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Bedrijvennieuws 
gemeente geertruidenBerg

de gemeente geertruidenberg kent een grote diversiteit aan bedrijven
die bepalend zijn voor o.a. de lokale economie en de werkgelegenheid.

Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan lokale initiatieven, sportclubs, evenementen enz.
in 2015 slaan ondernemersvereniging vOg en de Langstraat de handen ineen

op communicatief vlak met vierwekelijks bedrijvennieuws. 
werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie over de vOg is ook te vinden op vogweb.nl.
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Duurzame primeur voor Geertruidenberg

De wereld buiten Raamsdonk. Propere boerde-
rijen, groene weiden vol met rustig grazende 
koeien. Een duurzame wereld. Dat vond de jury 
van de MVO-prijs Geertruidenberg ook. Dus ging 
de tweejaarlijkse prijs voor maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen naar de polder, naar het 
melkveebedrijf van de familie Kamp aan de La-
geweg.
Verbouwereerd zijn ze nog wel een beetje. Want 
wie had dat nou verwacht?
Een boerenbedrijf dat er met een MVO-prijs van-
door gaat. Dat is niet eerder vertoond in Neder-
land. Primeur in de gemeente Geertruidenberg. 
Dus stond boerin Wendy Kamp op donderdag 4 
juni tijdens een bijeenkomst van de Verenigde 
Ondernemers Geertruidenberg (VOG) in de Lam-
bertuskerk trots met de ondernemersprijs in 
haar handen: “We waren een van de achttien 
aangemelde kandidaten, maar we dachten: die 
prijs gaat natuurlijk naar een van de Dombosch-
bedrijven. De jury heeft een andere, heel verras-
sende  keus gemaakt. Daar zijn we natuurlijk 
hartstikke blij mee.”
Ze ziet de prijs niet alleen als een waardering 
voor de familie Kamp: “Het mooie is dat die prijs 
afstraalt op de hele agrarische sector in de regio. 
Wij zijn niet de enigen die heel bewust met onze 
boerderij en met onze omgeving bezig zijn. Een 
heleboel collega’s doen net zo: zonnecollectoren 
op de stallen, weidegang, aandacht voor dieren-
welzijn, noem maar op. Zo’n prijs weerlegt het 
beeld dat door sommigen op het boerenbedrijf 
wordt geplakt.”
De jury, bestond uit Louis de Wit (ondernemers-
vereniging VOG), Nelly Frölich (Millenniumwerk-
groep Geertruidenberg), Cees van Gelderen (Ra-
bobank Amerstreek), Sander van den Heijkant 
(ZLTO) en Annelies Wallert (Dongemond college).
Inclusief de familie Kamp waren er drie fina-
listen. De andere kanshebbers: inspirerend 
MVO-adviseur MillVision uit Geertruidenberg, 
producent van ondermeer producten met gras 
als grondstof. En: concept store To Daze uit 
Geertruidenberg, een winkel die uit winkeltjes 
bestaat en kleine ondernemers en kunstenaars 
kans biedt producten op de vierkante meter te 
verkopen. To Daze is een bedrijf dat aldus de 
jury: “De sprong heeft gemaakt naar sociaal 
verantwoord ondernemen.” 

Waarom de keus voor  een boerenbedrijf? VOG-
bestuurslid Louis de Wit: “Melkveedrijf Kamp 
weet de MVO-cirkel binnen de onderneming 
profijtelijk rond te krijgen, Knap! Het getuigt 
van een welhaast ideale combinatie van lef, 
overzicht, inzicht en zakelijkheid binnen een 
ethisch volstrekt verantwoord kader.”
De familie Kamp boert sinds 1975 in Raams-
donk. Wendy: “Mijn schoonvader was boer aan 
het Vaartje in Waspik met zeventien losse per-
celen. Door de ruilverkaveling kon hij hier aan 

de slag op een aangesloten stuk grond rond de 
boerderij om zijn wens uit te voeren: een vol-
ledig melkveebedrijf starten.”
Zijn zoon Arian met vrouw Wendy, telg uit en 
Utrechts boerengeslacht, nam het bedrijf in 
1998 over. Ze hebben nu 130 melkkoeien die 
hun melk produceren via twee melkrobots. 

Wendy legt uit wat de duurzame pijlers onder 
hun boerenondernemersschap zijn: “Kennis de-
len en duurzame veehouderij. De familie Kamp 
is aangesloten bij de organisatie Klasseboeren 
Oosterhout. Dat is een organisatie van, tot nu 
toe zeven, boerenbedrijven opgericht met be-
hulp van de ZLTO Waalwijk-Geertruidenberg en 
het Stroomversnellingsfonds van de Rabobank 
Amerstreek.
Boeren en boerinnen van de deelnemende be-
drijven hebben een cursus gevolgd, waarin zij 
geleerd hebben op een educatieve en onder-
houdende wijze kinderen van de basisschool en 
van de onderbouw voortgezet onderwijs  op hun 
boerderij te ontvangen. Dat betekent dat er bij 

de familie Kamp regelmatig ‘een kudde’ kinde-
ren tussen de koeien staat. Ze snuffelen aan het 
koeienvoer, krijgen uitleg over het eetgedrag van 
koeien, aaien de dieren en ruiken aan het hooi. 
Om vervolgens al rennend een uitgelaten wei-
degang te beleven in de rond de boerderij ge-
legen weilanden. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is voor de familie Kamp niet alleen 
lokaal kennis delen. Wendy: “Via de organisatie 
Agriterra, delen we onze kennis met kleine coö-
peraties van boeren in Zuid-Amerika, Afrika en 
Azië. Hoe kun je kleine boeren in Oeganda hel-
pen hun inkomen te verbeteren?” Zelf reisde ze 
naar Indonesië: De boeren maakten er de uiers 
van de koeien schoon met water voor ze gingen 
melken. Prima, natuurlijk, maar dan droop het 
water tijdens het handmelken na in de melkem-
mer. We hebben ze geleerd dat ze de spenen be-
ter met een droge doek kunnen schoonmaken, 
dat het dan hygiënischer is. We leerden ze ook 
hun productie te verbeteren. Dat pasten ze toe 
en ze waren heel trots toen ze merkten dat hun 
inkomen daardoor zichtbaar verbeterde.”
‘People, planet, profit’ zijn de trefwoorden van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook 
in de polders rond Raamsdonk waar de tot in de 
jaren ‘60 regelmatig overstromende Donge jaar 
in jaar uit een dunne, maar vruchtbare laag klei 
op de sponzige veenbodem legde. 
Daar staan de koeien ‘s winters in de stal, in 
ruime ligboxen,  belicht door energiezuinige led-
lampen. En de melk wordt er duurzaam gekoeld: 
door Moeder Aarde. Wendy Kamp: “We noemen 
het voorkoeling. De bewaartemperatuur van 
melk in de tank is 4 graden. Koud grondwater 
pompen we op en dat leiden we langs de buis 
met warme melk, 37 graden, uit de robot. Dat 
koelt de melk alvast tot 18 graden.”
De koeien van de familie Kamp hebben een 
gemiddelde productie van 50.000 kg melk per 
koeienleven. Het landelijk gemiddelde ligt op 
33.000 kilo. Wendy: “Dat bewijst dat je op een 
duurzame manier een hoge productie kan halen.

www.klasseboeren.nl
www.agriterra.org
www.mvoloont.com.


