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De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet 

Door Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO afdeling Veghel 

 

Kringlooplandbouw dat is het woord 

waar wij als complete landbouwsector 

mee vooruit kunnen. Hoe fantas�sch is 

het als de onwetenden die niets met de 

agrarische sector te maken hebben ook 

begrijpen wat hier mee wordt bedoeld.   

Om onze buikjes met al dat lekkers dat 

uit de landbouwsector komt  te vullen 

hebben we per slot van rekening drie keer per dag de agrariër nodig. Ik zou 

zeggen, “Carola Schouten hoe kringloop wil je het hebben”. Carola Schouten 

haalde in een verhaal aan dat bierbostel een product is dat wij als  

veehouderij mooi kunnen verwerken tot melk vlees en eieren.  

 

Beste Carola, dat doen we al héél lang. Het enige waar het aan schort is dat 

dit onder de mensen niet algemeen bekend is. Hoe mooi is het als al die 

mooie bedrijfsfilmpjes over de foodsector (bier, suiker, aardappelen,  

biodiesel enz) net een minuut langer mogen duren. In die extra minuut kan 

dan verteld worden dat de producten die verpakt zijn en de winkel in gaan, 

dat de reststroom daarvan verwaard wordt door de veehouderij.  

De foodindustrie in Nederland is wellicht wat makkelijk geworden. Ten  

eerste omdat de kwaliteit die de verwerking in gaat zeer hoog is. En  

zeker niet onbelangrijk, de foodindustrie hee2 een enorm voordeel omdat 

de reststroom bijna om de hoek van deze prach3ge foodbedrijven  door de 

veehouderij in Nederland verwaard wordt.  

 



Dit concurren3evoordeel wordt ook nooit benoemd. Ook de  

mengvoerindustrie is in dit verhaal niet geheel onbelangrijk als  

verspillingsfabriek. Verder kunnen Insecten een oplossing zijn om meer 

eiwit zelf te maken. Mijn voorstel is ook het diermeel dat nu verbrand 

wordt weer als veevoer in de mengvoerindustrie in te mogen ze�en. Dan 

heb je het over een kringloop sluitend maken. 

Er rest mij wel een dilemma, 

vanuit den Haag vertellen ze 

ons dat we op termijn van 

het gas af moeten. Wat te 

doen met de kunstmest 

industrie.  

Hoe mooi zou het zijn dat de dierlijke mest in Nederland dusdanig be- en 

verwerkt kan worden dat het de plaats van kunstmest in kan nemen. Hier-

mee zou het organische stofgehalte in de bodem ook wat sneller verhoogd 

kunnen worden wat dan weer meer Co2 bindt. Met alleen organische 

mest gebruiken wordt op aarde 6% energie bespaard.  

 

Heb ik nog een dilemma voor de PvdD ers en Antoine�e He(r)ts-enberg en 

consorten. Deze mensen verafschuwen de veehouderij in Nederland dus 

ook de dierlijke mest. Dan moet er dus een aparte 

markt gecreëerd worden voor diegenen die niets 

met de veehouderij te maken willen hebben.  

Dan moeten er twee stromen voedsel komen, 1 

stroom voor (de meeste) mensen waarbij de  

gewassen bemest worden met dierlijke mest en een 2
e
 stroom voor men-

sen die de veehouderij verafschuwen, waarbij de planten dus met  

kunstmest bemest gaan worden. De PvdD is dan eigenlijk verantwoordelijk 

voor het instant houden van deze vervuilende kunstmes3ndustrie!!!!  
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Afgelopen zomer hee2 de gehele 

agrarische sector zich van zijn beste 

kant laten zien. We hebben vele 

branden met onze mes�anken  

geblust. Daar waar het nodig was  

hebben we om de vissen het niet te 

benauwd te laten krijgen vijvers en 

poelen met water gevuld.  

Verder zijn er, om de dieren in natuurgebieden niet te laten uit drogen, 

door agrariërs drinkpoelen gevuld. Onderling ging het ook super daar waar 

regenpu�en in het verleden van een enkele boer was mocht in deze  

extreme droogte een ieder die een regeninstalla3e had van elkaars pu�en 

en materiaal gebruik maken.  

Waar al sinds maart over de dieren in Oostvaardersplassen wordt  

gediscussieerd is er misschien een oplossing van prak3sche aard.  

Hoe mooi zou het zijn als we de Oostvaardersplassen een voedselbos of 

polder gaan noemen. Dat is ook een idee van wat milieugroeperingen. 

Hiermee laten we het woord natuur een klein beetje los en gaan we in het 

najaar de dieren die er te veel lopen oogsten. Op deze manier is de  

discussie voor eens en voor al3jd opgelost.  

Van AVan AVan AVan A aaaa     tot Ztot Ztot Ztot Z LTOLTOLTOLTO     
5 



Op de koffie bij nieuw ZLTO leden 

door Angelie van de Crommert 

 

Vader Geert-Jan van Veen (53)getrouwd met Janka Borgo (53) is net 

thuis na het opruimen van de tent bij Trekker-Trek Boerdonk. Hij zit aan 

tafel  met zoon Gerrit (24) en partner Maron (23). Sinds augustus j.l. 

woonach)g aan de Boerdonksedijk. En allen lid geworden van de ZLTO 

afd. Veghel. Reden voor een interview door redac)elid Angelie van de 

Crommert. 

Wat hee2 jullie vanuit Boekel naar Boerdonk gebracht? 

Ze hebben in Boerdonk twee aangrenzende varkensbedrijven gekocht. 

Nadat ze vanuit de gemeente Boekel, tegenover de GGZ instelling “Huize 

Padua”, moesten verplaatsen omdat ¾ van de bewoners in hun geurpluim 

woonden.  
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Door de crisis van 2008 stagneerde de verkoop van hun huiskavels. Maar 

toen dit proces in 2017 tot een afronding kwam, kon men op zoek naar 

een nieuwe loca3e. Binnen de gemeente Boekel was er toen geen  

geschikt, ruim opgezet bedrijf meer te koop, ook omdat de voorkeur  

inmiddels uitging naar de biologische varkenshouderij.  

Aan de Boerdonksedijk vonden ze precies 

wat ze zochten: Twee  

woonhuizen, een groot bouwblok en veel 

ammoniak. Allemaal wenselijk voor het 

starten van een biologisch varkensbedrijf. 

Bovendien leek het ze leuk wonen in  

Boerdonk met een gemoedelijke en be-

trokken gemeenschap. En, lacht Geert-Jan gekscherend: “Het moest bin-

nen fietsafstand van Cafe “ ’t Menneke” in Boekel liggen”. Na drie maan-

den zijn ze al op diverse manieren betrokken en benaderd  binnen “het 

Boerdonkse”. En dat voelt al heel goed voor familie van Veen. 
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Binnen ZLTO Veghel behoort biologische varkenshouderij nog tot een  

uitzondering. Kunnen jullie de verschillen met de reguliere varkenshouderij 

benoemen? 

Voorop gesteld vinden de ondernemers de reguliere varkenshouderij goed 

func3oneren. Maar in hun proces naar een doorstart raakten ze  

geënthousiasmeerd over het werkplezier dat ze ervoeren binnen de  

biologische varkenshouderij. Daarnaast gaf het vooral Geert-Jan en Janka  

handva�en tot het omgaan met de onterechte kri3ek vanuit de  

maatschappij en media op de reguliere varkenshouderij. Gerrit en Maron 

(samen in 2017 afgestudeerd aan de HAS ‘s Hertogenbosch) verwach�en 

dat een groeiende groep consumenten biologisch varkensvlees wil gaan 

eten en hiervoor extra wil betalen. Zich realiserend dat de biologische  

varkenshouderij wel arbeidsintensiever is. 
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Volgens de eisen van de biologische varkenshouderij moeten ze in hun  

voorbereidende (ver)bouwplannen insteken op meer ruimte voor hun  

varkens. Ze dienen de beschikking over stro te hebben. En alle varkens  

krijgen uitloop en biologisch voer. Gemeente Meijerijstad staat posi3ef  

tegenover hun plannen. Hopelijk resulteert dit zo snel mogelijk in de  

benodigde vergunningen, zodat de verbouwing op korte termijn kan starten.  

 

Tegelijker3jd fokken Gerrit en Maron al een klein percentage van hun  

varkens met het Berkshire ras. Deze produceren exclusiever en ve�er vlees. 

Duurder in opfok maar met extra smaak. Dit willen ze dan als geslacht,  

verpakt vlees, via een korte keten in de omgeving gaan afze�en. Hun eerste 

verkooppunt zal bij Siebe’s Kaas aan de Kraanmeer in Erp plaats vinden.  

 

Hoe ziet jullie ideale biologische varkenshouderij aan de Boerdonksedijk er 

over 5 jaar uit? 

Familie van Veen hoopt 

een goedlopend bedrijf 

te kunnen realiseren, 

dat past in de  

omgeving. Of zoals  

Maron het mooi  

omschrij2: “Waar niet 

alleen wij, maar ook de 

omgeving van kan  

genieten”. En als ze 

daarnaast hun eigen 

afzet van hun Berkshire vlees nog kunnen uitbreiden, dan zijn ze al dik tevre-

den. “Maar voor het zover is, hebben we hier nog een heleboel werk te ver-

ze�en” sluit Gerrit het interview af. 
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Boerentafel en Fabriek Magnifique 

door Sandra de Wit 

Afgelopen zomer hebben we als Zlto afdeling ons wederom op een posi�e-

ve manier  mogen laten zien op het fes�val Fabriek Magnifique met ons  

heerlijke “Meierijs”. Daarnaast waren we ook present �jdens het 100 jarig 

bestaan van de Noordkade met een echte “Boerentafel”.   

Bij beide evenementen hebben we goed ons verhaal 

kunnen vertellen aan de vele geïnteresseerde bezoekers. Veel posi3eve  

reac3es hebben we mogen ontvangen en dat doet ons goed.  

Ook zeer blij zijn we iedere keer met de inzet van “onze” vrijwilligers , ze  

zorgen er iedere keer weer voor dat de agrarische sector in Meierijstad een 

“gezicht” krijgt , ze beantwoorden vragen van het publiek en gaan in een  

ontspannen sfeer het gesprek aan.   

We hopen dat we in de toekomst ook weer een beroep mogen doen op onze 

leden om op zulke publieke evenementen present te zijn als vrijwilliger.  
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Ook hebben we samen met afdeling Schijndel en Dommelland een fietstocht 

gehouden langs onze agrarische bedrijven. In onze afdeling waren de fietsers 

welkom bij de asperge teelt van Marc en Sandra de Wit .  Ook hierbij waren 

we weer blij met de openstelling van hun bedrijf maar ook met de hulp van 

de vrijwilligers Gerard van de Oever en Gerard Claassen die ervoor zorgden 

dat de fietsers op het startpunt konden vertrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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50 en 60 jaar ZLTO lidmaatschap in Boerdonk 

Tijdens de gezinsmiddag van de ZLTO in Boerdonk werden Jan van de Ven en 

Harrie van Asseldonk gehuldigd voor hun 60-jarig lidmaatschap van de ZLTO. 

Namens de dorpscommissie had Harrie Jaspers een mooi woordje voor beide 

jubilarissen. Daarna reikte Gerard v Zutphen, voorzi�er van ZLTO Veghel, de 

oorkondes uit. Voor de beide echtgenotes was er nog een mooie bos  

bloemen. 

 

 

 

 

 

Ook Theo Beijers  uit  Boerdonk werd gehuldigd voor zijn 50 jarig  

lidmaatschap en hee2 uit handen van Gerard van Zutphen de oorkonde in 

ontvangst mogen nemen.  

Jan , Harrie en Theo , van harte proficiat! 
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Een nieuwe Start……………..iets voor jou ? 

Doelgroep 

ZLTO-leden, echtparen en alleenstaanden, die overwegen om met hun  

bedrijf te stoppen of het besluit tot stoppen al genomen hebben en die op 

zoek zijn naar een nieuwe, passende plek op de arbeidsmarkt. 

Loca�e 

ZLTO, Agri-Food Plaza te Den Bosch, Onderwijsboulevard 225. 

Achtergrond 

Stoppen met het eigen agrarisch bedrijf is een beslissing die voor alle  

directbetrokkenen in het gezin gepaard gaat met emo3es en veel  

onzekerheid over de toekomst.  

Er komt heel veel kijken bij de aJouw van het bedrijf. Stoppen kan het  

gevolg zijn van lee2ijd, geen opvolger, gezondheidsklachten, slechte  

financieel-economische vooruitzichten of gewoon de behoe2e aan een  

andere levensinvulling. Voor een steeds groter aantal stoppers is de  

pensioengerech3gde lee2ijd nog ver weg. Zij staan voor de uitdaging om 

een bij hen passende baan te zoeken en via een andere weg een inkomen te 

verdienen. 

Programma 

De eerste dag gaat vooral over de sociaal-emo3onele aspecten die samen-

hangen met de besluitvorming over het beëindigen van het bedrijf. Afscheid 

nemen van het bedrijf gaat voor iedereen gepaard met een proces van 

rouwverwerking. Op deze eerste dag zal ook aandacht zijn voor de  

persoonlijke competen3es.  

De tweede dag is gericht op het zoeken naar een nieuwe levensbestemming 

en zo mogelijk een baan op de arbeidsmarkt. Centraal staat het ontdekken 

van de talenten en kwaliteiten door de  deelnemers zelf. Op basis daarvan 

volgen prak3sche oefeningen. 
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Vitaal buitengebied 

Binnenkort zal de gemeente Meierijstad starten met de bijeenkomsten 

voor het project “Vitaal Buitengebied”. Ook wij als Zlto besturen van  

Dommelland , Schijndel en Veghel zullen hierbij betrokken zijn.   

Het is uitermate belangrijk om mee te praten over de invulling van de  

diverse speerpunten zoals ze zijn opgesteld.  

De eerste 4 speerpunten waarmee gestart wordt zijn; 

1) Wat wordt het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing? 

2) Wat wordt het kwaliteitskader voor de opwekking van duurzame energie? 

3) Wat wordt het kwaliteitskader voor geur en fijnstof? 

4) Wat wordt het kwaliteitskader voor teelt ondersteunende voorzieningen? 
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Naast de diverse belangenverenigingen zullen er ook andere  

belanghebbende/ betrokkenen mee aan tafel zi�en.  We hopen dat we op 

basis van een eerlijke en open dialoog de discussies aan kunnen gaan en 

vandaar uit mee kunnen werken aan de basis voor een nieuw beleid waarbij 

onze agrarische belangen maar ook andere belangen voor het buitengebied 

in terug zullen komen.  

 

Voortgang fusie  

Met de fusiewerkgroep waarin van iedere afdeling een aantal  

afgevaardigde vertegenwoordigd zijn, hebben we onder leiding van Hidde 

Hoe�nk (rela�emanager Zlto) gewerkt aan een fusie document waarin we 

de belangrijkste uitgangspunten voor de fusie in hebben verwerkt.   

In een zeer goede sfeer en harmonie hebben we gewerkt aan een voor  

iedere afdeling acceptabele invulling.  Voor iedereen is het duidelijk  dat het 

van groot belang is om een duidelijk rich3ng te hebben in een nieuw  

afdelingsbestuur waarmee we goed onderbouwd rich3ng de betrokken  

gemeenten en instan3es kunnen opereren.  

De stappen die we nu nog moeten ze�en zijn met name het organiseren van 

de ledenstemming en de uitwerking bij de notaris.  

Maar als alle lichten op groen staan  is vanaf 1 januari de nieuwe Zlto  

afdeling   “de Meierij” een feit  en zal het nieuwe bestuur uw belangen  

binnen de gemeenten Son en Breugel , Nuenen , Eindhoven en Meierijstad 

gaan behar3gen.  

We willen u graag verwelkomen op de  

ledenbijeenkomsten om de fusie verder toe te  

kunnen lichten.  (U ontvangt hier t.z.t. nog een 

uitnodiging voor).  
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Van dag en nacht werken alleen 

   word je absoluut niet gelukkig’ 
Door: Michiel Elands  

 

Adri van de Plas is per 1 september sociaal  

werker in Midden- en Oost-Brabant. Hij volgt  

Peter Greijmans op, die in maart dit jaar  

overleed. Van de Plas heeA als adviseur steeds 

meer aandacht gekregen voor ‘de mens achter 

de ondernemer’. ‘Ik zou mezelf als helper type-

ren.’ 

 

Adri van de Plas jubileert met twaalf en een half 

dienstjaren bij ZLTO. Hij voelt zich deel van de 

‘oude garde’. ‘Onze organisa3e is de afgelopen 

jaren sterk vernieuwd en verjongd. Dat vind ik 

ontze�end gezond. Het ideaal blij2 voor mij een 

mix van jong en oud op de werkvloer.’ 

 

Is de stap van adviseur en specialist veehouderij naar sociaal werker niet 

groot? 

‘Voor mij is het een logische stap, die past bij mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Als beginnend adviseur was ik vooral bezig om de bedrijfsresultaten te  

verbeteren. Later heb ik meer aandacht gekregen voor de ondernemer en 

het ondernemerschap. Als sociaal werker zie ik mijn rol als buddy of coach;  

aandacht hebben voor de mens achter de ondernemer en de onderlinge 

rela3es in het gezin en met de omgeving. Belangrijke vragen vind ik: waar 

word je als mens blij van? En kun je dat samen met je directe omgeving  

realiseren?’ 

 

Waar worstelen leden op dit moment veel mee? 

‘Brabantse veehouders hebben keuzestress: gaan we door en passen we de 

stallen aan of stoppen we? Daarbij is de sociale druk groot. Stel je eens voor 

dat je elke dag je best doet als ondernemer en vervolgens in de media leest 

dat je het allemaal verkeerd doet. Ik heb de afgelopen jaren ook een aantal 
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omgevingsdialogen gevoerd en de aan3jgingen die veehouders krijgen van  

 

burgers, zijn niet mals. Onze akkerbouwers en tuinders worstelen weer met 

andere vraagstukken die tot keuzestress en onzekerheid kunnen leiden.’ 

 

Heb je nooit zelf boer willen worden? 

‘Wij hadden thuis de plannen voor een nieuwe varkensstal klaarliggen, maar 

met de mestwetgeving van landbouwminister Gerrits Braks zijn we afge-

haakt. Achteraf gezien ben ik daar blij om, want ik ben niet het type mens 

om veel alleen in de stal te werken. Mijn vrouw Francien hee2 thuis  

jarenlang driehonderd vleesvarkens gecombineerd met akkerbouw.’ 

 

Waar liggen jouw wortels? 

‘Ik ben geboren in Udenhout op een gemengd bedrijf. Nadat ik in Vught het 

atheneum heb doorlopen, ben ik bij de HAS Hogeschool veehouderij gaan 

studeren.  

Als bedrijfsadviseur diervoeding kon ik carrière maken en uiteindelijk was ik 

een van de directeuren bij BramecoZon. Daar ben ik met een verschil van 

inzicht vertrokken. Juist in de rol van directeur heb ik  

gemerkt dat delegeren en harde beslissingen nemen mij zwaar op de maag 

kunnen vallen. 

‘Ik zou mezelf eerder een helper noemen. Misschien lijk ik van buiten hard, 

maar van binnen ben ik zacht.’ 

 

Wat is voor jou een belangrijke levensles? 

‘Alleen maar dag en nacht werken, dat is niet de weg. Geld heb je nodig om 

verder te komen, maar geluk is veel belangrijker.’ 

 

Hoe ga je te werk als sociaal werker? 

‘Allereerst bied ik een luisterend oor in een vertrouwelijke sfeer, liefst bij 

leden thuis. Vervolgens kan ik zelf met een probleem aan de slag of hulp 

inroepen. Hoe eerder een sociaal vraagstuk op tafel ligt, hoe makkelijker het 

volgens mij is op te lossen. 

‘Ik zou dan ook alle collega’s, bestuurders, leden en erJetreders op willen 

roepen om vragen en behoe2en van leden voor3jdig te melden. Bij twijfel 

over hulp bij een sociaal vraagstuk, trek aan de bel.’ 
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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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Kathleen Goense nieuwe directeur ZLTO 

We zijn blij om te kunnen melde dat  

Kathleen Goense op 1 december start als  

algemeen directeur bij ZLTO. Met de  

aanstelling van Kathleen Goense verwacht 

het bestuur nog beter invulling te kunnen 

geven aan  

onze koers. Na haar aanstelling zal ze de  

externe zichtbaarheid van ZLTO vormgeven 

en tegelijker�jd intern de organisa�e sturen 

en begeleiden in de realisa�e van de  

organisa�ekoers:  

“Boeren hebben een Oplossing” 

 

ZLTO hee2 een duidelijke koers voor de  

komende jaren. We willen nog meer van  

betekenis zijn op het erf van onze leden.  

We willen onze leden ondersteunen bij het leveren van hun bijdrage aan de 

drie grootste maatschappelijke thema’s voor ons land: voedselzekerheid & -

gezondheid, klimaat en vitaal pla�eland. We zijn blij dat Kathleen Goense 

deze koers verder komt versterken. 

 

Goense is momenteel directeur bij Rabobank. Ze is opgegroeid op een  

akkerbouwbedrijf in Zeeland. Ze hee2 ervaring met de agrifoodsector in  

binnen- en buitenland en is zeer ervaren in het leiden van strategische  

verandering en tot uitvoer brengen van strategieën en organisa3eplannen. 

Ze leidt  graag  de verdere strategische ontwikkeling van “Boeren hebben 

een Oplossing” en de concrete realisa3e ervan  met een organisa3e om trots 

op te zijn. Hierbij vindt ze het belangrijk om samen te werken met anderen: 

met leden, met par3jen in de Agrifood sector en ook erbuiten, met rela3es 

en met de medewerkers van ZLTO. 

Het bestuur hee2 er alle vertrouwen in dat Kathleen Goense in staat is de 

ontwikkeling van ZLTO te s3muleren en onze posi3e én die van onze leden 

en de daarmee verbonden AgriFood sector te versterken. 
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Oproep deelnemers Mobiel slachten varkens 
Door projectleider markt en keten Marjon Krol  

 

Enkele ZLTO-leden varkenshouders wil-

len aan de slag met mobiel slachten. Dit 

om levend vervoer van varkens niet 

meer nodig te maken en zo een  

toegevoegde waarde te leveren. 

 

Het vervoer van de stal naar de  

slachterij is de meest stressvolle 3jd 

voor een varken. Die stress voorkomen 

kunnen worden door de dieren in de 

vertrouwde omgeving van hun verblijf 

te slachten. 

 

Geen stress 

Het ontbreken van stress voorafgaand aan het slachten levert ook nog eens 

een betere vleessmaak op. En het kan een oplossing zijn voor een  

vervoersverbod naar de slachterij bij de uitbraak van een besme�elijke  

dierziekte. 

 

Bij mobiel slachten komt de  

slachterij naar de varkens toe. 

Om dit ini3a3ef mogelijk te maken 

willen de varkenshouders (in  

samenwerking met enkele andere 

par3jen) een proefproject starten 

waarvoor ze op zoek zijn naar meer 

Brabantse varkenshouders met in-

teresse om deel te nemen. 

 

Heb je een varkensbedrijf in Brabant? 

En wil je aan dit proefproject deelnemen? Meld je dan nu aan bij Marjon 

Krol van ZLTO via marjon.krol@zlto.nl. 

Voorbeeld van een mobiele slachterij 
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Welke Burger verdient de Gouden Trekker? 
 

Boeren gaan de burger die zich inzet voor het boerenwerk en het  

boerenleven belonen. Jong, oud, man, vrouw, alleen of in groepsverband; 

iedereen die bewezen hart hee2 voor de land- en tuinbouw kan  

genomineerd worden voor De Gouden Trekker. De prijs is in het leven  

geroepen door Team Agro NL, een organisa3e die de landbouwsector  

promoot. De Gouden Trekker is een beeldje van een gouden trekker,  

gemaakt door kunstenaar Gerrit van Emous. Het beeld verwijst naar de  

winnaar, die voor de Nederlandse land- en tuinbouw een ‘gouden trekker’ 

is. 

 

Posi�ef 

Team Agro NL wil meer burgers betrekken bij de agrarische sector. Het is 

een collec3ef van boeren en tuinders die samen strijden voor "een posi3ef 

imago van de voedsel- en bloemenmakers" zoals ze zelf zeggen. Om in  

aanmerking te komen voor de prijs moeten kandidaten zich bewezen  

hebben ingezet voor de verbinding tussen boer en burger, pla�eland en 

stad. En ze mogen zelf geen boer of boerin zijn. “Met deze Gouden Trekker 

willen wij burgers s3muleren samen met boeren en tuinders mee te helpen 

aan het vergroten van het draagvlak en daarmee het bestaansrecht van de 

agrarische sector in Nederland”, aldus voorzi�er 

Geertjan Kloosterboer van Team Agro NL. 

 

Gouden bergen 

De prijs komt niet voort uit het nieuws dat een op de 

vijf boeren miljonair is, en dus gouden bergen zou be-

zi�en. Naar aanleiding van een ar3kel in een landelijke 

krant kwam een storm van reac3es op gang op twi�er met #goudentrekker. 

In de ogen van veel boeren werd vergeten dat zij dan wel grond en goed 

bezi�en, maar geen miljoen euro in contanten. Boeren twi�erden massaal 

foto's van hun 'gouden trekker' op het nieuws. "Dat was een mooi voorbeeld 

van samen ac3evoeren en een mooi haakje voor deze uitreiking, maar de 

Gouden Trekker Award zat toen al in de pijplijn", zegt Kloosterboer. Hij 

hoopt dat na de eerst uitreiking komend voorjaar er nog vele zullen volgen. 
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Bestuur ZLTO afdeling Veghel 
 

VoorziHer + Maatschappij en omgeving 

Gerard van Zutphen      06 - 22491507  

 

Secretaris. - penningmeester - website                        

Wilco Verbruggen zltoveghel@zlto.nl      0413 - 211342  

        

Ontwikkeling - Paddenstoelen 

Jean - Paul van der Aa      0413 - 212883 

 

Vice  voorziHer -Omgeving - Water - Rundveehouderij 

Mar3 Thijssen       06 - 11102646  

 

PR en communica�e - Maatschappij   

Mirjam Goedkoop       06 - 25011641 

Sandra de Wit       0413 - 364176 

 

 

Secretariaat dorpscommissies 

Boerdonk     Keldonk 

Harrie Jaspers  0492 - 464634 Hans Rijkers  06 - 57317553 

Eerde     Veghel – Mariaheide 

Carolien van de Ven 0413 - 341052 Gijs Kemps  0413 - 343071 

Erp     Zijtaart 

Antonet Delissen  06 - 28355936   Karel Bekkers  06 - 34031262  

 

 

Portefeuillehouders buiten het bestuur 
  

Pluimvee     Met de klas de boer op 

Mark van Duijnhoven  0413 - 364001 Lia Verhagen  0413 - 342463 


