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Wilt u reageren? 
redactie@agrio.nl of 
tel. 0314 - 62 64 38

Bij de bijeenkomst over de komst van 
een melkfabriek in het buitengebied 
van Groesbeek is initiatiefnemer Kees 
Koolen aanwezig.

Antoon Kanis, Statenlid D66

Bron: 
Twitter

Tekst: Mascha Scharenborg 
Beeld: Ellen Meinen

In de voormalige stallen van het pluimveebedrijf van Van Deurzen zijn plannen om een melkfabriek te huisvesten.

in de gemeente Bronckhorst 
(GD). Aanvankelijk schoot de 
rechtbank de vergunning af, 
omdat hij er een zogenoemde 
embryofokkerij wilde beginnen. 
Koolen vroeg een vergunning 
voor 72 stuks jongvee en 20 fok-
stieren aan. Maar dat leek te veel 
op een intensieve veehouderij en 
dat staat het bestemmingsplan 
niet toe. Na aanpassing van de 
vergunning wil Koolen 70 melk-
koeien en 20 stieren houden. In 
de beroepsprocedure oordeelde 
de Raad van State dat het dan 
om een grondgebonden melkvee-
houderij gaat en dat mag wel. De 
overige activiteiten zijn inherent 
aan een grondgebonden melk-
veehouderij.

melk verwerkt worden in de nieu-
we fabriek.
Het college van B&W van de ge-
meente Berg en Dal staat positief 
tegenover de plannen. Ook de 
provincie is bereid om de moge-
lijkheden van een melkverwerker 
op deze plek te onderzoeken. In 
Provinciale Staten stelde D66 
onlangs vragen aan GS over de 
plannen. De partij vraagt zich af 
of GS Gelderland van mening is 
dat een melkfabriek thuishoort 
op een bedrijventerrein.
Het voormalige pluimveebedrijf 
veroorzaakte vanwege geur-   
overlast veel ophef in Groesbeek. 
In 2008 bepaalde de Raad van 
State dat de kippen weg moesten. 
Daarna volgde een conflict tussen 
de pluimveehouder en schuldei-
ser TRT Investments over een hy-
potheekschuld. Koolen kocht de 
kippenstal vorig jaar op een vei-
ling voor 1,2 miljoen euro.

Koolen heeft ook plannen voor 
een rundveebedrijf in Wichmond 

Met de aanvoer van verpakkings-
materiaal en afvoer samen komt 
dat neer op circa twaalf vracht-
wagens. Uiteindelijk zal het om 
zo’n twintig wagens gaan. Het 

pluimveebedrijf had maximaal 
twaalf vrachtwagens per dag. Die 
toename is dus beperkt.” 
De vervolgstappen zijn nu een 
ruimtelijke onderbouwing, de in-
richting van het gebouw en het 
uitvoeren van de onderzoeken. 
Daarna worden de benodigde 
vergunningen aangevraagd en 
moet een verbouwing plaatsvin-
den. Volgens Brouwer kan, als er 
niet veel tegenzit, over twee jaar 

Groesbeek - Ongeveer 130 
belangstellenden woonden 
onlangs een bijeenkomst in 
Groesbeek bij over de plan-
nen van Dutch Dairy Genetics 
bv met het voormalige pluim-
veebedrijf van Van Deurzen 
in Groesbeek.

Internetmiljonair Kees Koolen 
wil in de voormalige pluimvee-
stallen van Van Deurzen een 
melkfabriek bouwen. De fabriek 
gaat in eerste instantie 120.000 li-
ter melk per dag, zo’n 31.000 ton 
melk op jaarbasis verwerken. Op 
termijn kan, afhankelijk van de 
vraag, doorgegroeid worden naar 
bijna 55.000 ton op jaarbasis. Alle 
bedrijfsmatige installaties, ook 
de melktanks, zijn inpandig.
Volgens Koolens adviseur en 
woordvoerder Linda Brouwer 
van Schiphorst Bemiddeling & 
Advies in Baak is het de bedoe-
ling dat melk wordt aangevoerd 
van 45 tot 60 melkveehouders 
binnen een straal van 50 tot 60 ki-
lometer. Deze wordt verwerkt tot 
houdbare melk en room. „Dit is 
afhankelijk van de vraag, maar er 
wordt in ieder geval geen kaas of 
melkpoeder gemaakt. Voor deze 
melk- en roomproducten zijn de 
afzetcontracten in de maak.” 
Volgens Brouwer was de sfeer 
tijdens de bijeenkomst goed. „De 
omwonenden staan positiever te-
genover de komst van een melk-
fabriek dan een pluimveebedrijf. 
Die beleving is heel anders. Ze 
hebben zoveel last gehad van het 
pluimveebedrijf. Ik heb gemerkt 
dat er behoorlijk veel draagvlak 
is. Gezien de positieve sfeer tij-
dens de bijeenkomst verwacht ik 
niet veel bezwaren.”
Ook de betrokken wethouder 
Alex ten Westeneind van de ge-
meente Berg en Dal was op de 
bijeenkomst aanwezig. De omwo-
nenden waren vooral sceptisch 
over het aantal vervoersbewe-
gingen naar het nieuwe bedrijf. 
Brouwer: „In de eerste fase gaat 
het om de aanvoer van vier tot 
vijf tankwagens melk per dag. 

Verwerking 55.000 ton melk per jaar
Plannen voor melkfabriek in pluimveestallen Groesbeek

Tekst: Mascha Scharenborg

betreders. „Ze gaven vaak aan 
dat persoonlijke problemen niet 
binnen hun klantenkring voor-
kwamen. Daaruit blijkt dat ze het 
vaak niet door hebben, want ik 
weet in sommige gevallen zeker 
dat het wel zo is. Die onbekend-
heid is heel logisch. Een dieren-
arts of voeradviseur komt met 
een bepaald doel bij een boer. 
Dat is niet in eerste instantie om 
te praten over hoe het met hém 
gaat. Het gaat ons er om dat erf-
betreders problemen bespreek-
baar maken. Het is echt niet al-
lemaal negatief en treurig, vaak 
zitten boeren gewoon vast in wat 
ze nog meer kunnen en willen. 
Als dat weer helder is, dan zijn de 
mogelijkheden om het te realise-
ren er vaak ook en is de kans van 
slagen groot.”

met diverse erfbetreders, zoals 
een dierenarts, een ondernemers-
adviseur, de Zorg om Boer en 
Tuinder en FrieslandCampina.
Uit een inventarisatieronde bij 
vleesvarkens- en zeugenhouders 
binnen de gemeente bleek dat van 
de 80 aangeschreven varkens-
houders er bijna 60 behoefte heb-
ben aan een keukentafelgesprek. 
De boeren en gezinsleden krijgen 
nu gelegenheid om met een pro-
fessional de persoonlijke situatie 
te bespreken. Hogenkamp is ook 
een van die professionals. „We 
voeren open gesprekken, waarbij 
boeren alles mogen bespreken, 
als het maar over henzelf gaat. 
Dus bijvoorbeeld niet over wet- 
en regelgeving, maar wel over de 
impact die dit heeft op de boer.”
Het viel Hogenkamp tijdens de 
bijeenkomst op dat er veel op-
rechte onbekendheid is bij erf-

tijdig signaleren van problemen, 
zowel op het vlak van werk als 
psychosociale en emotionele pro-
blemen. Het is een misvatting dat 
boeren via de huisarts in contact 
komen met de hulpverlening. Veel 
boeren zijn zorgmijders. Vaak ko-
men de eerste meldingen van erf-
betreders, luidde de boodschap 
van de verschillende sprekers.
Daarom gaat de gemeente pre-
ventief aan de slag en gaat in ge-
sprek met boeren en erfbetreders 
over het signaleren van en het re-
ageren op problemen.
Tijdens deze avond vertelden re-
gionale erfbetreders vanuit de 
praktijk wat zij op het boerenerf 
zien en tegenkomen. Agrarisch 
coach Paulien Hogenkamp uit 
Wierden deelde haar ervaringen 
en gaf tips over het signaleren en 
reageren op het boerenerf. Ook 
vond een forumdiscussie plaats 

Haarlo - Boeren wachten 
vaak lang met het inschake-
len van hulp voor zichzelf. 
De gemeente Berkelland wil 
goed in beeld krijgen wat er 
leeft onder boeren en of er 
zorgvragen zijn en start een 
preventieproject. Vorige week 
kwamen erfbetreders bij el-
kaar.

Bijna 80 erfbetreders kwamen 
toen af op een informatieavond 
in Haarlo in het kader van een 
preventieproject voor boeren met 
problemen van de gemeente Ber-
kelland (GD). Erfbetreders, zoals 
de veevoerleverancier, de dieren-
arts, de loonwerker, de bedrijfs-
verzorger, mensen van de kerk, 
de bank of de accountant, spelen 
een belangrijke rol in het vroeg-

‘Boeren zijn zorgmijders, belangrijke rol erfbetreders’
Erfbetreders bijeen voor preventieproject gemeente Berkelland
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Gelderland
Energie
Alle facetten rondom asbestsane-
ring en energiebesparing komen 
aan de orde tijdens een mini-
beurs en informatiebijeenkomst 
voor boeren, georganiseerd door 
adviesbureau LNAgro De Onder-
nemerij uit Ulft. Het evenement 
wordt op 23 mei in Varsseveld, 
op 31 mei in Laren en op 1 juni 
in Wehl gehouden. Zo wordt in-
gegaan op het beleid omtrent 
asbestsanering van Gelderland. 
Ook wordt info verstrekt over 
verplichte energiebesparende 
maatregelen die per 1 juli gelden 
voor boeren. LNAgro verzorgt 
samen met de provincie de inlei-
dingen. Ook zal FrieslandCampi-
na ingaan op haar Solarproject-
melkveehouderij.

Ewijk
Rondeel
Pluimveehouder Derks is gestopt 
met zijn Rondeelstal in Ewijk. 
Sinds afgelopen oktober heeft 
hij geen leghennen meer in zijn 
stallen. Te veel problemen zorg-
den in de afgelopen vijf jaar dat 
hij met verlies draaide. Volgens 
general manager Koelewijn is De 
Rondeel desondanks een solide 
concept. „Vijf van de zes franchi-
sebedrijven draaien met goede 
resultaten.”

Doetinchem
Witte zuivel 
Wat komt er kijken bij het ver-
markten van eigen zuivel of het 
gezamenlijk vermarkten hier-
van? Deze vraag wordt beant-
woord door twee melkveehou-
ders uit de Achterhoek tijdens 
een thema-avond van de Smaak-
academie Achterhoek in Doetin-
chem op maandag 1 mei. ‘Witte 
zuivel’ staat centraal op deze 
avond. Sprekers zijn ook een 
sectorspecialist Food van de Ra-
bobank en Jan Smink, topkok en 
boerenzoon. Locatie: AOC Oost 
in Doetinchem.

Wageningen
Faag op Maat
In Gelderland en Overijssel gaan 
21 bedrijven en organisaties met 
behulp van een Europese subsi-
die van start met de ontwikkeling 
van producten op het gebied van 
voedsel en gezondheid. Een voor-
beeld is het project Faag op Maat. 
Steeds meer dieren zijn volgens 
de initiatiefnemers resistent voor 
antibiotica. Het project biedt in-
tensieve veehouderijbedrijven 
hiervoor een oplossing. Door vi-
russen (fagen)  toe te voegen aan 
diervoeding, hoeft er minder an-
tibiotica te worden toegediend. 
Onder andere Wageningen Uni-
versiteit en Trouw Nutrition Ne-
derland (Putten) werken samen.

VEE & GEWAS  |  nr 11  |  zaterdag 29 april 2017


