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FEITEN OF WENS POLITIEK? 
Door: Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO De Meierij 

Wat hebben de mensen, in deze bijzondere �jd waar 

we als huisgenoten meer dan ooit op elkaar zijn  

aangewezen, de omgeving beter leren kennen en 

beter weten te waarderen.  

 

Er is nooit zoveel in de eigen omgeving gewandeld en 

gefietst als in de afgelopen maanden.  

In de gesprekken met de mensen om ons heen is 

steevast het geluid dat wanneer je  in je sociale leven 

zo beperkt wordt je de omgeving beter gaat zien en 

beter kunt waarderen. Ook ikzelf heb de omgeving beter in me opgenomen.  

Vogels in de ochtend beter horen fluiten mede omdat de randgeluiden minder/niet 

aanwezig zijn. De omgeving in de lente zien opbloeien van dor en grijs naar groen en 

alles in bloei. 

Wat is het frustrerend dat er groene  poli+eke wensen die mijlenver van de echte  

natuur af staan in het buitengebied ontplooid gaan worden. Ik noem windmolens en 

zonnecentrales. Ik noem het bewust zonnecentrales i.p.v. zonneweides. Zonneweides 

zijn namelijk stukken gras aan de rand van een waterplas. Ook Frans Timmermans 

gee- aan dat er 10% van de landbouwgrond uit de landbouw moet worden genomen. 

De snelheid waarmee dit mogelijk wordt gemaakt is bizar. Ik verbaas mij dan ook over 

de traagheid waarmee agrarische ac+viteiten in het buitengebied bijna onmogelijk 

worden gemaakt. Ook verkeer, industrie en woningbouw hebben zo hun wensen. Al 

met al wil Nederland met al deze wensen het totaal bebouwde 

oppervlak verdubbelen van nu 12% naar ongeveer 25% tot 2050. 

Ik denk dat we de nu nog open ruimte moeten koesteren en niet 

moeten opofferen aan onmogelijke en onwenselijke doelen.  Wil 

de agrarische sector de (Nederlandse) bevolking van goed en 

veilig voedsel blijven voorzien, dan moeten we als sector onze 

efficiënte en veilige manier van voedsel maken vooral zichtbaar 

blijven promoten en voortze�en.  
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Natuur lobbyclubs vergeten weleens 

dat de bankjes aan de rand van een 

natuurgebied al+jd met de rug naar 

het bos staan en de mensen +jdens 

rustpauzes al+jd de (nu) nog open en 

vrije ruimte in kunnen kijken en  

kunnen genieten van dit vrije uitzicht.  

Las+g is ook dat het poli+eke klimaat 

meer en meer  aan populisme blijkt te 

doen en vooral kleine punten en 

komma`s uitvergroot. In Meierijstad is de klankbordgroep “geur- en fijnstof”  

verworden tot een klankbordgroep die alleen nog geur behandeld. En dan eigenlijk nog  

specifieker namelijk puur gericht op de geur die zgn. veroorzaakt wordt door de  

agrarische sector. Alles geur- of fijnstof dat door sectoren buiten de landbouw om  

geproduceerd wordt doet er blijkbaar niet toe.  

Hoe kan het toch zijn dat Esther Ouwehand helemaal zit te stuiteren als er “all over the 

world” bossen gekapt worden om op die ONTBOSTE stukken grond akkerbouw  

gewassen (lees plantaardig voedsel) te telen? Mevrouw Ouwehand is wellicht vergeten 

dat ook haar tofuburger gemaakt wordt van de gewassen die hier vandaan komen. 

Echter wanneer er hier in Nederland vervolgens bossen gekapt worden om opgestookt 

te worden, en dit onder de noemer “duurzame energie” wordt weggezet keurt Esther 

Ouwehand dit waarschijnlijk goed  tenminste ik heb haar hier nog niet over gehoord.   

Ook wanneer het over corona gaat vind ik het raar dat er par+jen zijn die linken leggen 

met de veehouderij. Al sinds de +jd dat Sharon Dijksma nog staatssecretaris van  

Economie met de landbouwportefeuille was  wordt er al door middel van verschillende 

VGO onderzoeken gezocht naar mogelijke 

gezondheidsrisico’s van veehouderijen op 

de gezondheid van omwonenden. Een  

belangrijke  conclusie laat ik hier op los, 

kinderen op boerderijen zijn gezonder en 

lijken meer weerstand te hebben en  

minder last te hebben van astma en 

COPD dan kinderen uit de stad.  
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Er is na 8 jaar zoeken naar mogelijke gezondheidsrisico’s alleen rond geitenhouderijen 

een mogelijk verhoogd risico op longontsteking gevonden. Echter na 8 jaar zoeken  

kunnen hier geen harde conclusies aan verbonden worden. Met deze kennis over de 

gezondheidsrisico’s rondom de veehouderij durf ik te beweren dat het wonen op of in 

de buurt van veehouderijen gezond is.  

Naar mijn idee zijn de industrie of welke andere ac+viteiten  dan ook in rela+e tot de 

gezondheid van omwonenden nooit zo goed, of zelfs niet onderzocht als van de vee-

houderij.  

De poli+ek hee- hier waarschijnlijk geen kennis van genomen want nu wil iedere par+j 

haar punt maken. Ze willen het meest gezonde jongetje binnen de poli+ek zijn. Het 

enige wat ik dan denk en wil meegeven is lees alle kennis, kunde en conclusies die in 

de rapporten staan en oordeel daarna pas. Brabant hee- naast veel agrarische  

ac+viteiten ook veel industrie en verkeer. Ook ligt Brabant onder de rook van  

Antwerpen, Moerdijk Ro�erdam en het Ruhrgebied en laten we gemakshalve ook 

luchthaven Eindhoven niet vergeten, ook deze luchthaven is de afgelopen +jd flink  

gegroeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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Zijn wij als agrarische sector dan tegen  

onderzoek naar luchtkwaliteit? Nee, maar neem 

alles mee en vergeet niet te kijken in de VGO 

rapporten met daarin alle vergaarde kennis op 

gezondheidsgebied. Door deze kennis te  

gebruiken kan men waarschijnlijk sneller  

oordelen of er mogelijk ook andere risico`s zijn. 

Nu er een andere coali+e in Brabant zit, willen 

de gevallen poli+ci op de valreep nog hun punt 

maken en geven ze meteen hun poli+eke kleur 

en agenda aan. Het feit dat Rick Grashof (Groen 

Links) en Annemarie Spierings (D66) in de rest 

van Nederland agrarische bedrijven opkopen 

om het distribu+epark Moerdijk mogelijk te 

maken zegt genoeg. Dus eigenlijk is het niet 

meer en niet minder dan, NH3 omze�en naar NOx. Voor de duidelijkheid, NH3 is Am-

moniak, het is een verbinding van s+kstof (N2) en waterstof (H2)  en NOx zijn S+kstof-

oxiden en komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld 

door het verkeer. 

Dit alles laat mij zien dat het bij Grashof en Spierings niet om de natuur of het klimaat 

gaat maar puur om de ontwikkeling van industrie. Direct na het vallen van de coali+e in 

Brabant geven beiden aan dat er over alles valt te praten, dat praten lijkt me nu te laat. 

Ze hadden eerder en beter moeten horen wat er eigenlijk gezegd werd en daar wat 

mee moeten doen. Nu schreeuwen dat er een slecht milieubeleid gevoerd wordt is 

natuurlijk onzin. Het enige wat er in de vorige coali+e met de SP en Johan van Hout  

(stem tegen stem SP) is gebeurd, is de datum van 2028 naar 2022 geplaatst zonder te 

checken of er een draagvlak voor was en of dit haalbaar en betaalbaar was.  Gelukkig is 

er door de datum naar 2024 te 

verplaatsen wat ruimte gecre-

ëerd. Dit is helaas nog geen 2028. 

Ik hoop en verwacht dat in deze 

nieuwe coali+e meer CDA punten 

waar gemaakt kunnen worden. 

Verschil voorjaar 2019—2020 
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 KENNISMAKING MET TWEE  

 NIEUWE BESTUURSLEDEN VAN  

 ZLTO DE MEIERIJ. 
 Door: Angelie van de Crommert 

 
Ronald Verhoeven uit Schijndel 

⇒ Bestuurslid – Vice voorzi(er ZLTO De Meierij.  

⇒ Getrouwd met Anita en samen twee studerende dochters van 16 en 18 jaar. 

⇒ Hij ondersteunt het werk van zijn vrouw en de hobby van zijn dochters in de 

paardensport. 

⇒ Runt een fokzeugenbedrijf en vleeskalveren in een EHS- en vernaPnggebied. 

En graast vleesvee voor Staatsbosbeheer. 

⇒ Met tussenpozen bieden ze plek aan jongeren vanuit de jeugdzorg die nog 

leerplich+g zijn en baat hebben bij een dagbesteding op hun boerderij. 

⇒ AJK bestuurslid. Ruim 2 decennia bestuurslid van ZLTO Schijndel.  

Lid vakgroep varkenshouderij. 

Lid natuurvereniging (ANV) het Groene Woud.  

 

Mo.va.e bestuursfunc.e ZLTO: . 

Ondanks dat alle oud-bestuursleden vanuit Schijndel vanaf ZLTO Meierijstad  

stopten met bestuurswerk, hee- Ronald zijn bestuurstaken gecon+nueerd met een 

nieuw jong lid uit Schijndel. Hij wil zijn achterban blijven vertegenwoordigen. 

Hij hangt de mening aan dat als je ‘niks’ doet, er ook ‘niks’ gebeurt.  
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KENNISMAKING EN TEVENS  

AFSCHEID VAN EEN BESTUURSLID 

VAN ZLTO DE MEIERIJ 
Door: Angelie van de Crommert 

 

Jean-Paul van der Aa uit Erp (52) 

Bestuurslid ZLTO Veghel (2014—2019) 

Bestuurslid ZLTO de Meierij vanaf de oprich+ng in 

2019.  

Door onvoorziene ontwikkelingen op zijn bedrijf hee- hij eind 2019 moeten  

besluiten om te stoppen met zijn bestuursfunc+e bij ZLTO.  

Tijdens de jaarvergadering van maart j.l. zou hij officieel afscheid genomen hebben. 

Door de coronacrisis is dit geannuleerd.  

⇒ Jean-Paul is gehuwd met Hester en ze hebben twee dochters Sara (15) en 

Hanna (13). Jean-Paul en Hester runnen samen een champignonkwekerij 

gespecialiseerd in kleine champignons die geleverd worden aan een  

diepvriesbedrijf waarna de champignons afzet vinden in horeca en  

groothandel.  

Deze tak kenmerkt zich door machinale oogst en weinig personeel.  

Momenteel wordt het proces verder geautoma+seerd zodat de aRankelijk-

heid van personeel verder afneemt. Jean-Paul hee- na de prak+jkschool in 

Horst vijf jaar binnen de bedrijfshulp gewerkt en veel ervaring over werk en 

mensen opgedaan. Volgend jaar bestaat het bedrijf 25 jaar.  

Mo.va.e bestuursfunc.e ZLTO:  

⇒ Hij vindt het belangrijk dat belangen behar+gd worden. In deze onzekere 

+jden lijkt het ook steeds belangrijker te worden. Hij hee- zich wel al+jd 

gerealiseerd dat je het nooit 100% voor alle groepen goed kunt doen, we 

leven in een samenleving die met elkaar moet onderhandelen; besturen en 

besluiten is een kwes+e van geven en nemen.  
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Speerpunten 

⇒ Jean-Paul had de portefeuille R.O. samen met Marcel Aarts. Hiervoor hee- 

hij intensief met de gemeente Meierijstad samengewerkt. Tijdens het  

fusieproces had Meierijstad de inten+e om op korte termijn alle regels van 

de afzonderlijke gemeenten gelijk te trekken. Dit bleek een te ambi+eus doel 

en ze hebben het niet kunnen realiseren. Toch hee- ZLTO veel bereikt. Al 

was het maar met betrekking tot zaken die ZLTO hee- kunnen behouden.  

 

Leden lijken zich niet al+jd te realiseren hoe hard je ooit moet knokken om 

zaken in stand te houden. Omdat gemeenten anders regelingen schrappen 

die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Gemeente Meierijstad koos 

voor een democra+sche benadering: ze vroegen heel veel betrokken  

organisa+es om hun mening. Hierna namen ze hun eigen poli+eke beslissing. 

Jean-Paul had vaak moeite met de willekeur van deze poli+eke keuzes. Hij 

hield niet van het poli+eke spel dat feiten verdraait en verkleurt.  
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Hoe heb je het bestuur leren kennen?  

⇒ Jean-Paul hee- tot de fusie van ZLTO de Meierij al+jd kri+sch naar het proces 

gekeken “Ik heb hierover veel piPge gesprekken met Nol van Rijssel  

gevoerd”. Uiteindelijk is het resultaat iets om trots op te zijn.  

ZLTO de Meierij bestrijkt een groot gebied maar komt onverminderd op voor 

de boerenbelangen. Veel wordt er gesproken over hoe je de betrokkenheid 

van leden kunt behouden en versterken. Sociale ac+viteiten zullen hiervoor 

opgeschaald worden en door werkgroepen (bijv.WaRoMi) hoopt men de  

bestuurlijke betrokkenheid te vergroten.  

Tips & tricks van Jean-Paul van der Aa voor ZLTO de Meierij.  

Probeer met elkaar versnippering te  

voorkomen. In de landbouw zijn in  de 

afgelopen periode weer diverse   

subgroepen ontstaan. Hierdoor zal de 

landbouw door de poli+ek weer verder uit 

elkaar gedreven worden. 

Bij de afronding van het gesprek komen 

interviewer en Jean-Paul tot de conclusie 

dat een buitenstaander de  

champignonteelt al nauwelijks meer kent. 

Jean-Paul en Hester hebben het plan om 

bij hun 25 jarig bedrijfsjubileum een  

nieuwe bedrijfsfilm te maken.  

 

Het zou een mooi plan zijn als 

ZLTO de Meierij online  

diverse bedrijfsfilmpjes met 

de inwoners van ons  

woongebied gaat delen.  

 

Zo creëren we online con+nu 

een ‘Open dag’.  
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Wat er achter de schermen gebeurd. 
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN ZLTO DE MEIERIJ 

door: Gerard van Zutphen 

 

In deze corona �jd is het wellicht wel fijn, nu we als bestuur niet zo zichtbaar zijn 

toch met de leden te delen wat ons als bestuur bezig hield.  

Meteen met het uitbreken van corona is er binnen de ZLTO een out break  

management team opgestart. In het begin van de corona+jd is wekelijks met de  

voorzi�ers van de afdelingen gesproken en zijn de onderlinge zorgen en pijnpunten 

gedeeld.  

Ook binnen de afdeling is geïnformeerd naar de plaatselijke problemen. Dilemma’s 

over arbeidsbehoe-e en huisves+ng zijn besproken. Ook is er in het begin wekelijks 

intens en goed contact geweest met de gemeente,  zijn de problemen en zorgen  

binnen de agrarische sector gedeeld en waar problemen waren direct aangekaart. 

Waar het mogelijk was zijn problemen opgelost of wordt er meegedacht. Nu zijn de  

contacten één keer per 2 weken en waar directe dilemma’s ontstaan zijn de lijnen 

heel kort.  

Een punt van zorg zit  met name in 

de kalverensector, zeker waar het 

gaat om de vrije mesters.  

Dit dilemma wordt intern  (binnen 

de ZLTO) vaak aangekaart en  

landelijk zeker ter sprake gebracht. 

De landelijke inspanningen hebben 

er voor gezorgd dat er voor de 

bloemen-, planten-, bomen-  en 

aardappelsector tegemoetkomin-

gen zijn gerealiseerd. Ook als het gaat om arbeid zijn er zowel landelijk als  

gemeentelijk vele regelingen en tegemoetkomingen tot stand gekomen.  

Ongeveer 20% van de leden is door medewerkers van de Zlto gebeld en gevraagd 

naar hun wensen en behoe-es, wat houdt onze leden in corona+jd bezig. Een veel 

gehoord antwoord was dat we in het voorjaar te druk zijn en veelal gewend zijn om 

thuis te werken. Later kwam vaker de extreem vroege droogte van 2020 ter sprake. 
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Het coulante beregeningsbeleid is mede aan onszelf als agrariërs in samenwerking 

met het waterschap te danken. Alleen samen met het waterschap behouden we 

hopelijk de mogelijkheid om te blijven beregenen open.  

Plaatselijke thema’s zijn er ook. De omgevingsvisie en de aanpak daarvan  gaat  

gewoon door. Vooral geur en fijnstof is een thema. Waar er twee jaar geleden een 

klankbordgroep werd gestart met als thema geur en fijnstof is dit een  

klankbordgroep geworden dat zich enkel richt tot geur en dan nog specifieker  

namelijk geur uit de veehouderij. Hier verze�en we ons stevig tegen omdat er een 

link gelegd wordt tussen geur en gezondheid, een link die er niet is. Hier verze�en 

we ons stevig tegen.  

Ook de omgevingsvisie hee- onze volle aandacht. De omgevingsvisie wordt later de 

omgevingswet. We willen de maximale ruimte behouden voor de landbouw en de 

ontwikkelingen van de agrarische sector in Meierijstad. We doen ons best om de 

voortgang te volgen en waken er voor dat de verschillende thema’s elkaar  

overlappen en de ruimte voor de agrarische sector verkleint.  
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Het oogsWeest komt dit jaar helaas te vervallen. De voorbereidingen waren al  

begonnen en deze worden bewaard voor volgend jaar. Ook de ledenbijeenkomst 

gepland op de vrijdag voor 7th Sunday is uitgesteld en houden we ook volgend jaar te 

goed.  

 

De deelname aan Fabriek Magnifique wordt ook verplaatst naar een 

later moment. De verantwoording van ons als bestuur +jdens de  

jaarvergadering vindt dit jaar helaas plaats via de mail. Ook hierbij is 

het de bedoeling dat we zo snel als het weer kan en mag er bij de  

leden op terug komen en een bijeenkomst organiseren zodat we  

elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Verder zijn er in het bestuur wisselingen  

aanstaande. Daar komen we op een passend 

moment op terug, maar één +p, waar iemand 

na een fana+eke bestuurstermijn een stapje 

terug gaat doen hebben we een jonge  

stagiaire gevonden die mee gaat lopen en de 

stoppende bestuurder wellicht op termijn 

gaat vervangen.  
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ZLTO makelaars/taxateurs  
 

• Taxa+e nodig? 

• Verkoop / aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop / aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en  

mogelijkheden met Uw loca+e? 

• Advisering pachtzaken en onteigeningszaken? 

 

Wij hebben als ZLTO vastgoed alle deskundigheid voor U in 

huis. 

 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:  

 

Jos van den Heuvel   06 – 53 39 76 30  

of een collega via ons kantoor  073 – 217 35 80  

 

www.zltovastgoed.nl  
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ARJAN EN PAUL LATEN BOERDERIJ DEEL UITMAKEN VAN 

BUURT EN SAMENLEVING 

 
Ar.kel in 
Redacteur: Jurgen Feuerriegel 

Fotograaf: Wil Feijen en Paul Schots 

 
Son en Breugel - De twee Breugelse boeren Arjan Swinkels en Paul Schots hebben 

laten zien dat er alterna�even zijn voor de gangbare veeteelt. Zij hebben, ieder op 

een eigen manier, gekozen voor een kleinschalige boerderij met veel aandacht 

voor natuurbeheer en het welzijn van hun koeien c.q. buffels.  

De Stoerderij 

Arjan is +en jaar geleden op de oude boerderij van zijn ouders aan de Van den  

Elsenstraat begonnen met negen waterbuffels.  

De boerderij was al bijna twin+g jaar niet meer in bedrijf. De waterbuffel was toen 

nauwelijks bekend in Nederland. Hij had een bescheiden startkapitaal en deed via 

crowdfunding een beroep op klanten om de ac+viteiten voor te financieren.  

Zijn insteek was van begin af aan ecologisch  boeren. Inmiddels hee- hij 84 buffels 

en vinden zijn vlees- en zuivelproducten gre+g a-rek bij abonnees, winkels en  

restaurants en via de verkoop aan huis. De oorspronkelijk onbekende buffelmelk, en 

de kaas, yoghurt en het ijs van deze melk en met name de zelfgemaakte mozzarella 

zijn inmiddels gewilde producten. 
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De Hofstad 

Paul hee- zes jaar geleden samen met zijn vrouw Lia 

(veearts) de toen al bestaande melkveehouderij over-

genomen van familie. Al vrij snel kozen zij voor de over-

stap naar biologisch boeren.  

Het op Olen gelegen bedrijf hee- heden 65 koeien en 

levert dagelijks melk aan Campina. Het rundvlees en de 

melk zijn te koop op de boerderij zelf. De Hofstad is ook 

een zorgboerderij en biedt werkervaringsplaatsen.  

 

Vorig jaar werd rondom de weides het zogenaamde koeienpad aangelegd om met 

name kinderen de kans te bieden nader kennis te maken met koeien. Daarnaast zijn 

Paul en Lia gestart met het opvangen van kinderen in de vorm van gastouderschap 

en hebben zij intussen een vergunning voor ‘agrarische kinderopvang’. 

 

Het verschil met de intensieve veeteelt 

Paul en Arjan wilden een weg bewandelen die leidt naar natuurlijk landschapsbe-

heer en maximaal welzijn voor de dieren. Om dit te bereiken gebruiken zij geen 

kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. De dieren worden grasgevoerd en kennen 

een natuurlijke weidegang.  

Bij ziekte worden in de behandeling zo weinig mogelijk an+bio+ca gebruikt. Toch 

zijn er natuurlijk ook verschillen tussen koeien en waterbuffels. “Onze koeien blijven 

in de winter binnen om de weiden te sparen, en als het regent komen ze vanzelf 

naar de stal”, vertelt Paul. Arjan voegt eraan toe: “De buffels zijn het hele jaar  

buiten en worden daar ook gevoerd. Zij doen niets liever dan in het water liggen.” 

 

Open en transparant  

Wellicht speelt de achtergrond van beide heren die van oorsprong geen boer zijn 

een rol bij de keuze om hun boerderijen bewust deel uit te laten maken van de 

buurt en de samenleving in het algemeen. Zowel Arjan, die recruter bij een bureau 

voor werving en selec+e was, alsook Paul, voorheen marketeer bij een interna+o-

naal bedrijf voor medische apparatuur, zijn van mening dat je tegenwoordig open 

en helder moet laten zien wat je doet en waarom. Zo zijn de klanten welkom in de 

winkels aan huis of voor een rondleiding. Via social media kunnen ze volgen wat er 
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met de dieren gebeurt. Er zijn wandelpaden aangelegd rondom de weilanden. Deze 

aanpak hee- ervoor gezorgd dat De Hofstad en De Stoerderij goed bekend zijn in 

het dorp en dat het publiek waardering hee- gekregen voor hun nieuwe manier van 

werken. 
 
Hoe ziet de toekomst eruit? 

Op de vraag of hun bedrijven ook op termijn levensvatbaar zijn geven Paul en Arjan 

een trots en volmondig ja als antwoord. Ze zeggen er wel bij: “Het is hard werken. 

Zeven dagen per week, en onze partners Lia en Lieke werken naast hun baan ook 

nog mee in de boerderij.” Arjan hee- in het begin veel scepsis ondervonden maar 

inmiddels hebben mensen toch respect gekregen voor wat hij in +en jaar hee-  

opgebouwd. Paul is ervan overtuigd dat de consument uiteindelijk bepaalt of hij 

bereid is om iets meer te betalen voor de biologische producten in de winkel. “In 

Nederland is het aandeel van de biomarkt nu circa vier procent, terwijl dat in  

Duitsland al rond de twaalf procent ligt; wij Nederlanders zijn natuurlijk zuinig.” 
 
Meer samenwerking dankzij buffels 

Gevraagd naar de totstandkoming van hun samenwerking kennen de heren nog een 

leuke anekdote. Regelma+g breken de buffels door het hek en verdwijnen dan er-

gens in het landschap. Dit gebeurde vorig jaar ook vlakbij de weilanden van Paul en 

hij liet ze een +jdje op zijn wei grazen. Op die manier kwamen Arjan en Lieke met 

hun dochter terecht bij Paul en Lia en werd zij het eerste kind in de net geopende 

kinderopvang. “Met dank aan de buffels die nieuwsgierig waren geworden naar de 

koeien”, aldus de boeren.  
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BRANDRODE RUNDEREN IN HET AADAL 
Door: Marijke  

 

De runderen behoren toe aan Mar�en en Hanny van Asseldonk, die aan de  

Langsteeg in Veghel Zorgboerderij ’t Ham ‘bes�eren’. Het zijn met name mensen 

met een verslaving of een psychische aandoening die zij met hun boerderij weer 

wat rust en structuur proberen te geven. 

Ze hebben er onder andere een grote moestuin, een honderdtal scharrelende  

kippen, schapen, honden en paarden, en dus ook een honderd brandrode runderen.  

Op schrale gronden 

Dit ras was ooit een degelijke Nederlandse koe. Eentje die niet zo kieskeurig is aan 

wat hij at – dat hoe- niet supermals gras te zijn bijvoorbeeld – en die mede daarom 

goed gedijde op schrale gronden. Op een gegeven moment is het ras ingefokt met 

andere rassen, waaronder de Holsteiner. Die geven meer melk en zijn daarom voor 

de meeste veehouders interessanter om te houden. Beetje bij beetje verdween het 

brandrode rund uit beeld. In die mate dat het ras zelfs dreigde te verdwijnen. 

Ras 
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Het was begin jaren tach+g dat de  

Nederlandse fokster Marlies Hermans zich 

om het ras ging bekommeren. Op haar 

natuurboerderij in Beuningen verzamelde 

zij zo veel mogelijk bloedlijnen. Daarmee 

fokte zij een uniforme kudde die in  

samenwerking met Staatsbosbeheer en 

S+ch+ng Ark werd ingezet bij het  

begrazingsbeheer in de Beuningse  

Uiterwaarden. Daarmee redde zij het ras. 

 

Op 1 juni 2001 verleende het ministerie van LNV goedkeuring aan het Stamboek het 

Brandrode Rund. Sindsdien groeide het aantal weer. En ook in Erp en Veghel dus 

vinden we de dieren terug, met dank aan Mar+en en Hanny van Asseldonk. Een jaar 

of zeven terug star�en zij met één koe, genaamd Lia, die ze bij de stadsboerderij 

Presikhaaf in Arnhem kochten. Intussen zijn dat er na jaren fokken dus zo’n  

honderd, die allemaal van april tot november in het Aadal grazen. De kal[es blijven 

bij de koe en de s+eren zorgen voor natuurlijke dekking.  

 

In de wintermaanden staan 

deze koeien op stal;  

verspreid in de regio.  

Dan is het buiten te koud 

en te nat op de Aa-

percelen die ook als  

waterberging voor de Aa 

dienen. De rest van het 

jaar grazen ze op grond 

rondom Veghel, veel langs 

de Aa dus.  

 

Dat doen ze in opdracht van gemeente, het Waterschap en soms ook boeren met 

weilanden.  
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Eigen label 

Mar+en en Hanny zijn des+jds gaan fokken met de dieren. Hun doel was tweeledig: 

bijdragen aan het behoud van het ras en om eerlijk vlees af te gaan ze�en. Toen de 

kudde groot genoeg was om daar werk van te gaan maken, hebben ze Marijke Koe-

nen gevraagd of ze hen met name bij dat laatste wilde helpen.  

Dat gaat intussen als volgt: de kal[es groeien op bij moeders. In het najaar gaan de 

meeste jonge s+eren naar Johan Pennings in Heeswijk-Dinther. Daar komen ze in 

een open front stal terecht, waar ze vooral veel eigen geteelde luzerne worden ge-

voerd. Johan Pennings is om aan het schakelen naar geheel natuurinclusief, zijn lu-

zerne is een onderdeel van deze produc+ewijze.  

 

Zodra de s+eren volgroeid zijn, worden ze geslacht. Het vlees van deze s+eren ligt 

nu nog vooral bij slagerij Pennings in Veghel, en bij Streekwinkel Boszicht in Hees-

wijk-Dinther. Dit onder de conceptnaam: ‘Aadal Brandrood’. Het is de bedoeling om 

daarnaast meer naar de boerderij- en streekwinkels, en de horeca gaan. Als vlees 

van dieren die een goed leven hebben gehad en lokaal uit de korte keten. 

Je kunt de ontwikkelingen volgen op de facebookpagina van Aadal Brandrood of kijk 

eens op de website: www.zorgboerderij-t-ham.nl.   
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FRANS EN RIA KUIJPERS UIT KELDONK  

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

Frans Kuijpers en zijn vrouw Ria zijn in april Koninklijk onderscheiden voor het vele 

vrijwilligerswerk die ze beide hebben gedaan of nog doen. 

 

Frans vele jaren bestuurslid geweest bij Judoclub de Jigoro’s en van 2008 tot 2012 

bestuurslid werkgroep Keldonk 100 jaar, Carnavalsvereniging De Paplippels en hee- 

een bijdrage geleverd bij verschillende fes+viteiten. Op dit moment is hij o.a. nog 

ac+ef betrokken bij s+ch+ng A�rac+ef Keldonk en een Pilske Vuraf.  

 

Natuurlijk kennen wij hem van de 

ZLTO, waar hij al sinds de fusie in 

1999 van ZLTO Veghel voorzi�er is 

van dorpscommissie Keldonk en zich 

ook hier met hart en ziel inzet voor 

de vele ac+viteiten zoals o.a. de 

kaartavonden, Boer on Tour en de 

voormalige gezinsdagen. 

 

 

Ria is bestuurslid van Dorpsraad Keldonk. Een van haar aandachtsterreinen ligt op 

het gebied van wonen en bouwen.  

Zij is daarnaast belast met het ‘lief en leed’ in Keldonk en zorgt dat er gepaste aan-

dacht is bij gebeurtenissen die mensen raken. Tot slot is zij betrokken bij het vullen 

van het Keldonks Archief zodat de geschiedenis 

van het dorp bewaard blij-.  

 

Vanaf 2006 is ze ook vrijwilliger bij Korenmolen 

de Hoop. Ria is onder andere betrokken bij de 

geldinzameling voor de restaura+e en  

instandhouding van de Keldonkse molen. 
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HANS VAN GASTEL UIT NIJNSEL  

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

Ook Hans heeH een lintje gekregen en is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn 

staat van dienst mag er ook zijn: 

Hans van Gastel is al sinds 1984 ac+ef binnen onze vereniging. Hij begon zijn  

ac+viteiten bij de N.C.B. Hij is begonnen als bestuurslid én/of portefeuillehouder. 

Voor de fusie van Sint Oedenrode, Boskant en Olland was hij voorzi�er van N.C.B. 

Nijnsel. Na de fusie is hij jaren bestuurder geweest met verschillende portefeuilles.  

In 2002 is Sint Oedenrode gefuseerd met Nuenen en Son en Breugel.  

Hierdoor ontstond de ZLTO Afdeling Dommelland.  

E-mail adressen 

Door: Yvonne Daandels 

Binnenkort wordt u, of 

misschien bent u al 

aangesloten op het  

glasvezelnetwerk met een 

nieuwe internetprovider.  

Hierdoor wijzigt uw  

E-mail adres.  

Ook om andere redenen 

kan dit gewijzigd zijn. 

Als dat het geval is, geef 

dat dan aan mij door: 

Yvonne Daandels 

zltodemeierij@zlto.nl  
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Van 2002 tot 2013 is hij bestuurder geweest met de portefeuilles water,  

rundveehouderij en verbrede landbouw.  

Van 2011 tot 2013 is hij voorzi�er geweest van de afdeling Dommelland. 

Van 2003 tot 2010 is hij vakgroep  

voorzi�er rundveehouderij geweest. (dit 

betrof het héle ZLTO gebied). Hij is nog 

al+jd ac+ef lid van de WaRoMi Commissie 

van ZLTO De Meierij.  

 

Van 2008 tot heden is hij ook namens 

ZLTO bestuurslid/vrijwilliger bij S+ch+ng 

Het Roois Landschap. Hierin denkt hij mee 

over behoud en verfraaiing van het Rooise 

Landschap en zorgt hij ervoor dat de  

agrarische belangen hierbij niet over het 

hoofd worden gezien.  

 

 

Van 2000 tot heden is hij bestuurder/vrijwilliger bij Agrarische Natuurvereniging Het 

Groene Woud. Deze vereniging zet zich in voor het natuurbeheer en de lee^aarheid 

van het gebied Het Groene Woud. Hans is medeoprichter van deze vereniging. Ook 

vervulde hij de func+e van secretaris (tot 2010) en penningmeester.  

Hans s+muleert zijn collega-agrariërs om deel te nemen aan allerlei landelijke- en 

regionale regelingen, zoals S+ka, om meer natuur in het agrarisch bedrijf onder te 

brengen en daaraan nog iets te verdienen.  

Veel van onze leden weten Hans nog al+jd te vinden als ze vragen of ideeën hebben 

over agrarisch natuurbeheer. 

Van 2003 tot heden is hij vrijwilliger bij S+ch+ng Topaze (specialis+sche jeugdzorg-

aanbieder). Hans laat jongeren, die op meerdere leefgebieden vastlopen, op zijn 

boerderij wonen en werken via een ervaringsleer-project. 

 

We feliciteren Hans met zijn onderscheiding en vinden dat hij hem ook zeker hee- 

verdiend! 
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GEMEENTENIEUWS 
#Trots op de boer# 

In Meierijstad zijn we trots op onze agrariërs. De primaire 

sector is een onmisbare bedrijfstak. Een bedrijfstak die 

con�nue te maken krijgt met veranderingen, wat zorgt 

voor onzekerheid. We denken graag met u mee over wat 

mogelijk is. En ook in het nieuwe bestuursakkoord van de 

provincie is veel aandacht voor de uitdagingen van deze 

�jd. U kunt bij het uitwerken van uw plannen rekenen op 

hulp van de gemeente Meierijstad en de provincie. 

Graag geven wij vanuit gemeente Meierijstad invulling aan deze rubriek in uw  

ledenblad. We laten dit regelma.g terugkomen om u op de hoogte te houden van 

het, voor u relevante, gemeentenieuws. 

 

47 aanmeldingen voor subsidieregeling sanering varkenshouderijen 

De agrarische sector staat voor belangrijke keuzes. Dit zien we ook bij de  

varkenshouderij. 47 varkenshouders in Meierijstad hebben zich aangemeld voor de 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Het Rijk hee- het beschikbare budget 

opgehoogd, zodat alle bedrijven die zich hebben aangemeld en voldoen aan de 

voorwaarden, mee kunnen doen met de regeling. Dit betekent dat bijna alle  

aanmelders deze maand een beschikking van Rijksdienst voor Ondernemend  

Nederland (RVO) kunnen verwachten. 8 weken na ontvangst van de beschikking 

moeten de varkenshouders bepalen of ze gaan stoppen en saneren of doorgaan en 

investeren.  

Hulp nodig? 

We denken graag met u mee over de herbestemming.  

Deelnemende varkenshouders, maar ook andere 

agrarische bedrijven, kunnen een keukentafelgesprek 

aanvragen of een eerste idee/plan indienen voor een  

vooroverleg  
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Omgevingswet uitgesteld 

De Rijksoverheid stelde invoering van de Omgevingswet uit van 

2021 naar 1 januari 2022. We werken dus een jaar langer door 

onder de Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet  

algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet geurhinder en  

veehouderij (Wgv), enz. De voorbereidingen lopen ondertussen 

door, ook voor de gemeente Meierijstad.  

Tijdens dit project zijn er verschillende momenten waarop input van de omgeving 

wordt gevraagd.  

Meer informa.e hierover vindt u op: 

www.royalhaskoningdhv.com/ireport/omgevingswetMeierijstad 

 

Landelijk gebied 

Meierijstad richt zich in meerdere projecten op landelijk gebied, boeren en tuinders. 

Het project Vitaal buitengebied leverde al kaders op voor energie-opwekking uit zon 

en wind, en voor vrijkomende agrarische bebouwing. De dialoog loopt nog over 

teeltondersteunende voorzieningen en een natuur en landschapsvisie.  

Deze kwaliteitskaders worden meteen verwerkt in het omgevingsbeleid bij de  

Omgevingswet. Dat is een parallel project. 

Omgevingsdocumenten 

Het omgevingsbeleid komt in een omgevingsvisie en in een omgevingsplan.  

Vooruitlopend op het omgevingsplan komen er juridische tussenproducten: een 

verordening fysieke leefomgeving en een paraplu-bestemmingsplan ‘laaghangend 

fruit’.  

Meierijstad neemt o.a. met een reeks ThuisLabs de inwoners in de ontwikkelingen. 

Op 19 mei organiseerde de gemeente een interac+eve sessie, ThuisLab Omgevings-

wet, over geur van veehouderijen.  

Het idee is om op basis van de huidige Wgv in de verordening fysieke leefomgeving 

een hoofdstuk op te nemen met nieuwe geurnormen. Voor die sessie gaf de  

gemeente mee dat doelen van gezondheid en duurzaamheid zeker meetellen.  
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Deelnemers aan de sessie, ook vanuit ZLTO, gaven hun eigen ideeën mee aan de 

gemeentelijke projectmedewerkers. Deze zomer zal het college van burgemeester 

en wethouders het ontwerp van de verordening fysieke leefomgeving ter inzage 

leggen. En dat gebeurt ook met het paraplu-bestemmingsplan ‘laaghangend fruit’. 

Daarin worden al enkele inzichten uit 

het project Vitaal buitengebied ver-

werkt.  

 

Een integrale benadering van landelijk 

gebied en agrarische bedrijvigheid komt 

in de omgevingsvisie. Daarover werd in 

het ThuisLab Omgevingswet gesproken 

in een sessie op 28 mei. De gemeente verwacht het ontwerp van de omgevingsvisie 

in oktober te kunnen presenteren. 

Met vriendelijke groet, 

Wethouder Jan Goijaarts 
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PRAAT JIJ OOK MEE OVER ONZE LOBBY? 
 

De leden hebben het bij iedere vereniging voor het zeggen. Via gekozen  

bestuurders, door te stemmen +jdens vergaderingen en door mee te doen aan de 

vele ini+a+even van de verenging kunnen leden hun invloed hebben. Als ZLTO-lid 

krijg jij hier nog een mogelijkheid bij, via een online ledenforum kan jij direct  

meepraten over de belangrijke onderwerpen van dit moment. 

Dan gaat het vooral over zaken die direct 

raken aan de lobby van de vereniging:  

standpunten, reac+es op nieuwe  

ontwikkelingen en het aanpassen van de 

werkwijze van medewerkers en bestuurders 

aan de actuele stand van zaken. Dicht bij de 

boer, samen met de boer. 

Hoe vind jij dat ZLTO de lobby tegen een beregeningsverbod in het voorjaar moet 

aanpakken? In hoeverre mag of moet ZLTO zich bemoeien met de plaatsing van  

zonnepanelen op boerenland? Het antwoord op dit soort vragen en nog veel meer, 

vind je op het ledenforum van ZLTO: www.zlto.nl/ledenforum. 

IN MEMORIAM 

periode van ± half februari tot half juni 

 

Ṫ H.C.M. Vogels   Erp 

Ṫ P.M.M. Biemans   Boerdonk 

Ṫ G. van Grinsven   Erp 

Ṫ J. Verbruggen   Erp 

Ṫ M.T. van Rooij   Nuenen 
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WOORDZOEKER 

 



‘ T  B R U G S K E  31 

 

 

• BOERDONK 

• BOSKANT 

• BRUGSKE 

• DOMMELLAND 

• DORPSCOMMISSIES 

• EERDE 

• EINDHOVEN 

• ERP 

• GERARD 

• KELDONK 

• LEDENBLAD 

• LEX 

• MARCEL 

• MARIAHEIDE 

• MARLIES 

• NEUNEN 

• OLLAND 

• OMGEVINGSBELEID 

• PAUL 

• RONALD 

• SANDRA 

• SCHIJNDEL 

• SONENBREUGEL 

• STIJN 

• STOEDENRODE 

• WIJBOSCH 

• WILCO 

• YVONNE 

• ZIJTAART 

Door de woorden in de woordzoeker weg 

te strepen kunt u de  oplossing onderaan 

vinden. 

 

Woorden kunnen horizontaal, ver+caal en 

diagonaal vermeld staan. 

Als u alle woorden hee- gevonden kunt u 

door de le�ers in de vakjes die  

overblijven “van links naar rechts per  

regel van boven naar onder” invullen in de 

vakjes onder de puzzel. 
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Bestuur ZLTO De Meierij 
 

Gerard v. Zutphen voorzi�er      06-22491507  

Ronald Verhoeven vice voorzi�er - water Aa en Maas   06-51761735  

Yvonne Daandels secretaris                    zltodemeierij@zlto.nl 

Marcel Aarts  bestuurslid water de Dommel   06-15541157         

Lex Huijbers  bestuurslid water de Dommel   06-50732155  

Paul Schots  bestuurslid water - ruimtelijke ordening - milieu 06-83713535 

Wilco Verbruggen bestuurslid projecten - Penningmeester  06-51399995  

S�jn Voets  bestuurslid ruimtelijke ordening   06-57416484  

Sandra de Wit  bestuurslid public rela+ons   06-20112875  

Marlies v.d. Zanden bestuurslid     06-15408147  

  

 

 

Contactpersonen dorpscommissies 

Boerdonk   Ria Vilier    ria@vilier.com   0492-463041 

Eerde   Carolien v.d. Ven   cape@home.nl                   0413-341052 

Erp   Antonet Delissen   a.delissen@hotmail.com   06-28355936   

Keldonk  Hans Rijkers   zltokeldonk@hans-rijkers.nl  06-57317553 

Veghel – Mariaheide Gijs Kemps   gkemps@ziggo.nl                0413-343071 

Zijtaart   Eric van Zutphen   eric.jac.zut@hetnet.nl  06-54917420  

Schijndel  Anton v.d. Broek   antonvandenbroek@hetnet.nl  06-53949798  

Dommelland                     Ad Donkers            a.adonkersderks@gmail.com  06-10353981  

 


