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Van de redactie, 
 

Een schitterende Ploeg ligt weer voor u 

klaar. Ontspanning en op tijd rust in je 

hoofd creëren is belangrijk voor het 

runnen van onze mooie agrarische 

bedrijven en activiteiten. Laat je daarom 

inspireren door deze editie en wellicht 

kom je dingen tegen  waar je iets mee 

kunt. Echter: ik ga helaas afscheid van 

jullie nemen en dit is dus de laatste editie 

zijn waar ik bij betrokken ben. 2 ½  Jaar 

geleden nam Carola contact met mij op of 

ik graag bij de redactie wilde komen. Het leek me leuk en tot de dag van vandaag 

heb ik het nog steeds als inspirerend, leuk en gezellig ervaren. Het was voor mij 

een mooie uitdaging en ervaring. Ik wil dan ook de rest van de redactie 

bedanken, want samen hebben we er toch elke keer weer iets moois van kunnen 

maken. Waar een deur dichtgaat gaan ergens anders weer deuren open; op naar 

de volgende mooie uitdaging en ervaringen. Dagelijks door de varkensstallen 

gelopen met de Ploeg in gedachten met alle mooie verhalen; het inspireerde mij 

zeker, dat zal ik niet vergeten en blijven doen. ‘Life goes on’. Ook de komende 

edities zullen weer super zijn, daar twijfel ik absoluut niet aan.  

Dit keer onder meer een mooi voorwoord door voorzitter William Meulendijks.  

Bijdragen vanuit de verschillende vakgroepen en nieuws van het bestuur. Een 

mooi verhaal  door Geert-Frans Wassenberg in ‘het gezin van’. Het interview met 

Hannelie Jagtenberg is ook interessant. Verder een update van het project 

Peelvenen en een uitgebreid reisverslag van Henk Kuijpers in het kader van 

project FoodLabPeel. En zeker niet vergeten: het verhaal van Joost Knijnenburg.  

 

Veel Leesplezier! Houdoe en bedankt hè, 

Ronald van Leeuwen. 

Redactie: 

Henk Verbaarschot 

Dirk Hoogendoorn 

Carola van de Beek 

Marielle Zwakhoven 

Vacature 

Redactie-adres en advertenties: 

Marielle Zwakhoven 

Parallelweg 149 

5754AM Deurne 

zltodeurne@zlto.nl  

Inleveren kopij kersteditie :  

vóór 15 november 2016 
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Van de voorzitter, 
 

Groeiseizoen vol extremen 

We zitten weer aan het einde van het groeiseizoen en de meeste mensen 

hebben de vakantie achter de rug. Maar wat we allemaal weten is dat we wel 

mogen spreken van een groei seizoen met veel extremen!  

Begin juni begon het allemaal. De eerste plens water die al meteen de eerste 

krassen in de gewassen achterliet. Dit doordat er extreem veel water viel en 

omdat het water niet snel genoeg afgevoerd kon worden.  

Dan de extreem zware ijsstorm van 23 juni die de gewassen een mokerslag gaf 

én ontzettend veel schade en ellende achter liet! Maar wat nog veel opvallender 

is dat dit nu ook nog eens het warmste jaar ooit gaat worden.  

Maar deze extremen bieden mijn inziens ook weer kansen! Kansen om het 

huidige beleid bij het Waterschap en Gemeente weer eens flink tegen het licht te 

houden. We zullen hier goed ons boerenverstand laten horen, want dit willen we 

niet nog eens meemaken. Voorkomen is beter dan genezen! 

Met vriendelijke groet , William Meulendijks 

Voorzitter ZLTO afdeling Deurne. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZzfbL6PPOAhXIfhoKHb8PAQsQjRwIBw&url=http://profalmultix.nl/waterschade-in-de-mais/&psig=AFQjCNHktGktuwmoi-jsITd_W2wP70PHIQ&ust=1473013313418539
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Van de bestuurstafel:  

 

Glasvezel: Wat zijn de volgende stappen?  

De aansluitkosten zullen aangeboden worden in twee betalingsvarianten: 

Variant 1: eenmalige aansluitkosten van 250 Euro plus een maandelijks 
vastrecht bedrag van 15 Euro. 

Variant 2: een eenmalige afkoopsom van 1.815  Euro. Na deze betaling bent u 
geen kosten meer kwijt aan uw glasvezelnetwerk, u betaalt dan enkel nog uw 
dienstenleverancier voor interactieve televisie, razendsnel internet en/of 
voordelig bellen (vernoemde bedragen zijn inclusief BTW). 
Als u geen glasvezeldiensten wilt, dan monteert Mabib een kabel op rol in de 
straat. U kunt dan altijd een betaalde na-aansluiting door Mabib laten verzorgen. 
Een na-aansluiting kost minimaal 2.500 Euro. Informatie: www.mabib.nl  
 

Storm- en waterschade 
Het is nu ongeveer 3 maanden geleden dat ons gebied is getroffen door een 
ijsstorm. Na deze betreffende avond zijn er twee bijeenkomsten gehouden om 
de leden te informeren en zijn er tal van digitale nieuwsbrieven gestuurd om 
iedereen zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Mochten er nog vragen of 
onduidelijkheden zijn,  dan kunt u contact opnemen met één van onze 
bestuurders of een adviseur van het hoofdkantoor in Den Bosch. 
Indien u in de financiële problemen dreigt te komen neem dan tijdig contact op 
met uw bank of een adviseur. Mogelijk dat het Besluit bijstandverlening (Bbz), 
een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële 
problemen, een optie zou kunnen zijn voor u of uw bedrijf.  
 
Er bestaan 2 soorten van bijstand in het Bbz: een lening of een periodieke 
uitkering. De volgende 3 groepen zelfstandigen komen in aanmerking voor 
financiële ondersteuning:  

Startende ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten; 

Vanaf september starten de aannemers met het inventariseren van woningen, 
de zogenaamde ‘huischeck’. In bouwtermen ook wel  ‘schouwen’ genoemd. U 
kunt dan met de schouwer de mogelijkheden van de glasvezelaansluiting 
bespreken. Na afloop stuurt de schouwer u een digitaal rapport toe met de 
exacte details en afspraken. Uitvoerder Mabib geeft aan dat als Deurne aan de 
beurt is voor de aanleg van glasvezel u uiteraard verdere informatie ontvangt 
over het inplannen van een schouwmoment.   

http://www.mabib.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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Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen 
die hun bedrijf willen beëindigen; 

Oudere zelfstandigen (55+) met een niet-levensvatbaar bedrijf.  
In de gemeente Deurne dient de aanvraag via het werkplein regio Helmond 
gedaan te worden. Voor een aanvraag of meer informatie: 
www.werkpleinregiohelmond.nl     
 

Toer de Boer 
We moeten het nog handen en voeten geven, maar rond de zomer van 2017 
gaan we als afdeling Deurne Toer de Boer organiseren. In andere afdelingen is 
dit erg succesvol, daarom willen we dit concept ook in onze afdeling uitrollen. Dit 
komt dat jaar in de plaats van het Weekend van het Varken. Heeft u hier ideeën 
over of zou u graag uw bedrijf openstellen, dan kunt u dit aan ons doorgeven. De 
werkgroep van Toer de Boer zal ook zelf  bedrijven gaan benaderen en 
uiteindelijk keuzes maken.  
 

Boerenontbijt 
Op 28 september organiseren we een Boerenontbijt bij de familie Verhoeven in 
Liessel. Voor dit ontbijt worden o.a. de nieuwe wethouder, een nieuw gezicht bij 
de Rabobank, diverse Dorpsraden, VVV Deurne en een ondernemer uit de 
recreatiesector uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst is kennis maken met 
de diverse organisaties in Deurne, het uitwisselen van standpunten over de 
Deurnese Agrarische sector en het versterken van wederzijds begrip.   
 

Agrarisch café  
De datum moet nog worden vastgesteld, maar in november organiseren wij in 
samenwerking met onze partners een nieuwe editie van het Agrarisch Café. 
 

E-mailadres       
Indien uw niet wekelijks de digitale nieuwsbrief en alle berichtgeving rond de 
Storm- en waterschade van ZLTO ontvangt of heeft ontvangen dan dient u uw 
juiste E-mailadres aan ons door te geven. Dit kunt u doen door een mail te 
sturen naar zltodeurne@zlto.nl   
 
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.  
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Vakgroep Rundvee: 

In dit onstuimige jaar krijgen we vanuit Den Haag nog vrij weinig duidelijkheid 
krijgen over de invulling van het fosfaatstelsel. Daarnaast moeten we eigenlijk al 
voldoen aan de grondgebondenheidseisen, om nog maar niet te spreken over de 
aanhoudende -te- lage melkprijs en de verwachte lage gewasopbrengsten in 
onze regio. 
 
Eerst een mededeling over de gewasopbrengsten: om beschadigd grasland te 
kunnen herstellen na de wateroverlast, is er sinds kort een tijdelijke vrijstelling 
op het verbod voor graslandvernietiging. Op de site van het RVO (zoek op: 
vrijstelling grasland) staan alle voorwaarden beschreven zoals het melden en de 
uiterlijke herinzaaidatum.  
 
De invulling van de fosfaatrechten, om zo snel mogelijk weer onder het niveau 
van 2 juli 2015 te komen, zijn van cruciaal belang voor het behoud van onze 
derogatie. Lukt dit niet dan zullen we vanuit Brussel onze derogatie kwijtraken 
wat voor enorme kostenstijgingen zorgt.  
Afroming van verhandelbare fosfaatrechten, grondgebondenheid en vrijwillige 
melkregulering, allemaal middelen vanuit de politiek om zo de sterk toegenomen 
melkproductie te temperen.  
Iedere melkveehouder kan vanaf nu zijn gegevens controleren op de site van de 
RVO, die nodig zijn voor de definitieve berekening van de toegekende 
fosfaatrechten. In dit najaar zal er vanuit de Eerste en Tweede kamer een 
oordeel komen over het fosfaatstelsel en de berekening van de rechten. We 
houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.  
 
Maar hoe nu verder? Het is moeilijk om met je bedrijf de juiste beslissingen te 
nemen als je niet weet wanneer je het goed doet en er veel onzekere factoren 
meespelen. Doormelken, optimaliseren, groeien, afwachten of zelf stoppen…. 
We zitten met de melkveehouderij in Nederland momenteel in een lastig pakket. 
Onze kostprijzen rijzen de pan uit, de burgermaatschappij staat steeds verder 
van ons af en in Den Haag weten ze al helemaal niet meer hoe het eigenlijk reilt 
en zeilt op een modern melkveebedrijf.  
Er moet weer een goede balans komen tussen burger en bedrijf, bedrijf en 
politiek en desalniettemin moet de onrust op de zuivelmarkt verdwijnen, zodat 
er een betere balans komt tussen kost- en opbrengstprijzen.  
Zuivelprijzen worden gecreëerd door de zuivelmarkten over de hele wereld, 
zuivelgiganten, tussenhandelaren en  niet te vergeten de supermarkten. En waar 
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staan wij als basis van de melkstroom? Onze productiekosten worden helaas niet 
als uitgangspunt meegenomen bij de melkprijsbepaling.  
  
We kunnen dagelijks lezen hoe slecht het momenteel gaat en met welke 
perikelen we te maken hebben, ook mijn stuk gaat daar grotendeels over. Toch 
blijf ik positief over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland en in onze 
streek. Het is een prachtige sector waarin wij aan de basis staan van producten 
om trots op te zijn. De Nederlandse melkveehouder is een wereldwijd voorbeeld 
als het gaat over verduurzamen, efficiënt werken en voorop lopen op het gebied 
van dierwelzijn. En in onze regio doen we er als ZLTO Deurne alles aan om de 
burger te betrekken bij onze bedrijven en houden we gemeente en politiek 
dichtbij om alles goed te monitoren.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Yvon Lenssen  
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Vakgroep Varkens: 

 

Deurne is én blijft belangrijk 

Jullie hebben het ongetwijfeld ook gelezen. LTO-vakgroep Varkenshouderij en 
NVV willen met elkaar gaan fuseren. Daarmee wordt gewerkt richting één 
belangenbehartiging voor de varkenshouders in Nederland. Wat mij betreft een 
goede zaak dat we voortaan met één Varkensgeluid naar buiten komen. 
Inmiddels heb ik ook al een heleboel vragen gekregen: Wanneer is het zover? 
Hoe gaat het eruit zien? Wanneer horen wij er meer over? Enzovoort, Enzovoort. 
Veel vragen waarop ik vandaag nog geen antwoord kan geven. Maar binnenkort 
wordt er meer duidelijk en dan worden alle leden varkenshouders daar 
uitgebreid over geïnformeerd. 
 
Een sterke, landelijke belangenbehartiging voor de varkenshouderij is heel 
belangrijk. Maar ook varkenshouders hebben meer belangen. Die hebben te 
maken met zaken die specifiek zijn voor Noord-Brabant en Deurne. Denk maar 
eens aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf. Dat wordt 
plaatselijk bepaald. Om dat goed te regelen is een sterke lokale 
belangenbehartiging, samen met alle andere sectoren, heel hard nodig. Eén 
Deurnes geluid vanuit de ZLTO is onmisbaar. Het is dus niet: het een óf het 
ander, maar: het een én het ander. Of nog korter samengevat: Deurne is én blijft 
belangrijk. 
 
Voor de zomervakantie werd het Actieplan ‘Vitalisering varkenshouderij’ 
gepresenteerd. Daarin werken de LTO, NVV, Rabobank en Ministerie EZ samen. 
Doel is om de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouder blijvend te 
versterken. Er wordt nu hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 
daadwerkelijke uitvoering van dit Actieplan. De uitvoering zal medio september 
van start gaan. Ook daarover zullen wij jullie, wanneer het zover is, uitgebreid 
over informeren. 
 
Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de dreiging vanuit Oost-Europa. In Oost-
Polen maar ook in de Baltische Staten Letland, Lithouwen en Estland zijn er 
uitbraken van Afrikaanse Varkenpest. Niet alleen bij wilde zwijnen maar ook op 
varkensbedrijven. Afrikaanse Varkenspest is uiterst besmettelijk, het virus 
verspreidt zich snel en er is geen vaccin beschikbaar. Redenen genoeg om ons 
zorgen te maken. Want er zijn wel degelijk contacten via vervoer en personen 
tussen Nederland en bijvoorbeeld Oost-Polen. Vanaf deze plek wil ik iedereen 
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oproepen om uiterst voorzichtig te zijn en strikte hygiëne na te streven. Ben 
streng richting bezoek en transport. Inmiddels hebben we als ZLTO een tekst in 
het Pools gemaakt die onder de Poolse medewerkers verspreid kan worden. 
Daarin worden zij opgeroepen om voorzorgsmaatregelen te nemen en alert te 
zijn. En geen eten en drinken mee te nemen vanuit Polen. Laten we samen 
ervoor zorgen dat we Afrikaanse Varkenspest buiten de deur houden. Zo’n crisis 
kunnen we absoluut niet hebben. 
 
Jullie hebben het gemerkt. De vakantie is definitief voorbij en we zijn we volop 
aan de slag. Samen vanuit de varkenshouderij en vanuit onze ZLTO-Afdeling 
Deurne. We spreken mekaar! 
 
William Meulendijks en Carola van de Beek. 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL1f2f2fPOAhWEtBoKHV41D7UQjRwIBw&url=http://www.veeteelt.nu/fun/uitdrukkingen&psig=AFQjCNHZb0toaYsMWnqttWGphGDQFOL_xg&ust=1473009203898427
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Portefeuille Water: 
 
Klimaatverandering …………. 
er wordt  al jaren over 
gesproken dat het er aan zit 
te komen en nu hebben we 
aan den lijve ondervonden 
dat je machteloos staat bij 
extreem weer. De hevige 
neerslag in het voorjaar van  
2016 heeft veel schade aan 
de gewassen toegebracht en 
toen kregen we er op 23 juni nog een ijsstorm over heen. Veel gewassen 
stonden er al slecht bij  en dit was op sommige plaatsen echt de  genadeklap. 
Bieten, aardappelen , maïs en andere gewassen zijn op de slechtste percelen 
onder geploegd. Er is nog vlug een ander gewas gezaaid om zo toch nog wat 
opbrengst  van de grond te hebben.     
 
We hebben toen ook gezien dat het maaibeleid van het Waterschap en 
Gemeente aan verandering toe is. De afvoersloten moeten eerder worden 
gemaaid om het water goed af te voeren . De begroeiing in de sloten zorg voor 
een natuurlijk stuwend effect . Dit was duidelijk te zien toen in juni de eerste 
knelpunten werden gemaaid waardoor het water toen wel snel weg kon. 
 
Maar hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Waterschappen en 
Gemeenten zien nu ook in dat het anders moet. Het maaibeleid aanpassen, 
eerder maaien, is volgens ons de beste optie. Ook  zal meer en eerder gestuurd 
moeten worden met de vele stuwen die er staan zodat ze bij extreme neerslag  
sneller kunnen afvoeren en bij droogte water juist vasthouden. Ja, want 
klimaatverandering  kan ook betekenen dat we een extreem droge periode 
kunnen hebben en wel water willen bufferen. 
Op 14 september was er daarom een hoorzitting in de Cacaofabriek te Helmond, 
georganiseerd door het waterschap over de wateroverlast. Hier konden 
belanghebbenden ten overstaan van AB – leden van de commissie 
Watersysteembeheer,  hun ervaringen en aanbevelingen in relatie tot de recente 
wateroverlast voorleggen.    
 
John Verhoeven. 
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Portefeuille Milieu: 
 

Asbest en Stormschade 
De ijsstorm van 23 juni heeft bij veel gebouwen en gewassen voor schade 
gezorgd. Hierbij is ook in veel gevallen asbest vrij gekomen van asbest daken. 
Daardoor moeten er veel daken worden gesaneerd en gerenoveerd wat bij 
verscheidene leden tot problemen leidt. Dit omdat er dieren in de stal zitten of 
door financiële redenen.  
 
Nu zit er bij het grootste aantal veehouders in de intensieve veehouderij 
isolatiemateriaal aan de onderzijde van de gordingen waardoor er geen asbest 
bij de dieren terecht is gekomen. Daarnaast zijn de regels tijdelijk versoepeld 
zodat bij de gevallen waar wel asbest tussen de dieren is gekomen, de 
ondernemers de stukjes asbest zelf met zorgvuldigheid op mogen ruimen. 
 
Veel agrarische bedrijven zijn voor stormschade verzekerd, maar niet voor 
hagelschade. Nu is het te betwisten of de storm van 23 juni wel onder de 
noemer hagelschade kan worden vermeld of dat het toch echt meer was dan 
dat. Deze storm wordt niet voor niets een supercel genoemd. Gezien de grote 
schade en ernst van de storm heeft ZLTO geprobeerd om het getroffen gebied 
onder de WTS (Wet toepassing stormschade) te laten erkennen. In dat geval 
zouden de getroffen boeren met overheidsgeld worden gesteund. Dit is helaas 
niet doorgegaan omdat weerschade volgens de wet  niet als ramp kan worden 
beschouwd.  
 
Daarnaast hebben ZLTO en verschillende verzekeraars al diverse gesprekken 
gevoerd om te kijken hoe de problemen het beste kunnen worden verholpen. 
Een aantal verzekeraars heeft inmiddels besloten om hagelschade, in die 
gevallen waar sprake is geweest van een storm, te dekken op grond van 
stormschadeverzekering. Vooral de kleine verzekeraars zijn hier soepeler in dan 
de grote verzekeringsmaatschappijen. Maar ook Delta Lloyd keert deze schade 
uit. Achmea en Aegon daarentegen blijven toch het standpunt verdedigen dat 
schade door een ijsstorm níet wordt verzekerd door de stormschade regeling.  
 
ZLTO is dan ook nog steeds in gesprek met verzekeraars om de regels te 
versoepelen waardoor de leden toch de uitkering krijgen waar ze recht op 
hebben. Hierbij is het van belang dat er een duidelijke richtlijn wordt uitgezet, 



19 

 

waarin staat hoeveel getroffen bedrijven er zijn en hoe groot de schade 
daadwerkelijk is. Daarom worden leden nog steeds opgeroepen om de schade te 
melden wanneer ze alleen voor stormschade verzekerd zijn en hierdoor tegen 
problemen aanlopen. Dit kan makkelijk via Meldschade@zlto.nl   
 
Tenslotte kan iedereen die asbest gaat saneren nog steeds gebruik maken van de 
subsidieregeling: er kan 4,50 Euro per vierkante meter aan subsidie worden 
verkregen. Deze subsidiepot van 10 miljoen euro is nu met 5 miljoen euro 
verhoogd, waardoor iedereen er zéker gebruik van kan blijven maken.  
 
Vóór de storm lag regio zuidoost Brabant achter op de rest van Nederland, wat 
betreft het saneren van asbest daken. Vanwege de omstandigheden worden er 
nu noodgedwongen grote stappen gemaakt en wordt hierin veel vooruitgang 
geboekt.  
 
Jeroen Kuijpers. 
 
 

 
 

mailto:Meldschade@zlto.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjt05nk4PPOAhWJzRoKHcn4DOwQjRwIBw&url=http://www.beterduurzaam.nl/posts&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNHfGb1fk4NJY1Tx6xtzjhwjOpAzCg&ust=1473011231603968&cad=rjt
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Rundveestudieclub Deurne: 

Alweer enkele jaren terug hebben alle 
studieclubs rundvee uit Deurne de clubs 
bij elkaar gevoegd (met uitzondering van 
Helenaveen) tot de Rundveestudieclub 
Deurne.  Ieder jaar organiseren we een 5-
tal avondbijeenkomsten met 
uiteenlopende onderwerpen. We 
proberen altijd verschillende thema’s 
ieder jaar terug te laten komen. Zo is er elk jaar wel aandacht voor Economie en 
Bedrijfsontwikkeling, voor Diergezondheid,  Regelgeving en ook Veevoeding 
komt ieder jaar wel terug. We nodigen dan een gast uit die vanzelfsprekend tot 
in detail zeer goed op de hoogte is van het onderwerp, en ook de kunst verstaat 
om op boeiende wijze zijn verhaal te vertellen.  
 
We houden de avonden in de herfst/winter elke keer op een maandagavond in 
Gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel. We mogen telkens zo’n 25 collega’s 
verwelkomen. Om dit programma te bekostigen vragen we een 
bijdrage/contributie van 50 euro per jaar. Hiervoor krijg je , behalve een 
boeiende avond, ook elke avond een 3 tal consumpties en …….na afloop aan de 
bar één brok gezelligheid. Lijkt het je wat, informeer eens bij een van de 
bestuursleden of stuur een mailtje zodat het avondprogramma doorgemaild kan 
worden. 
 
Traditiegetrouw beginnen we het studieclubprogramma met een dagexcursie.  Al 
jaren weten we hier een 40-tal leden, met of zonder partner, een plezier mee te 
doen. Zo zijn we vorig jaar op excursie geweest bij leden/collega’s die het laatste 
jaar volop gebouwd hebben. We keken nieuwsgierig rond en kregen volop uitleg 
evenals hun motivering van de stap die ze gemaakt hebben. Zo waren we vorig 
jaar bij de familie Verhoeven in Liessel en bij de families Michels en van Leeuwen 
in Deurne. Speciale aandacht op deze dag is de lunch, waarbij we eens goed 
kunnen ‘bijbuurten’. Gezelligheid en de onderlinge banden weer eens aanhalen, 
is bij onze excursie eigenlijk nog belangrijker dan het ons laten informeren. 
Voor meer informatie: spreek eens een bestuurslid aan, of stuur een mail. 
 
Met vriendelijke groeten, het Bestuur: 
Willem Aldenzee, Koen v. Leeuwen, Ard v. Calis, Wilbert v. Paassen, Hendrik 
Kersten, Corne Sijben en Peter Verberne  schooteind@planet.nl  

mailto:schooteind@planet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvjdflhfTOAhWL2xoKHV8PCZMQjRwIBw&url=https://groenlinks.nl/nieuws/sp-groenlinks-en-d66-koe-hoort-de-wei&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNHDcf9gicQPZoHBmjsi43AdMsBRlg&ust=1473021133253408
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Damesstudieclub: 

 

De vakantie loopt weer ten einde en dat betekent dat wij weer bij elkaar hebben 
gezeten om een programma in elkaar te zetten voor onze studieclubleden. 
U weet het vast nog wel! ‘Wij’ zijn een groep vrouwen die in de winterperiode 
(dat wil zeggen van september tot april) een keer of 5 bij elkaar komen om te 
praten, te discussiëren, naar elkaars verhalen te luisteren en om van elkaar te 
leren.  Het thema van deze middagen heeft altijd een agrarisch tintje. 
 
Komend seizoen gaan we beginnen op dinsdagmiddag 27 september om 13.30 
uur  in het Gerardushuis met een lezing van Rentokil.  Joan Schouten komt dan 
uitleg geven over bv. welke bestrijding nog mag voor knaagdieren, wat je kunt 
doen tegen vliegenoverlast, welke preventieve maatregelen je kunt nemen 
tegen ratten en welke duurzame bestrijdingsmiddelen zijn er, en wat zijn hier de 
voor- en nadelen van. Natuurlijk kun je altijd vragen stellen. Vaak komen er dan 
allerlei discussies op gang, wat meestal erg leerzaam is. 
 
Verder passeren komend seizoen weer allerlei onderwerpen de revue, met als 
slot een excursiedag voor alle leden. Deze vindt eind maart/begin april plaats. 
Eén onderwerp willen wij nu al extra onder jullie aandacht brengen: op 
dinsdagmiddag 29 november hebben wij Paul Bens van DLV weten te strikken 
voor onze studieclub. Paul komt een lezing geven met als thema: ‘Komt het nog 
goed in de agrarische sector’.Wij zijn erg blij dat hij dit wil doen. Paul Bens is een 
interessante verteller. 
Op 27 september wordt het programma van het gehele seizoen 2016-2017 
bekend gemaakt. 
 
Dus……..Al onze studieclub dames zijn bij deze van harte uitgenodigd voor de 1e 
bijeenkomst op 27 september maar krijgen hier ook nog  een persoonlijke 
uitnodiging van. 
En……….Zijn er nog dames die graag eens met ons mee willen luisteren en 
discussiëren dan zijn jullie natuurlijk van harte welkom. Wel graag even 
aanmelden via mail (paashof@planet.nl) of een telefoontje (06-42746099). Als je 
ZLTO-lid bent, kun je hieraan gratis deelnemen. 
 
Groetjes van ons, 
Petra Raymakers, Marjan van Aert, Marian van de Heuvel en Mieke van Paassen. 
 

mailto:paashof@planet.nl
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Onze Jongeren: Joost Knijnenburg 

 

Mijn naam is Joost Knijnenburg. Ik ben 22 jaar oud. Ik woon achter in de peel in 
de Walsberg. 
 
In mei 2012 ben ik afgestudeerd aan De 
Groene Campus te Helmond, opleiding 
veehouderij met specialisatie nertsenfokkerij. 
Na het behalen van het diploma ben ik fulltime 
thuis op de farm aan de slag gegaan en zit ik 
ook samen met mijn ouders (Martien en Afra) 
en broertje Geert in het bedrijf. Geert volgt dan 
nog de opleiding Mobiele Werktuigen. Hij is 
verantwoordelijk voor de technische zaken, 
vader Martien voor de algemene dingen, 
moeder Afra houdt alles bij wat betreft 
financiën en dierenadministratie. Ikzelf vind 
het allermooiste om dagelijks de dieren in 
handen te hebben. Een goede fokkerij op te 
zetten, de bloedlijnen te bewaken en continu 
verbeteringen toe te passen op de kwaliteit van de levende dieren. Doordat de 
nerts een jaarcyclus heeft, ben ik daar elke dag mee bezig. Van kleins af aan heb 
ik thuis meegeholpen en wist ik al dat ik verder zou gaan met nertsen. Het is dat 
ik naar de basisschool moest, maar anders voerde ik toen al elke dag.  
 
In 2011 heb ik 10 weken stage gelopen in Denemarken bij een nertsenfokker 
waar ik intern verbleef. Verder heb ik stage gelopen bij de Nederlandse vestiging 
van Kopenhagen Fur: alle pelzen van de Nederlandse fokkers komen daar bij 
elkaar, worden gesorteerd op kleur, worden nageteld, en dan  vervolgens op 
transport gezet naar het veilinghuis te Kopenhagen). Ook ben ik op het 
veilinghuis in Kopenhagen zelf geweest om het selecteren van pelzen te leren.  
Mijn afstudeerwerkstuk heb ik gemaakt op een farm in Boekel, bij een 
Nederlandse topfokker.  
Om te weten hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor een farm val ik 
regelmatig in bij collega nertsenfokkers die op vakantie gaan. Verder ben ik ook 
nog wel eens tussen de varkens te vinden, het is interessant om te kijken of 
kennis van de varkens toegepast zou kunnen worden bij de nertsen.  
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In 2012 begon het verbod op de nertsenfokkerij te spelen, waardoor ik in 2013 
samen met mijn moeder naar Canada ben geweest om het NAFA-veilinghuis en 
diverse fokkers te bezoeken. Vooral fokkers die jaren geleden geëmigreerd 
waren. Op de NAFA-veiling zelf hebben we met ‘de beste’ fokker van Amerika 
contact gehad en met verschillende oudere fokkers uit Amerika en Canada. We 
hebben ook met de financieel directeur van NAFA gesproken over eventuele 
mogelijkheden voor emigratie. Amerika/Canada stond me wel aan, dus daar 
wilde ik graag verder gaan kijken.  
 
In 2013 werd ik benaderd door 2 Nederlandse jongens die in Wisconsin, 
Amerika, een farm opbouwden. Zij kregen hun visa niet snel genoeg rond en de 
tijd begon te dringen voor hen. Terwijl die jongens in Nederland wachtten op 
hun visa, heb ik daar, in Wisconsin, 8 weken als bedrijfsleider/tussenpersoon de 
zaak op me genomen. Ik heb daar heel veel geleerd. Emigratie zit nog altijd in 
mijn hoofd, maar het liefst blijf ik gewoon in Nederland. 
 
Omdat er maar 140 nertsenbedrijven in Nederland zijn is het een hechte club.  
Iedereen kent elkaar en trekt daardoor ook veel met elkaar op. We zijn allemaal 
lid van onze vereniging, de NFE. Zij leiden de rechtszaak tegen de Staat en alle 
andere zaken zoals entstof, verzekeringen en lezingen op onze proeffarm. Ook 
met internationale fokkers hebben we contact, wij kunnen van hen leren en zij 
van ons. 
 
Ik ben ook bij de Young Potentials club. Een club met de zonen en dochters van 
nertsenfokkers die graag nertsenfokker willen worden. We zijn met ongeveer 40 
jongeren tussen de 20 en 35 jaar. Het is een bron van innovatie. 15 Augustus zijn 
we nog met 14 jongeren een aantal dagen naar Griekenland geweest om daar 
bedrijven te bezoeken: vooral de verwerking van bont, de voerkeuken enz.  
Kastoria, Griekenland is er om bekend, omdat het daar vroeger allemaal is 
begonnen. In oktober ga ik met enkele fokkers levende dieren selecteren in 
Denemarken.  
 
Ik vind het fijn om verantwoordelijkheid te dragen. Dat is begonnen toen mijn 
ouders 14 dagen op studiereis waren in China. Ik was toen nog maar 14 jaar oud. 
Terwijl vriendjes uitsliepen en de rest van de dag aan het zwembad lagen had ik 
de verantwoordelijkheid over de farm. Ook konden mijn ouders elk jaar met een 
gerust hart samen met mijn zusje Fieke op vakantie gaan. Fieke (nu 16 jaar) is 
ook nauw betrokken bij ons bedrijf. Ze helpt waar ze kan, zeker tijdens de 
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puptijd in mei en de pelstijd in november en december. Bij ons is het echt een 
familiebedrijf.  
 
En zoals bijna bij elk familiebedrijf hebben ook wij af en toe te maken met een 
generatiekloof. Waar ik graag vernieuwingen toepas, is mijn vader wat 
behoudender. Het nertsenfokken zoals 10-20-30 jaar geleden is voorbij. Stro 
ronddelen met de kruiwagen is goedkoop, maar met een machine gaat het 
sneller. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Beter 5 pups die boven de 
kostprijs opbrengen, dan 6 pups in de kooi waar geld bij moet. Minder stront, 
minder ziektedruk, enz. In de nertsenhouderij letten we minder op kostprijs, 
maar meer op hoe je hogere opbrengsten kunt maken. Door op de juiste plek 10 
cent extra uit te geven kan het zijn dat het wel een euro meer opbrengt. 
 
Helaas is recent bij mijn vader de ziekte van Huntington vastgesteld. Door deze 
ziekte kon mijn vader het allemaal niet meer bijbenen en daardoor leek de 
generatiekloof ook erger. Nu vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats en zijn we 
het een plekje aan het geven. Ondertussen is Geert klaar met zijn opleiding en 
werkt parttime thuis en bij een firma die gespecialiseerd is in voer- en 
pelsmachines voor de nertsen. Vader en moeder zullen beetje bij beetje minder 
op de farm aanwezig kunnen zijn.  
 

Mijn toekomst is van alle kanten onzeker.  
We hebben te maken met beperkingen omdat we in 
de overgangsfase zitten. De wet op het verbod is nu 
van kracht: per 01-01-2024 stoppen met het fokken 
van nertsen. 
De gevolgen van de ziekte van Huntington van mijn 
vader, is ook een onzekere factor voor mezelf.  
 
Dus al met al weet ik niet zo goed waar ik nu sta en 
over 8 jaar. Ik heb me voorgenomen om me volledig 
te focussen op de nertsen en de toekomst positief in 
te blijven zien.  
 
Joost Knijnenburg. 
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Project FoodLabPeel: een reisverslag van Henk Kuijpers 

 

Als boer gaan wij ’s morgens de stal in om vervolgens ’s avonds de deur pas 
achter ons dicht te doen. Niemand die nog weet of snapt wat we eigenlijk doen. 
Alleen de nadelige gevolgen van de bedrijvigheid worden opgemerkt. Mijn 
reactie was altijd, dat ik precies uit ging leggen wat ik allemaal doe voor het 
dierenwelzijn en het milieu en hoe duurzaam we bezig zijn. Luchtwasser, fijn 
stof, extra licht, klimaat, oppervlaktenorm, speeltjes, bijproducten, certificaten 
noem maar op. Niemand die dat echt interesseerde, het bleef allemaal abstract, 
waardoor de verwijdering alleen maar groter wordt. 
 
Maar als mijn partner Horry over de varkens 
verteld, dan hangen de mensen aan haar lippen. 
Ze willen alles weten en stellen vragen. Zij 
vertelt hetzelfde als ik, maar dan veel meer 
vanuit het dier. De zeug met de grote oren of de 
big met twee verschillende ogen. Het 
vleesvarken dat jou elke dag weer begroet 
tijdens de controle. Maar ook hoe er op een 
boerderij wordt geleefd en gewerkt en wat dat 
allemaal oplevert voor jezelf. Zij heeft ervoor 
gezorgd dat er weer enkele varkens buiten 
lopen, samen met de koeien, een paard en 
enkele scharrelende kippen. Dat is nog een 
beeld wat mensen hebben van een boerderij. 
We hebben ook een picknickplek aangelegd waar veel gebruik van wordt 
gemaakt. Dan kom je er pas achter dat de meeste mensen echt geen idee 
hebben van een varken. De plek kost wat maar het levert ook veel op. 
Bijvoorbeeld als ik de post uit de brievenbus haal en passerende fietsers hoor 
zeggen: ‘verdorie ons benkske (bankje) is bezet’. Doordat we buiten wat meer 
doen vallen we ook bij meerdere mensen op en krijgen we vragen en 
opmerkingen. 
 

Zo zijn we vorig jaar gevraagd door FOODLABPEEL: dit is een langlopend 
kunstproject dat gaat over het maatschappelijke vraagstuk van voedsel en 
voedselproductie, en de invloed van voedsel op de cultuur. Het richt zich 
specifiek op de uitdagingen en problemen in de Peelregio. Doel van het project is 
door co-creatie tussen kunstenaar en boer nieuwe ideeën en concepten te 
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ontwikkelen, die op een bijzondere wijze bijdragen aan de transitie van deze 
regio. Hier werken wij heel graag aan mee. Gewoon om iedereen een beeld te 
geven van wie wij zijn. Een unieke kans om het beeld van de boer echt te laten 
zien. Zodat iedere boer of boerin zich weer trots voelt op het werk waarmee hij 
of zij 7 dagen in de week bezig is. Wij gingen aan de slag met Tineke 
Schuurmans, fotograaf en kunstenaar. Via onze website www.hetspekrijt.nl en 
onze Facebookpagina, bereiken we wekelijks tussen de 2000 volgers. We 
plaatsen elke week een aflevering van wat er op de stal gebeurd.  
 
 ‘Voer en mest’ is een onderdeel van de 
keten en de titel van een aflevering. Dat 
wilden we ook in beeld brengen en, 

fietsgek als ik ben, een combinatie was 

snel gemaakt. Begin augustus op de fiets 
naar Hongarije met Horry als verzorger. 

Vanaf Donauschingen in Zuid Duitsland 

tot eindpunt Boedapest: in totaal 1440 
km. De Donau is namelijk een 

belangrijke aanvoerroute van 

grondstoffen voor onze dieren. In Regenburg Duitsland is de rivier bevaarbaar 
voor grote schepen. En zo verder langs de mooiste routes naar Passau, de grens 
van Duitsland en Oostenrijk. Daar is de rivier al meer dan 200 meter breed. Hij 

voert je door plaatsjes in Oostenrijk met de schilderachtige huisjes en kerkjes, 
wijngaarden en boerderijen. Ook daar wordt door de boeren hard gewerkt met 

het binnenhalen van de oogst, weinig vee maar des te meer grote trekkers met 

brede banden. In Wenen, de grote Donau stad, zouden we wat langer 
pauzeren.  
 

Vervolgens snel naar Bratislava. De hoofdstad van Slowakije ligt aan weerszijde 

van de Donau en is een drielandenpunt van Oostenrijk, Slowakije en Hongarije. 
Het is op zich al heel apart als je Hongarije binnenkomt. Kwalitatief is het 
fietspad nog de helft, de weg is ook minder dan de helft. Auto’s rijden 3x zo hard 
als de helft, internet en bellen wordt er ook niet beter op. Gelukkig wordt de 
Donau alleen maar mooier met de stroomversnellingen en op sommige plaatsen 
meer dan een kilometer breed. Op veel plaatsen is de Donau de grens, zonder 
dat ze zichzelf aan de grens houdt. Alles wordt aangepast zoals zij een weg zoekt 
door het landschap. Op zo een moment heb ik niks nodig dan mijn fiets en waan 
ik me alleen op de wereld. Niet altijd handig voor Horry die mij probeert te 
volgen. Voordat ik het weet sta ik in Boedapest, tot nu toe de mooiste stad die ik 
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ooit gezien heb, en komt aan mijn fietsavontuur een eind. Ruim 1100 km en 
ruim binnen de planning. 
 
De dag erop hadden we een afspraak met 
Gyula Simon: een zeer gastvrije Hongaar 
werkzaam als directeur van Topigs 
Hongarije. Hij heeft ons werkelijk 48 uur 

intensief begeleid, want het uiteindelijke 
doel was de grondstofstroom in beeld 
brengen. Dit hebben we samen gedaan 
met Tineke Schuurmans die zich bijvoegde 
in Boedapest. Als eerst reden we naar 
Baja, een havenstad aan de Donau 2oo 
km ten oosten van Boedapest. Daar in de haven komen de meeste grondstoffen 
zoals maïs, graan en soja van het achterland van Hongarije bijeen, met een 
bulkoverslag van 660 ton per uur. De witte graan silo’s van 45000 ton toornden 
hoog in de lucht en zijn op kilometers afstand zichtbaar. We hebben zelf in het 

graan gestaan, en op het schip of duwbak, en spraken met de schipper. Ook 
werden wij hartelijk ontvangen bij akkerbouwers: telers van maïs, graan en soja. 

Zij waren met tegenzin de laatste maïs uit de opslag 
aan het rijden. De prijs was ver onder de maat, 
maar de graanschuur moest leeg voor de 
aankomende oogst, die er overigens bijzonder goed 
uit zag. Het verdere verblijf van die 2 dagen was 
geweldig. Zo liet Gyula ons de rivierdelta zien: 

meer dan 100 kilometer vruchtbare rivierklei aan 
weerszijde van de Donau. We zijn ook nog bij een 
familiebedrijf geweest, vader met twee zonen die 
varkens, kippen en akkerbouwers zijn. Zij hebben 
echt met passie over hun werk verteld en over hun 

trotse cultuurgeschiedenis. Zij hebben ook een 
vleeswarenfabriek met authentieke Hongaarse worsten, hammen en gerookte 
spek en heerlijke paté. We kregen een rijkelijke lunch aangeboden en een volle 
tas met allerlei soorten salami, spek en vleeswaren. We hebben vorstelijk 
overnacht op een wijnboerderij. De gastvrijheid was meer dan drie keer de helft, 
en het eten was ook meer dan drie keer de helft: we voelden ons werkelijk 
eregasten. 
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Zoals aan alles, kwam er ook aan deze reis een einde. De 9e
 dag zijn we weer 

afgereisd naar huis, en na 2 uur rijden kwam ik er pas echt achter wat het is om 
een fietsgek op de moeilijkste en onmogelijkste routes te volgen. Bedankt Horry, 

en ook Jeroen die op het thuisfront de boel draaiende hield. 
 

Henk Kuijpers. 
 
Het volledige verhaal van Henk is te lezen op de website: www.zltodeurne.nl  
 
Het project van Henk, Horry en Tineke is, onder de vlag van FoodLabPeel, te zien 
op de Dutch Design Week in Eindhoven: deze wordt gehouden van 22 t/m 30 
oktober. Henk en Horry zijn zelf ook tijdens deze dagen regelmatig aanwezig. Het 
volledige programma en de locatie zijn te vinden op de website: 
http://www.ddw.nl/programma  
 
Ook het project van Peter en Hanneke Verberne bij FoodLabPeel is tijdens deze 
dagen op DDW te bezichtigen. Informatie: 
http://www.schooteindhoeve.nl/foodlabpeel-project/  
 

 

 

 
 

 

 

http://www.zltodeurne.nl/
http://www.ddw.nl/programma
http://www.schooteindhoeve.nl/foodlabpeel-project/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbxtD-qYPPAhWJvhQKHVSPDqsQjRwIBw&url=http://www.trudo.nl/actueel/DDW-op-Strijp-S&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNGD5cQSdcqnBfpK6SZWdPGssIUCSQ&ust=1473546171606920
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Project Peelvenen: de actualiteit en de komende jaren 
 
Het bestuur van de ZLTO afdeling Deurne heeft ondergetekende, als voorzitter 
van de Bestuurscommissie Peelvenen, gevraagd om voor het ledenblad De Ploeg 
een artikel te schrijven over datgene wat zich op dit moment in het 
Peelvenengebied afspeelt en wat er in de toekomst nog meer staat te gebeuren. 
 
Ik wil gaarne aan het verzoek van het afdelingsbestuur voldoen. 
 
Omdat de huidige uitvoeringswerkzaamheden die er in de Peel plaatsvinden niet 
los gezien kunnen worden van hetgeen er in het verleden besloten en 
ontwikkeld is, heb ik voorgesteld om mijn bijdrage voor de Ploeg in twee delen 
te splitsen. Het eerste deel is een uitgebreide beschrijving van de historie van de 
besluitvorming rondom de natuurontwikkeling in de Peel gedurende de 
afgelopen 30 jaar. Het staat als achtergrondartikel op de website van ZLTO 
Deurne. Zie het meer als informatie voor de ‘fijnproever’.  In het tweede deel 
van mijn bijdrage, dat U nu leest, ga ik verder in op de actuele situatie en 
datgene, wat in de komende jaren aan ontwikkelingen op de Peel af gaat komen.   
Voor de achtergrond van het geheel en de uitleg van vele begrippen en termen 
verwijs ik eenieder naar de website van ZLTO afdeling Deurne. 
 
Het Beheerplan Peelvenen beschrijft het maatregelenpakket dat in de komende 
2 beheerplanperioden van 6 jaar ( 2016 – 2028) moet worden uitgevoerd. Het 
concept Beheerplan gaat op 5 september 2016 de inspraak in en zal rond de 
jaarwisseling 2016/2017 definitief door de Staatssecretaris van Economische 
Zaten en de beide Colleges van Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant en 
Limburg worden vastgesteld. Op woensdag 14 september 2016 was er met 
betrekking tot het Beheerplan een inloopavond in de Gouden Helm. 
 
In de eerste planperiode ( 2016 – 2022) ligt bij de uitvoering van de 
werkzaamheden de nadruk op het herstellen van de hydrologische maatregelen 
in het Leegveld. Parallel daaraan wordt er thans rondom de Groote Peel gewerkt 
aan het Life+ project. Dat project ligt voornamelijk op grondgebied van de 
gemeente Asten. 
 
De bestaande natuur in de Deurnese Peel staat zwaar onder druk van de 
stikstofuitstoot veroorzaakt door het verkeer, de aanleg van industrieterreinen 
en woningbouwlocaties en de activiteiten van de agrarische sector, met name de 
veehouderij. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben op 1 juli 
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2015, toen de wettelijke Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) van kracht 
werd, voor de overbelaste gebieden in de provincie een volledige 
vergunningenstop afgekondigd. De Peel is één van die overbelaste gebieden. Het 
besluit van GS betekent dat er geen Natuurbeschermingswetvergunning (Nb 
vergunning) zal worden afgegeven als de berekende stikstof belasting van de uit 
te voeren activiteit  meer toeneemt als 1 Mol/ha. De stikstofbelasting wordt 
berekend door de hoeveelheid uit te stoten stikstof te koppelen aan de afstand 
van de uit te voeren activiteit tot de kwetsbare natuur. Dit wordt middels een 
ingewikkelde procedure berekend. 
 
Allerlei onderzoeken zijn er tussen 2009 en 2015 uitgevoerd om oplossingen te 
zoeken voor de stikstof problematiek. Meerdere commissies met deskundigen 
hebben zich in die periode over deze problematiek gebogen. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot het afkondigen van de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS). Europese Richtlijnen, op basis waarvan de Natura 2000 gebieden zijn 
aangewezen, geven aan dat de kwaliteit van de bestaande natuur niet achteruit 
mag gaan en zo mogelijk moet worden verbeterd. Kortweg samengevat, stelt de 
PAS nu, dat middels het uitvoeren van hydrologische maatregelen in en rondom 
de bestaande kwetsbare natuur de kwaliteit van die natuur zodanig verbeterd 
kan worden, dat de nadelige effecten van de stikstofuitstoot van nieuwe ( of uit 
te breiden) economische ontwikkelingen geheel of gedeeltelijk teniet worden 
gedaan. Per saldo gaat de kwaliteit van de kwetsbare natuur niet achteruit of 
blijft minimaal gelijk of gaat er zo mogelijk op vooruit. 
 
Het gaat om grote investeringen ter versterking van ecologische ontwikkelingen, 
om economische ontwikkelingen in de regio mogelijk te maken. 
 
Zich herstellend hoogveen ( het 
meest kwetsbare in de Peel) vraagt 
om een constante niet fluctuerende 
waterstand. De Deurnese Peel 
wordt door deskundigen vergeleken 
met een “lekkende badkuip” waar 
de waterstand sterk fluctueert en 
zeker niet constant blijft. Dit 
“lekken” kan worden tegen gegaan 
door het nemen van interne 
maatregelen in de bestaande natuur 
zelf. Daarnaast is het noodzakelijk 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcx7C5ofTOAhVDWhoKHcR3BDUQjRwIBw&url=https://twitter.com/peelvenen/status/242595649621729281&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNEDQRb3kpWnObsGhQLe0ev5tA5Gkg&ust=1473028590454982
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dat rondom de Peel een waterstand wordt gecreëerd die een zodanige hoogte 
bereikt dat er voldoende tegendruk ontstaat om de lekkages in de bestaande 
natuur op te heffen. Dat betekent dat rondom de Peel de waterstand verhoogd 
moet worden, maar dan wel zodanig dat verder van de Peel af gelegen 
agrarische gronden en te handhaven woningen in de rand van de Peel geen 
wateroverlast mogen ondervinden van de waterpeilverhoging. Dat is een 
moeilijk en ingewikkeld proces. Dreigen de verder af gelegen gronden en 
bestaande woningen wel overlast van de peilverhoging te krijgen dan moeten er 
tegenmaatregelen genomen worden om de overlast te reduceren naar 0. In het 
uiterste geval kan dat soms leiden tot natschade vergoedingen, maar dan is het 
kwaad in feite al geschied. In het Middengebied (Soemeersingel) is het probleem 
grotendeels opgelost door een scheiding aan te brengen tussen de cultuurstrook 
en de natuurstrook. 
 
In het Landinrichtingsplan van 2005 is vastgelegd dat waterpeilverhoging pas 
kan, nadat de overheid alle gronden in haar bezit heeft waar de peilverhoging 
dient plaats te vinden. Dat betekent dat de provincie nu in de zone rondom de 
Peel gronden gaat verwerven, waarvan nu al theoretisch is berekend dat deze 
gronden niet meer geschikt zullen zijn voor de uitoefening van de reguliere 
landbouwfunctie. Die gronden zullen worden verworven en worden omgevormd  
naar nieuwe natuur. Er bestaan ook mogelijkheden dat grondeigenaren zelf 
nieuwe natuur ontwikkelen. Het voert thans te ver om die zelfrealisatieregeling 
in dit artikel uit te werken. Belangstellenden daarvoor kunnen contact opnemen 
met het projectteam of de Integrale Gebieds Commissie (IGC). 
 
Concreet betekent bovenstaande dat er in het Leegveld ( na de reeds gedane 
aankopen) nu bij voorrang ongeveer 85 ha grond (met 2 bestaande bedrijven) 
aangekocht zullen gaan worden. Die grondeigenaren zijn inmiddels bezocht. De 
provincie koopt die gronden en bedrijven aan tegen volledige schadeloosstelling 
(VSS). Volledige schadeloosstelling wil zeggen dat de vermogenspositie en de 
inkomenspositie van de eigenaren na de kooptransactie minimaal gelijk moet 
blijven aan de positie van vóór de transactie. De provincie wijst voor de 
aankopen 2 onafhankelijke taxateurs aan, terwijl de grondeigenaren het advies 
krijgen om zich te laten bijstaan door een ter zake deskundig adviseur. Dit laatste 
is belangrijk omdat met name bij bedrijfsverplaatsingen vele aspecten een 
belangrijke rol spelen. De kosten van een deskundig adviseur worden tot een 
bepaald maximum (o.a. afhankelijk van de hoogte van het getaxeerde bedrag) 
vergoed bij het tot stand komen van een transactie. 
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In het Leegveld moeten naast de eerder aangegeven 85 ha nog meerdere 
gronden verworven worden. Die aankopen (het betreft alleen losse percelen) 
vallen vooralsnog niet onder de regeling van de volledige schadeloosstelling. 
Aanbiedingen zullen dan gedaan worden op basis van de marktwaarde. 
 
Tijdens de eerste vergadering van de nieuw ingestelde Integrale 
Gebiedscommissie (IGC) op 8 september zullen twee informatieavonden gepland 
gaan worden. Eén informatie avond voor alle bewoners van het Leegveld en 
omgeving en één informatie avond voor alle grondeigenaren , waarvan de 
provincie de intentie heeft om gronden aan te kopen. 
 
Tijdens de informatie avond voor alle bewoners van het gebied zal uitvoerig 
ingegaan worden op de planvorming in het gebied in de komende jaren. Er zal 
een Werkgroep Leegveld in het leven worden geroepen, die de planvorming gaat 
begeleiden en adviezen gaat geven aan de IGC. De in te stellen Werkgroep 
Leegveld krijgt met name tot taak om er op toe te zien dat alle aspecten van de 
toekomstige ontwikkeling voldoende aandacht krijgen. Het gaat niet alleen om 
natuur. Ook de toekomstige (zo mogelijk versterkte)  landbouw is van eminent 
belang, terwijl de aspecten recreatie, cultuurhistorie en water niet mogen 
worden vergeten. Per slot van rekening gaat het om een integraal gebiedsplan 
Leegveld. 
 
Gerard Daandels 
Voorzitter van de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen. 
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Het gezin van: Geert-Frans en Gerdie Wassenberg 

 

Goedemorgen! 
 
Een mooie strak helderblauwe lucht met een schitterende zon schijnt op ons 
raam als we om kwart voor zeven de dag beginnen. De meiden komen een kijkje 
nemen of we niet al op zijn, als dit niet het geval is kruipen ze er een paar 
minuutjes bij, er wordt al volop getetterd wat ze wel of niet gedroomd hebben, 
wat ze gisteren gedaan hebben en wat er op de planning staat van deze 
vakantievrijdag. 
‘Kom het is al tien voor zeven’ roept papa, opstaan, aankleden en naar beneden. 
Als eerste werk gaat papa de hond Seppel uitlaten, zachtjes loop ik over de stoep 
tussen de stallen en rijhal door naar achteren om van het uitzicht over de wei en 
van het ‘kleine bos’ te genieten. Ooit staan er dan al een stuk of 3 reeën ons op 
te wachten om goedemorgen te zeggen. 
De paarden hoor je ook ontwaken, de een staat op en de ander laat al een klein 
briesend geluidje horen. De illusie dat ze me herkennen en goedemorgen 
groeten heb ik allang achter me gelaten, ze roepen gewoon om naar de wei te 
gaan en gevoerd te worden. 
Weer binnen te zijn gekomen staat de ontbijttafel gedekt en eten we samen een 
boterham, standaard na de vraag als de boterhammen op zijn : ‘Wie wil er 
peperkoek?’ Papa altijd en de dames als ze trek hebben. 
Om half acht gaat Gerdie naar buiten om de paarden in de wei te zetten, ik doe 
de werkschoenen van Vera en Fiona aan want die staan te popelen om te 
helpen. De meiden naar buiten en wie komen we tegen : Opa Theo en Oma 
Isabel. ‘Goedemorgen, goedemorgen’ gaat het over en weer. 
Opa, Oma, Vera, Fiona en Gerdie pakken allemaal 1 of 2 paarden aan de hand en 
lopen naar achteren om ze in de wei te zetten. Vaste prik is dat Vera haar eigen 
pony Nika en Fiona haar pony Frodo buiten zet. Na ongeveer een half uur staat 
alles in de wei wat ’s ochtends naar buiten gaat. Oma Isabel gaat voeren, Gerdie 
en Opa Theo gaan stallen van de paarden uitmesten. Vera en Fiona maken 
allebei de stal van hun eigen pony’s schoon. 
 
Nadat de dames naar buiten zijn om half acht ga ik naar kantoor (thuis of in Mill) 
om voorbereidende werkzaamheden te doen voor Innoporc. Dit is mijn eigen 
bedrijf (samen met een compagnon) dat varkensvoeders samenstelt en 
verkoopt. Als specialiteit hebben we een speciaal biggenvoer voor jonge biggen 
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dat Europees verkocht wordt. Dit even terzijde. De rest van de dag ben ik bij 
klanten of dealers ter ondersteuning. 
 
Als de stallen schoongemaakt zijn en voorzien van schoon en vers stro wordt 
alles netjes aangeveegd zodat het er weer mooi bij ligt. Ondertussen komen de 
eerste pensionklanten het erf op om hun paard of pony de nodige verzorging en 
aandacht te geven. Er wordt een praatje gemaakt waar nodig en advies gegeven 
bij vragen. Nadat we in de stallen klaar zijn met het werk, is het om tien uur tijd 
voor koffie. Als ik thuis ben drinken we samen koffie. Wanneer het koffietijd is,  
is het altijd weer een verrassing of er iets lekkers bij is. Bij ons wordt vaak 
getrakteerd als er iemand van de pony of het paard gevallen is, de regel is dan: 
Bossche bollen trakteren. Gelukkig komt dit niet al te vaak voor. Ook wordt er 
vaak getrakteerd als er iemand jarig is. Kun je nagaan met een aantal klanten dat 
dit nog al eens te doen is. Dit vinden vooral Opa Theo, de kinderen en ik 
helemaal niet erg! Gerdie en Oma Isabel slaan nog wel eens een keer over… 
Na de koffie worden er pony’s gezadeld waar de kinderen lekker even mee rijden 
en natuurlijk spelenderwijs veel plezier maken. Nadat er gereden is gaat Vera 
haar pony klaar maken om ’s avonds mee te nemen naar de springwedstrijd in 
Asten. 
Om half twaalf gaan Gerdie, Opa Theo en Oma Isabel de groep paarden die 
buiten staat binnen zetten en wordt de volgende groep buitengezet. 
 
Het is om kwart over twaalf tijd om een boterham te eten, de krant te lezen en 
even te ontspannen. 
Om ongeveer kwart over een/ half twee gaat Gerdie haar paard klaar maken om 
te trainen. Na een intensieve werksessie wordt haar paard weer afgezadeld en 
gekoeld met water om op temperatuur te komen. Inmiddels hebben Vera en 
Fiona een grasveld omgebouwd tot heuse springpiste met hindernissen en een 
waterbak waar ze zelf overheen en in aan het springen zijn. Dit is toch prachtig! 
Om drie uur is het weer koffietijd. Opa Theo wordt gezocht op zijn klusplekjes en 
geroepen om koffie te komen drinken. Na de koffie is het tijd om mail en 
boekhouding bij te werken voor Gerdie. 
Om half vijf worden de paarden weer binnengezet en is het tijd voor Oma Isabel 
om weer een voerronde te maken. De paarden krijgen droog kuilvoer uit plastic 
balen en krachtvoer. 
Wanneer Oma aan het voeren is gaat Gerdie beginnen met het eten koken. Als ik 
onderweg ben bel ik vaak even naar huis om te zeggen wanneer ik thuis ben 
zodat we samen kunnen eten.  Dit keer hadden ze gevraagd of dat ik op tijd thuis 
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kon zijn zodat we om half zeven met de pony kunnen gaan springen in Asten. 
Klokslag half zes ben ik thuis en kunnen we eten.  
Om zeven uur zijn we in Asten om te gaan springen : Parcours samen verkennen, 
pony opzadelen, losrijden en klaar om de ring in te gaan. Met een foutloos 
rondje in een tijd van 57 seconden heeft Vera zich geclassificeerd voor de 
barrage. Samen bepalen we de tactiek en de te rijden lijnen om de snelste tijd te 
halen. Ze reed een prachtige barrage met een tijd van 34.57 seconden. Papa, 
Mama en Fiona apetrots: Vera had een 2e plaats behaald. 
Om half negen zijn we weer thuis zodat we alles weer op kunnen ruimen en de 
pony op stal te zetten. 
Vera en Fiona gaan zich wassen en klaarmaken om naar bed te gaan, om negen 
uur liggen ze op een oor om de dag weer te verwerken. 
Wij gaan nog even naar het terras waar pensionklanten genieten van een kopje 
koffie of iets fris. Even bij buurten over van alles en nog wat…. 
 
Het is inmiddels kwart over tien en ik ga een laatste rondje wandelen met Seppel 
en de sleutelbos om alles weer achter slot en grendel te doen. De paarden staan 
rustig, de staldeuren allemaal dicht en het licht gaat uit. 
 
Binnengekomen om half elf kijken we nog even naar hart van Nederland, tot 
Piet’s weerbericht. Douchen en naar bed om ook zelf even terug te kunnen 
denken aan de dag die weer geweest is en aan de dag die komen gaat. 
 

Welterusten…. Slaap lekker! 
 

 



43 

 

 



44 

 

Even voorstellen: Hannelie Jagtenberg van Notariaat Deurne 

 

Op een vrijdagmiddag, midden in 
de vakantieperiode, zijn wij te gast 
bij Hannelie Jagtenberg van 
Notariaat Deurne. We worden 
enthousiast ontvangen door 
notaris Hannelie.  Voor we gaan  
beginnen vertelt Hannelie  het 
ontzettend leuk te vinden, dat wij 
van ZLTO Deurne haar benaderd 
hebben voor een interview. Ze 
haalt koffie en thee, daarna gaan 
we snel van start, zeker omdat we 
maar een uurtje uit de drukke 
agenda van Hannelie kunnen 
benutten.  
 

Wie is Hannelie Jagtenberg ? 
Hannelie is 40 jaar oud en is geboren en opgegroeid in het land van Maas en 
Waal  (het zuiden van Gelderland). Ze woonden er met haar ouders en broer in 
het buitengebied van Horssen. Haar grootouders runden er een gemengd 
bedrijf, wat werd verkocht toen grootvader overleed. Vader Jagtenberg is 
belastingadviseur en moeder werkte in de verpleging. Hannelie vertelt ons dat ze 
vroeger erg verlegen was, waarvan nu echt helemaal niets meer is te merken. Ze 
volgde het VWO, en vele bijlessen voor o.a. wis- , schei- en natuurkunde. Van 
haar vader kreeg ze het advies een rechtenstudie te gaan volgen. Ze was goed in 
lezen en schrijven, die rechten, dat zou haar wel passen. Vader zag in haar een 
goede notaris en die kant heeft Hannelie ook gekozen. 
 

Hoe ben je in Deurne terechtgekomen ? 
Inmiddels is het 6 jaar geleden dat Hannelie als notaris in Deurne is komen 
werken. Het kantoor is een voortzetting van oud-notarissen van den Wildenberg, 
Hoppenbrouwers en Bots & Borghstijn. Ze had op een gegeven moment gehoord 
dat dhr. Bots, toen die wilde gaan stoppen, geen opvolger had. Samen met dhr. 
Borghstijn is zij toen de uitdaging aangegaan en als notaris in Deurne begonnen. 
Echter na verloop van tijd stopte ook dhr. Borghstijn, en besluit Hannelie heel 
dapper alleen de zaak voort te zetten. Een stap die getuigt van veel lef en passie 
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om zo’n grote uitdaging aan te durven. Samen met haar partner woont ze ook in 
Deurne. Verder vertelt Hannelie ons dat het Deurnes dialect erg overeen komt 
met het dialect uit haar geboortestreek, wat natuurlijk  wel makkelijk is wanneer 
je met veel Deurnese mensen contact hebt. 
 

Hoeveel medewerkers telt jouw kantoor? 
Het notariaat van Hannelie telt 8 medewerkers. Er is een kandidaat-notaris, dat 
is iemand die net als de notaris een universitaire opleiding heeft gevolgd. Verder 
werken er drie klerken (medewerkers van de notaris) en vier administratief 
medewerkers (waarvan een boekhouder). 
 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor je uit? 
Het eerste antwoord wat we op deze vraag krijgen is chaotisch en druk!’ 
Hannelie is altijd voor acht uur op kantoor, en begint dan met het doornemen 
van post, mail etc. Om 9 uur start ze met het passeren van akte`s, besprekingen, 
telefoontjes, dossiers nakijken en het helpen van haar medewerkers. Zonder te 
pauzeren werkt ze door tot 5 uur in de middag. Vervolgens is het dan vaak nog 
half 7 `s avonds voordat ze thuis is. Gelukkig kookt haar partner het eten, zodat 
ze meestal direct aan tafel kan.  Elke woensdag en in het weekend (op zaterdag 
en vaak ook op zondagochtend) werkt ze thuis aan alle complexere zaken. Vaak 
ingewikkelde dingen waar ze, liefst in alle rust, zich op moet concentreren. 
Voorbeelden hiervan zijn BV`s van ondernemingen, herstructurering, fusie`s van 
bedrijven etc. 
 

Waarin onderscheidt het kantoor zich ? 
Hannelie: ‘Sowieso ben ik niet de Notaris, maar gewoon Hannelie !’ Samen met 
haar medewerkers wil ze gewoon zorgen dat zaken goed geregeld worden, met 
alle tijd en aandacht voor de klant. Het contact met mensen daar houdt ze van, 
en juist die persoonlijke benadering is volgens Hannelie een heel sterk punt van 
haar zaak. Ze zegt: ‘Ik ben ook gewoon  een hard werkende ondernemer, net als 
jullie agrariërs, en heb ook te maken  met allerlei regelgeving’.  Maar het gewone 
én het toegankelijke, daar ligt de kracht van het kantoor. 
 

Hoe zie je de toekomst voor jou als notaris ? 
Hannelie: ‘De uitdagingen die we elke dag opnieuw aangaan, het met complexe 
zaken om kunnen gaan, het mondiger worden van mensen, onze kennis op peil 
houden, contacten onderhouden, blijven optimaliseren. Dat zijn zo een aantal 
zaken waar we in de toekomst aan zullen moeten blijven werken “. Er is in 
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Deurne immers maar plek voor twee notariskantoren. Met de gedrevenheid en 
passie voor het vak, zal Hannelie ook in de toekomst haar ‘mannetje’ wel staan! 
 

Hoe zie je de toekomst voor jonge agrariërs ? 
‘Voor jullie agrariërs is er eenzelfde enorme  uitdaging!’  Jonge boeren worden 
volgens Hannelie gedwongen mee te gaan in ontwikkeling, met prijzen die 
continue onder druk staan. De maatschappelijke acceptatie is een punt, mensen 
hebben soms toch echt een verkeerd beeld van de veehouderij.  Maar het 
grootste obstakel is vaak de financiering: de Bank. Hannelie: ‘Jonge boeren, 
vraag je heel goed af of je het wel wilt en kunt. De passie voor het bedrijf moet 
echt enorm groot zijn! Zorg ervoor dat je de rust in het hoofd bewaart.  Het 
boerenbedrijf is niet alleen je werk, maar heel je ‘leven’! Het vraagt visie, een 
groot uithoudingsvermogen, lef en een heleboel verantwoordelijkheid !’ 
 

Je hebt een drukke baan, hoe combineer je dat met je sociale leven ? 
Hannelie: ‘Mijn sociale contacten onderhoud ik met horten en stoten’. Privé-
dingen moeten heel vaak toch eventjes wachten… alhoewel ze in de avonduren 
probeert om niet te werken. Een groot voordeel is dat haar partner ook 
ondernemer is, en net als Hannelie altijd met het werk bezig is. 
 

Wat zijn je hobby`s ? 
Het lezen van allerlei  boeken en afspreken met vrienden zijn  favoriete 
bezigheden, echter ontbreekt de tijd dikwijls. Voor het sporten, wat ze eigenlijk 
ook graag doet, is momenteel helaas  geen ruimte. 
 

Wat is je lievelingsgerecht? 
Hannelie zegt een heel makkelijke eter te zijn, ze vindt eigenlijk alles wel lekker. 
Maar Italiaans eten, en dan met name in Italië, staat bovenaan de lijst. Ook een 
Limburgse zuurvlees schotel zegt ze heerlijk te vinden. 
 
Ondertussen is het vier uur in de middag. Hannelie’s medewerkster belt dat de 
volgende afspraak gearriveerd is.  Onze tijd is omgevlogen.  Na een fijn gesprek, 
met een heel hardwerkende en vriendelijke vrouw, bedanken wij Hannelie en 
gaan terug naar huis. Ook weer aan `t werk! 
 
Ronald en Carola. 
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Nieuws van: Rabobank Deurne 

 

Meer dan een nummer Op donderdagavond 23 juni 2016 werd de regio in 
slechts 15 minuten zwaar getroffen. Nu weken later zijn we er nog dagelijks mee 
bezig. We kregen die avond te maken met noodweer dat nog nooit eerder was 
voorgekomen. Onvoorspelbaar. Geschiedenis werd geschreven want de 
agrarische sector werd zwaar getroffen. Als bank organiseerden we die avond 
een inspiratiesessie in een weiland in Deurne voor jonge ondernemers. Het was 
een warme dag en de zon straalde lang aan de hemel. In enkele minuten zagen 
we het zonnige beeld veranderen en werd de lucht pikzwart.  
Schouder aan schouder Die avond stonden onze medewerkers schouder aan 
schouder om de tent, die in het weiland stond, af te breken. Er voor te zorgen 
dat de aanwezige materialen geen schade opliepen en onze aanwezige gasten en 
klanten veilig en droog waren. In de stromende regen werd hard gewerkt. Dit 
beeld en de bijzondere vorm van samenwerken ging na die avond door.  
Sinds 24 juni 2016 wordt er door veel medewerkers binnen onze bank een extra 
tandje bijgezet. Het aantal schades in de regio is enorm. Meer dan 3.000 
schademeldingen kwamen er bij ons binnen. Kassen, stallen en huizen liepen 
zware schade op. Ondernemers zagen met eigen ogen hun levenswerk 
vernietigd worden in 15 minuten. Ook gewassen en levende have werden zwaar 
getroffen. De mouwen werden binnen de bank opgestroopt om klanten zo goed 
en snel mogelijk te helpen. We gingen met collega’s het veld in om klanten te 
spreken en een hart onder de riem te steken. Ook kwamen we als bank met een 
pakket van maatregelen dat eventuele financiële problemen van ondernemers 
op korte termijn kan verlichten.  

Focus en zorg Als bank werden we verrast door het noodweer en de enorme 
schade. Net als u, zagen wij deze calamiteit niet aankomen. Hoewel we snel 
inspeelden op de gebeurtenis van 23 juni, door een crisisteam in te richten en te 
komen met maatregelen, maakten we ook fouten. Hoe vervelend we dit ook 
vinden, door de drukte konden we dit niet voorkomen. We hebben de meeste 
fouten gelukkig al hersteld. 

 
Binnen onze bank blijft er aandacht voor alle schadegevallen. Want voor ons is 
iedere ondernemer meer dan een nummer. We blijven de regio bijstaan in de 
komende maanden van herstel. Laten we samen hopen dat in 2017 de regio 
grotendeels weer opgeknapt is. 
  
Martine Versteeg (Food & Agri) en Jorrit Dekkers (Grootzakelijk) 

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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Nieuws van: Coppens Diervoeding 
 
 
Wereldprimeur: Insectenolie in diervoeding 
 
Het gebruik van insectenolie binnen de food en feed 
sector is compleet nieuw. Nergens ter wereld wordt 
insectenolie in diervoeding verwerkt. Wij zijn er dan 
ook trots op dat we het eerste bedrijf zijn dat 
insectenolie toepast in varkens- en 
vleespluimveevoeders.  

Waarom insectenolie in diervoeding? 
Insecten passen in het oerdieet van 
wroetende varkens en 
scharrelende kuikens. Insectenolie 
is een makkelijk verteerbare, snelle 
energiebron. Het is bovendien een 
duurzame grondstof omdat 
laagwaardige grondstoffen een 
hoogwaardige toepassing krijgen. 
Groene reststromen worden 
namelijk efficiënt door de insecten 
omgezet. De olie komt bovendien 
uit Nederland en niet uit andere 
werelddelen.  

Uitermate geschikt voor jonge dieren 
Insectenolie is zeer goed verteerbaar door jonge dieren en is dus uitermate 
geschikt voor biggen en kuikens. Het heeft een gezonde vetzuursamenstelling 
met een hoog aandeel laurinezuur C12. Laurinezuur is anti microbieel en werkt 
in de darm tegen gram positieve bacteriën, zoals Clostridium en Streptococcen. 
Het laurinezuur in insectenolie heeft een zogenaamde fast- en slow release en 
geeft daardoor bescherming over de gehele lengte van de darm. Door de inzet 
van insectenolie worden de jonge dieren minder zwaar ‘belast’. 
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De resultaten van in ons Poultry Research Centre laten zien dat kuikens in groei 
en voederconversie profiteren van het gebruik van insectenolie ten opzichte van 
soja olie. Het toepassen van insectenolie in pluimvee- en varkensvoeding heeft 
als doel de diergezondheid te verhogen. Gezonde dieren presteren immers 
beter. 

Wilt u meer weten over insectenolie in diervoeding of over onze andere 
innovaties of producten? Neem dan contact met ons op via T. 0492-531600 of 
www.coppens.nl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coppens.nl/
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Wie is deze persoon....? 
 
De oplossing is vorige keer niet geraden…. Daarom deze editie nog een 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 
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Agenda: 

 

Voor een overzicht van de diverse activiteiten in onze afdeling, neem eens een 
kijkje op onze website: www.zltodeurne.nl  
 
 

Versterking De Ploeg: 
 
Wij zijn als redactie op zoek naar versterking van ons ‘ploegje’ mensen dat 3 x 
per jaar tracht een interessant, leuk en leesbaar boekje voor onze leden in elkaar 
te zetten. Heb je interesse, meld je dan aan bij een van onze redactieleden (zie 
pagina 2) om eens een keer mee te draaien, en te kijken of het wat voor je is.  
Je bent van Harte Welkom! 
 
 

Afsluiting: 
 
Ter afsluiting van deze Ploeg, een aantal gedachten door …. 
 
De beste, mooiste dingen in de wereld 
Kunnen niet gezien of aangeraakt worden, 
Die moeten met het Hart gevoeld worden! 
 

Niet beslissen is: je neerleggen bij keuzes 
Die anderen voor jou maken! 

 
Jouw Hart is als een tuin. Je kunt er medelijden, angst, 
Wrok of liefde in laten groeien. Welke zaden plant jij? 
 

 
 
 

http://www.zltodeurne.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChauHtYPPAhUGVRQKHZeSACsQjRwIBw&url=http://www.flevoland.to/~birgit/hondsrug/bloementuin12.shtml&bvm=bv.132479545,d.ZGg&psig=AFQjCNGjkuhfuiXK9cpY9mBszeQY9MNplg&ust=1473549298149180
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