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Er is veel te doen in de agrarische sector 

Door Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO Afdeling Veghel 

Alweer bijna het einde van 2017. Wat een weer afgelopen jaar, juni 2017 lijkt in het 

niets op het weer in de maand juni 2016. Maar één ding hadden deze juni-maanden 

gemeen, in beide Juni maanden is er op onze landerijen te weinig gegroeid. Het ene 

jaar veel te nat en het andere jaar veel te droog. Las.g om dan te plannen en  

vooruit te kijken. Het is ieder jaar weer een uitdaging om aan alle eisen die van  

hogere hand worden opgelegd te voldoen. En toch zie je dan dat 2017 top  

opbrengsten hee1 gebracht met als gevolg dat de opbrengstprijzen wat ma.g zijn. 

Fosfaat reduc.e melkvee, gehaald of niet. Met als gevolg wel of geen deroga.e in 

2018. Wel of geen extra milieu-eisen vanuit de Provinciale Staten? Wat vindt de 

rechter van beide dossiers? Fipronilkwes.e, milde variant vogelgriep, varkenspest in 

Rusland, wat een onzekerheden allemaal! Verbod van glyfosaat, komt dat er wel of 

niet en wat zijn dan de alterna.even.  Allemaal dossiers waar de ZLTO kort op zit om 

er zo het maximale voor onze leden uit te halen.  

Veel prijzen voor onze producten zijn wat gestegen en lijken er niet alleen dalen 

maar ook pieken te kunnen zijn. En dat gee1 ons allen weer hoop en vertrouwen 

rich.ng de toekomst. Zo hebben de varkensprijzen gepiekt, lijken de eieren weer 

mooie prijzen te laten zien en wordt de melk ook weer gewaardeerd als grondstof 

voor veel mooie eindproducten.  

Wereldkampioen 

Ook mooi om in de vakbladen te lezen dat wij als agrarisch Nederland goede cijfers 

aan de rest van de wereld kunnen laten zien. Hoe zuinig en efficiënt wij omspringen 

met grondstoffen en onze reststromen. Er worden mooie eindproducten van ge-

maakt. Eigenlijk zeggen deze cijfers dat wij dus wereldkampioen zijn. Je zou eens 

aan Daphne Schippers moeten vragen wat zij  moet doen en laten om  

wereldkampioen te worden. De vraag stellen is het antwoord al weten. Alles moet 

dan kloppen van begin tot het einde. Heel de wereld komt bij onze agrariërs kijken 

hoe goed zij het doen.  



 

Er is twee weken terug een toer de boer georganiseerd om de poli.ek in  

Meierijstad over alle dossiers bij te praten, vraagstukken die in Meierijstad onder 

de agrarische bevolking leven. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn:  

bestemmingsplannen, huisves.ng arbeidsmigranten, teelt ondersteunende  

maatregelen, volksgezondheid de zin en onzin daarvan, VAB Beleid, veiligheid, 

criminaliteit op het pla�eland, slootmaaien enz. Kortom een groot pallet aan  

onderwerpen waar wij als bestuurders ons druk om maken. Waar mogelijk we er 

bij zijn, voor onze leden de kastanjes uit het vuur te halen.  

We zijn met tour de boer bij twee bedrijven op bezoek geweest. Bij van Hoof in 

Olland, een so1-frui�eler met vooral frambozen. Deze teelt vindt voornamelijk 

plaats onder plas.c, ook zijn hier arbeidsmigranten gehuisvest. Als tweede bedrijf 

zijn we op bezoek geweest bij Erik van Zutphen, varkenshouder in Zijtaart. Een 

mooi bedrijf waar vele vragen gesteld en antwoorden gegeven zijn aan de poli.ek 

in Meierijstad. Twee hele nuBge, leerzame bezoeken en vanuit deze zijde  

nogmaals bedankt dat we  met toch een bont gezelschap van mensen op visite 

mochten komen. 

Nog vers in het geheugen is de open dag bij Van den Elsen, plantenkweker in Erp. 

Dit bedrijf zijn veel mensen vaak voorbij gereden niet wetende wat er zich achter 

die deuren afspeelt. Wat een modern, groot en keurig bedrijf. De meesten van 

ons hebben hun ogen uitgekeken wat betre1 de  omvang en de organisa.e van 

dit soort bedrijven. Ook mooi om dan te zien dat er weer veel leden zijn die wat 

uren willen vrijhouden om hun collega boeren op deze momenten te helpen.  

We zijn op zoek 

Wat betre1 de samenwerking met de andere afdelingen van Meierijstad kan ik 

melden dat de wil om intensief samen te werken er wel is maar dat er nog wat 

structuur gemist wordt. Enkele bestuurders van de afdeling Veghel die in deze 

groep mee draaien zijn wellicht wat verwend met Wilco Verbruggen als secretaris. 

We zijn zoekende naar een goed secretariaat om de samenwerking soepeler te 

laten verlopen. Laat dat als uitdaging zo benoemd zijn. Wens ik een ieder een fijne 

en gezellige herfst- en winterperiode. 
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Tour de boer 

Door Wilco Verbruggen secr. afdeling Veghel 

 

Vrijdag 29 september hee  de ZLTO Veghel  in 

samenwerking met de afdelingen  

Schijndel en Dommelland een tweetal  

bedrijfsbezoeken georganiseerd voor B&W, 

raadsleden, burgercommissieleden en  

ambtenaren die op agrarisch gerelateerde onderwerpen ac)ef zijn. 

 

Doel van deze bezoeken was: 

• Over en weer kennis maken met nieuwe gezichten binnen de  

Gemeente Meierijstad. 

• Aan de hand van prak.jk voorbeelden , de aanwezige gemeentelijke 

bestuurders laten zien wat er zoal speelt in het buitengebied.   

• En een aantal knelpunten op de agenda krijgen van het  

gemeentebestuur. 

Het eerste bedrijf dat werd bezocht was ‘Van Hoof, zacht fruit en  

asperges’ in Olland. We begonnen de middag met soep en broodjes,  

waarna Maarten van Hoof over de geschiedenis van zijn bedrijf vertelde.  

 

Het meest recente probleem op zijn bedrijf is de 

regelgeving rond teelt ondersteunende maatre-

gelen t.b.v. frambozenteelt. Het probleem zit 

hem vooral in het feit dat zij niet onder de ‘open 

teelt’ vallen, en ook niet onder ‘bedekte teelt’. 

Een helder verhaal met aansluitend een mooie 

rondleiding over het bedrijf. 
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Als tweede bedrijf stond varkenshouderij de “De Daltonhoeve” in Zijtaart 

op het programma. 

Varkenshouder Eric van Zutphen kon in zijn zichtstal mooi laten zien hoe 

er op zijn bedrijf wordt gewerkt. Onderwerpen die hier aan bod kwamen: 

dierwelzijn, fijnstof en de extra maatregelen die door de provincie worden 

opgelegd. 

Gezien de gestelde vragen over deze onderwerpen, is er op dat gebied nog 

wel wat werk aan de winkel, om de kennis bij sommige raadsleden wat bij 

te spijkeren. Wederom een goed verhaal door Eric, waarna we in een lek-

ker zonnetje nog even hebben na gekletst. 

Een interessante middag waarbij we elkaar wat beter hebben leren  

kennen en de problemen in deze twee sectoren hebben besproken. Dit 

soort bijeenkomsten willen we vaker organiseren en dan weer bij andere 

takken binnen de land- en tuinbouw. 
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ZLTO Fes)val On Tour 

 Het leden event, voor en door leden  

De ZLTO Fes)vals in 2016 stonden in het teken van ontmoeten, netwerken 

en in gesprek gaan met elkaar. De fes)vals werden zo goed door jullie  

ontvangen dat we besloten hebben om door te gaan, het ZLTO Fes)val 

gaat 'On Tour'. Nu nog dichterbij jouw bedrijf en specifiek gericht op jouw 

omgeving. 

Het ZLTO Fes.val On Tour komt op vrijdag 10 november naar de Time Out in 

Gemert, speciaal voor leden van de afdeling Asten, Boekel-Venhorst, Deur-

ne, Gemert-Bakel, Helmond-Mierlo, Laarbeek, Someren, Uden en Veghel.  

Wil jij op de hoogte blij-

ven en je nu alvast in-

schrijven? Kijk dan even 

op onze site  

Datum 

10 november 2017 

Loca)e 

Time Out  

Handelseweg 11  

5423 SB, Gemert-Bakel   

Het ZLTO Fes.val toert 

door in 2018. Dan bezoeken we alle andere ZLTO-afdelingen. 

Meer weten? Vragen? 

Neem dan contact met ons op via de ZLTO Informa.elijn, 073 217 33 33 of 

via fes.val@zlto.nl  
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Interview met Niek en Lianne van Cruijsen  

Door Angelie van de Crommert 

 

Deze keer is het redac�elid binnen enkele minuten op de plaats van be-

stemming. Omdat een naaste buur en ZLTO-lid de Alpe  d’HuZes gefietst 

hee#. Tijd om hem na deze toppresta�e namens ZLTO aan de tand te voe-

len. 

Stel jezelf eens voor aan alle ZLTO leden die je (nog) niet kennen: 

Niek van der Cruijsen. Vleeskuikenhouder (120.000) op de Kraanmeer in Erp. 

Oorspronkelijk aQoms.g uit Stevensbeek. Daar is zijn vleeskuikenbedrijf in 

het kader van de “VIV-regeling natuur” opgekocht door de provincie.  

Hierdoor is hij met echtgenote Lianne en dochters Femke en Lo�e op  

kooptocht  gegaan naar een bestaand  duurzaam kippenbedrijf. In 2007 is hij 

op de Kraanmeer met kippen gestart. En is er vanaf 2008 met zijn gezin ko-

men wonen. Daarna hee1 hij nog uitgebreid met een stal t.b.v. de ammoni-

akeisen. 

 

Je bent een fana)eke sporter m.n. fietsen. 

En je hebt het gepresteerd om met Big 

Challenge zes maal de Alpe d’Huez te  

beklimmen. Vertel ons eerst eens wat de 

Big Challenge is. 

Big Challenge is opgericht door Herman 

Houweling(1962-2010). Een Udenhoutse 

varkensboer met darmkanker. Zijn doelstel-

ling in zijn laatste levensjaren was:  geld  

inzamelen voor kankeronderzoek én de Ne-

derlandse varkenshouderij in een goed voet-

licht te plaatsen.  Kijk voor meer informa.e  
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ook eens op: h�ps://www.opgevenisgeenop.e.nl/beeld/magazine/herman  

en h�p://www.bigchallenge.eu/  

 

In de loop van de jaren is Big Challenge een belangrijke deelnemer geworden 

op de Alpe d’HuZes. Big Challenge levert inmiddels deelnemers uit alle  

landbouwtakken en toeleverende be-

drijven. Big Challenge s.muleert haar  

deelnemers om ieder €5000,= mee te 

brengen. Iedere deelnemer probeert 

dit door werving en ac.es in te zame-

len. Alpe d’HuZes hee1 4000  

deelnemers, waarvan 220 deelnemers  

vanuit Big Challenge. Deze 220 deel-

nemers zamelen echter 12% van de totale financiële opbrengsten in!  Hier-

door hee1 de Big Challenge een bijzondere posi.e binnen de  

Alpe d’HuZes: de organisa.e is heel gelukkig met de inzet, spor.viteit en 

daadkracht van de agrarische sector door deze Big Challenge. Volgens Niek 

krijgt  daarom op die berg de agrarische sector heel veel waardering.  

 

De agrarische sector hee1 zich daar echt een posi.eve posi.e verworven!   

Niek hee1 heel veel ontzag gekregen voor de gigan.sche organisa.e die Big 

Challenge neerzet: Vanaf de aanmelding, .jdens de voorbereiding en  

gedurende de tocht worden heel veel ac.viteiten georganiseerd.  

En alles door vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen  deelnemers .j-

dens bijeenkomsten in het werven van het sponsorgeld, in de spor.eve  

trainingen en voor je emo.onele voorbereiding op de tocht. Ook .jdens de 

week op de Alpe d’HuZes vinden er allerlei ac.viteiten en mo.va.ebijeen-

komsten plaats voor de deelnemers en hun gezin. Big Challenge presenteert 

zich als één grote (agrarische) familie. Niek is gevraagd door zijn boekhouder. 

En hij was dit jaar zijn teamcaptain .jdens de tocht.  
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Je had een half jaar de )jd voor de voorbereidingen. Vertel iets over je  

aanpak. 

Niek  wist dat hij voor de spor.eve presta.e wel zou slagen. Maar hij zag het 

meeste op tegen het verwerven van het sponsorgeld: “€5000,= vind ik toch 

heel veel geld” zegt hij. En hier kwam zijn vrouw Lianne om de hoek: Haar 

aandeel werd het vergaren van het sponsorgeld, zodat Niek zich kon richten 

op zijn bedrijf en trainingen. In eerste instan.e benaderde Lianne  

bedrijfscontacten voor sponsorgeld. Hierna is ze een taartenac.e via  

Facebook gestart. Ze 

hee1 op bestelling 72 

taarten in allerlei  

vormen en kleuren en 

voor diverse gelegen-

heden gebakken voor 

€834,= Daarnaast  

ontstond er in hun 

buurtschap een  

spontane ac.e voor 

een markt: Buurtschap 

Kraanmeer trekt Niek 

over de streep” met 

eten, drinken,  

workshops en een 

diensten,- en  

goederenveiling tegen 

betaling. Met een op-

brengst van €1380.17.  

En met hulp van familie 

en vrienden kwamen ze  

uiteindelijk op een  
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sponsorbedrag van ruim €6000,=! Niek zegt hierover dat hij zich .jdens de 

ac.es heel ongemakkelijk voelde, omdat hij de oorzaak van dit alles was. 

Maar dat hij zich tegelijker.jd ongelooflijk gelukkig prijst met zoveel lieve 

mensen om zich heen binnen zijn familie, buurt en vrienden. 

 

Veel fietsers hebben een persoonlijk doel. Wil je hier jouw persoonlijke doel 

met ons delen. 

“Mijn vader is overleden aan acute leukemie. Hij is maar 1 jaar ziek geweest. 

En hee1 flink gestreden en toch niet gewonnen. Maar hij hee1 nooit ge-

klaagd. Ik ben 6x die berg op gereden om respect voor hem te tonen. En ik 

wou zijn pijn voelen die hij hee1 moeten doormaken. Deze berg s.jgt alleen 

maar, en kent geen enkel plateau. Dus nergens krijg je de gelegenheid om tot 

rust te komen. Zo voelen kankerpa.ënten zich ook: Ze moeten een voortdu-

rende strijd leveren –dag in dag uit-  Ik wou mijn eigen zelfmedelijden opzij 

leren ze�en, en het gevoel om te willen stoppen niet toelaten, omdat mijn 

vader dat ook niet hee1 gekund. Je krijgt heel veel respect voor hun strijd. 

Pas de laatste ronde heb ik mijn emo-

.es toegelaten. En heb ik alle kaars-

jes, vlaggen met teksten en de her-

kenbare groene helmmutsen van de 

Big Challenge gezien. Onuitwisbare 

indrukken zijn het voor me gewor-

den”. 

 

 

Met welke boodschap zou je af willen sluiten? 

Niek: Probeer eenmaal mee te doen, dan pas weet je waar het over gaat. Laat 

het sponsorgeld je niet tegenhouden. Big Challenge helpt je om het bedrag te 

verzamelen. Sluit een keer aan bij een informa.ebijeenkomst van Big  Chal-

lenge. Als je niet kan fietsen, kun je ook wandelen. Realiseer je dat 1 op de 3  
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mensen met kanker te maken (gaan) krijgen. Ik heb menige traan gelaten, 

maar het was alles waard. 

 

Samen: Ons hele gezin is er een week geweest, en ieder hee1 het op zijn  

eigen manier beleefd. Maar het raakt je diep. Onze dochter van 16 wil  

volgend jaar zelf meedoen. Ons gezin is besmet met het Big Challenge virus. 

Lianne: Op de dag voor de tocht worden de vrijwilligers in het zonnetje  

gezet, en lopen familie en vrijwilligers  de tocht. Je denkt dan: “Hûh, moet 

Niek dit 6x fietsen?” Die berg gaat in je hoofd zi�en. En wil er niet meer uit. 

Want: 

--- Opgeven is geen op)e; en dichterbij de hemel kom ik niet --- 
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AGENDA 

 

• 31 oktober  Kaarten ZLTO en VVN Keldonk  

   20.00 uur in ‘t Span 

• 10 november  ZLTO fes.val on tour afdeling Veghel  

   13.00 tot 17.00 uur in Time Out Gemert 

• 1 december Vooral Collegiaal ( aanmelden voor 26 nov.) 

   Van Haandel 20.00 uur tot 0.30 uur 

In Memoriam 

 Veghel 

Ṫ  Johan van S.phout 

 

Afscheid Jan Verhoeven  

Door Wilco Verbruggen secr. Afdeling Veghel 

Tijdens onze jaarlijkse feestavond voor het bestuur hebben we afscheid  

genomen van de portefeuillehouder akkerbouw  Jan Verhoeven.  

 

Jan hee1 al zo'n 35 jaar ervaring met verschillende bestuurlijke func.es waar-

van al een zeer lange .jd ook binnen de ZLTO/NCB. Hij hee1 zich al.jd een 

waardig bestuurder getoond met een brede kijk en een groot netwerk. Wij 

zijn hem daar dan ook zeer erkentelijk voor. In 2006 hee1 Jan al de gouden 

ZLTO speld in ontvangst mogen nemen.  Wij als afdelingsbestuur wensen Jan 

en Mies nog veel goede en gezonde  jaren toe en hopen ze nog regelma.g te 

mogen begroeten op onze bijeenkomsten.   
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Open dag Plantenkwekerij 

van den Elzen  
 

Vanwege hun 60-jarig bestaan had 

Plantenkwekerij van den Elzen in 

Erp op zaterdag 7 oktober een open 

dag. Het was een unieke kans om te 

zien waar dit innova)eve bedrijf op 

dit moment staat. Bij de  

ontvangstruimte hingen veel oude 

foto’s met natuurlijk ook de grondleggers van het bedrijf, Jan en Paula van 

den Elzen. Ruim 20 jaar geleden hebben de zonen Jos en Henk het bedrijf 

overgenomen. 

 

Naast het telen van fruit werd uiteindelijk gekozen voor het telen van plan-

ten. Er was een mooie route gemaakt door het bedrijf, met uitleg van zaadje 

tot plant. Tijdens deze route was goed te zien wat er allemaal nodig is voor 

de teelt van de aardbeien, asperge- en frambozenplanten. Een goede start is 

heel belangrijk, en ook .jdens de teelt wordt op allerlei manieren gecontro-

leerd en bijgestuurd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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Er werd uitleg gegeven over en ook door het personeel. In het seizoen zijn er 

circa 400 seizoen medewerkers, die een belangrijke schakel vormen in het 

gehele proces. Naast de vele geautoma.seerde processen blij1 het uitsorte-

ren van de planten mensenwerk. Voor de kinderen was een interessante 

vragenlijst opgesteld en ze konden zich vermaken in de “knutselstal” en bui-

ten op de traptractors en trampoline.   

De vele honderden bezoekers zijn met een goed beeld van het bedrijf naar 

huis gegaan. Familie en medewerkers van Plantenkwekerij vd Elzen kunnen 

terugkijken op een hele mooie open dag !  

Samen met plantenkwekerij van de Elzen hebben we deze dag mogen voor-

bereiden. Daarnaast hebben een aantal leden van ZLTO  .jdens de open dag 

het parkeren in goede banen geleid, allemaal heel erg bedankt hiervoor!  
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Interview met Jan Verhoeven  

Door Angelie van de Crommert 

Het is eind september en om 20.30 u al donker, als Jan Verhoeven (67) op 

de Laren in Erp voor het interview vanuit de loods naar binnen komt. Het is 

volop oogsBjd. Nu komen de uien en aardappelen uit de grond. Hij is nog 

zeer betrokken bij het bedrijf van 

zijn zoon Marcel. Hij is nu alle  

bestuursfunc)es aan het afsluiten 

en wil eind 2017 overal mee  

gestopt zijn. Waaronder, na 36 

jaar, het portefeuillehouderschap 

akkerbouw en  

vollegrondstuinbouw van ZLTO. 

Voor de redac)e alle reden om 

eens met Jan over zijn  

bestuurszaken in gesprek te gaan. 

Hij is sinds 43 jaar getrouwd met Mies. Ze kregen een zoon en twee  

dochters, die hebben Jan en Mies weer 10 kleinkinderen geschonken. Kei 

trots zijn ze op die kleine rakkers, waardoor er al.jd leven is in de brouwerij. 

Ze zijn blij met hun kinderen en partners die graag en vaak thuis komen, en  

allemaal direct en indirect in de landbouw werken. 

In 1974 hadden ze nog een gemengd bedrijf met melkvee, varkens en  

suikerbieten. In 1990 stopten ze met melkvee om ze de varkenstak te  

ontwikkelen. Tijdens het uitbreken van de varkenspest in 1997 gaf zoon 

Marcel te kennen dat hij niet door wilde gaan in de varkenshouderij. Via het 

loonwerk dat ze .jdens de leegstand opgepakt hadden, kwam vanaf dat mo-

ment de focus te liggen op de aardappelteelt. Hun huidige bouwplan bestaat 

uit aardappels, suikerbieten, uien, mais en loonwerk voor derden. 
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Wat houdt het portefeuillehouderschap akkerbouw (plant) van ZLTO in? 

Hij hee1 eerst 4 jaar poli.ek bestuurswerk voor het CDA gedaan. Maar  

poli.ek lag hem niet. Ondertussen groeide het areaal akkerbouw in  

Oost-Brabant en Noord Limburg gestaag. De toenmalige NCB ging over tot 

het vormen van een sec.e “Zand” naast de sec.e “Klei” binnen de  

akkerbouw. Directeur Qrien de Bekker van CSV (Coöp Suikerbietentelers 

Vereniging) vroeg Jan voor een 

bestuursfunc.e hiermee was 

het zaadje geplant: En het  

ontkiemde  in diverse  

bestuursfunc.es. Jan stond aan 

de wieg van de akkerbouw 

studieclub Boekel e.o. opgericht  

vanuit toen DLV (nu Delphy).  

 

Vanuit die club werd Jan lid van 

de sec.e “Zand” van de NCB. Later werd dit het portefeuillehouderschap 

van ZLTO. Jan benoemt een mooie anekdote voordat hij toegelaten werd tot 

het NCB bestuur: “Ik werd voorgesteld aan rector Merkx van de NCB”. Hij 

had reeds informa.e ingewonnen over Jan: “Ik hoor dat we met jou geen 

“spreker” hebben binnen gehaald” zei hij, “maar dat gee1 niet, want we 

hebben meestal gebrek aan mensen die  

kunnen luisteren”. Vanuit de sec.e “Zand” werd hij vertegenwoordiger in 

het akkerbouw NCB bestuur. Hij was betrokken bij de verandering van 

proe^edrijf Vredepeel en PAGV Lelystad (onderzoek voor akkerbouw). Hij 

was inmiddels voorzi�er van district Uden van CSV en hiermee werd hij  

automa.sch bestuurslid van CSV. En daarmee weer ledenraadslid van  

COSUN (Suikercoöp. Nederland). Binnen deze groep werd hij door ziBng in 

enkele werkgroepen vooral verantwoordelijk voor bestaande,-  en  
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innova.es van teel�echnieken waaronder het IRS (Inst. Ra.onale  

Suikerproduc.e). Jan vertelt lachend: “Bovenaan de notulen stonden voor 

alle leden van deze werkgroep .tels, behalve voor die van mij. Ik heb alleen 

de lagere school en de lagere landbouwschool afgerond”. Maar bij een  

reorganisa.e vonden ze zijn prak.sche kennis en inbreng zo waardevol, dat 

Jan, zonder .tels voor zijn naam, toch opnieuw ziBng mocht nemen.  

 

Wat is je mooist behaalde resultaat als bestuurder? 

Het vertrouwen in de sec.e “Zand” dat ZLTO uitsprak, toen hij als  

bestuurslid van Proefsta.on Vredepeel 30 ha grond, grenzend aan het sta-

.on mocht aankopen. Terwijl de sec.e “Klei” ook al een eigen proefsta.on 

had. 

En met ingang van eind 2017 is er één aardappelnotering voor heel  

Nederland gerealiseerd. Door een unieke samenwerking van ZLTO, LTO,  

verwerkende industrie en aardappelbeurzen. 

 

Zijn er ook bestuurlijke teleurstellingen geweest? 

Hellas wel de Ginseng,- en meekrabteelt zijn niet geworden wat we hadden 

gehoopt door een tegenvallende afzet. En recent is de CSVCovas als  

individuele coöpera.es opgeheven, en opgegaan in de grote moedercoöpe-

ra.e Cosun. 

 

Hoe zou je de stand van zaken voor de sector Plant van ZLTO willen om-

schrijven? 

De plantaardige sector op het Brabantse zand kan inmiddels gemakkelijk 

concurreren met de kleigronden. Op het zand is schaalvergro.ng nog steeds 

aan de orde, omdat groei met andere bedrijven mogelijk is. Ook is het suc-

ces in deze regio mede te danken aan bedrijven die voor een goede afzet 

zorgen  van onze producten. En de consump.e van friet s.jgt nog steeds. 
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Waar wil je dat de ZLTO mee doorgaat nu jij stopt? 

ZLTO is in staat om een grote stempel te drukken op het LTO beleid. Dit 

moeten ze proberen vast te houden. En tegelijker.jd is dat de achilleshiel. 

De belangen van de verschillen-

de organisa.es binnen LTO  

liggen soms ver uiteen. Bij een 

onjuiste aanpak kan ZLTO haar 

grote invloed ook verspelen. 

Weer andere bestuurders maken 

graag misbruik van de  

verschillen binnen LTO. Daarom vindt Jan het ook belangrijk dat onze ZLTO 

afdeling samenwerking met de andere ZLTO’s binnen Meijerijstad zoekt. 

“We moeten als één team het gesprek met de lokale bestuurders aangaan, 

anders zijn er alleen verliezers”. 

 

Hoe zie jij de toekomst van de landbouw? 

Hij hoopt en verwacht dat de verschillende sectoren samenwerking gaan 

zoeken. Vanwege het veranderend mestbeleid wordt het steeds belangrijker 

hoe wij hier op het zand met onze mest, mineralen en bodem omgaan. We 

zullen met minder middelen dezelfde opbrengst moeten halen, en dat wordt 

een uitdaging. Daarnaast vindt Jan het opvallend dat alle opvolgers van hui-

dige bedrijven stuk voor stuk “ondernemers” zijn. En dat schept vertrouwen. 

 

Alles afrondend, kun je concluderen dat hier een akkerbouwer van het 

“zand”, bijzonder veel hee1 helpen ontwikkelen. “Als je beslissingen neemt, 

zegt Jan, moet je al.jd afwegen of je het wel tegen iedereen uit kunt leggen. 

Als dat het geval is, is het goed”. En Jan wil vooral zijn gezin niet vergeten: 

“Schrijf maar op, zegt hij; als ik de medewerking van Mies en mijn kinderen 

niet had gehad, was me dit allemaal nooit gelukt! We hebben het sámen 

gedaan”. 
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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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Bufferboeren Veghel 

Door Marty Thijsen portefeuillehouder Water 

 

Brabant Water wil in de toekomst meer water winnen 

bij het pompsta)on in Veghel, een paar jaar terug is de 

vergunning aangevraagd en vergund. Het pompsta)on 

bij Marcharen word afgebouwd en men kiest voor Veg-

hels water uit de diepe winning. 

 

Toen de vergunning aanvraag werd gedaan is er overleg geweest met de 

ZLTO. In Veghel is een diepe winning, dat wil zeggen dat het water wordt 

gewonnen uit pu�en van meer dan 180 meter diep. Hierboven zit een 50 

meter dikke laag ondoordringbare klei en water. Al wat daarboven zit  

vermengd zich niet met het diepe water, vandaar dat er geen beperkingen 

zijn voor het gebruik van de gronden rond het winningsgebied. 

 

Brabant water hee1 ongeveer 10 jaar geleden ook een uitbreiding aange-

vraagd. Na lange tegenwerking hee1 de provincie toch de uitbreiding met 

de diepe winning goed gekeurd. Als ZLTO stonden we samen met Brabant 

water en de gemeente Veghel  op een lijn wat betre1 het toestaan van de 

diepe winning. De aanwezige vergunning word nu nog niet helemaal benut.  

De nieuwe vergunning zal over een paar jaar benut gaan worden en daarbij 

wordt geen grondwaterdaling verwacht. Wel zal de overlast van het te lozen 

spoelwater toenemen. Dit is ijzerhoudend water dat vrij komt na het spoe-

len van de beluch.ngsbakken. Op de vergunning aanvraag is door de ZLTO 

geen bezwaar ingediend. De kans dat de verruiming niet door zal gaan is te 

verwaarlozen en het is niet slim om ons drinkwater, wat de landbouw ook 

veel gebruikt schaars te maken. Brabant Water hee1 wel toegezegd dat het 

de omliggende boeren wil steunen met maatregelen die de bodem en de 

waterhuishouding verbeteren. 
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In Loosbroek is eerder het project “Bufferboeren Loosbroek” opgezet en het 

leek ons een goed idee om dit ook voor de Veghelse boeren rondom de wa-

terwinning te organiseren. Brabant Water wil tegemoet komen waar kan, 

maar hee1 meteen gezegd dat het geen compost en of andere investerin-

gen gaat vergoeden Het gaat meer om het vergroten van de kennis van de 

bodem en het slimmer maken van het watersysteem. Ook dit is een mooi 

aanbod. 

Proberen droogte schade gelden van Brabant Water te verkrijgen is een ja-

renlange en erg moeizame procedure en daarom geen eerste keus. 

Een jaar geleden hebben we een vragenlijst in laten vullen onder de omlig-

gende leden grondeigenaren, met vragen als: 

 

• Wat zij verwachten dat de grondwaterstand gaat doen  

• Wat andere gevolgen van de grotere waterwinning zijn 

• En werd gevraagd of er interesse is om mee te doen aan het project 

bufferboeren Veghel.  

 

Het project Bufferboeren Veghel word opgestart met 15 boeren die vooral 

hun kennis van de bodem en de waterhuishouding willen vergroten. 

 

Onlangs is de eerste bijeenkomst geweest om te horen of er goede ideeën 

zijn om het project te laten draaien. Er was een kuil gemaakt om uitleg te 

krijgen van het aanwezige bodemprofiel. Ook kregen we uitleg over wat een 

drone kan meten op onze gronden en gewassen.  

 

Op 10 oktober is een bijeenkomst geweest waar we omgekeerde drainage 

konden zien werken. Wat het vervolg zal zijn is nog niet bekend. Onderwer-

pen kunnen zijn verbeteren van bodemleven, bemes.ngsstrategie, groenbe-

mesters ed. Boeren uit de regio Veghel die nog mee willen doe kunnen zich 

aanmelden door een mail te sturen naar bart.bardoel@zlto.nl 
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Uitnodiging voor: 

leden, partners,  

bedrijfsopvolgers en AJK leden 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse ontmoe.ngsavond  

Vrijdag 1 December 
In Partycentrum van Haandel te Erp van 20.00 tot 0.30 uur 

Dit jaar hebben we wederom een gezellige avond voor jullie georganiseerd  

“een Wilde Avond” Met een speciale flauwekulquiz gepresenteerd door 

een Helmonds duo , een lach is gegarandeerd. 

Kortom dit gezellige avondje met le�erlijk Wilde hapjes en een drankje wilt 

u echt niet missen. We hopen dat we naast de Zlto leden ook vele jongere 

toekoms.ge bedrijfsopvolgers mogen verwelkomen, 

Graag AANMELDEN voor 26 november: door € 12.50 per  

persoon over te maken op:  Rekening nummer NL04RABO 0131905724 Met 

vermelding van uw naam en adres. 

Voor vragen bel Wilco  0413 –211342 of via zltoveghel@zlto.nl  

Meld u nu meteen aan  voordat u het vergeet en noteer het alvast in uw agenda. 

 

Graag tot ziens 

Namens het  

bestuur van ZLTO  

Afdeling Veghel                                                  
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Bestuur ZLTO afdeling Veghel 
VoorziMer + Maatschappij en omgeving 

Gerard van Zutphen      06 - 22491507  

 

Secretaris. - penningmeester - website                        

Wilco Verbruggen zltoveghel@zlto.nl     0413 - 211342  

        

Vice voorziMer - Omgeving en Milieu 

Wern van Asseldonk      0413 - 212006 

 

Ontwikkeling - Paddenstoelen 

Jean - Paul van der Aa      0413 - 212883 

 

Omgeving - Water - Rundveehouderij 

Mar. 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 
Boomteelt en vaste planten    Akkerbouw + Vollegrond tuinbouw 

Theo Vilier  0492 - 463041  vacature 

  

Pluimvee     Met de klas de boer op 

Mark van Duijnhoven  0413 - 364001  Lia Verhagen 0413 - 342463 


