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Boerenfestival Roosendaal 

Op zondag 14 april 2019 was het erg druk 

rondom het Roosendaals T-Huis. 

 

In dit T-Huis is een centrum voor natuur – en 

milieueducatie (MEC) gevestigd. Midden in de 

natuur en tussen de boerderijen worden de 

inwoners van Roosendaal en omgeving 

geïnformeerd over het milieu en natuur. En 

samen met de ZLTO organiseerde het MEC  op 14 

april een boerenfestival waarbij ook de OTMV 

afd. Noord Brabant werd uitgenodigd. Het doel 

van de dag is om mensen kennis te laten maken 

met het boerenbedrijf. Massaal kwamen de 

inwoners van Roosendaal en omliggende dorpen 

naar dit festival vooral om de kinderen te laten 

zien waar melk vandaan komt. 2 veehouders 

lieten op deze dag hun koeien voor de 1e keer de 

wei in en dat is natuurlijk spectaculair en voor 

veel bezoekers de hoofd act van de dag.  

 

 

 

Voor de OTMV was deze dag een mooie 

gelegenheid om de bezoekers te tonen dat het 

belangrijk is om het historisch agrarisch erfgoed 

te bewaren en de kennis door te geven aan de 

volgende generatie. 

Adrie Potters was met een aantal 

gebruiksvoorwerpen en oude melkmachines naar 

het festival gekomen.  
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Mooie gesprekken over waarvoor alles werd 

gebruikt en dat het vroeger allemaal veel mooier 

was.  

 

Natuurlijk ook oldtimer trekkers op het festival. 

OTMV leden zijn vanuit Woensdrecht, 

Moerstraten, Kruisland of Etten Leur naar het 

festival gereden en de oude trekkers kregen ook 

nu weer veel bekijks. Vele kinderen kropen op en 

rond de trekkers en er zijn weer veel foto’s 

gemaakt. 

 

Belangrijk om ook voor de OTMV de verbinding te 

zoeken met mensen die verder van de agrarische 

wereld afstaan en die veel, en regelmatig teveel, 

negatieve informatie krijgen over het 

boerenleven en wat intensieve veehouderij en 

landbouw doet met het milieu. Vergeten wordt 

de historie waarbij het boerenleven heeft 

gezorgd voor voedsel en welvaart in onze 

samenleving. 

 

 

Ook een van de 2 veehouders heeft het moeilijk, 

er is geen opvolger en hij staat nu voor de 

zoveelste investering in zijn bedrijf. Er moet een 

nieuwe vloer gelegd worden en dat kost € 

75.000,00 een investering die met moeite is terug 

te verdienen. De oude boerderij zal over enkele 

jaren leeg staan en megastallen in de omgeving 

nemen het aantal te melken koeien over. Of we 

dan nog mooie boeren festivals, zoals deze in 

Roosendaal, kunnen organiseren is een zorg die 

door alle partijen wordt uitgesproken en 

meegegeven aan vooral de jongere bezoekers. 
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Voor de OTMV was het een prima gelegenheid 

om de vereniging te promoten en te laten zien 

dat al het historisch agrarisch materiaal de 

moeite waard is om bewaard te worden en 

getoond aan het nageslacht.  

Kees Roovers 

 

 

 


