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D E  T H O O L S E  C O U R A N T

gemeente Tholen

De gemeente Tholen hecht veel belang aan de 
Thoolse bedrijvigheid en draagt daarom ook de agrarische 

ondernemingen een warm hart toe  -  www.tholen.nl

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans, Sportlaan  4, Sint-Maartensdijk

�VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE�

Akkerbouwbedrijf Goense, Lageweg 8, Anna Jacobapolder

�WE DOEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF�

Nieuwbouw en renovatie van loodsen, hallen en schuren. 
Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans uit Sint-Maartensdijk 
doet het al meer dan dertig jaar. Bij veel agrarische onderne-
mers op Tholen en Sint-Philipsland heeft het bedrijf nieuwe 
loodsen gebouwd, bestaande uitgebreid of opgeknapt. De 
laatste jaren is het saneren van asbestdaken steeds belang-
rijker geworden. 
Dat heeft te maken met het rijksbeleid, vertelt Jeffry Stout-
jesdijk (38) die samen met Gert Weggemans (42) het bedrijf 
leidt. ,,Vanaf 2024 komt er een verbod op al het blootge-
stelde asbest op daken en aan ge-
vels. Vorig jaar hebben we op 350 
adressen in het buitengebied een 
brief bezorgd en uitgelegd wat de 
mogelijkheden zijn. Er is een stimu-
leringsregeling voor het verwijderen 
van asbest waar boeren nu gebruik 
van kunnen maken.’’
Inmiddels is er al een aantal onder-
nemers die naar aanleiding van het 
schrijven de daken op hun loods 
hebben laten vervangen. Stoutjes-
dijk verwacht dat er nog meer posi-
tief op de actie zullen reageren. Het 
moet toch een keer gebeuren, zegt 
hij. ,,Beter nu, om prijsstijgingen voor te zijn en om te voorko-
men dat de subsidiepotjes leeg raken.’’
Onder renovatie valt niet alleen het gedeeltelijk vernieuwen 
van een bestaand pand, maar ook het verwijderen van be-
staande dak- en gevelbeplating en het aanbrengen van nieu-
we. Dat varieert van daken van tachtig vierkante meter tot 
daken van 1000 tot 1500 vierkante meter. De klanten kunnen 
kiezen uit verschillende materialen, profi elen en coatings. 
Geïsoleerd en niet-geïsoleerd. Er zijn standaardpanelen al 
dan niet voorzien van anticondensvilt, ecopanelen met alu-

miniumfolie aan de binnenzijde, golfpanelen, dakpanplaten, 
trapeziumpanelen, lichtdoorlatende panelen. De mogelijkhe-
den zijn legio. 
Door de jarenlange ervaring en kennis is Weggemans in 
staat snel en effi ciënt te werken. Jeffry: ,,We kunnen - als al-
les meezit - op één dag duizend vierkante meter dak verwij-
deren.’’ Wat voor het weghalen geldt, geldt ook voor het aan-
brengen van een nieuw dak. ,,Dat kan ook in één dag, maar 
dan moet het wel droog weer zijn en windstil. De dag erna 
worden de nok en de windveren afgewerkt. ’’

Het verwijderen van asbest doet 
Weggemans niet zelf. Dat wordt 
door gespecialiseerde bedrijven ge-
daan, vaste partners die volledig zijn 
gecertifi ceerd voor het verwijderen 
en het afvoeren van asbest. Nieuw-
bouw en renovatie houden elkaar 
redelijk in evenwicht, zegt Jeffry. Het 
ene jaar wordt er meer nieuwbouw 
gepleegd, het andere jaar slaat de 
teller door naar renovatie. Hoofd 
bedrijfsbureau André van den Hoek 
(46) is het aanspreekpunt voor de 
klanten. Door de schaalvergroting 
in de landbouw en de steeds gro-

ter wordende machines is de behoefte aan uitbreiding met 
nieuwe loodsen toegenomen. Zoals bewaarloodsen voor 
aardappelen en uien.
De lijnen bij Weggemans zijn kort dankzij de platte organisa-
tie. ,,Dat werkt voor de boeren ook het prettigst,’’ zegt Richte 
Weggemans (68), in 1983 de grondlegger van bedrijf. Van 
meet af aan zijn er nauwe banden met de agrarische sector. 
Hij werkte eerst bij staalconstructiebedrijf Van Lammeren, 
en maakte en verkocht in zijn vrije tijd toen al cultivators en 
diepwoelers voor de boeren om de grond mee los te maken.

Daan en Ingrid Goense-Kaan zetten hun eigen piketten uit, 
vragen links en rechts advies en trekken hun eigen plan 
op hun akkerbouwbedrijf Nicke aan de Lageweg in Anna 
Jacobapolder. Begin oktober ligt 120 van de 250 hectare 
die het bedrijf groot is, ’op winterland’. Dat betekent dat 
het geploegd is en zo blijft liggen tot het voorjaar. 
Onder de overkapping op het erf sleutelt de 51-jarige 
Daan Goense aan een ploeg met vijf scharen. Nodig om 
de grote percelen te kunnen ploegen. De akkerbouwer is 
bijna altijd bezig met zijn vak. Stilzitten kan hij eigenlijk 
niet. Hij kijkt dan ook niet op een 
uur. Behalve het rooien van aard-
appelen, cichorei en suikerbieten 
doet hij alles zelf. Ploegen, zaaien, 
spuiten, oogsten.
Het bedrijf is in de loop der jaren 
steeds gegroeid door de aankoop 
van grond en boerderijen. Goense 
komt van een boerenbedrijf in Le-
wedorp en kwam via Nieuwerkerk 
in 1982 op de Nicke. De percelen 
liggen inmiddels niet alleen maar 
rond de Nicke (48 ha). Ook aan de 
Rijksweg (20 ha) in de Anna Jaco-
bapolder, in de Henriëttepolder (27 
ha) en in de Oude Polder bij Sint Philipsland (155 ha) heeft 
Goense grond. Blokken die Daan soms zelf verkavelde. 
Door sloten te dempen of te verleggen om aaneengeslo-
ten percelen te krijgen. Het grootste perceel is ruim 37 
hectare aan één stuk.
Ingrid (50) is een Bergse van oorsprong. Ze heeft een ad-
ministratieve en economische opleiding en werkervaring 
opgedaan in het accountantsvak en als boekhouder. Te-
genwoordig doet ze de boekhouding en de administratie 
van hun akkerbouwbedrijf. Verder is ze inzetbaar bij alle 

voorkomende werkzaamheden (zaaigoed met de heftruck 
naar de akkers brengen, trekkerwerk en catering). Daan 
nuttigt in drukke tijden zijn koffi e en thee in de cabine van 
de trekker. ,,Ik kan niet stoppen. Het moet af. Ik heb veel 
zware grond. Als die goed is, dan moet je er zijn. Je doet 
nooit te veel als de grond bekwaam is.’’ En als hij hulp 
nodig heeft, dan kan hij bijna altijd een beroep doen op 
één van de vier kinderen, Laura, Twan, Merijn en Nick. Ook 
al wonen de twee oudsten voor hun studie in Tilburg en 
Delft. ,,We hebben ze geleerd om aan te pakken. Bij trek-

kerwerk zeg ik altijd tegen de kin-
deren:  zitten en blijven zitten. We 
doen zoveel mogelijk zelf.’’ Toch is 
er binnen het gezin ook tijd voor 
ontspanning.
Gezien de schaalgrootte van het 
bedrijf heeft Goense een extensief 
bouwplan: aardappelen, tarwe, 
cichorei, suikerbieten, graszaad, 
sperziebonen en luzerne. De grond 
is minder geschikt voor intensieve 
teelten, zegt hij. Om het maximale 
uit de teelten te halen, besteedt 
Daan veel aandacht aan de water-
afvoer. ,,Dat is met de veranderin-

gen in het klimaat met zwaardere buien in kortere tijd, heel 
belangrijk.’’ De ondernemer investeert jaarlijks in drainage 
en egalisatie van de percelen.
De aardappelen worden bewaard in de stenen schuur op 
het erf, de tarwe in de nieuwe loods ernaast. Graszaad 
droogt Goense zelf voordat het wordt opgehaald door de 
afnemer. Wat vrij geteeld kan worden, doen ze. ,,Vrijheid, 
blijheid. We willen niet gebonden zijn. Ook al gaan we wel 
eens de teil in als de prijs, zoals nu voor de aardappelen, 
extreem laag is. Die risico’s willen wij nemen.’’
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BEKWAAM IS

AGRARISCH THOLEN IN BEELD
Verkiezing beste agrarische bedrijf van Tholen  •  Presentatie van de bedrijven in prachtig boek  •  Lezing deskundige sprekers en netwerkbijeenkomst

Daan en Ingrid Goense-Kaan.

André van den Hoek, Gert Weggemans en Jeffry Stoutjesdijk, v.l.n.r.

Op Tholen en Sint-Philipsland neemt de agrarische sector (landbouw, tuinbouw, 
veeteelt) een zeer belangrijke plaats in.  Niet alleen in grondoppervlakte en gebouwen, 
maar onderzoek  leert dat de agrarische sector in ons gebied  zelfs de belangrijkste 
economische factor is als het gaat om werkgelegenheid. En wat te denken van de grote 
diversiteit aan kwalitatief hoogwaardige producten die hier geteeld worden en die in 
vele landen worden geconsumeerd. Reden te meer om deze sector dit jaar wekelijks in 
onze krant te gaan belichten en promoten.

Later worden alle verhalen gebundeld in een prachtig boek, zodat een stuk historie over 
de bedrijven, boerderijen en de families bewaard blijft voor de komende generaties.
Er komt ook een speciale verkiezingsavond waarbij een deskundige jury drie bedrijven 
zal nomineren waaruit de winnaar gekozen zal worden.  Interessante sprekers zullen 
zorgen voor een leerzame avond waarbij volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten 
en  bij te praten.

Dit project van de Eendrachtbode wordt enthousiast ontvangen. Bent u met uw bedrijf 
werkzaam in de agrarische sector en wilt u informatie om ook deel te nemen?  Neem 
dan contact op met Lieven de Lange, tel. 0166-657007 of lieven@eendrachtbode.nl  

We wensen u veel leesplezier met de serie Agrarisch Tholen in beeld!
     

Wim Heijboer, uitgever Eendrachtbode.


