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Ac�visten, extremisten en tegenstanders van de agrarische 

sector blokkeren de vooruitgang. 
Door: Gerard van Zutphen voorzi�er 

 

U herinnert zicht vast nog wel de beze/ng van 

een varkensstal in Boxtel? De meeste boeren 

arriveerden  die dag pas om 19.00 uur in  

Boxtel. Dat komt omdat ze eerst thuis hun  

verantwoordelijkheid hebben genomen, de  

veeboeren verzorgen namelijk eerst hun  

dieren.  

 

Toen dat was gebeurd en bleek dat er in Boxtel weinig ac�viteiten om de stal 

leeg te maken gaande waren, zijn de boeren massaal naar Boxtel afgereisd.  

 

Dit samen-zijn, op deze plek, gee& een saamhorigheidsgevoel waar we als 

agrarische sector trots op mogen zijn. Ik maak me zorgen over de agressie  

jegens onze agrarische sector die wereldwijd geroemd en geprezen wordt om 

de kennis en kunde. Is Zimbabwe niet het voorbeeld wat de agrarische sector 

voor een land hee& betekend. Eerder een rijk en welvarend land en nu een 

triest en armoedig geheel. Het lijkt in Zimbabwe wel een sprookje maar dan 

een sprookje met een slechte afloop. Er was eens een weldoener Robert  

Mugabe die met zijn communis�sche gedachte het 

land van de zi�ende boeren ging verdelen. Maar de 

conclusie is dat als je er “geen verstand” van hebt,  

het helemaal niets met je grond of boerderij wordt. 

Dat gee& maar weer aan dat wanneer de agrarische 

sector ondermijnd wordt het wel eens slechter kan 

aflopen met je land als dat je nu kan bedenken. 
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Het kringloop denken van de burger loopt niet parallel met wat de boeren al 

doen. Een voorbeeld hiervan is dat er vroeger een schillenboer was die met 

enige regelmaat bij de gezinnen langs kwam om de schillen op te halen. Dat 

was ongeveer 15% van de aardappel. Nu is alles al geschild en verpakt en is er 

50% van de aardappel verworden tot veevoer.  

Dit is gemak voor de consument. De aardappel producten verpakken we  

vervolgens in plas�c en zijn we duurzaam bezig denkt men. Ook de berg afval 

die de consument weggooit is enorm, 42 kg groente en fruit verdwijnt per  

inwoner in de afval bak. Zes miljoen ton reststroom wordt  door de  

veehouderij aan de voorkant verwerkt en benut als veevoer. Dat is ongeveer 

400 kg per hoofd waar nooit over gesproken wordt maar wat dus wel gebeurt.  

Nu zijn er par�jen die zich de reststromen aan het hart gaan, het zoeken, en 

kijken of van die reststroom die de veehouderij verwerkt niet rechtstreeks nog 

nu7gere producten gemaakt kunnen worden. Mijns inziens zal dat niet mee 

vallen want de boerenslimheid bepaalt dat er 

al heel erg lang en heel erg diep is nagedacht 

over producten die ook maar enige waarde 

hebben ook als zodanig te verwaarden. 

Wat mij ook opvalt is dat de agrarische sector 

de reststromen dusdanig nu7g verwaardt 
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dat onze foodindustrie hier ook enorme voordelen uithaalt.  

De producten aan de voorkant zijn van dermate hoge kwaliteit dat de  

reststroom dat aan de achterkant overblij& nergens ter wereld zoveel geld  

opbrengt als hier in Nederland. Dat geldelijke voordeel zou ik ook wel eens  

benoemd willen zien. 

De eerste kamer hee& besloten dat asbestsanering is opgeschoven naar 2028 

of wellicht helemaal is afgeschoten.  

Het is jammer dat we op provinciaal niveau niet een controlerend orgaan  

hebben dat slinks veehouderijbeleid kan toetsen aan haalbaarheid van de extra 

onzinnige regels voor het veehouderijbeleid van Juli 2017. Het laatste nieuws 

over de coali�e in Brabant is dat het CDA mee regeert maar als ik zie (of in dit 

geval niet zie) wat we er mee bereikt hebben is het hopen en wensen dat de 

rechter iets posi�efs over het onredelijke veehouderijbeleid van Brabant  

besluit. 
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Startvergadering ZLTO de Meierij 
Door: Tjen van den Berg secretaris 

14 mei jl. om 20.00 uur stapten de oud-leden van ZLTO Dommelland, ZLTO 

Schijndel en ZLTO Veghel over de drempel bij de ingang van dorpshuis in  

Zijtaart. Vanaf toen vormden wij gezamenlijk ZLTO afdeling de Meierij.  

Na een intensieve bestuurlijk procedure waren wij als bestuur dan ook blij 

dat het moment eindelijk daar was.  

Maar wie vormt het bestuur?  

Tijdens deze avond waren wij 

in de  

gelegenheid om onszelf aan 

jullie voor te stellen. Boeren 

ondernemers vanuit  

verschillende sectoren, jong, 

wat ouder, man, vrouw: een 

mooie gemixte club die staat 

te popelen om jullie, de leden, 

in deze regio te vertegenwoordigen. In 

deze en de komende edi�es van dit  

ledenblad stellen de bestuursleden zich 

nader aan jullie voor. 

 

Ook Wim Bens, de voorzi�er van ZLTO, 

vulde de avond met een presenta�e over 

waar hijzelf en waar ZLTO voor staat en 

welke thema’s er spelen in onze regio. Zijn 

ambi�es voor de organisa�e bestaan  

vooral uit de binding met de leden  
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versterken en hun rol vergroten, toekomstperspec�ef bieden voor boeren en 

de focus leggen op verbinden, dialoog en samenwerken.  

Uiteraard werden de nodige woorden gewisseld over de beze7ng in Boxtel de 

dag daarvoor. Enerzijds onbegrip over het late handelen van poli�e en  

gemeente en de lange onduidelijkheid over de situa�e, anderzijds waardering 

voor de betrokkenheid van ZLTO en collega-boeren bij de getroffen familie. De 

boodschap die wij meenemen: duidelijk communiceren vanaf het begin: wat 

doet ZLTO in dergelijke situa�es en wat niet. En vooral waarom.  

De drie afdelingen Dommelland, Schijndel en Veghel gaan onder één hoed  

verder om één stem te vormen rich�ng de gemeente en de belangen van onze 

leden op een efficiënte en goede manier te kunnen vertegenwoordigen. De 

fusie tot ZLTO de Meierij is een feit. Eén team één taak. 

v.l.n.r.: Marcel Aarts, Wilco Verbruggen, Paul Schots, Tjen van den Berg, Gerard 

van Zutphen, Marlies van der Zanden, Lex Huijbers, Ronald Verhoeven, Sandra 

de Wit, Jean Paul van der Aa en S0jn Voets 
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KENNISMAKING MET TWEE  

NIEUWE BESTUURSLEDEN VAN  

ZLTO MEIERIJSTAD. 
Door: Angelie van de Crommert 

 

Gerard van Zutphen 

⇒ Nieuwe func0e: Voorzi;er  

ZLTO afdeling Meierijstad. 

⇒ Wordt deze maand 50 jaar jong. 

⇒ Geboren en getogen in Keldonk (Lijnt). 

 

⇒ Gehuwd met Corlanda. Samen ouders van drie fantas�sche  

dochters. 

⇒ Bestuurlijke ervaring: Eén termijn voorzi�er van ZLTO afdeling  

Veghel geweest. 

⇒ Middelbare agrarische school hierna konijnen- en vleesveehouder 

geweest. 

⇒ Sinds 2008 combina�e van jongvee opfok thuis (1 dag p/week) met 

adviseursfunc�e bij Havens diervoeders (4 dagen p/week). 

 

⇒ Mo0va0e bestuursfunc0e ZLTO: Vindt het een uitdaging om na de 

fusie van Meierijstad dit bestuur van ZLTO te leiden met een posi�ef 

kri�sche houding. Met oog voor blijvers, stoppers en groeiers. 
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Tjen van den Berg 

⇒ Nieuwe func0e: Secretaris  

ZLTO afdeling Meierijstad. 

 

⇒ 28 jaar oud sinds 03 juni j.l. 

 

⇒ Opgegroeid in Bernheze (Heeswijk) en woont sinds 2 jaar  in een  

opknaphuis in Keldonk. 

 

⇒ Samenwonend met Robin Krol en sinds 2 weken woont hond Cody 

erbij. 

 

⇒ Bestuurlijke ervaring binnen Jong Nederland en studentenvereniging. 

 

⇒ Geen raakvlakken met de agrarische sector. De studie communica�e 

aan Wageningen University gevolgd. 

 

⇒ Sinds 2017 full�me medewerker ZLTO Den Bosch afd. communica�e 

met aandachtsvelden: duurzaamheid, energie en ondersteuning van 

projectleiders in communica�e. 

 

⇒ Mo0va0e bestuursfunc0e ZLTO: Ze vindt boeren de meest  

gepassioneerde professionals die er bestaan! In dit bestuur wil ze de 

doelstellingen van de ZLTO vorm geven op afdelingsniveau, en ik 

hoop op deze manier nóg dichter bij de leden te komen staan. 
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Aan Tjen en Gerard wordt gevraagd of ze ieder een aanvulling op elkaar  

willen geven, iets typerends, zoals ze elkaar �jdens de fusievoorbereiding  

hebben leren kennen. 

 

Welke speerpunten voor het nieuwe bestuur hebben jullie op dit moment 

voor ogen? 

Gerard: Tjen is onze beste ambassadeur  voor de agrarische sector. Als  

buitenstaander is ze in staat om kri�sche vragen te stellen. Ze herkent het 

framen van de agrarische sector in de media haarfijn. Ze is voortdurend op 

zoek naar objec�viteit . Ze kan niet-agrariërs aan de hand van feiten  

uitleggen waarom de agrarische sector bepaalde keuzes maakt en  

werkwijzen hanteert.  

Tjen: Gerard stree& binnen het bestuur naar eenwording en goede  

onderlinge taakverdeling. Hierbij maakt hij gebruik van ieders sterke  

eigenschappen. Dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling en het op�maal  

benu�en van ieders capaciteiten. Een voorzi�er die het op deze manier  

aanpakt is redelijk uniek te noemen  

Gerard: Persoonlijk voelt hij meer verantwoordelijkheid. Toch spannend 

of het  gaat draaien zoals je voor ogen hebt. Maar hij hee& het gevoel dat 

ieder ac�ef zijn verantwoordelijkheid pakt. Echter als bestuur kun je het niet 

alleen. Gerard hoopt op voldoende medewerking van ZLTO leden bij  

projecten en dat de verschillende sectoren elkaar blijven ondersteunen. PR 

doen we samen!  

Tjen: Wil zo snel mogelijk op nieuwe situa�es reageren en er zorg voor  

dragen dat de juiste informa�e op �jd en op de goede plek terecht komt. 

Persoonlijk hoopt ze de verbinding tussen ZLTO den Bosch en Meierijstad te 

versterken en  haar netwerk te verbreden.  
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BOER ON TOUR  IN KELDONK WAS SUPER GEZELLIG 
Door: dorpscommissie Keldonk 

 

Het is al�jd gezellig met Boer on tour in Keldonk. En dat was dit jaar niet 

anders. Het was nog wel een hele tour om iedereen in de Heilige Mis te  

krijgen van 9 uur, om de overleden leden te herdenken. Maar dat mocht de 

tour niet drukken, want om 11 uur stroomden alle achtergebleven leden in 

grote getale binnen, want ook zoals 2 jaar geleden was het opkomst  

percentage hoog.  

Bij Tiny en Annie werd iedereen onthaald met cake en koffie alvorens we in 2 

groepen een rondleiding kregen over het bedrijf. Annie vertelde alle in en 

outs over schimmels. Over voedingsbodems voor de reuze champignons en 

over de vele vluchten. En dan waren er ook nog de mollen die soms infil-

treerde. En hoe deze werden ontmaskerd en geëlimineerd. En om zelf te 

proeven hoe lekker de reuze champignons wel niet zijn, mochten we van de 

laatste vlucht er zelf wat plukken en oppeuzelen. Tja verser kan je ze niet 

hebben. En lekker Joh.  

Annie 
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Ondertussen was Tiny een 

rondleiding aan het geven 

bij de kippen. Allemaal  

gekleed in wi�e overall en 

plas�c schoenen, want  

veiligheid voor alles. Het was 

namelijk niet de bedoeling 

dat de kippetjes een katertje 

zouden oplopen. Kippetjes 

die werden opgefokt voor 

een ander waar ze eitjes gaan leggen. Maar zover was het nog lang niet. Wist 

u dat een bruine kip geboren wordt uit een ei ? Een ei dat gelegd wordt door 

een wi�e kip en bevrucht is door een zwarte kip ? Ja er gaat een wereld voor 

je open op een kippenfarm. En het fijne is, er valt al�jd wel wat de kakelen, al 

is het maar over die wi�e gasten die hun ogen uitkeken met die leuke  

kippetjes.  

Rond 13.30 trok de tour verder naar Dennis en Inge. Daar stond de BBQ en 

een drankje op ons te wachten. En tegelijker�jd gezellig bij- en napraten over 

het mooie boerenleven. Voor de een nog toekomst gericht en voor de ander 

aSouwend. Maar goed om het met je collega’s te kunnen bespreken, want 

feestjes waar je met meerdere collega’s bent worden helaas steeds  

zeldzamer.  

Tiny 
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Rond 17.30 sloot de voorzi�er Frans 

Kuijpers de dag af en bedankte hij Tiny, 

Annie, Dennis en Inge voor hun gastvrij-

heid en overhandigde hij hun een bloe-

metje en een lekker drankske. Ook Frans 

kreeg applaus voor al het goede werk 

voor Boer on Tour 2019. 

Als ZLTO dorpscommissie Keldonk kijken we terug op een geslaagd “Boer on 

Tour 2019” en kijken we alweer uit naar onze volgende in 2021 waar we ho-

pelijk  

iedereen weer mogen ontmoeten op een nieuwe loca0e. 

Meer foto’s op 

www.keldonk.nl/boer-on-tour-2019 

Frans en Inge 

Dennis 
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AGENDA 

• 24 juni:  Wat brengt de toekomst? Bijeenkomst Meierijstad  

   van 20.00 – 22.00 (inloop vanaf 19.30 uur) 

   CHV Noordkade (zaal Walsmalerij III), Veghel. 

• 29 augustus:   SAC van voormalig afdeling Dommelland  organiseert 

   een BBQ en er wordt afscheid genomen van Jolanda 

   en Nol. 

•  3 September:  Plas�c inzamelen van 10.00 tot 16.00 uur voor leden 

   van dorpscommissie Schijndel op de Bogaard 3  in 

   Schijndel. 

 

BERT VERHAGEN UIT EERDE IN 

HET ZONNETJE 
Door: dorpscommissie Eerde 

Op 12 maart j.l. is Bert Verhagen  

gehuldigd voor zijn 50 jarig  

lidmaatschap van de ZLTO, voorheen NCB. 

De voorzi�er Ad van de Meerakker,  

vertelde in zijn woordje over de grote  

veranderingen in de landbouw die in en om 

Eerde hee& plaatsgevonden de afgelopen 50 

jaar, zoals de industrieterreinen , de A50 en 

de vlagheide. 

Bert en Maria hebben al deze veranderingen 

meegemaakt maar hebben al�jd in hun 

boerderij aan de Grootdonkweg  kunnen blijven wonen. En Ieder voorjaar zit 

Bert dan ook weer op de trekker om te ploegen en te hooien. 
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MARTIEN WERD HELEMAAL VERRAST 
Door : dorpscommissie Keldonk 

Ze werden volledig om de tuin geleid door hun 3 dochters. In de  

veronderstelling onderweg te zijn met de dochters en kleinkinderen  

rich�ng theater de Blauwe Kei, belande Mar�en en Jo van Berlo toch in  

een heel ander spektakel. 

Ze vonden wel dat de route 

vreemd verliep en toen ze bij 

het Span moesten uitstappen 

begrepen ze wel dat er iets 

niet klopte. En inderdaad 

stond Mar�en en Jo een  

leuke verrassing te wachten. 

De ZLTO dorpscommissie Keldonk hadden ze uitgenodigd via een omweg, 

omdat Mar�en dit jaar 50 jaar lid was van de voormalige NCB en de huidige 

ZLTO. En dat is toch wel een reden om hier even bij s�l te staan. Nou ja, 

Frans Kuijpers onze voorzi�er ging er even voor zi�en, maar dat was niet 

zonder reden. Hij had maar liefst 4 pagina’s tekst voor hem. Een complete 

levensloop over zijn doen en laten. Hetgeen de rode draad is in Mar�en zijn 

leven zoals het uitzoeken van bepaalde zaken zoals stambomen, geschiede-

nis etc., hee& ook de voorzi�er veel onderzoek moeten doen voor zijn 

woordje. 

Na een woordje van een half uur was het dan  

eindelijk zover. Frans overhandigde Mar�en een mooie 

ZLTO brievenstandaard namens de dorpscommissie 

Keldonk en Jo kreeg een lekker Kerstbrood, zodat ze de 

komende dagen met zijn allen nog kunnen nagenieten. 
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En tot slot was het woord aan de voorzi�er van ZLTO afdeling Veghel. Hij kon 

door de mooie toespraak van Frans zich er makkelijk vanaf maken met een 

heel kort woordje en meteen overgaan tot het overhandigen van de  

oorkonde die hij namens de ZLTO organisa�e mocht uitreiken. 

De vele leden die speciaal voor Mar�en en Jo naar ’t Span waren gekomen 

feliciteerde hun beide en genoten samen nog lekker na van dit speciale  

moment.  

 

HARRIE VAN VAN DE BIGGELAAR OOK 50 JAAR LID 

Door: dorpscommissie Erp 

Dorpscommissie Erp had zichzelf uitgenodigd bij Harrie van de Biggelaar. En 

daar was natuurlijk een reden voor. Harrie is dit jaar 50 jaar lid van de ZLTO 

en voormalige NCB.  

 

In een gezellige  

huiselijke sfeer werd 

hem een oorkonde 

overhandigd door  

Gerard van  

Zutphen.  Dat deed hij 

nadat Gerard Claassen 

als voorzi�er van de 

dorpscommissie hem 

had toegesproken.  

Ook de  

dorpscommissie had 

een leuke verassing en 

een bloemetje. 
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ZLTO makelaars/taxateurs  

 

• Taxatie nodig? 

• Verkoop/aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop/aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en mogelijk-

heden met Uw locatie? 

• 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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BURGERS MAKEN KENNIS MET AGRARISCH ERP 

Door: de Redac�e 

Nou ja het was eigenlijk meer Siebe en Marcel  die kennis maakten met 

heel veel bezoekers uit de nabije en verre omgeving. Dit deden zij op  

zondag 14 april �jdens de open dag welke ZLTO De Meierij samen met hun 

had georganiseerd. 

 

Familie Hanenberg  ondernemer in champignons en familie van de  

Crommert melkveehouder met een kaasmakerij en winkel ze�e deze dag de 

deuren open. 

Maar ook de koeien mochten deze ochtend weer voor het eerst dit jaar naar 

buiten. En daardoor was het al vroeg druk op de boerderij. Zo snel als de 

koeien naar buiten rende, kwam ook het bezoek toegestroomd, waarbij het 

de bezoekers opviel dat de dames weer even snel naar binnen renden. 

Want ook binnen is het goed toeven. En dat mochten de gasten zelf ervaren 

door een kijkje nemen op stal, waar een lekker mengsel klaar lag voor de 

dames aan het voer hek. De melkrobot zorgde voor nog meer lekkere  

snoepjes waardoor ze graag hun melk lieten schieten.  

Een bijzonder proces wat veel bekijks had. De lekkere melk gaat voor een 
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gedeelte naar de kaasmakerij om  

vervolgens als kaas door ‘’t leven te 

gaan onder de naam Siebe’s Kaas.  

En vele hebben er van mogen proe-

ven deze dag, in de winkel of in de 

tent waar de kaas en koffie niet aan 

te slepen was. 

Bij de familie Hanenberg werd het he-

le proces doorlopen, waarbij net als bij 

van de Crommert medewerkers of 

boeren diverse groepjes begeleiden 

om iedereen goed te informeren over 

het proces van de champignonteelt.  

 

Een proces dat begint met een goede voedingsbodem, met de groei van 

schimmeldraden welke uiteindelijk lekkere champignons worden.   

Een voedingsbodem die na een aantal vluchten slinkt en tot slot weer wordt 

afgevoerd als bodemverbeteraar in de akkerbouw.  
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Diverse aanverwante bedrijven waren deze dag ook aanwezig om het plaatje 

zo compleet mogelijk te maken. 

Als ZLTO De Meierij kijken we terug op een geslaagd evenement, waarbij we 

graag iedereen willen bedanken die hieraan hee& bijgedragen. Zonder  

medewerking van alle vrijwilligers is zo’n dag niet mogelijk. En bent u wezen 

kijken ? Fijn dat u er was. 
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Lourdes mogelijk iets voor u ? 
Door: De ZLTO 

Samen met andere ZLTO-leden is er een mogelijkheid om een reis naar  

Lourdes te maken. Niet alleen voor enkele dagen ontspanning of een weekje 

zonder zorgen.  

Er is meer. Het is ook ontmoeten, bezinnen, vieren en bemoedigen. Er zijn 

veel redenen om naar Lourdes te gaan. Voor jong en oud en niet alleen om-

dat men ziek is! Redenen liggen in al situa�es waarin mensen op zoek zijn 

naar steun en hoop in veranderende en/of moeilijke leefomstandigheden. 

Of vanuit dankbaarheid dat problemen voorbij zijn.  

ZLTO-leden kunnen zich aanmelden door gebruik te maken van de brochure 

en aanmeldingsformulieren van VNB die vanuit ZLTO aan u  kunnen worden  



‘ T  B R U G S K E  23 

toegestuurd, samen met het aanvraagformulier voor subsidie. U kunt deze 

brochures aanvragen bij de ZLTO Infolijn, T (073) 217 33 33.  

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Willem Leys, Sociaal Pastoraal  

Werker bij ZLTO,T 06 29 52 02 42 of E willem.leys@zlto.nl.  

In de bedevaarten van VNB staat betekenisvol ontmoeten centraal. De  

ontmoe�ng met jezelf, de ontmoe�ng met een ander, de ontmoe�ng met 

die Ander. Voor elke bedevaart hee& VNB een evenwich�g programma met 

veel varia�e samengesteld waarbij kwaliteit en deskundige begeleiding 

voorop staan. Tijdens de bedevaart gaan pastores voor in eigen  

Nederlandstalige vieringen en wordt deelgenomen aan diverse  

plech�gheden zoals de viering aan de Grot, de sacramentsprocessie en de 

lichtprocessie.  

Aan deze pelgrimsreis kunnen ook pelgrims deelnemen die voor hun  

mobiliteit volledig aXankelijk zijn van een rolstoel en/of andere hulpmidde-

len en zich alleen met volledige ondersteuning kunnen verplaatsen.  

Luchtvaartmaatschappijen hebben geen mogelijkheden voor pelgrims die 

liggend vervoerd moeten worden. Elektrische of grote, niet inklapbare,  

rolstoelen kunnen slechts beperkt meegenomen worden. DeVNB Lance 

biedt een goed alterna�ef voor pelgrims die hiervan aXankelijk zijn.  

U kunt voor meer informa�e ook contact opnemen met ‘t secretariaat van 

de afdeling zltodemeierij@zlto.nl  
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Verplichte energie besparende maatregelen 
Door: Elco Mijdam medewerker binnendienst team omgeving 

 

Veel bedrijven die meer dan 50.000 kWh 

stroom en/of 25.000 m3 gas per jaar  

verbruiken moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het 

bevoegd gezag melden welke  

energiebesparende maatregelen zij hebben 

getroffen. Om te weten te komen of jouw  

bedrijf onder deze meldplicht valt kun je  

kijken of jouw bedrijf wel of niet onder één 

van de uitzonderingen valt. De bedrijven die onder een uitzondering valt 

hoeven de energiebesparende maatregelen niet te melden, omdat deze  

bedrijven al op een andere manier bezig zijn met energie besparende maat-

regelen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Elco 06 212 325 80 of kijk voor 

meer info op  www.zlto.nl/verplichteenergiebesparendemaatregelen 

Nieuwe coali�e in Brabant mist 

kans op echte verduurzaming 
Door: Wim Bens voorzi�er ZLTO 

ZLTO hee& met teleurstelling kennis  

genomen van het bestuursakkoord van de 

provincie Noord- Brabant voor de komende 4 jaar dat de onderhandelende 

par�jen onlangs hebben gepresenteerd.  

'In een coali�e met CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks hadden wij op een 

koers gerekend die meer rekening zou houden met de actuele situa�e in de 

agrarische sector, met name bij veehouders. Dat is helaas niet het geval', 

reageert Wim Bens, voorzi�er van ZLTO. 
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De nieuwe coali�e in Brabant zet de koers van de oude coali�e op het  

gebied van veehouderij in grote lijnen voort en lijkt weinig aandacht te  

hebben voor de nega�eve effecten van 

dat beleid. Bens: 'Dat is een koude  

douche voor de veehouderij in Brabant 

en een gemiste kans om de sector echt 

te verduurzamen met milieugerichte  

innova�es.' 

 

Veehouderijbeleid 

In Brabant moeten veehouders stallen ouder dan 15 of 20 jaar uiterlijk in 

2022 aanpassen aan nieuwe, strengere normen voor uitstoot van  

ammoniak, besloot de provincie in 2017. Veehouders elders in Nederland 

hoeven niets te doen (of in Limburg pas 8 jaar later). Dat leidt tot  

rechtsongelijkheid en dat beleid pakt in de prak�jk veelal averechts uit, 

meent ZLTO. 'We maken ons grote zorgen over de con�nuïteit van onze  

veehouderijbedrijven. Ze staan voor grote investeringen, die ze simpelweg 

niet kunnen opbrengen, laat staan terugverdienen. Die indringende  

boodschap is de voorbije maanden door ons ook nadrukkelijk bij de  

onderhandelende par�jen op tafel gelegd. Maar het uiteindelijke  

bestuursakkoord gaat daar volledig aan voorbij.' 

 

Wel lijkt het bestuursakkoord openingen te bieden voor uitzonderingen in 

het Brabantse veehouderijbeleid, bijvoorbeeld wanneer de gevraagde  

ammoniaktechnieken simpelweg nog niet voorhanden zijn. 

Bens: 'Maar of die uitzonderingen ook echt toegestaan zullen worden, moet 

de komende �jd blijken.' 

Dit zijn een aantal uitzonderingsregels met (rela�eve) impact voor boeren. 

Details zijn momenteel nog onduidelijk. 

• Voor bepaalde diercategorieën of typen stalsystemen komt er een half 

jaar tot maximaal 2 jaar uitstel van de aanvraag van de  

vergunningsverlening. 
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• Er komt een stoppersregeling voor bedrijven die willen stoppen in 2024. 

 

De stalderingseisen voor Midden- en Oost Brabant worden aangescherpt. 

ZLTO is naar de rechter gestapt om het Brabantse veehouderijbeleid van 

tafel te krijgen. Die procedure wordt gewoon voortgezet, laat ZLTO weten. 
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Ledenblad t Brugkse 
Door: de redac�e 

 

Voor u ligt de eerste uitgave van het ledenblad van ZLTO afdeling  

De Meierij ontstaan uit de fusie van Dommelland, Schijndel en Veghel. In 

Veghel was er al een ledenblad onder de naam van Aa tot ZLTO. Het  

nieuwe bestuur heeG besloten het ledenblad voort te ze;en in de nieuwe 

afdeling. 

Bestuur en dorpscommissies kunnen hier al hun informa�e in kwijt om  

iedereen goed te informeren. Het blad verschijnt 3 keer per jaar. De redac�e 

hee& in overleg met ‘t bestuur gekozen voor de naam ‘t Brugkske  

Waarom ‘t Brugske  

Na de fusie zijn we een grote afdeling geworden waardoor velen elkaar nog 

niet kennen.  Met dit ledenblad hopen we een brug te slaan om leden met 

elkaar te verbinden en beter te leren kennen. 

Om bij elkaar te komen rijden we vaak over bruggen die dorpen en  

steden met elkaar verbinden. Zonder brug kan je elkaar niet bereiken.  

Onder bruggen kan je schuilen en dingen overdenken, iets wat we ook bij de 

ZLTO kunnen vinden. Een gesprekspartner, een luisterend oor of steun als 

de nood aan de man is. Daarnaast hebben we als agrarische sector nog een 

brug te slaan om de kloof tussen boer en consument te dichten. 

We hopen dit met ‘t Brugske te kunnen doen. 

 

Wat vind u van de naam ? 

Wij horen graag wat u van deze naam vindt 

en of u misschien een betere naam kan bedenken. 

Reageren mag via zltodemeierij@zlto.nl of een ander mailadres zoals  

vooraan in het ledenblad staan vermeld. 
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WEBSITE  EN SOCIAL MEDIA ZLTO DE MEIERIJ  
door: Wilco Verbruggen 

Afgelopen �jd is het even rus�g geweest op onze website maar binnenkort  

zullen we u weer volop gaan informeren via onze website:  

   www.zltodemeierij.nl  

Volg ZLTO De Meierij via facebook of twi�er. 

Wij informeren u via bovenstaande site maar ook via 

de facebookpagina van zltodemeierij over het wel 

en wee in onze afdeling.   

U kunt onze facebookpagina zltodemeierij dus ook 

liken zodat u ook daar op de hoogte 

blij&.  

 

Ook via @zltodemeierij zijn we op twi�er te volgen. 

Mocht u ideeën of aanvullingen hebben voor de website of facebook pagina 

dan horen wij het graag van u.  

Verhalen van leden of bijeenkomsten/agenda items van dorpscommissies 

kunnen we hier ook plaatsen en kunt u sturen naar zltodemeierij@zlto.nl  

 

Maak jouw nieuwsbrief zelf op maat 

 

Hee! u al gezien dat u zelf kan kiezen over welke sectoren en thema’s u 

nieuws van de ZLTO wilt ontvangen? 

Vul op de website van de ZLTO via MijnZLTO zelf uw voorkeuren in. Scrol 

helemaal naar beneden in het scherm en klik op ‘Wijzig mijn interesses’.  

Ook kunt u behalve thema’s en sectoren ook de ZLTO-afdelingen aanvinken 

die u wilt volgen. 
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Als u weer terug bent in het scherm van MijnZLTO, kunt u in de  

rechterkolom aangeven of u de nieuwsbrief dagelijks of wekelijks wilt  

ontvangen. Ook kunt u hier uw gegevens zelf aanpassen zoals een nieuw 

mailadres.  

 

Bij het bezoeken van ZLTO.nl ziet u steeds jouw persoonlijke pagina. Mocht 

je het wachtwoord vergeten zijn, dan kan je dit met één druk op de knop 

weer via een link een nieuw wachtwoord aanmaken. 

 

Nog vragen? Bel dan de ZLTO Informa�elijn via (073) 2173333. 

 

E-MAIL !!!!!!  

Let op !! nu er in het buitengebied volop glas-

vezel aangelegd wordt zal er voor velen van u 

ook een nieuw e-mail adres komen . Om te 

zorgen dat u toch alle informa�e ontvangt 

dient u zo spoedig mogelijk bij allerlei  

instan�es waaronder de Zlto uw vernieuwde 

mailadres door te geven.  

Ontvangt u van ons geen mailtjes in uw postvak , dan hebben wij  

waarschijnlijk geen of een verouderd mail adres van u.  

U mist hierdoor wellicht interessante informa�e voor u, dit zou jammer zijn. 

Natuurlijk kunt u ook al�jd kijken op onze website voor de laatste info 

www.zlto.nl/deMeierij  , maar hier geldt ook dat specifieke informa�e voor 

een bepaalde groep leden hier niet al�jd te vinden is.  

Dus hee; u de laatste maanden geen mailtjes van Zlto de Meierij  ontvangen 

en u hee; hier wel behoe;e aan , stuur dan een berichtje naar  

zltodemeierij@zlto.nl  zodat wij u weer up to date kunnen maken.  
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Kennismaking wethouder Son en Breugel 
Door: Tjen van den Berg secretaris 

 

Afgelopen woensdag 5 juni hebben 

Paul Schots en Lex Huijbers  

namens ons bestuur kennis  

gemaakt met Paul van Liempdt, de 

nieuwe wethouder Son en Breugel 

met onder andere Landbouw in de 

portefeuille. Van Liempdt, naar 

eigen zeggen een groene PvdA’er, 

volgt wethouder Tom van den  

Nieuwenhuizen op.  

 

Van den Nieuwenhuizen hee&  

namelijk begin dit jaar het college 

vroeg�jdig verlaten. In dit eerste 

kennismakingsgesprek hee& van 

Liempdt laten weten de lijn te  

volgen zoals uitgezet door van den 

Nieuwenhuizen, conform het  

coali�eakkoord.  

 

Verder hebben wij wederzijds onze belangen uitgesproken en onze inten�e 

om elkaar goed op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Zo is 

er afgesproken om structureel ieder half jaar met elkaar samen te zi�en om 

lopende zaken en ontwikkelingen met elkaar door te nemen. Naar ons idee 

is de kennismaking pre7g verlopen en zullen wij proberen zo goed mogelijk 

onze boerenbelangen te verwoorden en te verdedigen binnen de gemeente 

Son en Breugel. 

Wethouder Paul van Liempdt 
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Klasseboer dat ben jij?! 
Door Tjen van den Berg secretaris 

 

Voor veel jongeren is het onbekend waar hun eten vandaan komt en wat 

er op een boerderij gebeurt. Daarom wil de vereniging Klasseboeren  

bereiken dat alle basisschoolkinderen in Brabant en Zeeland �jdens hun 

schoolperiode op de basisschool minimaal één boerderijles kunnen volgen. 

Tijdens deze boerderijles kunnen zij beleven, leren en ontdekken waar ons 

voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. 

Klasseboeren in het ZLTO gebied 

De afgelopen jaren hebben de Klasseboeren veel werk verzet. Er zijn  

momenteel 10 regio’s in het ZLTO gebied die ac�ef zijn met een groep.  

Hiermee is bijna het hele ZLTO gebied voorzien van Klasseboeren. In onze 

afdeling Meierij ontbreekt het nog aan een zelfstandige groep ondernemers 

uit diverse sectoren Klasseboeren. 

Boerderijeduca�e Nederland 

De �tel Klasseboer krijgen de leden van de vereniging niet zomaar. Alle  

Klasseboeren zijn bijvoorbeeld in het bezit van het Keurmerk  

Boerderijeduca�e Nederland. Dat houdt onder meer in dat zij een training 

Belevend Leren en een cursus Bedrijfshulpverlening  hebben gevolgd. Ook 

zijn zij in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Daardoor voldoen 

zijn aan alle voorwaarden, die door Boerderijeduca�e Nederland worden 

gesteld op het gebied van onder meer veiligheid, hygiëne en educa�eve 

vaardigheden. 

Meer informa�e over Klasseboeren vind je op www.klasseboeren.nl 

Informa�eavond Klasseboeren 

Ben je geïnteresseerd geraakt? Bij voldoende animo uit onze afdeling  

organiseren wij een Klasseboeren informa�eavond. Je kunt je hiervoor  

aanmelden door een e-mail te sturen naar zltodemeierij@zlto.nl  
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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  

Tjen v.d. Berg  secretaris                      zltodemeierij@zlto.nl 

Marcel Aarts  penningmeester - water de Dommel  06 - 15541157         

Jean - Paul v.d.  Aa bestuurslid ruimtelijke ordening   06 - 22393206  

Lex Huijbers  bestuurslid water de Dommel   06 - 50732155  

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

Wilco Verbruggen bestuurslid projecten    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   Karel Bekkers   k.bekkers@hetnet.nl          06 - 34031262  

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

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

 


