SERIE DISTRICTEN COÖPERATIE ZUIDWEST-NEDERLAND

Het hoogste bestuurlijke orgaan van de Coöperatie CRV is
de ledenraad van 87 veehouders. Deze veehouders vertegenwoordigen de leden van de tien districten in Nederland en
Vlaanderen. Wat kenmerkt de verschillende districten? En hoe
kijken bestuurders naar de toekomst? Veeteelt brengt het in
een serie in beeld. Deze keer: Zuidwest-Nederland.

District Zuidwest-Nederland in cijfers
aantal leden
1.956
aantal mpr-bedrijven
1.353
aantal koeien/mpr-bedrijf
105
rollend jaargemiddelde mpr-koeien 9.438 4,38 3,58

Variatie zorgt voor

veerkrachtig en
veelzijdig district
Vette klei, schraal zand en zompig veen. In Zuidwest-Nederland is het
allemaal aanwezig. Minstens zo divers zijn de bedrijven in dit district: van
gespecialiseerde melkveebedrijven tot veelzijdige ondernemingen met
neventakken. Aan het districtsbestuur de uitdaging om de belangen van dit
bonte gezelschap veehouders te behartigen binnen de ledenraad van CRV.

‘A

ls iets het district Zuidwest-Nederland kenmerkt,
dan is het variatie’, constateert melkveehouder René Vermunt uit Etten-Leur na een rondje
langs zĳn medebestuurders. Vermunt is voorzitter van
het bestuur van het coöperatiedistrict 7, dat niet minder
dan vĳf provincies bestrĳkt. Naast de hele provincie Zeeland gaat het om delen van Noord-Brabant, Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland. Deze geografische ligging, in
combinatie met bĳna alle denkbare grondsoorten, maakt
dit district het meest bonte van Nederland.
Bont is ook het gezelschap van bĳna 2000 leden, zo
komt naar voren uit het verhaal van de voorzitter. ‘We
hebben in ons district intensieve bedrĳven, waar de
koeien jaarrond op stal staan op een volledig maisrantsoen. Maar we hebben, met name in het veenweidegebied, ook extensieve weidebedrĳven, waar de koeien een
belangrĳk deel van het jaar dag en nacht buiten lopen
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en waar uitsluitend gras wordt gevoerd. Agrarisch natuurbeheer is voor veel van deze bedrĳven een belangrĳke pĳler onder de bedrĳfsvoering. Daarnaast exploiteren relatief veel ondernemers in het district naast een
melkveetak ook andere bedrĳfstakken, bĳvoorbeeld in
de recreatie, duurzame energie of kaasmakerĳ’, vertelt
hĳ. En waar voor een meerderheid van de melkveehouders fokkerĳ een onderdeel is van de totale bedrĳfsvoering, kent het district ook kernen van fanatieke fokkers
die op hoog niveau actief zĳn in het keuringscircuit.
Deze zĳn bĳvoorbeeld te vinden in de Alblasserwaard,
met als uithangbord Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar (zie kader), in West-Brabant en op Walcheren.

Veelzijdigheid geeft veerkracht
Onzekerheden en zorgen over de toekomst gaan aan
veehouders in het district Zuidwest-Nederland natuur-
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lijk niet voorbij. ‘Ook in ons district zijn er bedrijven die
klem zitten, bijvoorbeeld omdat ze op korte afstand van
een Natura 2000-gebied zijn gevestigd’, constateert Vermunt. ‘Maar de veelzijdigheid van ondernemers en bedrijven maakt de sector in ons district ook veerkrachtig.
In het zuidwestelijk deel van het werkgebied boeren
akkerbouwers en veehouders bijvoorbeeld naast elkaar.
Daar liggen nog kansen voor ontwikkeling van de melkveehouderij. Bedrijven met meerdere sterke takken zijn
bovendien minder kwetsbaar.’
Tot in alle uithoeken van het district ziet de voorzitter
nog jonge ondernemers die bewust kiezen voor een toekomst in de melkveehouderij. Ze zien kansen en gaan
ervoor om er binnen alle beperkingen het beste van te
maken.

Diversiteit ook in bestuur
De diversiteit in streekcultuur en ondernemers, die dit
district kenmerkt, ziet de voorzitter ook terug in het
bestuur, al zijn vrouwen nog duidelijk ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, vindt Vermunt. ‘Aan diversiteit
in het bestuur hechten we veel waarde, want dat helpt
om beter afgewogen en gedragen beslissingen te nemen’,
legt hij uit. Naast acht melkveehouders zit in het bestuur
overigens ook vleesveehouder Joost Huijbregts uit Riel,
die in de ledenraad van CRV de belangen van zijn sectorcollega’s behartigt voor heel zuidelijk Nederland.
Goed contact tussen de leden van de coöperatie en het
districtsbestuur is volgens Vermunt essentieel. ‘Door de
coronabeperkingen hebben we ons afgelopen twee jaar
moeten redden met webinars, maar hopelijk kunnen we
komende winter weer echte districtsbijeenkomsten orga-

Het bestuur van het district Zuid-West Nederland. Staand v.l.n.r.: Joost Huijbregts,
Jan Vermeer, Henk de Gaaij, René Vermunt (voorzitter), Arjan Brandwijk.
Zittend v.l.n.r.: Siem van Leeuwen, Marja Kwekkeboom, Bas Bassa, Patrick Spierings

niseren en elkaar in levenden lijve spreken’, geeft de voorzitter aan. Hij roept collega-veehouders op om gebruik
te maken van deze gelegenheden om bestuurders aan
te spreken op het beleid van de coöperatie. ‘Maar als iets
je dwarszit, wacht dan vooral niet tot een bijeenkomst,
maar pak de telefoon of stuur een e-mail. Wij horen graag
wat er speelt. Want als wij als districtsbestuurders niet
weten wat leden bezighoudt, kunnen wij onze coöperatie ook niet op een goede manier aansturen.’ l

Fokveedag Boerenlandfeest meer dan alleen een keuring
Al 108 jaar staat het dorp Hoornaar in de Alblasserwaard één dag per jaar in het teken
van Fokveedag Boerenlandfeest. Waar in 1910
het motto ‘fokverbetering zij ons doel’ was, is
het nu uitgegroeid tot een plek waar boer en
burger met elkaar worden verbonden. Op het
grootste agrarische evenement van MiddenNederland kunnen burgers zien waar de
agrarische sector mee bezig is. ‘De gezelligheid en saamhorigheid op deze dag is het
mooiste’, vertelt Johan de Groot, voorzitter
van Fokveedag Boerenlandfeest. Het hart van
de dag ligt nog steeds bij de koeienkeuring,
die van hoog niveau is. De Groot: ‘De laatste
jaren zijn zo’n 150 dieren van de partij, opgedeeld in de categorieën zwartbont, roodbont
en “gewoon”. Daarnaast is er ook een pinkenkeuring voor jeugdige deelnemers. De competitiedrang is groot en er zijn echt veel goede dieren. De jury had ook dit jaar weer veel
lovende woorden.’
Naast de keuring is er veel meer te beleven
in Hoornaar. ‘Een grote warenmarkt, een
streektent en een spectaculair pauzeprogramma maken de dag compleet’, vult De
Groot aan. ‘Ook een breed scala aan land-

bouwmachines, oude tractoren en werktuigen
zijn te bewonderen. Voor de liefhebbers van
andere diersoorten dan koeien zijn er presentaties van geiten- en schapenrassen en een
premiekeuring van shetlandpony’s.’
De kaascommissie is al 80 jaar aanwezig. Zij
keurt traditiegetrouw de vrijdag vóór het Fokveedag Boerenlandfeest de kazen in zalen-

centrum Het Bruisend Hart in Hoornaar. Er zijn
verschillende categorieën, zoals jonge kaas,
kruidenkaas en geitenkaas. De kazen zijn
tijdens Fokveedag Boerenlandfeest te proeven door bezoekers en de winnaars worden
aan het einde van de dag bekendgemaakt.
Zo verbindt het evenement niet alleen boer
en burger, maar ook boer en consument.

Het hart van Fokveedag Boerenlandfeest ligt nog steeds bij de koeienkeuring
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