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Groepsfoto West Brabants clubje 

Studiereis melkveehouders  van  maandag 10 tot en met  vrijdag 15 oktober 
2016 

Dit jaar hebben we ook weer een interessante studiereis gemaakt met Henk van 
Dam  Studiereizen.  Een reis door Noord Spanje en  stukje Portugal. 

Maandag 10 Oktober .  Vanaf vliegveld Eindhoven vlogen we met enige uren 
vertraging om 17 uur in de middag richting Porto in Portugal, omdat de 
weeromstandigheden  ( mist ) het niet eerder vliegen toelieten. Rond 19 uur landden 
we veilig op de luchthaven van Porto.  De bus met gids stond  klaar.  Dit jaar waren 
we met een grote groep van 52 personen.  Met voor ons weer de bekende 
Limburgse  rundveestudieclub waar we al voor de derde keer mee samen reizen. 
 Hartstikke gezellig weer !!  

Voordat we naar ons hotel in Braga gingen kregen we eerst met deze gids een 
prachtige rondtour door Porto.  Omdat het al donker was, was het echt bijzonder. De 
verlichte gebouwen en bruggen , het was heel mooi om  zo deze stad in het donker 
 te zien. 

Ons hotel stond op de berg van de naastgelegen stad Braga.  Prachtig hotel op een 
prachtige plaats.  Midden in de bossen . Op deze berg staan nog enige hotels en 
restaurants die in het bezit zijn van de kerk.  Ook was er een prachtig mooi kerkje  
naast.  Terwijl we  ons tegoed deden aan het eerste diner keken we zo over het 
verlichte Braga….schitterend!!! 

Dinsdag 11 Oktober.   Na het ontbijt vertrokken we richting Spanje.  Het gebied van 
Portugal dat we achter ons lieten was  nogal woest en ruw met weinig land of 
tuinbouw.  Niet zo’n welvarend gebied dus.  Hoe meer we naar het noorden gingen ,  
Spanje, hoe meer  akkers en weilanden men ging zien.  Onderweg kwamen we ook 
de pelgrims die onderweg waren naar Santiago de Compostella tegen.   Te voet of 
met de fiets . Over de Sint Jacobsroute.  Heel bijzonder…. 

Na enkele stops voor koffie en natuurlijk de befaamde  “Henk van Dam “ picknick 
bezochten we ons eerste melkveebedrijf in  Noord Spanje in  het gebied Galicie . 
Onderweg pikten we een agrarische gids op.  Je ziet weinig melkveebedrijven zo 
onderweg, maar…ze zijn er wel…..helemaal afgelegen..je moet ze weten te liggen 



anders vind je ze nooit. Vandaar de gids !  En wat voor bedrijven…!!!  Dat waren nog 
eens mooie koeien!! Een lust om te zien.. 

Het bedrijf was een familiebedrijf. Het bedrijf had 75 ha grond .  Ze molken  er ruim 
300 koeien.  De koeien bleven jaarrond binnen .  3 maal daags werd er gemolken  
door ingehuurde melkers.  Arbeid kost er weinig in Spanje.  Ze molken  met een twee 
keer tien zij aan zij in een prachtige  Delaval melkstal .    De koeien gaven 43 liter per 
dag gemiddeld .  Met gemiddelde gehaltes.  Over de maand September zaten ze ook 
tegen de 30 cent opbrengst aan.  Net als bij ons, maar de kostprijs is aanzienlijk 
lager.   Ze voeren veel maïs, luzerne en  gras  en enkele bij – producten en 
krachtvoer.                                                                                                           

Het jongvee werd  opgefokt op een opfokbedrijf waar wel duizenden stuks jongvee  
opgefokt werden van verschillende bedrijven .  Omdat ze met de maïsoogst bezig 
waren, was de boer erg druk.  De maïsoogst is iets later dan bij ons.  Het is ook bijna 
een dubbel groeiseizoen in  Noord Spanje en Portugal :  ze zaaien na de maïsoogst 
gras , maaien het vanaf maart  twee keer en zaaien daarna  maïs.  Men kent er geen 
winters. De laagste temperatuur is 7 graden en de hoogste is rond de 28 graden . 
Heel groeizaam.  Iets anders dan Zuid Spanje waar men ook geen winters kent, 
maar in de zomer het zo 40 graden kan worden. 

Eind  van de middag bezochten we in dezelfde streek een tweede bedrijf. Dat lag 
helemaal verscholen in de heuvels.  Het was een bijzonder bedrijf:  Vijf buren hadden 
hun bedrijven samengevoegd tot  1 groot bedrijf  en zo verder gegaan.  Ze molken 
ook ruim 300 koeien met evenveel  jongvee  was er op het bedrijf .  Hier  werden de 
koeien 2 maal daags gemolken in een twee keer twaalf zij aan zij melkstal.  De 
koeien gaven rond de 30 ltr gemiddeld.  Met gemiddelde gehaltes.  Men had  hier 
eigen mensen genoeg om het werk te doen.  Twee mooie bedrijven gezien met 
prachtig vee… 

Na de twee bedrijvenbezoeken reisden we door naar de stad Lugo waar we zouden 
overnachten.  Vroeg in de avond bezochten we de oude binnenstad met de mooie  
kathedraal en natuurlijk Romeinse muur van  Lugo. De muur dateert uit de 3e  eeuw 
na Chr. En is nog grotendeels in tact.  De muur is meer dan 2 km en omringt het 
historische centrum van Lugo. Je kunt zo over de gehele lengte over een promenade 
boven op de muur lopen.  Na het diner gingen we nog de stad in, immers, de 
volgende dag was het nationale feestdag in Spanje  , een feestdag geheel in het 
teken van Spanje en het Spaanse imperium wat na de ontdekking van Amerika door 
Columbus ontstond.   Op verschillende plaatsen waren er feesttenten met 
muziekbands….en  er zijn in Lugo leuke  cafeetjes… het was een mooie avond … 

Woensdag 12 Oktober  Deze dag  begonnen we  na het ontbijt met een bezoek aan 
de markt en kalverenmarkt bij Lugo.  Een kalvermarkt zoals jaren geleden bij ons. De 
veekoopmannen met zwart stofjasje en stokje. Het was net of Kors Dane en Hans 
Rommens er rondliepen ha ha. 

Koffie daarna bij de bus met koek…want we hadden een jarige !  Marga Maas was 
deze dag jarig en trakteerde bij de koffie .    Na het  zingen voor Marga vertrokken we 
naar  een nog noordelijker  deel van Spanje en wel naar de kustplaats A Corunia.  



We troffen het met het weer.  Prachtige zonnige dag!   Een prachtige rit er naar toe 
met hele mooie landschappen die we konden aanschouwen vanuit de bus. 

Bij aankomst in A Corunia lag er een gigantisch cruiseschip in de haven.  In het 
stadje gebruikten we ook de lunch. Of wel, gewoon een lekkere warme maaltijd die 
Henk geregeld had in een restaurantje. 

Na de lunch reden we zo’n 2,5 km naar een schiereiland van de stad A Corunia. 
Daar bezochten we de Herculestoren. Dat is een oude Romeinse vuurtoren van 55 
hoog en meer dan 1900 jaar oud.   Het was er prachtig aan de kust van het 
schiereiland. We genoten er met volle teugen van het zonnetje en de mooie 
omgeving aan het water. 

Eind van de middag reden we richting Santiago de Compostella.  Na zo’n mooie 
zonnige middag aan de kust, kwam het er met bakken uit in Santiago de 
Compostella.  De zegen kwam echt van boven.. 

Ons hotel waar we  komende nacht zouden overnachten stond in de oude 
binnenstad van Santiago de Compastella.  Toen we eenmaal de koffers naar de 
kamer gebracht hadden weerhield het ons er niet van om alvast een kijkje te nemen 
bij de kathedraal .  Geweldig wat  was het bijzonder om er te zijn. .. er kwamen ook 
constant pelgrims te voet  en  met de fiets  aan bij het plein naast de kathedraal. 
Vielen elkaar  gewoon huilend in de armen omdat  ze deze mijlpaal bereikt  hadden. 
..Morgen zouden we  hier  een rondleiding met een Nederlands sprekende gids 
hebben ..prachtig om dit zo mee te maken… 

Na het diner in het hotel gingen we nog  Wat drinken in een cafeetje in de 
stad….nieuwsgierig naar morgen… 

Donderdag 13 oktober Onze Nederlands sprekende gids, welke met heel veel 
passie vertelt over Santiago. Hieronder enkele wetenswaardigheden. Santiago of St-
Jacob is de patroonheilige van Spanje geworden, met zijn feestdag op 25 juli.  Op de 
vindplaats van het graf van Santiago werd een basiliek gebouwd, tegenwoordig een 
van de belangrijkste bezienswaardigheden van Spanje. Eerst waren het vooral 
Spanjaarden die massaal op bedevaart gingen naar deze plaats, later ook 
bedevaarders vanuit heel Europa. Wat is de betekenis van die zeeschelp ? Het 
meest voorkomende verhaal is dat het lichaam van Santiago in zijn graf bedekt was 
met dit type schelp. Een ander verhaal is dat van een miraculeuze redding van een 
drenkeling door Santiago. Toen die uit het water kwam zou hij bedekt zijn geweest 
met dit soort schelpen. Feit is, dat vandaag de dag de schelp het symbool is van de 
bedevaarders. Die schelpen zijn herkenningspunten om wegen of logies aan te 
duiden. Kerken, kapellen en andere locaties die belangrijk zijn voor de bedevaarders 
dragen ook de St-Jacobsschelp. Naast de pelgrimpas is de schelp het tweede 
belangrijkste dat een pelgrim bij zich draagt. Sinds een paar jaar is er opnieuw een 
opleving van de pelgrimstochten. Het is voor velen niet de heilige Jacobus die het 
doel is maar wel een moment van bezinning in hun leven. Bij velen is er wat 
voorgevallen en wensen ze hierover na te denken. Zo'n lastige pelgrimstocht, te voet 
of met de fiets, is uiteraard een ideaal moment om na te denken. Het ultieme moment 
is de verwelkoming van de pelgrims in de kathedraal van Santiago de Compostela. 
De weg naar het einde van de wereld. Deze korte Camino is de enige pelgrimsroute 



die in Santiago de Compostella begint. Finisterre wat letterlijk het einde van de 
wereld in het Latijn betekent was de plaats waar de apostel Jacobus voor het eerst 
voet aan land zou hebben gezet op het Iberische schiereiland. Door de eeuwen heen 
was het dan ook gebruikelijk voor vele pelgrims om na korte rustpauze in Santiago 
de  Compostella de tocht te hervatten, om ook deze mythische plek te bezoeken. 
Hier aangekomen verbranden ze dan vaak ritueel hun kleren een traditie die ook 
vandaag de dag nog levendig is. Na in de prachtige stad Santiago te zijn bijgekomen 
van uw tocht, verlaat u de stad in noordelijke richting. Door schaduwrijke eucalyptus 
bossen klimt u gestaag omhoog naar de Alto Mar do Olvellas vanwaar u mooie 
uitzichten heeft over de groene heuvels van Galicië. 

De tijd was veel te kort, we hadden graag nog langer naar hem geluisterd en 
rondgekeken in de stad. Hij laat ons ook een foto laten zien, dat er buiten de stad 
een plek is van waaruit de pelgrims, voor het eerst de kathedraal zien liggen als ze 
bovenop deze heuvel zijn aangekomen. Onze bus chauffeur weet precies wat we 
bedoelen en brengt ons naar deze plek, daar hebben we een korte ontmoeting met 
elke pelgrims en we kunnen hun vertellen dat ze er bijna zijn!!! Wat een belevenis om 
met deze mensen een praatje te maken. Op de middag vertrokken  we vanuit  
Santiago de Compostella   richting  Portugal  waar we vandaag waren  gekomen.    
Onderweg bezochten we  het mooie stadje Lima   in Portugal waar we ook  de lunch 
gebruikten , vlakbij  de Ponte de Lima ( brug )  .  Prachtige omgeving. 

Na de lunch bezochten we een wijnbedrijf  nabij Lima :   A Adega Cooperativa de 
Ponte de Lima  . Het is een coöperatie van zo’n 2000 wijnboeren groot en klein.   In 
1962 gestart met het wijn maken.  Na een rondleiding in de het bedrijf,  kregen we 
ook nog een wijnproeverij.  We konden 5 verschillende wijnen / roses proeven.  
Heerlijke wijnen….enne..na 5 van die glaasjes gingen we toch best  vrolijk de bus 
weer in… 

Na Lima reden we door naar  de stad Braga waar we maandag begonnen zijn.  Het 
was nog vroeg in de avond, dus we hadden eerst nog  wat tijd om de stad te 
bezoeken met een wandeling.  Daarna met de bus weer richting de berg op naar het 
prachtige hotel en restaurant met uitzicht over de stad Braga.  

Voor het laatste diner moest en zouden we toch eerst nog met een klein groepje het 
naastgelegen kerkje bezoeken.  Dit lag wel zo ongelooflijk mooi tegen de berg met 
12 trappen naar een plateau  waar men het mooiste uitzicht over de stad had.  
Geweldig !! 

Na een heerlijk diner gingen we onze laatste nacht in….vroeg slapen , want we 
zouden om half 6 al ontbijten er richting Porto gaan waar we al om  9.15 een vlucht 
naar vliegveld Brussel  hadden.  

Vrijdag 14 oktober.   Netjes om half 6 werden we gewekt.  Na het ontbijt  voor de 
laatste keer de koffers in de bus richting vliegveld.  Keurig op tijd vertrok het toestel 
van Rainair……met als piloot: ….onze mededorpsbewoner Patrick de Rooy !!!!!  Was 
dat  niet  toevallig !!!   Hoe we dat wisten?  Nou, hiervan ”  Goodmorning ladies en 
jentlemen, this is your captain speaking Patrick de Rooy  “   Haha..we wisten niet wat 
we hoorden…. 



Mooi op tijd waren we in Brussel waar  een taxibusje  richting huis voor ons geregeld 
was. 

We hebben  weer genoten van deze mooie studiereis naar  Portugal en Spanje .  Het 
waren  een mooie 5 dagen,  een mooie mix van agrarische bedrijven en toeristische 
aangelegenheden. ..  en bovenal….wat was het weer gezellig !!!!   Bedankt  Henk 
van Dam Studiereizen en alle reisgenoten. 

Namens het West-Brabantse reisclubje :  

Adrie en Marga Maas,  Leo en Ina Goossens,  Corné Mangelaars en   Anne-Marie 
Raaymakers, Piet Belde ,  Rene en Miriam Kuijstermans,  Frans Vos ,  Kees en 
Marlies van Wezel  en Jack en Jorien Schrauwen. 

 


