
Interview  van Ludo en Gerda van Wezel         

Even voorstellen: Ludo (53) is getrouwd 
met Gerda (50). Ze hebben 4 zoons Ben 
(24) Guus (21) Rob (19) en Chris ( 11 jaar). 
Ze hebben een melkveebedrijf en wonen 
aan de Roosendaalsebaan 31 te Rucphen. 

Hoe het begon: Gerda komt uit een 
agrarisch gezin. Met 5 kinderen leek het 
erop dat haar broer het bedrijf over wilde 
nemen van haar ouders. Gerda is 
afgestudeerd als lerares wiskunde/ 
scheikunde. Na haar diploma is ze echter 
gaan werken bij de Suikerunie, bij 
Research Development. Ludo komt ook uit 
een agrarisch gezin met 5 kinderen uit 
Huijbergen. Zijn oudste broer heeft het 
bedrijf overgenomen van zijn ouders. Ludo 
heeft gestudeerd in Wageningen, met een 
verplichte buitenlandse stage in Schotland 
(4 maanden op de universiteit in Glasgow). 
Het laatste jaar ging Ludo echter tegen 

staan, omdat hij zich moest verdiepen in slechts één onderwerp. Dat was toch niet wat hij zocht. 

Of het zo moest zijn. Er kwam toch ruimte voor Ludo en Gerda om het bedrijf van Gerda’s ouders 
over te nemen. In 1989 is er een maatschap gekomen tussen Ludo en haar vader. Pa en ma hadden al 
een bungalow in de buurt gekocht en zij verhuisden daar naartoe toen Ludo en Gerda in 1991 
trouwden. Een broer van Gerda bleef ook nog 5 jaar wonen op de boerderij, in een apart 
woongedeelte. 

Bedrijf: Ze begonnen met 55 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Ze hadden toen 16 ha grond in 
eigendom achter hun boerderij. Het bedrijf hebben ze uitgebreid tot 65 melkkoeien en 27 ha grond. 
Ze hebben nog steeds 40 stuks jongvee en huren 8 ha erbij voor de voer/mestregistratie. Ludo melkt 
dagelijks  2 x 2 uur traditioneel.  

Nevenactiviteiten: In 1996 is hun eerste zoon geboren. Gerda is toen gestopt met werken en 
organiseerde een aantal jaren kinderfeestjes. Ze was ook penningmeester bij  ZLTO Roosendaal een 
aantal jaar (ze zijn lid van 2 afdelingen). Nu geeft ze nog op verzoek bijles aan middelbare 
schoolkinderen. Ludo werd gevraagd voor de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan. Er 
werd een project opgezet voor de waterconservering in gemeente Rucphen, waaraan Ludo heeft 
bijgedragen. Er zijn toen een aantal stuwen geplaatst. Hij werd toendertijd gevraagd om in het 
bestuur te komen bij ZLTO Rucphen. Dit heeft hij gedaan voor zo’n 8 jaar. Daarnaast heeft hij 4 jaar in 
de gemeenteraad gezeten, waarbij hij 2 jaar fractievoorzitter is geweest voor CDA Rucphen. Al met al 
was dit een hele leerzame periode, maar de nevenactiviteiten vroegen tegelijkertijd veel tijd en 
energie. Vandaar dat hij het besluit nam om overal mee te stoppen en zich volledig op het bedrijf en 
zijn gezin te richten. 



Verloop: In 2015 is er een loods 
bijgebouwd (45x17) voor zowel opslag 
van hooi/strooi en werktuigen als 
voor werkplaats voor de oudste zoon 
Ben. Ben is monteur en verhuurt zich 
als zzp’er bij andere bedrijven (loon-
en sleutelwerk). Het rijwerk van de 
eigen boerderij doen Ben en Ludo 
zelf.  

Ludo en Gerda zijn realistisch en zeker 
benieuwd wat de toekomst gaat 
brengen voor de melkveehouderij. 
Zoals ze zelf zeggen heeft elke tijd zijn eigen uitdagingen en oplossingen. Hun stal vraagt wel om 
aanpassingen, omdat bijvoorbeeld de huidige vloer is versleten. Ze hopen nu dat de nieuwe coalitie 
in Brabant de verplichte emissiearme vloer in veestallen, waarvoor je voor 1 oktober 2022 een 
vergunning moet hebben,afschaft. Gerda en Ludo staan niet achter deze verplichte vloer. Ze stellen 
dat het met meer beweiden van vee, met water bij de mest en met minder stikstof in de voeding de 
positieve effecten ook kunnen worden behaald. Deze maatregelen zijn simpel, betaalbaar en 
haalbaar. 

Van lieverlee knappen ze hun huis en boerderij op. Onlangs is hun huis opnieuw ingevoegd. Ze 
hebben plannen om van een schuurtje/garage een mooi tuinhuis te maken met veel ramen. Dit 
neemt Gerda voor haar rekening. Ze klust graag en werken met hout doet ze het liefst. In huis heeft 
ze ook de keuken opgeknapt (met hulp van buren) en het kippenhok is ook al in de renovatie. 

Toekomst: Samen met het gezin wonen en werken ze met plezier op de boerderij. Een andere 
rundveestal zal er wel komen. De planning is om deze over de andere stal heen te bouwen. De 
oudste zoon Ben heeft op dit moment toch wel de meeste ambitie om thuis te werken. Twee zonen 
studeren nog en de jongste zoon heeft een middelbare school keuze gemaakt. Na 20 jaar sluit het 
gezin dan toch echt de basisschoolperiode af. 

Ludo en Gerda dank jullie wel voor het interview en succes verder met je bedrijf! 
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