
Een jaar of vier, vijf geleden begonnen Jac en Toos 
Hereijgers na te denken hoe het met het hun vleeskuiken-
houderij in het West-Brabantse Wernhout verder moest. 
„We hebben geen opvolger en naderen de AOW-leeftijd. 
Dan ga je kijken naar afbouwen, stoppen of verkopen”, 
zegt de 65-jarige Jac. Los van deze keuze wilde het paar 
graag op de huidige locatie blijven wonen. „We zijn hier 
veertig jaar geleden begonnen en hebben destijds nieuwe 
stallen gebouwd.” 
Eerst keken ze naar Ruimte voor Ruimte, maar toen Bra-
bant medio 2017 met Staldering op de proppen kwam, 
zetten ze vol in op deze regeling. „Ruimte voor Ruimte 
is complexer en het duurt langer voordat alles rond is”, 

De keuze van pluimveebedrijf Jac Hereijgers voor Staldering

zegt de oud-pluimveehouder. Bovendien vond hij snel een 
varkenshouder als kandidaat-koper. „Je mag overdragen 
aan zowel een varkens-, pluimvee- als vleesveebedrijf.” De 
maatschap had best wat te bieden: 3.700 vierkante meter 
stalruimte en 25.000 pluimveerechten. In de fase van de 
afwikkeling schakelde Hereijgers het bureau Reland in.  
Jac heeft intussen 2.700 vierkante meter verkocht aan de 
varkenshouder die er 10 procent minder staloppervlak voor 
mag bouwen. Hij heeft nog 1.000 vierkante meter stalruim-
te te koop, terwijl hij van alle productierechten ook nog 80 
procent (20.000 pluimveerechten) aan de man kan brengen. 
„Een voorwaarde van de provinciale regeling is wel dat we 
alles moeten verkopen binnen de Stalderingsregio Tilburg.” 

Intussen is het kaal achter de woning. In december 2018 
begon Hereijgers met de sloop. „Eerst hebben we er alles 
uit gesloopt, in februari is het asbest gesaneerd. Daarna 
zijn de stallen afgebroken.” Het is best snel gegaan, vindt 
hij. Van de vorig jaar nog vol draaiende stallen resteren nu 
nog wat losse spanten en bergen zand. „Het land waar de 
stallen stonden is als cultuurgrond in gebruik genomen. 
Daar is snijmaïs ingezaaid. Intussen is de bestemming op 
de locatie omgezet van veehouderij naar burgerwoning in 
het buitengebied, waar Jac en Toos nog lang met plezier 
hopen te leven. „We gaan nog wel een loods van 200 vier-
kante meter terugbouwen, want dat is binnen Staldering 
toegestaan.”

Meer keuzes 
voor stoppende 

veehouder

ij de provinciale Ruimte voor 
Ruimte regeling – reeds in 
2004 in het leven geroepen – 
krijgen boeren een vergoeding 
voor de sloop van bedrijfsge-
bouwen. In ruil voor elke 1.000 
m² gesloopte stal en 473 var-
kensrechten ontstaat 1 bouw-
titel. Met deze bouwtitel mag 

een zogenaamde Ruimte voor Ruimte 
kavel worden ontwikkeld. „Veelal zijn 
de bouwtitels verhandelbaar in de 
hele provincie. Nu zie je steeds meer 
gemeenten die willen dat in dezelfde 
gemeente wordt gesloopt als wordt 
gebouwd”, vertelt Giel Peters van ad-
viesbureau Reland. 
Er ontstaan nieuwe woonfuncties, 
maar er komt ook ruimte voor nieu-
we bedrijvigheid en verblijfsrecre-
atie. De stopper mag blijven wonen 
in de voormalige bedrijfswoning. 
Enkel varkens- en pluimveehouders 
kunnen gebruik maken van Ruimte 
voor Ruimte regeling. Op dit moment 
gelden marktprijzen van 118 tot 120 
euro/m² stal, inclusief de varkens-
rechten (120.000 euro per bouwtitel).

Geen bereidheid tot sloop
De toepassing van de regeling gaat 
met horten en stoten. „Op dit moment 
is er wel belangstelling, met name als 
bouwtitels in de eigen gemeente kun-
nen worden gerealiseerd”, zegt Mar-
cel de Rooij, manager Makelaardij bij 
DLV Advies. „Je ziet dat boeren, die 
snel willen schakelen en minder so-
res willen hebben, eerder kiezen voor 
staldering.” Een stalderingstraject 
duurt enkele maanden, terwijl een be-
stemmingsplanwijziging bij Ruimte 

Brabantse veehouders die hun activiteiten willen staken, kunnen 

hun bedrijf rechtstreeks verkopen aan een blijver of gebruik 

maken van een regeling. Naast de provinciale regeling Ruimte 

voor Ruimte en de Stalderingsregeling komen steeds meer Bra-

bantse gemeenten met een eigen regeling. Kortom, het keuze- 

menu voor de stoppende veehouder wordt breder.
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Tweeluik
Dit artikel over stoppende 
boeren is de eerste in een 
tweeluik. In de Stal & Akker 
van 22 juni verschijnt een 
artikel over de mogelijkheden 
die blijvers hebben om hun 
bedrijven te ontwikkelen.

„De stallen staan er nog, maar op 1 juli moet hier alles ge-
sloopt zijn”, zegt de 58-jarige varkenshouder Sjaak Weerts 
uit Oploo. Een jaar of twee, drie geleden zette hij met 
echtgenote Wilma alles op een rijtje. Ze hebben vier doch-
ters, maar geen van hen met ambities om het bedrijf over 
te nemen. „Bovendien zitten we hier binnen een straal van 
150 meter als enige met vee tussen zes burgerwoningen. 
Uitbreiden is uitgesloten.” 
Sjaak was beoogd opvolger, maar door het te vroege over-
lijden van zijn vader was hij al op 19-jarige leeftijd varkens-
houder. In 1985 trouwde hij met Wilma. Van de vijf stallen 
is er één destijds gebouwd door zijn vader, de vier andere 
stallen heeft hij in de loop van de jaren zelf gebouwd. Tot 

Varkenshouder Sjaak Weerts kiest voor Ruimte voor Ruimte

2006 had Sjaak een subfokbedrijf, daarna werd hij vermeer-
deraar met maximaal 310 zeugen. 
Het paar overwoog serieus een omschakeling naar biolo-
gisch. „Het is heel moeilijk om afzet te vinden en we konden 
niet verder uitbreiden.” Doorzetten van het fokbedrijf zou 
op korte termijn hoge investeringen vragen, zowel in de 
inrichting als milieu. „Toen hebben besloten om te stoppen.” 
De eerste stap naar bedrijfsbeëindiging zette Sjaak vorig jaar 
april op de landbouwbeurs in Venray, toen hij een formu-
liertje invulde bij adviesbureau Reland. „Ruimte voor Ruimte 
bleek voor ons financieel het aantrekkelijkst.” Daarbij speelt 
ook mee dat hij zich omschoolt naar hovenier en graag een 
loods (700 vierkante meter) wil houden. Daarom wordt de 

locatie omgezet naar ‘Agrarisch verwant’. Voor de 2.000 
vierkante meter stalruimte die Sjaak gaat slopen en de 
twee keer 473 varkensrechten die hij verkoopt, worden in 
juli in Schaijk twee bouwtitels uitgegeven.  
Sinds maart verlaten de dieren gefaseerd zijn bedrijf. „De 
zeugen zijn al weg, er liggen nu alleen nog biggen.” Intus-
sen heeft hij zelf de hokinrichting gesloopt en verkocht. 
Begin mei was de asbestinventarisatie, waarvoor begin 
juni de sloopvergunning wordt verwacht. „Als dat weg is, 
komen ze met groot materieel om de stallen en putten op 
te ruimen. Dan is alles in één keer weg.” De vrijkomende 
ruimte wordt benut voor het hoveniersbedrijf en de aanleg 
van een ‘vogelvriendelijke tuin’.

voor Ruimte een tot twee jaar kan du-
ren. De Rooij: „Vaak is de bereidheid 
tot sloop ook niet aanwezig.”
Collega Giel Peters van Reland 
spreekt bij Ruimte voor Ruimte over 
‘hollen en stilstaan’. „Er is veel vraag 
naar bouwtitels, maar er zijn te wei-
nig boeren die hun stallen willen 
slopen. Als je vandaag een bouwtitel 
hebt, is die morgen verkocht.” Zijn ad-
viesbureau, dat zich bezighoudt met 
ruimtelijk advies en met bemidde-
ling in sloopmeters en bouwrechten, 
groeit als kool. „Drie jaar geleden 
begon ik op een zolderkamertje. Nu 
zitten we hier met negen mensen te 
werken aan sloopregelingen en be-
stemmingsplannen.”

Staldering
Medio 2017 voerde Noord-Brabant 
de regeling Staldering in. Afgezien 
van stallen op melkvee- en schapen-
bedrijven, geldt deze regeling voor 
alle diercategorieën. Voor elke 100 m² 
nieuwe stal moet (binnen hetzelfde 
gebied) 110 m² aan stallen worden ge-
saneerd. Stopper en groeier moeten 
elkaar vinden, alvorens de schop in 
de grond kan. In gemeenten met veel 
vraag is de prijs nu 30 tot 35 euro/m² 
stal, in de Peel-regio ligt die lager. De 
Rooij: „De verkoopbereidheid van 
stoppers begint bij 30 euro, om de 
sloopkosten terug te kunnen verdie-
nen. Voor kopers is de staldering een 
extra last, dus zullen die aansturen op 
een lage prijs.”
Na de invoering van de Staldering 
kwamen er veel vragen binnen bij het 
provinciaal Stalderingsloket. Daarop 
heeft de provincie eind 2018 besloten 

om voor ondernemers, die overwegen 
te stoppen of te herbestemmen, met 
een zogenoemde pre-toets te gaan 
werken. Het loket toetst dan met 
name of de stallen voldoen aan de 
voorwaarde dat zij op 17 maart 2017 
en de drie voorafgaande jaren legaal 
en onafgebroken in gebruik zijn ge-
weest. Inmiddels zijn zo’n 40 pre-toet-
sen uitgevoerd.
Het loopt geen storm met de Stalde-
ring. Peters: „Veel boeren die willen 
groeien, kopen liever een goede lo-
catie van een collega die stopt, dan 
gebruik te maken van de staldering.” 
Volgens de provincie zijn 19 aanvra-
gen voor een voorlopig stalderingsbe-
wijs binnengekomen. Hiervan zijn er 
16 toegekend, 2 afgewezen en 1 nog 
in behandeling. 
Een niet onbelangrijk argument van 
stoppers om juist wel te kiezen voor 
staldering is, volgens Marcel de Rooij 
van DLV Advies, ook het snel be-
schikbaar hebben van middelen om 
kosten te voldoen of te benutten voor 
herinvestering. „Na staldering heeft 
hij financieel de handen vrij, mede 
omdat de productierechten op dat 
moment vrij verhandelbaar zijn.”
Als de nieuwe coalitie in het provin-
ciehuis in Den Bosch de lijn doortrekt 
van haar voorganger, lijkt er zich na 
2020 een hausse aan stoppers aan te 
dienen. „Eind volgend jaar moet ie-
dereen die zijn bedrijf wil voortzet-
ten, een goedgekeurd plan hebben. 
Ik heb geen glazen bol, maar je hoort 
wel dat veel veehouders gaan stop-
pen”, stelt Giel Peters. Ook collega 
Marcel de Rooij verwacht eind dit 
jaar en begin 2020 een forse toename 
van het aantal stoppers, omdat stallen 

aan de aangescherpte eisen moeten 
voldoen. Of een boer daadwerkelijk 
gaat stoppen, zal volgens beide ad-
viseurs afhangen van de leeftijd van 
de boer, de opvolgingssituatie en de 
economie.

Gemeentelijke regelingen
In veel gemeenten is het mogelijk om 
met bovenstaande ‘basisregelingen’ 
op het ene erf te slopen en op een an-
der erf te ontwikkelen. Peters en De 
Rooij weten dat veel Brabantse ge-
meenten ook bezig zijn met een eigen 
regeling die omschreven zou kun-
nen worden als ‘Ruimte voor Ruimte 
Plus’. Hierin kunnen alle te slopen 
gebouwen meegenomen worden. 
Met de sanering willen die gemeen-
ten verpaupering van het platteland 
terugdringen en oneigenlijk gebruik 
van lege stallen voorkomen. 
Met name gemeenten in de noorde-
lijke Peel-regio timmeren aan de weg 
met een eigen regeling. „Bernheze 
en Uden zijn voorlopers”, zegt Mar-
cel de Rooij. Ook Sint Anthonis, dat 
sinds kort een regeling voor alle ca-
tegorieën bedrijven heeft, wil graag 
koploper zijn, weet collega Peters 
De gemeente Oss voert eveneens een 
proactief beleid. „Dit zit wat anders 
in elkaar. Het is meer maatwerk.” In 
Midden-Brabant gaat het minder 
snel. „Daar is nog terughoudendheid 
te bespeuren”, aldus De Rooij.

Keukentafelgesprekken
Bestuurders van veel Brabantse ge-
meenten willen weten hoe de vlag 
er op het platteland bij hangt. Via ei-
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gen mensen of ingehuurde specialis-
ten wordt in keukentafelgesprekken 
geïnventariseerd hoe een boer zijn 
toekomst ziet. „Voor een aantal on-
dernemers kan het een uitkomst zijn, 
anderen zullen er weinig behoefte 
aan hebben”, weet Giel Peters.
Reland en DLV Advies beoordelen, 
samen met de veehouder, aan welke 
regeling het te slopen gebouw voldoet 
en wat financieel het interessantst is. 
Het is bemiddelen tussen stopper en 
groeier. Peters: „De stopper blijft ei-
genaar tot het moment van verkoop. 
Wij brengen de partijen bij elkaar en 
begeleiden het traject van bestem-
mingswijziging tot de overdracht van 
de sloopmeters of bouwrechten.” 
De Rooij. „De behoefte van de veehou-
der is leidend.” Hij wijst erop dat eige-
naren van een lege stal of schuur voor 
sloop of herbestemming in 20 gemeen-
ten in Brabant via VAB-impuls naar 
een oplossing kan worden gezocht.
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