
West-Brabantse en Zeeuwse 
boeren protesteren massaal: 
‘Anders gaan we allemaal naar 
de kloten’ 

STEENBERGEN/MADE - Terwijl bij afslag 25 een enkele politieauto de 

wacht houdt, doemen in de verte vanuit Zeeland honderden koplampen van 

trekkers op. Boze boeren bij het krieken van de dag. Zometeen over de A4 

richting Stroe. ,,Wij laten ons niet tegenhouden.” 
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Al rond half vijf deze woensdagochtend verzamelen boeren op hun trekkers 

zich bij De Zwarte Ruiter. Op de Steenbergse carpoolplaats langs de A4 

laat een van de actieleiders, Merijn Goense, zien waar ze allemaal vandaan 

komen. Naast zijn groene John Deere opent hij op zijn mobieltje de 

drukbezette appgroepen. 

Allemaal boos 

,,Net als ik komen er nog 12 uit Flipland, 45 van Tholen, een stuk of 40 van 

Schouwen-Duiveland, zo’n 60 uit Zeeuws-Vlaanderen.... 12 uit Noord-

Beveland... O ja, nog een paar honderd uit Zuid-Beveland. Iedereen wil 

vandaag mee naar Gelderland.  Voorheen waren het acties van louter 

veeboeren, nu is elke agrariër boos vanwege de stikstofplannen.” 

De 23-jarige Merijn heeft er zelf 170 kilometers heen en evenzoveel terug 

graag voor over. Geen twijfel, want: ,,Het kabinet helpt het complete 

boerenbestand naar de kloten.” Met zijn jongere broer Nick en zijn ouders 

heeft Goense een akkerbouwbedrijf in Sint Philipsland dat ze graag tot in 

lengte van dagen willen voortzetten.   

Discipline 

Het gaat er gedisciplineerd aan toe bij de boeren die vandaag 'Den Haag 

de rug toekeren’.  Actieleider Kees Hanse uit Zierikzee overlegt kort met de 



politie. ,,We gaan de snelweg op! Dat kan ook niet anders met zo’n grote 

groep. Als je door dorpen moet, wordt het levensgevaarlijk. Straks moeten 

de kinderen naar school, gaan de winkels open: daar moeten wij niet zijn”, 

zegt akkerbouwer Hanse terwijl vanuit de richting Bergen op Zoom nog 

tientallen trekkers aansluiten. 

Afsluitingen 

Grote vraag deze ochtend zal zijn in hoeverre de politie de protesterende 

boeren met al die duizenden tractoren verder hun gang zal laten gaan op 

de Nederlandse snelwegen. Ze weten nu al dat in de omgeving Veluwe-

omgeving, waar ze richting een trekker-trekterrein in Stroe willen om daar te 

verzamelen, tal van op- en afritten zijn afgesloten.  

'Geen rotzooi’ 

Burgemeester Jan Luteijn van de gemeente Barneveld waartoe Stroe 

behoort, een geboren Zeeuwse boerenzoon notabene, heeft zelfs een 

alcoholverbod afgekondigd en scholen laten sluiten uit angst voor overlast. 

Actievoerder Goense begrijpt dat wel: ,,We willen ons vandaag laten zien 

en horen. Massaal. Luid en duidelijk. Geen rotzooi, dat werkt tegen ons. 



Maar het is logisch dat het land er last van krijgt, dat hoort erbij.”

 

Protesterende boeren vertrekken met borden en spandoeken richting Stroe. © 
Brabants Dagblad 

Bij een verzameling andere boeren in Made is zijn oudere collega Piet 

Hermus (56) niet bang dat het imago vandaag schade oploopt. De 

voorzitter van de ZLTO afdeling Amerstreken - Geertruidenberg, 

Oosterhout, Drimmelen - heeft een bus gehuurd voor zijn protesterende 

collega's. Want wat hem betreft liever geen chaotische taferelen op de 

snelweg.  

Gematigd versus fanatiek 

Een dubbeldekker, dat valt wel lekker op.  ,,En als actiemiddel gezamenlijk 

beter dan alleen op een trekker ", oordeelt Hermus zelf. Land - en 

tuinbouwers van de ZLTO zijn ‘een beetje watjes’ vinden vooral jongere 

boeren die bezorgd zijn over hun toekomst. Boer Hermus uit 

Zevenbergschen Hoek snapt dat, geeft ze deels gelijk.  
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,,Wij horen tot de gematige bonden, net als bijvoorbeeld de NAV en 

Agractie Nederland. En soms zijn we ook wat soft, zeker. Maar vandaag 

zeker moeten we één front vormen!” 

Front 

Over front gesproken... Als de oudere Zeeuwen en West-Brabanders het op 

deze protestdag over één ding eens zijn, is het wel dat de voorman Mark 

van den Oever van het geruchtmakende Farmers Defence Force enigszins 

moet 'dimmen'. ,,Hij is een opruier", vindt Hermus die het afkeurt dat 

collega's bij natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal op de stoep 

stonden. 

 ,,Deze minister is de stikstofstok van Mark Rutte die met zijn VVD onder 

één hoedje speelt met de groenen. Alle boeren het land uit om plaats te 

maken voor meer bouwen, bouwen, bouwen en meer zogenaamde natuur.” 



 
De Terheijdense Suzan Damen rijdt vandaag mee naar de boerenmanifestatie in 
Stroe: ,,Onze toekomst staat op het spel." © privé 

Strijdbaar 

Geen bus naar Stroe voor Suzan Damen uit Terheijden. Zij is met haar 

tante Lia als bijrijder op de fris gewassen John Deere met Brabantse vlag in 

alle vroegte naar de carpoolplaats langs de A59 bij Made gereden.  

Om vijf uur verzamelen, met tientallen actievoerders, onder wie nogal wat 

'koeienboeren’. Ze gaan in colonne binnendoor richting Hank om dan 

verder via provinciale wegen - ‘onze groep gaat niet over de snelweg’ - 

richting Betuwe te karren. Bij Oosteind en Drunen sluiten nog veel meer 

Brabantse protestboeren aan. 

Suzan (28) werkt deels op het loon- en akkerbouwbedrijf van haar vader en 

moeder. Met vriend Piet (29) wil ze het bedrijf te zijner tijd 
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overnemen. ,,Maar als alle boeren worden weggejaagd, valt er ook met een 

loonbedrijf niks meer te verdienen", verzucht de strijdbare boerendochter.  

Zij vindt dat een actiedag gepaard mag gaan met enige overlast voor 

andere landgenoten. ,,Oké, het moet niet te gek worden, maar we moeten 

ook niet te flauw zijn. We vechten voor een toekomst. Als we niks doen is 

die er voor ons jonge boeren niet meer. Hopelijk laat de politie ons overal 

gaan, we zullen het vanzelf wel zien.” 

 
Boeren trekken door West-Brabant op richting de snelwegen omdat ze tegen het 
middaguur in het Gelderse Stroe op de Veluwe willen zijn. © John Bas/BN DeStem 
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