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bestuur. Want het kost hen uiteindelijk toch veel energie en 

vrije tijd om onze ZLTO-neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

Na afloop leidt ze me nog langs haar bonte verzameling 

(antieke, oude en nieuwe) 

aspergeschalen en -

borden. Want ze heeft er 

nog véél meer, behalve 

die ene vitrinekast in de 

keuken…ja, je bent gedre-

ven, of je bent het niet! 
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VOORWOORD 
 

 

Wat een raar jaar met een geweldi-

ge start voor alle gewassen in April 

Mei hebben we gehad. Een heel ver-

velende Juni met wel of geen ramp. 

Voor de agrarische ondernemer die 

er mee te maken heeft gehad is het 

geen discussie, het is een grote 

ramp.  

Triest om te zien hoe in een paar dagen tijd met extreem weer, 

ontzettend veel regen en hagel(storm) je gehele areaal aan gewas-

sen onder water staat. Je weet dan al dat de oogsten niet mee 

gaan vallen. Wat dan ook lastig is, is om met de starre regelgeving 

herstel bemestingen wel of niet uit te mogen voeren terwijl je met 

je  gezonde boerenverstand weet dat alles  in de grond is wegge-

spoeld. Daarna is het een periode droog en dan zie je maar weer 

hoe kwetsbaar je bent en afhankelijk bent van wel of geen goed 

weer. Nu op dit moment zijn we op het land druk met oogsten die 

helaas in onze gemeente erg tegenvallen terwijl in het noorden van 

het land de oogsten prima zijn.                                                                                              

Na al die ellende van het extreme weer is 

er op veel plekken discussie gaande over 

het wel of niet goed verzekerd zijn. Vaak 

denken we goed verzekerd te zijn en dat 

alles goed gedekt is maar als je de kleine 

lettertjes leest kom je er achter dat je scha-

de niet vergoed word. 



Wij als bestuur zijn afgelopen periode druk bezig geweest met 

Fabrique Magnifique waar we met een goed gevoel op terug kun-

nen kijken. Wat ons als bestuur goed doet is te realiseren dat er 

wederom veel collega boeren en tuinders zich hebben ingezet dit 

evenement tot een succes te maken. Vele uren zijn er ingestoken 

om de bezoekers die geïnteresseerd zijn bij te praten over het 

wel en wee in de agrarische sector.  

In September is er nog de open dag geweest bij Familie van Zut-

phen in Erp, veel mensen hebben dit prachtige bedrijf bezocht. 

Hier heb je kunnen zien welke moderne technieken er zijn en ge-

bruikt worden om dieren in een ruime diervriendelijke en efficiën-

te stal gezond en veilig te laten groeien. Familie van Zutphen be-

dankt dat we een kijkje hebben mogen nemen op jullie bedrijf  

Waar we ook druk mee bezig zijn is de samenvoeging van de drie 

gemeenten tot  de Meijerijstad. We zijn samen met de andere 

bestuurders van de andere afdelingen alle voor de landbouw rele-

vante punten nagelopen. Van  al deze punten hebben we een 

voorstel gemaakt richting alle politieke partijen van de toekomsti-

ge gemeente Meijerijstad. Daarnaast hebben we ook al een voor-

stel klaar gemaakt voor de coalitie van de toekomstige gemeente 

Meijerijstad. Belangrijk is om zelf het voortouw te nemen en 

daarmee zoveel mogelijk de touwtjes in eigen hand te houden,  

Binnenkort mogen we als nieuwe 

gemeente naar de stembus. Be-

langrijk is te gaan stemmen. Al-

leen dan kun je als agrariër het 

verschil maken. Stem op die par-

tij die voor jou als persoon en als 

bedrijf het beste past. Veel wijs-

heid gewenst met de keuzes die 

je gaat maken.  
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ren. Daarbij deel ik deze portefeuille met Mirjam Goedkoop. 

Vooralsnog willen we lopende zaken handhaven, zoals orga-

nisatie van open dagen en Fabrique Magnifique. Daarbij wor-

den we graag ondersteund door actieve ZLTO-leden. PR en 

communicatie draag je immers samen uit”. 

 

Stel dat je over twee termijnen afscheid van het be-

stuurswerk neemt. Wat zou je dan bereikt willen heb-

ben?  

Hier moet ze even over nadenken. Al pratende komt ze op de 

coöperatieve gedachte. Ze heeft jaren op de veiling gewerkt, 

en als ondernemer levert ze aan de veiling. Ze onderschrijft 

deze samenwerking. Maar erkent de energie die het altijd 

kost om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Nog maar 

kort actief als bestuurslid van ZLTO, ervaart ze ook hier de-

zelfde coöperatieve aanpak. En hierdoor wordt de ZLTO als 

een belangrijke gesprekspartner gezien: gemeenten, water-

schap en provincie nodigen ZLTO uit om over toekomstig be-

leid te komen praten. En ja, dat zou ze graag in stand hou-

den: dat de ZLTO voor zulke grote partijen de belangrijkste 

agrarische gesprekspartner blijft. En je op deze manier, door 

die goede coöperatieve samenwerking, tot de beste resulta-

ten komt. 

 

We wensen Sandra veel succes toe met haar bestuurs-

werk.  

En als leden mogen we,  volgens de redactie, best dankbaar 

zijn dat er zo’n betrokken ondernemer is toegevoegd aan ons 
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En nu ben je dan gevraagd als bestuurslid van de ZLTO 

afd Veghel.   

Ze was verrast toen haar de vraag gesteld werd. En ze heeft 

er wel even over na moeten denken. Maar omdat ze vanuit 

haar activiteiten in de muziekvereniging Vorstenbosch (haar 

geboorteplaats) en het jeugdwerk Mariaheide weet hoe moei-

lijk het is om tegenwoordig nieuwe bestuursleden aan te 

trekken, vond ze dat ze het deze keer zelf maar eens moest 

gaan doen. Ze wou de bestuurlijke verantwoording voor de 

ZLTO wel nemen. 

 

Hoe ervaar je je positie als tuinder in het ZLTO be-

stuur.  

Momenteel gaat binnen de afdeling Veghel veel problematiek 

over de veehouderij: over mest en draagvlak in de maat-

schappij. Daar heeft de (glas)tuinbouw nog niet veel last van. 

Maar als op afdelingsniveau de tuinbouw op de agenda ge-

plaatst moet worden, dan wil ze daarvoor zorgen. Ook wil ze 

proberen om de tuinbouw er meer bij te betrekken. In het 

groter geheel, d.w.z. op regionaal en landelijk niveau be-

steedt de ZLTO wel veel aandacht aan de (glas)tuinbouw. 

 

Voor welke portefeuille ben je verantwoordelijk.  

PR en communicatie. ”En dat past wel bij me. Het is belang-

rijk om het contact met burgers te onderhouden en waar no-

dig te verbeteren. Al heeft mijn voorgangster dat al wel heel 

goed gedaan. Dus het is nog de vraag of ik het kan evena-

 “It’s not just farming, it’s business”, 

daar sloot Phil Hogan, Eurocommissaris landbouw, onze 

kennismaking mee af 13 juli. We kregen de kans om met 

hem te praten over de marktsituatie en onze toekomst en 

die kans krijg je niet vaak bij Phil. Waarom hij voor ons wel 

tijd had gemaakt? Vanwege onze lobbyist, het innovatieve 

Nederland en omdat we met een mooie club van jonge boe-

ren vanuit verschillende sectoren in Brussel waren.  

Vandaag stonden jonge mensen echt centraal. Niet alleen 
wij als groep maar ook Koert Verkerk (lobbyist LTO Neder-
land) en Jan Huitema (Europarlementariër VVD) die ons 
ontvingen. Samen gingen wij in gesprek over het ‘werken in 
Brussel’ en de jarenlange trajecten van wetsvoorstellen. 
Ook spraken we over de actuele thema’s zoals imago, 
marktpositie en klimaat.  
 
Koert Verkerk en Jan Huitema legden ons 
haarfijn uit hoe ‘werken in Brussel’ werkt. 
Zo heb je de Europese Commissie, Euro-
parlement en de Raad van ministers. Al-
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leen de Europese Commissie mag wetsvoorstellen indienen 
en juist daarom is het als lobbyist zo belangrijk om ver voor 
het uitbrengen van het wetsvoorstel met partijen in gesprek 
te gaan, op hun netvlies te staan, coalities te vormen en 
met eigen ideeën te komen.  
 

Koert vertelde dat Nederlanders 
eigenlijk de kunst van goed lob-
byen nog niet begrijpen. We zijn 
pas kort van tevoren aanwezig, 
gooien onze mening met bijbe-
horende argumenten direct op 
tafel en eten onze boterhamme-
tjes gewoon op tijdens de ver-
gadering. Dit in tegenstelling tot 
andere landen die al een avond 
van tevoren naar Brussel komen 
en op die avond al met andere 

landen een biertje drinken en informeel beslissingen nemen.  
 
Wat wij vooral hebben geleerd is dat we gevraagd en onge-
vraagd commentaar en tips mogen geven aan Koert en Jan 
om hun gesprekken in Brussel te voeden. We merkten ook 
dat er in Brussel ongelofelijk veel voor ons als agrarische 
sector gelobbyed wordt. Dat ze hier meer over moeten com-
municeren, daar waren we het allemaal over eens.  
 
Om deze fantastische dag goed af te sluiten konden we niks 
beters doen dan een biertje drinken en een hamburger eten 
met Koert, Jan en Tjerk. Dit deden we in één van de tentjes 
in Brussel waar ze volgens sommigen ‘niks willen verkopen’. 
De dag kon bijna niet beter afgesloten worden dan met een 
‘Houdoe’ van de Friese Jan Huitema.  
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KENNISMAKING MET EEN 

NIEUW BESTUURSLID. 

 

Door Angelie van de Crom-

mert 

 

Op een zonnige middag in 

oktober schuif ik aan tafel 

bij een nieuw ZLTO- be-

stuurslid; Sandra de Wit 

aan de Wilsvoortweg in 

Mariaheide.  

 

In de keuken valt meteen een vitrinekast met aspergepan-

nen, aspergeschalen, -kannen,  -flessen en  -tangen op. Op 

tafel ligt een dik Frans boek over asperges. Het kan haast 

niet anders, of we hebben hier te maken met een enthousi-

aste aspergeteler. 

En dat beaamt ze. Ze runt met haar man aspergekwekerij de 

Wit. Waar Sandra (45) verantwoordelijk is voor de winkelver-

koop van maart t/m juni en de (personeels)administratie. Als 

dochter van een technisch tekenaar heeft ze na het Athene-

um, de HAS, richting tuinbouw gevolgd, omdat als vakantie-

kracht in de tuinbouw, haar interesse voor vollegrondsgroen-

ten gewekt was. Later ontmoette ze Marc, niet op de HAS en 

ook niet tussen de groenten, maar gewoon bij uitgaanscen-

trum Lunenburg. En uit hun huwelijk zijn twee kinderen ge-

boren: Sven van 10 en Lara van 8 jaar. 
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DATA 

 

∗ 9 november -  ZLTO Festival Noordkade Veghel van 11 tot 16 

uur 

∗ 18 november Vooral Collegiaal bij van Haandel van 20.00 tot 

0.30 uur. 

Afsluiting Keldonkse Brug 

∗ Zaterdag 5 november van 14.00 uur tot maandag 7.00 uur 

∗ Zaterdag 12 november van 0.00 uur tot maandag 6.00 uur 
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Iedereen bedankt voor de geweldige dag en tot snel! 

 

E-MAIL !!!!!!  

Ontvangt u van ons geen mailtjes in uw postvak , dan heb-

ben wij waarschijnlijk geen of een verouderd mail adres van 

u. U mist hierdoor wellicht interessante informatie voor u, 

dit zou jammer zijn.  

 

Natuurlijk kunt u ook altijd kijken op onze website voor de 

laatste info www.zltoveghel.nl , maar hier geldt ook dat spe-

cifieke informatie voor een bepaalde groep leden hier niet 

altijd te vinden is.  
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Dus heeft u de laatste maanden geen mailtjes van Zlto Veghel  

ontvangen en u heeft hier wel behoefte aan , stuur dan een 

berichtje naar zltoveghel@zlto.nl zodat wij u weer up to date 

kunnen maken.  

Vernieuwde Website 

Binnenkort zal de website 

van de diverse afdelingen 

vervangen worden door 

de algehele website van 

Zlto  www.zlto.nl . Hieron-

der komen dan vervolgens 

de afdelingen te 

“hangen” .  Deze zal voor 

de afdeling Veghel te be-

reiken zijn onder 

www.zlto.nl/veghel   maar ook de oude link www.zltoveghel.nl 

zal behouden blijven.  

De nieuwe website zal ook een nieuwe uitstraling en indeling 

krijgen waardoor het voor u ook makkelijk zal zijn om onze 

informatie en berichtgevingen te vinden.  

Wij blijven u via deze site maar ook via de facebookpagina van 

zltoveghel informeren over het wel en wee in onze afdeling.  U 

kunt onze facebook pagina zltoveghel dus ook liken zodat u 

ook daar op de hoogte blijft.  

Mocht u ideeën of aanvullingen hebben voor de website of 

facebook pagina dan horen wij het graag van u.  
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WILDE ZWIJNEN GESIGNALEERD 

 

Onlangs werden wij door onze collega zlto-bestuurders 

uit Laarbeek gewezen op het aankomende probleem 

van wilde zwijnen. 

Al een aantal jaren stijgt niet alleen de populatie van de wil-

de zwijnen, maar ook hun leefgebied. 

Inmiddels hebben de van oorsprong uit België afkomstige 

zwijnen onze gemeentegrenzen bereikt.  De dieren kunnen in 

korte tijd veel schade aanrichten aan gewassen als 

mais ,grasland en aardappelen. Ook kunnen zij dierziektes 

overbrengen. 

 

In Nederland geldt (nog) een nultolerantie voor wilde zwij-

nen, waardoor ze afgeschoten mogen worden. 

Nu de dieren wellicht al in ons gebied zijn , is het zaak om 

snel te handelen om de populatie klein te houden of uit te 

roeien. 

 

Let goed op sporen die ze ach-

terlaten en spreek uw jager er 

eens op aan , zodat zij direct 

kunnen optreden. 

Ook is het belangrijk om aanwe-

zigheid en schade te melden bij 

uw afdeling en bij 

www.faunaschade.nl 
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goedkoper dan waar hergebruik gewenst en of mogelijk is. 

 Boeren met een te klein bouwblok kopen een stuk overtollig 

blok uit de sloopbank en maken hun blok passend ,er was 

hier veel discussie over, het is weer de doorgaande boer die 

voor alles moet opdraaien, maar het zijn ideeën en het is niet 

de bedoeling dat als je het nu vrij gemakkelijk kunt vergro-

ten je het moet gaan kopen. 

Herbestemming van stallen, ruimtes: 

Als ZLTO vinden we dat een herbe-

stemming nooit hinder mag geven 

aan de agrarische bedrijven in de om-

geving, Mogelijkheden zijn :zorg, kleinschalige bedrij-

ven ,online bedrijven, agrarisch verwante bedrijven, toeris-

me, speelboerderij. Bij het toestaan van andere functies 

moet ook gekeken worden naar de 

locatie ,een soort van zonering met bijvoorbeeld rond de 

dorpskernen meer mogelijkheden dan in een primair agra-

risch gebied of in een gebied met meer natuur.. 

 

Het lijkt mij beter om eerst een nevenbestemming naast de 

landbouw bestemming aan te vragen en later deze uit te 

breiden dan om eerst te stoppen en dan een andere bestem-

ming aan te vragen. 

Het is nog een hele opgave om er een goede regeling uit te 

ontwikkelen die de gemeentes willen uitvoeren, goede ideeën 

zijn zoals ik al zei welkom. 

 

Marti Thijssen 
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UITNODIGING ZLTO FESTIVAL 
 
Graag nodigen 
we je uit voor 
het eerste 
ZLTO Festival. 
Een ontmoe-
ting voor leden 
van de ZLTO 
waarbij we sa-
men kijken 
naar de toekomst van de sector en onze vereniging. Ook gaan 
we in op de mogelijkheden en kansen voor jou als agrarisch 
ondernemer. Een bijeenkomst waar je andere leden ontmoet, 
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met bestuurders kan sparren en meer te weten komt over 
onder andere nieuwe kansen, trends en ontwikkelingen en 
nieuwe verdienmodellen. Kortom, een bijeenkomst die je niet 
wilt missen! 

wÜ|x ÄÉvtà|xá 
Het ZLTO Festival wordt gehouden op drie verschillende locaties. Je kunt 
zelf kiezen op welke dag je komt. Het festival start om 11.00 uur en om 
16.00 uur sluiten we de dag met een borrel af. 
 
• Woensdag 9 november – De Noordkade, Veghel 
• Donderdag 8 december – Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur 
• Woensdag 11 januari – Neeltje Jans, Vrouwenpolder 
 
 

ZxätÜ|xxÜw ÑÜÉzÜtÅÅt 
 
Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO, geeft de aftrap van het festival. Hij 
neemt je mee in de visie van ZLTO op de sector. Hoe kijken we tegen 
actuele ontwikkelingen aan? Waar liggen de kansen voor de agrarische 
ondernemers in de toekomst? 
Tijdens de netwerklunch gaan we het gesprek aan. Samen aan tafel pra-
ten over de zaken die jou als ondernemer en lid bezighouden. 
In de middag bieden we je een inspirerend programma vol workshops en 
pitches. Tevens is er een inspiratieplein met informatie over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Maar ook heb je de gelegenheid om met 
andere leden bij te praten, bestuurders te ontmoeten en ervaringen uit 
te wisselen. We sluiten het programma af met een borrel.  
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Probleem is dat er onvoldoende prikkels zijn om daadwerke-

lijk deze stallen te gaan slopen met als gevolg verloedering 

en misschien ook criminaliteit. Als bestuur worden we soms 

gevraagd om mee te denken, en op het kantoor van de ZLTO 

samen met andere afdelingen te overleggen om een soort 

plan op te stellen zodat de gemeentes  mee denken en mo-

gelijkheden maken om deze opgaven uit te voeren. Er is nog 

volop overleg en als er goede ideeën zijn horen wij deze 

graag.  

 

Sloop van stallen: 

 

Er moet geld komen om 

deze stallen te slopen 

mogelijkheden zijn: 

De te slopen meters ge-

ven de mogelijkheden 

om een woning te bouwen, de woning mag geen hinder ge-

ven aan de omliggende bedrijven en mag ook elders op een 

betere plek gebouwd worden, of een dubbele bewoning van 

de boerderij is een mogelijkheid.  Er komt een sloop bank 

met een vergoeding voor de te slopen 

m2, burgers in het buitengebied kunnen een groter bijge-

bouw bouwen en kopen deze m2 met een factor bijv.1 m2 er 

bij  voor 6 m2 sloop met een maximum uitbreiding van 

250m2 er bij. Je kunt ook gebieden een andere 

omrekening geven. Dan zijn gebieden waar sloop gewenst is 
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Er is zeker interesse om dit te gaan uitwerken en men vroeg 

mij of er boeren zijn langs de Aa, die deze regeling mee wil-

len uitwerken.  

Dus ik ben op zoek naar 

een paar grondeigenaren 

langs de Aa die gronden 

hebben geschikt voor 

waterberging. Het is vrij-

blijvend en als niemand zich 

meld dan is dit ook een sig-

naal. Het moet serieus geld opleveren anders loopt het toch 

op niets uit. 

Marti Thijssen 

 

PROBLEMATIEK ROND DE VRIJKOMENDE AGRARISCHE 

GEBOUWEN  (VAB) 

 

Door de toenemende schaalvergroting op de doorgaande be-

drijven komen er de komende tijd veel locaties vrij. De on-

dernemers willen stoppen met het bedrijf en meestal  op de 

locatie blijven wonen. De bedrijfsgebouwen komen dan vrij, 

volgens onderzoek gaat het in Brabant om 5000 locaties met 

gemiddeld 1700 m2 ruimte maakt 8,5 miljoen m2 . Van deze 

8,5 miljoen m2 zijn er 3 miljoen geschikt voor hergebruik 

dus bestemmingsverandering en er zal 4 tot 6 miljoen m2 

gesloopt worden. 
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Aanmelden is eenvoudig. Kies zelf jouw dag en meld je aan via het on-
line registratieformulier  op www.zlto.nl/festival.  Deelname is voor le-
den uiteraard gratis. 
Heb je vooraf een vraag? Mail deze dan naar festival@zlto.nl  of bel met 
de ZLTO Informatielijn op 073 217 33 33. 
 
We hopen je te ontmoeten tijdens ons ZLTO Festival. Na afloop van 
deze dag heb je nieuwe ideeën voor jouw bedrijf en ben je helemaal 
op de hoogte. Samen maken we er een inspirerende dag van! 
 
Elies Lemkes-Straver     Hans Huijbers 
Directeur ZLTO     Voorzitter ZLTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

  

Zijtaart 

 Juli 2016 

 Johan Thijsen 
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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, mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of een  

collega via ons kantoor, telefoon-

nummer 073 – 217 35 80  

www.zltovastgoed.nl  
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een oorkonde in ontvangst nemen. 
 
Daarnaast mogen wij ook nog Jan Berg bedanken die na ja-
renlange inzet voor eerst het Zlto afdelingsbestuur 
en dorpscommissie Boerdonk het stokje van de dorpscom-
missie overdraagt aan Ria Vilier.   
 

 

WATERBERGING BIJ DE AA 

 

Er worden volop plannen gemaakt voor een herinrichting van 

de Aa, het betreft het gebied tussen Beek en Donk en ‘s-

Hertogenbosch er is weer volop geld en vele groeperingen 

worden gevraagd om mee te denken over hoe de Aa nog 

meer kan gaan betekenen in de toekomst.  

Ook moet er ruimte komen voor meer waterberging. Er is 

geen goede regeling voor de boeren die hun land onder wa-

ter moeten zetten bij hoog water. Er is alleen een schadere-

geling waar de schade achteraf vergoed word. Op een verga-

dering heb ik gezegd dat deze regeling slecht is. Ik weet niet 

of de vergoeding achteraf slecht is maar de manier is slecht.  

Beter lijkt mij een vergoeding per jaar, ongeacht of er water 

op komt of niet. Het waterschap zal deze berging eerder 

gaan gebruiken en geen risico's lopen om er het goedkoopst 

uit te komen. De boer heeft dan ook geld als er een bestem-

ming waterberging op komt. Dit is een waardedaling van zijn 

grond en zolang er geen water op komt heeft hij geen geld.  

Er is een probleem en dat is de EU waarbij het vooraf betalen 

word gezien als inkomenstoeslag en dat is niet toegestaan.  
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ZLTO DORPSCOMMISSIE BOERDONK HULDIGT 3 LEDEN 

 
Tijdens de gezinsmiddag in Boerdonk zijn wederom 3 

van onze leden gehuldigd voor het bereiken van de 
mijlpaal van een 50 jarig lidmaatschap. 
 

Op deze mooie dag was er naast een bezoekje aan de forel-
len en karper vijver van de fam. Kanters een heerlijke barbe-
cue bij Theo en Ria Vilier ook nog de huldiging van de heren 
Martien Kanters,  Piet Biemans en Martien Coolen voor het 50 
jarig lidmaatschap. 
 
Zij werden samen met de partners toegesproken door Jan 
Berg en bedankt voor hun trouwe lidmaatschap , uit handen 
van voorzitter Gerard van Zutphen mochten ze naast een 
mooie bos bloemen van dorpscommissie Boerdonk ook nog 
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DIVERSE ZAKEN 

 
Mijn gemeente App 

 
De mijn gemeente app kunt u op alle smartphones gewoon 
downloaden , u geeft dan uw gegevens in en kunt direct mel-
dingen doen over bijvoorbeeld zwerfafval , kapotte straatver-
lichting , slechte wegen, akkerdistel, jacobskruid enz enz. Dit 
is een zeer handig hulpmiddel en supersnel. 
De gemeente Veghel zal dan zo snel als mogelijk in actie ko-
men , maar u moet wel melden anders kunnen ze ook niet 
weten of er iets aan de hand is. 
U kunt de problemen natuurlijk ook nog altijd telefonisch 
doorgeven bij de gemeente Veghel.  
 
Wanneer er zwarte ratten gesignaleerd worden dan ook 
graag blijven melden bij de gemeente en evt ook een bericht-
je naar ons sturen zltoveghel@zlto.nl  
 
Bestuurlijk/ambtelijk overleg 

 
2 x per jaar hebben we eerst een ambtelijk overleg met 1 of 
meerdere ambtenaren waarbij we een aantal (knel)punten 
kunnen bespreken die dan aan de orde zijn. De  zaken die 
bestuurlijk door het college opgelost dienen te worden nemen 
we mee naar het bestuurlijk overleg wat daarna plaats vind 
met de betrokken wethouders. 
We hopen binnen de nieuwe gemeente 
Meierijstad deze zelfde waardevolle werk-
wijze te kunnen voortzetten. 
Mochten er daarom nog zaken zijn waar-
van u denkt dat die hier ook bij aan de 
orde zouden moeten komen dan wil ik u graag vragen om 
deze aan ons kenbaar te maken.  
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COLUMN BOERENGELUK 

 

Borsten- of billenman 

 

Mijn opa is altijd meer een billenman geweest. Nou ja, ik 
weet het eigenlijk niet. Zou het ook niet durven vragen… 
Maar afgaande op het uiterlijk van de koe in die tijd kon hij 
de mooie rondingen wel waarderen.  

 

We praten over de jaren 50 waar het heersende modebeeld 
een relatief kleine, volslanke koe was. Een boer had een klein 
aantal koeien van het zwart met witte Fries-Hollandse ras of 
een roodbonte Maas-Rijn-IJssel (MRIJ) veestapel. Koeien 
werden gehouden voor de melk, maar die billenpartij zorgde 
daarnaast voor een lekker stukje vlees. 

 

De mooiste dames liepen in modeshow wedstrijden om te be-
palen wie de Kim Kardashian of Nicki Minaj van dat moment 
was. En via handjeklap werden zij vervolgens voor vele gul-
dens onderling verkocht. 

 

Voor een groep Hollandse zwart-bonten werd eerder in de 
historie vele dollars neergeteld. Al in de 19de eeuw was de 
Hollandse koe populair en zodoende ook per schip geëxpor-
teerd naar de Verenigde Staten. De Amerikanen gaven hun 
eigen draai aan de fokkerij en gingen vooral voor extra liters 
melkproductie. En alles in de VS is XXL dus ook het postuur 
van de melkkoe. 
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BOERENGELUK SCHRIJVERS GEZOCHT 

 

 

Iedere maand word er door 

een select groepje van 6 agra-

riërs uit onze afdeling een 

stukje met als titel 

“Boerengeluk” geschreven.  

 

We hebben nu al verschillende jaren vele stukjes 

“Boerengeluk”  kunnen presenteren en zijn daar onze schrij-

vers ook zeer dankbaar voor.   

Deze stukjes zijn allemaal heel luchtig om te lezen en gaan 

over het wel en wee van het “eigen” boerenbedrijf.  Dit alle-

maal gegoten in een positief verhaal over de verschillende 

sectoren in onze afdeling.  

Momenteel zouden wij 

nog 1 of 2 nieuwe schrij-

vers kunnen gebruiken . 

Mocht je denken ik wil 

ook wel 2 x per jaar een 

leuk verhaal schrijven 

over mijn bedrijf, laat 

het ons dan even we-

ten . We zouden het 

zeer op prijs stellen.   
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de waarde van bont. En als de Nederlandse overheid, die de-

mocratisch is gekozen, vindt dat de fokkerij moet verdwijnen 

uit ons land, heb ik me daar bij neer te leggen. Ook in ande-

re landen vindt een discussie als hier plaats. Daar hebben ze 

alleen meer respect voor de ondernemer en zeggen ze: jullie 

moeten stoppen, maar daar hebben wij uiteraard een ver-

goeding voor over. Hier laten ze ons dood bloeien. Ik leef al 

jaren in onzekerheid over de toekomst van mijn bedrijf en 

weet nog steeds niet waar ik aan toe ben. Zo ga je niet met 

ondernemers om. Zo ga je niet met mensen om. Terwijl het 

heel simpel is:  laat ons met rust of koop ons uit.” 

 

‘Wat heb je toch mooi spul …’ 

Ondanks die onzekerheid, vindt hij nog steeds dat hij een 

prachtig vak heeft: “Het mooiste is dat je de hele dag door 

met dieren bezig bent. Mijn drie kinderen hebben al aange-

geven dat ze geen interesse hebben in het bedrijf. Dat be-

grijp ik. En ikzelf? Tja … ik ben 54 jaar. Ik heb niet zo veel 

opties: doorgaan. 

Net zolang tot er 

duidelijkheid is en ik 

een plan kan trek-

ken. Tot die tijd 

hoop ik dat mijn af-

nemer blijft zeggen: 

‘Goh Peter, wat heb 

je toch mooi spul …” 
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In de tweede helft van de 20ste eeuw kwam dit ras weer te-
rug naar Europa. Intussen met Amerikaans accent tot 
"Holstein Friesian" omgedoopt. Hun Hollandse nichtjes keken 
met jaloezie naar deze catwalk cows. Hoog op de poten, mo-
del "slim fit" en met jaloersmakende bustes stalen zij de 
show. De uiers waren verfijnd, hingen hoog boven de grond 
en gingen minder doorhangen met het vorderen van de leef-
tijd. 

 

Ook de Nederlandse boeren bleken meer borstenman gewor-
den in de tijd. Binnen de kortste keren bevolkten de Holstein-
Friesians ook bijna alle melkveebedrijven hier in het land. 
Het gaf koeienboeren de kans om met hetzelfde aantal die-
ren meer melk aan de fabriek te leveren. 

 

Op de foto met Joze 312, een moderne 

melkkoe met slanke billen 
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De modeshows zijn altijd gebleven. Onlangs heeft zelfs een 
heus Europees Kampioenschap plaatsgevonden. Net als het 
voetbal ook in Frankrijk, hiervoor had Nederland zich wel ge-
kwalificeerd... Waar het modebeeld in de geschiedenis veran-
derd is, blijft de passie hetzelfde. Dagelijks tienduizenden be-
zoekers die op detail de borsten- en billendiscussie blijven 
voeren.       

 

Naam: Martin Hanenberg  

Leeftijd: 31 jaar 

Status: samen met Mirjam  

Beroep: samen met pa en ma melkveehouder aan de Veluwe 
in Erp 

www.facebook.com/onsveluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerengeluk is… de goede zorgen voor het dier beloond zien 
worden.  
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niet goed is voor zijn dieren, dan wordt hij daar in zijn porte-

monnee keihard op afgerekend ...” 

Dan volgt de onvermijdelijke vraag. De vraag die iedereen 

hem stelt: hoe moeilijk is het om je eigen dieren te doden? 

“Varkens, koeien en kippen gaan inderdaad naar het slacht-

huis, wij laten de nertsen inslapen. Dat doen we met zuivere 

koolstofmonoxide. Binnen 30 seconden zijn de dieren dood. 

Het is de meest humane manier van doden … Al blijft het na-

tuurlijk het minst leuke aan je vak. Dat durf ik gerust te zeg-

gen.” 

Ook het pelzen – het verwijderen van de pels van het dier – 

doet de boer zelf. “Vervolgens gaan de vellen, gedroogd of 

gelooid, de markt op. Dat gebeurt op de veiling of via com-

missionairs. De meeste vellen gaan naar het buitenland. 

Want met het klimaat in ons land hebben we het hier minder 

hard nodig.” 

 

‘Meer respect’ 

Dat brengt ons op het volgende punt: 

na jarenlang getouwtrek en het heen 

en weer uiten van beschuldigingen 

tussen voor- en tegenstanders van 

bont, komt er in 2024 – tenminste, 

zover het er nu naar uitziet – een ver-

bod op het fokken van nertsen.  

“Prima dat er discussie wordt gevoerd over dierenwelzijn en 
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jongen’. Een boer zonder personeel. Samen met het perceel 

landbouw dat hij heeft, kan hij zichzelf bedruipen. Dat vol-

staat. En hij weet ook van zichzelf: hij is misschien wel te 

veel boer en te weinig ondernemer.  

Te veel boer? “Grote bedrijven werken met gestapelde kooi-

en. Daar zitten dan 4 nertsen in. Van oudsher werk ik met 

enkele kooien. Daar zitten 2 nertsen in. In beide gevallen 

hebben ze evenveel ruimte om te bewegen, maar het risico 

dat ze de pels beschadigen of dat ze elkaar iets aandoen is 

bij mij veel kleiner dan wanneer ze met zijn vieren in een 

stapelkooi zitten. En dus heb je ook een veel kleiner risico 

dat de vacht beschadigt.” 

 

‘Niemand zo goed voor dieren als een boer’ 

Voordat een nerts op zijn mooist is, in het najaar, is er veel 

werk verzet op de boerderij. Dat begint in januari, met het 

op conditie brengen van de moederdieren. In maart wordt er 

gepaard, waarna er gemiddeld 52 dagen later wordt gewor-

pen. Een nerts werpt gemiddeld 5 -6 jongen, die in relatief 

korte tijd groeien naar mooie, sterke dieren. 

Wat is de rol van de boer in dat proces? “Voeden, aandacht 

geven en selecteren. Je wilt gezonde nertsen grootbrengen. 

En dus heb je sterke moeders nodig. Moeders die zich ge-

makkelijk laten paren, die goed voor hun jongen zorgen, die 

voldoende melk afgeven, enz. Weet je: ik denk dat niemand 

zo goed is voor zijn dieren als een boer. Want als een boer 

17 Van  Aa t o t  ZLTO 
POKOMON ? 

 
Wat is dat toch voor ding? 
Ongetwijfeld is het al opge-
vallen. Het gele ding in de 
wei bij de rotonde tussen 
Beek en Donk en Boerdonk 
roept heel veel vragen op. Is 
het ter promotie van de buf-
felrun op 3 en 4 september of 
van trekkertrek op 1 en 2 ok-
tober of is het een pokemon? 
Nee, niets van dit alles.  
  
Op 22, 23 en 24 juli vond in 
Veghel het tweejaarlijkse fes-
tival ‘Fabriek Magnifique’ 
plaats. De ZLTO was daar 
partner met hun ‘bodemfabriek’ ( The Local Factory ). De 
ZLTO is hiervoor gekoppeld aan een kunstenaar, Aart van As-
seldonk, die dit object in opdracht van de ZLTO gemaakt 
heeft. 
Het kunstwerk heet ‘De Voersilo’. Het is een weergave van de 
verschillende takken van de agrarische sector. ‘De Voersilo’ is 
gemaakt van een oude voersilo. Bovenop staat een drone, de 
zijkanten zijn voorzien van de arm van een hakselaar, een 
bedieningspaneel en een aandrijfband. Deze band komt weer 
uit bij een witlofkist. Onderaan de silo zitten rode slangen die 
uitmonden in een bak. Dit moet een melkrobot voorstellen. 
Dit alles is verbonden met de bodem.  
  
‘De Voersilo’ is hier tijdelijk geparkeerd tot deze weer ergens 
anders ingezet wordt. 
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PETER EN MARJO VAN ZUTPHEN UIT KELDONK 

 

Nederland telt zo’n 160 nertsenfarms. Een daarvan zit in 

Keldonk. Peter en Marjo van Zutphen vertellen open en 

eerlijk wat hun vak zo mooi, maar tegelijk ook zo bewo-

gen maakt. 

Peter van Zutphen is ontzettend trots op de kwaliteit van zijn 

1.500 nertsen. Hij hoort het zijn afnemer vorig jaar nog zeg-

gen: ‘Goh Peter, wat heb je toch ontzettend mooi spul.’ Toch 

heeft hij even getwijfeld of hij wel mee zou werken aan dit in-

terview. Nertsen betekent bont. En bont … tja, daar heeft ie-

dereen direct een oordeel over.  
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‘Is dat niet iets voor jou?’ 

Even terug naar die beginjaren. Peter van Zutphen werkte in 

een winkel, maar overwoog de varkens in te gaan en daar-

mee in de voetsporen van zijn vader te treden. Totdat zijn 

loonwerker hem eens uitnodigde op zijn vossenfarm in Vol-

kel. ‘Is dat niet ook iets voor jou’, vroeg die aan Peter. 

“In 1982 ben ik vossen gaan fokken. Eerst in Volkel, waar ik 

een bedrijf huurde, het jaar erop hier, aan de Teuwseler in 

Keldonk. Overigens kun je de vossen die voor het bont wor-

den gefokt niet vergelijken met de beesten in het wild. Mijn 

vossen waren groter, rustiger en heel vriendelijk.” 

In 2000 stapte hij met zijn vrouw Marjo over op het fokken 

van nertsen. Er was de jaren ervoor steeds meer maatschap-

pelijke weerstand ontstaan tegen het fokken van vossen. In 

2008 zou het fokken ervan zelfs helemaal verboden gaan 

worden, zo had de regering al besloten. “Beetje hypocriet 

blijft het natuurlijk wel: we dragen wel schoenen en jassen 

van leer, dat een dierlijk product is, maar vinden het niet tof 

als iemand iets van bont draagt. Maar goed, die discussie ga 

ik hier niet aan. In veel landen is bont wel breder geaccep-

teerd en vaak zelfs ook noodzaak.”  

 

‘Kleine jongen’ 

Nederland telt tegenwoordig zo’n 160 nertsenfarms. Met 

1.500 moederdieren is Peter van Zutphen maar een ‘kleine 


