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VERZONDEN - gOKT. 2014
Onderwerp

Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013
Besluit toepassen hardheidsclausule in een situatie waarin de Rav-lijst niet
voorziet

Datum

7 oktober 2014
Ons kenmerk

C2154638/3670449
Uw kenmerk

Geachte heer Lagendijk,

11071.009 & 09069.005
Contactpersoon

G. leeuwerke

Op 28 februari 2014 hebben ""ij uw verzoek ontvangen om de
hardheidsclausule van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
2013 (hierna: de Verordening) toe te passen.

Directie

Ecologie
Telefoon

(0485) 729 147

Het verzoek is gedaan voor de bouw van een nieuwe rundveestal (stal 7), aan de
Toekomstweg 6,5087 TL te Diessen in de gemeente Hilvarenbeek.

Bijlage(n)

- legesnota
- onderbouwing

Bevoegdheid

- plattegrondtekening

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (verder: GS) zijn op
basis van artikel 20 van de Verordening bevoegd om in individuele gevallen
bepalingen vastgesteld bij ofkrachtens de Verordening buiten toepassing te
laten of daarvan af te wijken, voor zover de toepassing gelet op de betrokken
belangen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, mits dit geen
negatieve invloed heeft op het streven naar algemene depositieafname.

E-mail

Overwegingen
Uw verzoek betreft de bouw van een nieuwe sta] waarvoor een proefstalstatus
en een voorlopige emissiefactor is aangevraagd bij het ministerie van I&M.
Conform artikel 3 lid 1 van de Verordening dient een nieuwe stal te voldoen
aan de technische eisen zoals opgenomen in bijlage 2 van de Verordening.
Op 7 augustus 2013 heeft het ministerie van I&M (kenmerk IenM/BSK2013/156326) voor de nieuwe stal een voorlopige emissiefactor toegekend van
8,3 kg NH3/dierplaats/jr.
voor beweiden. Deze emissiefactor ligt hoger dan de

Groenewetten@odbn.nl

Provincie

Noord-Brabant

eisen gesteld in bijlage 2 van de Verordening. De maximale emissie per
dierplaats opgenomen in bijlage 2 bedraagt 7,1 kg NH3/dierplaats/jr.

Datum

7 oktober 2014
Ons kenmerk

Gelijktijdig met uw verzoek om de hardheidsclausule toe te passen hebben wij
van u de volgende onderbouwing ontvangen:

C2154638/3670449

Rapport "De Vrijloopstal Plus", IDV-Advies. Kenmerk 201308,
september 2013;
Onderbouwing emissiefactor: "Vaststellen bijzondere emissiefactor 1
proefstal", Registratienummer RAV13019, eindadvies 12-07-2013.
Uit de bijgeleverde onderbouwing blijkt dat de verwachte emissiefactor 5,02 kg
voor beweiden bedraagt. Deze ligt lager dan de eisen
gesteld in bijlage 2 van de Verordening.

NHJI dierplaats/jr.

Aangezien uw verzoek gaat over de bouw van een proefstal waar nog geen
emissiefactor voor is opgenomen in de Rav-lijst is uw verzoek conform artikel 5
lid 2 onder b voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen (verder: CvD).
Op 10 september 2014 hebben GS het advies ontvangen van de CvD. Hierin
staat opgenomen dat men op basis van de aangeleverde onderbouwing
verwacht dat de daadwerkelijke emissiefactor lager zalliggen dan de technische
eisen gesteld in bijlage 2 van de Verordening, echter dat zal moeten blijken uit
metingen aan het systeem.
Conclusie
Gezien het advies van de CvD en de aangeleverde onderbouwing is de
verwachting dat de nieuwe stal zal voldoen aan de technische eisen opgenomen
in bijlage 2 van de Verordening. Op basis van deze conclusie passen GS de
hardheidsclausule toe om afte wijken van de eis gesteld in artikel 3lid 1 van de
Verordening.
Overig
Het besluit betreft alleen het toepassen van de hardheidsclausule en heeft alleen
betrekking op het voldoen aan de eisen voor de nieuw te bouwen stal waarvoor
het verzoek is ingediend. Het besluit geeft dus niet aan dat uw bedrijf in zijn
geheel voldoet aan de eisen uit de Verordening dan weloverige eisen gesteld
aan de veehouderij zoals de Verordening ruimte en de BZV. Daarnaast blijft
artikel 3 lid 2 van de Verordening van toepassing.
Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan Van Dun Advies te
Ulicoten.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons
kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief
vermelde contactpersoon.
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Provincie

Noord-Brabant

Beschikking

Datum

7 oktober2014
Gelet op artikel 20 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
2013 en gehoord het advies van de Commissie van Deskundigen besluiten wij:

1.

Ons kenmerk

C2154638/3670449

In afwijking van artikel 3 lid 1 van de Verordening stikstof en Natura
2000 Noord-Brabant 2013, toestemming te verlenen aan Mts.
Lagendijk-Soetens, Westelbeersedijk 5, 5087 TK te Diessen voor de
bouw van een nieuwe rundveestal (stal 7) met proefstalstatus aan de
Toekomstweg 6,5087 TL te Diessen overeenkomstig de beschrijving
van de nieuwe stal zoals opgenomen in de bijlagen bij deze
beschikking.

's-Hertogenbosch,

Gedeputeerde

7 oktober 2014

Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.Hj.

van de Donk
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Datum

Bezwaren

7 oktober2014
Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen.
De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na
toezending van het besluit.

Ons kenmerk

C2154638/3670449

Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v.
het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC
's-Hertogenbosch.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c.
d.

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
de gronden van het bezwaar.

"Vij verzoeken LI tevens om in de linkerbovenhoek van de envelop het woord
"bezwaarschrift" te vermelden.
Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder
telefoonnummer (073) 680 8304, faxnummer (073) 68076 16 en e-mailadres
bezwaar(éù,brabant.nl.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van
een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een voorlopige voorziening is in feite het
nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit,
gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om
een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een
spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.

Voor mcer informatie over de uitvoering van de Natuurbeschermingswer
Verordening

1998, de provinciale

stikstof en Natura 2000 en het inzien van onze besluiten kunt u terecht op onze

website: www.brab'U1t.nllnatuw·bcschermirllrswet

en www.brabant.nl/~rjkstolbcsjuit.
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Afschrift aan:
o Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA HILVARENBEEK (nieten aan

o

originele brief)
Van Dun Advies BV, De heer A. Aerts, Dorpsstraat 54, 5113 TE
ULICOTEN

Datum

7 oktober2014
Ons kenmerk

C2154638/3670449

(nieten aan originele brief)

Afschrift digitaal aan:
o Handhavinggroen@brabant.nl
o Groenewetten@odbn.nl (PDF besluit met handtekening
verzendstempel/

+

advertentie)
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De Vrijloopstal

PLUS

september 2013

In opdracht van:
Rik Lagendijk
Westelbeersedijk 5
5087 TK Diessen

Arja n Geenen
Ten Vorsel2
5531 ND Bladel

Uitgevoerd door:
Ing. A.P. (Bram) den Hollander
IDV-Advies
Kenmerk:
201308 Projectomschrijving Vrijloopstal PLUS
Looptijd project: juli 2013 tot 30 juni 2015
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Bijlage 1 Verbinding met de omgeving

Verantwoording:
Dit rapport is op zorgvuldige wijze opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde
grondslagen. Gezien de onzekerheid, die inherent is aan toekomstgerichte informatie, is het
niet vanzelfsprekend, dat de uitgesproken verwachtingen ook daadwerkelijk zullen worden
gerealiseerd.
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INLEIDING

Het doel van de vrijloopstal PLUS is om te komen met een nieuwemissiearm
rundveehouderijsysteem dat integraal duurzaam is.
Dit betekent dat het systeem op termijn Groen Label gecertificeerd dient te worden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent:
• Dierwelzijn en -gezondheid verbeteren
• Kostprijs voor de melkveehouder verlagen
• Milieubelasting verlagen
• Imago verbeteren
Het innovatieve van het project is het open karakter van de melkveestal te behouden maar
toch een forse ammoniak reductie te realiseren. Veel stallen met een luchtwasser verliezen
hun openheid en zo ook de binding met de samenleving.
Het probleem is dat de Vrijloopstal PLUS een voorlopige erkenning heeft met een emissie
van 8,3 kg ammoniak bij beweiden en 9,5 kg ammoniak bij opstallen. De TAC RAV
commissie geeft ook aan dat ze weinig tot geen ervaring cq. meetresultaten hebben van
vrijloopstallen vanwege het innovatieve karakter. Daarom heeft de commissie ruime
veiligheidsmarges aangehouden, waardoor er een groot verschil is tussen de berekende
emissie (5,02 kg) en de voorlopige erkenning (8,3 kg). Om in de provincie Noord-Brabant
een melkveestal te mogen bouwen moet de ammoniakemissie beneden de 7,1 kg liggen.
Maar als er niet gebouwd mag worden kan ook de ammoniakemissie niet gemeten worden.
De provincie Noord-Brabant loopt hiermee voor op landelijke ontwikkelingen, vandaar ook
dat het probleem zich in Noord-Brabant voordoet. Ook de betrokken melkveehouders lopen
voor op de melkveehouderijsector. Voorlopers en voorlopers moeten zich hierin kunnen
vinden.
De grootste toegevoegde waarden van de vrijloopstal PLUS zitten in de grote toename van
dierwelzijn en het sterk verlagen van de ammoniakemissie vanuit de stal en vanaf het land.
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2.1

DE MELKVEEHOUDERS
Melkveebedrijf

Lagendijk

Rik Lagendijk is melkveehouder van 140 melkkoeien in Diessen (gemeente Hilvarenbeek,
provincie Noord-Brabant). Rond het bedrijf ligt 44 ha cultuurgrond voor de voederwinning,
welke vrijwel geheel in één blok aan de stalligt. Hierdoor kan hij de koeien perfect beweiden
en dat doet hij ook. Zijn beweidingssysteem (standweiden met 2 kavels) is zo ingericht dat hij
met zijn automatisch melksysteem goed kan weiden. De selectiepoort laat koeien die net
gemolken zijn naar buiten en koeien die naar buiten willen worden eerst langs de melkrobot
geleid. Tussen 7.00 uur en 15.00 uur en tussen 20.00 uur en 5.00 uur hebben de koeien de
mogelijkheid om de wei in te gaan. Het ouder jongvee en de droge koeien worden
permanent geweid. Ook na de bouw van de vrijloopstal PLUS is de beweidbare oppervlakte
rond het bedrijf voldoende om weidegang toe te passen. Ook dan hebben de koeien via een
selectiepoort de mogelijkheid om de wei in te gaan.
Op het bedrijf worden in de vakantieperiode wekelijks de gasten van Landal "Duc de
Brabant" rond geleid. Ook is het mogelijk voor groepen om excursies te boeken via
http://www.brabantsegroepsuitjes.nl of www.plattelandbeleving.nl. De naaste aanwezigheid
van het vakantiepark is omgezet in een kans, waarbij de vrijloopstal PLUS een toegevoegde
waarde gaat leveren. In de bijlage opgenomen intentie geeft aan dat de verbinding met de
omgeving is gelegd. Verder is hij actief in het bestuur van ZLTa afdeling de Hilver en is hij
ambassadeur van het merk Campina.
2.2

Melkveebedrijf

Geenen

Arjan Geenen is melkveehouder op het landgoed Ten Vorsei in Bladel (provincie NoordBrabant). Bij dit melkveebedrijf hoort 32 ha cultuurgrond, grotendeels als huiskavel en een
deel op zeer korte afstand van de boerderij. Het bedrijf is in 1996 overgenomen, sinds die tijd
is het bedrijf ontwikkeld naar 70 melkkoeien. De omvang van dit bedrijf leent zich goed om
intensiever te beweiden door middel van stripgazing. Hierbij krijgen de koeien elke dag een
nieuw stukje wei. Ook op dit bedrijf wordt gewerkt met een automatisch melksysteem in
combinatie met een selectiepoort.
Direct na de overname is een succesvolle zorgboerderij gestart welke gerund wordt door
partner Janneke, samen met 4 professionele parttime personeelsleden (2.25 fte begeleidend
personeel). Op de zorgboerderij "Bij de Pinken" werken mensen met een lichte tot matige
verstandelijke beperking http://www.dezorgboerderij.com .
Op het landgoed staan een drietal groepsaccommodaties welke het jaar rond worden
verhuurd aan verschillende scholen uit de randstad. Deze scholieren krijgen op de boerderij
vaak een rondleiding. Het bezoekersaantal op de boerderij ligt tussen de 1100 en 1200
mensen per jaar. Een mooie combinatie van landbouwen zorg in het buitengebied.
Vanuit deze achtergrond willen beide melkveehouders hun bedrijf integraal duurzaam
ontwikkelen.
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DE VRIJLOOPSTAL PLUS

De vrijloopstal PLUS is een vervolg op de IDV-stal. Een IDV-stal
bestaat uit een bedding van duurzaam gedroogde mest en een
ventilerend folie kasdek. De combinatie maakt het concept sterk.
Zonnewarmte, instraling en ventilatie drogen de mest. Dit
bespaart kosten. Door ruimte, licht en lucht worden grote
stappen gezet op het gebied van dierwelzijn en diergezondheid.
In de vrijloopstal PLUS wordt zwaar ingezet op
ammoniakreductie. De bodem bestaat uit "varioboxen" waardoor
de lucht over de gehele oppervlakte door de beluchtingsbodem
wordt gezogen en via buizen naar de luchtwasser geleid wordt.
Door een neerwaartse luchtstroom door het ligbed van de
koeien (waar de ammoniak ontstaat) wordt de ammoniak
afgezogen. Door voldoende af te zuigen via de bodem kan de
vrijloopstal open en transparant blijven.
Proefopstelling beluchtingsbodem
Achter het voerhek ligt een 4 meter brede emissiearme roostervloer Hel-wS met een
voerstoep van 0,5 meter. Hier wordt circa de helft van de mest opgevangen. De urine en
faces worden apart opgevangen waardoor een grote ammoniakemissie reductie wordt
bereikt. Achter de roostervloer bevind zich het vrijloopgedeelte met een oppervlakte van
circa 15 m2 per koe. Met de totale 17-18 m21eefoppervlakte per koe is dit het dubbele ten
opzichte van een traditionele nieuwe ligboxenstal. De bodem van het vrijloopgedeelte wordt
dagelijks bewerkt om het los en luchtig te houden zodat er voldoende lucht afgezogen kan
worden en de bodem goed kan drogen. Door de onder- en bovenbouweenvoudige en
goedkoop te houden kan met dezelfde investering het dubbele aan leefoppervlakte voor de
koeien gerealiseerd worden.
Uit de berekeningen die gemaakt zijn voor dit stalsysteem blijkt dat een ammoniakemissie
van 5.02 bij beweiden reëel is. Deze theoretische onderbouwing is bij de
proefstalstatusaa nvraag meegezonden.
Door de minimale ammoniakemissie bij het uitrijden van de vrijloopmest en het minder
benodigde jongvee zal de vrijloopstal PLUS op bedrijfsniveau nog beter uitkomen.

Overzicht vrijloopstal met
roostervloer achter het
voerhek.
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DUURZAAMHEID

De duurzaamheidskenmerken van de vrijloopstal PLUS onderscheiden we in 4 thema's:
• Dierwelzijn en -gezondheid
• Melkveehouder
• Maatschappij
• Milieu
Dierwelzijn:
• De leefoppervlakte per koe neemt aanzienlijk toe. In plaats van 6 tot 10m2 per koe krijgt
de koe circa 18 m2 natuurlijk leef- en ligoppervlakte in
de stal. De koeien kunnen hun natuurlijke gedrag weer
vertonen. Ze gaan languit liggen, hollen door de stal
en gedragen zich als een kudde (zie foto). Er is meer
sociale ruimte, kunnen elkaar ontwijken of juist
opzoeken. Door de ruimte voor natuurlijk gedrag is er
minder onrust tijdens melken en voeren. Zwakke
koeien kunnen in de kudde blijven en hoeven niet
apart in een strohok.
• Door het ontbreken van ligboxen kunnen de koeien
makkelijker gaan liggen en staan en hebben minder
huidbeschadigingen (welfare onderzoek WUR).
• Beide melkveehouders zijn fanatieke beweiders.
Behalve een beter dierwelzijn, is weidegang ook goed
voor het imago.
Koe ligt languit
Diergezondheid:
• De koeien hoeven niet de hele dag op een betonvloer te staan. Dit geeft de helft minder
klauwproblemen volgens Amerikaans onderzoek. Ook bij de eerste praktijkbedrijven in
Nederland nemen de klauwproblemen sterk af. Betere diergezondheid en dierwelzijn
resulteert in minder gedwongen afvoer van de koeien. Koeien worden ouder.
• Koeien laten de tocht beter zien, ze durven weer te springen, ze hebben grip. De
activiteitenmeters gaven in de ligboxenstal een tochtigheidskans van 30-40%, in de
vrijloopstalligt de tochtigheidskans op 65-95%.
• Een beter dierwelzijn en minder klauwaandoeningen resulteren in een lager
geneesmiddelen (antibiotica) gebruik.
• De melkkwaliteit wordt niet negatief beinvloedt. Kiem- en celgetal liggen op gelijk of lager
niveau dan het gemiddelde van Friesland Campina.
Melkveehouder:
• De verwachte bouwkosten van de vrijloopstal PLUS bij een leefoppervlakte van 20 m2 per
koe zijn gelijk aan die van een traditionele ligboxenstal.
• Door minder volume transport worden lagere transportkosten verwacht bij de mestafzet
en lagere kosten bij het uitrijden van de vaste mest.
• Door een jaarrond mestopslag in de vrijloopstal PLUS is geen extra mestopslag nodig
voor de vaste mest.
• Door minder klauwaandoeningen, betere vruchtbaarheid en langere levensduur van de
koeien worden lagere veekosten verwacht en wordt arbeid bespaard.
Milieu:
• De vrijloopstal PLUS beperkt de emissie van ammoniak en fijnstof door het gebruik van
een luchtwasser.
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Met de duurzaam gedroogde vrijloopmest is er 5x minder transport nodig door het hoger
drogestof gehalte, dit betekent veel minder uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Ook
het uitrijden over het land zal minder structuurbederf en minder transportbewegingen
geven.
Door binding aan de organische stof komt er minder stank vrij bij het uitrijden.
Vrijloopmest behoeft niet gemixd te worden, zodat hierbij ook geen gevaarlijke stoffen
kunnen vrijkomen.
Vaste mest wordt in de landbouwalgemeen als een zeer belangrijke bron voor
verbetering van bodemvruchtbaarheid gezien. Mede door het hoge organische
stofgehalte en rulheid van het product. Hierdoor verslempt de bodem minder zoals bij
drijfmest maar blijft de bodem juist luchtig. Organische stof houdt ook het vocht vast in de
bodem waardoor deze minder droogtegevoelig wordt.
De organische stof uit vrijloopmest wordt minder snel afgebroken in de bodem dan de
organische stof uit drijfmest. De akker- en tuinbouw sector zien duurzaam gedroogde
mest met veelorganische stof als een meerwaarde voor hun bedrijf. Door opbouw van
deze organische stof in de bodem wordt koolstof in de bodem vastgelegd (footprint).
De stikstof is grotendeels gebonden aan de organische stof, dit zorgt ervoor dat stikstof
veel geleidelijker vrij komt dan bij drijfmest. Hierdoor lijkt het risico op uitspoeling veel
kleiner en zullen gewassen veel gelijkmatiger en efficiënter groeien.
Vrijloopstal PLUS geeft meerdere mestsoorten, hierdoor kan die mestsoort ingezet
worden dat het beste past. De N- en P-efficientie van deze mineralen wordt hierdoor
verbeterd. Middels de kringloopwijzer wordt de mineralenefficientie gevolgd.

Maatschappij:
• Melkveebedrijf Lagendijk wil het contact met de omgeving versterken en het imago van
zijn bedrijf uitstralen naar de burgers middels een samenwerking met vakantiepark
Landa!. Melkveebedrijf Geenen streeft hetzelfde doel na maar doet het middels de
zorgboerderij "Bij de Pinken" en de groepsaccomodaties op zijn bedrijf door de
maatschappij "in de stal" te halen. De samenleving mag zien hoe de koeien genieten.
• Veel ruimte en welzijn voor koeien betekent grotere stallen. Bij een verdubbeling van de
leefoppervlakte per koe zouden alle stallen twee keer zo groot moeten worden. Stallen
met een zadeldak of boogdak
krijgen een zodanige
nokhoogte (15 meter) dat deze
erg beeldbepalend worden in
het landschap. De vrijloopstal
PLUS heeft een kasdak met
een nokhoogte van slechts
circa 8 meter. De
(transparante) kleur van de folie
is minder contrasterend in het
landschap dan dakbedekkingen
met donker gekleurde
dakplaten en dus minder
beeldbepalend. Met de
laagbouw is de
landschappelijke inpassing van
de "groene" stal beter te
realiseren.
Transparante folie is minder constrasterend
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Door de transparante folie en door 3 open zijkanten kan de samenleving zien hoe de
melkkoeien genieten in de stal. Niet alleen de transparante folie, maar ook de weidegang
draagt dit uit. Door te laten zien wat we doen, neemt het vertrouwen in "vertrouwd
voedsel" toe.
Daarnaast hopen we dat er bij het uitrijden van
de duurzaam gedroogde vrijloopmest minder
stank vrijkomt door binding aan de organisch
stof. In het groeiseizoen is dit nog een
veelgehoorde klacht vanuit de samenleving.
Het risico bestaat dat de samenleving de
vrijloopstal PLUS gaat associëren met een kas.
Natuurlijk zijn de oppervlakten vele malen kleiner,
maar toch. Vooruitlopend hierop heeft V-stal het
aanzicht van voor- en achterzijde van de stal iets
aangepast. Aan de voor- en achterzijde van de
stal wordt een luifel gemaakt waardoor de markante kapconstructie aan het zicht wordt
onttrokken.
Volgens Uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij levert de vrijloopstal een bijdrage aan
systeeminnovatie, welzijn en gezondheid, maatschappelijke
inpassing, energie-milieu en
klimaat, en markt en ondernemerschap

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat de maatschappij (samenleving)
bepaald hoe de melkveehouderij dient te produceren of te wel "License to produce".
De "groene" sector heeft onze maatschappij

veel te bieden.

Overzicht van een vrijloopstal
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BIJLAGE 1 VERBINDING MET DE OMGEVING

6 september 2013
Betreft: Ondersteuning plannen lagendijk

t.s.,

Het is al een aantal jaar geleden dat Rik Lagendijk voor het eerst bij mij is geweest om zijn plannen
rond zijn nieuwe stal met mij te bespreken. In dit gesprek heeft Rik uitgelegd wat voor stal hij wilt
realiseten en welke visie hij daarmee nastreeft.
Aangezien hij zijn stal toegankelijk wil maken voor bezoekers heeft hij mij gevraagd of ik daar ideeën
en tips voor heb. Uit dit eerste gesprek is in 2013 een voorzichtige samenwerking ontstaan. Zo
bieden wij de gasten van ons bungalowpark nu de mogelijkheid om deel te nemen aan een
rondleiding op het bedrijf van Rik. Ook kunnen groepen via www.Brabantsegroepsuitjes.nl

excursies

boeken op het bedrijf.
De gasten die ons bezoeken op het Landalpark Duc de Brabant, Hotel Auberge de Hilver of via
Brabantsegroepsuitjes.nl recreëren in het buitengebied van de Kempen. Initiatieven die het
buitengebied aantrekkelijk maken of activiteiten bieden voor de gasten juichen wij van harte toe. In
deze lijn past ook het initiatief van Rik. Ik ben er van overtuigd dat er nog veel meer cross-overs
mogelijk zijn waarmee we elkaars bedrijf zouden kunnen versterken.
Bij deze wil ik dan ook uitspreken dat ik positief tegenover het initiatief van Rik sta en van harte hoop
dat hij zijn plannen kan realiseren.

Gaarne tot toelichting bereid en met vriendelijke groet,
ant

--Marc-ërvan

Dijk

Directeur
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