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STOP HET ‘’CHINEZEN’’ VAN DE AGRARISCHE SECTOR. 
Door: Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO De Meierij 

Wat maken we toch fantas sche producten in onze 

agrifood sector. Ik beschouw het als “meeli7en”, 

van alle bedrijven die onze producten willen  

kopiëren. Neem Citruspulp, sinds het ontstaan van 

Citruspulp maakt de veehouderij er al echte melk en 

vlees van. Onze veehouders gebruiken de  

reststroom namelijk om er hun dieren mee te  

voeden.  

 

Nu is er een bedrijf dat met deze ‘’Citruspulp’’ reststroom nepvlees kan maken.  

Het lijkt er blijkbaar op, maar toch ook weer net niet, de vitamines en mineralen  

samenstelling is dan toch niet helemaal hetzelfde, vitamine B12 zit er zelfs helemaal 

niet in. Het mooie is dat echt vlees, in zijn unieke samenstelling gemaakt door de  

natuur, niet na te maken is tenminste niet op dit hoogwaardige en voedzame niveau.  

Neem nu gezondheid van onze kinderen op de boerderij. Het zou op en rond de  

boerderij ongezond zijn. Dit blijkt overigens niet uit de drie volksgezondheidsonder-

zoeken die we ondertussen alweer verder zijn.  

Na jaren onderzoek zijn er zelfs sto-es op de boerderij gevonden die bij jonge kinderen 

luchtwegproblemen verbeteren. Er wordt geschreven dat deze sto-es uniek zijn, en 

ook de samenstelling van deze sto-es is weer zo uniek dat het niet na te maken is.  

Wel wordt overwogen  deze stoffen te gaan gebruiken om zo de gezondheid van de 

kinderen te verbeteren.  

En dan is er biodiesel, er zijn grote bio-ethanol fabrieken gebouwd om biodiesel te  

maken. Uit maiskorrels en tarwe komt, via een ingenieus industrieel proces een beetje 

olie vrij. Dan hebben we ‘’groene’’ diesel. Over de reststroom wordt gemakshalve niet 

gesproken, de reststroom wordt namelijk als  

tarwegist concentraat aan het vee (op)gevoerd. 

En zo wordt er via een natuurlijke weg melk, vlees 

en eieren van gemaakt. 
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Neem de klimaat wensen. Onze 

manier van agrarische producten 

maken legt in onze gewassen enorm 

veel Co2, S5kstof en Koolstof vast. 

Onze gewassen groeien en maken 

zuurstof via fotosynthese.  

En vergeet niet dat een gezonde 

bodem met veel meer organische 

stof nog meer Co2 kan vastleggen.  

Dat in droge en na�e jaren meer 

organische stof in de bodem agrariërs helpt. Wanneer er 5jdens hoosbuien in korte 5jd 

veel water valt kunnen agrariërs door een gezonde bodem ook meer water uit de be-

bouwde gebieden  bergen. Dat laatste wordt vaak vergeten om te melden. Uitleg hier-

over zou het draagvlak kunnen vergroten. 

  

We beheren de open ruimte zoals die door de jaren 

heen geworden is. Dit onderhoud doen we graag en 

tegen een geringe bijdrage. Op agrarische akkerranden 

staan geen akkerdistels en Jacobkruiskruid. Dat wordt 

goed door de agrariërs beheerd zodat vervelende  

planten niet gaan overwoekeren. In beheerde natuur- 

gebieden wil dat nog wel eens uit de hand lopen.  

 

 

Zowel bij dierlijk als plantaardig voedsel wordt meer en meer ingezien dat hoe korter 

het product bij de natuur en bron gemaakt is 

hoe gezonder het product is.  Het is op een  

uitermate unieke manier gemaakt, dat is niet te 

‘’chinezen’’. Ook kijkend naar gezondheid, 

moedernatuur is veel slimmer als menigeen 

denkt.   

Het zou toch raar zijn als van (natuurlijk) voed-

sel  produceren mensen ziek worden.  
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Als het gaat over energie opwekken, de aarde hee< miljoenen jaren nodig gehad om 

olie en gas te maken en toch zijn er mensen die denken dat te kunnen kopiëren met 

alterna5eve mogelijkheden. Alterna5even die naar nu blijkt veel minder efficiënt zijn. 

Klimaat laat zich niet dwingen. Nog een belangrijk gegeven is dat onderzoeken  

aangeven dat groene ruimte warmte juist absorbeert en het stedelijk gebied de  

warmte juist verhoogt. 

Kortom, ik zie het als een compliment dat we zo graag 

nagemaakt willen worden. Wij zijn als sector qua  

kennis en innova5e toonaangevend. Keer op keer lijkt 

het nagemaakte product wel op ons product maar 

blijkt steeds weer dat de (Nederlandse) agrarische  

producten en manier van leven  gezonder, voedzamer, 

milieuvriendelijker en natuurlijker zijn.  

Dus wat mij betre< is het ‘’chinezen’’ (namaken) een zeer groot compliment aan de 

agrarische sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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 ALLEREERSTE JAARVERGADERING VAN ZLTO DE MEIERIJ 

We wilden zo graag onze leden weer een keer kunnen ontmoeten en op 10 septem-

ber was het dan eindelijk zover dat we onze eerste jaarvergadering konden beleggen. 

Vanwege de corona maatregelen zijn we uitgeweken naar een ruimte die aan alle 

regels kon voldoen en ook nog eens een loca e van een van onze leden.   

 

We waren op bezoek bij de firma Verhoeven Gewasverzorging in Erp, eigenaar Marcel 

Verhoeven hee< ons in zijn verhaal meegenomen in de geschiedenis van zijn bedrijf 

maar ook in de verschillende teelten en innova5eve  

oplossingen binnen zijn bedrijf.  
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Namens het hoofdbestuur van ZLTO hadden we Janus Scheepers bereid gevonden om 

actuele zaken met ons te bespreken , ook werd a<redend bestuurslid Jean Paul van der 

Aa door Janus toegesproken en  mocht daarbij een welverdiende sculptuur uitreiken 

voor de inzet die door Jean Paul gepleegd was binnen het bestuur in de afgelopen  

jaren.  

 

Daarnaast is S5jn Voets herkozen in het bestuur 

en is onze secretaresse  Yvonne Daandels ook  

voorgedragen en gekozen in ons bestuur.  

 

 

Al met al konden we tevreden terugkijken en voelde het goed om elkaar weer eens te 

zien.  



‘ T  B R U G S K E  9 

 

Manon begint bij Bisdom van s’Hertogenbosch 

Mijn naam is Manon van den Broek, pastoraal werkende in de 

parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son en Breugel. Afgelopen 

jaren was ik vanuit de parochie geestelijk adviseur bij de ZLTO  

afdeling Dommelland. Na de fusie ben ik betrokken gebleven, zo 

is onderling afgesproken. Het adviseurschap heb ik al jd graag  

inhoud gegeven.  

 

Met ingang van 15 september heb ik echter een nieuwe func5e aanvaard bij het  

bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hiermee ga ik de regio van de ZLTO afdeling verlaten en 

daarmee komt ook aan mijn adviseurschap een einde.  

Het valt voor de afdeling te overwegen contact te zoeken met de Franciscusparochie in 

Veghel, de Odaparochie in Sint-Oedenrode, Son en Breugel en/of de Michaelparochie 

in Schijndel om te kijken of iemand deze taak kan overnemen. 

 

IN MEMORIAM 

periode van ± half juni tot half oktober 

 

Ṫ T.P.A.A. van de Burgt   St. Oedenrode  

Ṫ C.A.H.M. van Kessel-Pijnappels St. Oedenrode 

Ṫ J.A. van de Meerakker  St. Oedenrode 

Ṫ Frans van den Oever  St. Oedenrode 

Ṫ H.A. van de Steen   Veghel 

Ṫ Wim van de Ven   Schijndel 

Ṫ P.A Corsten    Zijtaart 



‘ T  B R U G S K E  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘ T  B R U G S K E  11 

De algemene ledenvergadering zou een mooi moment zijn geweest om bekenden  

gedag te zeggen. Helaas kon ik niet aanwezig zijn in verband met overdracht van 

mijn werkzaamheden in de parochie.   

Daarom wil ik jullie op deze manier danken voor de plezierige contacten en fijne 

samenwerking, ook na de fusie. De parochie hee< het erg gewaardeerd dat er  

binnen ZLTO verband een geestelijke boodschap mocht klinken.  

Voor mij persoonlijk was het erg mooi om op deze manier bij de land- en tuinbouw 

betrokken te zijn geweest.  

Al het goede voor eenieder. Veel inspira5e, hoop en zegen bij zoeken naar een 

vruchtbare weg de toekomst in. 

Met een hartelijke groet, 

Manon van den Broek 

 

HET SOCIALE GEZICHT VAN ZLTO 
 

ZLTO is er voor haar leden, ook als het niet zo goed met hen gaat. Door diverse 

oorzaken, zoals de s kstofcrisis, Corona-pandemie, marktomstandigheden of per-

soonlijke gebeurtenissen kun je bezorgd en onzeker worden over jouw toekomst, 

als persoon of voor je gezin of je bedrijf. Dit kan in sommige gevallen leiden tot 

psychosociale problemen bij jou of binnen je gezin.  

Wil jij meer weten over waar je op kunt le�en als je voelt dat het niet zo goed gaat 

met iemand? Hoe je het gesprek aangaat? Of wat je nog meer kunt doen?  Maak jij 

je zorgen over iemand in jouw omgeving, een collega-agrariër, je gezin of jezelf? 

Neem dan contact op met jouw afdelingsbestuurder, de ZLTO-informa5elijn of met 

Adri van de Plas, bedrijfsadviseur Sociaal bij ZLTO.  

Je kunt ons bereiken op de volgende manieren: 

Informa5elijn 073 217 33 33,  info@zlto.nl 

Adri van de Plas, 06 212 124 47  adri.van.de.plas@zlto.nl of sociaal@zlto.nl 

Of neem contact op met jouw lokale afdelingsbestuurder. 
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AFVALCONTAINER ZLTO COLLECTIEF  
ZLTO BOEKEL / VENHORST EN DE MEIERIJ 

Na 3 jaar was het weer  jd om ons aflopend contract weer eens kri sch te bekij-

ken. Omdat we jaarlijks zaten te stoeien met gewichten van de afvalcontainers op 

agrarische erven hebben we nu nieuwe tarieven afgesproken die beter aansluiten 

op het aanbod van onze bedrijven.  

Hierdoor hebben we ook voor de komende 3 jaren weer een overeenkomst afgeslo-

ten met de firma van Kaathoven voor het ledigen van de afvalcontainers.  

Wel zijn we overeengekomen dat de deelnemers aan ons collec5ef de containers in 

eigen beheer gaan nemen , dit houd in dat de containers voor een acceptabel tarief 

door ons overgenomen worden. Hierdoor hebben we ook geen huurkosten meer 

van de containers en zijn we in de toekomst flexibeler met de keuze van  

afvalverwerker. Voor interesse of vragen over ons collec5ef kunt u zich al5jd tot mij 

wenden.  Wilco Verbruggen 
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BUFFERBOEREN VEGHEL GAAT DOOR 
Doel = Minder droogteschade rondom waterwingebied 

 

In het waterwingebied bij Veghel hee7 Brabant Water 

vergunning om de drinkwaterwinning te verhogen. Als 

compensa e wil Brabant Water de droogteschade voor 

de betrokken boeren helpen te verminderen, door de 

bodem van de agrarische gronden te op maliseren. 

Naast brabant water is ook waterschap Aa en Maas een 

belangrijke s mulant om dit project tot een succes te brengen.  

Een twin5gtal agrariërs komen samen in een ondernemersgroep en bespreken daar 

mogelijke maatregelen en delen hun kennis onderling. Ze zijn  aan de slag gegaan 

met het verhogen van het gehalte organische stof, verbetering van het bodemleven, 

drones en sensingtechnieken, precisiebemes5ng, bemes5ngsstrategie en groenbe-

mesters en het bandenspanningwisselsysteem.  

Verder zijn LOP-stuwen geplaats en zijn er al veel percelen ingericht met omgekeer-

de (peilgestuurde) drainage met zeer goede resultaten tot gevolg.  Met al deze  

maatregelen is de waterconservering in het gebied verhoogd en is de bodem  

verbetert voor agrarisch gebruik.  

 

 

 

 

 

De eerste fase van het project is nu afgesloten maar omdat alle par5jen het belang-

rijk vinden om dit traject door te ze�en is besloten om nu ook verder door te pakken 

en een vervolg te geven op dit project.   
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ZLTO DE MEIERIJ   VISIESTUK    NAJAAR 2020 

Door :Wilco Verbruggen en Marlies van der Zanden 

Als ZLTO afdeling De Meierij zijn we momenteel  bezig om een visiestuk op te  

stellen gericht aan de verschillende gemeenten binnen ons werkgebied. We willen 

jullie alvast een stukje meenemen in de gedachten gang met onderstaande  

inleiding.  

 

Geef elkaar de ruimte.  

Ruimte dat is het kernwoord waar we deze visie mee gaan uitwerken. 

Ruimte is er nodig voor alles wat we willen ontwikkelen en behouden, 

ruimte voor elkaar is daarom de kern.  

Wanneer je de recrea5eve fietser vraagt hoe zijn fietstocht er uit moet zien , dan zal 

hij/zij zeggen dat er vooral afwisseling moet zijn . De ene keer een stuk bos dan weer 

heide en dan weer open gebied met agrarische ac5viteiten afgewisseld met mooie 

straatjes en dito huizen.  

Er zal bijna niemand zijn die graag gaat fietsen dwars door een industrieterrein,  

maar ook een hele dag fietsen door een eentonig bos of 100 km aaneengesloten  

maïslandschap  is niet wat uitnodigt. 
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ZLTO makelaars/taxateurs  
 

• Taxa5e nodig? 

• Verkoop / aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop / aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en  

mogelijkheden met Uw loca5e? 

• 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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Juist de afwisseling in het landschap maakt het landschap zo mooi om te fietsen.  

En toch hebben we ook de industrieterreinen hard nodig om aan onze behoe<e te  

voldoen, dit zien we meer als een noodzakelijk kwaad net zoals er grote woonwijken 

nodig zijn om iedereen een betaalbare woning te bieden, ook de infrastructuur 

draagt niet bij om het landschap te verfraaien (op een mooie brug na) en zo zijn er in 

het buitengebied ook objecten die niet al5jd direct bijdragen aan het verfraaien van 

het gebied maar die wel zorgen voor de noodzakelijke voedselvoorziening of het on-

dersteunen van andere ac5viteiten (zoals boomteelt of sierteelt). 

We dienen daarom zorgvuldig om te gaan met alle belangen , soms lijken deze  

tegenstrijdig maar dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Wanneer je de belangen 

goed afweegt kunnen ontwikkelingen juist bijdragen aan een beter buitengebied en 

elkaar versterken. Zo zou je op plekken waar nu nog een open landschap is deze  

kunnen invullen met zonnepanelen en op een andere plek kan een agrarisch  

ondernemer een nieuwe stal  laten plaatsen.  

 

Ga je deze ac5viteiten bundelen dan zou je zomaar 

een nieuwe hypermoderne energie zuinige stal met 

daarop zonnepanelen en wellicht nog een  

biogasinstalla5e voor het opwekken van energie  

kunnen laten ontwikkelen waardoor je de schaarste 

aan ruimte op5maal benut en tegelijker5jd mee-

werkt aan de energietransi5e.  

 

Zo zien we legio mogelijkheden om kansen te creëren i.p.v. onmogelijkheden.  

 Ook om de vrije ruimte (= ruimte die vrij toegankelijk is in het buitengebied )  

betaalbaar te houden, zouden ondernemers in ruil voor beheer van het  

buitengebied ook mogelijkheden geboden moeten worden om door te ontwikkelen.  

In onze visie willen we laten zien dat we open staan voor een sterk en mooi  

buitengebied.  

We dagen u uit om vanuit uw eigen gebied mee te denken aan wat er voor  

mogelijkheden zouden moeten zijn om hieraan te voldoen en hierbij rekening te  

houden met zoveel mogelijk aspecten.   
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KENNISMAKING MET TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN  

VAN ZLTO DE MEIERIJ. 
Door: Angelie van de Crommert 

 

Lex Huijbers(65) uit Nederwe�en (800 inw.)  

Yvonne Daandels (27) uit Mariaheide (1500 inw.). 

Lex: Vader van een dochter en drie zonen. Opa 

van (bijna) drie kleinkinderen. Single sinds zijn 

echtscheiding. Opgegroeid op een gemengd  

boerenbedrijf in Beek en Donk. Opleiding HAS. 

Werkervaring als instructeur op prak5jschool 

Horst en rundveevoorlichter bij CHV (huidige 

Agrifirm).  

Vanaf 1984 thuis gestart met vleess5erenhouderij 

met 750 stuks vee en verkoop van eigen vlees. 

Vanaf 2009 vanuit zijn voorzi�erschap bij ZLTO 

afdeling Dommelland ( Nuenen-Son en  

Breugel-Sint Oedenrode en gedeelte van  

Eindhoven) gevraagd en toegetreden in een geborgde zetel van het dagelijks bestuur 

bij Waterschap de Dommel en deze func5e tot 2019 met veel enthousiasme vervuld. 

Daarnaast voorzi�er van de werktuigencoöpera5e, bestuurslid van de ZLTO afdeling 

en adviseur in het project Boer-Bier-Water binnen Laarbeek.  

Binnen dit project werken gemeente Laarbeek, ZLTO, Bavaria, RWS en de water-

schappen Aa en Maas en de Dommel  samen in de benuWng van het zuiveringswater 

bij Bavaria. 
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Yvonne: Geboren in Schaijk op het vleesvarkens-

bedrijf van haar ouders. Op 3-jarige lee<ijd met haar 

ouders verhuisd naar het toen net verplaatste  

bedrijf van haar opa binnen Mariaheide.  

 

Ze hee< de MAS melk- en varkenshouderij gevolgd. 

Hierna de HAS voor bedrijfskunde en agribusiness. 

Ze ontdekte dat een adviesfunc5e in de melkvee-

houderij het beste bij haar zou passen. Ze is sinds 

haar afstuderen werkzaam als melkveeadviseur bij ZLTO Den Bosch met de speciali-

sa5e veemanagement en jongvee-opfok. Naast adviestaken wordt ze binnen ZLTO 

betrokken bij projecten. Ze is sinds de start van haar beroepsopleiding bestuurslid 

van BAJK geweest waarvan de laatste twee jaar als vicevoorzi�er.  

Na het vertrek van secretaris Tjen bij de ZLTO afdeling de Meierij is Yvonne zes 

maanden als secretaris buiten het bestuur werkzaam geweest en sinds 10  

september j.l. is ze officieel verkozen tot bestuurslid in combina5e met de  

secretariaatsfunc5e. Ze hee< door haar baan korte lijnen met ZLTO Den Bosch wat 

een prak5sche kruisbestuiving oplevert. 

 

Wat was je mo�va�e om bestuurder bij ZLTO te worden. 

Lex:  Hij verbouwt nog 30 ha. suikerbieten en voelde zich al5jd sterk aangetrokken 

tot de agrarische sector. Hij hee< hen als bestuurder al5jd willen vertegenwoordigen 

en zoekt hierin graag de persoonlijke verbinding. Hij vertegenwoordigt binnen ZLTO 

de Meierij de gemeente Nuenen met de kerkdorpen: Gerwen,  Nederwe�en en  

Nuenen. Hij wil vanuit deze gemeente de brug slaan naar het nieuwe afdelings-

bestuur tot een opvolger zich aandient. 

 

Yvonne: Ze wil graag iets voor de leden betekenen en is op deze manier in staat 

om dichtbij- en met de leden te werken. Het vergroot haar kennis en netwerk. Het is 

een kans tot zelfontplooiing, zo start ze binnenkort met de LTO-academie voor jonge 

bestuurders.  
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E-mail adressen 

Door: Yvonne Daandels 

Binnenkort wordt u, of 

misschien bent u al 

aangesloten op het  

glasvezelnetwerk met een 

nieuwe internetprovider.  

Hierdoor wijzigt uw  

E-mail adres.  

Ook om andere redenen 

kan dit gewijzigd zijn. 

Als dat het geval is, geef 

dat dan aan mij door: 

Yvonne Daandels 

zltodemeierij@zlto.nl  
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Hoe ervaren jullie elkaar als bestuurslid bij ZLTO de Meierij. 

Lex: Door Yvonne ontwikkelt hij zijn digitale vaardigheden (Skypen en online-

vergaderen). Hij bewondert haar snelheid en vakkundigheid. Ze is als secretaris een 

enorme steun voor de voorzi�er. En  privé (Zwarte Cross) hee< hij haar leren ken-

nen als een stoere meid die een Unimog bestuurt. 

 

Yvonne: Ze hee< voordeel van zijn ‘senioriteit’, ze leert van zijn flinke dosis ken-

nis en ervaring. Lex is goed in controle van processen zoals hij binnen het DB van 

het Waterschap hee< gewerkt. Hij hee< een scherpe blik en handige concrete voor-

stellen. Hij gee< bestuursleden onderbouwde feedback. 

 

 

Benoem  je speerpunten binnen het bestuur. 

Lex: Hij is sterk overtuigd van de enorme inspanningen die de ZLTO verricht voor 

de belangenbehar5ging. En het liefste zou hij deze persoonlijke overtuiging over 

willen dragen aan alle leden, twijfelaars, niet leden en ex-leden. Want volgens hem 

zijn de kennis, de invloed en het netwerk van ZLTO ongekend groot en toch te wei-

nig zichtbaar. Hij hoopt de leden te bereiken die niet naar een vergadering komen, 

de Nieuwe Oogst niet lezen en een digitale nieuwsbrief niet openen. Hij hoopt ze 

allemaal te bereiken al moet hij hiervoor weer ouderwets op ‘de koffie’. 

Yvonne: Ze wil als jong bestuurslid de betrokkenheid van jongeren vergroten. 

Tevens ligt haar speerpunt in het verlengde van dat van Lex. Concreet hee< ze hier-

voor een WhatsApp businessgroep geopend voor alle afdelingsleden. Op deze App 

wordt door de secretaris alleen berichten gepost met actuele info direct vanaf de 

bestuurstafel. Er zijn nu ruim der5g leden aangesloten maar dat mogen er wat 

Yvonne betre< nog veel meer worden.  

 

Heb je nog een boodschap voor de ZLTO leden van de Meierij. 

Beiden gunnen iedere agrariër de persoonlijke ontwikkeling toe, die je doormaakt 

als je deelneemt aan het ZLTO bestuur of  lid bent van een commissie. Het verrijkt 

je als mens. 
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WATERSCHAP DE DOMMEL CORONAPROOF DE BOER OP 

Door: Marlies van de Zanden 

 

We vallen maar met de deur in huis: we willen graag met boeren in gesprek!  Met 

u dus. Maar wel ‘corona-proof’. 

Daarom organiseren we een of meer online mee5ngs van een uur. Per keer praten 

maximaal 15 agrariërs en een paar waterschappers - online - over (toekoms5g)  

waterbeheer in het gebied van Waterschap De Dommel.  

Ook een dagelijks bestuurder van het waterschap schui< aan. We hebben genoeg 

gezamenlijke gespreksstof, denkt u ook niet? U kunt vooraf een onderwerp  

aandragen. Wij zouden het in elk geval over droogte/waterconservering en het  

vergoeden van het mogelijk maken van eco-systeemdiensten op boerenland willen 

hebben. 

Als er veel aanmeldingen komen,  organiseren we extra online bijeenkomsten.  

Ook voor het waterschap is dit een nieuwe manier om met u in gesprek te gaan. 

Gewoon een kwes5e van samen ervaren hoe het werkt. We nodigen u van harte uit 

om aan deze ‘Boeren met Water – proof’ mee te doen! 

Belangrijk 

♦ Gespreksbijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor agrarisch ondernemers met 

een ac(ef bedrijf in het gebied van Waterschap De Dommel. 

Toelich ng 

Dit bericht staat in de agrarische nieuwsbrief van Waterschap de Dommel. Het lijkt 

ons goed om te proberen een groep met boeren uit onze afdeling aan te melden. 

Van de Dagelijks Bestuurder voor ongebouwd, Mar5jn Tholen, heb ik vernomen dat 

ook voor onze afdeling een online bijeenkomst gehouden kan worden.  

Dus: mocht u vragen hebben aan Waterschap de Dommel, of ideeën om de  

waterhuishouding op uw land te verbeteren,  meldt u dan voor een online  

bijeenkomst aan bij: 

Marlies van der Zanden, E-mail zandenmelkvee@gmail.com 

Vermeld hierbij uw naam, adres en evt. vraag /vragen of ideeën aan  

Waterschap de Dommel. 
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AFRIKAANSE VARKENSPEST:  

 EEN DRAMA ONTVOUWT ZICH IN DUITSLAND 
 

De situa e rondom Afrikaanse varkenspest in 

Duitsland is nog niet onder controle. Bijna elke dag 

worden nieuwe besmeKe zwijnen gevonden. Het 

risico voor de Nederlandse varkenssector is groot. 

 

Op dit moment zijn er twee besmeWngshaarden in Duitsland, het beheergebied is 

samengevoegd rond deze gebieden tot een risicogebied van 2200 vierkante  

kilometer. Het aantal beves5gde besmeWngen is boven de 65 uitgekomen.  

Ter plaatse worden de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van het 

virus te stoppen. Beelden van een poli5edrone gingen de hele wereld over, waarop 

duidelijk is te zien hoe zwijnen op een eiland in de Oder sterven of al zijn gestorven. 

 

Ook in Polen en Roemenië is de situa5e niet onder controle en vormt AVP een  

gevaar voor de omgeving. Voor Nederland betekent dit dat het risico op insleep van 

het virus heel groot is. Vooral het zuiden van ons land is kwetsbaar vanwege de  

grote popula5e wilde zwijnen. Deze crisis hee< ook nega5eve gevolgen voor de 

varkensprijzen. China hee< een importstop voor Duitsland ingesteld. 

 

Inzicht in de verspreiding van AVP 

De belangrijkste verspreiders van het AVP-virus zijn wilde zwijnen. Zij zorgen voor 

snelle verplaatsing van het virus binnen hun territorium dat doorgaans 15-20  

kilometer in doorsnede is. Op microniveau verspreiden ook teken en vliegen het 

virus, in Azië wordt ook gewezen op kraaien als verspreiders van het virus. 

Als we kijken naar de afstand die het virus overbrugt, dan zijn mensen de grootste 

verspreiders. Door besmet voedsel, schoeisel of bijvoorbeeld autobanden kan het 

AVP-virus enorme afstanden afleggen. Dat hebben we gezien bij de uitbraak in  

België. Recente onderzoeken tonen nog een andere zeer gevaarlijke verspreider van 

het virus aan: veevoer. Onlangs werd bewezen dat AVP enkele maanden kan  

overleven in veevoer, ondanks hoge voch5gheid en temperaturen. 

 

Lees meer over de ZLTO ac epunten op www.zlto.nl/afrikaansevarkenspest  
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Bestuur ZLTO De Meierij 
 

Gerard v. Zutphen voorzi�er      06-22491507  

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

Yvonne Daandels secretaris                    zltodemeierij@zlto.nl 

Marcel Aarts  bestuurslid water de Dommel   06-15541157         

Lex Huijbers  bestuurslid water de Dommel   06-50732155  

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

Wilco Verbruggen bestuurslid projecten - Penningmeester  06-51399995  

S jn Voets  bestuurslid ruimtelijke ordening   06-57416484  

Sandra de Wit  bestuurslid public rela5ons   06-20112875  

Marlies v.d. Zanden bestuurslid     06-15408147  

  

 

 

Contactpersonen dorpscommissies 

Boerdonk   Ria Vilier    ria@vilier.com   0492-463041 

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

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

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

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

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

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

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

 


