PROFIEL WIL MEULENBROEKS

Kartrekker

van verandering
leeftijd 56
woonplaats Lage Mierde
carrière eigenaar van
melkveebedrijf met 220 melkkoeien
en 47 ha grond. Van 2000-2010
voorzitter Fokkerijraad CRV
Roodbont, 2009-2015 ZLTOvoorzitter vakgroep
Rundveehouderij, tevens bestuurslid
bij afdeling ZLTO Reusel de Mierden.
2007-2017 voorzitter RvC voormalig
AB Brabant
burgerlijke staat gehuwd met
Mariëtte (50)
kinderen Rick (25), Joris (24),
Maartje (22) en Dries (19)

Wil Meulenbroeks is de komende drie jaar de nieuwe
LTO-vakgroepvoorzitter Melkveehouderij. Een
uitdagende baan, gezien de tumultueuze periode
waarin de sector zich bevindt. Wie is deze melkveehouder uit het Brabantse Lage Mierde die zich opwerpt als belangenbehartiger van de sector? Mensen
uit zijn omgeving typeren hem als een harde werker,
een begenadigd spreker en een echte verbinder.
TEKST JORIEKE VAN CAPPELLEN

‘D

e afgelopen twee jaar heb ik de solidariteit onder melkveehouders zien afkalven. Groepen
boeren splitsen zich af, richten eigen actiegroepen op. Begrĳpelĳk, de druk is hoog en er speelt veel.
Maar door die versplintering worden we binnen de sector
wel tegen elkaar uitgespeeld.’ Het zĳn duidelĳke woorden van Wil Meulenbroeks, de kersverse voorzitter van
de LTO-vakgroep Melkveehouderĳ, in een interview met
Nieuwe Oogst. Naar eigen zeggen zoekt de melkveehouder uit de Brabantse Kempen liever de dialoog, de verbinding. En daarmee zet Meulenbroeks, gesteund door een
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dĳk aan bestuurservaring, meteen helder de lĳnen uit
voor zĳn komende drie jaar als vakgroepvoorzitter.
Wie wordt gevraagd naar Wil als bestuurder en als mens,
krĳgt weinig kritiek te horen. Besturen zit hem in elk
geval in het bloed, volgens zoon en beoogd bedrĳfsopvolger Rick Meulenbroeks (25). ‘Ik weet vanuit mĳn jeugd
niet anders dan dat mĳn vader in besturen zat. Overdag
was hĳ boer, en dan ging hĳ ’s avonds weer op pad voor
een bĳeenkomst’, zegt Rick. ‘Mĳn opa en oma leven niet
meer, maar ik weet dat opa ook in diverse besturen zat en
altĳd betrokken was bĳ de mensen om zich heen.’
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Samen met zĳn vrouw Mariëtte en zoon Rick runt Wil
Meulenbroeks melkveebedrĳf Dennenburg in Lage Mierde. Dat bedrĳf begon, net als veel andere bedrĳven in de
Brabantse Kempen, in de jaren vĳftig van de vorige eeuw
als ontginningsboerderĳ. Meulenbroeks nam het bedrĳf
in 1982 over van zĳn ouders, het bedrĳf telde toen 45
melkkoeien en 100 fokzeugen. Pas in 2003 kwam daar
verandering in. Meulenbroeks kon het melkveebedrĳf
van stoppende familie over te nemen en hĳ greep die mogelĳkheid met beide handen aan. Het typeert de melkveehouder, die de plotse verdubbeling zag als uitdaging en
manier om zĳn bedrĳf levensvatbaar te houden. In 2007
kwam er een nieuwe stal die Meulenbroeks met hulp grotendeels zelf bouwde. De eenvoudige maar doelmatig ingerichte stal past in zĳn bedrĳfsfilosofie: gemakkelĳk
werken met een lage kostprĳs. Met goede melkprĳzen en
relatief lage quotumprĳzen was het een gunstige tĳd om
te investeren. Onder het motto ‘je kansen pakken als ze
zich voordoen’ realiseerde Meulenbroeks in 2010 nog
eens 70 ligboxen extra aan de stal. De grenzen van de
groei waren daarmee bereikt. Aan alle kanten is het bedrĳf namelĳk omsloten door Natura2000-gebied. Meulenbroeks ontwikkelt het bedrĳf nu verder op basis van
duurzaamheidsdoelen.

Mountainbiken als uitlaatklep
Meulenbroeks’ bedrĳf en bestuursfuncties slokken veel
tĳd op, maar toch dwingt de melkveehouder zichzelf om
tĳd vrĳ te maken om op zondagochtend op de mountainbike te stappen. Plaatsgenoot Wander van Munster is zĳn
vaste fietsmaat. ‘Om half tien zitten we op de fiets en maken een ronde hier in de omgeving. Onderweg stoppen
we bĳ een café. Meestal bestellen we koffie, soms wat
sterkers.’ Voor Wil is het fietsen een manier om te ontspannen en om fit te blĳven. ‘Bĳ slecht weer spinnen we
in de sportschool. Ja, Wil heeft een prima conditie’, aldus
Van Munster, die een onderneming in de productie van
muziek-cd’s en -dvd’s heeft. Meulenbroeks wil graag midden in de gemeenschap staan. ‘Als je hem belt, komt hĳ
helpen. Hĳ was met Koningsdag vrĳwilliger bĳ de Nacht
van Oranje in Lage Mierde. Wil is iemand met een groot
empathisch vermogen die met jong en oud overweg kan.’
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Wil Meulenbroeks
bron: Boerderij
‘We moeten meer oog krijgen
voor elkaars bedrijfstype’
Liefhebbers van roodbont zullen de naam Meulenbroeks
ook kennen uit de keuringsring. Naast het voorzitterschap in de Fokkerĳraad van CRV was Wil Meulenbroeks
sinds 2000 meer dan eens als jurylid in de ring te zien, hĳ
jureerde onder andere de CRV Koe-Expo in 2011 en 2013.
Aan de roodbonte kleurslag wordt in huize Meulenbroeks
niet getornd, want Wils vader fokte al met roodbont mrĳvee. Een van de bekendste fokproducten van de familie is
de excellente Kiandochter Dennenburg Martina 44. Ze
nam deel aan de NRM in 2010 en werd in 2017 de allereerste tientonner van het bedrĳf. Verder bracht het bedrĳf
tot nu toe zes honderdtonners voort.
Melkveehouder Willem Keesom uit Nieuwe Niedorp was in
dezelfde periode als Meulenbroeks voorzitter van de Fokkerĳraad bĳ CRV, voor zwartbont. ‘Wil is een heldere vent.
Hĳ staat voor wat hĳ zegt’, is de mening van Keesom. ‘Zeker voor de kleinere fokkersgroep van roodbont. Wil
maakte zich er altĳd hard voor dat rood zĳn eigen identiteit behield. Dat leverde soms pittige discussies op, maar
die schuwt Wil niet.’ Eigenwĳs? ‘Ja, ietwat eigengereid kan
hĳ wel zĳn. Maar Wil is wel bereid om zĳn mening bĳ te
stellen als blĳkt dat hĳ het bĳ het verkeerde eind heeft.’

Begrijpen van cultuurverschillen
Bĳ zĳn aanstelling als LTO-voorman noemde Meulenbroeks expliciet dat hĳ zich gaat inzetten voor solidariteit
onder melkveehouders. Een gedurfd voornemen, zeker in
een tĳd waarin boeren nogal eens met de beschuldigende
vinger naar collega ‘de snelle groeier’ wĳzen. Het lĳkt
erop dat Meulenbroeks juist nu voorvoelt dat het tĳd is
voor verandering. ‘Wil heeft respect voor de manier
waarop anderen hun bedrĳf runnen. En hĳ beseft vooral
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1 De excellentie Martina 44 (v. Kian)
is het paradepaardje uit de fokkerij
van de familie Meulenbroeks

2 Meulenbroeks (r.) samen met Ron
Timmermans in actie als roodbontjury op de CRV Koe-Expo in 2013

3 Wil Meulenbroeks samen met twee
van zijn zoons Dries (m.) en Rick (r.)
bij hun roodbonte veestapel
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Anderen over Wil Meulenbroeks
Geven en nemen

‘Ik ken Wil al van jongs af aan en we werken nu al een aantal
jaren op een prettige manier samen. Vroeger hadden mijn vrouw
en ik ook een melkveebedrijf, maar we zijn in 2002 verder gegaan met 50 stuks vleesvee en akkerbouw. We telen mais, bieten en aardappelen. Door met mij voer te ruilen voor mestplaatsingsruimte is het voor Wil mogelijk zo intensief te boeren. Ik heb
Wil minimaal een keer per week aan de telefoon. Wat hij zegt
doet hij, je kunt goed afspraken met hem maken. Zo ben ik ook,
en daarmee heb je een nuchtere en eerlijke samenwerking van
geven en nemen. Dat past ons beiden goed.’
Frans Waalen, neef en vleesveehouder/akkerbouwer in
Netersel

Zoeken naar sterke kracht

‘Als je ziet welke resultaten Wil als bestuurder geboekt heeft, en daarbij
ook zijn melkveebedrijf heeft ontwikkeld, dan kun je niet anders dan
stellen dat hij een heel harde werker is. Daarin heeft hij natuurlijk ook zijn
hele gezin mee, het is een echt Brabants familiebedrijf. Wil is iemand die
altijd de verbinding zoekt. De melkveehouderij zit daar mijns inziens wel
op te wachten. Wil weet veel, ook van sectoroverstijgende zaken. We
werkten onder andere samen aan dossiers als milieu en water. Zelf ben ik
iemand die altijd veel stukken leest, ik had altijd het idee dat Wil vooral
veel met mensen praatte om van zaken op de hoogte te blijven. Hij heeft
in elk geval zeker kennis van zaken.’
Jos de Kleine, melkveehouder en oud-bestuurslid ZLTO-vakgroep
Rundveehouderij

ook dat je boer bent binnen een groter gebied’, zegt Jos de
Kleĳne uit Landhorst over de aankomend LTO-voorman.
De Kleĳne werkte met Meulenbroeks samen in het ZLTObestuur van de vakgroep Rundveehouderĳ en heeft naar
Brabantse begrippen juist een vrĳ extensief bedrĳf met
75 koeien en 47 hectare grond. Het vermogen om zich te
verplaatsen in anderen zal bĳ Meulenbroeks vaak worden
getest, denkt De Kleĳne, die zelf ook enkele jaren zitting
had in de LTO-vakgroep Melkveehouderĳ. ‘Nederland is
een enorm diverse melkveeregio. Je hebt intensieve bedrĳven in Brabant, maar ook de zandgronden in de Achterhoek en Twente. En veenweidegebied en Friese weidebedrĳven. Wil je breedgedragen beleid maken, dan is het
begrĳpen van cultuurverschillen ontzettend belangrĳk.’
Meulenbroeks wil nadrukkelĳk de afstand verkleinen
tussen de melkveesector en de maatschappĳ en politiek.
Hĳ kiest daarin verrassend genoeg voor de burger. ‘Als je
bĳ de burger draagvlak hebt, dan kun je ook naar de politiek statements maken’, zo zei de Brabander in een video-
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item van Nieuwe Oogst. Meulenbroeks zoekt het contact
met de burger bewust op. Op Dennenburg is recent een
vergaderruimte gerealiseerd en er zĳn rondleidingen te
boeken. Het bedrĳf deed al eens met een kalverstand mee
aan Animal Event, een dierenevenement voor burgers.
Buiten het boerenerf en de sector heeft Meulenbroeks veel
sociale contacten. Hĳ zal zeker trots zĳn op het feit dat hĳ
in 2014 Prins Carnaval was bĳ ‘zĳn’ carnavalsvereniging
De Peperbussen. Zĳn motto: Nie melkuh, mér fistuh (niet
melken, meer feesten). Hĳ vervulde de rol als ‘Prins Wil
d’n Derde’ met verve, vertelt goede vriend Herman van
Woerkom. Het ‘tonpraten’ van Meulenbroeks is befaamd.
‘Dat is een gebeuren bĳ carnaval waarbĳ iemand een verhaal vertelt, terwĳl hĳ in een halfopen ton staat. Wil kan
dit als geen ander. Hĳ is een begenadigd spreker en weet zo
absoluut mensen voor zich te winnen. En daarmee ook wel
dingen naar zĳn hand zetten’, voegt Van Woerkom er nog
snel aan toe. Volgens Van Woerkom, zelf interieurbouwer,
is Wil altĳd in voor een grap. ‘We deden jarenlang samen
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Gezonde dosis humor

kaar. ‘Onze taak was om onze achterban te overtuigen.
Als iemand daarin de verbinding weet te vinden, is Wil
dat. Hĳ luistert, vat samen en kan precaire zaken aan de
kaak stellen. En dat op een innemende manier.’
Meulenbroeks zag tĳdens de tĳd bĳ AB Brabant dat goed
geschoold personeel ook op melkveebedrĳven een belangrĳk issue wordt. Op het eigen bedrĳf is daarom een
praktĳkkenniscentrum opgericht. Leden van LTO, AJK,
overheid en studieclubs kunnen op deze manier kennis
in de praktĳk opdoen. Hierin werkt het bedrĳf samen
met het Dairy Training Centre uit Leeuwarden.

‘Het verrast me niet dat Wil nu vakgroepvoorzitter
wordt; ik denk zeker dat hij dat goed kan. Standpunten kon hij altijd goed verwoorden en ook verdedigen. Het is erg prettig dat Wil een gezonde dosis
humor en relativeringsvermogen heeft. Binnen de
fokkerijraadsvergaderingen werden soms pittige
discussies gevoerd. Na afloop kon Wil met een luchtige zin de zaken weer even in het juiste perspectief
plaatsen. Even wijzen op de betrekkelijkheid ervan,
dat is soms ook goed.’
Willem Keesom, melkveehouder en oud-voorzitter
Fokkerijraad CRV zwartbont

Touwtjes in handen
De sollicitatie naar het LTO-voorzitterschap heeft Wil nadrukkelĳk met het gezin overlegd, vertelt zoon Rick.
‘Mĳn vader vroeg in zekere zin om onze goedkeuring.
Vanaf nu zal hĳ vĳf dagen in de week fulltime aan het
werk zĳn als LTO-voorzitter. Het bedrĳf komt dan op de
tweede plaats.’ Rick is benieuwd hoe dat zal gaan. ‘Mĳn
vader heeft een groot verantwoordelĳkheidsgevoel en
houdt graag alle touwtjes in handen. Voorheen deed hĳ
veel landwerk zelf en hĳ bouwde ook onze nieuwe stal
grotendeels zelf. Dat zelf doen kan ook zĳn valkuil zĳn.
Hĳ moet nu de teugels uit handen geven. Ik verwacht dat
hĳ daar nog best moeite mee zal hebben.’
Eric Hubers schetst eveneens wat Wil Meulenbroeks kan
verwachten. ‘Ik ben nu vĳf jaar LTO-vakgroepvoorzitter
Pluimveehouderĳ en naast de dagelĳkse zaken word je
ineens opgeschrikt door vogelgriep of zoals nu met de
zorgen rond fipronil in eieren. Zulke zaken gaat hĳ ook
meemaken en dan moet je er echt staan.’ Hubers denkt
dat Meulenbroeks zĳn voordeel kan doen met zĳn kwaliteiten als verbinder. ‘Wat ik nu zo zie in de melkveehouderĳ denk ik dat zo iemand zeker nodig is.’ l

mee aan carnavalsoptochten. Dan had hĳ een idee, altĳd
iets met flauwe humor, en dan werkten we dat samen uit.
We gingen er diverse malen met de eerste prĳs vandoor.’

Achterban overtuigen
Een van de laatste ‘klussen’ voor het LTO-voorzitterschap
was voor Meulenbroeks het smeden van de fusie tussen
AB Brabant met AB Zuid-Nederland, met als werkgebied
Zeeland en Limburg. Sinds dit jaar is dit één organisatie
onder de naam AB Werkt Zuid-Nederland. Als RvC-voorzitter van AB Brabant werkte Meulenbroeks nauw samen
met Eric Hubers, destĳds RvC-voorzitter van de andere
fusiepartĳ en nu LTO-vakgroepvoorzitter Pluimveehouderĳ. ‘Ik ben destĳds in de auto gestapt en naar Wil gereden, gewoon om te polsen welke ideeën we hadden. Wil
is een goede sparringpartner en van het type ‘als je verder
durft te kĳken dan morgen, dan kom je wel ergens.’ De
fusie was een immense klus. De partĳen verschilden organisatorisch, maar ook in regionaal en cultureel van el-
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4 De stal uit 2007 is met het oog
op lage kosten eenvoudig
maar doelmatig ingericht

5 Wil Meulenbroeks bouwde de
nieuwe stal grotendeels zelf

6 Vooraanzicht van melkveebedrijf Dennenburg

7 Het tekenen van de fusieovereenkomst van AB Werkt ZuidNederland, door Eric Hubers (l.)
en Wil Meulenbroeks

8 Wil Meulenbroeks als Prins
Carnaval in 2014

9 Meulenbroeks bekijkt als
ZLTO’er met portefeuille water
de waterschade in de mais in
2016
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