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Een goede humuslaag in de bodem bevat alle 
voedingsstoffen om planten te laten groeien. Naar 
analogie zou je kunnen spreken van de humus-
laag of de voedingsbodem waarin ZLTO is gewor-
teld. Om die te ontdekken, heb je geen kennis van 
de bodem nodig. Maar wat dan wel? Wat zijn de 
onmisbare elementen in de humuslaag van ZLTO? 
Twee recente ervaringen in mijn zoektocht naar 
een antwoord.

De eerste is de theatervoorstelling Maalkop over 
een jonge boer en zijn overlevingsstrijd; een uni-
verseel thema, van alle tijden en plaatsen. Zo 
neergezet door acteur Fabian Jansen dat spread-
sheets en kengetallen volledig overbodig zijn om 
te begrijpen dat aandacht voor (jonge) boeren 
als mens hoort bij het DNA van ZLTO. Niet de 
systeemwereld, maar juist de leefwereld van boe-
ren en tuinders verdient extra aandacht.

De tweede ervaring was de presentatie van het 
oeuvre van Bernard van Dam (1881-1958), de 
chroniqueur van het boerenleven en het Brabant-
se platteland uit de jaren 1920-1950. Hij schreef 
wekelijks korte stukjes in boerenbladen. Zijn 
nazaten hebben besloten om 1.800 pagina’s tekst 
en fraaie tekeningen in acht delen via internet toe-
gankelijk te maken. De eerste drie delen van deze 
ongelooflijk rijke bron zijn beschikbaar. Zie www.
bernardvandam.com.

Terecht stelde gastspreker Gerard Rooijackers dat 
we nu de mond vol hebben van transities en daar-
bij meestal vergeten dat voor boeren verandering 
altijd een constante factor is geweest. Van Dam 
laat in woord en beeld zien hoe boeren erin slaag-
den om in onzekerheid te overleven. De spreker 
zei ook het ‘schaand’ te vinden dat in Noord-Bra-
bant die indrukwekkende boerengeschiedenis het 
liefst wordt verzwegen.

Sociale betrokkenheid, historisch besef en cultuur 
als ingrediënten van de humuslaag van ZLTO. Van 
mij mag dit wel een onsje meer. Laten we deze 
voedingsbodem niet verschralen, want hier ligt de 
kiem van zelfrespect, wij-gevoel en boerenkracht.

Ton Duffhues
Landbouw en Samenleving ZLTO
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ROSE JERONIMUS

Denkt u ook elke keer als er weer een re-
clame langskomt over tankpassen: toch eens 
uitzoeken of ik kan besparen op brandstof? 
LTO Ledenvoordeel hee� met verschillende 
brandstofleveranciers afspraken gemaakt 
over korting. U kunt kiezen voor een pas 
van verschillende merken en uit ruim 2.400 
tankstations door heel Nederland. 

Na een speurtocht op internet blijkt het 
meestal toch niet zo makkelijk om in de buurt 
de goedkoopste pomp van dat moment te vin-
den. Daarbij veranderen de prijzen ook nog 
eens gedurende de dag. Eigenlijk is het wel 
makkelijk om altijd bij dezelfde pomp te tan-
ken. Daarom hebben we de voordelen van een 
tankpas via LTO Ledenvoordeel nog eens voor 
u op een rijtje gezet.

Met een tankpas kunt u tanken bij alle 
pompstations van hetzelfde merk. Sommige 
passen, zoals die van BP, kunt u ook gebrui-
ken bij pompstations van andere merken, 
zoals Total, Esso, Argos, Greenpoint en Texa-
co. Wel zo handig.

U krijgt altijd een directe korting op de lan-

delijke adviesprijs. De korting is 9, 10 of tot 11 
cent, afhankelijk van de gekozen kaart. Ook 
op de onbemande pompstations. En stel nou 
dat ze aan een pomp een lokale kortingsac-
tie hebben, waardoor die prijs lager is dan de 
landelijke prijs minus de korting? Dan krijgt 
u gewoon de pompprijs. Zo profiteert u dus 
altijd van de laagste prijs.

Speciaal voor LTO-leden die kiezen voor de 
Totalpas of BP-pas is er een exclusieve bonus-
regeling. Dit houdt in dat u naast bovenge-
noemde korting aan het eind van het jaar ook 
nog eens een bonus ontvangt. U spaart dan 
per liter 1 of 2 cent. De bonus is afhankelijk 
van het aantal getankte liters en wordt aan het 
eind van het jaar op uw rekening gestort.

SPAARPROGRAMMA
Bij de meeste kaarten spaart u naast de 

directe korting ook gewoon mee voor het 
spaarprogramma. Zo kunt u bij Total, BP en 
Esso een gratis clubkaart aanvragen waarmee 
u elke tankbeurt spaart voor leuke dingen in 
de shop. 

Het spaartegoed kunt u gebruiken voor 
cadeaubonnen of een cadeaukaart met tank-

tegoed. Zo wordt de brandstofprijs nog lager.
Raakt u weleens een bonnetje kwijt? Dan 

kunt u de btw helaas niet meer terugvragen. 
Met een tankpas krijgt u één factuur met 
daarop alle tankbeurten. Handig: per bedrijf 
kunnen meerdere tankpassen worden aange-
vraagd.

Het loont dus om een tankpas te gebrui-
ken. Kies de pas van uw favoriete merk en u 
ontvangt automatisch korting. U hebt er ver-
der geen omkijken naar. En dat voor nog geen 
tientje per jaar. 

LTO Ledenvoordeel heeft met verschillen-
de brandstofleveranciers afspraken gemaakt 
over korting. U kunt kiezen voor een pas van 
verschillende merken en uit ruim 2.400 tank-
stations door heel Nederland. 
� u www.ltoledenvoordeel.nl/tankpas

Is zo’n tankpas echt voordeliger?

Sommige passen, zoals die van BP, kunt u ook gebruiken bij pompstations van andere merken. Foto: LTO Ledenvoordeel

Met een tankpas krijgt u 
één factuur met daarop 
alle tankbeurten

Vaccineer uw melkgeiten op tijd
MARIEKE VERBIESEN

De meeste melkgeitenhouders hebben hun 
dieren inmiddels laten vaccineren tegen 
Q-koorts. Mocht u uw dieren nog niet (vol-
ledig) gevaccineerd hebben, zorg er dan voor 
dat de vaccinatie nog is te plannen in een 
periode dat er bij de dieren geen of zo min 
mogelijk (hitte)stress is.

Melkgeitenhouders moeten hun geiten 
ouder dan 3 maanden ieder jaar voor 1 augus-
tus vaccineren. Omdat de bescherming van 
het vaccin twaalf maanden is gegarandeerd, 
is vaccinatie binnen twaalf maanden na de 
vorige een must. 

Vaccinatie in hete perioden wordt ten 
zeerste afgeraden en is deels te voorkomen, in 
ieder geval voor de volwassen dieren. Steeds 
meer geitenhouders laten hun dieren vlak na 
de lammerperiode vaccineren om problemen 
te verminderen. 

Vaccineren vlak na de lammerperiode 
heeft nog een voordeel. Doordat de dieren 
nog stijgen in melkproductie, kunnen ze deze 
reactie op een vaccinatie redelijk goed com-
penseren. Na de piekproductie daalt de melk-
gift. Wie dan vaccineert, verliest op lange ter-
mijn meer melk.

Mocht u bijwerkingen zien van de vac-
cinatie, dan is het van belang dit te melden. 
Dat kan via de dierenarts of rechtstreeks bij de 
leverancier van het diergeneesmiddel. Op het 
etiket en de bijsluiter van het diergeneesmid-
del vindt u de juiste contactgegevens. 

Ook kunt u contact opnemen met het 
Bureau Diergeneesmiddelen, via het formu-
lier voor melding van een (vermoedelijke) bij-
werking van diergeneesmiddelen. Dit vindt u 
op de website van het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen. Zoek op: formulier bij-
werkingen diergeneesmiddelen.
� u www.cbg-meb.nl

Bezoekers kunnen het hele jaar door terecht 
bij Winery & Herbs in Schijndel voor diverse 
activiteiten, zoals plukdagen, workshops en 
proeverijen. Nu de rode bessen en kruis-

bessen rijp zijn, mogen bezoekers zelf hun 
superfruit komen plukken. Sinds dit voorjaar 
is kamperen bij de wijngaard ook mogelijk.
 Eigen foto

Superfruit plukken in Schijndel




