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Het verhaal van boerin José Bongen uit de Achterhoek werd in augustus meer dan 18.000 keer 

gedeeld op Facebook. Jose schreef in haar betoog onder meer over ‘een hypocriete politiek en 

samenleving die vol is van duurzaamheid en dierwelzijn, maar intussen toestaat hoe de voedselke-

ten de laagste prijzen afdwingt, mega-marges hanteert over de rug van boer en koe, en de markt 

met goedkope bulkmelk laat overspoelen.’ Veel agrariërs zullen deze signalen helaas herkennen. 

De inkt van de ene regel is nog niet droog, of de volgende is al in de maak. De vele belangen 

waarmee rekening gehouden moet worden, zorgen niet zelden voor ingewikkelde situaties. Denk 

aan pluimveehouders die door strenge eisen aangaande dierenwelzijn buitenruimte beschikbaar 

moeten hebben, maar bij het overvliegen van trekvogels alle dieren binnen moeten houden 

vanwege gevaar voor de volksgezondheid. 

De beeldvorming in het maatschappelijk debat laat sterk te wensen over. Het lukt de agrarische 

sector niet goed om aan de buitenwacht over te brengen wat er iedere dag op al die bedrijven 

gedaan wordt. Waar kennis ontbreekt, komt ook het begrip voor de sector in het gedrang. We 

zien dit gegeven tot in de hoogste politieke kringen doordringen. 

In deze editie van Ruimte! leest u verhalen van ondernemers die ondanks grote uitdagingen aan 

hun bedrijfsontwikkeling werken. Ook zichtbaarheid naar buiten toe en dialoog met de omgeving 

komen aan bod. Zo post Anton Bultman regelmatig updates over zijn geitenmelkbedrijf op 

Facebook. En door al in een vroeg stadium openheid van zaken te geven richting hun nieuwe 

buren, werd de door familie Verhoef gewenste wijziging in het bestemmingsplan doorgevoerd 

zonder beroepsprocedure. Het zijn voorbeelden van ondernemers die op hun manier bijdragen 

aan een positiever imago voor de sector. 

Om tot een structurele verbetering van de beeldvorming te komen, is grootschaliger actie 

noodzakelijk. Het wordt steeds belangrijker om als branche met één mond te spreken. De vele 

belangenbehartigers die er zijn vertroebelen het beeld. Er zijn sterke leiders nodig die durven te 

zeggen dat het zo niet langer kan. En om het grote publiek te bereiken zal inzet van (massa)media 

noodzakelijk zijn. Op kleine schaal zie ik dit al gebeuren in een initiatief als Vallei Boert Bewust: 

dialoog met de omgeving, openheid van zaken en kennisvergroting over de dagelijkse gang van 

zaken op een boerenbedrijf. 

De vele steunbetuigingen aan het echtpaar Bongen waren mooi. Toch zou ik nóg enthousiaster 

zijn wanneer een bericht over de kwaliteitsproducten die we hier in Nederlands dagelijks 

produceren ook al die aandacht zou krijgen. Het zou toch prachtig zijn als Nederlanders bereid 

zouden zijn voor een Nederlands vleesproduct net zoveel te betalen als voor (bijvoorbeeld) een 

product uit Italië, waar het dierenwelzijnsniveau en emissiebeperking op een lager niveau staan 

maar waar een positievere beeldvorming heerst. We hebben zoveel bedrijven, ondernemers en 

producten om als land trots op te zijn. Laten we dit dan ook vooral uitstralen!

Steven van Westreenen

Directeur / adviseur

Duimen omhoog 
voor onze agrariërs
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De nieuwe Wet natuurbescherming. 
Wat verandert er voor u? 
Naar verwachting worden per 1 januari 2017 de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de 

Flora – en Faunawet samengevoegd in de Wet 

Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming 

heeft de volgende hoofddoelen: 

 1. Het beschermen van de biodiversiteit in 

  Nederland, zodat de natuur kan blijven  

  ontwikkelen en zodat soorten en gebieden  

  in stand gehouden worden. Iedereen is  

  verplicht om zorg te dragen voor de   

  natuur. 

 2. Verantwoordelijkheden worden gedecen- 

  traliseerd, waardoor in de meeste gevallen  

  een aanvraag kan worden gedaan bij één  

  instantie. Meestal zal de provincie waar de  

  activiteit uitgevoerd wordt, bevoegd zijn  

  om de aanvraag te behandelen en te  

  verlenen. 

 3. Vereenvoudiging van de regels door het  

  samenvoegen van de drie wetten tot één  

  wet. De verschillende wetten die nu gelden  

  hebben enkele overlappingen en dit zorgt  

  voor verwarring.  

Welke gevolgen heeft de nieuwe wet voor u?

Iedere ondernemer is verplicht om een toets voor 

de Natuurbeschermingswetvergunning (PAS-

vergunning) te doen. De Natuurbeschermingswet-

vergunning toetst of en welke invloed uw bedrijf 

heeft op de beschermde Natura 2000-gebieden. 

Bij deze gebiedsbeschermingstoets in de vorm van 

een PAS-toets wordt gekeken of een bedrijf 

vergunnings- of meldingsplichtig is. De gebiedsbe-

scherming zal nauwelijks gewijzigd worden in de 

nieuwe Wet Natuurbescherming, de wijzigingen 

vinden plaats op detailniveau. De verleende 

Natuurbeschermingswetvergunningen blijven 

geldig en kunnen gebruikt worden als referentie 

bij een eventuele uitbreiding.

  

Naast gebiedsbescherming is het voor iedereen 

verplicht om de beschermde soorten in Nederland 

te beschermen. Soortenbescherming is nu ook 

verplicht en wordt momenteel geregeld in de 

Flora- en Faunawet. Bij het slopen van een schuur, 

het wijzigen/uitbreiden van een stal en zelfs bij 

het plaatsen van een dakkapel, zal onderzocht 

moet worden of er geen beschermde dieren 

aanwezig zijn. Denk daarbij aan de huismus, uil of 

vleermuis. Wanneer uit de korte scan (Quickscan) 

blijkt dat er een beschermde soort aanwezig is, 

daar waar de activiteit plaatsvindt, moeten er 

maatregelen genomen worden. Welke maatrege-

len dit zijn is per soort verschillend en moet 

specifi ek worden onderzocht. 

Doordat het bevoegd gezag in de nieuwe wet 

meestal bij één instantie ligt, namelijk de 

provincie, wordt controle op alle benodigde 

onderzoeken makkelijker. De toets op soortenbe-

scherming wordt daardoor in de toekomst 

waarschijnlijk vaker gevraagd. 

Conclusie

In de meeste gevallen zult u niets merken van de 

nieuwe wet. De regels worden eenvoudiger en 

toetsing vindt meestal plaats door één instantie. 

Maar het is voor iedere ontwikkeling belangrijk 

om tijdig de gebieds- en soortenbescherming te 

betrekken bij de plannen. Mocht u vragen hebben 

over de inwerkingtreding van de nieuwe Wet 

Natuurbescherming, neem dan vrijblijvend contact 

met ons op.

info@vanwestreenen.nl

Kantoor Barneveld: 0342-474255

Kantoor Lichtenvoorde: 0544-379737
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Het gecombineerde bedrijf van Ernst Jan de Boer bestond tot een paar jaar geleden uit melkkoeien en 

vleeskalkoenen. Bij het houden van de kalkoenen had hij al een paar jaar geen goed gevoel meer. De 

overstap naar traaggroeiende kuikens nam jaren in beslag, maar de voordelen van zijn vernieuwde 

bedrijf zijn hem dat meer dan waard geweest. 

waarmee ze ontheffi ng kunnen verlenen van de 

beheersverordening. Een van de voorwaarden is 

dat de dieren welzijnsvriendelijker gehouden 

worden.’  

Gezondheid

‘Het werken met kippen is een stuk rustiger dan 

met de kalkoenen’, vertelt Ernst Jan de Boer. ‘Ze 

redden zich meteen, terwijl de eerste dagen met 

een nieuw koppel kalkoenen altijd heel intensief 

waren. Bij de kalkoenen was gezondheid 

bovendien altijd een issue. Nu hebben de dieren 

nagenoeg geen medicijnen nodig en meer 

bewegingsruimte, daglicht en strobalen voor de 

afl eiding.’ Ook de gerenoveerde en nieuwe stal 

maken een groot verschil. ‘De mechanische 

ventilatie, de schaduwrijke uitloop en de 

dierbezetting per vierkante meter zorgen voor 

een gezond klimaat.’ 

•  Het verzorgen van de aanvraag 
om Natuurbeschermingswetver-
gunning incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aanmel-
dingsnotitie MER-beoordeling

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
milieu incl. tekeningen

•  Begeleiding en coördinatie bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan

•  Het verzorgen van de landschap-
pelijke inpassing

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw incl. tekeningen

VanWestreenen heeft
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

“Nu hebben de dieren nagenoeg 
geen medicijnen meer nodig”
Nieuwe neventak gecombineerd bedrijf familie 
De Boer, Heerendijk Giethoorn

‘In 2009 zijn we ons gaan oriënteren op de 

overstap naar traaggroeiende kuikens’, vertelt

Ernst Jan de Boer. ‘De inventaris bij de kalkoenen 

moest vernieuwd gaan worden en de schuur was 

aan renovatie toe. Maar tegelijkertijd wilden we 

in onze melkkoeientak melkrobots gaan 

gebruiken. Twee grote overgangen vond ik teveel, 

dus hebben de melkrobots voorrang gekregen.’ 

Het idee om over te stappen op kuikens bleef en 

in 2013 volgde een nieuwe mogelijkheid om in te 

stappen. De bestaande schuur werd omgebouwd 

en daarna volgde nieuwbouw van een tweede 

schuur voor in totaal 47.500 kuikens. 

Beheersverordening

De gewenste dieraantallen overstegen de 

drempelwaarden van het Besluit MER en dus was 

een aanmeldingsnotitie MER noodzakelijk. ‘Een 

milieueffectrapport bleek gelukkig niet nodig’ 

vertelt adviseur Sjaak van Schaik. Gedurende de 

vergunningsaanvraag bleek dat de gemeente 

Steenwijkerland een beheersverordening had 

vastgesteld. ‘Daarmee werd alle groei van 

intensieve veehouderij in de ijskast gezet. Daar 

schrokken we natuurlijk wel van. Gelukkig hebben 

we in constructief overleg met het gemeentebe-

stuur alsnog de vergunning gekregen. Dit omdat 

de gemeente, mede naar aanleiding van dit de gemeente, mede naar aanleiding van dit 

project, een afwegingskader heeft opgesteld project, een afwegingskader heeft opgesteld 

“Alle groei van intensieve 
veehouderij werd in de ijskast gezet”

R

B
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Een kantoorrenovatie in 2007, nieuwe grondstof-

fensilo’s in 2009, innovatieve inpandige laadstra-

ten in 2012, de overname van een op- en 

overslagterrein in 2014 en de renovatie van het 

havengebouw in 2015. Bij Gebrs. Fuite is 

vernieuwing en verbetering een constante factor 

in de bedrijfsvoering. En dat werkt, want het 

familiebedrijf (in het MT zitten zes Fuite’s) 

fl oreert. ‘De veevoedermarkt als geheel groeit 

niet, de groei van ons bedrijf is autonoom. De 

verklaring voor onze expansie? Goede dingen 

doen met goede mensen. We steken veel energie 

in procesverbetering en automatisering en 

produceren veel ton per medewerker. Ook de rela-

tie met onze afnemers is hecht. Dankzij goede 

mensen en goede adviezen gaan zij niet snel 

shoppen. We hebben écht een relatie met klanten 

opgebouwd.’

Inmiddels staan er opnieuw bouwprojecten in de 

spreekwoordelijke steigers, één in Kampen en één 

in Genemuiden. In laatstgenoemde plaats komt 

een nieuwe productie-unit waarmee de capaciteit 

in één klap met 20% toeneemt. Het vergunnings-

traject is inmiddels gestart. In Kampen bouwt 

Gebrs. Fuite een nieuwe fabriek naast de huidige 

vestiging. Alle investeringen en uitbreidingen zijn 

erop gericht de interne processen zo fl exibel 

mogelijk te maken. Met name optimalisering van 

de grondstoffenaanvoer en -voorraad staat 

centraal.

Oog voor detail

VanWestreenen verzorgt bij alle bouwplannen de 

diverse vergunningsaanvragen. Jaap Fuite is 

content met deze samenwerking. ‘Je bouwt in de 

loop der jaren iets op met elkaar. VanWestreenen 

kent de basis van waaruit wij werken. We houden 

van strakke bouwdetails, hygiëne staat hoog in 

ons vaandel en we hechten veel waarde aan 

continuïteit. We leveren de zaken goed bij hen 

aan, zij letten vervolgens op de details. Dat laatste 

geeft rust, we hoeven niet elke dag van alles te 

controleren.’ 

‘Als ondernemer moet je altijd processen verbeteren en daarbij niet alleen naar kosten maar óók naar 

arbeidsgemak kijken.’ Jaap Fuite van veevoederbedrijf Gebrs. Fuite BV brengt dit principe al vele jaren in de 

praktijk. Met als gevolg dat er het afgelopen decennium tal van (bouw)projecten zijn gerealiseerd om de 

bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

“We hoeven niet elke dag 
van alles te controleren”

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
milieu incl. tekeningen 

•  Het verzorgen van de aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning 
incl. tekeningen

•  Begeleiding en coördinatie bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw incl. tekeningen

VanWestreenen heeft 
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

“Vernieuwing en verbetering 
zijn een constante factor 
in de bedrijfsvoering”
Bedrijfsontwikkeling veevoederbedrijf 
Gebrs. Fuite, Kokosstraat Genemuiden

R
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In zijn jeugd, op een boerderij, hield Anton 

Bultman tien melkgeiten als hobby. Toen zijn 

vader overleed, was hij te jong om het bedrijf over 

te nemen. In de jaren waarin hij vervolgens als 

zelfstandig stratenmaker werkte, bleef het altijd 

kriebelen. Na marktonderzoek, bedrijfsbezichti-

gingen en meelopen bij verschillende boeren, 

lukte het in 2015 alsnog om van zijn oude hobby 

zijn beroep te maken. 

Spannende maanden

Het verkrijgen van alle benodigde vergunningen 

op de aangekochte voormalige zeugenfokkerij 

was volgens adviseur Robert Kamphuis ‘een 

behoorlijke reken-exercitie’. ‘Het bedrijf ligt op 

korte afstand van Natura2000-gebied De Borkeld. 

Door ammoniak van een andere locatie aan te 

kopen is het gelukt.’ Een bijkomende factor was 

tijdsdruk. Toen de fi nanciering op het laatste 

moment toch niet rond leek te komen, waren de 

kinderen Bultman al naar hun nieuwe school 

gegaan en de lammeren al aangekocht. 

Crowdfunding leverde het laatste stuk fi nancie-

ring op, waarna in recordtempo twee van de drie 

bestaande varkensstallen omgebouwd werden 

voor plaatsing van jonge geiten. ‘Dat waren 

spannende maanden’, vertelt Anton Bultman. 

‘Maar we hadden geen keus. Uitstel was geen 

optie.’

Sector promoten

In de weken dat de crowdfunding liep, was de 

familie Bultman volop actief op social media om 

hun omgeving te betrekken bij de plannen voor 

het melkgeitenbedrijf. ‘Je gaat dan natuurlijk wel 

met je billen bloot. Alle gegevens zijn openbaar.’ 

Toch heeft die openheid ook een mooie kant. ‘We 

zijn ook nu nog actief op Facebook met ons 

bedrijf. Het geeft de mogelijkheid om de sector te 

promoten. Mensen weten vaak zo weinig van hoe 

het eraan toe gaat. De meeste boeren werken 

achter gesloten deuren. Ik vind het leuk, maar ook 

belangrijk om te laten zien hoe het bij ons door 

het jaar heen reilt en zeilt.” 

Het idee om een agrarisch bedrijf te starten, had Anton Bultman al twintig jaar. In 2015 nam hij dé stap. Een 

deel van de fi nanciering van zijn melkgeitenbedrijf kwam tot stand met crowdfunding en de familie is actief 

op Facebook. Dit bood goede mogelijkheden om zijn zo geliefde sector te promoten

“ Mensen weten vaak zo weinig 
van hoe het eraan toe gaat”

•  Het verzorgen van de melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aanvraag om 
Omgevingsvergunning Beperkte 
Milieutoets incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning 
incl. tekeningen

VanWestreenen heeft 
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

“Belangrijk om te laten zien 
hoe het bij ons reilt en zeilt”
Start melkgeitenbedrijf Anton Bultman, 
Scholendijk Markelo
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•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
milieu incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning 
incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aan -
be steding

VanWestreenen heeft
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

“Het was voor ons beter om 
even gas terug te nemen”

Begin 2015 was de planfase voor een nieuwe 

bovenbouw op de melkkoeienstal afgerond. De 

bouw kon beginnen. Maar de invoering van de 

nieuwe regels op het gebied van fosfaatrechten, 

waren reden om de plannen op het laatste moment 

te wijzigen. In plaats van ruimte voor 180 melk-

koeien, werd gebouwd voor 130 melkkoeien. En van 

de drie geplande melkrobots, werden er twee 

geplaatst. ‘Met alle nieuwe regeltjes was het voor 

ons beter om even gas terug te nemen.’

Transparant folie

De serrestal is inmiddels volop in gebruik: ‘Vooral 

tijdens de warme dagen deze zomer merkten we 

heel veel verschil. Door de hoogte van de stal en de 

wanden die open kunnen, blijft het heerlijk koel.’ 

Bouwkundig tekenaar Albert van Deelen legt uit dat 

op verzoek van de welstandscommissie het dakvlak 

aan de voor- en achterzijde in een donkere, 

gedempte kleur is uitgevoerd om de stal zo meer in 

te passen in het landschap. ‘De rest van het dak is 

voorzien van een transparante folielaag, waardoor je 

in de stal bijna het gevoel hebt dat je buiten loopt.’ 

‘Camperen’

Op korte afstand van hun eigen perceel, hadden 

Ruth en Willy Nagel nog een schuur waarin ze geiten 

afmestten voor een andere ondernemer. Voor die 

locatie verzorgde VanWestreenen de aanvraag voor 

een bestemmingswijziging om een bed & breakfast 

te realiseren. ‘Daar wordt op dit moment aan 

gebouwd, we hopen het in december af te krijgen.’ 

Al sinds de zomer van 2015 zijn op dat terrein 

camperplaatsen beschikbaar. ‘We ‘camperen’ zelf 

ook, en wisten dus welke behoefte er is aan die 

plekken.’ De kampeerders betalen via een 

brievenbus voor hun standplaats. ‘We gaan er niet 

elke keer persoonlijk langs. Hoewel het ontzettend 

gezellig is om al die mensen te ontmoeten, kost dat 

echt te veel tijd.’ 

De melkkoeienstal van Ruth en Willy Nagel was afgeschreven en aan verbouwing toe. Omdat er geen 

opvolger is, twijfelden ze over een nieuwe investering. De keuze viel toch op voortzetting van het 

bedrijf. Op de bestaande onderbouw werd een nieuwe bovenbouw gezet: een serrestal.

B

“Op warme dagen 
blijft  het heerlijk koel”
Verbouwing melkkoeienstal familie Nagel, 
Dammerweg Weesp 
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“ De nieuwbouw is 
een enorme stap 
voorwaarts”

In de afgelopen twintig jaar is het bedrijf dat Pieter de Kruif overnam van zijn schoonvader stap voor stap veranderd. Van een gemengd agrarisch bedrijf met 

koeien, kippen en varkens via kalveren met een neventak in machine-onderhoud, naar een full service bedrijf voor inkoop, verkoop, verhuur en vooral service-

onderhoud van machines. 

“Langzamerhand werd de neventak 
hoofdtak’”
Functi everandering locati e De Kruif Machines, Stoeërweg Stroe

‘Kan niet, bestaat niet. Altijd een oplossing.’ Deze 

slogan van De Kruif Machines is tekenend voor 

ondernemer Pieter de Kruif. ‘Van oorsprong ben 

ik automonteur en APK-keurmeester. Begin jaren 

negentig ging ik in maatschap met mijn 

schoonvader. Na een paar jaar ruilden we de 

kippen en varkens in voor rosekalveren. Ik werkte 

overdag als automonteur en voerde ’s ochtends en 

’s avonds. Daarnaast was ik in de avonduren bezig 

met het opknappen van shoveltjes en minigravers. 

Dat werd te veel. In 1997 heb ik het bedrijf 

overgenomen, de koeien weggedaan en ben ik 

gestopt met buitenshuis werken. Zo kon ik meer 

met machines doen. Dat liep lekker en er kwamen 

wat mensen bij. Langzamerhand werd de 

neventak hoofdtak, waardoor ik van de gemeente 

moest verplaatsen of functieverandering moest 

aanvragen.’

Gebiedseigen uitstraling

Adviseur Arjan Sikking begeleidde de procedure. Adviseur Arjan Sikking begeleidde de procedure. 

‘De gemeente Barneveld wilde alleen meewerken 

aan functiewijzing als de bebouwing compacter 

zou worden, oude stallen gesloopt en extra 

sloopmeters aangekocht werden. We zijn tot een 

ontwerp gekomen waarbij de nieuwbouw aansluit 

op de bestaande bebouwing. Het nieuwe deel is 

onderkelderd en wordt gebruikt voor opslag. Het 

geheel heeft een gebied-eigen uitstraling, onder 

meer door de rode klinkers en stalen antraciet 

potdekselplaten.’ 

Pieter de Kruif omschrijft de nieuwbouw als ‘een 

enorme stap voorwaarts’. ‘We bestaan vooral van 

verhuur en service, dus opslag en onze werkplaats 

zijn heel belangrijk. De monteurs kunnen nu veel 

effi ciënter werken.’ Op de lange periode van 

overleg met de gemeente, kijkt Pieter de Kruif 

met gemengde gevoelens terug. ‘Natuurlijk heb ik 

wel eens diep gezucht, maar de wethouder heeft 

heel correct gehandeld. Daarnaast was het een 

mooi uitzicht om het bedrijf te professionaliseren. 

Dat alles nu goed geregeld is, vind ik heel 

waardevol en geeft zeker ook een bepaalde rust.’ 

Heliport Stroe

Een uniek onderdeel van het totaalplan is dat 

op het terrein Heliport Stroe is gerealiseerd. 

Pieter de Kruif vertelt: ‘Als helikopterpiloot zag ik 

de technische mogelijkheden. Er zijn bovendien 

raakvlakken met onze machines. We werken niet 

alleen voor toeleveranciers van de agrarische 

sector, maar bijvoorbeeld ook voor de sloopsector, 

de scheepvaart en transportbedrijven. De 

provincie stond er welwillend tegenover dat we 

hier een heliport zouden maken voor kleinschalig 

gebruik. Met een zienswijze op het huidige 

bestemmingsplan gaf ook de gemeente 

toestemming.’



 VanWestreenen informeert 9 VanWestreenen informeert  VanWestreenen informeert  VanWestreenen informeert  VanWestreenen informeert  VanWestreenen informeert 9

“ De nieuwbouw is 
een enorme stap 
voorwaarts”

•  Het verzorgen van de melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
incl. tekeningen

•  Begeleiding en coördinatie bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw incl. tekeningen

VanWestreenen heeft 
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

R

B



10 Ruimte!

“ Familie Van Ee weet bij hun 
bezoekers de juiste snaar te raken”

Onder de naam Heihut, begonnen Bram en Riet 

van Ee een kleine tien jaar geleden thee en 

gebakjes te verkopen aan hun gasten in de 

modeltuin van 6000m2 met diverse terrassen. ‘We 

kregen al snel de vraag of mensen hier een 

familiefeestje mochten geven.’ Omdat er geen 

vergunningen waren voor dit soort evenementen, 

ging de gemeente Barneveld na een aantal jaar 

over tot handhaving en moest de Heihut gesloten 

worden. ‘We hebben op onze manier geprobeerd 

om de benodigde vergunningen te krijgen, maar 

daar hadden we echt iemand met meer verstand 

van zaken voor nodig. Zo zijn we bij VanWestree-

nen terecht gekomen.’

Toepasselijke bestemming

Adviseur Robert Kamphuis ging voor de familie 

aan de slag: ‘Om de activiteiten van de Heihut 

mogelijk te maken binnen de regelgeving, moest 

er een toepasselijke bestemming op de locatie 

komen. Dat is gelukt. Het is mooi om te zien hoe 

gedreven de familie alles doet. Ze weten bij hun 

bezoekers de juiste snaar te raken in hun heel 

eigen sfeer.’ 

Feestjes, huwelijken en workshops

Door bouwbedrijf Wim Top werd de nieuwbouw 

van de Heihut in korte periode gerealiseerd; het 

geheel was in maart 2016 afgerond. ‘Nu we 

konden uitbreiden, werken ook onze drie 

dochters mee in onze thema-tuin.’ Bram van Ee is 

zelf hobby-kok. Met zoveel mogelijk producten 

uit de eigen groentetuin verzorgt hij daarom 

samen met zijn jongste dochter maaltijden voor 

feestelijke gelegenheden. Inmiddels is de Heihut 

ook een offi ciële trouwlocatie en faciliteert de 

familie Van Ee bovendien workshops koken, 

bloemschikken, ijzer smeden en schilderen. ‘We 

zijn ontzettend blij met de inzet van VanWestree-

nen. Als zij alles niet zo keurig verzorgd hadden, 

hadden we onze Heihut defi nitief moeten sluiten.’ 

Klanten van het hoveniersbedrijf van Bram van Ee konden in de grote tuin bij zijn huis ideeën opdoen. Dat 

deden ze veelvuldig. Wat begon als modeltuin, groeide in de loop der jaren uit tot theetuin en feestlocatie 

omdat de gasten een bezoek aan de tuin zo’n bijzondere belevenis vonden. 

“We kregen de vraag of 
mensen hier een feestje 
mochten geven”
Nieuwbouw Heihut familie Van Ee, 
Harskamperweg Kootwijkerbroek

•  Het verzorgen van de melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
incl. tekeningen

•  Begeleiding en coördinatie bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw incl. tekeningen

VanWestreenen heeft 
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

B

R
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•  Het verzorgen van de melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aanvraag 
Natuurbeschermingswetvergun-
ning, incl. tekening

•  Begeleiding en coördinatie bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan/
bouwvlak 

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw, incl. tekeningen

•  Het verzorgen van het bestek en 
de aanbesteding 

•  Het verzorgen van de bouw-
begeleiding

VanWestreenen heeft
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

“We willen onze koeien 
twee keer per dag zien”

De maatschap telt 115 stuks zwartbonte Holsteins en 

90 stuks jongvee. Vader Eduard en zoon Edward 

liepen echter tegen begrenzingen aan. ‘De 

melkveestal werd te vol, de mestopslag te klein en 

ook de jongveestal krijgt te kampen met ruimtege-

brek. We keken of we de bestaande stal konden 

verlengen en uitbreiden, maar dat bood geen 

complete oplossing voor alle problemen. Daarom 

kozen we voor een volledig nieuwe stal die haaks op 

de bestaande kwam te staan.’

Apparatuur in kelder

‘Best een grote stap’, noemt Edward Poodt de 

beslissing om de nieuwbouw zo rigoureus aan te 

pakken. Maar nu het project is afgerond mag het 

resultaat er zijn. De ligboxenstal met ruimte voor 150 

stuks melkvee heeft een 2 x 12 melkstal met 

snelwisselsysteem. ‘Het melken kost daarom niet 

meer dan anderhalf uur.’ Vader en zoon Poodt kozen 

bewust niet voor robotisering van het melkproces. 

‘We willen onze koeien twee keer per dag zien.’ Het 

mooie van de stal is dat alle technische apparatuur in 

een kelder is geplaatst, droog en stofvrij. ‘Ik ben 

ervan overtuigd dat dit de levensduur van 

apparatuur verlengt.’ 

Vanaf het begin zijn de adviseurs van VanWestree-

nen betrokken bij het complete bouwproject. 

‘We zochten een bedrijf dat alles kan verzorgen en 

dat is VanWestreenen’, blikt Edward Poodt terug. 

‘Van bouw-, milieu- en Natuurbeschermingswetver-

gunning tot bouwbegeleiding, ze hebben alles van 

a tot z geregeld. Wat fi jn is: we hadden maar één 

contactpersoon zodat je niet telkens met iemand 

anders moest overleggen.’ Bouwkundig tekenaar 

Roel ten Pas: ‘We hebben ook de bestemmingsplan-

wijziging verzorgd. Het bouwvlak was net te klein, 

dus dat moest worden uitgebreid. Dit ging zonder 

problemen, zowel buren als gemeente wierpen 

geen hindernissen op.’ Edward Poodt: ‘Door met 

VanWestreenen samen te werken heb je meer rust. 

Ze ontzorgen zodat jij je werk kunt doen.’

Van jongs af aan werkte boerenzoon Edward Poodt mee op het ouderlijk melkveebedrijf. Als hij uit 

school kwam, ging hij direct thuis aan de slag. Geen wonder dat Edward dan ook in maatschap stapte 

met zijn vader. ‘Dat was altijd de bedoeling, ik wilde graag boer worden.’ Inmiddels runnen vader en 

zoon het bedrijf tien jaar samen.

R

B

“Grote stap, maar we zijn 
nu klaar voor de toekomst”
Uitbreiding melkveebedrijf vader en zoon Poodt, 
Warmseweg Ett en
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Een paardenman pur sang, dat is Henk Rootveld (70) uit Winterswijk-Meddo. In de jaren ’70 van de vorige eeuw werkte hij als beroepshengstenhouder. Later 

werd hij uitgever van De Paardenkrant, een blad dat destijds drie keer per week bij paardenminnend Nederland op de mat viel. Na de eerste jaren dat De 

Paardenkrant werd uitgegeven, verhuisde Rootveld met zijn bedrijf naar een monumentaal NSW-landgoed tussen Winterswijk en Groenlo. Dertien jaar geleden 

werd de krant verkocht aan Reed Elsevier.

“Ideale faciliteiten voor dressuurruiters”
Nieuwbouw rijhal Henk Rootveld, Groenloseweg Winterswijk-Meddo

Na het overlijden van zijn vrouw Henriette in 2005 

wijdt Rootveld zich aan de begeleiding van zijn 

dochters Liselotte en Florentine en het beheer van 

het landgoed en de eigen paarden en pony’s. De 

beide dochters – ‘overdag heten ze gewoon Lot 

en Floor’ - zijn fanatiek dressuuramazone. Ze 

behaalden meerdere kampioenschappen op zowel 

provinciaal als landelijk niveau. Een overstap naar 

de beroepsruiters vindt Henk Rootveld echter niet 

verstandig. ‘Je moet je geld met iets anders 

verdienen.’ Hij zegt zijn dochters toe een rijhal te 

bouwen als ze hun studie succesvol afronden en bouwen als ze hun studie succesvol afronden en 

een baan vinden. ‘De ene is inmiddels jurist, de 

ander arts. Ze hebben allebei een mooie baan. Om 

naast het werk goed te kunnen rijden, is de rijhal 

gebouwd. In de winter is het er behaaglijk, ’s 

zomers wordt het nooit bloedheet. Mijn dochters 

zijn paardengek en willen iets bereiken in hun 

sport, maar om vooraan mee te draaien moet je 

wel goede faciliteiten hebben. Die zijn er nu.’

Vleermuizen

De rijhal is beeldschoon en sluit qua architectuur 

naadloos aan bij de andere gebouwen op het 

landgoed dat 10 hectare groot is. Zo schitterend 

als het eindresultaat is, zo moeizaam verliep de 

ontwikkeling ervan. Henk Rootveld: ‘Het heeft 

2,5 jaar geduurd. Op de plaats waar wij de rijhal 

wilden bouwen, stond een houten landbouw-

schuur in slechte staat. De gemeente wilde 

aanvankelijk liever niet dat deze werd gesloopt. 

Bovendien moesten er twaalf grote bomen 

worden gekapt om de rijhal op de voor ons ideale 

plek te kunnen realiseren. We hebben om alle 

vergunningen te kunnen krijgen allerlei 

onderzoeken uit moeten laten voeren, van bodem 
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•  Het verzorgen van de melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de aanvraag 
Natuurbeschermingswetvergun-
ning, incl. tekening

•  Begeleiding en coördinatie bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan/
bouwvlak

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw, incl. tekeningen

•  Het verzorgen van de sloopmel-
ding

•  Het verzorgen van de aanvraag 
Omgevingsvergunning kappen

•  Het verzorgen van het bestek en 
de aanbesteding 

•  Het verzorgen van de bouwbege-
leiding

VanWestreenen heeft 
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

R
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tot asbest en vleermuizen…’ Van Westreenen is in 

het gehele proces betrokken geweest, niet alleen 

in de vergunningsaanvragen. ‘Ze maakten het 

ontwerp, het bestek en hebben de controles 

gedaan bij de uitvoering. Dat is allemaal goed 

verlopen.’ ‘Het was een erg lang traject’, zegt 

bouwkundig tekenaar Roel ten Pas. ‘Gelukkig is 

het uiteindelijk allemaal gelukt en het resultaat 

mag er zijn.’ De dochters van Henk – die allebei 

zeer fanatiek zijn in hun sport – kunnen zich nu 

ook in alle seizoenen optimaal voorbereiden op 

wedstrijden. Als ze willen rijden, dan kan het 

altijd.’ altijd.’ 

“ Allerlei onderzoeken, 
van bodem tot asbest 
en vleermuizen…”
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Beperking dieraantallen in 
verband met volksgezondheid?

Grootschalig onderzoek

Het VGO-onderzoek is uitgevoerd in vee-rijke gebieden in Noord-Brabant en Limburg. Er zijn meerjarige 

gegevens gebruikt van huisartsen van circa 110.000 patiënten in de regio. Daarnaast is een vragenlijst 

ingevuld door 12.000 mensen. Bijna 2500 mensen hebben meegedaan aan medisch onderzoek (bloed, 

ontlasting, longfunctie).

De belangrijkste resultaten

 • Het onderzoek bevestigt eerdere bevindingen dat astma en neusallergieën signifi cant minder  

  voorkomen bij mensen die op korte afstand wonen van veehouderijen.

 • Er komen aanwijzingen naar voren dat het wonen in de buurt van veehouderijen een nadelig  

  effect heeft op de longfunctie. De verlaging van de longfunctie wordt gevonden bij mensen die  

  veel veehouderijen in hun omgeving hebben (15 of meer bedrijven binnen een kilometer afstand  

  van een woning). Dit hangt vooral samen met het aantal veehouderijen rond de woning en hangt  

  niet duidelijk samen met specifi eke veehouderijtypen. Het meest waarschijnlijk is dat de   

  longfunctieveranderingen samenhangen met de blootstelling aan stof en endotoxinen direct rond  

  de veehouderij¬bedrijven.

 • In de huisartsengegevens is een relatie te zien tussen het wonen in de buurt van een pluimvee- 

  houderij en longontsteking (pneumonie) voor de jaren 2009-2013. Een verhoging van het risico op  

  een longontsteking wordt gevonden voor omwonenden die binnen een straal van één kilometer  

  van pluimveebedrijven wonen. In plaats van normaal 1,5% kans op longontsteking, is dat hier  

  1,65% kans op longontsteking.

Gevolgen van het onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek bieden, hoe toepasselijk, ‘stof’ voor discussie. De opstellers van het 

rapport geven namelijk zelf aan dat het rapport niet als generaliserend beschouwd mag worden voor de 

rest van Nederland. Op basis van alleen dit onderzoek is niet te zeggen of er een oorzakelijk verband is 

tussen stoffen/micro-organismen van veehouderijen en gezondheidseffecten.  

Het kabinet heeft aangegeven dat ze de eerder aangekondigde Wet Dieraantallen in procedure gaat 

brengen. Die wet geeft provincies en gemeenten de gelegenheid om dieraantallen op een veehouderij te 

beperken. Ook wil het kabinet een plan van aanpak opstellen met voornamelijk de pluimveesector, om te 

komen tot maatregelen om de fi jnstof-emissie te beperken. 

Oppassen voor paniekvoetbal 

In dit dossier is het belangrijk om de onderzoeken op de juiste waarde te schatten en in het juiste 

perspectief te plaatsen. Niemand heeft nu baat bij onnodig paniekvoetbal. Wellicht zijn er maatregelen 

nodig, maar met een draconische maatregel zoals de Wet dieraantallen gaan we de verkeerde kant op.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Sjaak van Schaik. Dat kan via telefoonnummer 0342-474255. 

Op 7 juli 2016 werd het langverwachte Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) 

gepubliceerd. Doel van het onderzoek was om meer duidelijkheid te verkrijgen over mogelijke gezond-

heidseffecten van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Het gaat daarbij vooral om 

infectieziekten en luchtwegaandoeningen in relatie tot luchtverontreiniging (zoals fi jnstof en endotoxi-

nen). In het rapport komt een aantal positieve en negatieve gezondheidseffecten naar voren.
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Na een paar jaar in het dorp Lievelde gewoond te 

hebben, keert Paul Weenink terug naar zijn 

oorsprong: een boerderij in het buitengebied. 

Daar kruipt zijn boerenbloed waar het niet gaan 

kan en begint hij met varkens houden. ‘Ik had 

eerst een paar varkens, maar dat werden er van 

lieverlee meer. In 2006 heb ik overwogen om er 

mee te stoppen vanwege de nieuwe regels. Maar 

na een half jaar niets doen ben ik toch weer 

gestart.’ En hoe! Er werd een moderne, volledig 

geautomatiseerde stal voor 1350 varkens 

ontworpen. 

Weegsysteem

Vorig jaar is de uitbreiding van deze in 2007 

gebouwde stal gestart. Daarmee is de capaciteit 

gestegen van 1350 naar 4000 varkens. ‘Een 

aannemer heeft de stal gebouwd, het installatie-

werk zoals stalinrichting, bordessen en ventilatie 

hebben we allemaal zelf gedaan. Bijzonder is een 

Amerikaans sorteersysteem dat is gekoppeld aan 

een weegtunnel. Varkens worden gewogen en 

naar een van de drie voerstations geleid. Zware 

varkens kregen voorheen te luxe voer, lichte 

varkens te eiwitarm. De truc is dat ieder dier nu 

het juiste voer bij het juiste gewicht krijgt.’ 

Binnenkort levert Weenink de eerste varkens af en 

inmiddels weet hij zeker dat het systeem goed 

werkt.

De adviseurs van VanWestreenen hebben al het 

vergunning- en tekenwerk gedaan. ‘Dat is goed 

verlopen’, blikt Paul Weenink terug op de 

procedures. ‘We hebben constructief samenge-

werkt en samen nagedacht over oplossingen voor 

allerlei vraagstukken.’ Adviseur Barry Wopereis vult 

aan: ‘Er zijn tijdens het proces enkele bezwaren 

ingediend door buren en bewoners van het dorp. 

Maar die zijn ongegrond verklaard en de 

bezwaarmakers hebben hun procedures niet 

voortgezet.’ ‘Nu de stal in gebruik is en het 

luchtwassen functioneert, zijn omwonenden zelfs 

blij. Je kunt duidelijk merken dat er minder 

stankoverlast is, vertellen ze mij’, besluit Weenink.

Een uit de hand gelopen hobby, zo noemt Paul Weenink uit Lievelde zijn varkensbedrijf. De elektrotechnicus 

combineert een baan in de afvalwaterzuivering met een varkenshouderij. Recent heeft hij zijn stal volledig 

vernieuwd, uitgebreid en voorzien van innovatieve technieken. Precies zoals men verwacht van een 

techneut.

“ Ieder dier krijgt nu het juiste voer 
bij het juiste gewicht”

•  Het verzorgen van de aanmeldingsno -
titie MER-beoordeling incl. tekening

•  Het verzorgen van de aanvraag voor 
de Omgevingsvergunning milieu incl. 
tekening 

•  Het verzorgen van de aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning 
incl. tekening

•  Het verzorgen van de aanvraag voor 
de Omgevingsvergunning bouw incl. 
tekening

VanWestreenen heeft 
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

“Dorp en buurt zijn blij 
met resultaat”
Uitbreiding vleesvarkensbedrijf Paul Weenink, 
Kloosterstraat Lievelde

B
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Het familiebedrijf dat de vader van Ap en Arie Verhoef oprichtte aan de Kerkweg in Kootwijkerbroek, groeide uit z’n jasje. Uitbreiding was door de ligging strak 

tegen de bebouwde kom geen optie. Langs de N310, tussen Harskamp en Stroe, is een nieuw bedrijfsperceel gerealiseerd. 

“We zijn gelijk met de buren om tafel 
gegaan”
Verplaatsing transport- en aannemingsbedrijf familie Verhoef, 
Garderbroekerweg te Kootwijkerbroek 

‘De nieuwbouw was noodzakelijk om het bedrijf 

toekomstperspectief te geven’, vertelt adviseur 

Arjan Sikking. ‘Het zware verkeer verhield zich 

niet meer met de functies in de bebouwde kom.’ 

Een jarenlang proces van overleg, onderhandelen, 

onderzoeken en onderbouwen volgde. ‘Vrijwel al 

onze adviseurs hebben een aandeel in het project 

gehad. Dat was ook wel nodig omdat het zeer 

complex was.’ Op de oude locatie aan de Kerkweg 

wordt de woonwijk “Hoevedorp” ontwikkeld. 

Door het aankopen van sloopmeters en zelfs een 

deel van de openbare weg, werd uiteindelijk de 

benodigde compensatie gerealiseerd voor 

bedrijfsverplaatsing naar een terrein van ruim bedrijfsverplaatsing naar een terrein van ruim 

twee hectare aan de Garderbroekerweg. Hier 

mocht 2500m2 bebouwing gerealiseerd worden 

en is voldoende ruimte voor onder meer de opslag 

van zand, grind en containers. ‘Het kantoor, de 

werkplaats en de stallingsruimte vormen met 

elkaar best een grote bouwmassa’, vertelt 

adviseur Arjan Sikking. ’Doordat het gebouw een 

goothoogte van acht meter en een nokhoogte 

van elf meter heeft, was er vrij veel creativiteit 

nodig om goedkeuring van Welstand te krijgen. 

Maar het is gelukt, onder meer door toepassing 

van duurzame materialen. Met het antraciet 

stalen potdekselwerk past de nieuwbouw in het 

agrarisch landschap.’ Toepassing van Led-verlich-

ting zorgt voor aanzienlijk lager energieverbruik. 

Door plaatsing van zonnepanelen opereert het 

bedrijf energieneutraal. 

Zorgvuldigheid en openheid

Gedurende de periode van planvorming, heeft de 

familie veel contact gehad met zowel de oude als 

de nieuwe buren. ‘Als buren wil je niet in de krant 

lezen dat er een nieuw bedrijf naast je komt. We 

zijn daarom al gelijk met ze om tafel gegaan om 

te vertellen over onze plannen. Zo konden we 

onzekerheden wegnemen en ook hun wensen 

horen’, vertelt Arie Verhoef. Arjan Sikking vult 

aan: ‘Niemand heeft beroep aangetekend. Het 

“ Er was vrij veel creati viteit 
nodig om goedkeuring van 
Welstand te krijgen”
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•  Het verzorgen van de melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
incl. tekeningen

•  Begeleiding en coördinatie bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan

•  Het verzorgen van de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunning 
bouw incl. tekeningen

VanWestreenen heeft 
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

R
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feit dat we niet bij de Raad van State zijn terecht 

gekomen, is het bewijs dat deze zorgvuldigheid 

en openheid naar alle belanghebbenden een doel 

heeft gediend.’

Meer overzicht

De nieuwe situatie bevalt de broers Verhoef 

uitstekend: ‘We hebben veel meer overzicht. 

Vanuit het kantoor kunnen we nu overzien wie er 

het terrein op komt. Doordat we meer ruimte 

hebben, kunnen we containers achterover staand 

opslaan, waardoor er geen water meer in staat. 

De werkplaats is groter en hoger. Het werkt 

allemaal veel prettiger, een gigantische verbete-

ring!’
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VanWestreenen heeft
in dit project de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

“Net als op ieder ander pluimveebedrijf wordt 
hier een commercieel product afgeleverd”

Het Poultry Innovation Lab is een onderdeel van 

het Poultry Expertise Centre. Binnen dit initiatief 

werken pluimveehouders, overheden, kennisinstel-

lingen en de toeleverende sector samen. Namens 

kennisinstelling Aeres was Bertus Bronkhorst nauw 

betrokken bij de planvorming en de bouw van het 

Innovation Lab, dat op 14 oktober 2016 offi cieel 

haar deuren opende. Er zijn twee units ontwikkeld: 

één voor vleeskuikens en één voor legkippen. 

Van beide dieren worden er ongeveer duizend 

gehouden. Studenten van Groenhorst en PTC+ 

voeren de dierverzorging uit. ‘Onder leiding van 

trainers leren ze het vak. Het is de bedoeling dat 

hier net als op ieder ander pluimveebedrijf een 

commercieel product wordt afgeleverd.’ Maar het 

Poultry Innovation Lab is meer dan alleen een lokaal 

opleidingscentrum. ‘We hebben hier de mogelijkheid 

om in samenwerking met het bedrijfsleven om in samenwerking met het bedrijfsleven 

toegepaste proeven te doen. Verder verzorgen 

we op maat gemaakte trainingsprogramma’s en 

ontvangen we internationale gasten die enkele 

maanden in Nederland zijn om hun kennis te 

vergroten op gebieden als dierenwelzijn, voeding, 

vaccinatie-technieken of bijvoorbeeld stal-ventilatie.’

Milieurechten

De vestiging van het Innovation Lab op het terrein 

van Groenhorst Barneveld was niet vanzelfsprekend. 

Adviseur Sjaak van Schaik legt uit: ‘Door de ligging 

tegen kwetsbaar gebied ‘Het Schaffelaarse bos’ 

had het verkrijgen van de milieutoestemming heel 

wat voeten in de aarde. Door gebruik te maken van 

de resterende onderliggende milieurechten van 

een eerder praktijkbedrijf en toepassing van een 

luchtwassysteem, werd de realisatie mogelijk 

gemaakt.’

Te weinig studenten aan agrarische opleidingen kiezen voor de pluimveesector. En dat terwijl innovaties 

binnen de sector elkaar snel opvolgen, waar vanuit het buitenland volop interesse voor is. Om de 

internationale toppositie van Nederland voor de toekomst veilig te stellen en kennis te delen, is het 

Poultry Innovation Lab ontwikkeld.

“Op maat gemaakte 
trainingsprogramma’s en 
internati onale gasten”
Realisati e Poultry Innovati on Lab, 
Barnseweg 3 Barneveld 

•  Het verzorgen van de melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

•  Het verzorgen van de aanvraag om 
omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets

•  Het verzorgen van de aanvraag om 
Natuurbeschermingswetvergunning
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nieuws

Team Barneveld

Team Lichtenvoorde

Van links naar rechts: Miranda Tinholt (secretaresse), Steven van Westreenen (adviseur/directeur), Thirsa van Veldhuisen (secretaresse), ing. Gert-jan Nap 

(adviseur), ing. Julia van Wijk (adviseur), ing. Robert Kamphuis (adviseur), Hanneke van Wessel (secretaresse), Laura van Laar MSc B BE (adviseur), 

Theo van den Brink (bouwkundige/tekenaar), Albert van Deelen (bouwkundige/tekenaar), drs. Arjan Sikking (adviseur), ing. Sjaak van Schaik (adviseur)

Van links naar rechts: ing. Barry Wopereis (adviseur/vestigingsmanager), ing. Sabine Kool MSc. (adviseur), drs. ing. Björn Domhof (adviseur), 

ing. Wieteke Schotsman MSc. (adviseur), ing. Erwin Krabbenborg (bouwkundige/tekenaar), Edwin Gierkink (bouwkundige/tekenaar), 

ing. Roel ten Pas (bouwkundige/tekenaar), Ingrid ten Have (secretaresse)

Agrarische vakbeurzen
De komende periode is VanWestreenen vertegenwoordigd op de volgende agrarische vakbeurzen: 

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Hardenberg  25 t/m 27 oktober 2016

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) Hardenberg  1 t/m 3 november 2016

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV)Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) Gorinchem  22 t/m 24 november 2016 Gorinchem  22 t/m 24 november 2016

U bent van harte welkom in onze stand!

Had ik dat maar 
eerder geweten!

Nieuwe regels. Nieuwe wetten. Wat is het gevolg voor uw bedrijf? Essentieel om te weten. Om kansen 

te kunnen pakken en bedreigingen af te slaan. Via onze emailupdate houden wij u op de hoogte van 

actualiteiten. Ook op de hoogte blijven? Meld u aan via onze website www.vanwestreenen.nl.

Volg ons ook op Twitter: @VanWestreenen en facebook.com/vanwestreenen.
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Dit is een uitgave van VanWestreenen te Barneveld en Lichtenvoorde.

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Robert Kamphuis.

Aan het gestelde in deze editie van Ruimte! kunnen geen rechten worden ontleend.

Telefoonnummer: 0342 47 42 55 / 0544 37 97 37

Faxnummer: 0342 47 42 81 / 0544 37 83 64

Internet: www.vanwestreenen.nl

E-mail: info@vanwestreenen.nl

Redactie: Hanneke van Wessel en krb.communicatie

Vormgeving: krb.communicatie

Fotografi e: A3Impressies, Yvonne van Driel

De dienstverlening van VanWestreenen, 
adviseurs voor het buitengebied, omvat:

Het doorlichten van bestaande vergunningen en onderzoek naar uitbreidings- en wijzigings-

mogelijkheden. Het verzorgen van complete aanvragen om Omgevingsvergunningen en 

Natuurbeschermingswetvergunningen inclusief het volledig verzorgen van de bijbehorende 

tekeningen. Het begeleiden in juridische procedures die hierbij een rol kunnen spelen. Het 

verzorgen van aanmeldingsnotities MER-beoordeling en volledige MER-procedures. 

Het adviseren en volledig begeleiden van bestemmingsplanprocedures voor bijvoorbeeld 

bouwvlakvergrotingen, tweede bedrijfswoningen, functieverandering en bedrijfsverplaatsin-

gen. Het verzorgen van Plan-MER-procedures. Het begeleiden in juridische procedures die 

hierbij een rol kunnen spelen. Het ontwerpen en opstellen van landschappelijke inpassingen. 

Het uitvoeren van de Watertoets.

Het ontwerpen en tekenen van woningen, stallen en bedrijfsgebouwen. Het verzorgen van 

complete aanvragen om Omgevingsvergunningen, inclusief het verzorgen van de bijhorende 

tekeningen. Het coördineren van o.a. brandrapportages, constructieberekeningen en EPC /

daglicht-berekeningen. Het opstellen van bestekken, verzorgen van aanbestedingen en 

verzorgen van bouwbegeleiding. Het verzorgen van sloopmeldingen. Het aanvragen van 

Waterwetvergunningen.

ilieu-advies

uimtelijk adviesR

B ouwkundig advies


