Studiereis Buurtschap de Elzen, te Boekel. 26 maart 2019
Omschrijving casus
In buurtschap ‘de Elzen’ is een situatie ontstaan waar in het buitengebied van Boekel een aantal
verspreide burgerwoningen ernstige geurhinder ondervindt van een viertal varkenshouderijen. Deze
bedrijven willen allemaal uitbreiden. Er is een bewonerscommissie ontstaan die in verzet is gekomen
tegen de uitbreidingsplannen. Als onderdeel van de vergunningprocedures is een dialoog gestart
tussen burgers en veehouders. Door nieuwe technische inzichten rondom effecten van emissie
reducerende luchtwassers is de berekende geuroverlast erger dan voorzien, en is de theoretische
uitbreidingsmogelijkheid van de bedrijven kleiner dan verwacht.
Mireille Winkelmolen is namens de gemeente procesbegeleider in het gebied om te onderzoeken of
er mogelijkheden zijn om tot een dragelijke situatie te komen voor alle partijen, zonder langdurige
rechtszaken. De studiegroep van de Oogst kijkt met een frisse blik mee in dit proces: doel is het
“sensen” / ervaren van dit traject. De groep gaat op bezoek bij de diverse stakeholders om dit
dilemma vanuit alle gezichtsvelden te bekijken. Met open nieuwsgierige blik, vooroordelen opzij
gezet, en oordeel uitgesteld. We ontmoeten vandaag bewoners en een varkenshouder met
uitbreidingsplannen.
Leden studiegroep
De onderstaande mensen zitten aan tafel vanuit hun persoonlijke inzet voor het “living lab” de Oogst
van Morgen, niet vanuit de organisaties waar zijn voor werken. Dit lab wil zich inzetten voor
ontwikkelingen richting een duurzame landbouw.
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Gemeente Boekel: Mireille Winkelmolen: 1. manager/procesbegeleider, buurtschap de Elzen
Wendy…, beleidsadviseur gezondheid
Gerda Kool, melkveehoudster, LTO bestuurder en lid algemeen bestuur waterschap Amstel Gooi
en Vecht
Jos van Lent, beleidsadviseur provincie Noord Brabant.
Sjef Staps. Onderzoeker van het Louis Bolk instituut. ( Koolstof in de bodem & Gezondheid en
omgeving)
Maarten Robben van bureau Frisse Blikken. Hij is in allerlei processen aanwezig als ‘frisse blik’
Spellen /simulaties ontwikkelen om in gebiedsprocessen, met stakeholders, zaken los te trekken.
Stefanie Schuddebeurs. Vanuit de organisatie van “de Oogst van Morgen”
Jan van Bergen, ministerie LNV: luchtemissies, duurzaamheid/kringloop,
Anne Wim Vonk, waterschap Aa en Maas: beleidsadviseur rond waterkwaliteit en landbouw,
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Delta Aanpak waterkwaliteit en zoetwater, KRW.

Bedrijfsbezoek bij varkenshouder Ronnie Braks.

Ronnie Braks: heeft in 2011 het bedrijf overgekocht. Hij heeft nog bedrijven in Odiliapeel (zeugen
opfok), gelinkt aan dit bedrijf, en in Oost Duitsland. Naast varkens heeft hij ook nog een locatie met
koeien.

Elko en Jouke: bedrijfsleiders, van naast deze locatie, ook de nevenlocaties. 2 locals die al van jongs
af aan voor Ronnie werken.
Ria- financieel beheer & inkoop.
Bedrijfsmedewerkers: Verder waren op het bedrijf nog 2 medewerkers aanwezig die we niet
gesproken hebben. (Polen? )
Omwonenden: Bij dit gesprek waren ook de omwonenden aanwezig die bezwaren hebben tegen de
uitbreiding vanwege geurhinder, overlast door vrachtwagens, en minder uitzicht bij uitbreiding.
Deze bewoners hebben tijdens dit bezoek niet mee gediscussieerd, wel af en toe commentaar
gegeven. Na dit gesprek volgt een afzonderlijk gesprek met de bewoners.
Wethouder Buijsse kwam tijdens het gesprek binnen. Hij is bekend met varkenshouderij, en is zelf
akkerbouwer. Deze heftige klus ligt op zijn schouders. Hij heeft zich niet in het gesprek gemengd, en
moest kort na de rondleiding weer weg. Dat was wel jammer, omdat hij het bestuurlijk perspectief
van de gemeente had kunnen schetsen.
Het bedrijf
Ronnie vertelt over het bedrijf: er liggen 1900 zeugen. In Odiliapeel is een zeugen fokkerij. Op dit
bedrijf in Boekel produceren ze biggen. Ze hanteren een lage kosten strategie. Jaarlijks 10.5 duizend
biggen, die verkocht worden om elders afgemest te worden. 90% wordt verkocht, 10% wordt hier
afgemest (kwalitatief de mindere dieren.) Hij heeft stallen aangepast aan milieuvergunning.
Luchtwassers. Erfverharding rondom gemaakt.
Gestopt met afzet Roemenie (Varkenspest). 70% biggen gaat de grens over. Heel europa.
Lokaties in voormalig Oost Duitsland. zelfde concept. ook biggenproductie.
Het bedrijf heeft geen hoge gezondheidsstatus. Wel laag antibiotica gebruik. Meer (preventieve)
vaccinaties.
Hij produceert niet voor specifieke ketens..Geen keurmerken als “beter leven”. (te veel zeugen).
Volgens eigen zeggen zijn de omstandigheden voor de beesten even goed. Vlees voor supermarkten
voedselproducenten. Boekel en omgeving heeft goede infrastructuur voor de varkenshouderij.
Regionale voerfabrieken, binnen 15km vee-artsen, stallen/ventilatie bouwers.
Dilemma: vanwege aangescherpte regels provincie Noord Brabant (regeling natuurbeschermingswet)
moeten stallen die 15 jaar oud zijn in 2022 voldoen aan strengere emissie eisen. Daarvoor moet
geïnvesteerd worden. Ronnie denkt de investeringen alleen met uitbreiding van stallen te kunnen
financieren.
Motivatie: Begonnen als koeienboer, maar in varkens terecht gekomen. Heeft nog een bedrijf met
koeien in Duitsland. Voorkeur voor koeien. aaibaarheid. Maar koeien zijn heel arbeidsintensief.
Ronnie loopt tegen nieuwe initiatieven/kansen aan zonder voorgenomen plan. Zo kwam ook in 2011
de kans om dit bedrijf te kopen. Hij heeft plezier van het werken met de jongens (bedrijfsleiders).
Grootste plezier uit de landbouw. Hij is als boer geboren, het is zijn ding.
Bedrijfsleiders zijn begonnen bij Ronnie. Vinden werken met dieren belangrijk. Van jongsaf, als
weekendhulp. Met de paplepel ingegoten. Ze hebben allemaal geen grote schoolcarrière, maar wel
met veel passie in de bedrijven.
Toekomst varkenshouderij (Ronnie)
Er zijn enorm veel ketenpartijen betrokken. Voorlopers in de varkenshouderij hebben goede
verdiensten. Als het hier (regio is het summum voor de varkenshouderij) niet meer kan, waar dan
wel? Mensen die grote bedrijven niet moeten zijn bekrompen .

Het is makkelijk en overal te doen: opmesten biggen. Maar zeugen fokkerij vergt hoge investeringen,
en later pas winst. De dieren gaan toch wel ergens gehouden worden, dus als je ze zou verbieden...
komen ze elders wel.
Vraag: zie jij noodzaak tot verbetering op duurzaamheid? (Red: het onderstaande samenvattend:
nee, geen noodzaak. Wij doen het al heel goed op gebied van emissies, dierenwelzijn,..)
4 landen NL DE BE, DK zijn beste producenten van de wereld, het beste voor dieren. Elders gaat het
er veel erger aan toe. Met nieuwe vergunning: wordt de milieu/omgevingssituatie alleen maar beter
van. Hij wordt geremd door de regelgeving. Omgevingsdialoog gestart als eerste stap voor de
uitbreidingssituatie.
Voorloper blijven = opschalen. Grote bedrijven krijgen een meerprijs omdat je van 1 hygiëne status
veel beesten in 1 keer kunt leveren. 2.50 per big meer.
Gelooft niet in ketens. premie biologisch gecertificeerd. Levert onvoldoende op, en wordt te slecht
verkocht. Biologische zoogkoeien raak je NIET kwijt, tenzij je emotie kunt verkopen. Die worden NIET
gekocht. Bestaande regionale biologische varkens concepten zijn na 3 jaar gestopt. Dieren werden
niet verkocht. Ondernemer is betaald om alsjeblieft te stoppen met biologisch, en zijn langjarige
leveringscontract met AH te beëindigen.
Zorgen over de planeet? Nergens ter wereld doen we het zo goed als hier. Nergens wordt zoveel aan
geur, fijnstof, ammoniakemissie gedaan. Zit wel bij de verplichte ketens. Mensen in de omgeving
zeggen er wel heel veel van, maar doen zelf niets.
Toekomst? Luchtuitstoot per dier heel laag. Bijdrage van het bedrijf aan de lokale geuroverlast is
beperkt, voldoet daarom niet aan eisen opkoopregeling warme sanering varkenshouderij.
Vraag: Hoe denk je de situatie voor deze omgeving op te lossen?
Daar is Ronnie al 1.5 jaar mee bezig. Bedrijf staat voor 4 miljoen in de boeken. Dat moet hij hebben.
3.5 miljoen. Stoppen? Dan eerst 2.5 miljoen (?) belasting betalen. Met het geld dat dan over is, kun
je heel beperkt iets terug bouwen. Dus het is kostentechnisch geen haalbaar plaatje.
Uitbreidingen wil hij wel elders doen. Plak het bouwblok maar op een andere locatie, dan breidt hij
daar uit. 5 jaar tijd. Ronnie blijft zeggen... moet groeien, moet groeien om voorloper te blijven.
Bewoners: vertellen kort over hun klachten: stank, fijnstof , verkeersituatie, vliegen.
De reactie van Ronnie is heel defensief: Fijnstof situatie wordt niet door zijn varkenshouderij
veroorzaakt. Ga maar meten. Is al onderzocht. Kom daar niet nog eens mee. Zet de feiten maar eens
op een rijtje, rond biodiversiteit. Kijk naar buurlanden. kijk wat er over de grens gebeurt.
En een van de bewoners zorgt zelf ook voor slechte verkeerssituatie (man is vrachtwagenchauffeur
en rijdt er ook langs) “dus sla jij mij niet om de oren met verkeer”.
Reflectie
• De varkenshouder is veel sterker op zichzelf gericht dan ik verwacht had
• De anonimiteit van de vrije markt is sterk aanwezig: weinig bewustzijn van de rest van de
keten, of voor consequenties van deze bedrijfsvoering. Zoals de Raad voor Integrale
Duurzame Landbouw en Voeding eerder kenschetste: er is ook in deze sector sprake van
georganiseerde onverantwoordelijkheid.
• Weinig besef van consequenties voor de leefomgeving of voor de Aarde, er kwam nauwelijks
reactie op:

voedsel uit Brazilië waar regenwoud voor gekapt is
antibioticaproblematiek (alleen dat er nu zoveel minder wordt gebruikt dan vroeger,
maar we hebben hier een heel groot maatschappelijk probleem) en medicijnresten
o stikstofemissies en consequenties voor biodiversiteit (vermesting) in natuurgebieden
o mestproblematiek
o methaan-emissies en klimaatontwrichting
o vervuild grondwater (Vitens moet bijvoorbeeld putten sluiten vanwege nitraatoverschrijdingen)
o noodzaak om menu aan te passen (minder vlees) om de draagkracht van Aarde niet
te overschrijden
De houtgreep dat het probleem oplossen niet anders kan dan door uitbreiding en
schaalvergroting.
o
o

•

Rondleiding door de stallen
We zijn in het nieuwere gedeelte van de stallen rondgeleid.

Het is er warm, met een vrij dikke ammoniaklucht. Betonnen vloeren, bakstenen muren. De
afdelingen hebben 1 raampje om ze van daglicht te voorzien. Tientallen zeugen liggen 4 a 5 weken in
kraamhokken om biggen te werpen. Ze liggen voornamelijk op de zij, hoofd naar/in de voertrog,
waar genoeg voer wordt voorzien om de beesten tevreden te houden. Ze kunnen opstaan, maar
doen dat alleen als ze schrikken, of vreemden de afdeling binnenlopen. Ze liggen tussen
dranghekken, die later moeten voorkomen dat ze door om te draaien biggen pletten. Er zijn aparte
vloersystemen aanwezig die kunnen zakken als de zeug opstaat. Volgens Ronnie werkt dit niet naar
behoren, en zijn daarom uitgeschakeld.
Op andere afdelingen liggen de zeugen met inmiddels biggen. Ze blijven een aantal weken (?) bij de
zeug, voordat ze verkocht worden voor opfok.
Op weer een andere afdeling staan zeugen die nog drachtig moeten worden of dat net zijn.
Tijdens de rondleiding vraag ik aan Ronnie wat hij hier nu leuk aan vindt. Het ziet er, vanuit mijn
optiek, niet inspirerend, mooi, of aantrekkelijk uit in de stallen. Hij geeft aan dat ze de prestaties van
het bedrijf, het verbeteren van die prestaties (diergezondheid, productie, etc) mooi vindt.
Ook vraag ik of hij dit bedrijf moest kopen, t.b.v. levensvatbaarheid van zijn bedrijf. Dat bleek niet het
geval. Het was gewoon een kans.

Mijn gevoel na dit gesprek en
rondleiding: Tijdens de
discussie liepen emoties hoger
op, mijn gevoel van onmacht
groeide. Bezoek in de
varkensstallen was voor mij nu
heel confronterend, ondanks
dat ik er veel vaker geweest
ben, en ondanks dat alles er
netjes uit zag. Gevoel om geen
vlees meer te willen eten
drong zich op.

Gesprek met de omwonenden.
Ik heb geen namen opgeschreven van de omwonenden. Het zijn de directe buren van Ronnie.

Ronnie vertelde hetzelde verhaal als de bewoners al eerder gehoord hebben. Het is een gladde
prater. De paar uitvallen van vanochtend waren voor hem niet gewoon. Perceptie bewoners is dat
het om geld gaat, alleen geld. Alles groter, alles ruimer. Binnen in de stallen zware lucht.
Ronnie wil wel meehelpen om overlast te voorkomen, als hij er financieel goed uitkomt. Hij vindt dat
er hier niets aan de hand is (maar woont hier niet).
Reactie op de recente nieuwe kennis over luchtwassers: rekentechnisch werken ze minder, maar het
heeft altijd al gestonken, buiten is niets veranderd.
Geur: wat moet er gebeuren om tot een goede leefomgeving voor geur te komen? 20 Ou/s. 3
bedrijven weg, alles overkappen: brijvoeder, mestinstallatie, silo’s, emissiepunten naar achteren.
Moderniseren: vergunningen van uitbreidingen liggen stil. Plannen zijn allemaal binnen bouwblok.
Vergunningen zijn aangevraagd met hoge emissiepunten, met (?onrealistisch?) hoge uittreed
snelheden (Mireille Winkelmolen).
Wat is de huidige situatie? De vrouw van de (inmiddels overleden) vorige eigenaar woont nog op
terrein van het bedrijf Ronnie. Volgens de uitbreidingsplannen staat de stal tegen haar schutting,
dicht achter haar huis. Andere opties verhinderen of een zichtlijn naar markante punten in het
landschap (de molen o.a.) of een zichtlijn van de buurman over zijn vijver.
Omgevingsdialoog over plannen Ronnie.
De dialoog ging over plannen die Ronnie een dag ervoor al had ingetrokken bij de gemeente.
Hij had al een andere tekening gemaakt. De dialoog ging dus in feite over verouderd plan.
Bewoners inzet: zeker geen uitbreiding. Hoe kan de gemeente nog vergunningen verlenen als ze
weten dat het nu om 40 Ou/s gaat, in plaats van 20 door slechtere werking luchtwassers????
Vieze stallen zonder wasser: die afbreken en niet terugbouwen. Dat is voor ondernemer geen optie,
maar wel wens van burgers.
Om de 3 bedrijven weg te krijgen zou je 15 miljoen moeten hebben (Mireille, warme sanering).
Zoektocht gemeente
* Keuze tussen lange dure procedures, ontevreden burgers en onzekere uitkomst.
* uitbreiding boeren mogelijk maken, maar wellicht elders? En huidige locaties versneld
afschrijven. Zijn er woningbouw mogelijkheden? Wat zijn de kosten die daar mee gemoeid zijn?
Tijdens het gesprek barst bij één deelnemer leerreis emotioneel de bom, over wat hij heeft gezien,
gehoord en ervaren. Hij uit zijn ongeloof over het feit dat deze veehouderij nog op deze manier in
Nederland bestaat. Dit maakt behoorlijk indruk op de bewoners en overige deelnemers.

Vraag: HOE kijken bewoners nu tegen de veehouderij aan? Wat moet er gebeuren? Eten jullie nog
vlees? wil je hier blijven? Iedereen die hier woont heeft een boerenhart, of is van boerenafkomst.
Men eet nog gewoon supermarkt vlees. Anderen eten geen varkensvlees meer. Maar ja, kip is net zo
erg. Het zou eigenlijk anders moeten.
Het moet beter voor iedereen zijn. Niet alleen de Elzen, maar het gaat over heel Boekel. Als men
met mestbewerking bezig gaat is veel stank. ‘ zomers: heel veel vliegen. Waar komen die vandaan?
paardenboer uit de buurt? open systemen?
Landelijke actiegroepen zitten op ammoniak, biodiversiteit en natuur. Burgers zitten daar niet
mee. Stankhinder, gezonde leefomgeving, vliegen, uitzicht. Dat zijn relevante dingen voor bewoners.
Tijdens het gesprek wordt er ook over oplossingen nagedacht:
Verwachting is dat bedrijven stoppen. Stel dat bedrijven meedoen aan sanering, moet hij stoppen
met varkens (of onder een andere BV terugkomen).
Oplossingen binnen huidige bouwblok gaan niet werken: zichtlijnen buurtschap behouden, wegen
moeten verlegd voor optimale aanrij routes vrachtwagens.
——————————————————————————Er volgen nog wat korte reflecties:
• LTO... liever hele grote groep een klein stapje. Vooruitlopende ondernemers gaan toch wel.
grote groep bewegen.
• Bepaalt de markt waar een boer of een sector naar toe gaat? Of biedt de boer iets aan, wat de
burger wil hebben?
• 12 jaar ellende vergunningtraject, 100.000 euro verder, vervuiling in Nederland, t.g.v. productie
voor het buitenland. Wie wil dat nog?
• Enkele bewoners sluiten aan bij de mening van Maarten. Maar durven dat niet hardop te zeggen
in Boekel. Cultuurkwestie te gaan.
Conclusie
Er is onmacht en onbegrip naar beide kanten. De ondernemer werkt puur rationeel, de bewoners
bewegen meer op hun gevoel.
De discussie kan gauw richting technische details gaan; normering, metingen, etc, maar dat helpt de
bewoners niet.
De ondernemer is – karakteristiek voor de landbouwontwikkelingen van de laatste decennia– sterk
gespecialiseerd. Hij heeft zijn vakmanschap en móet zich daarom misschien ook wel focussen. Dat
laatste kan de verbinding tegenwerken, in die zin zit dat ook in het systeem.
Specialisatie, schaalvergroting, fragmentatie, waar hebben we dat eerder gehoord…
De problematiek kent verschillende losse aspecten. In het huidige systeem is het erg moeilijk, zo niet
onmogelijk, om die op een goede manier met elkaar te verbinden.
Die aspecten zijn bijvoorbeeld:
• Technisch/economische bedrijfsvoering
• Wet- en regelgeving
• Locale / regionale omgeving (bv stankoverlast)
• Eindigheid van de Aarde (draagkracht qua grondstoffen, biodiversiteitsverlies,
klimaatontwrichting)
• Dierenwelzijn.

Terug in het gemeentehuis van Boekel
ZOOM……

Wrap up: rondje reacties van de deelnemers studiereis: in het stadhuis na de gesprekken
- Sjef: ondernemer focust enorm op bedrijf, en heeft weinig oog/verbinding met omgeving. Wil
wel innoveren/bewegen, maar altijd richting grootschalig. Zit vast in dat systeem. Visie boer t.a.v.
ammoniak, grondwater, problematiek rondom Antibiotica. Alles is nog veel geslotener in visie
dan verwacht.
- Maarten: geschrokken van de lage mate van bewustzijn bij de boer: er is geen probleem en ik
doe het hartstikke goed. Boer kijkt totaal anders naar dieren en dierwelzijn.
- Gerda: reactie van de groep viel haar op. ziet programma’s ontstaan waar je als consument mee
naar toe gaat. Verandering moet met elkaar: boer bewuster, perspectief bieden. Consument ook
naar andere consumptie. Boer moet in contact met omgeving zijn. Er zijn nu maar een paar
boeren met eten produceren bezig. Burger is er niet zo mee bezig.
- Wendy: zag veel onbegrip en onmacht aan beide kanten. Er is wel bereidwilligheid, maar
ondernemer ziet niet zo waar. Boer heel rationeel, burgers heel erg op gevoel. Niet op gelijke
golflengte.
- Jan: herkende de discussie van vandaag goed, kent het systeem. Bewonerscontact was goed. Zelf
vaker aan ondernemerskant dan aan bewonerskant, dus verfrissend. Reacties groep geeft
nieuwe
- Jos: lastig om hier te zijn. problematiek bekend. niets nieuws. boeren en burgers die niet met
elkaar communiceren. Soms kromme tenen op reacties veehouders. Heel defensief. Boeren
denken vaak nog dat als zij hun verhaal goed vertellen, dan gaan de burgers wel om. (boer vond
burgers bekrompen). Spanning is voelbaar. Bekend dat ondernemer vast zit in systeem. Moeilijk
om snel op te lossen, met kleine stappen beginnen om hieruit te komen.
- Stefanie: nieuwe wereld voor haar. Bevlogen ondernemer. Moeilijk dat er minder motivatie is om
varkens te houden. Veel passie, goed verdienen, maar niet zo veel nadenken over effecten. Dus
begrip over waarom hij doet wat hij doet is niet gegroeid.
- Verantwoordelijkheidsvraag.. en defensieve reactie daarop, was moeilijk... we doen het al heel
goed. Ingewikkeld.
- Anne Wim: niet veel nieuwe dingen gezien. De sterke reactie binnen de groep maakt wel
duidelijk dat hij zelf de huidige situatie rond varkenshouderij al had geaccepteerd, wat helemaal

niet zo logisch is. Miste het echte gesprek met de gemeente, wethouder: hoe is dit zo ontstaan?
Burgerwoningen tussen bedrijven? Voelt de behoefte om dit gesprek aanvullend nog te voeren.
Discussie
- deels verontwaardiging over huidige systeem en ongeloof hoe dit werkt
- het hele web rondom dit probleem geeft onmachtig gevoel, waar moeten we dan met de
oogst heen?
- lange termijn adem voor systeemoplossing,
- korte termijn oplossing op techniek /verplaatsing nodig.
- Staat in ons systeem de ondernemer/vrije markt/economische groei voorop? of de burger,
een beter leven voor ieder. Volksgezondheid ondergeschikt. Totale omwisseling van doel en
middelen.
- Toch omdraaiing van “ in Boekel kan alles”... naar nu ruimte voor ander geluid. Systeem van
onze wet is gericht op rechten en opvullen... i.p.v. op normen gebaseerd.
- Het lijkt op een machtspel tussen boeren en overheid: Hoeveel geld kan er vrij komen voor
een mooi buurtschap? Macht boeren is onmacht van de burgers. Ronnie speelt de kaart van
5 miljoen. Onmacht, wil weg, maar krijgt het financieel niet voor elkaar. Hij durft zich niet
kwetsbaar op te stellen. Onmacht dat een investering alleen maar terug te verdienen is door
te groeien.
- Partijen communiceren niet goed. Veehouder voert gesprek op inhoud en is heel defensief.
Buurt voert gesprek op emotie.
Er is nog heel veel te doen in Contact tussen boeren en burgers.

