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ASTRID MA

Guido Frijns runt samen met vrouw Resi en 
zoon Marc een biologisch melkveebedrijf 
met een akkerbouwtak en zorgboerderij 
in Reijmerstok. In totaal houden ze 115 
melkkoeien en verbouwen ze op 10 hectare 
brouwgerst voor de Gulpener Bierbrouwerij.

Daarnaast verbouwt de familie 10 hec-
tare krachtvoervervanger in het kader van de 
kringloopgedachte. In 1999 besloot Guido de 
overstap te maken naar biologisch. 

‘Ik wilde niet meer afhankelijk zijn van 
multinationals op het gebied van bestrijdings-
middelen en veredeling’, vertelt Frijns. ‘Dit 
soort megabedrijven hebben alleen oog voor 
hun eigen welzijn en ontwikkeling. Daarom 
besloot ik het heft in eigen handen te nemen 
en mijn eigen ontwikkeling centraal te stellen 
in mijn bedrijfsvoering.’

In die tijd werd de groei van de biologi-
sche sector gestimuleerd door de provincie 
Limburg. ‘Samen met vijf boeren zijn we een 
omschakeltraject ingegaan’, vertelt de onder-
nemer.

‘Daarnaast heb ik nog aan een landelijk 
traject deelgenomen. Door ervaringen uit te 
wisselen en te pionieren op eigen grond, heb 
ik het biologisch boeren uiteindelijk in de vin-
gers gekregen.’

Met een aantal biologische akkerbouwers 
in de omgeving werkt Frijns samen op het 
gebied van gewasuitwisseling. ‘Enkele bio-
logische akkerbouwers uit de buurt nemen 
grasklaver als rustgewas op in hun rotatie. 
Wij nemen de grasklaver af als voer voor onze 

koeien en onze mest zetten we vervolgens af 
op hun grond voor een betere bodemvrucht-
baarheid. Dit soort samenwerking heb je 
nodig om je bedrijf zo efficiënt mogelijk in te 
kunnen richten.’

Een uitdaging is het wel. ‘Als biologische 
boer heb je geen kans om te corrigeren gedu-
rende het jaar, bijvoorbeeld door extra te 
bemesten. Je moet dus meteen goed starten. 
Daarnaast is de grond hier in het zuiden weer 
heel anders dan in de noordelijke provincies. 
Dus wat daar werkt, hoeft hier nog niet te wer-
ken.’ 

De melkveehouder uit Reijmerstok heeft 
veel moeten experimenteren om tot een goede 
balans te komen, vooral op het gebied van 
grasklaver. 

KENNIS DELEN
‘De eerste jaren hebben we continu moe-

ten bijstellen om het aandeel grasklaver op 
onze grond optimaal te krijgen. Inmiddels 
hebben we dit goed in de vingers. Deze ken-
nis en informatie deel ik graag met geïnteres-

seerde omschakelaars’, laat Frijns weten.
Ondernemers die van plan zijn om te scha-

kelen naar biologisch en benieuwd zijn naar 
Frijns’ ervaringen zijn uitgenodigd om naar de 
oriëntatiebijeenkomst te komen op vrijdag 5 
oktober om 13 uur op het biologische melkvee-
bedrijf aan de Groenstraat 1 in Reijmerstok. 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een 
e-mail te sturen naar Arend Jan Cuperus: acu-
perus@arvalis.nl.

Op 20 september vond een soortgelijke 
bijeenkomst plaats in Midden-Limburg. Op 
27 september is er een bijeenkomst in Noord-
Limburg. 

De oriëntatiebijeenkomsten zijn een ini-
tiatief van Vereniging BioLogisch Limburg in 
oprichting en worden mogelijk gemaakt van-
uit het Europees Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling.

‘Je moet meteen goed starten’

Guido Frijns heeft moeten experimenteren om tot een goede balans te komen. Foto: Maartje van Berkel

‘Samenwerking nodig om 
bedrijf zo efficiënt mogelijk 
te kunnen inrichten’

BioLogisch?!
De Vereniging BioLogisch Limburg, die de 
biologische land- en tuinbouw in Limburg 
wil stimuleren, houdt oriëntatiebijeenkom-
sten. Een van de sprekers is bioboer Guido 
Frijns uit Reijmerstok.
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LLTB-regio Midden-Limburg: 
meld klachten bij gemeente
Het bestuur van LLTB-regio Midden-Limburg krijgt 
van verschillende kanten klachten binnen over het 
onderhoud aan de gemeentelijke (groen)voorzienin-
gen in de regio. Het regiobestuur roept LLTB-leden 
dan ook op om klachten bij de eigen gemeente te 
melden. ‘Wij nemen deze zaken uiteraard mee in onze 
gemeenteoverleggen’, zegt voorzitter Giel van Herten 
van LLTB-regio Midden-Limburg. ‘Maar het is uiter-
mate belangrijk dat leden ook zelf melding maken bij 
de gemeente. Dat versterkt ons standpunt tijdens het 
overleg.’ Gemeenten hebben doorgaans een meldpunt 
openbare ruimte. Op de betreffende websites zijn vaak 
makkelijke invulformulieren te vinden.

Wildbeheereenheid Sevenum 
houdt zwartwildbijeenkomst
Wildbeheereenbeid (WBE) Sevenum verzorgt op 
woensdag 3 oktober een zwartwildpresentatie op 
basis waarvan de samenwerking kan worden versterkt. 
LLTB-leden uit de regio zijn van harte uitgenodigd. De 
bijeenkomst is bij De Wingerd aan de Maasbreeseweg 
2 in Sevenum en duurt van 20 tot 22 uur. Deze bijeen-
komst is een must voor alle belanghebbenden zoals 
terreinbeheerders, gemeenten, grondgebruikers en 
jachthouders in de betreffende werkgebieden.

GENDAA
ZONDAG 23 SEPTEMBER
 • AJK Zuid-Limburg. Boerderijkijkdag bij het melk-

veebedrijf van familie Lemlijn, Terlinden 2 in 
Noorbeek. Van 10 tot 17 uur.

WOENSDAG 3 OKTOBER
 • LLTB-subvakgroep Melkveehouderij. Najaarsbijeen-

komst voor melkveehouders. Aanvang: 20 uur. 
Locatie: Zaal Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen.

DINSDAG 9 OKTOBER
 • LLTB-subvakgroep Melkveehouderij. Najaarsbij-

eenkomst voor melkveehouders. Aanvang: 20 
uur. Locatie: Zaal Roelanzia, Lovinckplein 2 in 
Ysselsteyn.

DONDERDAG 11 OKTOBER
 • LLTB-subvakgroep Melkveehouderij. Najaarsbijeen-

komst voor melkveehouders. Aanvang: 20 uur. 
Locatie: Gemeenschapshuis Baexheimerhof, 
Kerkstraat 1a in Baexem.

Start aanleg glasvezel in NW-Limburg
DANIËLLE FERON-ROEBROEK

De planning voor de aanleg van glasvezel in 
Noordwest-Limburg is bekend. Deze maand 
gaan de werkzaamheden van start. Alle 
inwoners in het gebied hebben een brief 
ontvangen met daarin een link naar de plan-
ning, een flyer en de contactgegevens van de 
aannemer.

Op de website Glasvezelbuitenaf.nl heeft 
Glasvezel buitenaf de planning, onder voorbe-
houd, staan. Er is in de planning onderscheid 
gemaakt tussen het schouwen, de graafwerk-
zaamheden en de huisaansluitingen.

WONING
Voordat er wordt gegraven, komt een 

schouwer van de aannemer langs om te bepa-
len waar het glasvezelkastje in de woning 
komt en hoe gaat worden gegraven tot de 
woning.

Zodra de huisaansluiting is gerealiseerd, 
gaat er een melding naar de dienstaanbieder. 
De gekozen dienstaanbieder pakt de com-
municatie verder op en zorgt ervoor dat er 
gebruik kan worden gemaakt van de diensten.

NAJAAR 2019
De verwachting is om in het najaar van 

2019 in het hele gebied (gemeente Peel en 
Maas, Nederweert, Weert, Leudal en Maas-
gouw) de werkzaamheden te hebben afge-
rond, zodat alle bewoners van het buitenge-
bied die een abonnement hebben afgesloten, 
gebruik kunnen maken van hun glasvezelaan-
sluiting.

In juni werd bekend dat het buitengebied 
van Noordwest-Limburg glasvezel krijgt, 55,5 
procent van de inwoners had een glasvezel-
abonnement afgesloten. Hiermee was ruim-
schoots voldaan aan de minimale deelname-
eis van 50 procent.

Provincie wil risico AVP beperken
DANIËLLE FERON-ROEBROEK

Het nieuws dat er Afrikaanse varkenspest 
(AVP) is vastgesteld bij wilde zwijnen in 
België, is volgens provincie Limburg ver-
ontrustend. Dat de besmettelijke dierziekte 
zo dicht bij de grens opduikt, is voor de 
provincie aanleiding om te kijken wat ze kan 
doen om het risico te verkleinen dat het virus 
Limburg bereikt.

Hierbij is het van belang dat de popula-
tie wilde zwijnen die buiten de leefgebieden 
voorkomt, in aantal wordt teruggebracht. 
De provincie vindt het nodig de toegestane 
methoden om de stand te beperken uit te 
breiden. Zij overlegt met de faunabeheereen-
heid om te kijken wat er verder nodig is om 
de toename van de aantallen te stoppen en 
terug te brengen. Ook wil de provincie subsi-
die beschikbaar stellen voor de aanschaf van 
nachtkijkers.

Verder wordt gekeken naar de mogelijk-
heden om te regionaliseren, oftewel: het 
afsluiten van gebieden in het geval van een 
uitbraak. Hiervoor kunnen bestaande ras-
ters langs de infrastructuur worden gebruikt, 
maar de provincie bekijkt ook welke aanvul-
lende maatregelen daarvoor nodig zijn.

PREVENTIEVE MAATREGELEN
De provincie is daarnaast al geruime tijd in 

gesprek met de LLTB en Producenten Organi-
satie Varkenshouderij (POV), onder meer over 
preventiemaatregelen in de varkenshouderij.

In de sector gelden al strenge hygiëne-
maatregelen. Zolang varkenshouders deze 
volgen, is de daadwerkelijke kans op besmet-
ting door wilde zwijnen klein. Het is wel van 
belang dat varkenshouders bewust bezig zijn 
met preventie op bedrijfsniveau, zoals het 
extra reinigen van vrachtwagens en het plaat-
sen van extra rasters.


