvan het grootste deel
werkzaam is in de veehouderij. Mijn werkzaamheden betroffen vooral melkvee,
maar ook vleesvee, schapen, herten en paarden behoorden tot mijn takenpakket.
Varkensbedrijven waren er niet in dit gebied, varkensbedrijven zijn sowieso dun
gezaaid in Nieuw Zeeland. Een gemiddeld melkveebedrijf bestaat hier uit 550
melkkoeien plus bijbehorend jongvee. In het noorden zijn de bedrijven kleiner,
gemiddeld 300 koeien. Het vervangingspercentage ligt op ongeveer 20 - 25%.
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Vrijwel ieder bedrijf werkt seizoensmatig. Om maximaal te profiteren van de
grasgroei kalven al de koeien in het voorjaar in een periode van 10 weken af. Dit
is voor de dierenartsen een drukke periode, veel kalvingen, waarvan een groot
deel uitdraait op een foetotomie. Omdat er zoveel koeien in een korte periode
afkalven, worden problemen met kalven nogal eens te laat opgemerkt. Kiwi’s (zo
worden Nieuw Zeelanders vaak genoemd) zijn niet dol op keizersnedes, al heb ik
er wel enkele gedaan, waar een levend, te groot kalf op zat.

Als we een dode, niet frisse vrucht aantreffen wordt standaard naar de foetotoom
gegrepen om het kalf in stukken te zagen en op deze manier de koe te redden.
Het probleem met rotte kalveren is dat ze gaan zwellen en daardoor niet meer
normaal verlost kunnen worden. Een belangrijk hulpmiddel voor een foetotomie
is glijmiddel. Iedere dierenarts heeft een groot 20 liter vat met een pomp en een
slang in de auto staan. Slang in de koe en pompen maar! Het kalf zwemt dan als
het ware in glijmiddel en daarmee wordt de procedure makkelijker en bescherm
je de baarmoeder. Reken maar op een paar uur werk als het kalf in vele stukjes
uit de koe gehaald moet worden. Het voordeel van een foetotomie op een rot
kalf ten opzichte van een keizersnee is dat de buik van de koe niet open hoeft en
er dus ook geen bacteriën in de buik kunnen komen. Een rot kalf zit bomvol
bacteriën, bij een keizersnee dus grote kans op buikvliesontsteking, en daardoor
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een slecht herstel van de koe of zelfs sterfte. Erg leuk en leerzaam om de
foetotomie onder de knie te krijgen.

Zo dit was het lesje diergeneeskunde, de volgende stap in het seizoen is de
voortplanting. Op de meeste bedrijven worden de koeien gedurende 6 weken
geïnsemineerd met melkveestieren. De rassen die in Nieuw Zeeland worden
gehouden zijn Holsteins, Jerseys of een kruising van deze twee. De Nieuw
Zeelandse Holsteins zijn wel kleiner dan onze Holsteins. Na deze 6 weken gaan er
nog 4 weken stieren van een vleesras in het koppel. Deze zijn van het ras Black
Angus of Hereford. Pinken worden meestal gedurende 10 weken samen geweid
met een Jersey stier.
Benieuwd hoe de tochtigheidsdetectie plaatsvindt? Dit gaat als volgt: minimaal 3
weken vóór de start van de 1e inseminaties, dus een volle cycluslengte, krijgen al
de koeien een laag waterbestendige verf op het staartbeen gesmeerd. Allemaal
dezelfde kleur. Koeien die na 3 weken nog steeds deze laag verf op het staartbeen
hebben, zijn niet tochtig geweest en kunnen voor onderzoek worden aangeboden
om te kijken of er iets mis is met de eierstokken of de baarmoeder. Koeborstels
hangen er niet, anders werkt dit systeem natuurlijk niet ;-) Vlak voor de dag waarop
de eerste koeien geïnsemineerd gaan worden, krijgen alle koeien verse verf op van
een andere kleur. Na inseminatie krijgt een koe weer een andere kleur op
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het staartbeen gesmeerd. Gestreefd wordt om 9 weken na de start van het
insemineren 90% van de koeien drachtig te hebben. Aan het einde van de
voortplantingsperiode worden de stieren uit de kudde gehaald. Koeien die gust
zijn, gaan aan het einde van het seizoen naar het slachthuis. Als melkkoeien duur
zijn, wordt wel eens besloten om goede guste koeien te overwinteren en het
volgende seizoen weer te insemineren. Dit betekent wel dat ze dan een jaar niet
gemolken worden.
Wat doen wij als dierenarts dan zoal in deze periode? Voordat de
voortplantingsperiode start worden de meeste kuddes gecontroleerd op
witvuilen. Hiervoor hebben we de beschikking over een simpel stukje
gereedschap waarmee een slijmmonster uit de vulva wordt ‘geschept’. Als er
witvuil in het monster zit, wordt de koe behandeld. Verder doen we onder andere
in deze periode steekproeven via bloedmonsters en leverbiopten om de
mineralenvoorziening van de koeien te controleren. Dit doen we ongeveer vier
keer per jaar. Koeien in Nieuw Zeeland krijgen geen krachtvoer en worden niet of
nauwelijks bijgevoerd. Mineralenvoorziening vindt dan ook plaats via het
drinkwater.
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Verder wordt de hele kudde 3
keer gescand op dracht: de
eerste keer nog tijdens de
inseminatieperiode. 6 Weken
nadat de laatste koe is
geïnsemineerd of gedekt, wordt
de kudde voor de tweede keer
gescand en bij het droogzetten
worden de drachtige koeien nog
een derde keer gescand om zeker
te weten dat er geen guste
koeien voor niks worden
overwinterd. Het scannen vindt
plaats met behulp van een plastic
stok waarop de scanner is
gemonteerd. In plaats van je arm
wordt de stok in de koe gestopt
en zo wordt de baarmoeder
zichtbaar op het scherm. Zie
hiernaast hoe dit er in de praktijk
uit ziet.
De koeien worden tot aan het einde van de herfst gemolken. In Nieuw Zeeland
produceren de koeien gemiddeld 4000 liter per koe per jaar. De productie ligt dus
veel lager dan in Nederland, maar daar staat tegenover dat ze geen krachtvoer
krijgen en niet of slechts weinig bijproducten krijgen gevoerd.
Aan het einde van de herfst worden de koeien massaal drooggezet. Voor
droogzetten hebben ze in Nieuw Zeeland dezelfde keuzes als in Nederland.
Droogzetten zonder injectoren, alleen seal, seal en droogzetter of alleen een
droogzetter. Het droogzetten is een behoorlijke happening. De melkveehouders
en hun werknemers, aangevuld met vrienden, dierenartsen en
dierenartsassistentes zijn dan druk in de weer met droogzetten. Wat ik nog niet
eerder heb vermeld, is dat er bij Nieuw Zeelandse dierenartspraktijken niet alleen
assistentes werken voor de kleine huisdieren, maar ook assistentes voor de
landbouwhuisdieren. Zij gaan mee op pad en assisteren bij de voorkomende
werkzaamheden. Denk aan het registreren van de scanresultaten, helpen bij het
onthoornen, bloedtappen en vaccineren.
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Na het droogzetten gaan de koeien in de meeste gevallen naar een ander bedrijf
toe waar de koeien overwinteren. De eigenaar van de melkkoeien betaalt
hiervoor een bepaald bedrag per koe per dag. In het zuiden van Nieuw Zeeland
overwinteren de koeien op kool of knolgewassen zoals voederbieten aangevuld
met ruwvoer zoals stro of balen kuilgras. Er wordt berekend hoeveel bieten de
koeien per dag nodig hebben en middels stroomdraden krijgen ze toegang tot een
strook gewas. De koeien eten het loof op en ook de knollen eten ze zelf op uit de
grond. Als koeien met honger uitbreken in een perceel knolgewas is er een groot
probleem; ze krijgen dan acute pensverzuring wat een klus voor de dierenarts in
een over het algemeen rustige winter betekent! Bij mooi droog winters weer is
het een prachtig plaatje om de koeien te zien eten van de voederbieten, maar bij
bar, nat en ijzig winters weer zouden de koeien maar wat graag ruilen met een
Hollandse koeienstal.. Dat is ook de reden dat er langzamerhand meer stallen in
koude delen van Nieuw Zeeland worden gebouwd. Deze stallen zijn eenvoudig,
maar koeien hoeven er ook alleen maar in de winter in te verblijven. Op
onderstaande foto zie je vaarzen die overwinteren op kale, een boerenkoolachtig
gewas.
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Vervolgens breekt het voorjaar weer aan en begint de hele cyclus opnieuw. Ik
zou nog wel tien kantjes kunnen voltypen over mijn werk en ons leven in Nieuw
Zeeland, maar bovenstaande geeft denk ik wel een aardige indruk van het werk
als veearts en het werken op een melkveebedrijf in Nieuw Zeeland.
Na ongeveer 1,5 jaar in Nieuw Zeeland te hebben gereisd, gewoond en gewerkt
hebben we besloten om weer terug te gaan naar Nederland. Inmiddels ben ik
alweer een jaar aan het werk bij dierenartspraktijk Steenbergen.
Ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat, heel veel succes met jullie bedrijven en
laat nog eens weten hoe het gaat. Ik ben benieuwd!
Hartelijke groet, Harm Bout.
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Even voorstellen: Vesters Agrarische Groothandel

Vesters agrarische groothandel is opgericht in 1989 door Marcel Vesters. Na
eerst ervaring te hebben opgedaan bij een bedrijf in dezelfde branche, werd in
1989 besloten om het zelf te gaan doen.
Door klein te beginnen in twee garageboxen en vele uren werken, groeide het
klantenbestand uit naar een 1000 klanten en werd de locatie al snel te klein.
Daarom werd er in 1991 een andere locatie gekocht met twee loodsen aan de
Torenakkerweg in Aarle-Rixtel. Er werd groter ingekocht waardoor alles op
voorraad gelegd en scherper geleverd kon worden. Service speelde (en speelt)
een grote rol. Overdag werd door Marcel de verkoop gedaan met de
vrachtwagen, daarna snel thuis eten, de auto laden en elke avond zelf ook nog
bestellingen wegbrengen.
In 2003 kwam zoon Kevin thuis werken: 16 jaar, zonder rijbewijs. Hij kon dus nog
niet veel voor de zaak betekenen. Daarom werd besloten dat hij ervaring op
moest doen. Hij ging bij een varkensboer aan de slag om te zien en te leren
waarvoor de producten werden gebruikt. Toen hij eenmaal een rijbewijs had,
ging hij één dag in de week op de vrachtwagen en de overige tijd op de bus om
bestellingen weg te brengen, en ook zelf een klantenbestand op te bouwen.
Toen de klanten eenmaal gewend waren, werd er besloten te ruilen: Kevin ging
de verkoop op de vrachtwagen doen, en Marcel op de bus om klanten te
bezoeken en alle bestellingen weg te brengen. Na jaren voor Vesters Agrarische
Groothandel te hebben gewerkt, werd besloten dat Kevin mee in de zaak kwam.
Dat gebeurde op 1 januari 2016.
Door alles zelf te doen, zonder postbedrijven of portokosten, een snelle service
en nog groter in te kopen om de concurrentie voor te blijven, werd de locatie op
de Torenakkerweg te klein.
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In 2018 wordt er daarom weer een nieuw pand gerealiseerd op weer een nieuwe
locatie. Dit keer in Beek en Donk. Dit alles om groei mogelijk te blijven maken, de
snelle service te kunnen blijven verlenen en onze klanten tevreden te houden.
Daarom zijn we ook op zoek naar iemand die ons gaat assisteren in de toekomst,
om het klantenbestand verder uit te breiden.
Vriendelijke groet en tot ziens,
Marcel en Kevin Vesters
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Wie is deze persoon....?
De foto uit de vorige editie is niet geraden, daarom een extra aanwijzing om nog
eens een gokje te kunnen wagen:

‘Om deze dame 1 één keer te raden, bleek een kleine brug te ver….’

Denkt u het te weten, stuur uw oplossing dan naar:
Dirk Hoogendoorn
E-mail: dirkennicolehoogendoorn@gmail.com
Telefoon: 06-20449392
We verloten een leuke prijs onder de goede inzenders!
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Nieuws van de Rabobank:
Voedselverspilling is slimme bedrijfstak
Ieder jaar gaat er wereldwijd 1,3 miljard ton aan voedsel verloren. Dat is ruim een
derde van de totale voedselproductie en komt neer op driehonderd tot
vierhonderd kilo weggegooid voedsel per huishouden per jaar. De laatste jaren
neemt dit getal, ondanks allerlei initiatieven, per saldo niet af. In de gehele keten
komt voedselverspilling en voedselverlies voor, terwijl onderzoek uitwijst dat
investeren in het verminderen daarvan geld oplevert.
Onderzoek bij bijna 1.200 bedrijven wereldwijd, wijst uit dat 99% van de bedrijven
aan investeringen tegen voedselverspilling geld verdient. Een slimme bedrijfstak
dus, met soms simpele, maar vaak effectieve oplossingen.
Er is ook gekeken welke verwaarding het meeste bijdrage levert. Dat levert de
volgende volgorde op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voorkomen van verspilling
Voeding voor mensen
Veevoer
Chemie en materialen
Vergisting
Composteren
Verbranden
Storten

Een interessant rijtje, zeker voor de agrarische sector. Want in een aantal van deze
verwaardingsmogelijkheden is de sector al actief en liggen kansen om haar
potentieel nog verder uit te breiden. Interessant om eens verder over na te
denken, want wie wil nu niet bij die 99% bedrijven horen die hier geld aan
verdienen?
Jorrit Dekkers | manager Agrarisch | Telefoon: 06 – 22 21 20 31
jorrit.dekkers@rabobank.nl
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Nieuws van de Gemeente Deurne:
Asbestdaken vanaf 2024 verboden
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in heel Nederland verboden. Dit
lijkt nog ver weg, maar het is verstandig om nu al actie te
ondernemen. De verwachting is namelijk dat de kosten de komende jaren zullen
toenemen. De gemeente Deurne geeft u graag tips en adviezen.
Subsidie tot en met 2019
Op veel oude stallen in het buitengebied liggen golfplaten waar asbest in zit. Deze
platen moeten voor 2024 vervangen worden. U moet hiervoor een gecertificeerd
bedrijf inschakelen. Tot en met 2019 komt u in aanmerking voor subsidie. Kijk voor
meer informatie op www.milieucentraal.nl/asbest. Daar vindt u onder andere
filmpjes waarin u kunt zien hoe u asbest herkent.
Omschakelen
Heeft u oude stallen, die niet meer in gebruik zijn? Bekijk dan of u het verwijderen
van de asbestdaken kunt combineren met het omschakelen van uw bedrijf en
sloop van stallen. Bijvoorbeeld naar een woonbestemming, een bedrijf aan huis,
een beroep aan huis of een recreatieve (neven)activiteit. De gemeente heeft de
mogelijkheden voor omschakeling uitgebreid binnen de Derde herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied.
De legeskosten zijn verlaagd
Ook zijn in 2017 de legeskosten voor een herziening of wijziging van het
bestemmingsplan flink verlaagd. Meer informatie vindt u op www.deurne.nl.
Bijdrage advieskosten nieuw toekomstperspectief
Heeft u lege stallen of schuren waar asbestdaken op liggen? Dan kunt u een
bijdrage krijgen in de advieskosten voor het bepalen van een nieuw
toekomstperspectief voor deze gebouwen. Het gaat om de zogenoemde VABImpuls. VAB staat voor Vrijgekomen Agrarische Bebouwing. Eigenaren kunnen
met een voucher een beroep doen op de onafhankelijke deskundigen van VABImpuls. Zij ondersteunen en adviseren u bij het nemen van een beslissing over
sloop of herbestemming. De vouchers kunnen worden aangevraagd bij Stimulus,
via de website www.vabimpuls.nl.
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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Oproep Historische Weekblad – Boerenbondsblaadje:
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In De Ploeg van september vorig jaar is de oproep geplaatst voor oude
Boerenbondsblaadjes. Mogelijk is er verwarring ontstaan tussen dit blaadje en het
Weekblad voor Deurne, daarom plaatsen wij de oproep nog eens.
Afhankelijk van de hoeveelheid tekst en advertenties verscheen het blad met
groter of kleiner formaat, met twee of meer bladzijden, maar vaak niet groter
dan het vroegere schoolschrift (kleiner dan A4).
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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
In elk geval leuk om te noteren:
• Boer Erbij, POP-UP restaurant met streekproducten in de Kasteeltuin in
Deurne: 1e Pinksterdag 20 mei
• Fiets4Daagse Deurne, met dagelijks een stop op een bedrijf van een van
onze leden: 10 t/m 13 juni
• Boerenontbijt: zondag 2 en zondag 9 september

Save the Date – Fietstocht en BBQ dorpscommissies:
Om ook alvast in de agenda te zetten:
De dorpscommissie Vlierden houdt voor de Vlierdense leden een fietstocht met
BBQ op vrijdag 13 juli. Een uitnodiging volgt nog per mail.
De dorpscommissie Deurne organiseert vrijdag 24 augustus de jaarlijkse
fietstocht. Aansluitend is er een barbecue bij het Boerenhuis aan de
Bruggenseweg in Deurne. Meer informatie volgt t.z.t. per mail.
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De redactie van De Ploeg wenst u een mooie zomer toe!
Carola, Dirk, Horry, Lins, Marielle
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