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‘Mijn vader zou al geen boer meer willen zijn’ 

Frank Verbruggen is met zijn 34 jaar de jongste koeienboer in Veghel. Ook een van de 

weinige nog overigens. “Zo’n twintig jaar geleden zaten er op zijn minst 25 koeienboeren 

hier in Veghel. Nu zijn dat er nog 6 …” 

 

Frank Verbruggen ‘boert’ op Dorshout, een stukje authentiek Veghel waar de rust is omzoomd 

met hektiek; die van industrieterrein De Amert, de A50 en de volledig gerenoveerde 

Oranjewijk. Waar, op een paar honderd meter buiten de drukte van de bebouwde kom, een 

fazant ineens de weg over steekt. En waar de 120 koeien van Frank, wars van alle heisa op 

zichtafstand van hen vandaan, hun gras grazen. 

“Ik heb altijd boer willen worden”, vertelt Frank aan de keukentafel. “We waren met vier 

kinderen thuis. Ik was de jongste. De andere drie hebben ‘wel’ een vak geleerd, haha ... Ik 

wilde dat niet. Wat ik nu doe, was wat ik altijd al wilde doen: de dieren, de natuur, de vrijheid 

... ‘Ik hoef toch niet naar school’, heb ik wel eens tegen ons pa gezegd. ‘Ik leer het boeren wel 

van jou.’ En ik heb me ook wel eens ziek gemeld, omdat er thuis gehooid moest worden. Daar 

wilde ik perse bij zijn.”   

Spijt dat hij zijn school in Den Bosch toch keurig heeft afgemaakt, heeft hij echter niet. “Weet 

je wat de boekhouding van mijn vader was? Het laatje van de keukentafel. Tegenwoordig is de 

regelgeving zo complex dat je naast boer ook boekhouder moet zijn om je bedrijf te kunnen 

runnen. We zijn veel meer ondernemer geworden. Mijn vader zou al geen boer meer willen 

zijn ...” 

 

‘Wij genieten van de kleine dingen in het leven’ 

Frank nam het bedrijf acht jaar geleden van zijn ouders over. Pas 26 jaar was hij toen. Twee 

jaar geleden breidde hij het bedrijf uit met een nieuwe stal en ging hij van 70 koeien naar 120. 

Daarnaast houdt hij nog zo’n 70 stuks jongvee. “De volgende stap is een melkrobot. Nu ben ik 

6 uur per dag aan het melken, 7 dagen per week. Een robot maakt me flexibeler. Dan kan ik 

eens een keer een middagje vrij nemen …” 

Nu is dat inderdaad lastig, zegt zijn vrouw Sandra Verbruggen-Koolen (30), die in 2008 bij Frank 

op de boerderij kwam wonen en drie dagen per week op school voor de klas staat. “Als wij een 

dagje weg willen, moeten we dat ruim van tevoren regelen. Maar weet je: dat maakt dat dagje 

uit wel extra bijzonder. Daar genieten we dan ook allebei van. Net zoals we sowieso heel 

intens van de kleine dingen in het leven kunnen genieten. Een bruiloft of een feestje … daar 

kunnen we echt naar uitkijken.” 

Sandra is niet van boerenafkomst. Haar vader werkte bij Van de Beeten in Veghel en was in die 

tijd een collega van Frank, die een tijdje bij de loonwerker werkte. “Die Frank is een leuke vent, 
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had mijn vader eens tegen me gezegd. Echt iets voor jou. Dat zal wel, dacht ik. Maar toen ik 

hem bij Pinkster Par-T tegenkwam, wat tegenwoordig 7thSunday heet, klikte het inderdaad 

meteen.” 

Heeft ze moeten wennen aan het boerenleven? “Je moet sterk in je schoenen staan, want je 

moet gewoon mee aanpakken, hoor. En dus sta je af en toe mee af te kalven of tot je knieën in 

de stront. Ja, dat hoort er gewoon bij. Dat weet je. Maar dat aanpakken, doet iedereen. Dat 

vind ik echt een charme van het boerenbedrijf: het is een familiebedrijf. Iedereen helpt mee, 

van Franks kant en mijn kant. Ik had nooit de wens om met een boer te trouwen, maar ben wel 

blij dat het zo gelopen is …”  

 

‘Ongelofelijk trots’ 

Agrarische ondernemers hebben jarenlang te weinig van zich laten horen, zegt Frank. “De 

branche was heel gesloten. Dat is jammer. Want daardoor hebben veel mensen geen goed 

beeld meer van waar wij mee bezig zijn. Gelukkig zijn we ons daar de afgelopen jaren bewust 

van geworden. We zijn meer en meer onderdeel van de samenleving aan het worden; en 

trekken steeds vaker samen op. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel in een project van de 

gemeente Veghel om braakliggend industrieterrein te onderhouden. Als wij het land 

onderhouden, mogen wij het gras ervan afhalen als grondstof voor de koeien. Een mooi 

project, waar iedereen beter van wordt: de gemeente, de natuur en ook wij.” 

Daarnaast stellen Frank en Sandra hun bedrijf maar wat graag open voor bezoekers: “We 

houden hier open dagen en ik geef er rondleidingen”, zegt Sandra. “Een paar weken geleden 

kwam hier een meisje aangefietst. Ze wilde haar spreekbeurt over de koe doen en vroeg of ze 

ons wat vragen mocht stellen. Dat vind ik geweldig. Wij willen laten zien wie we zijn en wat we 

doen. Omdat we daar ongelofelijk trots op zijn …” 

 

‘Het is er beter op geworden’ 

Nog 6 koeienboeren zitten er in Veghel. In het dorp waar bedrijven als CeHaVe en DMV 

Campina hun oorsprong hebben. “Zes is inderdaad weinig. Maar weet je: de wereld verandert. 

Iedere dag. De consument wil 24 uur per dag op zijn wenken worden bediend. Retailers haken 

daar op in. Als agrariërs zitten wij vooraan in de keten en hebben in die schaalvergroting mee 

te gaan, of we dat willen of niet. Persoonlijk denk ik echter dat het geen slechte ontwikkeling 

is. Als ik zie hoe wij nu ondernemen en ik zet dat af tegen hoe al die kleinere boeren hier 

vroeger werkten … dan denk ik dat het er voor iedereen beter op is geworden: de omgeving, 

de natuur, de consument en ook de koe.” 

 


