
 

 

‘T BRUGSKE  
 

       
 

 De Meierij  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgave Maart 2021 
Jaargang 3  nr. 1 
 

Redac�e ZLTO ledenblad ‘T BRUGSKE 

Yvonne Daandels  algemeen zltodemeierij@zlto.nl 

Wilco Verbruggen  sponsoring wilco24@ziggo.nl 

Hans Rijkers   vormgeving info@hans-rijkers.nl 

Angelie van de Crommert interviews crommert@rumaweb.nl 



‘ T  B R U G S K E  3 

BESTUREN OP FEITEN EN NIET OP WAT KOMT AANWAAIEN 
Door: Gerard van Zutphen voorzi0er ZLTO De Meierij 

 

De verkiezingen voor de tweede kamer zijn in  

aantocht. Wij moeten als agrarische sector ons  

duidelijke en eerlijke verhaal aan de mensen blijven 

vertellen. Wanneer er over de agrarische sector  

gesproken wordt krullen mijn tenen naar een 

schoenmaat 37 terwijl ik toch echt maat 42 heb.  

 

Soms denk ik wel eens dat de poli�ci die over ons praten niet eens met ons als  

agrarische sector willen praten. Het is namelijk verdomd las�g om onzin over onze 

meest efficiënte, dier- en milieuvriendelijke agrarische sector te blijven vertellen als je 

verstand van zaken hebt, over onze mooie efficiënte, dier- en milieuvriendelijke  

agrarische sector. De agrarische sector die overigens wereldwijd geprezen wordt juist 

omdat de kennis en kunde hier in Nederland aanwezig is.  

Ik begrijp trouwens niet dat er �jdens poli�eke 

deba$en alleen maar met modder naar elkaar 

wordt gegooid. Het maakt op dit moment niet 

uit van welke kleur de poli�eke par�j is. Er wordt 

elkaar de maat gemeten over wat de  

ander niet goed doet. Dat is in mijn beleving een 

zwaktebod van deze poli�eke par�jen. Als  

deba$eren niet meer in houdt dan elkaar  

vertellen wat de ander niet goed doet, graaf je volgens mij je eigen graf.  

 

Het verkiezingsprogramma zou wat mij betre( toch leidend moeten zijn om zo de 

gunst van de kiezer voor zich te winnen. Ik zelf heb het idee dat de par�jen die volgens 

de peilingen voor de tweede kamer er het minst goed voor staan het wildst om zich 

heen slaan en de meeste onzin roepen.  Die onzin hoe( op dit moment niet eens waar, 

of geverifieerd te zijn.  
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Iedereen met gezond verstand kan bedenken dat men de Nederlandse agrarisch  

sector, de sector die van alle sectoren het kortst bij de natuur staat, niet als  

schuldige sector voor alle milieuproblemen in Nederland kan aanwijzen.  

 

De agrarische sector kan wel enorm van betekenis zijn om bestaande dilemma’s mee 

te helpen op te lossen. Er wordt gedacht dat het op houdt bij de grens van Nederland. 

Wanneer je nu eens Europees denkt en dan jezelf een regio voorstelt met een straal 

van 750 km en je gaat dan kringloop denken. Bedenk dan eens hoeveel problemen c.q. 

dilemma’s bespreekbaar kunnen worden gemaakt en hoe er dan binnen een veel  

groter gebied éénduidige juiste (en eerlijke) keuzes gemaakt kunnen worden.   

Heel de poli�ek hee( het over mondiale (wereldwijde) thema’s en dilemma’s behalve 

als het over de agrarische sector gaat dan beperken de Nederlandse poli�ci zich tot de 

“regio” Nederland. Mondiale thema’s los je niet op in Nederland, dat zijn thema’s die 

op wereldschaal spelen. De Nederlandse agrarische sector loopt reeds voorop om 

mondiale thema’s en dilemma’s mee te helpen op te lossen. Wanneer het over zaad 

veredeling gaat zijn we in Nederland druk bezig om planten die goed tegen droogte 

kunnen te veredelen. Wanneer het over vee gaat is er in Nederland heel veel kennis en 

kunde om de dieren zeer efficiënt met reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie 

om te laten gaan. Dit alles om mondiaal de mensen van goed, veilig, voedzaam, gezond 

en betaalbaar voedsel te voorzien. Laat Nederland nou koploper zijn als het om fokkerij 

en planten veredeling gaat. Wanneer je de agrarische sector in Nederland  

minimaliseert  behoud je te weinig kri�sche massa over om mondiaal van betekenis te 

kunnen zijn en te blijven. 

Laten we met zijn allen 17 maart as. gaan stemmen. En dat vooral verstandig en dus 

met ons goede verstand te doen.  

 

Dit om Nederland koploper te laten zijn, en  

koploper te laten blijven als het gaat om het 

oplossen van mondiale thema’s en dilemma’s. 

Mondiale thema’s  en dilemma’s  los je niet op 

in Nederland maar kunnen wel opgelost wor-

den door Nederland. 
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Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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ZEVENTIG JAAR LID VAN DE CLUB 

Door: Lex Huijbers 

Op 28 januari hee@ onze afdeling een oorkonde uitgereikt aan Frits Royakkers uit 

Gerwen. Frits is 70 jaar lid van Zlto. Frits is in 1951 lid geworden van de NCB, de  

voorganger van de huidige Zlto. 

In het voormalige Dommelland gebied zijn wij gewend om elke 5 jaar de jubilarissen te 

huldigen. Vanwege de corona gaat dat niet met een grote groep. Deze mijlpaal is zo 

uniek dat we niet wilden wachten tot het wel kan. 

IN MEMORIAM 

periode van ± half oktober tot eind januari 

 

Ṫ T. Sanders     St. Oedenrode  

Ṫ H.J. Beniers   Son 

 



‘ T  B R U G S K E  8 

In 1951 hebben kinderen Royakkers de boerderij over genomen van hun ouders.  

Van de 12 kinderen woonden 3 broers en 1 zus nog op de boerderij. Frits was de  

jongste. Onze jubilaris is nu 88 en de enige nog levende van het hele gezin.  

Frits komt uit een echt veefokkers gezin. Tot zijn 58e jaar woonde hij met zijn zus en 

broers op een andere boerderij. Het bedrijf werd verkocht aan de gemeente voor  

woningbouw. Alle MRIJ koeien werden middels een veiling verkocht.  

 

De slechtste dag uit mijn leven zegt Frits zelf, waarbij hij de tranen maar amper kan 

bedwingen.  Op de nieuwe loca�e hebben de kinderen Royakkers een nieuwe stal  

gebouwd voor Limousin koeien. Ook daarmee zijn ze gaan fokken en hebben menig 

goeie s�er kunnen  

verkopen. Tot op de dag van vandaag hee( Frits koeien en zelfs een s�er. Uiteraard 

hee( hij hulp van Jan om het vee te verzorgen. Ik heb het laatste jaar veel ingeleverd, 

zoals hij zelf zegt. Door de corona kan ik niet meer kaarten en kom weinig meer van 

huis. 

Bij de uitreiking van de oorkonde waren twee plaatselijke kranten, het Eindhovens 

Dagblad en de Lokale Omroep Nuenen. 

Frits was duidelijk aangedaan en blij met deze uitzonderlijke mijlpaal. Ik heb hem  

beloofd over vijf jaar weer terug te komen. 
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DOE JIJ ALS BEDRIJF MEE AAN ONZE PR ACTIVITEIT? 

Door projectcommissie: Theo Vilier, Sandra de Wit en Yvonne Daandels 

 

Graag informeren we jullie over de PR ac�viteit die we binnen ZLTO de Meierij aan 

het opze0en zijn.  

We zijn opzoek naar enthousiaste bedrijven die graag wat aan PR doen voor onze  

regio. Het idee is het opze$en van een fietsroute door de 3 gemeentes die ZLTO de 

Meierij kent, langs een aantal verschillende bedrijven. Bij deze bedrijven is het plan om 

aan de weg/voor aan het erf een bankje te plaatsen met een informa�e bord erbij. Op 

de foto zien jullie een voorbeeld.  

Op dit informa�e bord wordt een QR code zichtbaar gemaakt zodat passanten van de 

fietsroute deze kunnen ’’scannen’’ met hun telefoon. 

Wat ze dan te zien krijgen is een fotoreportage/filmpje van het bedrijf waar ze op dat 

moment langs fietsen. Voor bovenstaand plan zijn we opzoek naar een 8tal verschillen-

de bedrijven die het leuk vinden om onze burgers te informeren over wat er allemaal 

in het buitengebied gebeurt.  

Heb je interesse in meer informa�e of om jezelf aan te melden? Dan graag reageren 

naar Yvonne Daandels.  
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AGRARISCHE VISIE NUENEN 
Door: Lex Huijbers 

In 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in werking. Veel 

we0en worden in een wet samengebracht.  

Een belangrijke verandering in deze nieuwe wet is dat 

de Overheid anders zal omgaan met haar burgers;  het 

denken moet om:  van Nee Tenzij, naar Ja Mits. 

Dus transparan�e en meepraten gaat daarin een belangrijke plek innemen.                                              

In de Omgevingswet gaan Omgevingsplannen komen (bv vervangen van  

bestemmingsplannen). Daaraan voorafgaand komt er een Omgevingsvisie.  

Deze moet worden opgesteld door de gemeente. Arie Ras (ambtenaar buitenge-

bied v.d. gemeente) hee( ons hiervoor benaderd. Hij wilde alle boeren benaderen 

om hun visie te pijlen. Wij waren echter een beetje eigenwijs en hebben aangege-

ven dat we zelf een Agrarische Visie voor het buitengebied kunnen opstellen.  

Hiervoor hebben we een online vergadering belegd met alle boeren (dus ook niet 

ZLTO-leden) Hieraan hebben zo’n 20 boeren meegedaan. Met die kennis hebben 

we een visie geschreven van 12 pagina’s en deze onlangs aangeboden aan twee 

wethouders, Caroline van Brakel en Joep Pernot. Zij hebben beloofd deze visie goed 

te lezen en te verwerken in de defini�eve visie v.d. gemeente. 

Enkele onderwerpen waar we aandacht voor vragen: 

De ZLTO ziet met zorgen hoe ons buitengebied steeds kleiner wordt. Telde Nuenen 

in 2000 nog 113 agrarische bedrijven, nu zijn nog eer no 49 over. In 20 jaar is het 

beteelde oppervlak met een derde gedaald tot 1057 ha.  

Het aantal melkveebedrijven ging van 29 naar 12, varkensbedrijven is van 39 naar 8 

gedaald. Dit is zomaar een greep uit de cijfers die we uit de CBS-cijfers hebben  

gehaald. Als we een doorkijk maken naar 2030 vrezen wij dat deze daling in een 

versneld tempo zal doorze$en.  We vrezen dat de landbouw in Nuenen door de 

ondergrens gaat zakken. Dat is niet goed voor de landbouw, maar zeker ook niet 

voor de leeNaarheid van het buiten gebied in Nuenen.  

Dus de gemeente hee( hier een taak. 
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Een belangrijke oorzaak van deze scherpe daling is het Randstedelijk gebied waar 

we wonen. Er is hier veel druk op de grond vanuit; woningbouw, wegen, maar zeker 

de claim vanuit de natuur. Een behoorlijk deel van onze landbouwgronden ligt in 

NNB. Dat is een afspraak uit de jaren ’90. Kijkend vanuit voortschrijdend inzicht is 

het niet meer van deze �jd dat al die gronden naar de grootgrondbezi$ers (SBB en 

Brab landschap) gaat. De landbouw kan zeker ook een flink deel van deze gronden 

gaan beheren. 

We denken met deze visie een goed praatstuk in elkaar te hebben gezet om  

construc�ef de dialoog met de gemeente te kunnen voeren. 

Voor de gemeente Son en Breugel zijn we zo’n zelfde traject in gang gezet.   

Ook daar geven de eerste gesprekken een goed gevoel over een construc�ef  

verloop de komende �jd. 

Op de foto zie je de ludieke manier die we bedacht hebben om de visie aan te  

rijken. Twan van Lankvelt doet dat geheel corona proof door de lange arm uit te 

steken. 

Zie ook: h0ps://www.youtube.com/watch?v=yINPIuFVacQ 
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“GROEN” BOEREN LEVERT KOEIENBOER GELD EN DE  

NATUUR WINST OP; ‘BELONEN IN PLAATS VAN STRAFFEN  
Door: Frank van den Heuvel ED 

 

Melkveehouders die met geld beloond worden als ze duurzamer boeren.  

Tweehonderd Brabantse bedrijven doen mee aan een project.  

 

 

Hoe ga je om met gewasbeschermingsmiddelen? Hoeveel 

blijvend grasland, dat veel CO2 vasthoudt, heb je als  

bedrijf? Lopen de koeien vaak buiten? Heb je een  

emissiearm stalsysteem? Hoe ga je om met de  

bemes�ng? In het gebied van het in oprich�ng zijnde Van 

Gogh Na�onaal Park – grofweg het gebied tussen en rondom Helmond, Eindhoven, 

Den Bosch en Breda – is een project gestart waarbij de presta�es van  

melkveehouders op het gebied van duurzaamheid in kaart worden gebracht en 

vertaald in scores, die vervolgens kunnen leiden tot een beloning.  

Paul Schots samen met zijn dochter Eline, een pasgeboren kal*e en een paard.  

FOTO SEM WIJNHO)VEN/DCI MEDIA 

Het mooie van dit 

project is dat het niet 

uitgaat van straffen, 

boetes en regels 

– Paul Schots 
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Regeling uitgebreid naar in totaal 200 Brabantse koeienboeren  
 

Doel is om boeren te s�muleren om de biodiversiteit (de varia�e aan leven) te  

versterken en de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.  

Vorig jaar zijn 55 deelnemers aan de proef begonnen, nu wordt fors opgeschaald en 

is er plaats voor nog eens 145 bedrijven, die zich tot eind deze maand kunnen  

melden.  

 

Paul Schots, biologisch melkveehouder met 65 koeien in Son en Breugel, is een van 

de deelnemers van het eerste uur. Hij is enthousiast. ,,Het mooie van dit project is 

dat het niet uitgaat van straffen, boetes en regels, 

maar van belonen’’, vertelt hij in zijn boerderij in het Breugelse deel van buurtschap 

Olen. Boeren worden ‘tegenwoordig vaak neergezet als milieuvervuilers’, zegt 

Schots. ,,Zo wordt dat althans ervaren; alsof we alles maar vol met stront en gif 

duwen en dat daar paal en perk aan moet worden gesteld. De Nederlandse  

consument eist een strengere regelgeving, terwijl diezelfde consument vervolgens 

dikwijls kiest voor het goedkopere alterna�ef uit het buitenland. Dit is een andere 

vorm van belonen. De kracht is dat je als boer zelf aan de knoppen zit, zelf bepaalt 

wat goed is voor je bedrijfsvoering, waarbij de ene keuze wordt beloond en de  

andere niet. Dat werkt veel construc�ever.’’  

 

Hoe meer punten, hoe hoger de beloning 
 

Als biologische boer scoort 

Schots al op veel onderdelen  

hoger dan een gangbare boer. 

Het bepalen van de scores loopt 

via de zogenoemde  

biodiversiteitsmonitor. 

Dat is een landelijk instrument 

dat een Brabantse variant kent: 

aangepast aan de doelstellingen 

binnen het  gebied van het Van 

Gogh Na�onaal Park. Er zijn  

der�en ‘indicatoren’ waarmee een melkveebedrijf een extra bijdrage kan leveren 

aan een vitale bodem, goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Hoe meer  

punten, hoe hoger de beloning, die wordt opgebracht door Rijk, provincie en de 

drie Brabantse waterschappen. De proef duurt drie jaar en in die periode kan een 

boer maximaal 5000 euro per jaar bijverdienen.  
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Ik heb afgelopen jaar �en hectare extra kruiden-rijk grasland ingezaaid 
 

Daar ligt nog wel een pijnpuntje, weet Schots. ,,Bij veel maatregelen lever je in op je 

produc�e. Als je ziet wat het jou als ondernemer kost, dan wordt dat door de  

huidige financiële vergoeding niet gedekt. Dat is een aandachtspunt. Maar goed, 

daarom is het ook een proefproject.’’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens Paul Schots is deze regeling 

niet dé oplossing die elke boer over de 

streep zal trekken, maar het is ‘een 

stukje van de puzzel’ om te komen tot 

een beter verdienmodel voor de melkveehouders.  

 

Hij gee( een voorbeeld van hoe het kan werken: ,,Ik heb afgelopen jaar �en  

hectare extra kruidenrijk grasland ingezaaid, na de mais. Nu ben ik sowieso wel 

overtuigd van de meerwaarde ervan, maar het is wel een extra trigger geweest;  

het scoort goed binnen dit project én het is goed voor mijn bedrijfsvoering.’’ 
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Jaarverslag 2020  (blz 15 t/m 20) 

   

Leden en bestuurszaken  

Op 1 januari 2021 hebben we 599 leden waarvan;  

• 262 bedrijfsleden  

• 154 medeverantwoordelijke leden  

• 141 ex bedrijfsleden  

• 30 sympathisanten  

• 12 agribusiness leden  

Het bestuur van ZLTO Afdeling de Meierij 

Het bestuur van ZLTO afdeling De Meierij bestaat uit de volgende personen:  

• Gerard van Zutphen  Voorzi$er 

• Ronald Verhoeven   Vice Voorzi$er / portefeuillehouder water Aa en 
    Maas  

• Wilco Verbruggen   Penningmeester / portefeuillehouder projecten  

• Yvonne Daandels   Secretaris / portefeuillehouder Public Rela�ons  

• Marcel Aarts   Portefeuillehouder water de Dommel  

• Sandra de Wit   Portefeuillehouder Public Rela�ons  

• Lex Huijbers   Portefeuillehouder water de Dommel / contact
    persoon Nuenen  

• Marlies van de Zanden  Portefeuillehouder Waromi  
    (water, ruimtelijke ordening en Milieu)  

• Paul Schots   Portefeuillehouder Waromi /contactpersoon 
    Son en Breugel  

• S�jn Voets   Portefeuillehouder Ruimtelijke ordening  

• Gerrit van Veen   Stagiaire  
 

Portefeuille buiten bestuur 

Contactpersoon Gemeente Eindhoven: Nol van Rijssel  

Recrea�e en Toerisme: Ad van de Meerakker  
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Ook kent de afdeling een Waromi (water, ruimtelijke ordening en 

Milieu) commissie, deze bestaat uit de volgende personen;  

1. Hans Verboort     13. Maarten van Hoof  

2. Paul Schots     14. S�jn Voets  

3. Antoon Sengers    15. Henk Wiersema  

4. Marlies van de Zanden    16. Mar�n Hanenberg  

5. Lex Huijbers     17. Jan Verhoeven  

6. Jan van Lankvelt    18. Thomas Verhagen  

7. Hans van Gastel    19. Mathijs van Bergen  

8. Marcel Aarts     20. Dennis Bouw  

9. Nol van Rijssel     21. Paul Daandels  

10. Wouter van de Oever    22. Stefan van de Ven  

11. Albert Vink     23. Johan van der Linden  

12. Ronald Verhoeven    24. Eric van Zutphen   

     25. Ruud van den Berg  

 

      

Dorpscommissies /Sac  

(sociaal ac�viteiten commissie)  

De dorpscommissies zijn als volgt opgebouwd:  

Boerdonk  

♦Ria Vilier voorzi$er 

♦Eric van de Doelen penningmeester  

♦Geert Jan van Veen secretaris  

 

Eerde  

♦Ad van de Meerakker voorzi$er/ penningmeester 

♦Carolien van de Ven secretaris  
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Erp  

♦Gerard Claassen voorzi$er / penningmeester  

♦Antonet Delissen secretaris  

♦Marc van der Aa  

♦Mies Verhoeven  

♦Carla Oppers  

 

Keldonk  

♦Frans Kuijpers (voorzi$er)  

♦Hans Rijkers (secretaris/penningmeester)  

♦André van de Heijden  

♦Ad Ketelaars  
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‘ T  B R U G S K E  19 

Veghel - Mariaheide  

♦Gerard van de Oever voorzi$er  

♦Gijs Kemps secretaris / penningmeester  

♦Mieke van de Tillart  

♦Marc van Duijnhoven  

 

Zijtaart  

♦Eric van Zutphen voorzi$er/penningmeester/secretaris  

♦Ad van de Heijden  

 

Schijndel  

♦Anton van de Broek Voorzi$er  

♦Johan Jennissen secretaris/penningmeester  

 

Dommelland  

♦Ad Donkers Voorzi$er  

♦Hans Verboort  

♦Piet van Heesch  

♦Harco van Acht  

♦Jos Jansen  

♦Harrie Swinkels  

♦Wilma de Louw  

♦Lex Huijbers  
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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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Ac�viteiten / vergaderingen / projecten 

Kerstac�e  

Op 18 en 19 december hebben we meegedaan aan het landelijk ini�a�ef “boeren en 

tuinders pakken uit met kerst”. Er werd een drive-through ingericht bij Nico en  

Annelies van Schaijk in Sint-Oedenrode. Mensen hadden gelegenheid om 3 soorten 

lokaal geteelde pakke$en te bestellen.  

Ondanks de korte besteltermijn werden toch ruim 100 pakke$en besteld. Tevens zijn 

30 pakke$en ingepakt voor ZLTO-leden, die een extraatje verdienen.  

Met medewerking van diverse dorpscommissieleden werd een mooi evenementje 

neergezet, op naar volgend jaar!  

 

(Leden)bijeenkomsten waren:  

♦ Jaarvergadering 10 september bij Verhoeven Gewasverzorging in Erp  

♦ Halverwege oktober 3 brainstorm avonden voor input van de leden m.b.t de 

agrarische visie. We zijn bij elkaar gekomen in Veghel, Schijndel en  

Sint Oedenrode . 

♦ Medio november hee( er ook een brainstorm avond plaats gevonden in ge-

meente Nuenen m.b.t. de agrarische visie voor Nuenen. 

 

Gemeentelijke en andere zaken waar we afgelopen jaar ons mee bezig  

hebben gehouden:  

♦ Omgevingsvisie Meierijstad  

♦ Agrarische visie: Ruimte voor elkaar, voor de 3 gemeentes, Nuenen, Son en 

Breugel, Meierijstad  

♦ Aanscherping geurnormen en fijnstof <-> gezondheid  

♦ Bestuurlijk overleg met Burgemeester en Wethouders  

♦ Overleg met POM (plaZorm ondernemend Meierijstad)  

♦ Bezoek poli�eke par�jen  

♦ Zon en wind  



‘ T  B R U G S K E  22 

♦ VAB’s  

♦ Teelt ondersteunende maatregelen  

♦ Ledenwerving  

♦ Bufferboeren project rondom het waterwingebied Veghel van Brabant Water  

♦ Overleg met Rabobank Uden Veghel  

Bijzonderheden / gebeurtenissen  

Er ontvingen afgelopen jaar 2 leden een oorkonde i.v.m. hun 50 jarige lidmaatschap 

en 0 leden voor het 60 jarig lidmaatschap  

1. C.J van Heeswijk Sint Oedenrode  

2. P.J. Jansen Schijndel  

Dit jaarverslag 2020 is vastgesteld op 06-02-2021:  
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KENNISMAKING MET TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN  

VAN ZLTO DE MEIERIJ 
Door: Angelie van de Crommert 

Paul Schots (Son en Breugel)  &   S�jn Voets (Schijndel)  

Paul: 39 jaar geleden geboren in Uden. Gepromoveerd 

in de economische psychologie aan de universiteit van  

Tilburg met zijn eindopdracht in Engeland en Eindhoven 

(Philips). 10 jaar na�onale en interna�onale marke�ng 

gerelateerde func�es binnen Philips vervuld.  

 

De partner van Paul, Lia, was varkens- en rundveedieren-

arts in Mill toen haar oom Albert een opvolger zocht op 

zijn melkveebedrijf aan de Olen in Son en Breugel.  

 

Vanaf 2015 is Paul full�me de samenwerking met Albert aangegaan met een  

‘learning on the job’. In 2016 zijn ze omgeschakeld naar de biologische  

melkveehouderij. Naast de 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee hebben ze hun 

bedrijf verbreedt met zorg aan twee cliënten, gastouderopvang, verkoop van  

rundvleespakke$en, klassenboer en verhuur van vergaderruimte.  

Lia werkt par[me als dierenarts en ze verdelen de zorgtaken over hun drie dochters.  

S�jn: Wordt binnenkort 30 jaar en woont samen met 

Manon die werkzaam is in de kinderopvang. Runt sinds 

2011 in maatschap met zijn vader een melkveebedrijf.  

 

Hee( na de HAS bedrijfskunde & agribusiness enkele  

jaren als fokkerijadviseur bij Koole-Liebregts gewerkt. In 

deze periode raakte hij overtuigd dat hij het bedrijf thuis  

wilde overnemen iets wat zijn oudere broer en jongere 

zussen niet van plan waren. Momenteel loopt het  

vergunningentraject tot  uitbreiding van de melkveestapel 

van 120 naar 180 stuks melkvee en de inten�e om met 

AMS te gaan melken. 
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Wat was je mo�va�e om lid te worden van het ZLTO bestuur en wat zijn je 

speerpunten? 

Paul was eerder bestuurslid van ZLTO Dommelland. In zijn nieuwe woonplaats 

kwam hij door zijn bestuursfunc�e met nieuwe mensen in contact en hij leerde veel 

van collega-boeren toen hij nog op zijn melkveebedrijf aan het inwerken was. Na de 

fusie is Paul doorgestroomd naar ZLTO de Meierij. Hij vindt het belangrijk om hier 

de vertegenwoordiging van Son en Breugel  te waarborgen. Het vraagt om  

voortdurende aandacht en afstemming omdat Son en Breugel bestuurlijk en  

topografisch niet automa�sch aansluit op gemeente Meierijstad.  

Tegelijk is Paul lid van de commissie biologische melkveehouders bij Friesland  

Campina.  

S�jn voelde zich verantwoordelijk om de jonge groep agrarische ondernemers te 

vertegenwoordigen. Tegelijker�jd hoorde hij veel nega�eve geluiden over ZLTO om 

zich heen. Maar wou dit eerst zelf ervaren. Hij is portefeuillehouder Ruimtelijke 

Ordening dat om veel gemeentelijk overleg vraagt waardoor hij veel externe spelers 

leert kennen.  Momenteel hee( de omgevingsvisie van de gemeente Meierijstad al 

zijn aandacht want ZLTO en de gemeente zi$en hierin niet op dezelfde lijn.  

Daarnaast is hij secretaris van de Rundveestudieclub Berlicum e.o.  
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Hoe ervaren jullie elkaar als bestuurslid binnen ZLTO de Meierij? 

 

Paul Schots over S-jn 

S�jn is een rus�g persoon. Hij luistert goed. Geen ‘ambtenaar-instelling’ d.w.z. 

geen 9 tot 5 uur mentaliteit. Hanteert een lerende houding; hij wil een discussie zo 

goed mogelijk onderbouwen en dur( om assisten�e te vragen als hij daar hulp bij 

nodig hee(.  

S-jn Voets over Paul  

Paul dur( te reflecteren op zichzelf en andere bestuursleden. Stelt hierbij kri�-

sche en basale vragen die zich  kenmerken in hun directheid. Hij schuwt hierbij de 

confronta�e niet.  

 

Hebben jullie nog een laatste �p of advies aan je collega ondernemers? 

Paul: De �jd dat je met je bedrijf een eiland op de wereld bent is voorbij.  

Er wordt kri�sch naar je bedrijf gekeken”.  

S�jn: “Er wordt nogal eens geklaagd over ZLTO dus was ik benieuwd naar de  

daadkracht en slagvaardigheid van ZLTO. Het hee( me posi�ef verrast hoeveel  

goede dingen ZLTO doet. Het is onze taak om dit op een goede manier te blijven 

communiceren naar de buiten wereld”. 

 

Whatsapp Service 

Graag informeren bij jullie nogmaals over onze ’’Whatsapp service’’. Dit houd in  

dat we snelle informa�e zullen delen via een groepsapp, waar alleen gezonden 

word, en niks terug gestuurd kan worden, om de app zuiver te houden. Hou er  

rekening mee dat je naam en telefoonnummer zichtbaar is voor iedereen in deze 

appgroep.  

Je kunt jezelf hiervoor aanmelden door een berichtje te  

sturen naar onze secretaris Yvonne Daandels via 

+31629520265.  
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BUITENKANSEN 

Door Wethouder Caroline van Brakel,  

Nuenen november 2020  

In het traject van de omgevingsvisie wordt ons dorp vooral 

als dorps, groen, rus�g en gezellig  

gekarakteriseerd. Dit betreffen kwaliteiten die voor zowel 

de kernen als het omringende  

buitengebied zijn benoemd.  

De komende periode gaat gewerkt worden aan een nadere invulling van deze  

kwaliteiten waartoe wederom burgers, boeren en buitenlui bevraagd gaan worden. 

De groene se[ng wordt dus breed gewaardeerd en draagt ook bij aan de iden�teit 

van Nuenen. Veel van deze groene se[ng is gelegen in het buitengebied en wordt 

reeds ‘beschermd’ door provinciaal beleid.  

 

In deze verordeningen staat echter vooral veel opgesomd wat er niet (meer) mag. 

Het karakteris�eke mozaïek landschap rondom Nuenen is derhalve ontstaan als  

gevolg van een samenspel tussen agrarische ac�viteiten waarbij de meest schrale 

gronden zijn ontzien die zich door de jaren heen ontwikkeld hebben tot de nu zo 

gewaardeerde natuurgebieden.   

Hieruit is dus een mooie mix ontstaan van diverse landschapstypen die het waard 

zijn om te behouden en te versterken. Niet alleen ter versterking van de iden�teit 

van Nuenen, maar ook voor de metropoolregio Eindhoven-Helmond alwaar het in 

de vorm van het groene middengebied van waarde is als stedelijk uitloop gebied.  

 

En waar het op een mooie zondagmiddag goed toeven is. Maar waar ook nog steeds 

voedsel geproduceerd wordt. Wat mij betre( een welkome afwisseling in het  

natuurlijke landschap...  

Onder het mo$o ‘s�lstaan is achteruit gaan’ 

ben ik geen voorstander van slechts het  

beschermen van hetgeen er is.  

Ik zou juist op zoek willen gaan naar weder-

om een balans van (nieuwe) economische en 
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maatschappelijke dragers in het gebied. Daarin is wat mij betre( zeker ruimte voor 

duurzame vormen van voedselproduc�e, toerisme en recrea�e, energie-opwekking 

en verblijf en zorg.  

 

In principe dus dezelfde  vergelijkbare func�es als die we kennen voor de bebouwde 

kom, maar dan toch anders...  Het blij( namelijk de uitdaging om dit  

onderscheidend te (blijven) doen t.o.v. de stedelijke en dorpse omgeving.  

 

Gebruik maken dus van de eigenaardigheden en kwaliteiten die het gebied hee(. 

Benu$en van buiten kansen, zou mijn oproep zijn! Desalnie$emin zullen we er niet 

aan ontkomen om sommige elementen blijvend te beschermen, net zoals we dit 

binnen de bebouwde kom doen met beschermde dorps- en stadsgezichten.  

 

Voor de doorontwikkeling van ons buitengebied zi$en we echter nog te veel in de 

behoud- en beschermmodus, vooral ingegeven door een doorgeschoten RO beleid. 

Hier moet meer ruimte komen zodat het gebied weer zichzelf kan onderhouden. 

Voorwaarden zijn daarbij wel dat dit duurzaam moet gebeuren, zonder erfenissen 

voor navolgende genera�es. Deze voorwaarde zou derhalve op eenzelfde  

vergelijkbare manier moeten gelden voor alle ac�viteiten binnen en buiten de  

bebouwde kom.  

 

We zien hier echter nog wel wat ongelijkheid. Uitdagingen alom, we hebben nog 

wel wat te doen! M.b.t. het RO beleid merken we steeds vaker dat het strikt  

scheiden van de diverse func�es ook zo z’n nadelen kent. Immers, met het scheiden 

van werken en wonen hebben we ons inmiddels een groot mobiliteitsvraagstuk op 

de hals gehaald. De scheiding tussen stad en pla$eland hee( voor grote verschillen 

in grondprijzen gezorgd met alle gevolgen van dien.  

 

Reden genoeg om naar andere ordeningsprincipes te gaan zoeken, maar dan ook 

wel met vergelijkbare voorwaarden als het over duurzaamheid, impact op  

gezondheid, etc gaat.  

 

Ik mag hopen dat we binnen het nieuwe instrumentarium van de 

omgevingswet hier een begin mee kunnen maken en wil graag 

iedereen oproepen om daarin bij te dragen...  



‘ T  B R U G S K E  28 

 

 

 

 

 

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  

www.meierijstadvoorondernemers.nl  
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NIEUWE ACCOUNTMANAGER BEDRIJVEN 

JOS VAN DE STEEG 
 

Graag wil ik mij voorstellen als de nieuwe accountmanager 

bedrijven. Mijn naam is Jos van de Steeg (58 jaar). Geboren 

en getogen op de boerderij van mijn ouders in Wanroij.  

Aan het Brabantse land en haar bewoners ben ik zeer ver-

knocht. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen kinderen. 

Als accountmanager ben ik het eerste aanspreekpunt voor 

(agrarische) ondernemers in het buitengebied van Meierij-

stad en de kernen Erp, Keldonk, Boerdonk en Mariaheide.  

Ik maak deel uit van het accoun$eam bedrijven, waarbij u terecht kunt voor alles 

wat met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hee(. Hee( u een 

vraag, dan kunnen we u hierin begeleiden. We doen graag kennis op over wat u en 

andere ondernemers bezig houdt en delen dat binnen de gemeente voor  

bijvoorbeeld beleidsontwikkeling.  

Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met de juiste netwerken. Een sterk en 

dynamisch ondernemersklimaat in Meierijstad en een goede rela�e met de  

gemeente, daar maken wij ons samen met u graag hard voor. Het team helpt u 

graag. Hee( u een vraag neem dan contact met me op. Ik hoor graag van u en/of wil 

u graag ontmoeten? 

Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer  

06-11 85 79 81 of ga naar de website: www.meierijstadvoorondernemers.nl  

 

In de gemeente Meierijstad zijn maar liefst 7.600 bedrijven geves5gd. Kenmerkend voor  

Meierijstad is de keur aan Midden- en Kleinbedrijf en tegelijk stevig lokaal gewortelde  

Grootbedrijven, tot mul5na5onals van naam en faam.  

Vooral in de agrifoodbusiness, maar ook in maakindustrie en logis5ek is veel bedrijvigheid. Dit 

leidt tot een aantal arbeidsplaatsen van meer dan 45.000 op een inwoneraantal van 80.000. 

Er zijn zo’n 20 bedrijventerreinen met een totale omvang van meer dan 550 ha en die geven 

ruimte aan meer dan de hel< van de arbeidsplaatsen in Meierijstad.  

Dit betekent dat Meierijstad op nummer 30 staat van Nederlands grootste zakensteden en in 

de top 3 van Economische zaken steden in Brabant. 

Kortom een gemeente met veel bedrijvigheid, daar hoort een Accoun?eam Bedrijven bij! 
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SUCCESVOLLE ACTIES:  

OMGEVINGSVISIE MEIERIJSTAD UITGE-

STELD 

Door: Marlies van de Zanden 

In januari 2021 hee@ de gemeente Meierijstad het 

voorontwerp omgevingsvisie openbaar gemaakt. We 

hebben onze leden hierover diverse keren gemaild en geappt. De mensen, die het 

stuk gelezen hebben, waren zonder uitzondering geraakt door de nega�eve toon-

zeQng over de agrarische sector en bezorgd over de mogelijke gevolgen voor hun 

bedrijfsvoering.  

Ook door leden van ons bestuur en door diverse deskundigen van ZLTO in Den 

Bosch is het voorontwerp met verbazing bestudeerd. Niet alleen de agrarische  

sector was ontsteld.  

Ook andere organisa�es, zoals PlaZorm Ondernemend  

Meierijstad, kortweg de POM en Cumela, de brancheorganisa�e 

voor ondernemers in groen, grond en infra, waren niet blij met 

de inhoud en de totstandkoming van het document. Veel van 

onze leden hielden een gloedvol betoog �jdens de inspraak-

avond op 20 januari jl. Inhoudelijk sterk en soms ook emo�oneel.  

Het bestuur hee( met wethouder, burgemeester, diverse organisa�es en  

raadsleden contact gelegd over het voorontwerp. 

Samen met bestuursleden van POM en Cumela hebben bestuursleden in een  

indringend gesprek met de wethouder en de programmaleider voor de  

omgevingsvisie het ongenoegen stevig kenbaar gemaakt.  

 

Gelukkig niet zonder succes: de ge-

meente neemt meer �jd,  

namelijk tot september 2022, om tot 

een goede omgevingsvisie te  

komen. 
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In hun persbericht hierover stelt de gemeente onder andere: 

 

“Uit diverse gesprekken die over het voorontwerp gevoerd zijn, blijkt nu dat er meer 

5jd en aandacht nodig is voor aanvullende par5cipa5e. De gemeente organiseert die  

par5cipa5e rondom herkenbare onderwerpen. Het landelijk gebied is daar een  

voorbeeld van. In gesprekken die daarover met betrokkenen zijn gevoerd, blijkt dat 

een visie op land en tuinbouw nodig is als bouwsteen voor een integrale omgevings-

visie.”  

Hopelijk gaan we hierin veel terug 

zien van onze eigen agrarische visie, 

die 21 december jl aan de  

wethouder is overhandigd en naar 

alle raadsleden is gemaild. 

 

 

 

We zijn verheugd met dit resultaat, maar beseffen ook dat het ongelooflijk belang-

rijk is dat we al het goede van onze agrarische sector bij raadsleden, ambtenaren, 

maar ook bij andere organisa�es in Meierijstad en burgers nog beter onder de aan-

dacht brengen. Daar waar er tegenstrijdige belangen (lijken te) zijn, moet het goede 

gesprek gevoerd worden, om tot de beste oplossingen te komen. Deelname aan de 

par�cipa�ebijeenkomsten, die er door de gemeente georganiseerd gaan worden, is 

hiervoor waarschijnlijk niet afdoende. 

Met onze commissie Water Ruimtelijke Ordening en Milieu, kortweg WaRoMi,  

hebben we hierover een teams bijeenkomst gehad. Er zijn vele ideeën aangedragen. 

Het bestuur gaat zich over alle sugges�es buigen en we hopen zo, dat we samen 

met onze leden onze agrarische sector goed kunnen posi�oneren. We zijn er zelf 

van overtuigd dat we een onmisbare sector mét toekomst zijn voor Meierijstad. 

Daarvoor moet er wel ruimte geboden worden. We willen dit op een goede manier 

breed uitdragen. Dit kunnen we niet alleen als bestuur en we zullen dus ook vaker 

een beroep doen op onze leden. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Ook in Nuenen en Son en Breugel zijn we ac5ef bezig ten behoeve van de  

Omgevingsvisie. Meer hierover op blz. 10 en 11 in het Brugske. 
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HAAL MEER UIT JE  

BODEM MET BODEMUP 
Door: Lo0e Jacobs   

team leden en marke�ng 

 

 

 

BodemUP is een project waarbij ZLTO-adviseurs samen met deelnemers aan de 

slag gaan voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benuQng van 

nutriënten en om nog meer uit de bodem te halen. Een team van ZLTO-adviseurs 

begeleidt deelnemers in het nemen van de juiste stappen om de bodem op het 

bedrijf te verbeteren. 

Adviseur en deelnemers zoeken samen prak�sche en toepasbare maatregelen uit. 

Doel is een betere produc�e, betere bodem- en waterkwaliteit en/of minder  

a`ankelijkheid van het waterschap. Door deel te nemen aan dit adviestraject geniet 

de ondernemer twee jaar lang van advies en draagt deze uiteindelijk ook bij aan 

goed en veilig drinkwater voor de omgeving.  

Samen zoeken de adviseur en ondernemer uit welke maatregelen het beste passen 

bij het perceel, het produc�esysteem en bij de bedrijfsdoelstellingen.  

Er wordt gewerkt volgens de PLAN-DO-CHECK-ACT methode, wat betekent dat  

evalua�e en bijsturing van de toegepaste maatregelen ook binnen dit traject vallen.  

 

Meld jezelf aan voor  

BodemUP door te mailen 

naar bodemup@zlto.nl 

en laat je drie keer per 

jaar adviseren om de bo-

dem op jouw perceel te 

verbeteren.  

Er zijn geen kosten  

verbonden aan deelna-

me, wel verwachten we 

eigen bekos�ging van 

maatregelen en opvol-

ging van de plannen.   
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In de prak�jk 

Onze BodemUP-adviseur was te gast bij een melkveehouder in Veghel. Hij had 

een specifiek perceel dat hij graag met de adviseur samen bekeek.  

Samen maakten ze een analyse van het perceel, inclusief een profielkuil.  

 

Resultaat: Een laag organisch stofgehalte en weinig bodemleven op dat moment. 

De rand van het perceel beva$e weinig bouwvoor, ongeveer 20 cm, terwijl in het 

midden van het perceel de laag bouwvoor dikker was, ongeveer 50 cm.  

 

In het midden van het perceel troffen ze echter ook een verdichte laag aan op 30 

cm. Op de kopakkers was de grond verschraald omdat er te diep geploegd was. 

Na het oogsten van de aardappels op het perceel, lag nu de grond braak.  

 

Het plan dat is opgesteld bestond uit het inzaaien van gras met luzerne en even-

tueel woelen. Dit moet het bodemleven en organisch stofgehalte verbeteren. 

Naast woelen zou ploegen met ondergronders eventueel ook kunnen, daarmee 

doorbreek je de verdichte laag en ploeg je in één werkgang, maar in dit geval 

moet je ople$en dat je niet te diep ploegt vanwege de kleine bouwvoor.  

 

Hiermee kan je grond namelijk verschralen. Ondiep ploegen á maximaal 20 cm 

zou dat in dit geval moeten voorkomen. Komend jaar bekijken de adviseur en 

melkveehouder samen of door het gras met de luzerne de verdich�ng al verbe-

terd is of dat er plaatselijk nog gewoeld moet worden.  
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ZLTO WIL WERKELIJK SITUATIE OP 

BEDRIJVEN IN BEELD BRENGEN 
Door: Danielle Aarts 

Projectexpert Voedselzekerheid & Gezondheid  

Hoe kun je bij vergunningverlening minder uitgaan van normen, maar meer van 

de werkelijke situa�e op de bedrijven. Dat is nog niet zo simpel. 

Hiervoor heb je techniek nodig om te meten, kennis om met deze gegevens om te 

gaan en te interpreteren. Daaromheen zijn nog heel veel vraagstukken hoe je  

systemen op elkaar aan kunt sluiten, hoe je borgt dat de gegevens veilig zijn en de 

privacy. Ook moet je kijken hoe je daar de vergunningverlening op af kunt stemmen. 

Nieuwe omgevingswet 

Hoe handel je in het licht van de nieuwe omgevingswet?  

Hoe ga je een maatschappelijk contract aan met je omgeving en 

de overheid? Vraagstukken die erg actueel zijn. ZLTO Programma’s 

is samen met de provincie Noord-Brabant bezig om dit in een  

prak�jkproef te ze$en. In één gemeente zijn we van plan dit te ontwikkelen en 

prak�jkervaring mee op te doen. 

Voor meer informa�e: neem contact op met ZLTO-adviseur Daniëlle Aarts. 
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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  bestuurslid - secretaris zltodemeierij@zlto.nl 06-29520265  

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   info@boeranton.nl   06-53949798  

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

 


