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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van 
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties 
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom! 
 

Komend voorjaar beginnen we met een beregeningsverbod 
Of niet? Die dreiging hangt ons in elk geval boven het hoofd. 
De grond is namelijk nog steeds kurkdroog. Ook na enkele buitjes 
afgelopen dagen. Op veel plekken in onze regio staat de grondwaterstand 
ruim 1 meter onder het gemiddelde niveau van eind november.  
 

Om het grondwaterpeil weer op een goed niveau te krijgen is een 
kletsnatte winter nodig. Waarbij we ook nog het regenwater zo lang 
mogelijk moeten vasthouden. Dat is niet alleen nodig om klaar te zijn voor 
een volgend groeiseizoen, maar ook voldoende mogelijkheden te houden 
voor beregenen uit grondwater.  
 

De waterschappen geven nu al aan dat wanneer de grondwaterstand niet 
drastisch stijgt, er een verbod dreigt voor grondwaterberegening.  
Te beginnen met grasland, maar andere gewassen worden niet 
uitgesloten. 
ZLTO vindt dat ons dat niet mag overkomen. De werkorganisatie van 
ZLTO heeft hierover al verschillende gesprekken gehad met het 
waterschap, de provincie en natuurorganisaties. 
 

Zelf doen! 
Tegelijkertijd moeten wij zelf als afdeling en als leden ook aan de slag. 
Dat betekent: alle regen die komende maanden valt vasthouden en laten 
intrekken in de ondergrond. Dat kan op verschillende manieren:  

 op het land: grasland en maisland kan best enige tijd waterplassen 
verdragen. Het water trekt vanzelf de grond wel in. 

 in de bodem: zorg voor losse grond, breek de storende lagen, zodat 
het water ook dieper kan infiltreren 

 in de ondergrond: probeer met drainage en peilgestuurde drainage 
zoveel mogelijk water in het perceel te krijgen 

 in de sloot: zet de LOP-stuwen zo hoog mogelijk. Als u plankjes mist, 
vraag ze dan aan bij het waterschap. Of als het een eigen sloot 
betreft: een schot of een kuub zand doet wonderen! 

 

Alleen als we samenwerken, kunnen we een beregeningsverbod 
voorkomen.  
Het motto is: het algemeen belang is gelijk aan het eigen belang.  
 

Advies nodig van de gebiedsbeheerder van het waterschap? 
Bel naar Boxtel: 0411 – 618 618 of mail naar info@dommel.nl De 
gebiedsbeheerder in de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende is 
Bart Simons. In de gemeenten Waalre en Valkenswaard is dat Tiny 
Smulders. Zie ook https://www.dommel.nl/algemeen-glm/agrariers/negen-
gebiedsbeheerders-in-het-veld.html  
 

Als afdeling willen we inventariseren aan welke maatregelen er 
behoefte is. Om deze reden sturen wij separaat met deze e-mail een 
inventarisatieformulier mee. Deze kunt u invullen en per e-mail aan 
ons retourneren.  

Wilt u meer informatie over de 
genoemde onderwerpen of 
heeft u ‘voer’ voor onze 
bestuursleden?  Belt u gerust: 
 

 

Mark van Kuijk 
        040-2016728 / 06-53643735 

fa.vankuijk@gmail.com 
Voorzitter 
RO Aalst-Waalre 
 

Erik Valkenburg 
 06-51786396 
erik_valkenburg@hotmail.com 
Vice-voorzitter 
RO Cranendonck 
 

Johan Bax 
 040-2060856 / 06-52667795 
johan.bax@hslnet.nl 
Secretaris  
Landbouw en Samenleving 
 

Mien Vermeer-van den Broek 
 040-2263703 / 06-20372506 
jenw.vermeer@planet.nl 
Penningmeester 
PR en Communicatie 
RO Heeze-Leende 
 

Leo van Velthoven 
        040-2062557 / 06-22522711 

ut-worteleindje@live.nl 
Natuur&landschap, Flora&fauna 
Water 
 

Truus Phifrons-van de Ven 
        040-2014139 / 06-36072934 

tphifrons@hotmail.com 
RO Valkenswaard 
 

Anja van Stipdonk-Kersten 
        06-52377774 

stiptagro@gmail.com 
 

Rob Meeuwissen 
        06-51317492 

admin@meeuwissenvof.com 
 

Relatiebeheerder: 
 

Patrick van de Rijdt 
        06-21232593 

patrick.van.de.rijdt@zlto.nl 
 

ZLTO-Contactcentrum: 
073 – 217 33 33 

 

 

 
Secretariaat: 

Strijperstraat 73 
5595 GB  LEENDE
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Overleg met de gemeente Cranendonck 

Op dinsdag 27 november heeft een afvaardiging van onze afdeling weer een bestuurlijk overleg gehad 
met het College van Burgemeester en Wethouders van Cranendonck. Dit keer waren we te gast bij de 
familie Verdonschot op Hugten in Maarheeze. 
Nadat we hartelijk ontvangen zijn door familie Verdonschot heeft Henk tijdens een bezichtiging van het 
varkensbedrijf uitleg gegeven over het ontstaan van zijn bedrijf en wat zijn drijfveer is om hier te 
ondernemen. Daarnaast is er uitgebreid besproken welke aanpassingen zij moeten doen in het kader 
van de versnelde transitie duurzame veehouderij en tegen welke problemen ze dan aanlopen. 
Daarna is er kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester van Cranendonck: Roland van Kessel.  
 

Met de bestuurders en medewerkers van de gemeente hebben we vervolgens een overleg gehad 
waarbij de volgende onderwerpen zijn besproken namelijk: 

- Waterberging Burgskens / Het Goor; waarop de gemeente heeft aangegeven de waterberging 
aan het Stepke te zullen gaan aanpassen. Over de waterbergingen op landbouwgronden wordt 
nog druk overleg gevoerd. 

- Versnelde transitie duurzame veehouderij / provinciaal beleid; waarover we hebben afgesproken 
dat ZLTO de gemeente de grootste knelpunten zal aanreiken. 

- Sociale werkstage; waarmee we de aanwezigen en geïnteresseerde medewerkers van de 
gemeente hebben uitgenodigd een dagdeel op onze bedrijven mee te kunnen lopen om zo over 
en weer begrip te kweken en aan de keukentafel informatie uit te wisselen. 

- Stand van zaken met betrekking tot glasvezel; het grote knelpunt bleek hem uiteindelijk toch te 
zitten in de eventuele bodemverontreiniging. Inmiddels zijn er oplossingen gevonden voor de 
laatste knelpunten zodat de aanleg op korte termijn van start kan gaan. 

- Herinrichting wegen zoals bijvoorbeeld de afsluiting van de Stationsstraat en de herinrichting van 
de Hugterweg; Hierover worden vervolgafspraken ingepland. 

- De jacht op wilde zwijnen; waar we nadrukkelijk hebben gevraagd maximaal te faciliteren om 
schade aan gronden en gewassen en verkeersongevallen zoveel mogelijk te beperken. 

- Ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied / het project Buitenkans kunnen we 
aangegeven dat de planning van de gemeente is aangepast en dat het waarschijnlijk niet eerder 
wordt dan eind 2020 dat het nieuwe omgevingsplan van kracht wordt. 

- De masterclass Mijn koers heeft enkele weken terug plaatsgevonden. Deze is goed ontvangen 
door de aanwezigen en op 12 december vind een vervolg plaats 

Zo ziet u dat er weer van alles is besproken en even is bijgepraat over de stand van zaken.  
 

Kennisbijeenkomsten winter 
Bij voldoende animo willen we als ZLTO afdeling deze winterperiode kennisbijeenkomsten aanbieden 
aan onze leden. Hierbij kan gedacht worden aan een spuitlicentiebijeenkomst, bedrijfshulpverlening of 
natuurbeheer, maar mogelijk heeft u zelf ook nog wensen. Geïnteresseerd? Laat het ons weten via 
zltogrooteheide@zlto.nl. 
 
Belangrijke data 
 

 Donderdag 6 december:  Themabijeenkomst ‘Landbouw’ 
 (19.00 uur – 21.30 uur, Waterschapshuis in Boxtel) 

 

 Donderdag 13 december: Master class ‘Mijn koers’ voor agrarische ondernemers in Cranendonck 
 (19.30 uur – 21.30 uur, gemeentehuis Cranendonck, aanmelden via   
  www.cranendonck.nl/ondernemen) 

 

 Dinsdag 5 februari 2019:  Toneelavond in Dorpshuis Valentijn in Sterksel 
 

 Maandag 18 maart 2019:  Jaarvergadering 
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