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BESODEMIETERD 
Door: Gerard van Zutphen 

Dit is het woord dat ons allen bezighoud. Wat 

vroeger logisch en vertrouwd was, is niet meer. 

De gema!gde linkerkant van ons electoraat 

hield zich bezig met de sociaal zwakkeren in  

onze samenleving. De midden en gema!gde 

rechterkant was er voor de ondernemers en het 

bedrijfsleven.  

 

Alleen Jacco Geurts CDA en Helma Lodders VVD willen nog wel eens een  

kri sche vraag stellen ten gunste van de landbouw.  Dit alles in een spannings-

veld dat was te overzien. Op dit moment voelt het alsof het hele poli eke 

machtsblok tegen de boeren is. Gelukkig hebben we de publieke opinie mee, 

95% van de mensen staat achter de boeren.  

 

Er is een papieren s kstofprobleem, hoe lossen we dit op?  Alle poli eke par j-

en kijken naar hun poten ele stemmers en zij zien dat de agrariërs samen 

maximaal 1 zetel kunnen vertegenwoordigen. Het lijkt er op dat ze deze groep 

verantwoordelijk maken en slachtofferen voor alle andere hogere doelen, met 

meer kiezerspoten eel. Met gezond boerenverstand is het niet meer te volgen. 

Er komen steeds meer dilemma’s waar wij terecht of onterecht voor moeten 

opdraaien. Ten faveure van allerlei ac viteiten die bewust of onbewust minder 

of niet meewegen in de co2- en s kstofdiscussie.  

Tjeerd de Groot werkt op dit moment als een s er op een rode lap. Hoe is het 

mogelijk dat iemand met kennis van de sector, hij hee6 er zelf tussen gestaan, 

deze uitspraken doet. Jesse “kleuter” Klaver die op het malieveld in den Haag 

de totale boerenstand minacht.  

Ik heb hem met prinsjesdag toch echt horen zeggen dat hij met zijn par j voor 
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een eerlijk en sociaal beleid kiest. Par jgenoten van zowel Jesse als Tjeerd  zijn 

in ons mooie agrarische Brabant verantwoordelijk voor Natuur, Rick Grashof 

(Groen Links) en de agrarische sector, Annemarie Spierings (D66).  

Er zal vanuit de Zlto op het hoogste niveau gelobbyd moeten worden om ook 

maar wat ruimte te creëren voor onze milieuvriendelijkste en diervriendelijkste 

sector ter wereld. Het minste wat wij willen is Nederlands beleid. Ik verwacht 

op zijn minst wat inzet van het CDA. En vooral waardering voor hetgeen we al 

doen en gedaan hebben. Willen we dan niet meer, jawel en dat was ook  

afgesproken dat we bepaalde doelen in 2028 halen. 

Er is in agrarisch Nederland echt nog wel wat ruimte om te innoveren. Neemt 

niet weg dat er al 60% ammoniak door de agrarische sector is gereduceerd. 

Door op deze manier om te gaan met ons als koploper op agrarisch gebied  

lopen we onze voorsprong mis. Door ons als ongewenst te kwalificeren en 

daardoor onze ac viteiten door het buitenland te laten overnemen wordt in 

mijn beleving de uitstoot en efficiën e van de agrarische produc e niet minder 

maar juist meer.  

Hoe mooi zou het zijn als de rendementen uit de agrarische sector ingezet  

kunnen worden voor allerlei poli eke thema’s die er echt toe doen. AOW en 

pensioenen zijn wel punten om over te hebben. Gezondheidszorg dreigt  

onbetaalbaar te worden. Onderwijzers zijn met een vergrootglas niet te  

vinden. Ouderenzorg wordt door veel mensen niet begrepen. Hoe kan het toch 

dat we het laten gebeuren dat 2 mensen die elkaar eeuwige trouw hebben  

beloofd niet als echtpaar naar een verzorgingshuis kan of mag als één van de 

echtgenoten een serieuze hulpvraag hee6.  

 

Nogmaals het is enorm fijn om door 95% van de 

Nederlandse bevolking gesteund en gewaardeerd 

te worden. Hou deze flow vast en laat je niet gek  

maken door mensen met een dubbele agenda.  
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MET HEERLIJKE  

 EN EERLIJKE PRODUCTEN UIT MEIERIJSTAD   

      VERGADERT DE RAAD  

Door: Gerard van Zutphen 

Donderdag 10 Oktober is er !jdens een raadsvergadering  van Meierijstad 

door de zlto afdeling de Meierij kaas worst en tomaatjes aangeboden.  

 

Dit is een ongebruikelijke ac e, wij van het bestuur vonden het wel ludiek de 

poli ek te bedanken voor de steun die wij hebben ervaren  jdens onze lande-

lijke ac e op 1 oktober. Door de raad deze hapjes aan te bieden bedanken we 

onze volksvertegenwoordigers, de bevolking van Meierijstad voor de steun die 

wij als agrarisch Nederland hebben ervaren. Dit wordt door de burgemeester 

kort benoemd in zijn voorwoord waarvoor dank.  
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FEESTELIJKE OPENING VAN HET KOEIENPAD  
Door: Paul Schots 

 

Op zaterdag 5 oktober is wandelpad Het Koeienpad van Boerderij de Hofstad 

geopend door boer Paul Schots en wethouder Paul van Liempd uit Son en 

Breugel. Onder brede belangstelling hebben zij het mooie welkomstbord  

onthuld en daarmee het pad officieel publiekelijk geopend.  

“Toen wij hier bijna 5 jaar geleden op de boerderij kwamen wonen en werken 

waren wij direct onder de indruk van het mooie landschap”, vertelt Paul. Boer 

Paul, zelf van origine niet aKoms g van een agrarische onderneming, had  

meteen al het idee om iedereen mee te laten genieten van de boerderij en 

mooie omliggende natuur.  

Daarnaast merkte Paul de laatste jaren dat de kennis over het agrarische  
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ondernemen steeds verder wegzakt bij de Nederlandse burgers. “En  daarmee 

ook vaak het begrip voor de sector”. Dat dit idee lee6 onder vele boeren is op 

dinsdag 1 oktober j.l. nog eens extra duidelijk geworden”.   

Onbekend maakt onbemind, daarom vinden wij het belangrijk om kennis over 

onze sector op een leuke manier te delen met jong en oud.  

 

Het wandelpad start aan de Kwadestraat, ter hoogte van Boerderij de Hofstad 

en is van zonsopgang tot zonsondergang  geopend. De route loopt tussen de 

weilanden, met daarin de koeien, door en hee6 halverwege een rustpunt bij de 

Kikkerpoel van de boerderij.  

 

De afstand is beperkt gehouden tot 1,73 kilometer zodat het ook te belopen is 

voor de allerkleinsten. “De afstand lopen met een kinderwagen zal wel wat 

las ger worden, maar is niet onmogelijk”, vult boer Paul aan. Nieuwsgierig ge-

worden? Kijk voor meer informa e op www.dehofstad.com/koeienpad.  
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KENNISMAKING MET TWEE  

NIEUWE BESTUURSLEDEN VAN  

ZLTO DE MEIERIJ. 
Door: Angelie van de Crommert 

 

 

Marcel Aarts uit Nijnsel 

⇒ Nieuwe func'e: Bestuurslid  

ZLTO afdeling Meierij 

⇒ 46 jaar jong en geboren en getogen in Nijnsel. 

⇒ Getrouwd met Daniëlle Aarts en met haar twee dochters van 12 en 

10 en een zoon van 6 jaar. Werkzaam bij de ZLTO en ze is bekend als 

ac ef CDA raadslid en hee6 namens het CDA in Provinciale Staten 

gezeten. 

⇒ Runt een paardenrusthuis met meer dan 100 paarden. Daarnaast 

vleesveehouder met een eigen afzetkanaal. Voorheen melkvee- en 

varkenshouder.  

⇒ AJK bestuur. Diverse bestuursfunc es binnen en buiten de ZLTO, 

waaronder  mestverwerking ZMD. Sinds 2004 bestuurslid ZLTO.  

 

Mo'va'e bestuursfunc'e ZLTO: . 

⇒ Draagt graag bij tot de instandhouding van de boerenstand.  

⇒ Wil een maximaal rendement bereiken voor de boeren die con nue-

ren, maar ook voor degenen die hun bedrijf willen staken en andere 

verdienmodellen zoeken.  
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Marlies van der Zanden van 

Rooij uit Olland 

 

⇒ Nieuwe func'e: Bestuurslid  

ZLTO afdeling De Meierij 

 

⇒ 47 jaar oud 

⇒ geboren in Sint Oedenrode in een niet agrarisch milieu  

 

⇒ Gehuwd met John van der Zanden en samen twee dochters van 10 en 

13 jaar. 

⇒ Opgeleid als logopediste en gespecialiseerd in de behandeling van 

afasie tot 2013. Sindsdien full- me met haar man werkzaam op het 

melkveebedrijf.  

⇒ Fokt raszuivere Tervuerense herders als hobby.  

 

⇒ Sinds 2008 lid WaRoMi. Bestuurslid ZLTO Dommelland. Ledenraadslid 

Rabobank. Lid van het algemeen bestuur voor de frac e ongebouwd 

bij Waterschap de Dommel.  

 

Mo'va'e bestuursfunc'e ZLTO:  

⇒ Doet graag iets met haar mening en inzichten. 

⇒ Is graag lid van een ac eve club om het “wij-gevoel-van-boeren” in 

stand te houden.  
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Geef eens een beschrijving hoe je elkaar hebt leren kennen als  

collega-bestuurder.  

Welke speerpunten voor het nieuwe bestuur hebben jullie op dit moment 

voor ogen? 

Marcel: 

⇒ Hij ervaart Marlies als een posi ef ingesteld bestuurslid met opbou-

wende capaciteiten. Effec ef vergaderen is haar doel. Ze overziet het 

grotere geheel.  

Marlies:  

⇒ Ze ervaart Marcel als een goede bewaker van het proces, in plaats  

van meteen in de inhoud te duiken. Voordeel van zijn bestuurlijke  

ervaring  en makkelijker contacten met de poli ek door zijn  

echtgenote. Marcel is prak jkgericht.  

Marcel: 

⇒ Wil voor de con nuerende boeren een guns g economisch klimaat en 

ontwikkelomgeving scheppen.  

⇒ Voor de stakende boeren ontwikkeling bieden door toepassing van 

het “Vitaal buitengebied”.  

Marlies: 

⇒ Het huidige bestuur, na de fusie, ontwikkelen in een goede  

samenwerking. 

⇒ Samenwerking met de verschillende gemeenten. 

⇒ Drie bloedgroepen samensmelten.  
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ZLTO LEDENFESTIVAL 12 NOVEMBER IN DE EFTELLING 

 

Waan je in oosterse sferen !jdens het ZLTO Fes!val on Tour! Ditmaal met 
een vernieuwd én regionaal ingestoken programma.  
 
Graag nodigen wij je van harte uit op dinsdag 12 november aanstaande bij de 

E6eling in Kaatsheuvel. We starten om 16.00 uur en ronden om ongeveer 

23.00 uur de dag af met een magisch spektakel. 

 

Met onze eigen ZLTO pubquiz, inspirerende gastspreker, spelleider Rens 

Merkelbach en natuurlijk ZLTO-voorziRer Wim Bens wordt het sowieso een 

onvergetelijke avond, Ben jij er ook bij? 

 

Voor meer informa e en aanmelden ga naar: www.zlto.nl/fes val/e6eling. 

Let op: vol = vol! 
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PRESENTATIE VAN DE COMMISSIE WAROMI 

Rond 2000 is de commissie WaRoMi binnen de afdeling Dommelland  

opgericht. Dommelland bestond uit de gemeenten Neunen, Son en Breugel 

en Sint Oedenrode.  

De aKor ng staat voor Water - Ruimtelijke Ordening en Milieu. De  

gedachte erachter was om binnen deze commissie (cm) de mogelijkheid te 

creëren om buiten het ZLTO bestuur meer  jd te kunnen besteden aan deze 

onderwerpen. En gebruik te maken van specifieke (gebieds)kennis bij (ex-)

bestuursleden en andere agrarische bedrijfsleden en tegelijker jd de  

onderlinge betrokkenheid tussen ZLTO bestuur en –leden te s muleren.  

 

WaRoMi werkt intensief met de gemeenten samen. Ze an ciperen op  

besluiten en procedures van gemeentes. Maar de leden dragen ook eigen 

punten aan, die spelen binnen de gemeenten of als een ac e van de  

gemeente een ongewenst neveneffect veroorzaakt. De zaken die momenteel 

op de agenda staan geven een goede indruk van de diversiteit aan  

onderwerpen die WaRoMi behandelt: Bestemmingsplannen, herinrich ng 

van een weg waar diverse bedrijven langs liggen, beheer en onderhoud van 

watergangen, mogelijke subsidies bij het Waterschap, onderzoek naar  

nadelige effecten bij de 

bestrijding van de  

processierups,  

terugkoppeling vanuit  

natuurverenigingen, een 

uitbraak van Neospora 

door mogelijk  

loslopende honden en 

subsidiemogelijkheden 

via S ka. 
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WaRoMi hanteert hiermee een andere werkwijze dan het portefeuilleschap 

water, RO en milieu binnen het voormalige ZLTO bestuur van Schijndel en 

Veghel e.o. De bedoeling van het ZLTO bestuur Meierij is om de cm WaRoMi 

over de afdeling Meierij uit te gaan rollen. Het huidige cm-bestuur bestaat uit 

11 leden waarvan Marlies van der Zanden de voorziRershamer hanteert en 

Paul Schots notuleert. Op korte termijn wordt besloten of  

vertegenwoordigers uit de voormalige gemeenten Schijndel en Veghel de cm 

kunnen versterken. Portefeuillehouders Water en RO respec evelijk Ronald 

Verhoeven (Schijndel) Jean-Paul van der Aa (Erp) hebben reeds een  

vergadering bijgewoond. Hiermee zou het doel gerealiseerd worden dat  

binnen WaRoMi, iedere voormalige gemeente binnen ZLTO Meierij  

vertegenwoordigd wordt, zodat er binnen de commissie gebiedkennis is over 

heel de afdeling.  

 

Dan kan aan allerlei zaken goed vorm gegeven worden:  

 

♦ belangrijke netwerken worden versterkt of gemaakt 

♦ binding met leden neemt toe 

♦ reguliere contacten met de verantwoordelijke wethouders en ambte-

naren binnen de betreffende gemeenten worden onderhouden 

♦ een kennismaking met raadsleden wordt regelma g gegeven  

♦ diverse klankbordgroepen worden bemenst 

Commissieleden van WaRoMi benoemen hierbij posi eve samenwerkings-

verbanden met andere gemeenten bij de gemeenten die dit nog niet  

hanteren. Op deze manier probeert WaRoMi sterke punten van gemeenten 

te introduceren bij andere gemeenten. Door deze construc eve houding van 

WaRoMi toont men zich een serieuze partner dat hopelijk resulteert  in een 

posi ever en daadkrach ger beleid. 
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Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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50 JAAR LIDMAATSCHAP 

Voorheen in de oud-afdelingen Veghel, Schijndel en Dommelland gingen wij 

op een andere manier om met het huldigen van leden. In Veghel werd dit 

bijvoorbeeld ieder jaar gedaan, in Dommelland om de vijf jaar.  

De jubilarissen in Dommelland zijn volgend jaar (2020) weer aan de beurt. Wij 

zijn met het bestuur nog bezig een algemeen beleid voor de hele afdeling de 

Meierij te introduceren. Wij willen hierin niemand passeren. 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

30 oktober  Lo ng pachtgronden 2020 - 2022 gemeente Meierijstad  

  aanvang 14.00 uur. 

4 november Commissieavond voor de SAC en dorpscommissies 

  loca e: Ons Boerderijke Eerde 

12 november  ZLTO ledenfes val in de E6eling  

  van 16.00 uur tot 23.00 uur. 

26 november 3
e
 kaartavond ZLTO en Vrouwen van Nu Keldonk. 

Melkveehouder Ad Verbruggen en  akkerbouwer Ad van den Tillart uit Veghel 
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DE N279  - VEGHEL—ASTEN 
Door: Jean-Paul van der AA 

Zoals bij de meeste van jullie wel bekend is, wordt de provinciale weg van 

Veghel naar Asten , de N279, in de volksmond bekend als ‘de kanaaldijk’, 

de komende jaren flink onder handen genomen. 

♦ Om de verkeersdoorstroming te bevorderen worden de kruispunten  

ongelijkvloers (net zoals de N279 van Veghel naar Den Bosch). 

♦ De viaducten die aangelegd worden, zullen geschikt zijn om in de  

toekomst naar 2X2 rijbanen te gaan. 

Om deze viaducten en de bijbehorende op- en afriRen te realiseren is nogal 

wat grond nodig, grond die nu veelal in bezit is van agrariërs. Naast de grond 

die nodig is voor de aanleg, is er ook nog grond nodig voor ‘inpassing in het 

gebied’ en natuurcompensa e. 

Helaas werkt het zo dat de provincie de plannen maakt en dat de betrokken 

grondeigenaren uit de krant moeten vernemen dat het gekozen tracé over 

hun perceel loopt. Ik snap dat dit heel frustrerend is en veel onzekerheid 

gee6. 

Tijdens de klankbord bijeenkomsten , waarin ook de ZLTO zit, proberen wij 

de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behar gen. 

 

Punten die daarin belangrijk zijn : 

♦ Bij uitbreiding van het wegennet  zoveel mogelijk gebruik  maken van  

bestaande structuren. 

♦ Zo min mogelijk agrarische gronden gebruiken. 

♦ Bij aankoop van grond , een reële prijs inclusief onkostenvergoeding. 

♦ Probeer huiskavels te behouden. 
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♦ Natuurcompensa e op percelen die voor landbouw minder geschikt 

zijn. 

♦  Alle aangrenzende percelen moeten bereikbaar blijven. 

Ondanks de s kstof uitspraak gaan de voorbereidingen gewoon door en 

denkt de provincie dat het project  geen vertraging oploopt. Vanaf najaar 

2021 wil men met de werkzaamheden gaan beginnen en in 2024 moet alles 

klaar zijn. 

VERBINDINGSWEG INDUSTRIETERREIN NAAR VIADUCT 

Om de verkeersdoorstroming in Veghel naar de industrieterreinen te  

verbeteren hee6 de Gemeente Meierijstad het plan om een verbindingsweg 

aan te leggen van het nieuw te bouwen viaduct bij Keldonk, naar  

industrieterrein De Doornhoek, De Dubbelen en het Foodpark. 

Deze weg zal aan de andere kant van het kanaal komen te liggen dan de 

N279. 

Dit is een gemeentelijk plan en wordt ook door hen gefinancierd. Er worden 

op dit moment drie verschillende varianten onderzocht, maar naar alle 

waarschijnlijkheid komt de nieuwe weg tegen de Zuid-Willemsvaart te  

liggen.  

 

Ook hier hee6 ZLTO een zienswijze 

ingediend met daarin de eerder 

genoemde punten. Alles bij elkaar 

gaat het over  entallen ha. land-

bouwgrond die hier voor nodig zijn. 

Voor de betrokken boeren een 

spannende  jd, maar misschien 

ook een nieuwe kans. 
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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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MARKETING IN  

 RECREATIE EN TOERISME 

 

 

ONTMOETINGSDAG  

RECREATIE EN TOERISME MEIERIJSTAD 

 

 

Voor de achterban van PlaUorm Gastvrij Meierijstad 

 

Maandag 18 november 2019 

Van 19.00 tot 22.00 uur 

De Heerenmeester, Boschweg 120, Schijndel 

 

PROGRAMMA 

19.00 uur Inloop met koe/thee en een lekkernij 

19.30 uur Welkom door Coby van der Pas, wethouder recrea e en toerisme 

19.45 uur Presenta!e door Jos Burgers, spreker en auteur over  

marke!ng in recrea!e en toerisme 

20.30 uur Pauze 

20.45 uur Kennisdeling: hoe vermarkt u uw bedrijf/organisa e? 

21.30 uur Afronding en aansluitend gelegenheid tot netwerk, nazit 

 

Jos Burgers 
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DE OPMERKING 'HALVEREN VAN VEESTAPEL' VIEL NIET 
GOED BIJ BOEREN 
Door redacteur: Ineke van Uden 

 

 

Son en Breugel / NederweKen - Vanuit heel Nederland trokken dinsdag 1 
oktober duizenden boeren naar Den Haag. De maat was vol. Ze wilden van 
zich laten horen. Boeren zijn het 'zwabberbeleid' zat en de druppel was dat 
tweede kamerlid Tjeerd de Groot van D66 het had over 'halveren van de 
veestapel'. Opvallend was dat meer dan 90 procent van de bevolking deze 
ac!e van de boeren steunt. Vanuit NederweKen was ZLTO bestuurder Lex 
Huijbers ook in Den Haag. 
 
Eén van de problemen die boeren ervaren is dat er zo'n 'zwabberbeleid'  

gevoerd wordt. Lex: "Een boer is een ondernemer. Een ondernemer wil 

plannen maken voor de toekomst. Wil investeren in de toekomst. Maar als 

die boer steeds  

andere regelgeving 

voor zijn kiezen krijgt 

en steeds met meer 

administra eve  

rompslomp te maken 

krijgt, dan is het op 

een gegeven moment 

genoeg voor die boer. 

Er ontbreekt een  

duidelijke visie voor 

de toekomst."  

 
Halveren de oplossing? 

Tel daarbij op dat er massaal gewezen wordt naar de boeren die de grootste 

oorzaak zijn voor het s kstofprobleem. In de media wordt gesteld dat  

ongeveer vij6ig procent van het s kstofprobleem veroorzaakt wordt door 

de boeren. Lex: "Maar is het halveren van de veestapel dan de oplossing? Je 

moet weten dat sinds 1990 de boeren de s kstofuitstoot al met 67 procent 

ZLTO De Meierij bestuurder: Lex Huijbers 
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hebben laten afnemen. Die weg zou je ook door kunnen zeRen. Daar zijn 

mogelijkheden voor. Innova es. Daarmee kan de landbouw minder  

uitstoten." 

 

Voordelen 

Boeren hebben het idee dat er alleen maar nega ef naar hen gekeken 

wordt. Lex: "Maar er zijn ook veel voordelen van bijvoorbeeld  

varkenshouderijen. Veel van wat de mens niet opeet, of wat als bijproduct 

overblij6, wordt als voer voor de intensieve veehouderij gebruikt. Dat zou 

anders op de afvalberg terecht komen." Daar hoor je niemand over. 

 

Criminaliteit 

Het is alsof de buurman van Lex de koffie ruikt, want hij komt even buurten. 

Bernard van Genugten is tot 2 oktober vorig jaar boer geweest. Hij had in 

NederweRen in 1980 de boerderij van zijn ouders overgenomen. Zijn drie 

dochters wilden het bedrijf niet overnemen. Dat wetende hee6 Bernard de 

laatste  en jaar niet meer geïnvesteerd. De koeien zijn goed terecht 

gekomen. De stallen staan er nog steeds. Leeg. Bernard: "De gemeente wil 

wel graag dat ik de stallen aZreek. Maar ze vertellen me niet over het hoe 

en wat. Wie gaat dat betalen?" Lege stallen trekt crimi-

naliteit aan. Het buitengebied moet beheersbaar  

blijven.  

 

Steunt u de boer echt? 

Terug naar 1 oktober. Natuurlijk is het mooi te zien dat meer dan 90% van 

de bevolking de boeren steunt. Maar boeren zeggen vaak dat Nederlanders 

geen eerlijke prijs willen betalen. Lex: "In één persoon schuilen eigenlijk 

twee individuen: Een burger die van alles vindt en een consument die op de 

centen past. Dat gee6 wel eens tegenstrijdigheden." In een supermarkt vind 

je vaak naast de Nederlandse boerenproducten ook producten uit het bui-

tenland. Lex: "Die producten uit het buitenland hoeven vaak aan minder 

eisen te voldoen. Daardoor zijn ze veel goedkoper. Als je op de centen moet 

leRen, dan pakt de gemiddelde Nederlander toch het goedkoopste." Als de 

steun aan de boeren echt zo groot is, dan ziet de boer ook graag die eerlijke 

prijs terug. Als u deze week boodschappen doet, maakt u dan een keuze als 

burger die de boer steunt, of wint de consument in u?  
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BARBECUE EN AFSCHEID BESTUURDERS 
Door: Marcel Aarts 
 

Op donderdag 22 augustus had de ac!viteitencommissie van de oude  
afdeling Dommelland haar jaarlijkse barbecue. Dit keer waren we te gast 
op het mooie bedrijf van de familie Van Acht.  
 
De familie Van Acht hee6 een melkveebedrijf aan de Sloef in Sint-Oedenrode 

en is tevens klasseboer. Na de koffie werd er een rondgang door de stallen 

gemaakt en vertelde John meer over hun bedrijf, de koeien en de school 

klassen die ze ontvangen namens klasseboeren. Daarna werd de barbecue 

aangestoken. Onder de barbecue werd afscheid genomen van Nol van Rijssel 

en Jolanda van Hoof. Nol is sinds 2004 bestuurslid geweest van de afdeling 

Dommelland. Hij was de laatste 6 jaar voorziRer. Jolanda zat sinds 2009 in 

het bestuur en is al jd secretaris en penningmeester geweest.  

Gerard van Zutphen dankte Nol en Jolanda voor hun jarenlange inzet in zijn 

toespraak. Daarna kwam JeaneRe van de Ven, hoofdbestuurslid van de 

ZLTO, aan het woord. Ook zij dankte Nol en Jolanda en reikte Nol de gouden 
ZLTO-speld en Jolanda de sculptuur uit. 

Jolanda van Hoof en Nol van Rijssel afdeling Dommelland 
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PENSIOEN IN ZICHT 

Cursus 18 t/m 20 februari 2020, Helvoirt 

Het aMouwen 

van het bedrijf is 

een grote stap. 

Het kan rust en  

vertrouwen  

geven om voor 

jezelf een beeld te krijgen hoe je leven eruit komt te zien wanneer het  

werken op het bedrijf gaat stoppen. 

Veel agrariërs hebben zich nooit afgevraagd of er naast de boerderij ook nog 

andere zaken zijn die je als mens als heel zinvol kunt ervaren. Vaak is er  

echter geen opvolger voor het bedrijf of is zoon of dochter ondernemer  

genoeg om het bedrijf zonder jou te managen. Afstand nemen is dan een 

goede zaak. Als het werken op het bedrijf stopt, komen er misschien vragen 

op over hoe jouw leven eruit gaat zien. 

VOOR AGRARIËRS EN HUN PARTNER 

‘Mijn werk is mijn hobby, ik zou niet weten wat ik anders zou 

moeten doen.’ Deze uitspraak hoor je vaak onder  

agrariërs die de 60 zijn gepasseerd. En het is natuurlijk erg mooi 

als je op die manier kunt genieten van je werk. Maar er zit ook 

een andere kant aan deze uitspraak. Is er wel eens de  jd geno-

men om te ontdekken of er ook nog  

andere hobby’s, ac viteiten of interesses bestaan waar je van 

kunt genieten? Daarover gaat de ZLTO-cursus  
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Je pensioen nadert. Hoe vul je dat op een goede en zinvolle manier in na 

het bedrijf? 

De driedaagse cursus ‘pensioen in zicht’ van ZLTO (met twee overnach n-

gen) is bedoeld voor degenen die in 2019 of 2020 hun bedrijf aZouwen, de 

werkzaamheden op het bedrijf stoppen of al gestopt zijn. In drie dagen gaan 

we aan de slag rond bovengenoemde vraag. In de vorm van gesprekken, 

opdrachten en een uitje komen thema’s aan bod zoals: welzijn, vitaliteit, 

evenwicht in je leven, emo onele basisbehoe6en, veranderen, financiële 

vraagstukken en nieuwe werkzaamheden. Serieuze momenten en  

gezelligheid wisselen elkaar af. 

De dagen worden geleid door Willem Leys van Sociaal Werk van ZLTO.  

Omdat de cursus plaatsvindt in een hotelloca e, vragen we een eigen  

bijdrage van €150,- per persoon. 

ZLTO-leden (echtparen of alleenstaanden) die interesse hebben in deze  

cursus, kunnen zich aanmelden bij Willem Leys. Je vindt zijn  

contactgegevens hieronder. 

De cursus “Pensioen In Zicht” zal in 2020 van 18 t/m 20 februari 2020 zijn 

in De Guldenberg in Helvoirt. 

Contact 

 

Meer informa e en/of aanmelden  

via sociaal@zlto.nl of bij 

Willem Leys 

willem.leys@zlto.nl 

06 295 202 42 
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BESTUURLIJK OVERLEG MET MEIERIJSTAD 
Door: Gerard van Zutphen 

 

Op 25 september hebben we met mensen van ons bestuur en bestuurders 

van de gemeente ons periodieke overleg gehad. Dit overleg hebben we 

zoals nu is afgesproken 4 keer per jaar.  

In dit overleg wisselen we van gedachtes die ons als agrarische sector  

bezighouden. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen.  

 

OZB situa!e en taxa!e bedrijfsgebouwen 

Belangrijk voor ons als agrariërs is dat we niet uit de pas lopen met omlig-

gende gemeentes. En dat het betaalbaar blij6. 

 

Voortgang ondersteuningsnetwerk 

We  proberen voortgang in dit netwerk te houden. 

 

Landschapsanalyse vitaal buitengebied 

Voor ons is het belangrijk dat er 

stappen gezet worden zodat wij 

eindelijk weten waar we aan toe 

zijn met al onze vragen over ons 

mooie  

buitengebied. Dan denk ik aan 

energie transi e, Geur en fijn-

stof,  Teelt  

ondersteunende  maatregelen 

en VAB Beleid. 
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Uitvoeringskrediet groen blauwe structuren 

Bij dit project wat ook boerengrond en aangrenzende percelen van onze 

leden tre6 zaten we niet aan tafel, dit kan niet. Waar projecten boeren-

grond of boerderijen geraakt kunnen worden horen wij mee aan tafel te 

ziRen. Dit gaat ook gebeuren. 

 

Bestrijding eikenprocessierups en raKen en muizen 

Deze laatste 2 onderdelen vaRen we samen omdat dit onderdelen zijn waar 

van wij weten dat dit met gezonde boeren kennis op te lossen zou moeten 

zijn. 

Ontwikkelingen rondom PAS  

Dit onderwerp houdt ons allen bezig, dit is ook de reden dat we in den Haag 

zijn geweest. Ik ben bang dat dit onderwerp onze agenda en gedachtes de 

komende  jd bezighouden. 

Ons volgende bestuurlijk overleg staat gepland op 3 december. 



‘ T  B R U G S K E  28 

1 OKTOBER 2019 INDRUKWEKKEND EN VEELZEGGEND 

Door: Gerard van Zutphen 

 

Wat was 1 oktober een fantas!sche dag. Wat was er een eensgezindheid  

op het Malieveld in den Haag. Duizenden boeren met of zonder tractor, 

van akkerbouw tot veeteelt, alles en iedereen was vertegenwoordigd. En 

allemaal met dezelfde wens, namelijk gehoord te worden door den Haag.  

En niet alleen gehoord te worden maar 

ook dat er echt geluisterd wordt. Vanuit 

onze gemeente Meierijstad waren ook 

zomaar 50 agrarische ondernemers 

aanwezig.  

Wij boeren staken niet want dat kan helemaal niet. Wij boeren protesteren. 

Staken kan helemaal niet, wij allen hebben thuis onze verantwoordelijkhe-

den voor akkers en dieren. Alleen als dat goed en veilig achtergelaten kan 

worden gaan we ten strijde.  

Allemaal met hetzelfde gevoel, we worden gepiepeld. Het gevoel  

geslachtofferd te worden voor een heel andere agenda dan ons wordt  

voorgehouden. Sommige poli ci en media verkondigen hetzelfde verhaal, 

de veehouderij is failliet en vervuilend, we zouden dieren niet goed  

verzorgen, Co2, s kstof uitstoot enz. Poli ci gebruiken de media om hun 

agenda, een andere als ze verkondigen, er doorheen te drukken. Dit alles 

maakt het ook zeer complex om het nog te snappen, zeker als je een leek in 

de agrarische wereld bent.  

En dat terwijl het buitenland de Nederlandse landbouw in al zijn faceRen 

enorm waardeert en prijst. Heel de wereld verzamelt in Nederland kennis en 

kunde om het in eigen land beter te doen.  

De hele dag was er een enorme stroom aan informa e, via app, twiRer, 

facebook enz. Ook de radio en televisie hebben veel aandacht aan ons  

boerenprotest gegeven. Wat ik enorm fijn vind is dat er In Den Haag en  
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onderweg er naar toe geen gekke dingen zijn gebeurd. Ook de vele agrariërs 

die een microfoon onder voorgehouden kregen hebben op de vragen die 

werden gesteld veelal goede en inhoudelijke antwoorden gegeven. Dit gee6 

ook aan dat de dilemma’s die er zijn onder de agrariërs ook echt wel leven.  

Ook ‘s avonds op tv heb ik louter mensen aan het woord gezien met kennis 

over de zaken die ons aan het hart gaan. Trots is het juiste woord, trots op 

onze boeren om op deze publiekvriendelijke manier te demonstreren. 95% 

van de mensen staat achter de boeren. Dit is voor ons verrassend veel, de 

sociale media doet ons wel eens ander geloven. 

Hoe nu verder dat is voor ons ook een vraag waar wij mee worstelen. Het 

lijkt mij niet meer dan normaal dat er gemeten gaat worden. Op basis van 

gemeten getallen en waardes de situa e zoals die is bekijken en waar nodig 

bijstellen alvorens maatregelen te nemen. Beter ten halve gekeerd dan ten 

hele gedwaald. Het is nu ook belangrijk de sympathie en begrip die we op 1 

oktober hebben opgebouwd vast te houden. Laat ons als agrarische sector 

niet uit elkaar drijven door allerlei onbezonnen ac es. Met zijn allen het 

koppie er bij houden en waar mogelijk de feiten vertellen. Het is net als  

reclame als je maar vaak iets hoort ga je er in geloven. 
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BRABANTS STIKSTOFBELEID BLIJFT VOORLOPIG IN STAND 
 

Vrijdag 25 oktober gingen Brabantse boeren massaal naar het  

Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch om ac!e te voeren tegen de  

aangescherpte regelgeving voor Brabantse veehouders. Zo’n 2000 boeren 

met 1500 trekkers waren aanwezig om hun stem te laten horen. Helaas is 

het besluit van de Brabantse Provinciale Statenleden een tegenvaller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een meerderheid hee6 nog steeds geen oog voor de stem van boeren en 

houdt vast aan de deadline van 1 januari 2022. Toch is er door inzet van 

ZLTO wel een lichtpuntje voor veehouders die kiezen voor een innova ef 

stalsysteem. 

 

Beleid muurvast 

Het Brabantse veehouderijbeleid zat muurvast, maar kent sinds vandaag 

wat beweging. Wellicht is er voor een aantal veehouders die een innova ef 
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stalsysteem willen realiseren wat ruimte geboden, maar onduidelijk is nog 

of dat daadwerkelijk soelaas biedt. Veehouders die een innova ef  

stalsystemen voor ogen hebben die nu nog geen RAV-code hee6, krijgen 

uitstel voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. De deadline van 1 

april 2020 komt voor deze veehouders te vervallen. 

ZLTO-voorziRer Wim Bens: “Boeren doen op basis van dit statenbesluit niks 

tot januari 2020, want er is nog veel te veel onduidelijk. Dat is het moment 

dat Rijk en provincie hopen hun s kstoZeleid onderling afgestemd te  

hebben. ZLTO wil serieus in onderhandeling met gedeputeerde Rik Grashoff 

voorafgaand daaraan. Maar alleen op basis als er ook daadwerkelijk naar de 

stem van boeren wordt geluisterd. Boeren hebben straks nog maar twee 

maanden om een vergunning in te dienen. ZLTO vraagt nog steeds om  

uitstel.” 
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ZLTO zet de rechtszaak intussen gewoon door. En trekt schouder aan  

schouder met leden op. 

 

Boeren klem 

ZLTO hee6 de afgelopen weken middels diverse ac es en veel gesprekken 

met poli eke par jen om uitstel gevraagd tot 2028. Daarmee hee6 ZLTO het 

belangrijkste standpunt stevig voor het voetlicht gebracht. De ingeslagen 

weg levert maatschappelijk niets op en stelt onredelijke eisen aan boeren. 

De schade van dit beleid loopt tegen een miljard euro. Duizenden bedrijven 

moeten extra investeren en meer dan 500 bedrijven zullen moeten stoppen. 
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Brabant op slot 

Brabant gaat op slot. Gemeenten en omgevingsdiensten komen in de  

problemen. Zij kunnen de duizenden vergunningaanvragen op zo’n korte 

termijn niet verwerken. Laat staan dat ze alle uitzonderingen op de regel 

snappen. De gevolgen zullen heel erns g blijken te zijn. De hele agribusiness 

en plaRelandseconomie in Brabant krijgt hierdoor forse klappen en  

verloedering van het buitengebied is onvermijdelijk. En de komende jaren is 

er ook geen enkele ontwikkelruimte voor andere economische sectoren. Zij 

kunnen niet profiteren van de milieuwinst die de veehouderij boekt. 

ZLTO zal haar leden zoveel mogelijk bijstaan de komende periode. Hiermee 

komt de posi e van boeren en hun samenwerkingsverbanden in  

gebiedsprocessen en innova etrajecten in Brabant ook op losse schroeven 

te staan. Het Brabantse overlegmodel tussen maatschappelijke partners, 

waar boeren al jd onderdeel van zijn geweest, komt op een laag pitje te 

staan. 
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Leden bedankt! 

De hele week hee6 ZLTO stevig ac e gevoerd in Brabant. Ieder dag werd om 

12.00u de noodklok geluid op het Brabantse  

provinciehuis en boden boeren symbolisch de sleutels van hun  

boerenbedrijf aan met een persoonlijke boodschap. Deze week hee6 laten 

zien dat veehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en boomkwekers 

schouder-aan-schouder staan. Samen sterk voor een duurzame toekomst. 
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Bestuur ZLTO De Meierij 
 

Gerard v. Zutphen voorziRer      06 - 22491507  

Ronald Verhoeven vice voorziRer - water Aa en Maas   06 - 51761735  

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

Marcel Aarts  bestuurslid 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 - 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   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  

 


