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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van 
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties 
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom! 
 

ZLTO actief op zondag 19 mei 
Op zondag 19 mei wordt in Leende door Stichting GezondDorp de LCHF 
Belevingsmarkt gehouden. Deze markt vindt plaats in en rondom 
Jagershorst van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Ook wij als ZLTO afdeling gaan daar een kraam inrichten met 
landbouwproducten uit de gangbare landbouw. Met deze kraam willen we 
met de bezoekers het gesprek aangaan over voedsel en 
voedselproductie.  
Op deze zelfde zondag wordt door enkele leden bij de open dag van de 
rioolwaterzuivering in Soerendonk tussen 10.00 uur en 16.00 uur ook een 
kraam vanuit ZLTO ingericht. In deze stand worden bezoekers nader 
geïnformeerd over de diversiteit aan mogelijkheden die agrarisch 
waterbeheer met zich meebrengt. 

 
Gezinsfietstocht langs agrarische bedrijven 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019, wordt ook dit jaar door 
onze ZLTO afdeling de jaarlijkse fietstocht en Open Dag voor boeren, 
burgers en buitenlui gehouden. 
Dit jaar zal de fietstocht voornamelijk door de gemeente Cranendonck 
gaan en kunnen de deelnemers genieten van de natuur in het 
buitengebied en tevens bij agrarische bedrijven een bezoekje brengen.  
Tijdens deze fietstocht is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen op 
een melkveehouderijbedrijf, een vleeskalverenhouderij, een wijngaard en 
een aardappelteler. Op iedere locatie wordt er voor de deelnemers voor 
hapjes en/of drankjes gezorgd. 
 

Er is dit jaar één startpunt waar de routebeschrijvingen, na betaling van 
de inschrijfkosten, worden uitgereikt, te weten: Ruiterterrein Soerendonk 
aan De Branten in Soerendonk (nabij sportpark De Braken). De starttijd is 
tussen 11.00 en 13.00 uur.  
 

De inschrijfkosten bedragen € 7,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar 
betalen € 4,00 per persoon). 
Graag bij opgave het aantal deelnemers vermelden. 
Opgave per e-mail (uiterlijk zondag 26 mei) via zltogrooteheide@zlto.nl of 
telefonisch via 040-2060856 door het inspreken van het 
antwoordapparaat. 
 
Gaat u niet mee fietsen? 
Om deze fietstocht te doen slagen, is het ook belangrijk dat we op de 
bedrijven over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken voor de 
ontvangst van de deelnemers, het houden van toezicht, het 
registreren van de inschrijvingen en voor het verrichten van hand en 
spandiensten. Mocht u op donderdag 30 mei onze ZLTO afdeling 
kunnen helpen (de hele dag of een gedeelte van de dag), dan horen 
wij het graag. Wilt u ons een berichtje sturen via 
zltogrooteheide@zlto.nl? Hopelijk maken vele handen licht werk! 

Wilt u meer informatie over de 
genoemde onderwerpen of 
heeft u ‘voer’ voor onze 
bestuursleden?  Belt u gerust: 
 

 

Mark van Kuijk 
        06-53643735 

fa.vankuijk@gmail.com 
Voorzitter 
RO Aalst-Waalre 
 

Erik Valkenburg 
 06-51786396 
erik_valkenburg@hotmail.com 
Vice-voorzitter 
RO Cranendonck 
 

Johan Bax 
 040-2060856 / 06-52667795 
johan.bax@hslnet.nl 
Secretaris  
Landbouw en Samenleving 
 

Mien Vermeer-van den Broek 
 040-2263703 / 06-20372506 
jenw.vermeer@planet.nl 
Penningmeester 
PR en Communicatie 
RO Heeze-Leende 
 

Leo van Velthoven 
        040-2062557 / 06-22522711 

ut-worteleindje@live.nl 
Natuur&landschap, Flora&fauna 
Water 
 

Truus Phifrons-van de Ven 
        040-2014139 / 06-36072934 

tphifrons@hotmail.com 
RO Valkenswaard 
 

Anja van Stipdonk-Kersten 
        06-52377774 

stiptagro@gmail.com 
 

Rob Meeuwissen 
        06-51317492 

admin@meeuwissenvof.com 
 

Relatiebeheerder: 
 

Patrick van de Rijdt 
        06-21232593 

patrick.van.de.rijdt@zlto.nl 
 

ZLTO-Contactcentrum: 
073 – 217 33 33 

 

 

 
Secretariaat: 

Strijperstraat 73 
5595 GB  LEENDE
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Herenboeren De Groote Heide zoekt land en een boer 
Een aantal inwoners uit Leende, Heeze, Valkenswaard en Eindhoven willen een Herenboerderij 
oprichten. Groente, fruit, eieren en vlees direct van eigen land op het bord. Dat is wat deze 
initiatiefnemers voor ongeveer 200 gezinnen mogelijk willen maken.  
In 2016 opende de eerste Herenboerderij van Nederland in het Brabantse Boxtel. En met succes: het 
boerenbedrijf bestaat inmiddels uit meer dan 170 leden met aan het roer boer Geert van Bruggen. Hij 
teelt verschillende soorten groenten en fruit en er lopen ook kippen, varkens en runderen rond op de 
boerderij. Deze plek dient als blauwdruk voor Herenboerderij De Groote Heide. 
Heb jij in het gebied De Groote Heide 10 tot 20 hectare grond beschikbaar voor een kleinschalig, 
gemengd boerenbedrijf dat je voor langere tijd wilt verpachten of verkopen? Of wil je zelf op de 
Herenboerderij aan de slag als boer? Kijk dan op onze website (https://degrooteheide.herenboeren.nl/) 
voor meer informatie.  
En als je interesse hebt, neem dan gerust contact op met Johan Bax (06 – 52 66 77 95), die vanuit de 
ZLTO-afdeling als adviseur bij dit project betrokken is, of stuur een mail naar 
degrooteheide@herenboeren.nl. 

 
Uitnodiging veldbijeenkomst ‘Composteren in de Kleine kringloop’ 
Plattelandsvereniging Hei-Heg-Hoogeind nodigt leden van ZLTO van harte uit voor de veldbijeenkomst 
‘Composteren in de Kleine Kringloop’. 
 

Het opbrengen van compost of gewasresten op de akker kan bijdragen 
aan het verbeteren van het organisch stofgehalte van die akker. Meer 
organische stof geeft een beter watervasthoudend vermogen, minder 
uitspoeling van mineralen en een gezonder bodemleven. Kortom: een 
gezondere bodem die een gezond gewas voortbrengt. Gewasresten maar 
ook maaisel kan bijdragen aan de organische stof. Goed composteren is 
daarbij vaak noodzakelijk, ongeacht of het natuur- of slootmaaisel is. Het 
composteren van maaisel van uw eigen percelen en uit de kleine 
kringloop tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte. 
 

In de veldbijeenkomst wordt aandacht besteed aan: 

 Waarom willen we een ‘hoog’ organisch stofgehalte in de bodem 

 Welke maaisel leent zich voor composteren en gebruik op de akker of 
het grasland? 

 Compost maken: hoe doe je dat en hoe kun je zien / ervaren dat dat 
goed gaat? 

 Onkruiddruk: hoe erg is dat en hoe kun je testen of er nog veel 
kiemkracht in de onkruidzaden zit? 

 Openstelling pakket bodemverbetering op zandgronden met een Organisch Stofgehalte (OS) < 3 %. 

 Financieel plaatje van het composteren. 
 

De praktische ervaringen van Leo van Velthoven zijn in de veldbijeenkomst verwerkt. Zo brengen we 
een bezoek aan een perceel waar de laatste jaren compost uit natuurmaaisel is gebruikt. Het organisch 
stofgehalte van de bodem (op deze maisakker) is door het gebruik van het gecomposteerd maaisel 
zichtbaar verbeterd. 
 

Datum:  Donderdag 23 mei 2019 
Locatie:  Leenderstrijp, Gildegebouw “De Schutsboom”, Kapelstraat 15, (achter de St. Janskapel) 
Ontvangst:  13:15 uur 
Aanvang:  13:30 uur 
Afsluiting:  rond 16:30 uur 
Deelname na aanmelden vóór 20 mei via: bodempilots.CMB@gmail.com 

 
Belangrijke data 
 

 Zondag 19 mei:  LCHF-Belevingsmarkt in Leende / Open dag rioolwaterzuivering Soerendonk 
 

 Donderdag 23 mei: Veldbijeenkomst ‘Composteren in de Kleine kringloop’ 
 

 Donderdag 30 mei: Fietstocht in de omgeving van Cranendonck 
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