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Van de redactie, 
 

Voor jullie ligt alweer de kersteditie van de 
Ploeg. Het jaar is voorbij voordat je er erg 
in hebt. We hebben ook deze editie weer 
met veel plezier voor jullie samengesteld.  
 
Kerstmis is, vind ik tenminste, een mooie 
tijd om eens aan andere dingen te denken 
dan aan werk.  Oké, ook bij ons gaat  het 
dagelijkse werk gewoon door, maar verder 
gaat alles een versnelling lager. Je leest 
wat meer, bakje koffie meer.  
 
We hebben ook  voor deze editie weer een 
aantal leuke, interessante onderwerpen 
gevonden, zoals jullie in de inhoudsopgave 
kunnen zien. We zijn overigens altijd op zoek naar mensen die een interessant 
verhaal hebben, denk daarbij aan de rubrieken: De hobby van, een dag uit het 
leven van en er was eens een boer. Dus ben je iemand die zijn of haar verhaal wil 
delen met ons of ken je zo iemand? Laat het ons weten.  
 
Verder hebben we de actuele zaken vanuit de diverse sectoren. Daarbij moet ik 
wel zeggen dat de regelgeving tegenwoordig soms  sneller veranderd dan het 
weer en de artikelen in de Ploeg al vóór december ingeleverd zijn, dus misschien 
soms ook al weer ingehaald door de actualiteit.  
 
In de vorige Ploeg heeft Ronald (van Leeuwen) afscheid genomen van de lezers, 
wij zijn blij dat we een hele goede opvolger hebben gevonden in de persoon van 
Horry Gouvernante, de levenspartner van Henk Kuijpers. Zij zal zich in de 
volgende Ploeg aan jullie voorstellen.  Horry, welkom bij de club. Ronald we gaan 
jou missen.  
 
Rest mij nog om jullie, namens de hele redactie van De Ploeg, hele fijne 
feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar te wensen! 
 

Dirk Hoogendoorn. 
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Van de voorzitter, 
 
Storm 
Een paar weken geleden, op zondag, stormde het stevig. De herfstbladeren 
gingen alle kanten op. Niet alleen buiten stormde het. Ook in bestuurlijk Noord-
Brabant en Deurne is het allesbehalve rustig. Letterlijk de storm van 23 juni nog. 
De schade die toen is ontstaan is grotendeels hersteld. Niet voor iedereen is het 
daarmee afgedaan. Een deel van de bedrijven krijgen de stormschade, met 
daarbij horende ijsballenregen, niet vergoed van hun verzekering. Wat ZLTO 
betreft: dat moet worden opgelost. Inmiddels heeft ZLTO verdere juridische 
stappen gezet om alsnog een vergoeding af te dwingen. En dan nog de plannen 
van enkele weken geleden: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakten 
bekend om ‘de overbelasting door stikstof’aan te pakken. Daartoe willen ze de 
Verordening Stikstof aanpassen. Alle stallen die pas in 2028 aan de gestelde 
eisen zouden moeten voldoen, moeten dat (volgens de voorstellen) al per 2020 
doen. Dat is dus over 3 jaar. Let wel: we praten niet over bedrijfsniveau maar 
over stalniveau. 
Dat betekent dat alle (varkens)bedrijven die intern gesaldeerd hebben, hun 
oudere stallen alsnog binnen 3 jaar moeten aanpassen. En dat terwijl ze zwaar 
geïnvesteerd hebben om met hun bedrijf aan de gestelde eisen te voldoen. Dat 
kan niet waar zijn. Alle rundveestallen moeten in 2020 ook aan de emissie-eisen 
voldoen. Hoe? Geen flauw idee hoe dat technisch moet en al helemaal niet hoe 
dat financieel voor mekaar te krijgen. Om over allerlei andere veehouderijtakken 
nog maar te zwijgen.  
Onze gezinsbedrijven worden door deze voorstellen knalhard geraakt. Hier 
wordt het onmogelijke gevraagd van ons. Dat kán zoals gezegd niet waar zijn.  
Als gezinsbedrijf zijn we steeds druk in de weer om een eerlijk gezinsinkomen te 
verdienen. Afgelopen jaren zijn er heel veel uitdagingen op ons pad gekomen. 
Die hebben we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Tot op heden. Met 
de voorstellen zoals die nu door Gedeputeerde Staten zijn gedaan, zie ik voor de 
gewone gezinsbedrijven geen mogelijkheden meer om aan de eisen te kunnen 
voldoen.  
Wat mij betreft als voorzitter van de ZLTO-afdeling Deurne moeten we hier hard 
tegenin gaan. En ik  weet dat we daarin binnen heel ZLTO volop steun hebben. 
Wat mij betreft is de storm dus nog niet ten einde. 

  
Ik wens u allen, namens het hele bestuur van ZLTO Deurne, Fijne Feestdagen en een 
mooi en succesvol 2017 toe! 
William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne. 
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Van de bestuurstafel:  

 

Excursie met Marinus Biemans 
Op vrijdag 18 november zijn we op uitnodiging van Gemeente Deurne samen 
met wethouder Marinus Biemans en ambtenaar Wendela de Ridder op excursie 
geweest bij een aantal leden. Het doel van deze excursie was om de wethouder 
een duidelijk beeld te geven van de agrarische sector. We werden om half 10 
ontvangen in de prachtige ontvangstruimte op het bedrijf van de familie van 
Paassen. John gaf een boeiende en heldere presentatie over de historie en 
toekomst van zijn varkensbedrijf. Verder heeft hij uitleg gegeven over het 
ontstaan, de ontwikkeling van en de huidige situatie bij KUMAC. Iwan Gijsbers 
gaf op het bedrijf van John ook zijn presentatie. Hij was het tweede 
varkensbedrijf in Nederland dat volgens een concept varkens ging houden. Naast 
de varkens heeft Iwan natuurlijk ook nog zijn adviesbedrijf. Tot slot hebben we 
een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van John en José de Groot uit 
Liessel. Helaas zullen zij op de locatie aan de Snoertsebaan moeten gaan 
vertrekken in verband met de aanleg van nieuwe natuur. We hebben prettig 
nader kennis gemaakt met wethouder Biemans en hopen dit richting de 
toekomst verder door te kunnen zetten 

N270 
Al langere tijd wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de reconstructie van 
de N270 tussen knooppunt Walsberg en de provinciegrens met Limburg. De 
reconstructie van de N270 zorgt voor een vergroting van de verkeersveiligheid 
en een betere doorstroming van het verkeer op de hoofdrijbaan en de 
aansluitende wegen. De Provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeente 
Deurne hebben dit uitgewerkt in een Principeplan. Er hebben een drietal 
rondetafelsessies plaatsgevonden waar de plannen zijn toegelicht en waar 
vragen gesteld konden worden. Yvon Lenssen zit namen ZLTO Deurne in de 
klankbordgroep en volgt de voortgang van dit project. Mocht je vragen hebben, 
stuur dan een mail naar zltodeurne@zlto.nl .  

Agrarisch café  
Eind november zijn we met onze partners bij elkaar gekomen voor de organisatie 
van een nieuwe editie van het agrarisch café. De datum, locatie en de gasten 
worden zo spoedig mogelijk via de mail gecommuniceerd. Dick Kroot zal de 
avond leiden, samen met Mariëlle van Lieshout.  
 
Ziet u graag een onderwerp op de agenda van onze maandelijkse bestuursvergadering, 
meld dit dan via de mail zltodeurne@zlto.nl  of bel met één van onze bestuursleden.  

mailto:zltodeurne@zlto.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM58Sxq4PPAhWI8RQKHQqsBqsQjRwIBw&url=http://centrecourt.nl/actueel/nieuws/2014/09/stemrecht-van-minderjarige-leden-hoe-zit-dat-bij-jouw-club/&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNFpencHXUgqEx6mn7xNEVCN9u5RSA&ust=1473546659730795
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Vakgroep Rundvee: 

20 november 2016 
 
Sinds de vorige uitgave van de Ploeg is er in onze sector alweer veel gebeurd. 
Den Haag weet niet meer hoe ze de problematiek rondom het fosfaatplafond op 
moeten lossen, er is geen zekerheid op behoud van derogatie voor de komende 
jaren en daarnaast staan maatschappelijke punten zoals weidegang en 
maatschappelijke verantwoording bovenaan de politieke agenda. Positief punt is 
zeker de aantrekkende melkprijs waarop iedereen gehoopt had en die bij 
iedereen zeer welkom is. 
 
Onze staatssecretaris heeft enige tijd geleden aangegeven dat er wat betreft 
wetgeving op korte termijn niets doorgevoerd kan worden om de 
fosfaatproductie te beperken. Beperking van de fosfaatproductie moet dus 
gereguleerd gaan worden vanuit de sector zelf. Fosfaatrechten invoeren op 1 
januari 2017 blijkt “staatssteun” te zijn die in Brussel niet goedgekeurd gaat 
worden. Eind november zijn daarnaast de gemaakte afspraken rond het stikstof-
/amoniakbeleid acht jaar naar voren gehaald. Het drastisch vervroegen van dit 
beleid gaat met name de rundveehouderij raken. 
Maar hoe kan het toch zo uit de hand gelopen zijn met onze fosfaatproductie? 
Waarom is er vanuit Den Haag en de sector niet eerder ingegrepen? De 
waarschuwingen die jaren geleden al gegeven zijn over het mogelijk 
overschrijden van het fosfaatplafond zijn volledig genegeerd. En nu, om vijf voor 
twaalf is het paniek! Dit mogen onze hoofdbestuurders zich ook aantrekken. 
 
Paniek is er zeker om de landelijke derogatie te mogen behouden en te kunnen 
verlengen. Een groot gedeelte van de Nederlandse melkveehouders maakt 
gebruik van de derogatie. Ik denk zeker dat het belangrijk is dat bedrijven in 
ieder geval de keus hebben om wel of niet deel te kunnen nemen  hieraan. Valt 
de derogatie weg, dan betekent dit niet alleen een strop voor de Nederlandse 
melkveehouderij, maar zeker ook voor andere sectoren die, door de extra 
rundveemest op de markt, op kosten gejaagd zullen worden. 
 
Sinds half november is er een eerste opzet gemaakt om de fosfaatproductie 
vanuit de sector te reduceren. LTO, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en de Rabobank 
hebben hieraan bijgedragen en zijn tot een fosfaatakkoord gekomen. Het 
akkoord bestaat uit drie pijlers:   
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- Verlaging fosforgehaltes in mengvoer. Hierdoor zal het fosfaatgehalte in 
mest verlaagd worden.  

- Fiscale voordelen bij beëindigen van bedrijf, en een premie op elke 
afgestoten melkkoe die niet doorverkocht wordt aan een andere 
melkveehouder.  

- Binnen de zuivelondernemingen een “quotering” instellen. Voor alle te 
veel aangeleverde melk geldt een korting op de melkprijs.  

Een aantal pijlers moet al intreden op 1 januari 2017. Melkveehouders die na de 
pijldatum, 2 juli 2015, niet zijn gegroeid met aantal stuks vee zullen zoveel 
mogelijk worden ontzien in het pakket.  
Op de website van de Rijksoverheid en de ZLTO staan alle pijlers uitgebreid 
omschreven en via deze sites wordt u ook goed op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in het fosfaatakkoord.  
 
Ik hoop tegen de tijd dat deze editie van de Ploeg verschijnt dat er al meer 
duidelijk is over het voorgestelde fosfaatakkoord. De onzekerheid die we de 
afgelopen tijd allemaal mee hebben gemaakt over de onduidelijk in onze sector 
doet niemand goed. Duidelijkheid over het akkoord wat er ligt is ontzettend 
belangrijk om onze bedrijfsvoering daar op aan te kunnen passen en vooruit te 
kunnen blijven kijken. 
 

Alvast fijne feestdagen iedereen. 
Met vriendelijke groeten,  

Yvon Lenssen  
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Vakgroep Varkens: 

Er staat hele wat op stapel binnen de varkenshouderij. Denk eens aan de steeds 
verder gaande samenwerking tussen de NVV en LTO-vakgroep Varkenshouderij. 
De afgelopen weken waren er raadplegingsbijeenkomsten voor alle 
varkenshouders. Daar bleek veel draagvlak voor een vergaande samenwerking. 
Maar ook was duidelijk dat de nodige zaken nog geregeld moeten worden. Daar 
zijn we dan ook druk mee in de weer. 
Een ander punt is de gezondheid van onze dieren. Zoals ik al schreef in de 
Nieuwe Oogst: gezonde dieren zijn de basis voor een gezond bedrijf. Op onze 
bedrijven zijn we daar iedere dag druk mee. Maar ook als ZLTO, samen met 
anderen, heeft het voorkómen van insleep van besmettelijke ziekten onze volle 
aandacht. We moeten er niet aan denken dat bijvoorbeeld Afrikaanse 
Varkenspest ons land binnenkomt. Landelijk en Europees dringen wij aan op 
strengere eisen voor reiniging en ontsmetting van veewagens, afkomstig uit het 
buitenland. Verder moet ieder van ons de hygiëne op zijn bedrijf extra in de 
gaten houden. 
De vogelgriep begint ook een steeds grotere bedreiging te worden. Misschien 
niet direct voor varkensbedrijven (tenzij er pluimvee op het bedrijf aanwezig is). 
Maar ingeval van een uitbraak komen er vervoersbeperkingen en daar hebben 
we dan wel weer last van. Zorg voor voldoende voervoorraad en zorg er verder 
voor dat (voer)wagens op het bedrijf goed gereinigd en ontsmet kunnen worden.  
Tot slot goed nieuws: vanaf 1 januari 2017 komen er ruimere mogelijkheden 
voor het gebruik van 2e keus diergeneesmiddelen. De zogenaamde gewijzigde 
UDD-regeling wordt dan van kracht. Met name varkensbedrijven met een laag 
antibioticagebruik krijgen een aantal vrijstellingen. Het voert hier te ver om die 
allemaal in detail te bespreken. Graag verwijs ik naar  onderstaande link 
waarachter de folder staat met meer informatie. 
En dan echt het laatste. Volgend jaar belooft, volgens de huidige verwachtingen, 
een goed varkensjaar te worden. Ik weet dat voorspellingen altijd anders kunnen 
uitpakken, maar toch. Wij verheugen ons erop om ook volgend jaar er weer 
samen tegenaan te gaan voor een sterke en vooral ook gezonde 
varkenshouderij. 
 

Fijne Feestdagen, William Meulendijks. 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/11/Zorgvuldig-gebruik-antibiotica-

in-de-veehouderij.pdf 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/11/Zorgvuldig-gebruik-antibiotica-in-de-veehouderij.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/11/Zorgvuldig-gebruik-antibiotica-in-de-veehouderij.pdf
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Portefeuille Water: 
 
03 december 2016 
 
Enkele weken gelden heb ik samen met ZLTO afdeling Asten een gesprek gehad 
met waterschap Aa en Maas. Dit gesprek had betrekking op de wateroverlast die 
we hebben gehad het afgelopen jaar. Onder meer de volgende punten zijn 
besproken, en ons is toegezegd dat hier oftewel verder onderzoek naar wordt 
gedaan dan wel actie op wordt ondernomen: 
 

 Maaibeleid wordt aangepast waar nodig. Proberen Flora en Faunawet 
aan te passen mbt het niet voor 1 juni mogen maaien. Indien het niet 
lukt, praktijkgericht tijdig uitzondering aanvragen, zodat er toch 
gemaaid mag worden voor 1 juni. 

 Onderzoeken of er afspraken gemaakt kunnen worden met de 
landbouw om tijdelijk water te bergen tegen een vergoeding. De 
waterbergingsgebieden  zoals deze nu zijn ingericht, zijn niet altijd 
effectief genoeg of voldoende. 

 De inzet en werking van het Starkriet  wordt nader bekeken. Deze had 
namelijk niet het gewenste effect. 

 Het peilbeheer: GGOR in Asten en Heusden rondom het Aa-dal gaat 
hier een onderdeel van zijn. 

 Het peilbeheer in de peel: De Peel wordt onder water gezet, waardoor 
de waterbergingscapaciteit afneemt. Hoe gaan ze dit opvangen en is de 
afvoer hier op berekend ? 

 Het meanderen van de beken wordt geëvalueerd en hier wordt lering 
uit getrokken voor de toekomst. 

 Telefoonnummers en namen van de verantwoordelijke 
waterschapmedewerkers moeten beter op de website vindbaar zijn. En 
eventueel bekend zijn bij het ZLTO bestuur. 

 

Schade  
Op dit moment druppelen er nog schademeldingen binnen, indienen van 
schades kan nog altijd! Het algemeen bestuur geeft aan dat het gros van de 
schademeldingen voor 1-2-2017 afgehandeld moet zijn. Ze werken in 
gebiedsclusters. Degene die het eerst zijn schade heeft gemeld, wordt ook het 
eerst behandeld. Schades lager dan € 50.000,- worden door het waterschap zelf 
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afgehandeld. Schades hoger dan € 50.000,- worden doorgezet naar de 
verzekering. Als het een schade betreft in een gebied met dezelfde oorzaak, 
bijvoorbeeld een stuw die niet functioneerde, dan wordt dit geclusterd. Het 
wordt dan een schademelding die al snel boven de € 50.000,- uitkomt  en dus 
door gaat naar de verzekering. Volgens het waterschap zou dit geen verschil 
moeten maken. Op 24 november jl. is bekend geworden dat het waterschap de 
eerste 40 schadeclaims (gezamenlijk goed voor een schade van € 500.000,-) 
heeft afgewezen.  Ongeveer 35 daarvan hebben betrekking op schades in 
Deurne, Asten en Someren. Wij als ZLTO zijn dan ook uiterst ontevreden met 
deze uitkomst en gaan kijken of dit juridisch wel klopt.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen op dit vlak, stuur dan een mailtje naar  
Johan.elshof@zlto.nl   
(specialist Water & Bodem).  
 

Gemeentelijk maaibeleid 
Ook hebben we samen met de gemeente Deurne het nieuwe maaibeleid 
geëvalueerd. De zuidelijke helft is begin 2016 gemaaid (dit is het gebied ten 
zuiden van de spoorlijn), dit is redelijk goed verlopen op enkele punten na. We 
hadden vooral kritiek op het tijdstip van maaien. Dit is pas uitgevoerd rond april, 
toen de eerste bieten al gezaaid en de eerste aardappelen al gepoot waren. Wij 
stellen dan ook voor om in november/december te beginnen met maaien, dan 
kan het water beter weg en hebben de agrariërs minder overlast.  
Het  zwerfafval is ook een steeds groter wordend probleem. Dit wordt nu door 
de gemeentewerkers uit het maaisel gehaald, maar wethouder Helm Verhees 
denkt er aan om dit tegen een vergoeding door verengingen te laten doen.  
Door de wateroverlast begin 2016 is ook gebleken dat veel sloten en duikers 
dicht zitten of te ondiep zijn. Hiervoor heeft de wethouder in de begroting € 
100.000,- vrij gemaakt om de knelpunten op te lossen.    
 
Rest mij nog om u allen prettige feestdagen te wensen, en een gezond en 
succesvol 2017! 
 

John Verhoeven. 
 

 
 

 

mailto:Johan.elshof@zlto.nl
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ZLTO Deurne: nieuwe website én afdelingssite  

 
Begin januari krijgt ZLTO een nieuwe website. Met deze website wil ZLTO de 
informatievoorziening aan leden verder verbeteren en uitbreiden. Naast de 
publiek toegankelijke pagina’s kent de nieuwe website ook een Ledennet. Dit zijn 
aparte pagina’s, exclusief voor leden van ZLTO. En natuurlijk zijn alle afdelingen 
ook duidelijk zichtbaar en herkenbaar op de nieuwe ZLTO-website. Iedere 
afdeling heeft een eigen plek waar leden het nieuws, de agenda, fotoboeken en 
andere informatie over hun afdeling kunnen vinden. 
 
Op het ZLTO Ledennet vinden leden nieuws en informatie,  afgestemd op hun 
persoonlijke voorkeuren zoals sector, afdeling en thema’s. Deze persoonlijke 
voorkeuren kunnen aangepast worden, bijvoorbeeld door te kiezen hoe vaak 
men de nieuwsbrief wil ontvangen, welk sectornieuws men wil volgen, en welke 
thema’s relevant zijn.  
 
Na de lancering van de nieuwe website begin januari, ontvangen leden een mail 
met persoonlijke inloggegevens die toegang geven tot het ZLTO Ledennet. Na de 
eerste keer inloggen kan men aangeven om ingelogd te willen blijven. Dan ziet 
men bij het bezoeken van ZLTO.nl steeds de persoonlijke pagina.  
 
Via de ZLTO nieuwsbrief en Nieuwe Oogst houden we leden op de hoogte van de 
ontwikkeling van de website, afdelingssite en het ledennet. 
 
Mochten er vragen zijn dan kunt u contact met mij opnemen. 
Heeft u geen E-mailadres of is dit E-mailadres niet bekend bij ZLTO geef dit dan 
zo spoedig mogelijk door.  
 

Mariëlle van Lieshout 
06-24877718 
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Glasvezel in het buitengebied: Deurne wil glasvezel! 

De gemeente Deurne wil graag glasvezel voor haar inwoners. Zowel voor de 
kernen van Deurne als voor het buitengebied. De gemeente legt zelf geen 
glasvezel aan. Dit gebeurt door bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. De 
gemeente is dan ook afhankelijk van marktpartijen uit de glasvezelbranche.   

Samenwerking gemeentes 
Om een glasvezelnetwerk gerealiseerd te krijgen is schaalgrootte een belangrijk 
aspect. Indien er een groter netwerk gerealiseerd kan worden, is dit 
interessanter voor de marktpartijen. Om deze reden werken we samen met 
diverse andere gemeentes uit de regio. In juli is er een bestuurlijke en ambtelijke 
werkgroep opgericht om het proces van de aanleg van glasvezel te begeleiden. 
Samen onderzoeken we de mogelijkheden en spreken we af onder welke 
voorwaarden een netwerk gerealiseerd kan worden. 

Mabib heeft afgezien van lening Breedbandfonds 
Eind 2015 meldde de firma Mabib zich als partij die een glasvezelnetwerk zou 
kunnen realiseren in de buitengebieden van de samenwerkende gemeentes, 
waaronder Deurne. Mabib was voornemens om een lening af te sluiten bij het 
Breedbandfonds. Dit fonds is door de provincie Noord-Brabant in het leven 
geroepen om de realisatie van glasvezelnetwerken te bespoedigen. Verder heeft 
Mabib aan de gemeentes verzocht of zij de legeskosten voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk konden verlagen. Dit hebben de gemeentes gedaan, ook de 
gemeente Deurne. Door het aanvragen van de lening bij het Breedbandfonds – 
en verlaging van de leges door de gemeenten – was er een reële kans dat Mabib 
eind 2016 zou starten met de realisatie van een glasvezelnetwerk. In oktober 
heeft Mabib aangegeven geen gebruik meer te willen maken van een lening van 
het Breedbandfonds. Hiermee kwam de samenwerking met Mabib onder druk te 
staan. Er werden namelijk door Mabib aangepaste voorwaarden gesteld die 
nadelige gevolgen hadden voor de deelnemende gemeentes.  

Mogelijkheden om glasvezelnetwerk gerealiseerd te krijgen 
Momenteel zijn we zowel binnen gemeente Deurne, als samen met de 
gemeenten uit de regio aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om een 
glasvezelnetwerk gerealiseerd te krijgen. Mabib is hierbij nog steeds een partij 
waarmee we samen willen werken bij de aanleg van een glasvezelnetwerk. Op 
korte termijn komen bestuurders uit de regio bij elkaar om de aangepaste 
voorwaarden van Mabib te bespreken. We zullen een gemeenschappelijk 
standpunt innemen richting Mabib. Mochten Mabib en de gemeentes er samen 
uitkomen, dan staat er niets meer in de weg om een glasvezelnetwerk te 
realiseren in de buitengebieden. 
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Rundveestudieclub Deurne: 

Vrijdag 28 oktober: de jaarlijkse excursie 
van Rundveestudieclub Deurne.  De 
bestemming was het mooie Limburg, 
naar het plaatsje Sevenum. 
Dit jaar was er een groot leeftijdsverschil 
tussen de jongste en de oudste 
deelnemer. De jongste was namelijk 
enkele maanden oud en de leeftijd van 
de oudste houden we onder ons.  
De dag startte bij het bedrijf van de familie Philipsen. Deze familie melkt 200 
koeien met drie melkrobots in een vrij nieuwe stal. De familie Philpsen bestaat 
uit vader, moeder en zoon Lambert. Lambert gaf een rondleiding over het 
bedrijf. We begonnen bij de kaasmakerij. De moeder van Lambert maakt van een 
gedeelte van de melk kaas. Ook kregen we een rondleiding door de stal. Op één 
robot werden de verse koeien gemolken en op de andere twee robots de andere 
koeien.  

Na de excursie bij de Familie Philipsen werd de 
excursie vervolgd bij de Familie Kersten. We startten 
met een lunch. Na de lunch werd er eerst een 
presentatie gegeven door Fons. Fons had het er 
tijdens zijn presentatie over dat een goede boer drie 
dingen moet zijn: een vakman, een manager én een 
ondernemer. Daarna werd er een rondleiding 
gegeven over het bedrijf. De familie Kersten heeft 
een divers bedrijf met drie takken. De hoofdtak is 
melkkoeien 
Daarnaast 

hebben ze 
een educatieve tak en twee 
vergaderruimtes. Natuurlijk kwam deze 
club voor de melkveetak. De familie 
Kersten heeft drie melkrobots, een 
mestrobot en een voerrobot (met twee 
mengwagens). Dus een vrij 
geautomatiseerd bedrijf. 
Deze dag was weer een mooi begin van 
het studieclubseizoen! 
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Damesstudieclub: 
 

Op 18 oktober jl. hadden we een bedrijfsbezoek aan de HyCare stal bij Schippers 
in Bladel: 
We werden welkom geheten door Daan Somers en Henk van Dingenen. Onder 
het  genot van koffie en thee vertelde Daan ons aan de hand van een 
powerpointpresentatie de geschiedenis en de grote nieuwbouwplannen van 
Schippers. Martien Schippers werkte bij een KI station in Hilvarenbeek; wegens 
een fusie werd hij op straat gezet. Hij kocht toen op 23-jarige leeftijd in Bladel 
een sigarenwinkeltje samen met zijn vrouw Maria. Hiermee ging hij de boer op 
en kwam erachter dat er behoefte was aan meer, zoals oormerken voor vee. Zo 
is het allemaal begonnen zo’n 50 jaar geleden. Schippers heeft inmiddels 12 
verkoopkantoren in Europa, is wereldwijd actief in 40 landen en heeft in totaal 
meer dan 350 werknemers. Inmiddels verkopen ze meer dan 10.000 producten 
voor de veehouderij. Schippers werkt aan preventie. Immers voorkomen is beter 
dan genezen.   
Zo ook de HyCare stal die wij mochten bezoeken. Henk leidde ons hier rond. Bij 
binnenkomst gaf hij Mieke een hand en liet middels een UV lamp zien hoeveel 
bacterieën er zo werden overgebracht.  Het eerste gedeelte was een traditionele 
stal zoals de meeste varkensboeren nu hebben. Er wordt hier schoongespoten 
met enkel water. De vloeren zijn niet gecoat en er is geen optimaal drinkwater.  
Het tweede gedeelte, de HyCare Rendementstal, is exact dezelfde stal maar hier 
worden alle concepten van MS Schippers toegepast. De wanden en vloeren zijn 
gecoat, dus porieën-vrij. De stal wordt na iedere ronde gereinigd en 
gedesinfecteerd. Het water wordt geoptimaliseerd en het ongedierte wordt 
bestreden. Zo wordt er alles aan gedaan om kruisbesmetting te voorkomen. Het 
is vrij eenvoudig om in elke bestaande stal toe te passen. De resultaten van 
HyCare zijn duidelijk. Het antibioticagebruik vermindert met meer dan 90%. We 
zagen ook dat er meer groei was bij de varkens. De varkens lagen er rustig en 
voldaan bij. Het is duidelijk dat het HyCare concept de kiemdruk verlaagd. Het 
schoonspuiten gaat ook veel gemakkelijker met de gecoate vloeren en wanden. 
Het werd ons duidelijk dat door middel van goede hygiëne er dus ook betere 
resultaten komen.  
Na afloop zijn we nog even de kroeg van Schippers in gedoken, en genoten van 
een hapje en een drankje. Zoals u ziet hebben we nog een mooie groepsfoto 
gemaakt en bij weggaan kregen we allemaal een stripboek over MS Schippers 
mee naar huis. Al met al een leerzame middag, zelfs  voor de geitenboerin  onder 
ons…. 



23 

 

 
Groetjes  
van de 
boerenvrouwen 
van Belgeren, 
 
Wilma en 
Melanie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data van de nog komende bijeenkomsten dit seizoen: 
Ook dames die geen lid zijn, zijn van harte welkom. Neem dan wel even contact op met 
Mieke van Paassen (paashof@planet.nl)of Marjan van Aert (info@famvanaert.demon.nl) 
 

 17 januari 2017: lezing door Mark Bankers van Fonz. Een bedrijf dat 
financiële oplossingen zoekt voor ondernemers. Locatie: Gerardushuis, 
Parkstraat 2 te Deurne. 

 7 februari 2017: workshop liquiditeitsprognose maken door ABAB (Rudy 
Tegels en Erik van Gorp). Locatie: Petra de Martines, Molenhof 12 te 

Deurne.  

 7 maart 2017: varkensmiddag - op bezoek bij Mieke van Paassen, 
Raktseweg 8 te Deurne. 

 Eind maart - begin april 2017: Excursie. 

Alle bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur. 
Voor vragen kun je contact opnemen met een van onderstaande dames. 

 
Met vriendelijke groet, 
Mieke van Paassen, Marjan van Aert, Petra Raijmakers  mts.raijmakers@comveeweb.nl, 

Marian van den Heuvel heuvel45@hetnet.nl  

 

mailto:paashof@planet.nl
mailto:info@famvanaert.demon.nl
mailto:mts.raijmakers@comveeweb.nl
mailto:heuvel45@hetnet.nl
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Project FoodLabPeel/Agri Meets Design: de familie Verberne 

 

Wij, familie Verberne-Manders, werden door de redactie benaderd om een 
verslag te schrijven over onze ervaringen met het FoodlabPeel/Agri meets 
Design project. 
 
Vorig jaar in de herfst werden we namelijk door Marjon Krol van de ZLTO 
benaderd om mee te doen. We hadden eerst onze bedenkingen want het zou 
starten en eindigen op de Dutch Design Week. Design daar hadden we allebei 
niet veel mee en wat voor een design product zou het dan moeten worden 
vroegen we ons af ?? Ondanks dat vonden we het toch een uitdaging om mee te 
doen. We hadden wel een ander soort vraag aan de kunstenaar. Dit was geen 
probleem en vandaar dat we geselecteerd werden.  
Voor diegenen die hiervan nog niets weten: Agri Meets Design is hét platform 
waar boeren en ontwerpers elkaar ontmoeten en samenwerken aan 
maatschappelijke vraagstukken. Door hun projecten, laat Agri meets Design zien 
hoe design slimme en vernieuwende oplossingen kan bieden voor de agri- en 
foodsector. Een belangrijk onderdeel van Agri meets Design is deelname aan de 
Dutch Design Week in Eindhoven.  De Peelregio in Brabant staat bekend om haar 
intensieve veehouderij. Met name door de dichtheid van intensieve 
veehouderijen staat de verbinding tussen boer, burger en omgeving daardoor 
onder druk. Door een positief verhaal te vertellen zou dit kunnen veranderen. 
Doel van dit project was dus om samen, zowel kunstenaar als boer, nieuwe 
positieve ideeën en concepten te ontwikkelen, die bijdragen aan de transitie van 
de Peel.  
Als eerste werd er bij de 5 deelnemende boeren, dus ook op ons melkveebedrijf 
een filmpje gemaakt met daarin de vraagstelling aan de kunstenaars. Die hadden 
dan de tijd om dit te bekijken en zich alvast te verdiepen.  
In het filmpje vertelden wij over onze intensieve melkveehouderij met oa. als 
neventak een gastenverblijf op het boerenerf in de vorm van een  authentieke 
woonwagen. En dat gasten die hier vertoeven op allerlei manieren kunnen 
kennismaken met het bedrijf: via een rondleiding, aanwezig zijn bij het melken, 
mee de kalveren melk geven/voeren, eitjes uithalen, een tractorrit etc. En dat 
we ons vooral richten op de doelgroep die wil onthaasten/ digitaal wil detoxen, 
dus een verblijf zonder TV en Wifi. Gasten ervaren en beleven dit als zeer 
positief.             
Onze vraag was daarom ook : Hoe wij de onthaasting, waar maatschappelijk zo’n 
behoefte aan is en die wij aan derden aanbieden, meer plek zouden kunnen 
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geven in ons eigen bedrijf én hoe we ons als bedrijf hierin verder door kunnen 
ontwikkelen. Er is namelijk veel onrust  in de melkveehouderij. Onder veel  
agrariërs leeft het gevoel mee te moeten in een race waarvan het einde niet in 
zicht is. Een race waar wij Peter, Hanneke en onze zoon Wils (die het bedrijf wil 
overnemen) niet echt graag aan mee willen doen. We willen vooral een 
levensvatbaar familiebedrijf blijven, met daarin kansen voor al onze kinderen die 
dit wensen. 
Vervolgens werden we uitgenodigd voor een speed-date-sessie tussen 6 boeren 
en 12 kunstenaars. Het was geen boer zoekt vrouw, maar boer zoekt kunstenaar, 
maar toch voelden we ons even zo. In een kleine ruimte heel knus en dicht bij 
elkaar in de KAS aan het Ketelhuisplein kregen iedere keer 2 kunstenaars de tijd 
om nader kennis te maken met de 6 boeren.  Uiteindelijk mochten er 5 koppels 
door.  
Na verloop van tijd vernamen we via de ZLTO dat wij een match hadden en 
werden gekoppeld aan Ester van de Wiel, ontwerper publieke ruimten uit 
Rotterdam. Al gauw bracht ze een eerste bezoek aan onze boerderij en zoals een 
kunstenaar het betaamd stond haar schrijfblok binnen de kortste keren helemaal 
vol. Je zag letterlijk door de bomen het bos niet meer, maar zelf ook creatief 
zijnd,  kon Hanneke er zich wel wat bij voorstellen. Ester noemde ons project 
‘Schetsen in de Toekomst’. 
Na diverse malen bij elkaar te hebben gezeten, kwamen we samen overeen om 
volgens de familietraditie een gemengd bedrijf voor 2020 te ontwikkelen. Op 
basis van de eventuele toekomstplannen van onze kinderen zijn er door Ester 
toekomstscenario’s geschetst, waar de grote schaal (Large bedrijf) van vader 
Peter en zoon Wils harmonieus samenwerkt met een reeks van kleinschalige 
nevenactiviteiten(Small Bedrijfjes) van de andere gezinsleden. Het plan is een 
soort van kleinschalige Mantel(zorg)onderneming voor onze jongste zoon Piet 
(wat hij kan behapstukken) met 
kippen/ei-verkoop, eventueel in 
combinatie met een paar geiten 
melken en de kalveren voeren, 
zodat gasten deze 
kleinschaligheid ook nog kunnen 
ervaren (naast het Large bedrijf). 
Voor de nog intensievere 
beleving heeft Ester daarom als 
uiteindelijk product een 
slaapwagen gemaakt, op het 
onderstel van een oude platte 
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wagen die opa Willem nog heeft gebruikt. Met daarin op zeildoek afgedrukt, een 
overzicht van de toekomstplannen van ons bedrijf op het bed en aan de wand 
100 jaar geschiedenis van ons familiebedrijf.  
Ook heeft ze hierin een 3-weg rotatiekruising (zoals in de stal ook daadwerkelijk 
met onze koeien is gebeurd)  toegepast op de gipsywagen (gekruist met 
landbouwwagens) die we al hadden. Daardoor kreeg de slaapwagen  het model 
van een kippenhok op wielen, genaamd Piet 3.0 (3-generaties Piet Verberne). 
We zijn best trots op het resultaat en het is een echt kunstwerk geworden, wat 
va. april 2017 ook echt gebruikt kan worden. Hij kan op diverse plekken op ons 
land worden geplaatst zodat de beleving voor de gast/burger heel puur wordt.  
Wij denken een stukje bij te kunnen dragen aan de transitie, door de 
bezoekende gasten/burgers het verhaal te vertellen tijdens de rondleiding, en de 
ervaringen die zij ondergaan bij het logeren in het kunst-object regelrecht op het 
platteland.  
Wij vinden ons project heel erg geslaagd. Je kunt natuurlijk niet in de toekomst 
kijken maar het schetsen is heel goed gelukt. Wie de wagen eens wil 
bewonderen kan via onze website contact opnemen. Vanaf april is er de 
mogelijkheid om een nachtje in de  slaapwagen te logeren. Mocht de lezer 
geïnteresseerd zijn in het verhaal van zoon Piet raadpleeg dan de OROskoop van 
oktober 2016. 
 
Peter en Hanneke Verberne en kinderen Marja, Wils, Ellen en Piet. 
www.schooteindhoeve.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schooteindhoeve.nl/
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Onze Jongeren: Willem Berkers 

 

Hallo, mijn naam is Willem Berkers. Ik ben 24 jaar oud 
en woon samen met onze Hetty, Nadine, Harm, 
Janneke, ons pap Mario en mam Wilma in het altijd 
bruisende Vlierden. Ik zit sinds vorig jaar met ons pap 
en mam in de VOF, maar ik ben hier wel via een 
omweg gekomen. Ik ben begonnen op het Hub van 
Doorne College in Deurne. Toen ik de keuze moest 
maken welke kant ik op moest, twijfelde ik tussen 
mechanisatie en groen/dierverzorging. Na wat wikken 
en wegen ben ik  de opleiding groen/dierverzorging 
gaan volgen. Ik heb mijn opleiding met een diploma 
mogen afsluiten en ben doorgegaan naar het MBO in 
Boxtel, waar ik landbouwmechanisatie heb 
gestudeerd. Na de opleiding heb ik 2,5 jaar in deze 
branche gewerkt bij twee verschillende bedrijven. De 

een gespecialiseerd in bosbouw/landbouwinrichting en de ander gespecialiseerd 
in het telen en verpakken van verschillende soorten babyleaf. Op een dag was ik 
het leven op de tractor beu en besloot ik dat het roer om moest.  
Ondertussen waren er thuis allerlei innovatieve plannen binnen het bedrijf, 
waardoor ik me steeds meer ging interesseren in de varkenshouderij. Dit heb ik 
thuis verteld en ik ben er samen met mijn ouders uitgekomen dat ik dat wel eens 
kon proberen. Ik ben toen een dag in de week naar het CitaVerde in Horst 
gegaan. Daar volgde ik de twee jaar durende opleiding varkenshouderij. De rest 
van de week ben ik gaan werken bij andere bedrijven. Ik heb in deze twee jaar bij 
drie verschillende bedrijven gewerkt. Ik heb hier veel ervaring mogen opdoen en 
heb gezien hoe verschillende ondernemers hun bedrijf runnen. 
 
Na deze opleiding ben ik direct thuis begonnen en zijn we een samenwerking 
gestart met de familie Swinkels in Asten-Heusden. We willen daar op termijn het 
zeugenbedrijf over te nemen, omdat de plannen thuis helaas niet zijn 
doorgegaan. Thuis hebben we begin dit jaar de laatste zeugen opgeruimd. Daar 
houden we nu speenbiggen,die we zelf afmesten in onze vleesvarkensstal in 
Meijel. Dit is een beetje hoe het bedrijf nu loopt.  
Iedere zondagmorgen na het werken sta ik op het voetbalveld bij mijn team 

SPV2, waar ik vorig jaar een kampioensfeestje mee heb mogen vieren. Daarnaast 
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ben ik afgelopen jaar Prins Carnaval geweest en zit ik in verschillende comités in 
Vlierden. 
Ik ben ook bestuurder van AJK de Peel en sinds september jl. mag ik mijzelf 
voorzitter noemen van deze mooie groep. Tijdens mijn tijd bij het AJK heb ik al 
veel mensen leren kennen en veel kennis opgedaan. Wij geven als AJK één keer 
per maand een leerzame en leuke info-avond met verschillende onderwerpen. 
Maar zoals jullie wel weten, is er aan kennis geen tekort binnen onze prachtige 
sector, maar aan ons IMAGO wel. In dit tijdperk, het tijdperk van Facebook, 
Twitter en Instagram, weet iedereen meteen alles en heeft iedereen ook zijn 
mening hierover, gefundeerd of niet. Dat is 
een groot probleem, want de politiek is ook 
veranderd. De politiek luistert niet meer 
naar feiten, maar naar emoties van mensen 
die vaak het verhaal niet weten en het vaak 
ook niet wíllen weten.  
Ik probeer zelf zoveel mogelijk het verhaal 
te vertellen van hoe onze sector in elkaar zit 
en hoe ik zelf te werk ga. Ik zit ook in het 
kickstartteam van het BAJK: dit is een 
project om op alle fronten van politiek tot 
de ngo's en de media, meer positieve 
aandacht te kweken voor onze sector.  
Verder hoop ik in de toekomst het bedrijf in 
Heusden te kunnen overnemen en daar een 
toekomstgericht, volhoudbaar bedrijf neer 
te zetten. Waar niet alleen ik, maar óók 
mijn buurtgenoten blij mee zullen zijn. Dit 
hoop ik te bereiken door open en 
transparant te blijven en door het 
toepassen van de nieuwste technieken.  
 
Ik hoop jullie bij deze genoeg te hebben verteld over mijzelf en over hoe ik de 
sector zie. 
 

Vriendelijke groet, Willem Berkers  
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In gesprek bij het boerenontbijt: een verslag  

 
Op 28 september vond op initiatief van ZLTO Deurne een boerenontbijt plaats. 
Locatie: bij John en Helma Verhoeven te Liessel, in de voergang van hun 
koeienstal. Een mooie ambiance, herkauwende koeien op de achtergrond, die 
zich  verder heel goed gedroegen.  Het prima ontbijt werd verzorgd door Het 
Streeckhuys en Natuurpoort de Peel. Het geheel zag er prachtig uit: een mooie 
lange tafel met aan beide zijden pakken stro die als zitplaats dienden. 
De opzet van het boerenontbijt was om boeren en mensen van allerlei 
organisaties uit Deurne met elkaar in gesprek te laten en te kijken wat er nodig is 
om meer begrip voor elkaar te krijgen. Dit gebeurde na het nuttigen van het 
ontbijt in vier groepen. Natuurlijk waren er in de tussentijd ook al heel wat 
gesprekken op gang gekomen. Deelnemende organisaties waren naast de ZLTO 
afdeling Deurne onder meer het Waterschap, dorpsraden uit diverse dorpen, de 
Rabobank, de Snoertseplak, het Peelnetwerk, Ondernemersvereniging Deurne, 
de gebiedscommissie Peelvenen, VVV Deurne, Wethouder Marinus Biemans 
(namens de gemeente Deurne) en mensen vanuit de recreatiehoek. In iedere 
groep zaten mensen met een verschillende achtergrond, de gesprekken 
verliepen open en constructief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stellingen werden toegelicht door voorzitter William Meulendijks: 
1. We staan in een periode waarin de manier waarop voedsel geproduceerd 
wordt en de ruimte waarbinnen dat moet gebeuren, het gesprek domineert. Er 
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worden bijna dagelijks discussies gevoerd over regels, onderzoeksrapporten, 
marktwerking, recreëren in de buitenruimte, etc. 
Hoe kan een stap gezet worden in een richting, zodanig dat boerenbedrijven 
levensvatbaar zijn én blijven, maar waarbij gerekend kan worden op 
maatschappelijk draagvlak in de Brabantse/Deurnese samenleving?  
2. Het Deurnese buitengebied is in beweging: ambitieuze jonge boeren willen een 
goed draaiend bedrijf, oudere boeren willen een goede invulling of sloopregeling 
voor lege stallen, burgers willen zo min mogelijk hinder ervaren, en buitenlui 
willen recreëren in een mooi buitengebied. 
Welke stappen kunnen alle partijen zetten om de verschillende belangen te 
verenigen, tegenstellingen te verzachten en meer begrip te krijgen voor elkaars 
standpunten? Hoe kan specifiek de Deurnese agrarische sector werken aan een 
positief imago? 
3. Een vitaal Deurnes platteland maken we met elkaar. We hebben wat dat 
betreft een gemeenschappelijk belang. 
Welke ideeën hebben jullie hier over? Welke ontwikkelingen en mogelijke 
(creatieve) oplossingen zien jullie om dit samen te bewerkstelligen? 
4. Stad en platteland hebben een gemeenschappelijke uitdaging als het gaat over 
gezonde voeding, energie, klimaat, natuur, biodiversiteit, (drink-)water, en 
beleving. 
Hoe kan hier concreet 'handen en voeten' aan gegeven worden? Wat zijn jullie 
ideeën hierover? Wat kunnen stad en platteland voor elkaar betekenen? Welke 
interessante cross-overs zijn mogelijk? 
 
Echte pasklare oplossingen zijn nog niet zomaar te geven, maar één ding was wel 
duidelijk: het woord communicatie kwam heel vaak voor. Over en weer moet 
meer gecommuniceerd worden. Er is niet altijd genoeg begrip voor elkaars 
situatie, omdat men elkaars mogelijkheden en moeilijkheden niet kent.  
 
Hierna zijn enkele gedane kreten, ideeën en suggesties opgesomd, zonder er nu 
verder op in te gaan: 

 Bezoekmogelijkheden bij agrariërs in beeld brengen. 

 Communicatie via Facebook. 

 Verenigingen/scholen uitnodigen om op bedrijven te komen helpen. 

 Fietsroutes langs boerenbedrijven. 

 Zonnepanelen van burgers op daken van boeren. 

 Herenboeren (naar voorbeeld van de gemeente Boxtel ) 

 Boerenmarkt 
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 Dagbesteding op boerenbedrijven. 

 Lespakketten op school, eventueel in combinatie met excursies. 

 Trots zijn op wat je doet beter uiten. 

 Agrarische activiteiten combineren met activiteiten van buiten de sector. 

 Meer biodiversiteit. 

 Mooi, landschappelijk ingepast boerenerf. 

 Geen financiële bijdragen voor sloop: eigen verantwoordelijkheid voor 
eigen terrein. 

 Personeel zo veel mogelijk uit de omgeving werven. 

 Begrip voor grote machines in het verkeer en omgekeerd. 

 Stukje historie kan soms belangrijk zijn. 

Toen alle groepen hun punten hadden toegelicht werd er nog even nagepraat en 
moesten er meerdere mensen al weer vertrekken naar een volgende afspraak. 
William bedankte alle aanwezigen voor hun deelname aan het ontbijt en wenste 
allen wel thuis. 
Het bestuur van ZLTO Deurne gaat met (een aantal van) deze stellingen aan de 
slag, door deze uit te werken in een aantal concrete activiteiten. Hierbij krijgen 
we ondersteuning van onze relatiebeheerder van ZLTO Den Bosch, Anke den 
Brouwer.  

Dirk Hoogendoorn. 
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Er was eens een boer…..: 

 
Even voorstellen: mijn naam is Bart Witteveen, 28 jaar en momenteel 
slager/ondernemer bij ’t Streeckhuys in Deurne. 
Slager, dat had ik tot twee jaar geleden nooit gedacht. Want er was geen twijfel 
mogelijk, ik zou het rundveebedrijf van mijn ouders overnemen: ik zou boer 
worden! De kwalen die een jaar of vijf geleden de kop opstaken – een hoestje, 
huiduitslag – we negeerden ze.  
De klachten namen toe. Onderzoek wees uit dat ik allergisch ben voor runderen. 
Ik kon er niks mee en bleef gewoon thuis op de Zonnewende met de Blonde 
d’Aquitaines en vleeskalveren werken. Ik dacht zelfs: dan leef ik maar een paar 
jaar korter. Maar op een gegeven moment was ik echt ziek. Mijn gezondheid 
ging achteruit, met name mijn longfunctie. Ik heb ook astma. Uiteindelijk was de 
dokter onverbiddelijk. Als ik niet zou stoppen, zou ik binnen tien jaar met een 
zuurstoffles lopen. Die boodschap kwam hard aan. 
Al jarenlang zorgden wij voor lekkere vleespakketten van onze eigen runderen 
voor familie en kennissen. Iedereen was hierover laaiend enthousiast! Daar 
ontstond bij ons het idee om dit uit te breiden middels een soort van 
boerderijwinkel, maar dan in of nabij het dorpscentrum. Ik zeg ‘ons’ omdat de 
ideeën zeker niet van mij alleen kwamen. Samen met mijn vader, moeder, zusje 
en mijn vriendin hebben we deze stap genomen. Ik ben dan ook ontzettend trots 
en dankbaar dat we deze uitdaging allemaal samen aangegaan zijn! 
Maar goed het idee is geboren, wat nu dan? Je bent niet zomaar van de een op 
de andere dag slager. Ik besloot eens te gaan kijken bij kennissen in Asten, de 
slagersbroers Johan en Hans Zeegers. Kijken wat hun vak inhoudt. Het beviel, en 
in juni 2015 ging ik bij Zeegers werken. Ondertussen rijpte in mijn hoofd het idee 
voor de ‘boerderijwinkel’. Ambachtelijk. En met eerlijke producten.  
Uiteindelijk kwam alles samen: Wij namen slagerij Zeegers over en aan het 
Haageind in Deurne verschenen ’t Streeckhuys en Vlees Unique; een 
streekproductenwinkel met een eigen slagerij. Samen met de Zeegers-broers 
verwerken we hier onze eigen runderen voor de winkel en zijn wij ook goed 
ingericht om huisslachtingen te verzorgen. Ik ben supertrots op wat we hebben 
neergezet. En ik voel me fit. Ik ben dan wel geen boer, maar het zit er dicht 
tegenaan. ...Dat ik de koeien niet meer in de wei kan zien, dat mis ik wel. 
Onze kernwaarden zijn: dierenwelzijn, kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Maar 
vooral erg lekker! Het bijzondere is vooral dat we nu zelf de hele keten doen. We 
brengen onze koeien naar een slachthuis in Someren en verwerken daarna hier 
het vlees. Tegen lage kosten. Door de kleinschaligheid en de traditionele manier 
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van werken kunnen we de prijzen laag houden. Tegelijkertijd kunnen we eerlijke 
prijzen betalen aan de boeren van wie we bijvoorbeeld het varkensvlees kopen, 
zodat zij net wat meer aandacht aan hun producten kunnen besteden. Wij weten 
zelf hoe belangrijk dat is.  
In de slagerij achter de winkel doen we nog veel meer dan alleen het uitsnijden 
van de koeien en varkens. Alle vleeswaren die wij verkopen (op de buitenlandse 
specialiteiten na) worden hier ook op ambachtelijke wijze gemaakt, wij roken 
nog op echt hout onze hammen bijvoorbeeld! Ook wordt hier volop gekookt 
voor de kant-en-klare producten zoals lasagne, soepen, gehaktbal in jus, bami, 
etc.  
Het is natuurlijk een hele verandering van het werken tussen het vee, naar het 
werken in een winkel tussen de mensen. Een hele andere manier van werken, 
totaal ander werk, eigenlijk gewoon een heel ander leven. Desalniettemin is het 
mij zeker niet tegengevallen en doe ik het werk wat ik nu doe met zeker zoveel 
plezier als wat ik eerst deed. Natuurlijk mis ik de koeien zeker wel maar ik kom 
nog geregeld op de boerderij en ik vertel er dagelijks met veel passie over naar 
de klanten toe. De positieve reacties die je daarop krijgt, en ook natuurlijk op de 
heerlijke producten, geven zó ontzettend veel energie en dat maakt deze kant 
van het vak ook weer heel mooi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot wil ik jullie nog een leuke tip meegeven om een heerlijk chefkok-waardig 
gerecht op tafel te zetten tijdens de kerst!  
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Kogelbiefstuk in Boerenham 
 
Ingrediënten 
600 gr Kogelbief aan een stuk 
25 ml Slagroom 
1 Eiwit 
150 gr Gesneden Boerenham 
8 takjes Tijm 
1 takje Rozemarijn 
50 gr Roomboter 
50 ml Olijfolie 
Zout en peper uit de molen 
 
Bereidingswijze 
 

1. Snijd de biefstuk netjes bij totdat deze overal gelijkmatig van dikte is; Je 
hebt een hand vol afsnijdsel nodig voor de farce (vulling).  

2. Snijd het vlees in 2 tot 4 lange banen met een diameter van ongeveer 4 
cm (rollen). 

3. Was de kruiden, ris de blaadjes van de steeltjes en hak ze fijn. 
4. Draai in een keukenmachine een farce van het vleesafsnijdsel, de tijm, 

rozemarijn, room en het eiwit.  
5. Voeg eventueel extra room of eiwit toe om de farce wat smeuïger te 

maken en breng hem op smaak met zout en peper. 
6. Leg plastic folie op een snijplank.  
7. Leg de plakjes ham dakpansgewijs op de folie. Maak evenveel porties 

ham als er biefstukrollen zijn.  
8. Verdeel de farce gelijkmatig over de ham en strijk het netjes uit; laat 2 

cm van de lange kant van de ham onbedekt, anders duw je de farce er bij 
punt 9 uit.  

9. Leg een rol biefstuk vooraan op de ham, rol het geheel netjes en strak op 
m.b.v. de folie (zoals bij sushi) en maak de overige porties op dezelfde 
wijze.  

10. Laat het vlees minimaal een uur in de folie opstijven in de koeling.  
11. Laat het vlees weer wat op temperatuur komen buiten de koeling.  
12. Smelt de boter met olijfolie in een koeken- of braadpan  
13. Braad het vlees rustig rondom bruin (evt. kerntemperatuur rosé 50˚C)  
14. Laat het ruim 10 minuten rusten in aluminium folie.  
15. Snijd de rollen diagonaal in mooie plakjes en serveer op warme borden.  
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Tip! Serveer met aardappelgratin en gestoomde broccoli EET SMAKELIJK! 

 
Fijne Feestdagen, Bart Witteveen. 
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Ik vertrok……naar Drenthe: Koen Nooijen 

Moi! (dat is “hoi” in het Drents) 
 
Wij, Koen, Laura, Danielle, Lieke en Niels Nooijen zijn verhuisd van Deurne naar 
Coevorden. 
In 2005 heeft de gemeente Deurne ons melkveebedrijf namelijk  gekocht voor 
het glastuinbouw project. De zoektocht naar een nieuwe locatie was begonnen 
en die vonden we in het Drentse Coevorden: een akkerbouwbedrijf met 44 ha 
grond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordat onze drie kinderen nog op de basisschool zaten toen we in 2009 
verhuisden, waren we snel ingeburgerd. Maar ondanks dat de kinderen vrij jong 
waren toen we verhuisden, heeft het voor hen wel tijd nodig gehad om hun 
draai hier te vinden. Inmiddels zitten ze allemaal op het voortgezet onderwijs. 
Danielle en Lieke op de Havo en Niels op de Mavo. Ze hebben leuke vrienden en 
vriendinnen, en ook het uitgaansleven hebben ze goed ontdekt! 
Sport loopt als een rode draad door ons dagelijks leven. Danielle is al 7 jaar een 
fanatieke voetballer. Lieke en Niels zijn al jaren actief als wielrenners. Laura zit 
bij een hardloopvereniging, en ik zelf ben jeugdtrainer bij wielervereniging 
Emmen en train wekelijks met mijn wielrenclubje. Dus inmiddels hebben we 
onze draai goed gevonden hier in Drenthe. 
Ook bedrijfsmatig hebben we onze stappen kunnen zetten. De zoektocht naar 

een geschikte locatie was best lastig omdat er op dat moment niet veel 

bedrijven te koop stonden. 
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In 2008 hebben we een akkerbouwbedrijf met 44 ha grond gekocht en hebben 
een nieuwe ligboxenstal met 2 melkrobots gebouwd. In het voortraject van de 
bouw van de ligboxenstal hebben we veel tijd gestopt. Dit hebben we als zeer 
positief ervaren omdat het voor iedereen heel duidelijk was wat ze moesten 
doen en daardoor verliep het bouwtraject prettig.  
 
Inmiddels hebben we een melkveebedrijf 
met 61 ha grond, 135 melkkoeien en 
bijbehorend jongvee, en leveren we ruim 
1,4 miljoen kg melk aan FrieslandCampina. 
Ook in de fokkerij zijn we actief. We zijn 2 
jaar geleden testbedrijf geworden voor 
CRV. Dit houdt in dat we jaarlijks een 20-tal 
drachtige pinken van hoogwaardig niveau 
ontvangen. Deze pinken worden voor het 
fokprogramma van CRV benut. Hierdoor 
ontvangen we jaarlijks een tiental excursies 
uit binnen- en buitenland. 
Wij zijn nog steeds een gezinsbedrijf, en 
zoals je je kunt voorstellen vervelen we ons 
geen moment! 
 
Groeten, Koen Nooijen. 
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Het Interview met: Marinus Biemans - wethouder in Deurne 

 
Eind juni maakte Nicole Lemlijn onverwacht bekend dat ze ging stoppen als 
wethouder. Als haar opvolger vanuit de politieke partij DOE! werd Marinus 
Biemans gekozen. Hij is nu 100 dagen wethouder en dat leek ons als redactie een 
mooi moment om hem te interviewen. Begin november togen Dirk en ik dus 
richting het gemeentehuis waar we hartelijk ontvangen werden door de nieuwe 
wethouder. Nadat we kennis met elkaar hadden gemaakt, ging het interview van 
start.  
 

Wie is Marinus Biemans? 
Marinus is in 1980 geboren tegenover de 
Wieger in ’t hartje van Deurne. Na de 
lagere school (Willibrordus school) heeft 
hij zijn middelbare schooldiploma gehaald 
op ’t Peelland College. Uiteindelijk heeft 
hij planologie gestudeerd op de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Na zijn studie 
heeft hij eerst bij een adviesbureau 
gewerkt in ’t vastgoed en daarna bij de 
woningbouwcoöperatie Oss en Den Bosch. 
Marinus woont samen met zijn vriend in 
het centrum van Deurne, nabij zijn 
geboorteplek.  
 

Hoelang zit hij al in de politiek? 
Hij heeft zich altijd geïnteresseerd voor de politiek en is zes jaar geleden raadslid 
geworden met het buitengebied als aandachtgebied. Landelijk is hij een D66’er 
en hiervoor was hij een aantal maanden Provinciale Staten-lid. Dit komt hem nu 
erg goed van pas omdat de rol van Den Bosch op het gemeentelijk beleid steeds 
groter wordt.  
 

Het buitengebied is erg belangrijk voor de boeren. Wat is jouw kijk op de 
ontwikkeling daarvan? 
‘Deurne is een hele mooie gemeente met een groot buitengebied. De agrarische 
sector is voor Deurne heel erg belangrijk. Er moet in mijn optiek een goede 
balans zijn tussen mens, dier, natuur, omgeving en economie. We zien 
stoppende agrariërs, hogere eisen aan milieu en welzijn dier, vergrijzing van de 
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bewoners en nieuwe natuurdoeleinden. Met de derde herziening van het 
bestemmingsplan buitengebied, proberen we de transitie te bewerkstelligen die 
andere ontwikkelingen ook mogelijk maakt. We willen ruimte geven voor 
dynamiek zoals het hebben van een klein ambachtelijk bedrijf in een voormalig 
agrarisch bedrijfsgebouw. Of mogelijkheden voor een recreatief bedrijf waarbij 
wordt ingespeeld op de toename van vrije tijd die mensen hebben’. Nieuwe 
economie voor ’t platteland noemt de jonge wethouder dat. Waarbij het doel is 
het verkrijgen van een energiek buitengebied. 
 

Blijft er voldoende ruimte voor de ontwikkeling van de agrarische 
bedrijven in Deurne? 
‘Het voormalig loggebied, nu Primag genoemd, wordt kleiner voor Deurne. Maar 
er wordt gezorgd voor voldoende ruimte voor bedrijven en jonge boeren zodat 
ook zij vooruit kunnen in Deurne. We moeten hierbij knelpunten met 
geuroverlast en fijnstof voorkomen. Dit is een enome puzzel’. Hij memoreert 
hierbij aan het boerenontbijt van 28 september jl. wat hij als zeer prettig heeft 
ervaren. ‘Zó, samen met de verschillende partijen aan tafel, moeten we deze 
puzzel proberen op te lossen’. Hij geeft blijk van groot respect voor agrariërs die 
met heel veel energie en overgave een agrarisch bedrijf runnen.  
 

Hoe zie je de toekomst van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen?  
‘We willen ruimte geven aan dynamiek daar waar het kan. Een klein ambachtelijk 
bedrijfje moet mogelijk zijn op een voorheen agrarische bestemming. Maar 
zodanig dat het niet concurrerend wordt met het industrieterrein. Hiervoor is 
geen blauwdruk aanwezig. De ondernemer moet hierin zelf zijn kansen pakken 
en met ons komen praten.’  
 

Wat zou er nog meer mogelijk moeten zijn in ’t buitengebied? 
‘We willen de kwaliteit van ’t buitengebied verbeteren. Hiervoor lopen meerdere 
initiatieven bij de Provincie waar we op inhaken als gemeente. Maar zeker voor 
ondernemende en innovatieve landbouw, de recreatietak en energie zie ik 
mogelijkheden. Nogmaals: alles in het kader van een energiek en dynamisch 
buitengebied’. 
 

Wat wil je zeker gerealiseerd hebben aan ’t einde van het 
wethouderschap? 
‘We willen stappen maken in Deurne: samen trots zijn op ons buitengebied. 
Waarbij economie, gezondheid en landschappelijke kwaliteit van het gebied 
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basisvoorwaarden zijn. Dit zorgt voor een goed welvaarts- en welzijnsniveau. We 
zitten in midden van aan de ene kant Brainport (Eindhoven) en aan de andere 
kant Greenport (Venlo). Dit geeft ons volop mogelijkheden’. 
 

Tenslotte, we zijn nu eenmaal producent van voedsel: wat is je 
lievelingseten? 
Marinus blijkt eigenlijk alles graag te lusten. Als het maar niet uit een potje of 
pakje komt. Een lekker stuk vlees noemt hij, met groenten uit eigen tuin. Hij 
kookt thuis graag samen met zijn vriend. Maar ook aan uit eten gaan heeft hij 
geen hekel.  
 

Dirk Hoogendoorn en Henk Verbaarschot. 
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ZLTO Deurne: Nieuw in 2017 
 
Opmerkelijke initiatieven, van ons eigen ZLTO, om de agrarische sector in 2017 
weer eens een beetje positief op de kaart te zetten. Voor dat nieuwe jaar heeft 
een werkgroep de koppen bij elkaar gestoken en een volwassen programma 
samengesteld. 
 
Heel erg nieuw daarin bijvoorbeeld, is een pop-up restaurant.  Jawel, je leest dat 
goed: een pop-up restaurant. Op een spannende, verrassende of uitdagende 
locatie wordt, met behulp van een professionele horeca-organisatie, een 
sprankelend diner georganiseerd. Een pop-up restaurant serveert geen 
gaarkeukenvoedsel maar een aantrekkelijk menu met verse ingrediënten, 
uiteraard allemaal afkomstig uit de eigen streek. Na de afwas verdwijnt het 
restaurant weer. 
  
Wat zit er nog meer in de pen? Wat dacht je van de ‘Toer de Boer’, een 
fietstocht langs verschillende agrarische bedrijven waar dan ter plekke 
activiteiten georganiseerd worden en er van alles te beleven is voor de fietsers. 
De bezoekers wordt bovendien de mogelijkheid geboden op iedere locatie te 
picknicken met zelf meegebrachte of natuurlijk ter plekke gekochte etenswaren. 
 
Het succesvolle project van  Food Lab Peel krijgt beslist een vervolg. In 
samenwerking met museum de Wieger gaan kunstenaars en varkenshouders 
wederom proberen op een kunstzinnige manier het boerenbedrijf op een 
andere, positieve, manier te belichten. Aan het financiële plaatje om het 
allemaal rond te krijgen wordt al hard gewerkt.  
 
In samenwerking met Natuurpoort de Peel komt ook de Slachtdag terug op de 
kalender. Hier wordt nog volop over nagedacht. Vast staat wel dat het weer een 
evenement wordt om letterlijk je vingers bij af te likken; met veel proeverijen 
van heerlijke streekproducten, heel veel gezelligheid, vermaak en muziek en 
volop aandacht voor de agrarische sector. 
 
Natuurlijk kan deze enthousiaste werkgroep dit alles niet alleen: je begrijpt dat 
we hiervoor een beroep op jouw medewerking willen doen. En hoe kun je die 
medewerking dan verlenen? Nou, bijvoorbeeld door jouw bedrijf als locatie 
beschikbaar te stellen voor een evenement. Dan kun je de bezoekers ook eens 
een kijkje in jouw keuken geven, nietwaar? Misschien door het tegen kostprijs, 
of nog liever gratis, aanbieden van je producten voor een van de activiteiten, dat 
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geeft je bovendien de gelegenheid je bedrijf en je product bekendheid te geven. 
Of door hand- en spandiensten te verlenen bij wat er georganiseerd wordt: op 
een of andere manier lijken we namelijk altijd een tekort aan handjes te hebben. 
En vanzelfsprekend zijn we ook al heel blij als je met ons mee zou willen denken. 
Aarzel vooral niet contact met ons op te nemen als je een goed idee of een 
mogelijke aanvulling hebt.  
 

Marielle van Lieshout mobichamp@gmail.com 
Carola van de Beek carola@vdbeekdeurne.nl 

Leny van den Eijnden leny@baroef.nl 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mobichamp@gmail.com
mailto:carola@vdbeekdeurne.nl
mailto:leny@baroef.nl


52 

 

Even Voorstellen: DAC Deurne 
 
In de regio Zuid-Oost Nederland bevindt zich van oudsher een grote concentratie 
aan veehouderijen. Door fusie van de dierenartsenpraktijken Deurne, Gemert en 
Helmond is DAC ZuidOost ontstaan. Deze bundeling heeft er voor gezorgd dat er 
onder meer 9 varkens-, 8 rundvee- en 2 pluimveedierenartsen op een hoog 
niveau gezondheidszorg kunnen verlenen. Via korte en directe lijnen zijn onze 
klanten verbonden met hun eigen verantwoordelijke dierenarts. 
Binnen de diverse diersoortclusters is er continu overleg van alle dierenartsen. 
Doordat we sterk regionaal gebonden zijn, met een grote klantdichtheid binnen 
de regio Zuid-Oost Nederland, zijn we goed op de hoogte van regionale trends in 
infecties. Bovendien zijn bedrijven in alle categorieën sterk vertegenwoordigd: 
van familiebedrijven, SPF-bedrijven, biologische tot grootschalige bedrijven. 
Daarnaast wordt ook consultancy voor buitenlandse ondernemers gedaan. 
 
Binnen de begeleiding van de veehouderijen vormt de monitoring van de 
gezondheidsstatus een belangrijke rol van de dierenarts. Deze monitoring wordt 
ondersteund door ons eigen laboratorium. Onderzoeken welke op grote schaal 
in ons laboratorium worden uitgevoerd zijn o.a. melkonderzoek bij runderen, 
uitgebreide serologische screening bij varkensbedrijven, bacteriologisch 
onderzoek op sectiemateriaal en antibioticagevoeligheid bepalingen. Op 
eventuele veranderingen van infectiestatus binnen de regio, kan door de 
begeleidende dierenarts zodoende zeer accuraat ingespeeld worden op de 
individuele bedrijven, waardoor er al een vroege interventie mogelijk is. Iets wat 
in deze veedichte regio van steeds groter belang wordt. 
DAC ZuidOost staat niet alleen voor efficiënte, economisch verantwoorde 
veterinaire begeleiding. Ook innovatie, binnen alle diersoortclusters, is een 
belangrijke pijler binnen ons bedrijf. Naast de persoonlijke benadering en 
begeleiding van al onze klanten, zorgt dit ervoor dat alle dierenartsen elke dag 
met veel plezier en ambitie hun klanten bezoeken. 
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Wie is deze persoon....? 
 
De oplossing is vorige keer niet geraden. En dat lag deels aan ons…. Er stonden 
per abuis namelijk 2 foto’s in, maar…. deze waren van 2 verschillende mensen!  
Daarom deze editie nog een laatste keer: 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

Aanwijzing:  
Hij zou toch wel heel Gér Geroaje worden… 

Ra, ra wie is toch deze jonge vent…? 

Stuur uw oplossing naar: Henk Verbaarschot, Bruggenseweg 12,  
5752 SC Deurne T 0493-313594 E henkverbaarschot@kpnplanet.nl  
 

 

mailto:henkverbaarschot@kpnplanet.nl
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Nieuws van: Rabobank Deurne 

 

Duurzaam sterker 

 
We gaan als Rabobank een bewogen jaar afsluiten. Op 1 januari moderniseerden 
wij onze coöperatieve structuur. Het was echt een mijlpaal in de geschiedenis 
van de Rabobank. Ook trad er dit jaar een compleet nieuwe directie aan. Een 
goed moment om na te denken over waar we als bank voor willen staan en wat 
u van ons verwacht. Rabobank Peelland Zuid stelde haar vizier weer scherp.  
 
 De coöperatie blijft de basis van ons bestaansrecht. Coöperatie 
betekent: samenwerken om elkaar te versterken. Dit staat helder in de nieuwe 
missie van Rabobank Peelland Zuid: ‘We zijn er om u en de Peel duurzaam 
sterker te maken, in goede en slechte tijden.’ We zetten onze middelen in om 
onze klanten in hun groei te faciliteren en in kredietbehoefte te voorzien. 
Tegelijk streven we ernaar dat de Peel een fijne plek blijft om te wonen, werken 
en ondernemen.  
 
 Landbouw en voeding waren en zijn het hart van ons bedrijf en zullen 
dat altijd blijven. Als bank kregen we de feedback dat we er het afgelopen jaar 
juist voor deze doelgroep te weinig waren. Terwijl dit juist wel is wat we het 
liefste doen: er zijn voor onze agrarische ondernemers en het liefst aan de 
keukentafel. We beloven u dat we in 2017 iedere dag hard gaan werken om dit 
in de praktijk waar te maken. Heeft u tips of wilt u graag nog iets kwijt richting 
de bank? Bel ons of stuur een mail. 
 
 Wij wensen u een fijne decembermaand en al het goeds voor 2017.    
 
 
Jorrit Dekkers | manager Grootzakelijk 
Jorrit.Dekkers@rabobank.nl 
Martine Versteeg | manager Food & Agri 
Martine.Versteeg@rabobank.nl  
 

 

mailto:Jorrit.Dekkers@rabobank.nl
mailto:Martine.Versteeg@rabobank.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjp26_t1ofPAhXEbhQKHfLSCTQQjRwIBw&url=http://charlesbleekveld.nl/2016/04/01/rabobank/&psig=AFQjCNGiyTNwL2Hr5XrfxAGNZZ1yPBHF5w&ust=1473695757994552&cad=rjt
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Kerstmis: 

 
Kerstmis, feest van het licht 
Van de winterzonnewende 
Door de Germanen al belicht 
Die geen kerstkindje kenden! 
 
Kerstmis, feest van de kleur 
Van hulst en maste takken  
Het groen dat geeft nog fleur 
Als de zon al is gaan zakken! 
 
Kerstmis, feest van vrede 
Van eenvoud en nieuw leven 
Feest van vroeger en van heden 
Van het krijgen en het geven! 
 
Kerstmis, feest van de liefde 
Van aan elkaar denken 
Feest van kaarten en brieven 
Van kerken, stallekes en 
geschenken! 
 
Kerstmis, het is het mooiste in het wit 
Alles is gedempt en vredig 
En als die rust ook in je Hart zit 
Is het gevoel vanzelf evenredig! 
 
Antoinette. 

 
 
 
 

Wij wensen jullie Fijne Kerstdagen en een Bijzonder Mooi 
2017 toe! 

 
- Redactie van De Ploeg - 

Carola-Horry-Dirk-Henk-Marielle 
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