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1 Aanleiding
In het buitengebied is op dit moment veel aan de hand op het gebied van landbouw, energie, biodiversiteit
enz. Nieuwe ontwikkelingen hebben allemaal hun gevolgen voor onze leef- en werkomgeving. Zo zullen
de nieuwe, duurzame energiebronnen als windmolens en zonneparken hun invloed op ons landschap hebben. Dit geldt ook voor de landbouw waarin de schaalvergroting niet lijkt te stoppen.
De landbouw staat als belangrijkste grondgebruiker
in het buitengebied voor een grote uitdaging. Omdat onze bodem, het belangrijkste productiemiddel
voor voedsel, uitgeput raakt, we steeds minder verschillende plant- en diersoorten overhouden en we
minder broeikasgassen moeten uitstoten, wil ons
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat boeren op een andere manier voedsel gaan
produceren. Er moet een omslag worden gemaakt
naar kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw
worden grondstoffen en eindproducten met zo min
mogelijk verliezen benut, komt zo min mogelijk afval vrij en is de uitstoot van schadelijke stoffen zo
klein mogelijk. Wat dit allemaal gaat betekenen voor
de landbouw zelf en voor de omgeving is niet precies te zeggen. Wel is duidelijk dat een gezond platteland (financieel, ecologisch, recreatief, bewoonbaar) van groot belang is.

formeren wat er momenteel speelt in ons buitengebied, specifiek met betrekking tot de omschakeling
naar kringlooplandbouw.
*De Plattelandsraad is een overlegplatform voor partijen
met belangen in het buitengebied (LTO, WBE’s, IVN, St.
Waalse Water en Kemnade, VAL, Monumentenplatform,
Bijenverenigingen, StAM, St. Achterhoeks toerisme, St.
Fiets- en kerkpaden Sinderen e.o., Vrouwen van Nu en 13
Dorpsbelangen).

De Plattelandsraad* is actief bezig met deze problematiek en wil hier graag naast de boeren ook de andere inwoners van de gemeente bij betrekken. Daarvoor wordt er in 2019 specifiek aandacht besteed
aan kringlooplandbouw. Om meer inzicht te krijgen
in de diversiteit van bedrijven en hun manier van
werken aan kringlooplandbouw, hebben we een
tiental agrarische bedrijven bezocht en het bedrijfshoofd geïnterviewd. Daarnaast nog enkele andere
betrokkenen. Tezamen met algemene ontwikkelingen in de landbouw zijn deze interviews verwerkt in
dit boekwerkje. We hopen hiermee boeren, burgers
en buitenlui van Gemeente Oude IJsselstreek te in5
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2 De kern van kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw is landbouw waarbij de boer zoveel mogelijk zelf produceert wat hij nodig heeft (indien nodig zo dichtbij mogelijk betrekt), waarbij door hergebruik zo weinig mogelijk afvalstoffen ontstaan
en waarbij zo weinig mogelijk schadelijke stoffen in het milieu komen.
Bedrijven met akkerbouw, veehouderij en tuinbouw
gebruiken in de eerste plaats grondstoffen uit elkaars ketens en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en de voedingsketens.
In onze gemeente zijn meerdere boeren al langer
met kringlooplandbouw bezig, met name door de
kringloop van de mest- en voedingstoffen goed in
beeld te brengen. Dit doen ze als deelnemers van
het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Dit
project wordt ondersteund door onderzoek, o.a. op
proefboerderij De Marke in Hengelo waar al sinds
1990 onderzoek wordt gedaan naar kringlopen in
de melkveehouderij en de akkerbouw. Het gaat er
hierbij om dat koeien uitgebalanceerd voer krijgen, zodat zij niet te veel mest produceren. Verder
wordt de hoeveelheid mest op het land afgestemd
op de behoefte van de percelen. Dit is een samenwerkingsproject tussen boeren, proefboerderij De
Marke en mineralencentrale van Groot-Zevert (Beltrum).
Zwier van der Vegte (bedrijfsleider van de proefboerderij De Marke in Hengelo): ”Wij zijn al jaren bezig om
de stromen van voeding- en meststoffen gedetailleerd
in kaart te brengen. Organische stof in de bodem
speelt voor kringlooplandbouw, maar ook in verband
met de klimaatverandering, een cruciale rol. Meer organische stof betekent gewoon een betere bodem:
meer bodemleven, meer vochthoudend vermogen,
meer biodiversiteit, meer koolstofvastlegging en minder gevaar op verstuiving en erosie.”

Grond met veel organische stof

Onze landbouwminister Carola Schouten heeft als
beleid om alle land- en tuinbouwbedrijven en visserij te laten werken met de kringloopgedachte. Nederland moet daar een voorbeeld in worden voor
de hele wereld. Het kabinet nodigt iedereen in het
bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en
andere overheden uit mee te denken, ideeën in te
brengen en initiatieven te nemen.
In de kringlooplandbouw heeft ook de consument
een belangrijke rol. Het is belangrijk dat zij of hij
weet dat de voedselproductie van grote invloed is
op onze leefomgeving.
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Kringlooplandbouw en biodiversiteit

Er zijn landelijk veel zorgen over de biodiversiteit
(verscheidenheid aan planten en dieren) in het agrarisch landschap (afname insecten, verdwijnen weidevogels e.d.). Dit geldt ook voor ons buitengebied.
In het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel
wordt de landbouw als belangrijke route genoemd
om te werken aan het herstel van biodiversiteit.
Kringlooplandbouw is goed voor de biodiversiteit in
het agrarisch gebied. In de eerste plaats vanwege
minder milieubelasting en efficiënter en duurzamer
gebruik van voeding en meststoffen. Maar ook door
verhoging van het organische stofgehalte van de
bodem, dat voor meer bodemleven zorgt. Dit geeft
weer betere kansen voor vogels in het agrarisch
landschap.

Minister Schouten ziet ook een duidelijke koppeling
tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Realisatieplan voor kringlooplandbouw:
‘’Het uitgangspunt is dat de integratie van (functionele) agrobiodiversiteit op het bedrijf gecombineerd
met sterk verminderde emissies en zorg voor het
landschap, leidt tot een algehele verbetering van biodiversiteit in agrarisch gebied én in natuurgebieden.
Bovendien draagt agrobiodiversiteit bij aan kringlooplandbouw. De randvoorwaarden zijn dat de voedselproductie met respect voor en in evenwicht met de
leefomgeving plaatsvindt, waarbij mest onderdeel is
van de natuurlijke kringloop en emissies zo laag mogelijk zijn.”

Biodiversiteit
(verscheidenheid
aan soorten)
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3 Geschiedenis van de landbouw
in Oude IJsselstreek
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft er een enorme ontwikkeling plaatsgevonden in onze landbouw. Samengevat is dit een ontwikkeling van klein en gemengd naar gespecialiseerd en groot. Van 1950
tot 2000 nam het aantal agrarische bedrijven in ons land ruwweg af van 450.000 tot 100.000. En nu, in 2019
zijn er nog iets meer dan 50.000 landbouwbedrijven. In Gemeente Oude IJsselstreekzijn er momenteel
nog ongeveer 300 bedrijven.
Wim Roelofs: In die tijd werd schaalvergroting door
de toenmalige EU- (toen nog EEG)- landbouwcommissaris Mansholt enorm gepromoot.
In onze gemeente Oude IJsselstreek is ongeveer
65% van de totale oppervlakte in gebruik als landbouwgrond. Verreweg het grootste deel hiervan
wordt gebruikt ten behoeve van rundveehouderijen. Bijna twee derde is in gebruik als grasland.
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Koeien in ligboxenstal

Het aantal agrarische bedrijven is
in onze gemeente (zie bijgaande
grafiek) ook de laatste jaren nog
sterk afgenomen, met gemiddeld
10 bedrijven per jaar.
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Momenteel is ongeveer 80% van het aantal bedrijven veehouderij. Daarvan is ruim 70% een graasdierbedrijf (meest melkveehouderij) en ongeveer 30%
een intensieve veehouderij. Daarnaast vormen de
akkerbouwbedrijven met ca. 28% nog een aanzienlijke groep. Er zijn slechts enkele tuinbouwbedrijven.
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procentuele verdeling
bedrijfsgrootte
<20 nge
20-70 nge

We hebben in onze gemeente zeer veel kleine bedrijven, d.w.z. kleiner dan 70 nge (nge= Nederlandse
Grootte Eenheid)!
Het aantal biologische bedrijven is nog zeer beperkt: 2 akkerbouwbedrijven, 1 melkveehouderij, 2
varkensbedrijven en 1 tuinbouwbedrijf.

>70 nge

We hebben in onze gemeente zeer veel kleine
bedrijven, d.w.z. kleiner dan 70 nge (nge=
Nederlandse Grootte Eenheid)!
Het aantal biologische bedrijven is nog zeer
beperkt: 2 akkerbouwbedrijven, 1
melkveehouderij, 2 varkensbedrijven en 1
tuinbouwbedrijf.

Koeien in ligboxenstal
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4 Visie van 15 betrokkenen
in Oude IJsselstreek
Ria Ankersmit en Richard Krabben, wethouder
en beleidsambtenaar Recreatie & Toerisme,
plattelandsontwikkeling en economie

van ons formaat. Vanaf de 60-er jaren zien we dat
de van oorsprong kleinschalige en gemengde landbouwbedrijven in de Achterhoek zich ontwikkelen
tot omvangrijke en gespecialiseerde melkveebedrijven, varkensbedrijven of pluimveebedrijven. Schaalvergroting en efficiency-optimalisatie zijn (vooral
ook omdat de marges onder druk staan) noodzakelijk om te kunnen voortbestaan. Gelijktijdig zien
we dat de maatschappelijke weerstand tegen een
intensieve op productie gerichte landbouwsector
toeneemt.

Richard Krabben en Ria Ankersmit

”De landbouwsector gebruikt en beheert veruit het
grootste deel van ons grondoppervlak in het buitengebied. Ontwikkelingen in de landbouwsector hebben dus een grote invloed op de kwaliteit van het
buitengebied en daarmee ook op de leefbaarheid in
het buitengebied.

Minister Carola Schouten heeft onlangs haar visie
op landbouw naar buiten gebracht. Uitgangspunt
van haar visie is, dat de wijze waarop Nederland
voedsel produceert en consumeert onhoudbaar is.
Het put de aarde uit en leidt tot verspilling. Ze heeft
daar een ‘onontkoombaar en sluitend antwoord’
op: kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw gaat
uit van zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen, en niet van zo efficiënt mogelijk produceren
tegen zo laag mogelijke kosten. De minister wil dat
alle boeren overschakelen op een zo duurzaam mogelijke werkwijze. Ze moeten minder energie gebruiken en resten, zoals voedsel en mest, beter benutten. Van consumenten verlangt de minister dat zij
voedsel weer leren waarderen, waardoor ze bereid
zijn een betere prijs te betalen en minder eten weggooien. In 2030 moet Nederland wereldwijd koploper zijn in kringlooplandbouw. Volgens haar biedt
de omschakeling naar kringlooplandbouw juist kansen voor ons als innovatief land.

Nederland is, uitgedrukt in financieel volume, na
Amerika de tweede landbouwexporteur ter wereld. Een indrukwekkende prestatie voor een land

Ook de provincie Gelderland zet in haar nieuwe coalitieprogramma in op een ambitieus uitvoeringsprogramma voor het stimuleren van de landbouw- en

Voor het informatieboekje over Kringlooplandbouw
in Oude IJsselstreek voeren we een gesprek met Ria
Ankersmit, als wethouder verantwoordelijk voor
plattelandsontwikkeling, landbouw, groen, wegen,
rioleringen, mobiliteit en bereikbaarheid en met Richard Krabben, gemeentelijk beleidsambtenaar recreatie & toerisme, plattelandsontwikkeling en economie. We zijn benieuwd hoe de gemeente aankijkt
tegen de ontwikkeling die de landbouwsector doormaakt en wat dit betekent voor ons platteland. Uit
het gesprek hebben we het volgende opgetekend.
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voedseltransitie. Hiermee ondersteunt men initiatieven en (gebieds-)pilots van pionierende bedrijven
en maatschappelijke partijen die toewerken naar circulaire, natuurinclusieve of biologische bedrijfsvoering. De provincie ondersteunt lerende netwerken
zoals Vruchtbare Kringloop, dialoogplatforms en
overige samenwerkingsverbanden en biedt ondersteuning aan boeren die (deels) over willen gaan op
natuurinclusieve kringlooplandbouw. De provinciale
inzet is erop gericht om bij te dragen aan kennisuitwisseling, kringloop- en natuurinclusieve transities
te stimuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling
en het delen van kansrijke verdienmodellen.
Op dit moment liggen tal van ruimtelijke en economische ontwikkelingen stil i.v.m. te hoge stikstofachtergrondwaarden op Natura 2000 gebieden.
Bovendien voldoet Nederland niet aan Europese
fosfaatnormen en zijn forse inspanningen noodzakelijk om klimaatafspraken na te komen. Voorstellen hoe hierin te voorzien kunnen we de komende
maanden verwachten, maar op voorhand is duidelijk, dat dit ons allen raakt en zeker ook de landbouwsector.
De bijeenkomst die de Plattelandsraad over Kringlooplandbouw op 25 september in het Borchuus in
Varsseveld organiseert, (dit overigens als één van de
uitvoeringsprojecten die de Plattelandsraad vanuit
ons budget voor gemeentelijke plattelandsontwikkeling oppakt) betreft dus een uitermate actueel
onderwerp. Tegelijkertijd met de genoemde opgaven en ontwikkelingen binnen de landbouwsector,
zien we ook de diversiteit aan functies in het buitengebied toenemen. Dit vraagt om een integrale visie
die erop gericht is om een aantrekkelijk, leefbaar en
(economisch) vitaal buitengebied te behouden en
waar mogelijk te versterken. Het is aan ons als gemeentelijke overheid om hierin belangen af te wegen en beleidskeuzes te maken. Hiertoe willen we
volgend jaar met vertegenwoordigende partijen
12

vanuit de samenleving (waaronder uiteraard ook de
Plattelandsraad) een visie op een vitaal en leefbaar
platteland tot stand brengen.
Zonder hierop nu al inhoudelijk vooruit te lopen willen we duidelijk meegeven, dat de landbouwsector
voor ons als plattelandsgemeente van oudsher een
cruciale sector is en dat ook zal blijven. We zien dat
de reguliere -meer op productie gerichte landbouwbedrijven- gesteund door ketenpartners als Friesland-Campina inspanningen treffen om te voldoen
aan verduurzaming van de bedrijfsvoering en zien
daarnaast ook een toenemend aantal bedrijven die
inzetten op extensivering en vergroening van de bedrijfsvoering. Van belang is om niet te verzanden in
harde discussie over ”goed of fout”, maar positieve
ontwikkelingen waar mogelijk te steunen. Energie
kan bijvoorbeeld bijdragen aan de klimaatopgave
die we hebben, maar is evenals andere takken van
bedrijvigheid, zoals recreatie & toerisme een economische drager voor het buitengebied.
Hoe die toekomst er precies uitziet is een variabele,
het zou mooi zijn wanneer veel bedrijven gewoon
mee kunnen met een goed verdienmodel.”

Hoogproductief grasland tussen de bomen

Wim Roelofs, melkveehouder in Voorst

Wim Roelofs

De boerderij van Wim en Wilma Roelofs is prachtig
gelegen in Engbergen, als het ware ingeklemd tussen Aastrang en Oude IJssel. Op de huidige locatie
heeft zich in 1887 de eerste boer Erinkveld gevestigd, vanaf nu gerekend vijf generaties terug. Het
was toen een klein gemengd bedrijf met wat koeien,
vleesvarkens, fokvarkens, kippen, graan en aardappels. Dat is zo doorgegaan tot in de jaren 60 van de
vorige eeuw. Producten waren voor eigen gebruik
en de handel. Opa Erinkveld reed regelmatig met
paard en wagen met zakken aardappels naar Ulft.
In 1959 is vader Roelofs ingetrouwd en de dag erna
deed opa de boerderij over. Opa was geen boer; hij
had niet veel mee met het boerenbedrijf, zat in veel
besturen, zoals in het kerkbestuur en had veel liever geleerd. Maar zoals dat destijds gebeurde, was
hij aan de beurt voor opvolging en daar was verder
geen discussie over. Vader Roelofs, zijn opvolger,
was boer in hart en nieren. Het bedrijf werd uitgebreid, de kippen eruit, meer vleesvarkens en begin
jaren 70 gingen de fokzeugen eruit. In 1978 werd
een ligboxenstal gebouwd en werd de veestapel uitgebreid van zo’n 30 koeien naar 60 koeien. In die tijd
werd ook omgeschakeld naar tankmelken en dat

had nogal wat consequenties voor de bedrijfsvoering. Er werd destijds nog wat grond bijgekocht, met
de bedoeling om helemaal over te stappen naar de
melkveehouderij, alhoewel er in die tijd nog steeds
zo’n 150 vleesvarkens werden gehouden, want daar
werd goed aan verdiend.
In die tijd werd schaalvergroting door de toenmalige EU- (toen nog EEG)- landbouwcommissaris Mansholt enorm gepromoot. Ruilverkavelingen waren
destijds een belangrijk instrument, zoals midden jaren 60 de ruilverkaveling Gendringen. Vader Roelofs
is daar gewoon in meegegaan, zij het dat er geen kavelruil plaatsvond, maar vooral kavelverbetering en
verbetering van de ontsluiting.
In 1983 is Wim er bij in gekomen. Hij was vanzelfsprekend opvolger, zijn drie andere broers hadden
geen interesse. Wim wilde van jongs af aan boer
worden en daar was iedereen blij mee. Wim ging
na het VWO naar de Hogere Landbouwschool in
Dronten. Vrijdags diploma-uitreiking en de maandag
erna op de boerderij. Het was een hele overstap: full
time boeren in 1983 na vijf jaren in Dronten. Wilma is
vanaf 1995 in beeld gekomen, zij kwam als boerendochter uit de Slangenburg en kende dus het boerenbestaan van huis uit. Trouwen met een boer, dan
weet je wat je te wachten staat. Altijd aanwezig zijn,
wonen en werken zijn compleet met elkaar verweven. Niet meewerken kan, maar je moet er wel achter staan. Je kunt niet zomaar even weg. Alles moet
gepland worden.
In 1984 kwam de superheffing en dat viel Roelofs
koud op het dak. Hij moest 20% melk inleveren en dat
betekende een forse dip in productie en inkomsten.
Daar moesten ze zich opnieuw op instellen. Voor uitbreiding moest je quotum kopen. Er is destijds fors
geld gegaan naar de stoppers, met als resultaat, dat
de schaalvergroting door kon gaan. Dat veroorzaakte een hefboomwerking, maar ook een financiële
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last voor het bedrijf. Destijds werd wel 1 miljoen gulden geïnvesteerd in het melkquotum. Dat betaal je
voor rechten, dus in feite voor lucht. Maar Roelofs
heeft er geen spijt van, uiteindelijk gaat het om het
inkomen en dat is altijd gelukt. Ook omdat Wim veel
betaald bestuurswerk heeft gedaan en Wilma een
parttime baan heeft. Dus geld van buitenaf heeft
een belangrijke rol gespeeld, zonder dat zou groei
moeilijk zijn geweest.

Opvolging

Wim, nu 58 jaren oud, en Wilma hebben twee zonen
van 17 en 20 jaren oud. Beide zonen hebben geen
ambitie om het bedrijf over te nemen, dus moeten
er andere keuzes worden gemaakt. Wel jammer,
maar de zonen maken hun eigen keus. Ze werken
overigens wel mee in vakanties en doen en kunnen
alles. Bedrijfsopvolging vereist 100% motivatie; je
moet er echt uithalen, wat er inzit. Controle op het
bedrijf is uiterst belangrijk. ”We denken nu na over
de toekomst. Het begint met emotionele aspecten,
je moet eraan toe zijn, het is geen rationele beslissing. Op een gegeven moment dient het zich wel

aan. Fysiek is het nu nog goed te doen, omdat we
met melkrobots werken. De wijze van afbouw is nog
open, maar ook een fiscale afweging is belangrijk.
Daar heb je adviseurs voor nodig”. Roelofs heeft nu
een Commanditaire Vennootschap, daar zitten zijn
zonen ook in.

Bedrijfsvoering

Het bedrijf telt nu 110 koeien en 60 stuks jongvee op
55 hectare land (vanwege de fosfaatrechten 8% ingeleverd). ”Wat we nu hebben is in evenwicht, een
mooie eenheid, eigenlijk hebben we nog net iets te
veel mest. We produceren voer voor eigen bedrijf:
negen hectaren mais, de rest gras; we zijn zelfvoorzienend. Krachtvoer kopen we in”, vertelt Wim.
”Groeien in evenwicht is belangrijk. Onze grondgebondenheid klopt wel aardig. Ongeveer 40 hectaren
om huis en 16 hectaren op afstand. Dat laatste gebruiken we voor mais of gras om alleen te maaien.
We kunnen makkelijk weiden op onze huiskavel”.
Het vee is in de ligboxenstal en in de zomerdag gaat
het overdag naar buiten. In de zomer is het ‘s nachts
ook buiten, vanwege de warmte.
De meeste grond is lichte kleigrond, richting Voorst is het
leemgrond en op Sinderen zandgrond. Dat betekent ook dat we
met droge zomers, zoals in 2018
en 2019, fanatiek moeten beregenen. Dat gebeurt met behulp van
twee grondwaterbronnen. Met
extreme zomers, zoals in 2018 en
dit jaar raakt de voervoorraad wel
op. Gelukkig was er nog wat voorraad van de productieve jaren
2016 en 2017!”

De melkrobot was een hele
omschakeling
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Kringlooplandbouw

Roelofs ziet zichzelf als kringloopboer. Hij is geen lid
meer van VKA (Vruchtbare Kringloop Achterhoek).
”Het is een echte studieclub, waarbij veel regels en
voorschriften werden besproken. De Kringloopwijzer vullen we gewoon in, maar wij hebben er een
adviseur bijgehaald met praktische adviezen. Deze
wijze van bedrijfsvoering komt ook naar je toe, als
je in staat bent met minder kosten hogere opbrengsten te krijgen. Het mes snijdt dan aan twee kanten.
Er is veel aandacht voor bodemverbetering, vooral
voor mais- en grasland. Het draait om de bodem, en
natuurlijk ook om de voeromzetting van de koeien.”
Roelofs heeft als vee vooral Holsteiners, die nu worden ingekruist met andere rassen, zoals Zweeds
roodbont en Montbéliarde (een Frans bergras) om
een sterkere koe te krijgen. Roelofs: ”Uiteindelijk
al het voer, dat ik produceer, zullen die koeien op
moeten vreten, dan zie je vanzelf wel wat de productie is. Dat is eigenlijk ook de kringloopgedachte:
niet sturen op productie per koe, maar meer op balans tussen voerproductie van eigen land met wat
krachtvoer erbij, en melkproductie. Koeien geven
zon 8.500 liter melk per koe, dus dan heb je ook een
redelijk inkomen.”
Voerleverancier ForFarmers adviseert veel over
voer, maar ook over graslandmanagement. ForFarmers en de dierenarts zijn belangrijke adviseurs voor
Roelofs. Dat geldt ook voor de coöperatieve zuivelfabriek Friesland Campina, zijn belangrijkste afnemer van de melk. Er zijn verschillende zuivellijnen,
gangbaar en biologisch. Biologisch hangt er bij FrieslandCampina nog steeds een beetje bij. Die laatste
moet in het assortiment, ze maakten geen onderscheid tot nu toe (“melk is wit”), maar gaan dat nu
wel doen met het PlanetProof label vanaf 1 januari
voor dagverse zuivel en kaas. Dat doet Roelofs nu
ook, daarbij moet je voldoen aan veel voorwaarden
ten aanzien van dierenwelzijn. Zo moet er bijvoorbeeld een koeborstel in de stal zijn, een goed kli-

maat en biodiversiteit op het bedrijf. Maar ook worden eisen gesteld aan de netheid van het erf. ”Dat
kost de boer ook veel tijd. FrieslandCampina spreekt
boeren hierop aan en dat gaat wel erg ver. Je moet
garant staan voor de hygiëne, maar ook voor de toegang van de melkauto. Dat alles levert nu een cent
meer op voor de melk en volgend jaar twee centen.
Voor 1 miljoen liter melk is dat toch 20.000 euro. Bij
al dit soort zaken is het langetermijnperspectief belangrijk. De certificering en controle van het label is
buiten FrieslandCampina gehouden. Maar het moet
wel zo zijn, dat wanneer er een keer iets misgaat,
bijvoorbeeld in de kalveropfok, dat er dan wel een
herstelperiode is. De kringloopwijzer is ook vereist,
zoals een percentage blijvend grasland, het energieverbruik, jouw CO2 footprint, het percentage eiwit
van eigen land. Dus je moet denken in de kringloop.
Biodiversiteit zit er nu nog in op een laag niveau; je
vraagt je af waar dit vandaan komt. Uiteraard vanuit
de markt! Onderscheid is belangrijk, je moet steeds
meer doen. Biodiversiteit is echt een thema, ik heb
nu nog een hoogstamboomgaard, een klein bosje
en een elzensingel. Dat voldoet nog voor dit jaar,
maar volgend jaar moet er 5% kruidenrijk grasland
zijn. Bij een totaaloppervlak van 55 hectares is dat
toch al bijna drie hectares. Dat is een aanzienlijke
verandering in het landschap en in de bedrijfsvoering”.
Deze kruidenrijke graslanden zijn goed voor de kwaliteit van het voer en de vergoeding is uiteraard ook
welkom. Die koppeling is belangrijk, want er moet
een verdienmodel aan zitten. Belangrijk is om veel
kilogrammen droge stof van het land te halen.
Roelofs is nu zelfvoorzienend, dus wat minder opbrengst kan dan ook wel. ”Ik kan wel erg blij worden van een mooie groene wei, die er strak bijligt en
aan alle kanten glimt in het voorjaar. Dat is ook mooi
om te maaien. Anderzijds, hooibalen maken van
kruidenrijk grasland voor mijn droge koeien, die er
gezond van worden, dat is ook veel waard. Het mes
snijdt dan letterlijk aan twee kanten”. FrieslandCam15

pina ziet dit ook, maar het moet niet over vijf jaren
de norm worden en dat ze dan die twee extra centen per kilogram melk weer terugdraaien.”
Het beetje mest dat Roelofs over heeft, gaat nu
naar de buurman, die heeft tien hectare land en
geen vee. Dat past ook goed binnen de kringloopgedachte.

Automatisering

Roelofs werkt nu vier jaar met melkrobots. ”Dat
was wel een hele omschakeling. Het belangrijkste is
dat je controle over de koeien houdt. Vroeger zag
je ze twee keer per dag en zag meteen wanneer
er iets was. Belangrijke afwegingen waren om nog
minstens 10 jaren te willen boeren (past binnen de
afschrijvingstermijn) en vermindering van de fysieke
inspanning. Maar het is ook voor de koeien prettiger. Ze kunnen hun eigen moment kiezen. Het kostte een jaar om eraan te wennen. De eerste week
moeten ze wennen aan het systeem, je moet ze er
met drie man in duwen. Bij nieuwe koeien, jonge
vaarzen, laat je ze eerst 14 dagen tussen de koeien
lopen, kunnen ze aan de stal wennen en aan de
koeien en ook aan de selectiepoorten. Na twee keer
weten ze het ook omdat ze bij de melkbeurt brokjes krijgen. Er is rust in de stal gekomen. Twee keer
melken was ook twee keer verstoring! Nu wanneer
ze zin hebben. Controle is afhankelijk van techniek.
’s Morgens kijk je op het scherm en daarna loop je
de stal in. Ik loop nu vaker tussen de koeien dan in
het verleden. Ligboxen moet je blijven schoonmaken. Uierontsteking geeft het apparaat aan; per vier
uierkwartieren geeft het de geleidbaarheid aan (het
meet de zoutconcentratie, die weer gelinkt is aan
witte bloedcellen).
Meestal zie je het nu eerder dan vroeger het geval was. Ook meten we de beweegbaarheid door
middel van een stappenteller. Wanneer een koe ’s
nachts om 2 uur actief geworden is, is dat een signaal dat ze geïnsemineerd moet worden. Vroeger
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wachtte je soms wat langer.”
Hoe zit het met de storingsgevoeligheid? ”Dat is
koe gerelateerd. Soms schopt ze stront tegen de camera, dan werkt het systeem niet meer. Soms is het
ook de techniek zelf. Het gaat steeds beter, maar je
kunt geen paar uur zonder, dus monteurs zijn 24/7
beschikbaar. Die kunnen ook zelf inloggen op het
systeem.”
In Nederland worden circa 25% van de koeien gemolken met behulp van melkrobots. Vooral bedrijven
met tussen de 80 en 160 koeien. Familiebedrijven,
vooral hele grote bedrijven hebben vaak weer een
carrouselmelkstal met personeel. Maar inhuren personeel wordt ook moeilijk.

Landschapsbeheer

Hoe gaat Roelofs om met het landschapsbeheer?
Uiteindelijk gaat het om de effectief te gebruiken
oppervlakte. Als gevolg van een afspraak met de gemeente voor een kavelruil beheert hij een elzensingel langs een sloot met 85-100 elzen. Hij heeft dit afgekocht met een eenmalige vergoeding voor 40 jaar
onderhoud. Akkerrandenbeheer heeft hij tot nu toe
nog nooit gedaan. Derogatie houdt in dat je meer
mest op het land mag brengen, maar dan moet je
minimaal 80% van je land als grasland hebben en 20%
als akkerland (mais, graan). ”Maar ga ik akkerranden doen, dan gaat dat ten koste van die 20%. Dat is
een landelijke regeling. Maar als je dat van die 80%
mag afhouden, dan was dat veel aantrekkelijker.
De vergoeding is dan ongeveer gelijk aan de maisopbrengst. Maar voor het PlanetProof label moet
het nu wel. De wetgeving zit nu in de weg, boeren
zouden wel meer willen, maar wetgeving maakt het
niet mogelijk”.
Ieder jaar is er weer contact met de gemeente over
het bermbeheer van de Engbergseweg. Er groeit
daar zuring, akkerdistel en bereklauw, soms 2 – 3
meter hoog. Ze komen het niet maaien. Als de ge-

meente geld wil vrijmaken voor het landschap, dan
zouden ze met de bermen aan de slag moeten gaan.
Kruidenmengsels inzaaien en maaisel afvoeren.
Daar zouden ze eerder geld moeten insteken dan in
akkerranden. In weiland vind je in de eerste 50 meter het onkruid uit de bermen weer terug, veelal een
eenzijdige vegetatie: zuring en distels. Dat moet je
dan weer spuiten”. Wat Roelofs het meest stoort
– en dat geldt voor meer boeren – is het kapbeleid.
”Als ik nu bomen of een boom zou planten en hij
staat over 10 jaar in de weg, dan mag ik hem niet
omzagen. Dus wat doe ik dan? Dan plant ik hem nu
ook niet. In het land staan nu een paar solitairen, ik
ga er niet bij planten. Als er opschot is, trek ik het
uit de grond. Er zijn altijd dooie hoeken, waar je wat
neer kunt zetten, maar nu doe je dat niet omdat je
er over 10 jaar problemen mee kunt krijgen wanneer
het in de weg staat”.

Energietransitie
”We zijn wat elektriciteit betreft zelfvoorzienend

door zonnepanelen op de gebouwen. Vorig jaar
hadden we hoge opbrengsten, maar moesten we
ook veel beregenen”. Hij is geen voorstander van
zonne-akkers. Jammer van goede landbouwgrond.
Beleid moet zijn: eerst de daken vol te leggen. Voordeel daarvan is, dat men ook veel bewuster wordt
van het eigen energieverbruik. Men kijkt steeds op
de eigen meter. En een ander voordeel is, dat het
elektriciteitsnet het veel beter aankan. We moeten kostbare goede landbouwgrond niet opofferen
voor zonneweiden. Hier op de hoek, waar die boerderijen zijn gesloopt, dat mag van hem. Dat is ook
met de buurt overlegd. Er wordt ook geronseld in de
buurt voor grond voor zonnepanelen. ”Als je het nu
rationeel bekijkt, dan koeien wegdoen, fosfaatrechten incasseren en zonneweiden maken. Daar kun je
niet tegenop melken. Maar naar de natuur en maatschappij kun je dit niet maken. Laat ze nou ook maar
zorgen voor die vergunning voor de mestvergister!”
Roelofs boerderij
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Tom Keuper, biologische
melkveehouder in Megchelen

Tafelgesprek voorzitter Plattelandsraad met Tom Keuper
(links)

De boerderij van de familie Keuper is gelegen buiten
de bebouwde kom van het dorp Megchelen, vlak bij
de Duits-Nederlandse grens. Opvallend is het melktappunt aan de overkant van de weg, waar regelmatig liefhebbers van rauwe melk hun voorraad komen
aanvullen. Binnenkort kan er ook kaas van de boerderij gekocht worden.
Een dag voor het interview is er kaas gemaakt door
een mobiele installatie, een ”erfkazer”. ”Dat ding
komt uit Meppel en verwerkt 500 liter rauwe melk.
Na 6 weken kan ik de kaas ophalen. In combinatie
met de melktap een mooie kennismaking met het
bedrijf. Ook komen de mensen graag kijken naar de
kalfjes.”

Geschiedenis

Tom Keuper (39) is vijfde generatie boer, en woont
met zijn vrouw Gerdien en hun drie kleine kinderen
in de 150 jaar oude boerderij. Opa Keuper had een
traditioneel gemengd bedrijf, melkkoeien, kippen,
varkens, akkerbouw, ten dienste van veevoer. Er
was toen van alles wat, maar zoals zijn vader zei, er
was ook van alles net niks. Het was zuinig boeren in
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die tijd. Arbeid was geen issue. Met 32 ha was Keuper toen een van de grotere boerenbedrijven uit de
omgeving.
Keuper is opgeleid op de Hogere Landbouwschool
en is actief geweest in landbouworganisaties. Belangrijk voor inspiratie en kennis en klankbord. Zijn
huidige weidesysteem van 80 – 90% gras en weinig
krachtvoer is een redelijk uniek systeem. Dat zal later tijdens het gesprek ook wel blijken, wanneer hij
over de opkomst van de moderne kringlooplandbouw spreekt. Er zijn niet veel mensen die verstand
hebben van zijn manier van veehouderij en die je
kunnen helpen. Omgekeerd komen er niet zoveel
boeren bij Keuper om van hem te horen hoe zijn
systeem werkt, omdat het landschap in de Achterhoek en Twente vooral wat kleinschaliger is, met
kleinere huiskavels. Je hebt voor dit systeem relatief
veel grond nodig. Huiskavels van 25 hectare lenen
zich daar minder voor, dus de behoefte aan aangekochte snijmais is dan vrij groot. In Friesland bleef bij
erfopvolging het bedrijf altijd zo groot mogelijk, in
de Achterhoek werd het bedrijf vaak in tweeën geknipt. Zeer bepalend voor landschap, maar ook voor
het perspectief van de bedrijven.
Na de studie trad Tom in 2002 toe tot de maatschap
van zijn ouders. Vader (64) werkt nog steeds mee,
maar melkt niet meer. Hij had geen neveninkomsten. Later is moeder in de thuiszorg gaan werken.
Ook de vrouw van Tom werkt drie dagen in de week.
Vader Keuper heeft in de jaren 90 de ligboxenstal
uitgebreid. De productie per koe ging steeds meer
omhoog, maar eind jaren 90 groeide het besef dat
het systeem van steeds meer, je als boer ook kwetsbaarder maakt. We merkten dat er iets niet goed
zat, maar het was moeilijk de vinger erop te leggen.
Vader is toen lid geworden van de Vereniging Boer
en Behoud van Milieu, die zich toen inzette tegen
de mestinjectie in combinatie met drijfmest. De be-

drijfsvoering werd efficiënter gemaakt door het gebruik van de mengwagen en het bijvoeren van mais,
maar ieder jaar bleef er minder over onder aan de
streep. En, door de toetreding van Tom tot het bedrijf, moest er ook een dubbel inkomen verdiend
worden.
Eind van de jaren 80 vormden de mineralenboekhouding (MINAS) en de Mestwet de nieuwe randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering, In die tijd
werden mest en kunstmest meer uit elkaar gehaald,
waarbij mest de dominante factor werd.
In 2007 groeide echt het besef dat het vanwege de
verdienste anders moest. ”De vraag was of je met
steeds groter worden beter uitkomt. Voor de meeste boeren zijn privé-uitgaven de sluitpost, maar daar
moet je in feite mee beginnen. Voor je gezin heb je
inkomen nodig van, zeg maar 30.000 euro. In 2008
besloten we, na advies van Pure Graze, om koeien
extreem te laten weiden en koeien in het voorjaar te
laten kalven. Toen was weidegang nog geen issue;
dit kwam pas op in 2012 – 2013”. Nu heeft Keuper
54 hectare in gebruik, waarvan 46 hectare in eigendom. Allemaal grasland, allemaal groenvoer, geen
mais. Deze zomer heeft hij 30 koeien verkocht.

Keuper heeft ook een melktap

Toen werden steeds meer koeien meer op stal gehouden. Het aantal bedrijven, dat koeien nu volledig
binnenhoudt, is relatief klein. Het aantal uren, dat
koeien buitenlopen wordt nu nog wel kleiner, maar
het aantal koeien dat naar buiten komt neemt weer
ietsje toe. Stalinrichting stelt eisen aan Keuper’s methode, maar in zijn geval lopen koeien meer buiten
dan binnen. Van het voer is 50-60% weidegras, dat
is ongekend want het gemiddelde in Nederland is 7
– 8%. De norm voor weidegang is 120 dagen maal 6
uur per dag.

Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Tom heeft meegedaan aan VKA (Vruchtbare Kringloop Achterhoek), maar is er mee gestopt. Keuper
was een uitzondering, omdat het melkvee van de
meeste VKA-bedrijven niet meer dan 20% weidegras
aten. Een enorm verschil met het bedrijf van Keuper.
Zijn koeien lopen gemiddeld 4.000 uren per jaar buiten, die van andere VKA-bedrijven 700 – 800 uren.
Zijn bedrijf paste niet in het profiel van VKA. De accenten van de bedrijfsvoering van Keuper lagen op
een heel ander gebied. ”Ik voelde me niet thuis bij
die club, teveel op output gefocust en op efficiëntie:
hoe kun je binnen bestaande wetgeving de maximale productie realiseren. Alle milieubelasting, die
ze verkleinen, gebruiken ze om meer te produceren.
Dat is een manier, maar er zijn ook alternatieven.
Productieomvang is heilig. Margevergroting of omzetvergroting? Eigenlijk dus milieubelasting verlagen om productieruimte te vergroten door de productie per koe vergroten. Alles terugrekenen naar
effecten per kilogram product, maar de effecten op
de omgeving is minder relevant. Je moet veel meer
kijken, als je bijvoorbeeld een bedrijf van 50 hectare
hebt, hoe zich dat verhoudt tot zijn omgeving. Zij rekenen alles terug naar broeikasgassen per liter melk.
De verliezen van aangekocht voer leg je neer bij de
producenten van het voer en niet bij jouw productie van melk. Hoge productie per koe, minder koeien
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nodig voor een liter melk, dus ook minder methaanuitstoot per liter melk”.
Keuper kan niet meedoen aan Planetproof van
FrieslandCampina omdat de productie per koe te
laag is en hij geen mais voert. ”Dus relatief veel methaanuitstoot. Wat is het verschil tussen korte en
lange koolstofkringloop, hoe schadelijk is methaan?
Koeien schijten en boeren methaan op en dat wordt
weer omgezet in de natuur op de ene of andere
manier in CO2 en dat wordt weer opgenomen door
de natuur. Bij fossiele energie wordt de CO2 en methaan van een miljoen jaren opgeslagen in de bodem en in een paar decennia weer vrijgegeven en
dat is een heel ander proces, en dus ook een hele
andere kringloop”.
”Bepaalde typen bedrijven en maatregelen passen
heel goed in VKA, er is veel vakmanschap, een uitgekiend voerschema en heel hoge productie. Andere type bedrijven passen daar niet in, zoals dat van
Keuper. Dat merkt hij bij FrieslandCampina ook. Bij
alle maatregelen moeten groene vinkjes staan en als
je niet bij de mainstream bedrijven hoort, dan pas je
er niet in. De invloed van FrieslandCampina en grote voercoöperaties is groot, maar ze zullen het zelf
ontkennen. De vraag is of het voor de boer slechter
is, wanneer hij 20% minder melk produceert.” Keuper staat hierin alleen, hij hoort bij een minderheid.
De aandacht voor de bodem is positief, ook bij VKA,
ondanks hun mindset voor productievergroting.
Alleen winst voor fosfaat en stikstof, maar andere
punten moet je ook meenemen: efficiënte voeding
is gebaseerd op strak grasland en mag door de
hoge eiwitproductie ook weer meer mest hebben
volgens de kringloopfilosofie. Maar dat gaat ten
koste van biodiversiteit. Bij biologische bedrijven
zijn natuur en biodiversiteit geïntegreerd in de hele
bedrijfsvoering. Bij VKA-boeren zit de intrinsieke
motivatie niet in het milieu, maar in de bodem om
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productiecapaciteit te kunnen behouden. Natuurlijk
is er een overlap bij biologische boeren en de VKAboeren. Ook de bewustwording groeit aan beide
kanten.
Sommige boeren combineren de twee systemen,
stukje kruidenrijk grasland en stuk traditioneel beheer. Deze derde categorie boer bestaat, maar
stikstof- en fosfaat efficiëntie dwingt je om productieruimte te behouden, daar is een wettelijke basis
voor. De techniek staat centraal bij de traditionele
boer, de biologie bij de biologische boer.

Biologische bedrijfsvoering

Keuper is in omschakeling naar een biologisch bedrijf en dat betekent: geen kunstmest, minder dierlijke mest en geen chemische gewasbescherming en
voer dat zo veel mogelijk van het eigen bedrijf komt.
Of je in staat bent om voldoende voer te telen, bepaalt de rentabiliteit van het bedrijf. Keuper hoopt,
dat hij met acht ton droge stof per hectare redelijk
in balans is. Zijn kleigrond en het zaaien van klaver
maken dat mogelijk. Nu nog wel biologisch krachtvoer, maar je hoopt dat je het allemaal kan doen
met eigen ruwvoer. Bij voldoende gras, hoef je weinig brok bij te voeren. Keuper werkt met kruidenrijk
grasland, smalle weegbree en cichorei, klaver, die
zijn ingezaaid en de paardebloem komt van zelf.
Ook belangrijk voor droogtegevoeligheid vanwege
andere beworteling. Het organischestofgehalte van
zijn grond neemt toe, omdat er geen mais meer
wordt geteeld. Grasland is sowieso beter voor het
organischestofgehalte, dat ook door weiden toeneemt, in zijn geval tot 7-8 %. Dit is erg belangrijk
voor vochtopname door de gewassen.
Hoe ver ben je nu in de omschakeling naar biologisch? ”De grond is in omschakeling sinds juni 2018.
Per 1 juni 2019 zijn de koeien in omschakeling en
moet ik biologisch krachtvoer voeren. Per 1 december ga ik biologische melk leveren. Voor vlees duurt

de omschakeling een jaar, voor melk een half jaar.
Vanaf aanvraag/registratie duurt de omschakeling
ongeveer twee jaar. Het kan iets sneller, maar dan
moet je wel in het voorjaar omschakelen. Zo kun je
prima samenwerken met een biologische akkerbouwer, die jouw biomest wil afnemen en die voor jouw
klaver en luzerne voor krachtvoer wil verbouwen.
Maar ook daar zit een limiet aan het aantal dieren
per hectare.
Mest wordt gebruikt op eigen bedrijf. Doordat het
aantal koeien is verminderd, is er geen overschot
meer. Er is overigens een tekort aan biologische
mest. Biologisch-dynamische boeren mogen nog
minder mest op het land brengen, dus die hebben
vaak nog wel mest over. Een bioboer mag wel gangbaar stro gebruiken, maar uitsluitend om te strooien
en niet om te voeren. Er is ook een tekort aan biologisch krachtvoer. Bijkopen van ruwvoer is in deze regio wat lastiger, dan in het noorden. In het noorden
van Nederland zijn wel akkerbouwers die omschakelen. Ook kwaliteit is bepalend. Ruwvoer uit natuurgebieden is kwalitatief niet altijd aan de maat. Daarom wordt dat ook vaak gebruikt in potstallen. Vanaf
juni moet Keuper biokrachtvoer verstrekken. Dat is
twee keer zo duur, maar hij krijgt
dan nog wel de gangbare prijs. En
ook heeft hij nu minder dieren. Dit
is allemaal ingecalculeerd voor de
omschakeling van gangbare naar
biologische bedrijfsvoering. Maar
de verkoop van zijn fosfaatrechten geeft mogelijkheden om dit te
financieren. ”Ik word uiteindelijk
niet veel beter van de omschakeling, maar ook niet slechter en ik
heb 30 koeien minder, dus minder
werk”.

bodembiologie, dan kun je je afvragen of je die mest
wel in streepjes moet leggen. 110 kuub plekgewijs
en dan weer een stukje niks. Dat is hartstikke zout.
Mest is anaeroob en wanneer je dat in de grond
stopt, dan creëer je een zuurstoftekort”.
De biodiversiteit neemt toe met Keuper’s manier
van werken. Hij heeft aanplant gerealiseerd langs
kavels: een rij knotwilgen langs de sloot en een
meidoornhaag langs de kavel aan de weg, die mooi
aansluit op bestaande haag rondom de boerderij.
Ook de kenmerkende veldesdoorn in deze streek
is aangeplant. Die wilgenrij loopt midden door de
kavel, de schaduw valt op de sloot. Wilgen zijn ook
voederbomen. Wanneer je dit later opneemt in een
beheercontract, dan moet je de bomen weer afrasteren, want dan mag het vee er niet aankomen.
Dat zijn dus tegenstrijdigheden in het beheer. Voederbomen zijn mogelijk vooral voor geiten. Dat zijn
knabbelaars en koeien zijn grazers. Wanneer gras
te pittig is, dan hebben ze aanvulling nodig van elementen en zoeken ze zelf dit voer op. Koeien eten
ook waterlot van linden, wanneer ze naar buiten
lopen. Linde is een smakelijke boom en past ook in
voedselbosfilosofie. Er is heel veel gaande op dit gebied, ook boeren zijn er mee bezig.

Keuper heeft dit jaar vrijstelling van
mestinjectie. ”Als je kijkt naar de
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Vraag aan Keuper: waarom doe je dit? ”In de eerste
plaats omdat ik het zelf leuk vind, niet vanwege een
beheerovereenkomst. Probleem is wel, dat wanneer
bijvoorbeeld de knotwilgen groter worden, dan
gaat het af van je beteelbare oppervlakte. Van de
54 hectare kadastrale oppervlakte, heb ik dan nog
maar 53 hectare grasland. Dus dan moet je daar wel
weer voor een hectare mest afvoeren, daar zijn boeren wel huiverig voor. Boeren moeten eigenlijk de
garantie vooraf hebben, dat wanneer ze een boom
planten op hun land en deze later verplaatsen, dat
ze hiervoor niet gestraft worden door vermindering
van hun gebruiksoppervlakte. Goed gedrag wordt
zo bestraft (de oppervlakte van landschapselementen wordt van gebruiksoppervlakte afgetrokken en
daarvoor moet de boer dan extra mest afvoeren
en dus extra kosten maken)”. Voorbeeld: Keuper
heeft een hoogstamboomgaard van 0,27 hectare.
Om alle bomen zijn cirkeltjes gemaakt en blijft er effectief maar 0,12 hectare grasland van over. Men is
wel bezig dit te veranderen. Wanneer je boeren de
gelegenheid wil geven om hun bedrijf in te passen
in het landschap zou hiervoor meer flexibiliteit moeten komen.

Grondgebonden landbouw

De huidige definitie van grondgebonden landbouw
vindt Keuper verschrikkelijk: 65% eiwit van eigen
land. Dus als je er maar veel kunstmest opgooit, dan
heb je veel eiwit van eigen land. Definitie van FrieslandCampina voor volledig weiden: 120 dagen per
jaar, 6 uur per dag naar buiten. Keuper noemt dat
een uitloopje, want ze voeren volledig op stal. Wanneer ben je grondgebonden? ”Veel boeren zouden
wel willen boeren zoals ik doe, maar mijn opa had 32
hectare land. Dat is een mooie uitgangspositie, de
meeste jonge boeren hebben niet zo’n opa.”
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Grondgebondenheid
Grondgebondenheid van melkvee kent veel definities. De definitie van de Commissie Grondgebondenheid voor de melkveehouderij in 2025 luidt kort
samengevat: minimaal 65% van het eiwit in het
rantsoen van de koe van eigen grond of huurgrond,
eventueel met buurtcontracten voor voer en mest
binnen een straal van 20 kilometer en maximaal 10
melkkoeien per hectare beweidbare huiskavel.
”Maar wat je nu wel ziet, is dat het systeem van
fosfaatrechten niets met grond te maken heeft,
maar gekoppeld is aan het bedrijf. Het is jammer
dat er niet gekeken wordt naar een oplossing voor
de gehele problematiek. We gaan over het fosfaatplafond, en hup we gaan aan fosfaatrechten doen.
Vroeger moesten we het melkquota doen. Aanvankelijk kon je als boer 20.000 kg melk per hectare
bijkopen, dus voor uitbreiding moest je grond bijkopen. Later is die relatie doorgeknipt, men kocht
wel quotum bij, maar geen grond. Het zou beter zijn
om een norm te stellen aan productie van hoeveelheid melk per hectare, bijvoorbeeld 15- 20.000 kg
melk. Maar dat dan wel gefaseerd te doen, want anders draai je bedrijven de nek om.”

Toekomst

Keuper heeft geen ambitie om sterk te groeien, althans op dit moment niet. Hij kijkt vooral naar besteedbaar inkomen en het liefst met zo weinig mogelijk koeien. Veel boeren worden geadviseerd om
hun bedrijf te laten groeien door meer koeien te
gaan houden. Dat is het leidende principe geworden. Hij is nu 39, maar wanneer hij 15 jaar jonger
zou zijn, had hij wellicht andere ambities gehad. In
die tijd werkte hij samen met zijn vader fulltime op
het bedrijf. Dat is nu anders, hij staat er veel meer
alleen voor. Hij heeft drie kinderen en zijn vrouw
werkt drie dagen buiten de deur. Dan ga je anders
kijken. Ook is er geen sprake van een generatiecon-

flict. Keuper zet in feite de lijn van zijn vader door.
Meebewegen met de tijd. Zijn vader had vroeger de
meeste koeien van het dorp, nu wellicht het minste
aantal. Daarmee denkt hij zelf zijn tijd vooruit te zijn.
Op het bedrijf zijn ook landschapselementen verwijderd door henzelf. Nu zou je dat niet meer doen,
maar op dat moment dacht je goed bezig te zijn. Het
werd van je gevraagd. Vader is nog sterk betrokken
bij de hoogstamboomgaard, kent alle oude rassen
uit zijn hoofd. Vader heeft een pioniersmentaliteit.
Hij liep altijd een beetje voor de muziek uit. Hij was
een van de eerste met een voermengwagen, een
van de eerste met de krachtvoercomputer. Beide
zijn nu afgeschaft.
De statistieken tonen aan, dat er steeds minder boerenbedrijven komen door bedrijfsbeëindiging, dus
er komt dan ook meer landbouwgrond vrij. Boeren

hebben de keus om hun areaal te vergroten of landbouwgrond om te zetten naar zonneweiden.
Keuper heeft daar geen interesse in. Zijn echte interesse ligt bij koeien en bij gras en heeft geen sympathie voor zonneweides. Deze zijn alleen rendabel
vanwege subsidies en dus niet duurzaam en werken
verstorend voor de landbouw. Daarnaast krijgt de
bodem onder de zonnepanelen geen licht, dus die
gaat dood. Eerst de daken maar eens volmaken.
”Veel boeren voelen zich niet gewaardeerd. Ze hebben een kerngezond bedrijf. FrieslandCampina kan
wel een cent meer betalen voor de melk, maar zonder waardering lost dat hun probleem niet op. Dit
speelt ook een belangrijke rol bij bedrijfsopvolging.
Boeren zijn altijd de gebeten hond.”
Kruidenrijk grasland met bomen
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Interview Eric Ketelaar,
akkerbouwer in Varsselder

Eric Ketelaar

De boerderij aan de rand van het dorp Varsselder is
gebouwd in 1885. Vader Ketelaar en zoon Eric Ketelaar zijn beiden aanwezig bij het gesprek. Sinds kort
weten de Ketelaars, dat Johannes Ketelaar uit Azewijn deze boerderij heeft gekocht op een veiling.
Daarna overgenomen door de zoon van Johannes,
de opa van Eric. Vader Ketelaar is in 1959 begonnen
met drie hectares eigendom en een paar bunder gepacht, 6 koeien, 10 varkens, 600 kippen. Daarna is
het vrij hard gegaan. In 1973 was Ketelaar een van
de eersten met een ligboxstal, 60 koeien en de eerste melktank. Opa is maar 65 jaar geworden. Het
bedrijf is snel gegroeid van 6 naar 70 stuks melkvee.
Later in 1995 pachtte en kocht Eric boerderijen, respectievelijk in Suderwick en in Hennweiler (Duitsland). Nu is hij als biologische akkerbouwer weer
terug op het familiebedrijf.

Geschiedenis

In 1983 is Eric in het bedrijf gekomen. In die tijd werd
ook het melkquotum ingevoerd. De stal werd uitge24

breid, maar in verband met het quotum kon deze
niet vol. ”In die tijd, in 1987, zijn we ook begonnen
met het verwerken van onze melk tot diverse zuivelproducten. Dit was interessant omdat we dicht bij
enkele dorpen woonden. Op deze manier konden
we een meerwaarde geven aan de melk.
Een 8-tal jaren maakten we zure producten, zoals
yoghurt, karnemelk, boter en kwark. We hadden
een winkeltje aan huis en verkochten daarnaast ook
nog boerenkaas, eieren en honing. Een voorloper
van de huidige landwinkels. Door het winkeltje, het
verwerken van de melk en de eigen verkoop werd
het quotum verruimd, dus konden we meer koeien
houden op deze locatie. We verwerkten 100.000
liter melk per jaar aan zuivelproducten. Het was allemaal handwerk en erg arbeidsintensief, dus mijn
vrouw en mijn moeder waren er erg druk mee. Ook
moesten we veel investeren vanwege de steeds hogere ”hygiëne-eisen”.
De Ketelaars besloten om hun strategie te wijzigen. In die tijd hadden ze 40 ha grond verspreid
van Zeddam tot aan Varsseveld, verspreid over 19
locaties. Bedrijfseconomisch is het beter alle grond
bij elkaar te hebben. Er werd gekeken naar andere
locaties, ook in het buitenland, zoals Denemarken
en Duitsland, maar uiteindelijk kwamen ze terecht
in Suderwick, op 15 kilometer afstand van Varsselder, net over de grens. Eric: ”Daar hebben we 170
koeien gemolken op 40 ha grond. En ook nog eens
10 – 15 ha spinazie verbouwd voor de Iglo. Dat was
zeer intensief. Vader verzorgde hier in Varsselder
de jongvee-opfok. Totdat de MKZ kwam. Hierdoor
werd alles niet gemakkelijker. Toen we naar Duitsland gingen was net de grens open en dachten we
nu wordt alles gemakkelijker, maar nee. Dus door
de MKZ ontstonden erg veel regels: extra bloed
tappen, exporteren van vee werd lastiger, elk land
beschermt toch zijn eigen zaken zo bleek. Toen
zijn we gestopt met jongvee-opfok in Varsselder en
overgegaan naar het houden van rosékalveren. Dat
heeft vader jaren gedaan. Dus in Varsselder geen

jongvee meer. Al het vee werd in Suderwick gehouden. Daar hebben we uitgebreid tot 170 melkkoeien.
Het was een pachtbedrijf, maar we wilden toch een
bedrijf in eigendom hebben. Daarom hebben we
zes jaar geleden in Zuid Duitsland een akkerbouwbedrijf gekocht van 100 hectare. Ik ben toen met de
melkkoeien gestopt. Doordat het quotum nog geld
waard was, kon ik herinvesteren in Zuid Duitsland.
Vader had hier nog steeds in Varsselder het bedrijf
van 30 hectare grond met de rosékalveren”. De
vraag was toen hoe verder met de locatie in Varsselder? De boerderij lag dicht tegen het dorp aan,
er waren veel gebouwen die gerenoveerd moesten
worden en op de daken zat asbest. Negen jaren geleden werd besloten gebruik te maken van de roodvoor-rood regeling (bedrijfsgebouwen slopen met
het recht op kavels voor nieuwe woningen). Eric:
”Toen dachten we, dat hebben we zo rond en dan
investeren we dat geld in Zuid-Duitsland. Alleen dat
rood-voor-rood heeft wat langer geduurd, vanwege
de recessie. Er was geen interesse voor een bouwkavel. We konden geen bouwkavel verkopen en waren min of meer genoodzaakt om de eigen gebouwen voorlopig te laten staan.
Toch de financiering doorgezet in Zuid Duitsland.
Toen we daar begonnen was de graanprijs € 21,00/
ton/ha, maar die zakte tot € 13,00/ton/ha. De kosten
stegen steeds meer en de graanprijs bleef slecht.
Er kwam een koper die interesse had in dit bedrijf.
Uiteindelijk toch besloten om het bedrijf in ZuidDuitsland te verkopen. Met spijt werd dit besluit
genomen. ”Vader en ik zijn boer in hart en nieren.
Dat is ook wel de bottleneck. Kost wat het kost willen doorgaan, en dat is niet altijd een rationele keuze. Per 1 januari 2018 is het bedrijf verkocht in Zuid
Duitsland en inmiddels is de pacht ook afgelopen in
Suderwick.”
”Wij hebben in al die jaren veel aangepakt wat gevolgen had voor de bedrijfsvoering. Voor twee jaren

terug hadden we nog 170 ha grond. Nu teruggebracht naar 25 ha. Er is nogal wat gebeurd”.
”Toen kwam er uiteindelijk een koper voor de bouwkavel. Die werd verkocht met als consequentie het
slopen van de schuren. Toen hebben wij opnieuw
naar een locatie gezocht om rosékalveren te houden, want dat deden we met plezier. Maar hier toch
vanaf gezien. We hebben nu nog één bouwkavel.
Sinds kort hebben we besloten om er zelf een woning te bouwen.”

Keuze voor biologische akkerbouw

”Drie jaar geleden was ik hier bezig met bloemrijke
akkerranden. Daar hadden we wel wat moeite mee.
Waarom krijgen we voor een goed product slechte
prijzen en waarom geven ze voor de bloemetjes en
bijtjes wel veel geld uit? Waarom stimuleren ze niet,
dat boeren goede prijzen krijgen? Gangbaar boeren
is niks mis mee. Ook in de gangbare landbouw leveren we een hoogwaardig product met weinig spuitmiddelen.”
Nu hebben de Ketelaars 25 ha land voor biologisch
akkerbouw met ”akkerranden”, en zijn nu ook druk
met agrarisch natuurbeheer. Eric: ”En we hebben
nu een saldo waar door het weer leuk wordt om te
boeren. Ik heb respect voor jonge boeren, die nog
gas willen geven. Eerlijke prijzen moeten ook met
gangbaar boeren gerealiseerd kunnen worden.”
Ketelaar heeft alleen maar zomergraan. Dit jaar tricitale, waarvan tweederde deel onder agrarisch natuurbeheer valt. Dit betekent: van de vijf jaren moet
je vier jaren graan telen en één jaar iets anders. Tot
nu toe heeft Ketelaar nog niet zo gewerkt. Hij doet
het nog maar drie jaar. Onkruiddruk speelt wel een
rol bij de biologische teelt. Dat is nu de uitdaging.
”Biologisch en gangbaar komen steeds dichter bij
elkaar. Je moet deze stap durven nemen. De burger
is tegen spuiten en grote stallen maar in de winkel
kopen ze de goedkoopste producten.”
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Energietransitie

Naar de mening van Eric Ketelaar heeft elektrisch de
toekomst. Hij bouwt nu een energieneutraal huis.
Zelfvoorziening is de toekomst, maar naar zijn mening kan dat alleen bij een nieuw huis. Op de vraag
of hij grond zou willen gebruiken voor zonneweiden, antwoordt hij: ”Geen zin in, te veel weerstand!
En we moeten de oppervlakte landbouwgrond daar
niet voor gebruiken.”

Akkerrand

”Voor de organischestofvoorziening van mijn land
voor graanteelt gebruik ik de mest van mijn broer’s
biologisch varkensbedrijf. Als biologische akkerbouwer mag ik nog 1/3 deel gangbare mest aanvoeren,
omdat er gewoon te weinig biologische mest is. Ik
heb nu een kleine onderneming vergeleken met wat
ik vroeger had en deed, maar ik heb er veel plezier
in. Ik doe nu ook mee aan het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer, die hebben wat subsidie beschikbaar
gesteld. Deze subsidie heb ik voor een deel kunnen
gebruiken bij mijn aangekochte machines.
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg
DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage
te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve
samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven
voor nodig, maar ook met de waterschappen om de
knelpunten op het gebied van water op te lossen. Te
denken valt aan verontreiniging van het water met
te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, bodem en kringlopen, te veel dan wel
te weinig water.
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Triticale (kruising tussen tarwe en rogge)

Slotwoord van Eric:

Elke boer heeft zijn eigen calculator!
Niet de omzet maar de verdiensten maakt het
plezier!
Gebruik altijd je ”boeren” verstand!

Gert Lammers,
veehouder op Sinderen

toen al vernieuwende dingen. Nu is het een volledige melkveehouderij. ”Vader was een varkensman,
samen met een zwager ook een varkensbedrijf begonnen in Groningen en later geswitcht naar de
melkgeitenhouderij.”

Bedrijfsvoering

Gert Lammers

Aan de muur van het kantoor van Gert Lammers,
melkveehouder op Sinderen, hangt een foto van
een boerenfamilie. Gert: ”Die boer ken ik niet, maar
ik weet zeker dat hij net zo trots is op zijn bedrijf,
zoals ik nu ook ben!” Opa Lammers is hier op het
bedrijf aan de Wissinklaan begonnen. Hij had eerst
een bedrijf verderop aan de Sinderenseweg. Toen
de pachter hier stopte, heeft hij het over kunnen nemen. ”Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.
Opa is toen verder gegaan met mijn vader.” Gert is
hier geboren, het was niet vanzelfsprekend dat hij
in de voetsporen van zijn vader trad, maar het was
wel een zeer bewuste keus. ”Ik ben na de havo naar
de Hogere Agrarische School in Dronten gegaan en
toen heb ik gedacht, zoals het daar in de polder kan,
zo kan het hier in de Achterhoek ook. Zo heb ik het
bedrijf opgezet en daarom is het geworden, zoals
het nu is.” Het bedrijf is na komst van Gert behoorlijk veranderd, hij is meer ondernemer dan zijn vader
was. Hij houdt ervan om dingen uit te zoeken. Vader en opa hadden een gemengd bedrijf met onder
andere varkens, maar ook groenteteelt. Ze hadden

”Wij hebben in de familie een ondernemersgeest:
dingen doen! In de begintijd werd er 28 hectare gepacht, maar nu bijna 90 hectare in gebruik, waarvan
een derde reguliere pacht, een derde liberale pacht
en een derde eigendom. Het verschil tussen liberaal
en regulier is, dat reguliere pacht is voor 40 jaar en
liberaal voor zes of twaalf jaar. Pacht gaat soms ten
koste van de grond , die wordt dan teveel ”uitgewoond”. Ik ben dus begonnen volledig als pachter.
Nu heb ik de grond van de buurman kunnen kopen.
De verbondenheid met eigen grond is zo sterk, dat
kun je niet beschrijven. Dat heeft ook een emotionele waarde. Rentmeesterschap is onze manier van
omgaan met het bedrijf.
Er is de afgelopen tien jaren wel het nodige veranderd. Ik vond destijds, dat de koeien niet oud genoeg werden en teveel topsporters waren. Nu is het
meer in balans. Dat kon ik bij de pure Friezen en Holsteiners niet meer vinden omdat die zo op melk zijn
gefokt. Ik ben toen met kruisen begonnen. Koeien
verkoop ik nu als ze acht tot negen jaren oud zijn,
vroeger al met vijf jaren. Dus ik probeer de leeftijd
met drie jaren te verlengen, maar dat lukt dan soms
weer niet door de fosfaatregeling, waardoor je in
één keer weer vee moet verkopen. Ik heb nu mijn
jongvee moeten minimaliseren. Nu 150 stuks melkvee op 90 hectare, dat past mooi in de balans. Wij
verbouwen gras en mais voor ons ruwvoer. Dat
doen we in combinatie met een aardappelboer,
waardoor we roulerend landgebruik en wisselteelt
kunnen organiseren. FrieslandCampina wil dit eigenlijk niet, die willen graag meer blijvend grasland. Ik
heb een wat andere visie: grond kun je met elkaar
gebruiken, dat hoef je niet per se alleen te doen.”
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Rentmeesterschap en ondernemerschap liggen in
elkaars verlengde, maar regelgeving kan dat belemmeren. ”Als de regels echt goed zijn, dan moeten
we bijsturen. We voldoen aan de wet, maar ik wil
wel proberen de lange lijn en de balans vast te houden. Sommige boeren kunnen leven van 60 koeien,
maar dat is bij ons anders. Ik zou er dan een baan bij
moeten hebben. Wij moeten pacht betalen en dus
rekening houden met de waarde van de grond. Dat
is een groot verschil met eigendomsboeren, dus de
rendementseis is hoger bij ons.”
Past kringlooplandbouw in uw filosofie? ”Volgens
mij doen wij niet anders, ik doe al zes jaar mee met
Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). We kunnen cijfers nog niet echt laten zien, dat is wel een
heel gepuzzel. Er zijn zoveel aannames, dat het werkelijke rendement moeilijk te bepalen is.”

Toekomst

Hoe ziet Lammers de toekomst? ”Als ik nu 30 of 60
jaar vooruit moet, dan zou ik tien bedrijven van het
soort zoals ik er nu één van heb (in één blok, met
een kringloop en een goede balans) wel tien bij elkaar willen hebben in een cluster. Dan kun je goedkoper inkopen, maar dan moet je wel andere boeren zo gek zien te krijgen om mee te doen. In dat
geval wel voor hele Achterhoek. Dan heb je op elke
plek zo’n 150-200 koeien en dan kun je met gezamenlijk mechanisatie en voercentra werken. Dat is
mijns inziens het toekomstplaatje: dan komt er ergens een hele grote stal. Als dat niet lukt blijft boeren een hobby-matige activiteit. FrieslandCampina
is al een coöperatie, en daarbinnen zou je dan clusters kunnen maken. Ik heb het allemaal pril meegemaakt, maar ik heb het nog niet meegemaakt, dat
het wordt doorgezet. Niet iedereen is bereid om zijn
eigendomswaarde op te geven en in te brengen. Ik
kijk hoe dingen gaan en ik zeg niet hoe het moet.”
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De opvolging van Lammers is nog niet bekend. Mijn
jongens springen altijd bij, dat gaat allemaal vanzelf.
Wij zijn niet gemechaniseerd. Ik heb alleen maar een
shovel en doe alles met de loonwerker, maar we zijn
wel geautomatiseerd. Alles met de computer, camera’s, dus ook met melkrobots. Dat doen we al tien
jaar. Het geeft de koe zo veel vrijheid. Afgelopen
winter zaten we vrij vol, dus veel koeien. Soms staan
ze dan te lang bij de robot, je moet dan het optimum
zoeken.”

Agrarisch natuurbeheer

De grond van Lammers is niet helemaal aaneengesloten. ”Ik had destijds graag Meurs van de gemeente willen kopen, maar dat moest een landgoed
worden. Landschappelijk is het toch het mooiste,
dat de koeien van de stal zo op het land kunnen.
Daar hebben we toen vijf jaar aan getrokken, dat is
helaas niet gelukt. Maar nu hebben we het land aan
de overkant van de weg. Het land grenst wel aan
het natuurgebied. We hebben dan kleinere percelen, dat heeft zijn nadelen. Agrarisch natuurbeheer
heb ik zes jaar gedaan van 2001 tot 2007. Toen ik de
grond van Meurs niet kon krijgen, heb ik gezegd tegen de gemeente: ik heb tien hectare natuurbeheer,
nu ik die tien hectare van Meurs niet kan krijgen heb
ik die oppervlakte nodig voor mijn bedrijf, dus houd
ik op met natuurbeheer. Maar vorig jaar er toch
weer mee begonnen. Ik heb nu meer land en minder bezetting, dus dan kan het weer. Je wilt het wel
graag, maar die ruimte moet er ook zijn.”
Kruidenrijke graslanden pas ik beperkt toe, met
name in hoekjes. Met mijn buurman heb ik de afspraak dat ik een deel van zijn grond gebruik en hij
heeft daar tegenovergesteld dat ik een deel van
mijn grond kruidenrijk maak. Dat maai ik dan ook
later in het jaar en dan heb je een win-winsituatie.
Hij heeft meer biodiversiteit om het huis, geen werk
meer met zijn eigen gras, dat regel ik nu allemaal
voor hem. ”

Zo vind ik ook, dat boeren de wegberm mee kunnen
tellen in hun gebruiksoppervlakte, wanneer de boeren eenzelfde oppervlakte inzaaien als kruidenrijk.
De boer maait dan voor de gemeente Dit is voorgesteld in de VKA, ik zie dat als een kans. Wellicht
iets, dat de Plattelandsraad kan meenemen. Geldt
ook voor grond onder bomen, dat zijn win-win situaties, want het vermindert het bermmaaisel afval. En
mensen worden zo ook zelf verantwoordelijk voor
hun eigen omgeving.”

FrieslandCampina

”Wij doen aan weidegang, en de koeien kiezen zelf
of ze en wanneer ze weer naar binnen willen, ook ’s
nachts. FrieslandCampina stelt ook eisen, maar stelt
daar ook iets tegenover. Feitelijk is FrieslandCampina een verlengstuk van je bedrijf. Ik heb zelf tien jaar
in het bestuur gezeten. De marketing van FrieslandCampina moet de melk vermarkten en meerwaarde
geven. Dat geldt niet voor alle bedrijven, want maar
20% van de melk blijft in Nederland en 80% moet dan
op een andere manier. Ik verwacht signalen van
FrieslandCampina vanuit de markt. Ik heb tien jaar
gefokt op hoog eiwit in de melk. Dan moet dat wel
overeind blijven, anders zit ik er mee. Men kan alles
aan ons vragen, maar nooit de snelheid van schakelen. Dat mag je van een boer nooit verlangen.”
U bent geen biologisch bedrijf? ”Nee, dat past niet
in het plaatje. Biologisch zal altijd een niche markt
blijven, ik ben wel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. De winstmarge van biologische melk was veel
lager dan van gangbare melk. Maar als de marge er
niet is, moet het wel gepromoot worden, dus wat
heb ik er dan aan? ”
”Er is een onevenredigheid in beloning, wanneer je
kijkt naar de hele keten. Dan komen de producenten
er bekaaid af. Veel van de marge gaat op aan logistiek en retail.” Heeft u het gevoel ook, dat u als boer
ondergewaardeerd wordt en dat er onvoldoende
kennis is bij de consumenten hoe het in elkaar zit?
”De vraag is hoe je die omslag kunt maken. Dat kun

je alleen maar laten weten, wanneer je niets meer
afzet. Wij geven FrieslandCampina het mandaat om
er zoveel mogelijk uit te halen in de markt. Vroeger
hadden we minimum melkprijzen. Het hek was van
de dam, toen die afgeschaft werden. Ik geloof niet
dat die minimum melkprijs zo veel toevoegt. Verse
zuivel is nu de trekker in de supermarkt. Vroeger
gingen de overschotten in de kaas en zo, maar vorig
jaar is dat weggewerkt in de verse zuivel. Als je wilt
groeien, dan moet je voor je eigen afzet betalen en
dat vind ik een hele goeie.”

Energietransitie

LTO is van mening dat geen goede landbouwgrond
moet worden opgeofferd voor zonnepanelen. ”Het
is belachelijk, want zonne-energie wordt ook door
het gras opgevangen en CO2 daarin vastgelegd.
Maar dat wordt niet gewaardeerd. Niet doen dus,
die zonnepanelen op goede landbouwgrond. Beter
is het dit te doen op overhoeken, industrieterreinen,
afvalplaatsen. AgroGas, de mestvergister wordt ook
tegengewerkt. Als dat werkt, komen er wel andere
mogelijkheden.”
”Onze mestbalans klopt, we voeren zelfs nog mest
aan. Maar die vergister is een deel van de kringloop,
en het beperkt ook het gebruik van kunstmest.”

Bedrijf Lammers
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Bas en Els Kruisselbrink, biologische
varkenshouders in Westendorp

Bas en Els Kruisselbrink

Het bedrijf van Bas en Els Kruisselbrink is gelegen
net buiten de bebouwde kom van Westendorp en
voor een varkensbedrijf is dat eigenlijk een lastige
plek. Varkenshouderijen hebben te maken met ingewikkelde regelgeving vanwege mogelijke stankhinder. In het geval van de familie Kruisselbrink ligt
dat wat anders. Het is één van de weinige biologische varkenshouderijen in de gemeente Oude IJsselstreek; een heel bijzonder bedrijf met twee gepassioneerde eigenaren.

Geschiedenis

De Kruisselbrinks zijn nu 25 jaar varkenshouder,
waarvan 11 jaren biologisch. In 2003 en 2004 zijn ze
gaan rondkijken naar de mogelijkheden om hun bedrijfsvoering om te schakelen naar biologisch. ”Wij
zijn opgegroeid met de traditionele manier van varkens houden, maar dat ging ons steeds meer tegen
staan. De volle bezetting in de stal, de hele markt,
de overproductie en de manier van transporteren
naar het buitenland. Varkenspest hebben we ook
meegemaakt in 1998 en toen zaten wij ook op slot.
We zagen de veewagens op de A18 rijden, maar wij
mochten niks. Zes weken lang werd er geen var30

ken afgevoerd”. Bas Kruisselbrink kwam op zijn 18e
in 1982 van de Middelbare Agrarische School af, en
wat kun je dan met een paar bunder land? Vader was
al gestopt. Bas had toen een paar koetjes gekocht
en op de deel gezet. Paar schuren met varkens, een
schuur bijgebouwd en toen kwam de superheffing.
Je kon ten gevolge van alle regels eigenlijk niet verder met melkkoeien, tenzij je veel kon investeren en
dat geld was er niet. ”Dan sta je met de rug tegen de
muur. We waren begin 20, jong verkering en wilden
samenwonen en een huis kopen. Els kwam van Sinderen. Toen zijn we noodgedwongen gestopt met
koeien omdat we er geen melk bij konden kopen.
Dus toen verder gegaan met 750 vleesvarkens. Alles werd groter, en wij zaten erg dicht bij het dorp.
Alles teveel: biggen, vleesvarkens, mest, en de prijs
was slecht. Op een gegeven moment waren we naar
een open dag geweest en toen kwam het idee van
scharrelvarkens”.

Omschakeling naar biologische bedrijfsvoering

”Wij leveren aan de Groene Weg, de biologische tak
van de VION. Er zijn ook nog wel wat andere spelers.
Maar tot nu toe zijn er geen grote investeerders, die
de markt kapot maken. Bij de Groene Weg moet het
in balans zijn. Je kunt wel zeggen ik ga biologische
varkens houden, maar ja als er geen biologische biggen zijn?”
”Toen was het natuurlijk het mooiste om alle stallen
te slopen (asbest) en nieuw te bouwen, maar dan
wordt de hypotheek zo hoog. We hebben geen opvolger, anders hadden we dat wel gedaan. We hebben alle bestaande stallen verbouwd. Als wij nog 20
jaar moeten, dan zijn de stallen op en kunnen we
ze slopen. We hebben heel praktisch gedacht, iets
meer arbeid, maar een twee tot drie keer zo hoge
hypotheek zagen we ook niet zitten. Dus beter verbouwen en dan later maar slopen. Dus in feite bouw
je dan geen waarde op in het gebouw om later het

De Groene Weg
De Groene Weg is een slagersformule waarbij biologisch het uitgangspunt is. Groene Weg slagerijen
bieden een compleet assortiment biologisch vlees,
vleeswaren en andere producten en specialiteiten.
De Groene Weg is een zogenaamde ”Ketenregisseur” en heeft hierdoor optimale grip op het gehele proces van boer tot bord, op alle afzonderlijke schakels binnen het hele proces van boer tot
consument, van zaadje tot karbonaadje.
Biologische landbouw en veehouderij is arbeidsintensiever, de dieren krijgen meer tijd om op te
groeien en het voer dat de dieren krijgen is duurder dan in de gangbare veeteelt. Daarnaast hebben dieren die opgroeien volgens de biologische
manier meer ruimte in de stal en kunnen zij buiten
grazen en wroeten.
In Nederland controleert de organisatie
Skal of producten echt biologisch zijn. Producten
die biologisch zijn, krijgen het EU bio logo. Om te
controleren of de producenten zich aan de regels
hebben gehouden, brengen de inspecteurs controlebezoeken aan boeren en producenten, zowel
aangekondigd als onaangekondigd. Ook het papierwerk wordt grondig nagepluisd.
bedrijf te kunnen verkopen, maar daar leent de locatie zich ook niet voor. Te dicht bij het dorp, burgerwoningen en een camping. Overigens merk je er
bijna niets van door het extensief gebruik. Nu 500
dieren, dus we zijn terug gegaan in het aantal dieren. Je kiest heel bewust een andere weg. Minder
werk, meer plezier. We doen hetzelfde als Boer Jos,
de gladiolenboer uit het programma van Yvonne
Jaspers, ”Boer zoekt Vrouw”. Die had ook overal
grond gehuurd, wel 200 ha, maar nu gestopt, alleen
zijn huisperceel nog. Geen personeel meer, kan het
beter overzien, meer werkplezier en minder zorgen.
Waarom moet het allemaal zo groot? Wij zijn een
exportland, het gaat om volumes. Iedereen moest

mee, maar er lijkt nu een kentering te komen. Je
moet daar ook een type voor zijn. Veel boeren denken in hun hoofd en hart anders. Het thema was
na de oorlog, nooit geen honger meer en mensen
moeten gevoed worden, dus produceren. Dat is nu
niet meer zo aan de orde. Als je nu vlees koopt bij de
Aldi of de Plus, dan vraag ik waar het vlees vandaan
komt. Niet meer uit Nederland is het antwoord, dus
in het buitenland kunnen ze het ook. Er wordt dan
gigantisch gesleept met producten. De hammen uit
Italië liggen hier ook in de schappen.
Bij de consument moet ook de knop om. Wat in de
regio wordt geteeld of gefokt, laten we dat ook in
de regio opeten. Dat is ook kringloop, de consument
maakt er deel van uit. Het percentage dat door de
consument aan voeding wordt uitgegeven is niet
veel, vergeleken met wat aan auto en telefoon
wordt besteed. De gemiddelde consument denkt bij
het kopen van vlees niet aan een dier. De onwetendheid is erg groot. Wij krijgen veel kijkers hier, en dan
zeggen de meesten dat ze biologisch vlees te duur
vinden. Dan leggen wij ze uit, waarom biologisch
vlees wat duurder is dan een kiloknaller in de winkel. Wij hebben drie keer zoveel ruimte nodig voor
onze varkens en duurder voer. We hebben hier een
winkeltje, waar we ook voorlichting in geven en uitleggen waar het verschil in zit. Men weet vaak ook
niet hoe het er aan toegaat bij een megaboer in de
schuur. Je kunt je ook afvragen wat de regio nodig
heeft voor eigen vleesvoorziening in plaats van het
overal vandaan te slepen. Mensen zien nooit varkens! Mogen niet in de stallen komen. Wij hebben
hier een vleesautomaat, de consument kan meteen
zien waar het vandaan komt. Bij de slagers van De
Groene Weg kun je ook in de vitrine zien waar het
vlees vandaan komt. Bijvoorbeeld in de slagerij in
Nijmegen kun je lezen, dat het vlees van Bas Kruisselbrink komt”.
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Varkens van
Kruisselbrink
Het bedrijf heeft een mooie schaalgrootte, relatief
klein. De Kruisselbrinks hebben er allebei nog een
baan bij. De afzet is geregeld en de aanvoer van biggen ook. ”Werken buitenshuis was voor ons, vroeger een bittere noodzaak. Nu kunnen we het goed
overzien. Over een paar jaar stoppen we met onze
banen buitenshuis”.
Het bedrijf heeft een keurmerk van Skal. Alles wordt
gecontroleerd: stal, aanvoer, afvoer, stro, grond,
mest en medicijngebruik. Bijvoorbeeld barbequevlees in de automaat wordt geslacht door Heinen in
Zelhem. Die heeft ook een Skal-certificaat. Hij mag
alleen biologische kruiden gebruiken. Kruisselbrink:
”Er is wel een bepaalde foutmarge. Als er een keer
iets onverhoeds verkeerd gaat, krijg je een aantekening, en dan komen ze wat vaker controleren. Een
voorbeeld is het bestrijdingsmiddel madendood,
dat niet meer mag. Dat heeft nogal wat consequenties. Je moet het weten, je moet het registreren,
en dan corrigeren. Sterke controle moet. Dat is ons
32

behoud. Fraude is altijd mogelijk, maar biologische
boeren zijn ook een bepaald soort mensen. Het onderwerp is nu hot, dus wij zijn soms wat bang, dat
het ook de verkeerde mensen kan aantrekken. Je
moet het niet doen alleen om het geld. Biologische
boeren zijn niet van het geld, maar meer van de natuur en dierenwelzijn”.
Hoeveel gangbare varkenshouders komen bij jullie
kijken, is daar meer belangstelling voor? ”Ja, maar
ik word nu wel wat voorzichtiger. Vaak komen ze via
de voerleverancier. Dan komen ze en vaak is de eerste vraag wat brengen die varkens op? Dan denk ik,
waar kom je hier nou voor? Voor de centen, of om
de bedrijfsvoering te zien?”

Gangbaar of biologisch?

De discussie gaat verder over de verschillen tussen gangbaar en biologisch. Gangbare boeren voelen zich net zo betrokken bij hun bedrijf. Sommige
hebben bewust niet gekozen voor biologisch, maar
kiezen wel heel bewust voor bijvoorbeeld een lan-

gere levensduur van hun melkkoeien, en dat is ook
duurzaam. Kruisselbrink: ”Dat klopt, maar kijk ook
eens naar die oranje gespoten velden! Dat is ook
een soort traditie geworden, terwijl de buurman
hiernaast zegt: ik vind dat zo’n waanzin en ik ga dat
niet doen. Overigens heeft het een grote invloed op
de publieke mening. Maar nu kunnen de mensen dat
zien. Maar hoe vaak zien ze het niet; kijk maar naar
het spuiten van de aardappels”.
”Ik zal de gangbare sector nooit afkraken, maar ik
merk wel, dat wij heel ontspannen kunnen boeren.
Je merkt aan alle regelgeving welke hoek ze in willen. Dierenwelzijn, biodiversiteit, toeslagen, EKOkeurmerken. Wij voldoen daar inmiddels aan en
vangen dat veel gemakkelijker op. Maar wij moeten
ook steeds alert blijven. Biologische boeren zijn zich
meer bewust van het vinden van de balans tussen
grond, bedrijfsoppervlak, aantal dieren en een redelijk inkomen”.
”Met 500 biologische varkens hebben wij veel meer
werk dan vroeger met de 750 gangbare varkens. De
bedrijfsvoering is heel arbeidsintensief.” Wat gebeurt er met de mest? ”Er is vraag naar biologische
grond. Ik heb nog 9 hectare eigen land, daar verbouw ik gras op, dat ik verkoop als biologisch gras.
Dat bemest ik zelf. Wat ik over heb, dat gaat naar
Natuurmonumenten in Montferland. Die hebben
daar heel veel granen waar in het voorjaar de mest
naar toe gaat en ik in de zomer het stro terug haal.”
”Wij hadden vroeger al een mestsilo, die ik gebruikte voor de mestafzet. Daarmee kan ik vraag en aanbod afstemmen. Die heeft z’n rendement al op gebracht. Dus wij doen niet mee aan de mestvergister
in Varsseveld. De mest moet naar biologische grond,
ik mag het niet naar niet-biologische grond brengen!
Dus niet naar de buurman met gangbaar maisland.
In de biologische akkerbouw mogen ze nog 65% biologische mest aanvoeren en de rest mag nog regulier. Maar dat gaat natuurlijk naar 100%.

Energiegebruik? ”Wij hebben het asbest verwijderd,
en meteen zonnecollectoren op het dak aangebracht. Wij zijn nu bijna energieneutraal. Maar ook
hebben wij minder ventilatie nodig vanwege onze
biologische bedrijfsvoering omdat de varkens veel
buiten zijn. Onze voermachines zijn min of meer geautomatiseerd.”
”Onze varkens hebben binnen stro. Vanwege ziektepreventie moeten we veel schoonmaken en door
onze verbouwde stallen is dat veel handwerk. We
kunnen er niet in met een machine. De veterinaire
kosten zijn laag, bijna nul. Vanwege meer weerstand. Vanaf de vierde dag moet zo’n biggetje al
naar buiten kunnen. Het kraamhok, waar de zeug
ligt moet ook een uitloop naar buiten hebben, dat
kweekt weerstand. Dat zie je hier terug, geen hoest
of dunne mest.”
”Biologische varkens groeien iets minder hard en
blijven ook langer bij de zeug. De zeug heeft daardoor ook meer rust. De big komt hier na vier weken in een opfokstal, dan is hij tien weken oud en
al 25 kg kilo zwaar. Hier blijven ze daarna ongeveer
vier maanden en dan zijn ze op aflevergewicht. De
varkens hebben het erg goed en zijn ook wat meer
gespierd. Sommige handelingen zoals staart- en
tandjesknippen zijn verboden. Ze moeten uitloop
hebben naar buiten, en bij de fokker begin april tot
eind november in de wei. Dat lukt hier niet, wij hebben verharde uitloop.”
”Ieder heeft zijn eigen drive. Wij hebben naar ons
hart geluisterd en voelen ons hier goed bij. Onze
zoon wil niet in het bedrijf. Anders hadden we naar
Drenthe of naar het buitenland gemoeten, dus wij
hebben voor onszelf gekozen. Maar voorlopig blijven we er wel bij werken. Hier is de afwisseling fantastisch. Dit is wat we kunnen en wat we willen.”
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Henk Rougoor, veehouder in Varsseveld

Henk Rougoor

Henk Rougoor is melkveehouder. Hij is vierde generatie op de boerderij, gebouwd in 1895, aan de
Rademakersbroek in Varsseveld. Eerst bewoond
door twee generaties Rademakers, daarna is vader
Rougoor ingetrouwd. Die laatste heeft in de 60er jaren het bedrijf overgenomen, een gemengd bedrijf
met wat kippen, varkens, koeien, paard en wat akkerbouw. Daarna al gauw de kippen weggedaan en
geld verdiend met varkens, vleesvarkens en koeien.
Eerst wel wat zeugen, maar daarna verder uitgebreid met vleesvarkens. Eind jaren 90 had hij 500
vleesvarkens en 60 melkkoeien. Rougoor: ”Ik heb
in 2000 het bedrijf overgenomen, de vleesvarkens
weggedaan en verder gegaan met alleen melkkoeien. Specialisatie in melkveehouderij. Ik heb later ook
het jongvee weggedaan en het grootbrengen daarvan overgedragen aan de buurman. Alles met de reden, dat ik zelf steeds meer grond nodig heb voor
het melkvee vanwege de grondgebondenheid. Het
minst efficiënte en het minst rendabele stoot je af.
De bedrijfsgrootte is ondertussen ook veranderd.
Nu 120 melkkoeien; sinds acht jaar melk ik met twee
melkrobots. Mijn vader had destijds 10 hectare, ik
heb nu 60 hectare in gebruik, deels eigendom, pacht
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en huur. Ik heb nu drie kinderen, in leeftijd variërend
van 13 tot 18, maar het lijkt er niet op dat die het bedrijf gaan overnemen. Je kunt ze niet dwingen, ze
moeten iets doen dat ze zelf leuk vinden.”
”Ik ben ondernemer, en ik heb altijd gedacht, dat ik
een toekomstgericht bedrijf overeind wil houden,
waar iemand anders ook mee verder kan. Wie dat
dan is, moeten we dan maar weer bekijken. Je moet
vroegtijdig daarover nadenken. Als dat een buitenstaander is, dan moet je eerst wel een samenwerking van een jaar of tien aangaan. Dus de komende
jaren ga ik daarover nadenken. Omschakelen kost
veel tijd. Een paar jaar geleden heb ik een nieuwe
stal gebouwd. Dan ben je al een paar jaar met de
voorbereiding bezig. Zo’n stal moet dan ook weer
20 – 30 jaar mee. Je moet goed nadenken over het
systeem. Boeren is langetermijnwerk. De politiek
kan er wel een andere vloer in willen vanwege ammoniak, maar dat gaat natuurlijk niet zo maar.”
”Ik heb een huiskavel van 30 hectare, ik beweid ze
ook. De koeien liggen nu in de schaduw van het bos,
maar ze komen zo dadelijk wel naar binnen, want
het is straks gewoon te warm buiten. Ze hebben zelf
de keus, binnen of buiten. Altijd aan beweiden gedaan, ook sinds ik acht jaar geleden de melkrobots
in gebruik heb genomen. De omschakeling was voor
de koeien makkelijker dan voor de boer. De koeien
waren daar binnen een week aan gewend. Ik had
daar wat meer tijd voor nodig. Het ritme wordt heel
anders. Koeien vinden het prettig, maar je moet als
boer je vertrouwen aan het apparaat geven en dat
is lastig. Aan de andere kant krijg je een hoop feiten,
cijfers en data weer terug. Dat geeft veel inzicht. Ik
heb vorig jaar ook geïnvesteerd in apparatuur, zoals stappentellers. Dan kun je de gezondheid van de
koe nog beter volgen. Het bedrijf wordt groter en je
bent niet meer de hele dag in de stal. Het oog op iedere koe wordt minder. Maar het oog van de meester blijft bepalend.”

”Een goed voorbeeld zijn droogstaande koeien, die
staan apart in de oude stal. Ik vond altijd, dat die het
voer altijd moesten opmaken tot en met het laatste.
Maar aan de hand van de data kan ik nu zien hoeveel tijd ze vreten en hoeveel tijd ze herkauwen. Dat
is voor een koe heel belangrijk bij de omzetting van
voer in melk. Dan zie je op een gegeven moment,
dat zo’n koe wel vreet maar niet meer herkauwt.
Dat is precies wat je niet wilt bij een hoogdrachtige
koe, dus nu gaan de laatste resten van het voer snel
weg. Daar leer je dan van, niet altijd te zuinig zijn.
Boeren, die hun koeien alleen maar op stal hebben
en niet weiden, weten precies hoeveel voer een koe
vreet. Dat is bij ons, door het beweiden veel moeilijker. Op warme zonnige dagen, zoals vandaag, moet
ik veel meer op stal bijvoeren dan wanneer het 18
graden is en een beetje bewolkt en de koeien graag
buiten zijn. Nu is het gras niet erg mooi door de
warmte en droogte.”
”Op 20% van mijn oppervlakte verbouw ik mais, circa
tien hectare. De rest is grasland. Ik sproei nu, ik heb
een elektrische pomp, ik heb veel zonnepanelen,
dus ik kan heel voordelig sproeien. Ik ben afhankelijk van grondwater, want er is hier geen oppervlaktewater. Ik heb geleerd van de droogte vorig jaar.
Het gras wordt snel schraal en hard. Dit jaar heb ik
al meer voer gewonnen, dan vorig jaar het hele jaar.
Vroeg begonnen in het voorjaar en iets eerder beginnen met sproeien. Voor oppervlaktewater is er nu
een sproeiverbod, maar dat is hier niet. In de Achterhoek zijn we afhankelijk van wat er van boven komt
en van wat er in de grond zit. Regionale verschillen
zijn aanzienlijk. Maar 20 jaar geleden kwam het voor
dat het soms te nat was om te maaien, dat heb ik de
laatste tien jaar niet meer meegemaakt. Vorig jaar
april was het erg nat, nu is het droog.”
”Ik lever de melk aan FrieslandCampina en zit nu in
het verhaal van ”On the way to PlanetProof”. Dan
krijg je met allerlei cijfertjes te maken. Ik had het

daar laatst over met iemand van Stichting Milieukeur. Die cijfertjes kan ik aan de burger niet uitleggen, dat is gewoon een theoretisch verhaal, maar
het maakt het product wel wat milieuvriendelijker.
Voor mij betekent het, dat ik wat intensiever moet
gaan boeren. En dat was eigenlijk niet de bedoeling,
maar in de praktijk werkt het soms wat anders uit.”
On the way to PlanetProof
Om voor PlanetProof in aanmerking te komen, dient
een melkveehouder aan de volgende criteria te voldoen:
Aan de Algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier en weidegang
Aan de thema’s Biodiversiteit, Klimaat en Dierenwelzijn en diergezondheid.
Op deze drie thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op minimaal één van
deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau.
”PlanetProof” melk wordt met melktankwagens
apart opgehaald bij melkveehouders die voldoen
aan de criteria van dit keurmerk. Deze melk wordt
gescheiden van andere melkstromen verwerkt tot
gecertificeerde On the way to PlanetProof zuivelproducten zoals (karne)melk, yoghurt en kaas.
”Biologisch boeren is in de Achterhoek wel een
”dingetje”. Op dit moment kun je de melk niet kwijt,
want er zit gewoon een stop op, de markt is goed
afgebakend en dat hebben ze goed geregeld, want
anders stort die markt in. Dat moeten ze ook vooral
zo houden, ook al is het voor een aantal mensen, die
willen omschakelen wel vervelend. Biologisch op de
zandgrond is moeilijk. Ik zou dat hier niet redden,
denk ik. Dat zijn ondernemerskeuzen. Wij als gangbare boeren hebben nog een aantal ”verzekeringspremies”, zoals onkruidbestrijding en kunstmest.”
Rougoor doet mee aan de Vruchtbare Kringloop
Achterhoek (VKA). ”De VKA gebruikt veel statistiek,
nieuwe bodemonderzoeken. Voor wat betreft het
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organischestofgehalte zit ik relatief hoog, 7 – 8%,
Maar om dat nog een procentje extra hoger te krijgen is heel moeilijk. Op continu grasland is het hoog
en blijft het hoog. Wij moeten het hebben van de
kwaliteit van ons grasland, slecht grasland betekent
slecht voer en dus slechte melk-opbrengst. Ik heb
nu ook een stukje ingezaaid met kruidenrijk grasland. Door de weersomstandigheden komt het gras
wel een beetje op, maar de kruiden nog niet echt.
Wij zitten nu in een kwetsbare fase, maar dat hoort
bij werken met de natuur.”
”Op het maisland wordt compost gebracht, soms
zie je het na een bui glimmen en dan weet je niet
wat dat is. Glas? Maaisel langs slootranden hark ik
steeds en gooi ik op de mesthoop. Op den duur heb
je daar dan ook minder last van brandnetels en opslag, omdat het zich niet uitzaait.”
Vruchtbare Kringloop Achterhoek
”Ik ben als bestuurder zo’n 25 tot 30 jaar geleden
begonnen bij het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. We zijn in die tijd al begonnen met de mineralenboekhouding, wat nu kringloopwijzer heet.
Ik ben daar dus al heel lang mee bezig. De rol van
de proefboerderij De Marke is heel belangrijk. Ook
belangrijk, dat die behouden wordt voor de Achterhoek. Een centrale plek voor informatie.”
”Je moet wel liefhebberij hebben voor cijfers en
data. Veel boeren hebben dat niet, en laten dat
doen door de boekhouder. Dan missen ze toch het
principe, het wat en hoe. Als je secuur omgaat met
de mineralen, dan kun je ook geld verdienen. Ik heb
bijvoorbeeld vastgesteld, dat ik ongeveer 20 kg fosfaat per hectare per jaar onttrok, ik haalde er meer
af, dan dat ik er op bracht. De vraag is dan hoe lang
gaan we dat doen? Er zit nog veel voorraad fosfaat
in de bodem, maar op een gegeven moment komt
er een omslagpunt. Kan ik dan de minister vragen
om er weer meer op te brengen. Fosfaat is een eindige grondstof.”
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Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA)

LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers,
FrieslandCampina, Vitens en Rabobank werken samen in Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
(VKA). In het najaar van 2013 is het project gestart.
Aan de hand van onder andere de KringloopWijzer
en bodemconditiescore werken veehouders aan efficiënte benutting van mineralen en het reduceren
van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat) in de
agrarische sector in de Achterhoek en Liemers. In
studie- en veldbijeenkomsten worden ervaringen en
kennis gedeeld. Op de individuele bedrijven gebruiken de veehouders de kennis om de eigen mineralenefficiëntie te verbeteren. Ook mestverwerkers,
loonwerkers, varkenshouders en akkerbouwers zijn
betrokken bij het project.
VKA wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun
bedrijven verder te verduurzamen en ”toekomstproof” te maken wat betreft bedrijfsresultaten,
milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid. Hoofddoel van het project is de regio Achterhoek en Liemers te positioneren als duurzame regio
die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw
en duurzaam water- en bodembeheer. Aan het project werken 285 melkveehouders mee, zowel leden
als niet leden van de betrokken partijen..
”Studiegroepen zijn belangrijk. De VKA is nu zelfstandig, vroeger geholpen door provincie en door
de Rabobank. We staan nu wel op de kaart, mede
ook door het initiatief Achterhoek, kunstmestvrij.”

Mestvergister

Rougoor is voorzitter van AGroGas, de initiatiefnemer van de bouw van een biogasinstallatie voor de
productie van groen gas en volledige verwerking
van het digestaat op bedrijventerrein Hofskamp
Oost in Varsseveld. Deze installatie zal jaarlijks 8,5
miljoen kubieke meter groen gas gaan leveren aan
het aardgasnet en kan ruim 5.000 huishoudens voor-

zien van gas. Groen gas is de benaming voor biogas
dat is schoongemaakt en na opwerking dezelfde eigenschappen heeft als het Gronings aardgas.
Op de vraag wat Rougoor’s belang is bij de mestvergister, antwoordt hij: ”In de eerste plaats heb
ik nog een mestoverschot, dat moet ik kwijt. Alles
wordt verwerkt. Fosfaat gaat daarna de grens over
en er blijft stikstof en kali over. Dat wordt een kunstmestvervanger. Kunstmestproductie vergt zeer veel
energie en produceert dus ook heel veel CO2. Bij
de mestvergister gaat het over het Achterhoekse
plaatje: de overschotten uit de Achterhoek worden
op deze wijze verwerkt en nuttig toegepast en het
brengt ook nog eens 8,5 miljoen kubieke meter aan
gas op. Het wordt ontwikkeld en beheerd door een
coöperatie, 75 Achterhoekse en Liemerse boeren.
De aanvoer komt uitsluitend uit deze regio en de
afzet vindt ook hier plaats, met uitzondering van
fosfaat, dat wordt buiten de landbouw afgezet. Er
is stro nodig voor bijmenging. En ook natuurgras,
maar geen bermgras vanwege verontreinigingen.
De planning is nu om eerst de financiering te regelen bij de bank, deze zomer. Daarna maken we afspraken met aannemers en dan een jaar bouwen.

Input is 100.000 ton drijfmest en 40.000 ton vaste
mest en co-producten. Bij minder aanvoer kan gewoon gedraaid worden, er zit een SDE (subsidiering
duurzame energie) op gas, dat is ons belang, dus
dat geeft financiële continuïteit. Ongeveer 90% van
aanvoer is afgedekt door leden van coöperatie.”
Hoe verhoudt dit zich tot de kringlooplandbouw,
uiteindelijk maakt het toch deel uit van de kringloop
in de Achterhoek? ”Agrariërs houden zich op voorhand liever wat op de achtergrond, niet te hoog van
de toren blazen. Wanneer alles geregeld is, dan zullen we meer naar buiten komen. Mijn verhaal naar
buiten is: wij maken 8,5 miljoen kubieke meter gas
zonder aardbeving. Dat snappen de mensen. Dan
kun je wel zeggen: het is veel te duur met SDE; dan
zeg ik: kijk eens wat we nu naar Groningen brengen,
toen voor 20 cent het gas weggehaald, terwijl het
80 cent had moeten zijn. De gasopbrengst is al ingecalculeerd bij de gemeente voor de energietransitie.
Maar wat hebben we een ellende gehad met de gemeente om de grond veilig te stellen!”
Boerderij Rougoor
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Energietransitie

”Verhuren van land als zonneweide is een andere
optie. Ik vind dat jammer. Afgelopen winter kreeg ik
een folder in de bus van een grote zonne-energieontwikkelaar. ”Zonnepark Rougoor” stond erop, ze
hadden tien hectare land ingericht als zonnepark,
plattegrond met foto erbij. Ik heb daar niks mee.
Ik ben boer en misschien net niet goed genoeg ondernemer om erover na te denken hoeveel het opbrengt. Je tekent voor 25 jaar; dat is ook wel iets om
over na te denken. Overigens heb ik mijn dak nu half
vol, dus ik kan nog veel meer panelen plaatsen. Ik
ben bezig geweest voor de Postcoderoos. Maar omdat ik zelf een nieuwe kabel moet aanleggen, doe ik
het niet. Ander ding: ik ben ook bezig geweest met
een kleine windmolen van 25 meter hoog. In Aalten
mag dat, hier niet. Wat is dat nou? Ik heb achter de
stal een goede plek en de vereiste open ruimte ervoor van 300 meter is vrij van bomen. Perfecte locatie, maar dat past niet in het bestemmingsplan. Om
dat aan te passen kost vijf- tot tienduizend euro. In
Groningen kun je nu houten molens kopen, met een
opbrengst van 30.000 kilowattuur. Ik heb 50.000 kilowattuur aan zonnepanelen. Met zo’n molen erbij
ben ik zelfvoorzienend. Een molen draait ook als het
donker is, dat is een mooie aanvulling.”

die mentaliteit niet hebt, dan houdt het op. Qua effectiviteit zijn wij de beste in de wereld. Biologische
boeren kunnen zeggen: ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. Dat is een duidelijk
verhaal. Bij PlanetProof kan ik zeggen dat ik maar
220 kilogram stikstof-verlies per hectare heb, maar
dat zegt de burger niks. Er is nu ook reclame van een
boer die zijn melk van koe Berta alleen aan Albert
Heijn verkoopt. Dan denk ik dat als jij je bindt aan
uitsluitend Albert Heijn, dan word je na een jaar de
nek omgedraaid. Nu een mooi verhaal, volgend jaar
loopt het niet meer. Einde verhaal.”

Toekomst

Hoe ziet de toekomst van het boerenbedrijf eruit?
”Voor de toekomst van mijn eigen bedrijf kan ik nog
iets doen door vergroting van grondoppervlak, in
aantal dieren niet meer. Ik moet zorgen dat ik van
mijn schulden afkom. Ik probeer alles te benutten,
dus de maximale opbrengst aan duurzame energie.”
Zijn er nog genoeg jonge boeren? ”Ik heb soms het
gevoel, dat het nieuws geregisseerd wordt. Dat er
elke dag iets negatiefs over de landbouw gezegd
wordt. Daardoor haken mensen af. Nieuwe regels
waren voor mij altijd een uitdaging, maar dat wordt
nu toch wat minder. FrieslandCampina kwam met
PlanetProof en daar wil ik dan bij horen. Maar als je
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Bord bij Rougoor

Harm Tuenter,
hazelnotenteler in Breedenbroek

Harm Tuenter

”Ja, het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby.” Harm Tuenter is nu gepensioneerd
leraar, maar heeft daarnaast al jarenlang een hazelnotenbedrijf op een locatie, die al 10 generaties
bewoond en bewerkt wordt door de Tuenters. Hazelnoten staan sterk in de belangstelling, ook van
Wageningen Universiteit & Research (WUR) vanwege de eiwittransitie. Vlees en noten vullen elkaar
heel goed aan.
Harm is dus de 10e generatie in de rij, zijn dochter,
die naast hem woont, is de volgende generatie die
woont op het familie-erf. ”Altijd is hier een klein
gemengd bedrijf geweest, mijn vader had 150 kippen, acht zeugen, zeven melkkoeien en dat was dus
echt kringlooplandbouw. Toentertijd was er ook
een groente- en fruitveiling in Dinxperlo, vandaar
dat er ook hier nog wat tuinders zijn. Wij hadden altijd wat grove tuinbouw, tuinbonen -heel vroeg- en
dan spinazie. Mijn vader maaide dat met de zeis en
als kinderen moesten we dat netjes rechtop zetten
in veilingkistjes. Er was een hele rij kinderen en die
konden mooi aardappelen rapen. Vader was altijd

stikdruk, maar er was geen echte opvolger. Toen
kwam de grond hier vrij en ik was toen leraar. Ik
kreeg de mogelijkheid om hier het huis aan te passen, zodat ik bij mijn ouders in kon trekken. Twee
aparte woningen. Mijn vader heeft daar nog 17 jaar
mogen leven. In 1983 is hij overleden, mijn moeder
drie jaren erna.”
”Ondertussen lag die grond hier. Er was geen melkquotum op, dus ik dacht: wat moet ik er mee? Mijn
vader was toen nog lid van de CBTB, (later LTO). Hij
las ”Het Platteland”, en zondags, wanneer hij het
uit had, dan las ik het. In 1988 las ik een artikel over
de teelt van hazelnoten van het proefstation voor
de fruitteelt in Wilhelminadorp bij Goes. Bob Wertheim heeft indertijd een boekje geschreven over
de proeven die ze toen deden. Hij ging de hele wereld over en bezocht symposia die ze hielden over
hazelnoten. Hij probeerde uit elk land een aantal
rassen, die ze daar teelden, als planten mee te nemen. Uiteindelijk had hij in 1982 al 60 verschillende
rassen met van ieder tenminste vier bomen staan.
Er werden testen mee gedaan en beschreven. Je
kon toen dus al zeggen, welke rassen het in Zeeland
goed doen. Maar ook welke niet. Er bleven zo’n 12
over met goede kilo-opbrengst in Zeeland. Daar
gaf hij een lezing over bij een studieclub in Lemelerveld. Ik kreeg het gevoel dat dat wel wat voor mij
zou kunnen zijn. Ik had wel wat met bomen, ik had
een boomgaard en ook een snoeicursus gedaan. Zo
kwam van het een het ander. Mijn vader heeft het
nog net meegemaakt in 1990/1991. Hij zei wel: moet
dat nou zo, maar hij waardeerde het wel. Hij zag ook
hoe het ging toen mijn broer Johan het land beheerde: een loonwerker ploegt, zaait en oogst mais, en
daar vond hij ook niks aan. Dus ik wilde dat anders
en er mijn eigen invulling aangeven. Zo is het gekomen.”
”Dan ga je dus aanplanten, dan heb je de kennis van
Zeeland, maar dat wil nog niet zeggen dat die ras39

sen het hier ook goed doen. Klimatologisch is het
hier anders. Ik ben er nu zo’n 30 jaar mee bezig, ook
met de studieclub, en nu heeft het heel veel aandacht, ook van Wageningen. Gisteren was er hier
ook iemand, die onderzoek deed naar het aantal
regenwormen in de bodem. Maar ook naar houtopbrengst en CO2 binding.”
Eiwittransitie
In Nederland is er groeiende aandacht voor de zogeheten eiwittransitie: een verschuiving van (minder) dierlijke naar (meer) plantaardige consumptie
en productie. Hoe zit dat en wat betekent dat? Zorg
om het (mondiale) milieu in relatie tot zorg om voldoende voedsel voor de wereldbevolking staan op
de politiek-maatschappelijke agenda. Zo wordt gekeken naar de impact van consumptie- en productiemethoden, het efficiënter gebruiken van natuurlijke
bronnen en de milieubalans. Omdat dierlijke productie een hogere footprint heeft dan de plantaardige
zou eiwittransitie nodig zijn.
De NL overheid (e.v.a.) streeft naar een omslag in de
consumptie van 60% dierlijk en 40% plantaardig (in
de huidige situatie) naar 40% dierlijk en 60% plantaardig. Het Kabinet heeft de klimaatdoelen van ”Parijs” omarmd en opgenomen in het Regeerakkoord
van Rutte III. Aan Klimaattafels heeft afstemming
plaats gevonden tussen de overheid en bedrijfsleven
over de realisatie van een forse CO2-reductie.
Bron: vlees.nl
”Ik had een vaste baan en die ben ik ook blijven houden. Dan start je met een aantal rassen en kijk je of
die het hier ook goed doen. Dat kost een jaar of vier,
vijf. Om niet al te druk te worden, heb ik de keus gemaakt om alleen maar hazelnoten te doen. Dan kun
je daar je bedrijfsvoering op aanpassen. Ik gaf les in
een technisch vak en dat paste heel goed voor het
aanpassen van de dingen die ik het hele jaar nodig
had. Bij het frezen onder de bomen bijvoorbeeld,
zag ik dat die frees een zodanige breedte moet heb40

ben, dat de zwartstrook weer moet kloppen met de
schoffel, die je later weer gebruikt. Je kunt daarvoor
ook niet naar een loonwerker gaan, omdat die veel
te grote machines heeft.”

Hazelnotenoogst

”Die zwartstrook onder de bomen heeft een dubbele functie. Volgende week ga ik daar biologische
drijfmest inbrengen van zwager Wim Veldhorst.
Daar heb ik een aanpassing voor gemaakt. Alleen
maar op de zwartstrook, de grasstrook houd ik zo
schraal mogelijk. Die hoef ik dan minder te maaien.
Dat doe ik een paar keer per jaar met een maaier
met een zij-uitworp en dat breng ik dan op die
zwartstrook. Die strook is de voedingsbodem voor
de boom. In de maand juli rol ik die vlak. Dat maakt
de grond stevig, niet rul. Ik verwijder het onkruid
wat er nog staat door middel van branden. Dat doe
ik al meer dan 25 jaar. De grond blijft dan zwart en
vast. Ik oogst dan alle noten. De hazelnoot, de bolster, groeit in een soort jurkje aan de boom. Er zijn
rassen waarbij de noot met het jurkje eraan valt,
maar er zijn ook rassen waarbij de noot uit het jurkje valt. Dat zijn raseigenschappen. Die laatste zijn
het minst bewerkelijk en heb ik dus geselecteerd.
Ik pluk ze niet, maar wacht tot ze vallen, ook in de
grasbanen. Om de noten niet kapot te rijden, rijd ik

dan achteruit met een ”poetser” achter de trekker
en poets dan de noten op de zwartstrook. En dan
zuig of schep ik ze op. Oogsttijd is september en oktober. Bomen dragen na drie tot vier jaren hun eerste noten en dat loopt door tot meer dan 30 jaar.
Je begint met 1000 bomen op een hectare. Dan hebben ze tien vierkante meter ter beschikking. Na een
jaar of acht wordt om en om uit de rij een boom verwijderd en dan houd je er 500 over. Na een aantal jaren haal je er dan ook nog een rij tussenuit en houd
je dus 250 over. Uiteindelijk heb je dan meer kilo’s
dan dat je ze gewoon door elkaar laat groeien, want
in dat geval heb je alleen maar aan de bovenkant noten. Waar je geen licht hebt, heb je ook geen noten.
Licht is belangrijk.”
”Ziektes en insecten is een ander probleem. De
hazelaar is een inlandse struik. Van ziektes heb je
geen last. Wel heb je de hazelnootboorder. Die her-

ken je aan die kleine gaatjes in de noot. Dat is ook
weer een eigenschap van het ras, dat zoeken we allemaal uit in de studieclubs. Die hazelnootboorder
is een torretje van ongeveer een centimeter lang,
een snuitkever, die in heel West-Europa rondvliegt.
Waar hazelaars zijn, zijn ook hazelnootboorders. Die
gaat paren in mei en legt dan haar eitjes in het beginsel van de knop van de hazelaar. Hazelaar is een
naaktbloeier en bloeit dus voordat er bladeren aankomen. Hij drukt het eitje in de knop, maar wanneer
die knop gesloten en hard is, wordt dat moeilijk. Bij
sommige rassen lukt dat wel. Het eitje wordt larve.
Dat larfje vreet dus alles in de noot op en boort zich
daarna van binnen naar buiten. Die larve heeft dan
ook nog door, dat hij dat moet doen voor de noot
valt. Dus rassenkeuze is belangrijk. Vallen ze vrij, dan
moet het jurkje aan de boom blijven. Ook dus vaste
knoppen tegen de hazelnootboorder en de noten
moeten zo geel mogelijk zijn.”
”Dan de afzet van de noten.
Die groeit vanzelf. We hebben
hier zo’n notenkraam. Daar
raak ik ze natuurlijk niet allemaal kwijt. Maar we weten
allemaal dat de noot heel veel
gebruikt wordt in producten,
zoals door bakkers als strooisel op producten. Er worden
heel veel noten ingevoerd.
De meeste komen uit Turkije.
Ze plukken daar alles met de
hand. Dat is daar echt nog
kinderarbeid. Kinderen worden tijdens het oogstseizoen
van school gehaald. Dat gaf
veel negatieve publiciteit. Na
een programma hierover van
Achter het Nieuws kregen wij
zoveel aanvraag, dat we de
vraag niet aankonden. Er zijn
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nu in Nederland vier hazelnotenkwekers. Vorig jaar
was de gezamenlijke oppervlakte van hazelnoten en
walnoten nog geen 100 hectare.”
”Er is ook meer aandacht nu van boeren. We hebben
samen met LTO vorig jaar een voorlichtingsavond
gegeven bij de Marke in Hengelo, de proefboerderij. Daar hebben ze een ruimte voor 70 mensen.
Dat moet genoeg zijn dachten we, maar uiteindelijk
kwamen er 120. Dus notenteelt leeft enorm, maar
het kan alleen maar van de grond komen als neventak, zoals ik het hier ook heb gedaan. De eerste jaren heb je alleen maar kosten. Het is echt een duurteelt. De melkveehouderij kent een fosfaatplafond,
dus sommige boeren denken dan dat zoiets als notenteelt er wel naast gedaan kan worden.”
Laat het zich ook combineren met andere activiteiten, zoals schapenhouden? ”Nee, kippen zou goed
kunnen, voor bio-kippen met een uitloop. Maar voor
een dubbel doel is dit altijd lastig. Wat je met één
hand wint, verlies je met de ander. Maar je oogst
van de grond, dus daar past geen kippenmest in.”
”Biologisch betekent geen chemische middelen,
dus geen bestrijdingsmiddelen. Vanaf 1996 heb
ik het keurmerk biologisch van Skal. Biologisch is
veel intensiever, maar het is een kwestie van plannen. Er zijn ook altijd mensen, die je willen helpen. ‘s
Avonds krijgen ze dan een zak noten mee. Hetzelfde
zie je ook vaak bij de wijnboeren. Daar is dan ook
zo’n soort vriendenclub omheen.”
Nooit overwogen om bijvoorbeeld ook walnoten
te doen? ”Ik ben daar huiverig voor. Een collega
zei wel eens: alleen maar hazelnoten, dat gaat een
keer fout. Maar na 30 jaar heb ik geen problemen
gekend. Ook met de oogst van gemengde teelten
kan dan wel iets fout gaan, de noten komen door
elkaar.”
Tuenter heeft verschillende rassen. In februari beginnen ze te bloeien. Het is de eerste struik, die het
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voorjaar aangeeft. Maar zijn eigen stuifmeel is niet
vruchtbaar op zijn eigen bloempjes, dus je moet er
per se een ras bij zoeken, dat vruchtbaar stuifmeel
heeft op het hoofdras en ook zodanig, dat wanneer
het hoofdras bloeit het dan ook op dat moment het
stuifmeel geeft. Een vroege of late past dus niet.
”Je moet dus wel minstens vier rassen hebben. Ik
heb er zeven, waarvan vier hoofdrassen. Het is in
principe windbestuiving. Alhoewel een imker hier in
de buurt zit. Die heeft zijn bijenvolken al actief wanneer de temperatuur boven de 10 graden komt en
die kon dus aangeven, dat de hazelaar hier al in februari bloeide. Dus bijen doen er wel wat aan, maar
nodig is het niet. Vorst kan het proces behoorlijk
verstoren en dan heb je dus soms een jaar geen noten. Dat bloempje kan wel 13 graden vorst hebben,
maar als het zoals vorig jaar in maart en april heel
lang en heel koud is, dan gaat het ten koste van de
oogst. Altijd afwachten, dus soms moet je afnemers
teleurstellen. Overigens kun je noten gemakkelijk
een paar jaar bewaren. Ventilatie is dan belangrijk.
Vorst is ook niet erg, omdat meer dan de helft van
een noot uit olie bestaat. Ik heb een afnemer in Antwerpen, die perst er olie van. Die wil al mijn noten
wel hebben. Die moet ik dan wel eerst kraken en
schonen, van 500 kilo kernen, maakt hij meer dan
250 kilo olie. Notenbasten gebruik ik in de tuin als
strooisel. Je kunt het ook in potten doen voor de
kweek. Feijen een collega in Weert, die stookt zijn
huis ermee. Hazelaarshout is prima brandhout, het
spettert niet. Vroeger maakten we er stelen van
voor gereedschap. Ik verkoop resthout als biomassa.”
Hoe zit het met het kringloopprincipe in deze teelt?
”Het zijn lange kringlopen. Hout kun je gebruiken
als brandhout en als gebruikshout. Maar de bomen
hebben een grote CO2 vastlegging. CO2 binding niet
alleen in blad en hout, maar ook in de grond in de
wortels. Het blad wordt weer voor de helft ingefreesd, het heeft dus een meststoffunctie. De ande-

re helft gaat op een composthoop met toevoeging
van kalk. Dat geldt ook voor snipperhout, dus dat
is een echte kringloop. Dus wat ik afvoer aan noten,
moet ik weer met organische mest compenseren,
zoals de biologische mest van Veldhorst.”
Hoe ziet de toekomst er uit? ”Mijn dochter en haar
vriend hebben nog niet direct plannen om iets om
over te nemen, maar wat niet is kan komen. Ze
vinden het wel prachtig. Maar een boer kan alleen
maar boeren als hij ervan overtuigd is dat hij er een
inkomen uit kan halen. Ik heb nu het maximale uit de
bedrijfsvoering gehaald. Ik kan niet meer automatiseren. Het drogen is ook zoiets. De opslag deden we
vroeger hier al met de walnoten en de maiskolven.
Ik moet een ventilator gebruiken om het optimaal te
drogen, want schimmel is funest. Je moet zelf veel
uitvinden. We hadden 14 mensen in de club, we zijn
destijds met zes gestart, en er zijn nu nog vier van
over. Maar we blijven kennis uitwisselen. Ik geef ook
rondleidingen hier, die komen soms met vragen,
soms over dingen waar ik nooit eerder aan gedacht
heb. Je moet altijd een open mind houden.”

Hazelaar
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Jacco Keuper,
vleesveehouder in Megchelen

Jacco Keuper

Jacco Keuper heeft in Megchelen een vleesveebedrijf met zo’n 200 Limousin-stieren, 16 zoogkoeien
met bijbehorend jongvee. Keuper bewerkt 40 hectare, waarvan 6 ha bloemrijk grasland en 6 ha akkerbouwland dat op biologische wijze, zonder chemische onkruidbestrijding en kunstmest, wordt
beheerd. Totaal bewerken we 25 ha op landgoed
Landfort. Hij teelt gras, graan, mais en voederbieten.
”Mijn opa had hier net voor de oorlog in 1939 een
boerderijtje gebouwd, hij was 39 toen hij ging bouwen. Hij kreeg van zijn vader en van een tante een
stukje land en kon toen een klein gemengd bedrijfje
beginnen.” vertelt Jacco Keuper, ”Tijdens de oorlog
stond aan de overkant van de weg Duits afweergeschut, de geallieerden hebben dat in 1941 geprobeerd te bombarderen met brandbommen, maar
helaas hebben ze de klep iets te vroeg opengetrokken en is de boerderij in brand gestoken.” Het enige
dat is blijven staan is de kapschuur, de boerderij is
na de oorlog in 1956 herbouwd met Marshall-hulp.
Het was een klein gemengd bedrijf, kippen, varkens
en wat koeien.
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Geschiedenis

Jacco is derde generatie. Vader heeft het bedrijf in
1972 overgenomen, in het jaar dat hij getrouwd is.
Opa was toen 72, het werd ook tijd. ”Ik heb het in
2000 van mijn vader overgenomen. Tot 1986 was dit
een gemengd bedrijf met vleesvarkens en melkkoeien, in dat jaar heeft hij de vleesvarkens eerst van de
hand gedaan en in 1988 is hij gestopt met melken
en is hij overgegaan op Limousin zoogkoeien. Omdat 1983 het basisjaar was voor de melkquotering,
die in 1984 van kracht werd, hadden we net wat te
weinig vee. Vader was een meer behoudende boer,
had ooit wel overwogen om een ligboxenstal te zetten, maar het uiteindelijk toch niet gedaan. Hij had
ook nog wat grond op de Wals, daar tufte hij toch
ook met zijn kleine trekkertje heen. Hij had eigenlijk de boot gemist met de melkquotering en dacht:
wat moet ik nou? Toen was er van leasen nog geen
sprake, het wordt allemaal zo duur, dus verkopen
dat quotum. In die tijd moest hij ook nog grond mee
verkopen, daar had hij pijn in de buik van. Van het
geld dat hij daarvoor kreeg, heeft hij een schuur gerenoveerd en een jongveestal neergezet en overgestapt op Limousin zoogkoeien. Hij heeft dat wel
met mij overlegd. Ik zat op de mavo toen hij met de
vraag kwam wat ik wilde. Ik heb maar gezegd: ‘je
moet doen wat voor de toekomst van de boerderij
het beste is.”

Keuze voor vleesvee

Toen de keus was gemaakt, bouwden de Keupers
een kudde Limousins op. Ze kochten alleen een dekstier, waarmee werd ingekruisd op de aanwezige
MRIJ-koeien. Het jaar 2000 was het jaar, dat Jacco
voor de keus werd gesteld om het bedrijf over te nemen, hij was toen 27 jaar oud en had een baan buitenshuis als redacteur bij het weekblad De Boerderij. De overgang ging heel geleidelijk, vader deed het
voeren. ”We hadden toen zo’n rijkuil en zijn toen
ook overgegaan op ronde balen, omdat vader dat
graag wilde.

In 2006 hebben we het eerste stuk van een nieuwe
stal gezet, in 2009 de stal verlengd en in 2018 het
nieuwste deel in gebruik genomen. Tot het allerlaatste moment is vader actief geweest, ook toen het
eigenlijk niet meer kon. Vader is vorig jaar oktober
overleden op 77-jarige leeftijd. ”

Bedrijfsvoering

Jacco heeft gekozen voor een bijzondere bedrijfsvoering, hij is overgestapt op vleesvee. Een belangrijk gegeven is, dat het rendement heel laag is in de
sector. ”Je bent met een kwalitatief hoogwaardig
product bezig, namelijk vlees. Een voedzame eiwitbron. Maar het is ook een kapitaalintensieve sector, waarin de rendementen laag zijn. Dat maakt de
toekomst niet makkelijk. Momenteel heeft Keuper,
naast 60 uur werk in de week op de boerderij, ook
een baan buitenhuis om alles financieel rond te kunnen zetten. Aan de andere kant is het bedrijf ook
van waarde en is het toekomstbestendig, in die zin,
dat de toekomst steeds meer naar ons toekomt. Wij
maken een premium product, prachtig rundvlees,
met het keurmerk Beter Leven, met twee sterren,
maar degene die de dieren het betere leven geeft,
moet dat voor een appel en een ei doen, terwijl de
supermarkt er mooi mee etaleert en zijn marges opkrikt en andere schakels in de keten ook.”
”Wanneer ik hier mensen op bezoek heb, dan vraag
ik ze wel eens: wat geef je uit aan je hond? Wat mag
beter leven van mijn beesten dan kosten? Hoeveel
denk je dat ik aan stro in de hokken gooi? Stro is niet
duur, maar het kost me wel 35.000 euro per jaar,
alleen om de dieren zacht te laten liggen. Ook zijn
er minder dieren in een hok, dus meer ruimte, maar
ook minder vlees per vierkante meter, dus minder
inkomen. Die extra inspanning die wij leveren om
onze dieren een beter leven te geven, die worden
nog onvoldoende uitgedragen. Mensen willen ons
product en hebben er ook graag wat meer voor over
als ze dit wel weten. Dan kunnen mensen bewuster

kiezen voor eerlijk vlees, goed geproduceerd, uit de
buurt.”
Het bedrijf van Keuper is aangesloten bij een groep
van circa 90 veehouders, die allen twee rassen houden, Limousin en Blonde d’Acquitaine, en dezelfde
voerstandaarden hanteren. Zij nemen voer af van
drie voerfabrieken, dat voldoet aan hoogwaardige
eisen, zoals bijvoorbeeld extra vitamines, dat resulteert in een eenduidig product, dat wordt afgezet
bij een aantal geselecteerde supermarkten, de Coop, Plus en Lidl. Keuper zelf doet ook wel wat aan
huisverkoop. ”Daar zijn we mee begonnen tijdens
de MKZ-crisis in 2002 en 2003, toen het vlees bijna
voor niks wegging. Dan slachten we zelf voor een
kleine klantenkring en leveren vier tot vijf keer per
jaar. We zijn begonnen met vaste pakketjes van 10
kilo, maar tegenwoordig kunnen klanten onderdelen van hun voorkeur op een bestelformulier aangeven. Met bestellingen vanaf 100 gram kun je al
bij ons terecht. We verpakken zelf, maar laten het
uiteraard slachten en uitbenen bij een vakslager met
HACCP erkenning. Grootschaliger wordt voor ons
lastig, dat is tijdrovend, en dan worden we concurrent van onze afnemers.”
Beter Leven Keurmerk
De Dierenbescherming heeft een keurmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter Leven’ 1, 2 of 3
sterren. Beter Leven (2 sterren) is een topkeurmerk
vanwege hoge score op controle, transparantie en
duurzaamheid. De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de
dieren zijn in afspraken met de producent en andere
ketenpartijen vastgelegd en ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.
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Hellingstal

Keuper houdt zijn stieren in
groepen in een zogenaamde
hellingstal. Dat is een stal
waarvan een deel van de
vloer op afschot ligt. Alleen
het voorste gedeelte achter
het voerhek wordt wekelijks
schoon geschoven. Het liggedeelte wordt regelmatig
voorzien van vers stro. De
dieren trappen met hun poten de composterende mest
onder het strodek langzaam
naar voren, richting het voerhek. Dat voorgedeelte kan
worden afgesloten en de
mest wordt wekelijks weggeschoven en dan opgeslagen in een overkapte schuur aan het kopeinde van
de stal. Door de rijpheid van het materiaal is het een
prachtige organische meststof, die ook gretig aftrek
vindt bij akkerbouwers. Uniek aan deze stal is, dat
alle hokken voorzien zijn van een veilige plek, waar
opgejaagde dieren een veilig heenkomen kunnen
zoeken. Stieren vertonen nu eenmaal kuddegedrag
en dat betekent, dat er af en toe wordt gevochten
om het leiderschap. Een dier, dat zich verschuilt, is
dan aan drie zijden afgeschermd en staat met de
kop naar voren, waardoor hij zich goed kan verdedigen.”

Hoe is de afzet geregeld?

”Ik had lijntjes naar kleine islamitische slagers, die
bevoorraden ook het Ruhr-gebied. Maar toen kwam
de economisch crisis; voor de hoofdafnemer had ik
een hele hoop stieren klaar staan en die ging van 16
stuks in de week naar twee in de week. Die heb ik
toen met dik verlies weg moeten doen naar een exportslachterij. Dat kanaal hield dus helaas op. Toen
hoorde ik van een kleine keten, die een extra super46
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markt gingen bedienen, de Lidl. Ik heb toen met hen
gebeld en op de terugweg van mijn werk in Doetinchem met hen gesproken. Toen ik thuis kwam belden ze al op: wanneer kunnen we komen? Een week
later werd alles bekeken en voldeed ik aan alle voorwaarden. Dat gaf mij het gevoel van: hèhè, eindelijk
zekerheid van afname met een plusje op de prijs en
waardering voor je product.”
Sindsdien zijn de kosten wel gestegen, helaas de
opbrengsten niet in die mate. Dat maakt dat ik als
ondernemer al weer om me heen aan het kijken ben
naar nieuwe kansen. Andere vormen van vleesproductie. Misschien zelfs wel biologische bedrijfsvoering. Maar die regels zijn voor rundvleesproductie
bijna onuitvoerbaar strikt.”
”Ik heb op het Landfort zes hectare in het hart van
het landgoed, dat moet open blijven, daar mag
geen mais, maar wel graan of koolzaad worden verbouwd. Ik wilde de randen bloemrijk maken. Als er

ergens een geschikte plek voor is, is het daar! Alleen
had de landelijke overheid beslist dat de subsidie die
daarvoor was, niet in ons gebied gold. Als een simpele streep op de kaart mij buiten de boot laat vallen
terwijl een collega elders er wel geld voor krijgt, dan
doe ik het niet. Sinds de toewijzing van steun niet
meer landelijk bepaald wordt, maar lokaal door de
VAL, is de subsidieverdeling wel gericht op de mooie
plekken waar natuur goed tot zijn recht komt.
Daardoor staan nu rondom de graanpercelen ruim
zes meter brede akkerranden. Dus nu is van de zes
hectare één hectare natuur. Echt een win-win situatie, alles valt nu onder agrarisch natuurbeheer. Die
graanpercelen beheer ik in feite biologisch. Maar
ook op de andere percelen probeer ik duurzaam te
boeren. Ik gebruik de helft van de toegestane hoeveelheid kunstmest en dan heb ik op dit bedrijf ook
nog eens geen derogatie. Glyfosaat gebruik ik ook al
jaren niet meer.”
Derogatie
Een boer mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese
Commissie om hier in 2018 en 2019 van af te wijken.
Dat heet derogatie. Een boer mag dan onder voorwaarden 230 of 250 kilogram stikstof gebruiken op
zijn landbouwgrond.

Dat vleesvee, hoe gaat dat eigenlijk in zijn
werk?

”Mijn vader was mijn herd manager, hij was mijn
oog op de kudde. Hij hield ook bij wanneer de stier
een koe dekt, wij hebben geen kunstmatige inseminatie. De stier loopt tussen de koeien, als er buiten
de deur gewerkt wordt, ontgaat je nogal eens wanneer het gebeurt. En als je een dekdatum hebt, weet
je ook dat je 9,5 maand later een kalf kunt verwachten. Want ook dat laten zoogkoeien veel minder
goed zien dan een melkkoe, bij een melkkoe heb je
veel meer focus op het uier. Als die een kalf krijgt,

dan zie je dat al aan het uier. Bij onze koeien zie je
dat uier nauwelijks groeien. Dus dat vereist vakmanschap om te zien wanneer een koe gaat kalven.
Onze koeien zijn niet wild, maar ze staan wel dichter bij de natuur dan een melkkoe. Meteen na het
kalven gaat de moeder het kalf beschermen. Dus
het eerste wat het kalf ziet, is een moeder die nogal
fel reageert op mensen. De kalfjes zijn de eerste vijf
dagen alleen met hun moeder, dan kunnen ze aan
elkaar wennen en daarna gaan ze in de kudde. Die
vormt één geheel, vader, moeder en de jeugd. Als er
gevaar is, dan gaan de kalveren in het midden staan,
een heel natuurlijk patroon. Kalven gebeurt eigenlijk altijd ’s nachts tussen twee en vijf tot zes uur in
de ochtend, wanneer het rustig is. Dat is lastig wanneer je een baan buitenshuis hebt. Je moet er dan ’s
nachts iedere twee uur uit om te zien of de geboorte
goed verloopt, dat houd je niet vol. Daarom hebben
we in 2012 geleidelijk de fokkerij wat afgebouwd,
we hebben nu nog 16 koeien en we hebben dus het
accent verlegd naar het afmesten. De kalfjes blijven
eerst nog bij de moeder tot ze ongeveer negen tot
elf maanden oud zijn, maar als de seksuele driften
komen, dan gaan de stiertjes apart. Ook kopen we
stiertjes bij van die leeftijd en zorgen we dat ze goed
worden verzorgd. Dat is ook nog heel wat werk. Na
die negen tot elf maanden gaan we eerst het karkas
opbouwen, groot maken, dan krijgen ze eerst een
eiwitrijk rantsoen.
De laatste drie maanden leggen we meer accent
op de spiergroei. Dat eindtraject zetten we in als
ze zo’n 18 - 20 maanden oud zijn. De afnemers willen ze hebben voordat ze twee jaar oud zijn en het
liefst op een gewicht van zo’n 500 kilo voor de Limousins, ik mik op 525 kg. De Blonde d’Acquitaines
zijn iets zwaarder zo’n 550 kilo. Ook afhankelijk van
de vraag, de vleeslapjes moeten uiteindelijk allemaal
wel even groot zijn. Ook het aantal handelingen bij
de slacht telt, hoe groter, zwaarder, hoe efficiënter.”
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Kun je ook iedere koe volgen?

”We kennen de dieren wel, zeker die uit de omgeving komen. Je kent dus ook de verschillen, het is
altijd wel groepsgewijs. Door het lage rendement
is het moeilijk om te investeren in automatisering,
maar een oormerk, dat de temperatuur meet, zou
wel heel mooi zijn. Het is hun aard, om te verbergen
dat ze ziek zijn, maar een ingebouwde thermometer
zou dan al vroeg kunnen alarmeren. Dan kun je veel
eerder en gerichter behandelen. Ook de geboorte
kun je dan veel beter voorspellen.”

Hoe zit het met de kringloopgedachte in
de bedrijfsvoering?

” Ik produceer zelf veel voer, veel ruwvoer komt uit
de omgeving, ook het stro. Wat we extra nodig hebben komt van wat verder weg uit het Münsterland.
Dieren komen ook zoveel mogelijk hier vandaan,
maar als we daarmee de stal niet vol krijgen komen
er ook uit Frankrijk. Krachtvoer betrekken we van
Agrifirm, voldoet aan voorwaarden, bevat ook duurzame soja.”

Prima mest uit de hellingstal
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Wat grondgebondenheid betreft voldoet Keuper,
volgens zijn zeggen, zeker aan de definitie. Ik kom
eigenlijk mest tekort. Vier akkerbouwers hier in de
omgeving willen graag mijn mest hebben, die kopen
het ook van me.
Vier partijen in de Nederlandse vleesveesector hebben de Stichting VleesveeNL opgericht. Met deze
nieuwe stichting willen de oprichters – de Federatie
Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland,
de samenwerkende vleesveeintegraties en Vee &
Logistiek Nederland – waar mogelijk samen de belangen van de sector vertegenwoordigen. Keuper
is voorzitter van deze stichting, die in totaliteit zo’n
230.000 stuks vee omvat.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de
vleesveesector?

Het kwaliteitsvlees dat in ons land wordt gegeten,
wordt maar voor 10% in Nederland geproduceerd,
het meeste komt uit Argentinië, Brazilië en de Verenigde Staten. Er zijn dus nog veel kansen voor Nederlandse producenten op de eigen thuismarkt. Dat verlaagt ook
de carbon footprint van de sector.
Opfok gebeurt vaak in ”onrendabele” gebieden; zoogkoeien
lopen in natuurgebieden. ”Onze
stromest past ook heel goed in de
kringloop. Men telt voor de carbon footprint van de landbouw
alleen maar wat de dieren produceren, maar wat we vastleggen in
onze gewassen wordt niet meegenomen. Dat is heel eenzijdig rekenen, bieten en mais leggen veel
CO2 vast.”

Voor de vleesveesector gelden geen fosfaatrechten,
zolang kalven worden opgefokt voor vleesvee. Het
is een moeilijke discussie, met soms verwarrende
definitieverschillen. Het fosfaatprobleem komt niet
door vleesveebedrijven. Het is ontstaan doordat de
melkveesector sterk groeide na afschaffing van de
quotering. Onze sector is daarin meegesleept om
de achterdeur dicht te timmeren dat jongvee van
melkvee massaal zou worden gestald bij vleesveehouders.”

Tenslotte, hoe zit het met energiebesparing?

”Hier valt bijna niets te besparen. Ons verbruik is
heel laag. Wij hebben zelf bijna niks nodig voor ons
eigen energieverbruik. Geen melkstal, geen koeling,
geen ventilatie, alleen een klein waterpompje en de
lampen. We hebben wel 1.200 m2 dak op het zuiden.
Daarom heb ik de mogelijkheden van zonnepanelen
wel verkend. Maar het is lastig, want door het lage
verbruik kan ik bijna niet salderen en moet ik bijna
alles terugleveren aan het net. We hebben ook gekeken samen met het dorp, via de postcoderoos.
Maar dan moet je bij 1.200 m2 een nieuwe grootverbruikaansluiting maken op het net. Dat bleek voor
de postcoderoos te duur, dus moeten we er voorlopig nog van af zien.”

Limousin stieren
49

Gerard en Tineke Wildenbeest,
pluimveebedrijf Sinderen

Gerard Wildenbeest
Vroeger hadden alle boeren kippen bij huis, het was
vast onderdeel van het gemengde bedrijf. De boerin
droeg zorg voor de kippen. Het was een goede bijverdienste, die hard nodig was.
Dat beeld is compleet anders geworden. De pluimveehouderij, van oudsher bekend om zijn ketenaanpak, is gespecialiseerd en opgeschaald. Gerard en
Tineke Wildenbeest zijn daarin vanaf het eind van
vorige eeuw in meegegaan.
Nu zitten we in de keuken van het woonhuis van
Gerard en Tineke in Sinderen. Gerard vertelt hun
verhaal: ”Vroeger was dit een kuikenbroederij. Mijn
opa is er mee begonnen. Mijn vader heeft het overgenomen en uitgebreid, en toen was het al zo dat
wij 100.000 – 150.000 kuikens per week uitbroedden. Dat lijkt veel, maar op een gegeven moment tel
je niet meer mee, want het moet alsmaar groter en
groter. Specialisatie dus; het ging om aantallen van
een miljoen en meer en daar had ik als beoogde opvolger geen zin in; we hadden daar ook de mogelijkheden niet voor.”
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Geschiedenis

Opa Wildenbeest was de eerste, daarna vader Wildenbeest en nu dus Gerard. ”Vader is in 1998 overleden en toen zag ik geen toekomst meer in de broederij en ben ik vrij direct daarna gestopt. We hadden
nog een locatie aan de Molenweg met vleeskippen,
vroeger slachtkuikens genoemd. We waren daarvoor ook al te klein qua aantal om er een inkomen
uit te halen. De toenmalige voervertegenwoordiger
adviseerde ons om met de opfok van leghennen te
beginnen en daar zijn we toen ingestapt. Sinds 1998
ben ik dus opfokker van scharrelkippen, nu al ruim
20 jaar. We zijn begonnen met 40.000 stuks, omdat
we daar de ruimte voor hadden. We hoorden toen
bij de 10 grotere scharrelopfokkers van Broederij
Verbeek. In de loop van de tijd zijn we naar 80.000
gegaan, maar om eerlijk te zijn: wanneer ik met
40.000 de kost kon verdienen, hoefde ik er geen
80.000 te hebben. Voor ons waren het echter hoofdinkomsten, we moesten dus wel.”

Bedrijfsvoering

Klanten willen kippen hebben van één opfokker. Je
bent dus eigenlijk één schakel in de keten. Van de
broederij krijgen wij eendagskuikens en die fokken
wij dan in 17 – 18 weken op tot leghennen. Afnemers
zijn pluimveebedrijven, hoofdzakelijk in Nederland,
Duitsland en België. Wij doen zaken met Verbeek;
zij regelen alles. Ze zorgen voor de eendagskuikens,
maar ook voor de afname van hennen. Wij verhuren dus in feite onze stallen en onze verzorging, dus
capaciteit en vakkennis. Als wij kuikens krijgen, dan
weten wij al waar ze naar toegaan.
De klant stelt zeer specifieke eisen aan opfoksystemen. Bijvoorbeeld alleen scharrel, dan lopen ze op
de grond. Wij hebben het zgn. niveauvaria-systeem.
De kippen lopen vrij rond door de hele stal en kunnen daarnaast ook springen naar verschillende
niveaus. Daar krijgen ze ook water en voer aangeboden. De systeemkeuze is gebaseerd op de uitvin-

dingen van Verbeek, die dit systeem bedacht, zo’n
10-15 jaren geleden. Het is een goed systeem voor
de opfok. Kippen moeten leren om te springen om
in de stal van de pluimveehouder bij de legnesten
te kunnen komen die zich bijna altijd op het rooster ( beun) bevinden. Het systeem ontzorgt Wildenbeest; veel is gegarandeerd. Dit geldt alleen bij
bezetting, want leegstand betekent geen vergoeding. Hij kan op deze manier zijn financiële situatie
beter plannen. Ook de planning van de bedrijfsvoering luistert erg nauw. Tussendoor moet alles goed
schoon gemaakt worden en alles wordt gecheckt.
Verbeek Broederij levert voor het grootste deel
kuikens van het ras NOVOgen, een Frans ras, een
bruine of witte, rustige kip. Daarbinnen zijn ook nog
weer onderliggende raskeuzen. De keuze hangt uiteindelijk af van de pluimveehouder, in overleg met
zijn afnemer, het eierpakstation. Als er bijvoorbeeld
vraag is naar bruine eieren dan moeten er dus meer
bruine kippen opgefokt worden.
Wat verstaat Wildenbeest onder vakmanschap?
”Vakmanschap is van een eendagskuiken van 40
gram een goede 17-weekse leghen maken, waar de
pluimveehouder tevreden mee is. Hierbij maak ik gebruik van de kennis van Verbeek.”
In een logboek worden alle gegevens bijgehouden
wat betreft water en voer, verlichting etc. Dagelijks
worden deze gegevens gecontroleerd aan de hand
van de normeringen. Voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld vleeskuikens is, dat het allemaal wat rustiger gaat. Het gaat niet om de hoogste groei te halen. Een vleeskuiken weegt met vijf weken al twee
kilo, deze hen weegt met 17 weken 1,3 tot 1,4 kilogram. De groei is niet het belangrijkste. Bij de opfok
gaat het om een gelijkmatige bedrijfsvoering om
een zo goed mogelijke uniformiteit te halen. Iedere
dag zijn er een aantal controlemomenten in de stal
en op de computer wordt alles opgeslagen (voer/
wateropname, ventilatie etc.). Voor de rest is het

een stukje ervaring. ’s Middags wordt er graan gestrooid. Dit zorgt voor wat afleiding en stimuleert
het pikgedrag. Eenmaal in de week kiezel en luzernebalen om in te pikken. Een goede conditie is belangrijk voor de leg. Dit gebeurt allemaal handmatig.
Kippen wennen op die manier aan mensen.
Wildenbeest is nu nog een van de weinige opfokkers met kippen in de buurt. Vanouds is de pluimveehouderij goed in ketenbeheer, dus een stal met
kuikens en een stal met legkippen op één en hetzelfde bedrijf. Opfokkippen moeten verplicht worden
ingeënt tegen bepaalde ziektes. Ze vertonen dan
soms ent-reacties. Dit kan mogelijk overwaaien naar
de stal met legkippen en deze infecteren. Om ziektes te voorkomen, kun je het volgens Gerard beter
gescheiden houden.
De bedrijfstak is zeer gevoelig voor ziekten (vogelgriep), dus strikte hygiëne is een absolute noodzaak. Tot nu toe heeft het bedrijf geen ziekten gehad, maar kreeg wel met de gevolgen te maken:
een vervoersverbod (tijdens vogelgriepuitbraken
elders). De kippen kunnen dan niet weg en gaan aan
de leg en daar is het bedrijf niet op ingericht. Dat
heeft naast praktische ook financiële gevolgen.

Toekomst

Gerard en Tineke Wildenbeest hebben geen opvolger. Hun drie dochters hebben geen interesse. Wanneer die opvolger er wel zou zijn, dan moet je ook
blijven doorgaan, dat schept verplichtingen. Gerard
is waarschijnlijk de laatste generatie Wildenbeest
met kippen. Hij gaat het bedrijf geleidelijk afbouwen. Het is nu nog steeds hard werken, maar zoals
beiden zeggen: ”Er is meer dan werken in het leven!”
Gerard heeft altijd plezier in het werk gehad en nog
steeds. Gezien zijn leeftijd en de steeds veranderende regelgeving (duurzaamheid, fijnstofbeheersing,
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asbest, enz.) gaat hij niet meer te veel investeren.
Ook al omdat er geen opvolger is. Tineke heeft een
baan naast de pluimveehouderij.

Energie

Is Wildenbeest een grootverbruiker van energie?
”Bij een verbruik van meer dan 50.000 kilowattuur
per jaar komt als verplichting duurzaamheid naar
voren, dus investeren. Ik zit daar net beneden. Zonnepanelen kunnen niet. Dan moet er een zwaardere
aansluiting komen. Voor de jaren die we nog werken
is dat dan een rekensom. Zonnepanelen tellen trouwens ook niet mee in de investering in duurzaamheid. ”Wanneer we 10 jaar jonger waren, hadden we
dat wel gedaan.
Ik heb naast de grote stal nog een kleine stal met
binnen en buiten asbest. Het kost me 30.000 euro
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om het asbest te verwijderen. De stal is te klein en
te oud om daarin te gaan investeren. Dus deze zal
waarschijnlijk een keer gesloopt worden.”
Wat doe je met de mest?
”Die gaat naar een verbrandingsoven in Moerdijk.
Op de vrije markt of voor export kan ik het misschien voor een lagere prijs kwijt, maar aangezien ik
de mest op vaste tijden kwijt moet, (ik wil geen opslag buiten hebben), gaat het naar Moerdijk. Daar is
een verbrander speciaal voor pluimveemest. Pluimveemest heeft een goede calorische waarde.
”Ga je wel eens op vakantie?
”Ik heb een broer, die alles kan overnemen en in periodes van leegstand kunnen we natuurlijk ook op
vakantie. Kwestie van plannen dus!”
Pluimveebedrijf Wildenbeest

Hein (58), Frank (53) en Joris (25)
Simmes, melkveehouders
te Netterden

Hein, Frank en Joris Simmes

Het melkveebedrijf van de familie Simmes ligt op
ruim een kilometer buiten de bebouwde kom van
het dorp Netterden op een steenworp afstand van
de Duitse grens. Op het eerste gezicht lijkt het een
naoorlogse boerderij te zijn, maar de oude traditionele en karakteristieke witte T-vormige boerderij,
gebouwd in 1850, wordt aan het oog onttrokken
door twee woningen en een aantal bedrijfsgebouwen.
De twee broers, Hein de oudste van vier broers, en
Frank de jongste, hebben het bedrijf van hun vader
overgenomen. Daarover was geen discussie, Hein
voelde zich al jong aangetrokken door het boerenbedrijf, en Frank, na een korte carrière in de detailhandel, besloot later ook om deel te nemen in de
maatschap. De twee broers wonen nu samen met
hun gezinnen op het bedrijf, waar ook moeder Simmes nog woont.
Bij het gesprek is ook Joris, de zoon van Hein, aanwezig. Joris is de beoogde bedrijfsopvolger, samen
met zijn broer Jelle, die momenteel een werksabbatical heeft in Australië en Nieuw-Zeeland. In tegen-

stelling tot vele andere familiebedrijven, is hier de
bedrijfsopvolging dus al vroegtijdig geregeld.
In 1850 zat de familie Otten op het bedrijf, die man
die had vier dochters en een vrouw uit Duitsland. In
die tijd heerste er heel sterk tuberculose en is zijn
vrouw overleden, zijn moeder en drie dochters ook.
Een familiedrama. Eén van die dochters was getrouwd met onze opa, maar die vrouw is dus ook
aan deze ziekte zeer vroeg gestorven. Opa was bij
de familie Otten ingetrouwd. Mijn opa is toen opnieuw getrouwd met onze oma, een andere vrouw
afkomstig uit het dorp hier. Die is toen bij opa ingetrokken en samen hebben ze elf kinderen gekregen.
De overgebleven dochter van de Ottens heeft al die
kinderen opgevoed en ook ons vieren, de huidige
broers Simmes, dus in totaal 15 kinderen!
Joris werkt nu nog vier dagen in Ede, hij doet de mineralenboekhouding voor veel agrarische bedrijven
en gaat hiervoor ook de boer op. Hij heeft Hogere
Landbouwschool gedaan in Dronten, met zijn broer
Jelle.
Hein licht de voordelen van het familiebedrijf toe:
”Wij vinden dit ideaal, wij kunnen goed met elkaar,
vullen elkaar goed aan en het heeft veel voordelen.
We kunnen op vakantie, hebben af en toe een weekend vrij. Maar zo maar twee broers bij elkaar op het
bedrijf gaat niet altijd. Het moet wel klikken.” Dat
blijkt ook tijdens het gesprek, de broers vullen elkaar steeds aan zonder elkaar tegen te spreken, zijn
zichtbaar een goed team.
Frank en Hein spreken uitvoerig over de mantelzorg
voor moeder en hopen dat zij tot haar einde op het
bedrijf, in haar eigen huis kan blijven. Net zoals ze
dat voor vader hebben gedaan, ook de twee ander
broers dragen een steentje bij in de zorg, daar zijn
goede afspraken over gemaakt en zo kunnen ze het
ook volhouden met elkaar.
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De maatschap exploiteert nu een volledig melkveebedrijf. Vroeger was het een gemengd bedrijf met
varkens en kippen, een echt traditioneel Achterhoeks bedrijf. Om twee families van een inkomen
te voorzien is schaalgrootte nodig. Zij zijn begonnen met zo’n dertig hectare en zestig koeien. Hein:
”Toen Frank er bij kwam, hadden we het geluk, dat
we het bedrijf van een oom in Netterden konden
overnemen, die had geen opvolger en zijn bedrijf
was ook niet levensvatbaar. In die tijd was er ook
de melkquotering, dus konden we dat quotum ook
overnemen. Nu hebben we tachtig hectare en 160
koeien, we zitten op zo’n 2,3 grootvee-eenheden
(gve) per hectare en zijn dus grondgebonden. We
hebben er altijd voor gezorgd dat we in evenwicht
zijn, dus dat we genoeg grond hebben voor onze
koeien, dat vonden en vinden wij heel belangrijk.
Stal met ingenieuze voergang
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Je kunt wel een heel grote stal bouwen met veel
koeien en voer bijkopen, maar dat willen wij niet. Alhoewel we dit jaar wel moeten bijkopen, kan dit jaar
niet anders door de droogte.”
Het lijkt er wel op dat in de omgeving van Netterden
en Megchelen het land er deze droge zomer toch
groener uitziet dan bijvoorbeeld in andere delen van
de gemeente. ”Dat lijkt maar zo, misschien geldt dat
voor de mais, maar het gras is ontzettend slecht.
Vorig jaar ook al, dit hebben we nog nooit meegemaakt. De grond is volledig uitgedroogd, de klei hier
wordt dan keihard, als een baksteen. Daarbij hebben we door de warmte en de droogte ook nog veel
last van muizen in het grasland, als je er van bovenaf
op kijkt, dan zie je allemaal bruine vlekken. In Friesland hebben ze er ook last van, daar kunnen ze het

nog onder water zetten, maar dat kunnen wij niet.
Hier is niks.” Het bedrijf heeft allemaal rivierklei,
zware grond. ”We hebben grote trekkers nodig.”
Heeft beregenen zin? De broers: ”Beregenen wordt
niet meer gedaan, heeft geen zin, levert geen massa
op, kost veel geld, veel tijd. Wij kopen nu voer bij.
We zijn wel vroeg begonnen met maaien, in april.
We hebben nu twee sneden en een kleine derde
snede van het land gehaald. In andere jaren hadden
we wel vijf of zes sneden. De verhouding gras/mais
is vastgelegd in de regelgeving: 80% gras, 20% mais.
Daar moeten wij ons ook aan houden, dat is soms zo
tegenstrijdig. Die regels ten aanzien van de derogatie passen niet in de kringloop. Dat geldt ook voor
de biodiversiteit. Vroeger had je veel meer afwisselende blokken gras en mais, een soort mozaïekstructuur, dan kunnen de weidevogels vluchten naar
nabijgelegen percelen. Door die derogatie-regels

gaat dat nu niet meer. Het is nu allemaal grasland
hier. Wij hebben uitgebreid door twintig hectare in
Sinderen bij te kopen, daar verbouwen we de mais.
Dit jaar hebben we een uitzondering, omdat vorig
jaar het grasland kapot is gegaan, hebben we daar
nu mais ingezaaid, maar normaal is het hier allemaal
gras. Dat maakt het allemaal wel lastig voor ons om
aan al die regelgeving te voldoen, ook met het uitrijden van de mest. Je bewegingsvrijheid wordt enorm
ingeperkt. Dat geldt ook voor kruidenrijke akkerranden, dat gaat ook weer af van je oppervlakte mais
en dat hebben we al te weinig.”
De Simmessen houden dus 160 stuks melkvee en bijbehorend jongvee. Een deel van het jongvee loopt in
de wei in Duitsland. Ze hebben zo’n 30 hectare gras
om de boerderij liggen, die ook gebruikt wordt voor
weidegang. Het vee staat in een ligboxenstal, die
door de jaren heen steeds is uitgebreid, verlengd,
het dak verhoogd. Onder
de stal is een zeer grote
mestkelder. In de tijd dat
die is gebouwd, was dat
uniek. Van heinde en verre
kwamen boeren daar naar
kijken. De vloeren bestaan
uit betonroosters, waar de
mest doorheen valt. In de
mestkelders zijn mixers,
die de mest regelmatig
mengen en er voor zorgdragen dat er zich geen
ammoniak en methaan
vormt en ophoopt, dat zou
de veiligheid voor mens en
dier bedreigen. Men overweegt om een beluchtingssysteem aan te brengen
(Eromix zorgt ervoor dat
er geen methaan en ammoniak wordt gevormd;
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de mest blijft dan vers en is daarmee ook productiever voor een eventuele mest vergisting). Hierdoor kunnen de uitstoot emissies nog verder naar
beneden gaan. Tijdens de zeer warme dagen deze
zomer met temperaturen boven de veertig graden
zorgden watervernevelaars in combinatie met ventilatoren in delen van de stal voor verkoeling voor
de dieren. Dat maakt het zeer comfortabel voor ze.
Daarnaast heeft men een uniek voersysteem, een
voergang met verschuivende hekken, waarbij wekelijks met een kuilvoersnijder vooraf gemengd voer
wordt ingebracht. De hekken versmallen dagelijks
de voergang, waarbij de dieren toegang krijgen tot
het voer. Zeer ingenieus en tijdbesparend!
Nu worden de koeien nog gemolken in de aparte
melkstal, dat levert geen problemen op, ook omdat Hein en Frank samen het bedrijf runnen. Voor
de toekomst denken ze wel na over melkrobots, in
hun geval zou dat een grote investering zijn, want er
moeten drie robotinstallaties worden aangeschaft.
Dat zou dan wellicht moeten in combinatie met een
geheel nieuwe stal, maar dat is een beslissing voor
hun opvolgers Joris en Jelle.
Wat de broers ook dwars zit, en dat geldt eigenlijk
voor de meeste boeren, is dat ten aanzien van milieubelasting door de landbouw in vergelijking met
andere sectoren de verhoudingen volledig scheef
zijn gegroeid. Terwijl je aan de ene kant een enorme
groei ziet van autoverkeer en vliegbewegingen, zie
je aan de andere kant dat het aantal grootvee-eenheden in de landbouw gedaald is ten opzichte van
de 80-er jaren, maar de boer wel overal de schuld
van krijgt. Die overbelasting door vliegbeweging
wordt afgedaan door een vliegtaks van zeven euro,
maar de boeren worden buitenproportioneel belemmerd in hun bedrijfsvoering. Daar komt bij, dat
het voer dat de boeren aan hun vee geven voor grote delen afkomstig is van afvalproducten, zoals sojaschroot, citruspulp, afval van fritesfabricage, dus
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gebruikt wordt voor het omzetten in hoogwaardige
eiwitten in plaats van ze te verbranden en daardoor
een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van
het milieu. Dat is ook kringlooplandbouw.
Joris: ”Ik ben een echte doorstromer geweest in
mijn opleiding via vmbo naar hbo. Voordeel van mijn
uitgebreide opleiding is, dat ik heel veel stages heb
gedaan in binnen- en buitenland, veel heb rondgekeken en gaandeweg heel bewust gekozen voor de
landbouw en dus voor de opvolging in het familiebedrijf. Ik vind het heel fijn om met koeien te werken
en Jelle vindt het leuk om met trekkers te werken,
dus dat sluit mooi aan. Wij denken nu ook na over de
eventuele bouw van een nieuwe stal, er zijn zoveel
mogelijkheden, maar ook veel regelgeving.”
Wat betreft de toekomst van het bedrijf zijn eventuele overnames in de toekomst hier in de buurt lastig,
er zijn hier veel jonge gezinnen, dus er zullen niet
veel stoppers zijn. Over de grens gaan is ook moeilijk, wil je een koe de grens over hebben, dan moet
die eerst dertig dagen in quarantaine. Een heel gedoe.
”Uiteindelijk zullen we toch wel uitbreiden, we hebben wel het geluk, dat we hier ook druk zijn met
de windmolens. Eindeloze procedures, we hebben
ondertussen wel bijna een miljoen uitgegeven aan
juridische kosten. In principe is de vergunning toegezegd, maar de vergunning voor flora en fauna ligt
er nog, die moet nog onherroepelijk worden. Wij
verwachten dat we in kwartaal drie van 2021 kunnen
draaien. Het gaat om negen molens met een tiphoogte van 182 meter en een turbinecapaciteit van
4,2 megawatt. Het wordt een apart park, dat we
met zes boeren samen ontwikkelen en gaan exploiteren, we zijn al bezig vanaf 2003. In 2009 hebben
we een herstart gemaakt, want in 2004 waren er
twee parken aangewezen, in een onderzoek gedaan
door de gemeente Gendringen. Het bleek dat in

Netterden, open polderlandschap, ruilverkavelingsgebied, deze twee de beste locaties waren voor de
gemeente Gendringen. Project A waren wij, project
B was het project waar de huidige molens staan.
Ons project gaf twee-derde meer energie dan het
andere en het College ondersteunde ons. Bij de
raadstemming pakte dat anders uit, dankzij de lobby van de projectontwikkelaar van plan B, werden
zij het toch. Dat was ook wel te wijten aan onze onervarenheid in dit soort zaken. Dat was destijds een
enorme domper. In 2009 hebben we het plan weer
uit de la gehaald en opnieuw ingebracht. We werden door alle partijen enorm geholpen: door de gemeente en de provincie. Bestemmingsplanprocedures, omgevingsvergunning, afwijkingsbesluit, noem
maar op. Alle vergunningen hebben we binnen, alleen het Flora en Fauna besluit nog niet. Dat loopt
nog. Eigenlijk de meest simpele vergunning, zeker
voor dit gebied, dat ligt nu nog bij RVO in Den Haag,
maar tegenwoordig wordt die vergunning afgegeven door de Provincie. De Duitse natuurorganisatie
ligt met name dwars, omdat wij hier tegenover een
Natura 2000 gebied hebben liggen.”
Heeft het geleid tot verdeeldheid bij de lokale bevolking? ”Nee, vinden wij niet. We gaan gewoon
met elkaar om tijdens de kermis, drinken samen een
biertje. Ja, er zijn een 20-tal bewoners, op de 500 inwoners, die er echt problemen mee hebben. Maar
de meeste mensen hier zeggen: als ik de grond zou
hebben, zou ik het ook doen. Wij vinden ook dat het
dorp er beter van wordt, ze mogen een stichting
oprichten, waarin wij jaarlijks geld instorten, zo’n 15
duizend euro. De direct omwonenden kunnen ook
participeren via obligaties tegen een hoge rente,
mensen die wat verder weg wonen kunnen dat ook,
maar tegen een andere rente. Aansluiting op het
net is geen probleem. Rendement van windmolens
is veel hoger dan van zonneweiden, niet te vergelijken.”

Frank: ”De windenergie staat los van het bedrijf, het
zit in andere B.V.’s. Maar het is natuurlijk wel mooi,
dat je voor deze zes boerenbedrijven alternatieve
inkomsten hebt. En het geld blijft wel hier, het is een
plaatselijke activiteit met een plaatselijke eigenaar.
Bij het andere project gaan de revenuen naar de
Japanse eigenaar. We besteden de inkomsten ook
weer hier. Als je het hier niet kunt realiseren, dan
kun je het nergens in de gemeente.”
De kringlooplandbouw? Hein: ”Ja, eigenlijk waren
wij Carola (de minister) al een heel eind voor. Wij
hebben hier een grondgebonden bedrijf. Wanneer
wij de schuur hadden vergroot, er koeien hadden bijgekocht, dan hadden wij veel meer inkomsten kunnen hebben. Maar dat willen wij niet. Wij investeren
in grond, dat moet in balans zijn met je activiteiten.
Grond is ook eigen vermogen, dat is net als goud,
dat houdt altijd zijn waarde. Wij waren destijds ook
erg tegen het afschaffen van het melkquotum en
dat is ons toen niet in dank afgenomen door LTO.
Productie moet afgestemd zijn op de markt, als veehouders kun je geen vuist maken, het quotum was
een handvat, daarmee kun je de markt reguleren.
Dat instrument ben je nu kwijt. Als individuele melkveehouder kun je niks, ook niet via Friesland Campina. We hebben vanaf 2009 zes jaren gekregen om
het quotum af te schaffen, in 2015 ging de vlag uit bij
de afschaffing en de effecten waren schrikbarend.
Was niet nodig geweest, Frankrijk en Duitsland, de
twee grootste landen in Europa, wilden het ook behouden, maar Nederland wilde er vanaf.
Sommige mensen hadden dure melkquota gekocht
en moesten terug in de productie. Toen hebben wij
gezegd, we houden alles in het midden, niet gokken
op een grote stal, maar houd het in evenwicht.”
Hein: ”Voor wat betreft de fosfaatrechten hoefden
wij niets in te leveren, omdat we voldoende grond
hadden, en dat is mooi. Achteraf gezien goed dat
we destijds die grond hebben gekocht. Het is een
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gezond bedrijf. Die fosfaat is overigens alleen iets
voor Nederland; die onkostenpost komt er voor de
Nederlandse veehouder bij. Dat heeft men elders in
Europa niet. Dat was bij het melkquotum anders.”
Frank: ”Subsidies vanuit de EU horen erbij, veel
mensen zeggen, die boeren krijgen veel subsidies,
dat is een wat flauw verhaal. Daar krijgen ze dan ook
een heel voedselpakket voor terug, zonder subsidie
zou de basisprijs een stuk hoger zijn en daar is Jan
Modaal de dupe van. Dat zie je bijvoorbeeld terug
in Canada en Amerika, daar zijn veel zwervers op
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straat, daar is het voedsel erg duur. Daar ben ik wel
erg van geschrokken. Dat realiseert men zich hier
onvoldoende. Wij zijn gangbare boeren, geen biologische. Maar wij denken wel eerder die richting uit,
dan in die van het hele intensieve. Wij hebben nu al
grote koppels vee lopen, de marges zijn zo dun, er
hoeft maar iets scheef te lopen en het gaat fout. Dat
is zorgelijk. Levende have is een apart risico, daar
ben je wel verantwoordelijk voor!”
Windmolens leveren een aan ander verdienmodel

Remco Freriks, loonbedrijf in Heelweg

Remco Freriks

Het landbouwmechanisatiebedrijf Gebr. Freriks is
gevestigd in Heelweg. Remco Freriks runt samen
met zijn moeder Ina en een oom het bedrijf. Zijn
vader is twee jaar geleden overleden. Vader en de
oom zaten destijds in het bedrijf; dat waren de gebroeders. Hun vader, Remco’s opa, is in 1973 met
het bedrijf begonnen. Voor zover Remco zich dat
kan herinneren is het altijd een loonbedrijf geweest,
alhoewel het heel lang geleden is begonnen met
een coöperatieve werktuigenvereniging, maar dat
was kortstondig.
Freriks zit achter zijn bureau, achter zijn computer.
Regelmatig laat hij dingen zien, waar het bedrijf op
dit moment mee bezig is. Zo ook het werkgebied
van de firma: ”Hier zie je het gebied waar wij rondrijden. Op deze kaart zie je percelen die door ons op
de een of andere manier worden bewerkt. Beltrum,
Hengelo, Doesburg, Toldijk, tot de Duitse grens. Het
gros van ons werk is agrarisch werk.” Veel van de
machines en apparatuur zijn GPS-gestuurd en een
aantal is voorzien van NIR- sensoren. NIR staat voor
Near Infra Red spectroscopie. ”Elk ding, dat wij meten heeft een bepaalde frequentie in licht. Wij stu-

ren een bundel licht weg in voer, gras of mais, of
in mest, en informatie wordt weer teruggekaatst.
Deze informatie is locatiegebonden, geregistreerd
via het gekoppelde GPS. Op basis daarvan zouden
we kunstmest kunnen doseren, dat is nu nog niet
het geval. Nu gebruiken we de apparatuur vooral
om informatie binnen te halen.”
Hij laat nog meer kaarten op zijn computer zien. Bij
voorbeeld één van de oogst van mais: locatie, datum, oogst per hectare, tonnen droge stof, totaal
gebiedsoppervlak, ADF (vezelgehalte), proteïne,
kun je allemaal meten en een voeranalyse van maken voor de veehouder. Die kaart zou je ook weer
kunnen gebruiken voor bemesting. ”Dat doen we
nog niet vaak. Op dit moment bemesten boeren
nog steeds veel op basis van volume (kuubs) per
hectare. Wat wij kunnen doen geeft ze veel meer
mogelijkheden, maar ze moeten ook wel een beetje
aan het idee wennen, wat ze ermee kunnen.”

Met het systeem is precies te zin hoe de opbrengst over
het perceel verdeeld is.

”Wij doen ook GPS-gestuurd kunstmest strooien, op
grote en kleine bedrijven. Nauwkeurig de kilogrammen verdelen, veel data verzamelen en daarin inves59

teren. Vanaf 2016 zijn we daarmee bezig. Dure apparatuur, dure machines, dus dan heb je een groot
gebied nodig. Onze investering in NIR-sensing is nog
niet winstgevend. Dat is een stap vooruit zetten
naar de toekomst.”

de soorten bemesting en verschillende giften van
kunstmest, zodat we aan kunnen tonen wat de verschillen zijn van verschillende soorten en hoeveelheden, maar ook van de manier van toedienen. Dit
speelt al veel langer in de akkerbouwsector.”

Hoe komen jullie tot deze investeringen, is er vraag
uit de markt naar?
”We beslissen zelf of die apparatuur op de machines
gezet wordt. Wij zijn van mening dat dit in de toekomst niet meer weg te denken is. Toen we er mee
begonnen, realiseerden we ons, dat we een heel
nieuw traject ingingen. Laat ik het zo zeggen: als we
op dit moment een veehouder vragen wat kost een
koe? Dan kan hij dat op de komma nauwkeurig vertellen. Koopt hij een hectare grond, dan zegt hij dat
kost me 50-, 60-, 70-duizend euro. Hij zal zeggen of
het goede grond of iets mindere grond is. Maar wij
kunnen laten zien wat, waar vandaan komt, wij kunnen ook laten zien, wat we waar naar toebrengen.
Gegevens worden verzameld door over het perceel
te rijden, zodat we de voederwaarde kunnen vaststellen. Dat bepaalt de waarde van de grond.”

Dit moeten erg dure systemen zijn.
”Ja dit heb je niet voor een paar tientjes. De klanten
komen daarvoor nog niet met bosjes binnenvallen,
maar het kan wel het verschil maken.”

Zou je dat ook met een drone kunnen doen?
Remco: ”Een drone kan niet zien hoeveel zetmeel er
in de plant zit. Hij kan misschien wel de hoogte van
het gewas inschatten en de tonnage. Een drone kan
ook niet inschatten hoeveel mest waar naartoe zou
moeten.”
Dus jullie hebben veel informatie, die jullie
opslaan. Heeft de boer daar toegang toe?
”Als de boer daarnaar vraagt dan kunnen ze toegang krijgen.” Dus dat is ook een goede klantenbinder voor jullie.
Hoe reageren boeren op deze ontwikkelingen?
”Zeer verschillend. Sommigen weten ervan maar
gebruiken het nog niet. Sommigen doen het wel.
Daar hebben we ook proeven lopen met verschillen60

Remco laat zien wat ze kunnen, zoals tijdlijnen met
data per perceel. ”Je kunt hier ook zien hoeveel
kuubs ik op de percelen heb gebracht. Je kunt de
banen zien en ook het verschil met de leeggereden
tanks. Dit was gewoon een volumebemesting.
Op een ander plaatje zie je een heel ander patroon,
dus dat was een heel andere put. Hier zie je dat op
dit perceel 60,8 kilogram stikstof is gekomen, maar
op die andere banen 74,5 kg stikstof. Wij kunnen dus
ook adviseren om niet meer op volume te mesten,
maar dit te doen op basis van kilogrammen per hectare. Het apparaat meet 17 keer per seconde wat er
in het product zit, in de mest maar ook in het voer.
We kunnen hier over deze percelen ook een kunstmeststrooier laten lopen.
Kort door de bocht: gemiddeld is hier 63,85 kilogram
stikstof per hectare op het land gekomen. Maar als
de boer nu 120 kilogram wil geven, en dat gebeurt
met kalkammonsalpeter (je weet hoeveel stikstof
daarin zit), dan stop je dit datakaartje in je strooier
en gaat hij het pleksgewijs bekijken en toedienen.
Klanten kunnen dus beter kiezen voor kilogrammen
dan voor kuubs. In de tijd wordt het kaartje dan vanzelf egaler.
Wij slaan hier alle data op. Hier kun je bijvoorbeeld
de oogst van een perceel zien. Je kunt de drogestofopbrengst zien, maar ook de hoeveelheid ruw eiwit. Ik kan ook zien hoeveel suiker op een perceel is
opgehaald, en hoeveel nat gewicht er vanaf komt.

In dit vochtige perceel zit een zandkop en die zie je
meteen terug in de opbrengst.”
Dus het Laboratorium voor Grond en Gewasonderzoek in Oosterbeek is niet meer nodig voor het bemonsteren van de grond?
”Voor ons niet meer, maar de wet zegt nog steeds
dat hun wijze van bemonsteren de manier is. Oosterbeek heeft veel data en John Deere heeft ook
veel data. Iedereen houdt het voor zichzelf en wil
het ook zelf naar buiten kunnen brengen.”
Freriks werkt met John Deere. Er zijn ook andere
aanbieders, maar John Deere loopt wel voorop. Oosterbeek bijvoorbeeld heeft gigantisch veel ijklijnen.
De NIR-apparatuur die Freriks gebruikt, gebruiken
zij ook. Apparatuur moet geijkt worden en daar heb
je heel veel monsters voor nodig. Ook van alle soorten gewassen. John Deere heeft nog niet zoveel.
Hoe meer informatie, hoe complexer het wordt, en
dat vereist veel kennis. De rol van het Proefstation
De Marke is hier ook van belang. Zij onderzoeken
kringlooplandbouw en daar zijn veel data voor nodig. Freriks is al een paar jaar met De Marke in contact. Dat gaat met name over de toepassing van de
technologie, maar ook het testen van de technologie zelf. Vooral veel data binnenhalen, alles inzichtelijk maken. Je moet ook veel ervaring opdoen in de
toepassing en gebruik.
Wie is eigenaar van informatie?
”Op dit moment wij. Ik doe het werk op de locatie,
ik haal de data op en ik kan de klant toegang geven
om het te zien.” Freriks heeft een zakelijke relatie
met de klant, en kan die gegevens niet commercieel delen. De principes zijn duidelijk, de toepassingen moeten worden verfijnd. Op akkerbouw is deze
techniek door de hogere opbrengsten per hectare
meer rendabel, zeker voor aardappelen, uien en lelies. Maar volgens Freriks zit in Nederland de hoogwaardige suiker en eiwitvoorraad in gras, en dat is

voor de melkveehouderij van groot belang.
Het organischestofgehalte kan niet gemeten worden met deze apparatuur. Daar is een andere machine voor nodig: de Veris scanner. Die kan de bodem scannen, organische stofgehalte, pH-waarde,
EC-waarde, stikstof tot 30 of tot 90 centimeter. Ook
hoogtekaarten. Freriks: ”Ik zie dat nog niet op veehouderijbedrijven. Bij akkerbouw kun je er beter op
sturen. Veehouders moeten ook regelmatig grondmonsters nemen en zo’n monster is vier jaar geldig.
Voor de scan betaal je 35 euro per hectare per jaar.
Dat maal vier (voor vierjaar), dus per hectare zo’n
130 euro. Als je 50 tot 60 hectare grasland hebt, dan
is dat toch wel een kostenpost. Dan moet je de economische waarde wel aantonen. Overigens, de regering vereist wel regelmatige bodembemonstering
vanwege de derogatie”.
”Bedrijfseconomisch is de NIR beter. Men kan het
bemestingsplan per snede aanpassen in plaats van
een bemestingsplan voor een heel jaar. Wanneer wij
de informatie per perceel hebben, praten wij met de
voerleverancier van de boer en vragen wij hen, wat
ze hiermee kunnen. Wij hebben verstand van machines en kunnen daar een voerproduct mee maken,
de veehouder heeft verstand van dieren en de voerleverancier heeft verstand van rantsoenen. Daar
kunnen wij op sturen. Voor een boer is dit niet bij te
benen. Boeren zullen dus steeds meer uitbesteden,
ook omdat de schaalvergroting onvermijdelijk door
gaat. Het maakt niet uit of je een gangbare of biologische boer bent, voor beide zijn de afwegingen
dezelfde.”
Freriks is ook gecertificeerd spuiter. Hij heeft daar
zo zijn eigen opvattingen over en vindt dat de overheid hier niet altijd consistent in is, zeker wanneer
je de landbouwemissies vergelijkt met die van de
luchtvaart. Freriks is sceptisch over deze discussie,
omdat het alles te maken heeft met maatschappelijke acceptatie, minder met ratio. ”Burgers vinden
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de oranjegekleurde velden in het voorjaar niet leuk.
Ja, maar een geel bollenveld vinden ze wel mooi! ”
”Wij zien de toekomst van ons bedrijf in het ontzorgen van de klant. Bij ons werk verzamelen we
alle gegevens: als we zaaien staat er ook bij wat de
plantdichtheid is en als we strooien staat er ook bij
wat de hoeveelheid en de productnaam is. Als een
bedrijf een jaaropgave wil zien van wat ze verbruikt
hebben, is dat voor mij een druk op de knop. Dat
kan ik ook voor de bespuiting laten zien. Daar is nog
heel veel te halen, veel meer dan bij het andere. Ik
kan dan ook laten zien wat de veiligheidstermijnen
zijn. Hier heb ik de gegevens over wanneer ik ergens
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geweest ben, hoeveel water ik heb gebruikt, de oppervlakte van het perceel en welke middelen. Als er
een veiligheidstermijn van twee weken is, dan kan
een klant inloggen en bijvoorbeeld zien, dat hij nog
niet kan maaien vanwege de veiligheidstermijnen.
Binnen een uur tijd moeten we kunnen terugvinden,
waar een bepaald virus in aardappelen vandaan
komt. Kan in pootgoed zitten, maar kan ook via
onze machines. Wij zijn gecertificeerd, dus moeten
machines regelmatig ontsmetten. Dat kan allemaal
via ons systeem, en klanten kunnen inloggen. Wij
zijn verlengstuk van het bedrijf van onze klanten.”
Mestinjecteur met meetapparatuur

André Janssen,
voormalig dierenarts in Gendringen

André Janssen

André Janssen, voormalig dierenarts in Gendringen, woont in Ulft. Hij is bij uitstek iemand, die een
goed beeld kan schetsen van de landbouw in onze
gemeente sinds het begin van de 70-er jaren van de
vorige eeuw. Dat klinkt als heel lang geleden en dat
is het ook, zeker als je de snelle ontwikkeling van
de landbouw, en in het bijzonder de veehouderij,
in acht neemt. Janssen is in 1970 afgestudeerd aan
de Faculteit van de Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Eerst is hij drie tot vier jaren
wetenschappelijk ambtenaar geweest aan diezelfde
universiteit en in 1974 is hij naar de Achterhoek gekomen. In 2007 is hij uit de dierenartsenpraktijk gestapt en met pensioen gegaan.
Janssen vertelt, met een licht zuidelijk accent: ”Ik
werkte in een maatschap. Daarvoor hebben we
verschillende ontwikkelingen doorgemaakt van
eenmanspraktijken. Ik heb met drie man hier in Gendringen heel prettig gewerkt tot het jaar 2000. Toen
zijn wij ook gefuseerd met Silvolde en Varsseveld.
Daarna zijn ze nog verder gefuseerd, maar dat heb
ik zelf niet meer meegemaakt. Toen de boeren uitbreidden, deden wij dat ook. Later ook met Aalten

gefuseerd. Toen heette de praktijk, de Slingeland.
Sinds september vorig jaar staat het hoofdgebouw
op het industrieterrein in Varsseveld; daarnaast zijn
er een aantal dependances. Nu zijn ze bezig met 16
dierenartsen en 25 assistentes. Miljoenenbedrijf, gigantische investeringen! Ik ben een beetje van de
oude stempel. Ik ben opgeleid in het idee van de
gemengde praktijk, dus van alles wat doen. Je kon
je niet permitteren om maar één ding te doen, dan
had je geen klanten genoeg. Van groot tot klein,
dat was ook gezellig. Overdags naar de boerderij, ’s
avonds spreekuur. Maar op een zeker moment gaf
dat ook een omslag. Toen werd er ook ’s morgens
en ’s middags spreekuur gehouden.” Met een licht
cynisme zegt hij: ”Vroeger ging je overdag de boer
op in plaats van ’s middags een beetje spreekuur te
gaan zitten houden! ”
”Het inkomen speelde natuurlijk wel een belangrijke rol, wij moesten ook steeds meer specialiseren.
Binnen de groep vonden al verschuivingen plaats:
de ene werd een runderenman, de andere deed de
kleine huisdieren. Er waren ook dierenartsen, die
niet geschikt waren om met honden en katten om
te gaan en zeker niet met die eigenaren! Heel ander publiek. In de loop der jaren is dat verschoven,
ik deed vooral runderen en kleine huisdieren, maar
geen varkens. Nu is het echt allemaal gespecialiseerd. Sommige dierenartsen werken landelijk, zoals voor kippen.”
Tot de jaren negentig was de opleiding algemeen, je
had een algemene erkenning. Daarna meer specialisatie: voor industrie, voor kippen, voor kleine huisdieren.
Is het vak daardoor leuker geworden? ”Leuker? Het
is verdiept, je moet er wel van kunnen leven. Mensen hebben er wel geld voor over. Eerst kwam er
geen hond. Toen kon je geen geintjes uithalen. Nu
schrikken mensen voor duizend euro voor een hond
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niet meer terug. Dat was wel eens een lastig. Soms
kon zo’n hond beter een spuitje krijgen, maar dan
waren die mensen daar nog niet aan toe. Vervelende tijd, het waren vaak ook economische afwegingen bij kleine huisdieren.”
”Bij de boeren gaat het echt om economische afwegingen. Nooit problemen gehad bij boeren. Die
laten een koe niet lijden. Bij paardenliefhebbers ligt
dat weer wat anders. Bij gezelschapsdieren, zo heet
dat, ligt het totaal anders. Soms ook wel fouten gemaakt. Dan zag je eigenlijk al, dat het een hopeloze
zaak was, maar dan dacht je dat die mensen er nog
niet aan toe waren. Dan gingen ze naar een andere
dierenarts en die maakte er een eind aan. Dan kreeg
ik later het verwijt van de eigenaren, dat ik niet had
gehandeld. Dat vond ik wel zo typisch, dat heugt me
nog altijd.”
Hoe kom je hier in de Achterhoek terecht? Zo aan
het accent te horen, bent u geen Achterhoeker? ”Ik
kom uit Wijchen, mijn vrouw uit Limburg, maar we
zijn daar dus al lang weg. Maar ik versta goed Achterhoeks. Ja, hoe kom je hier verzeild. Dan hoor je
van een oud-collega, dat hier iemand weggaat en
dan solliciteer je. In de jaren 70 waren er ook voldoende dierenartsen. Toe studeerden er per jaar 150
af. De praktijken gingen toen wel groeien. Ik heb
met alle tevredenheid in de Achterhoek gewerkt en
heb hier een mooi bestaan gehad. Gemengde praktijkvoering vond ik geweldig interessant. Nu is er een
scheiding, soms zo dat disciplines elkaar niet meer
begrijpen. Dierenartsen zijn ook erfbetreders, je ziet
generaties opgroeien. De eerste generatie waren de
boeren, die opgegroeid waren in de oorlog. Daarna
een nieuwe generatie en nu de kleinkinderen. Ik ken
eigenlijk vier generaties. In mijn praktijk had je het
niet over hoeveel boeren je had, maar over hoeveel
koeien! Wij hadden toen MKZ-inentingen met verplichte aantallen, en dan had je het over enkele duizenden. Maar wel allemaal gemengde bedrijven.”
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”Ik ben dus in de jaren 70 gekomen. De ruilverkaveling en streekverbetering vonden plaats tussen 1959
en 1969 met een voorbereidingstijd van 10 jaar. Het
landschap veranderde drastisch, er vond een grote
volksverhuizing plaats en de landbouw onderging
een zeer grote verandering. Door de betere bereikbaarheid en de ontwatering en de effectieve
werkwijze werd het boerenbedrijf grootschaliger.”
(Bron: Ruilverkaveling en streekverbetering. ”van
den olden iesselt töt Bargebos” door Theo Giesen).
”Toen ik hier als dierenarts kwam, had je gemengde bedrijven met melkvee (de grotere hadden toen
15 – 30 melkkoeien. Vaak ook enkele zeugen en die
produceerden biggen, die ze dan zelf mesten. En
natuurlijk kippenhokken in de wei. De eieren waren
toen goede business. Met gesloten portemonnee
naar de winkel en eieren in ruil voor boodschappen. Toen ook veel kleine boerderijtjes, waar de
boer overdag ging werken. Die hadden twee tot
drie koeien. Die gingen nog wel door, omdat ze verknocht waren aan hun bedrijf. Overdag naar Duitsland of naar de DRU. Men keek daar wel een beetje
op neer binnen de boerenstand.”
”Een ingrijpende verandering was het tankmelken.
De melktank werd ingevoerd door de Coberco. Toen
moesten de boeren beslissen: over stoppen met
melken of doorgaan en dan een melktank aanschaffen. Velen hadden toen een klein tankje, dus er vond
niet meteen een schifting plaats. De kleine boer
hield toen wel op, maar de boer met 10 koeien ging
nog door.”
”Daarna groeide er langzaam een differentiatie in
de bedrijfsvoering. De boeren gingen ook specialiseren, mede door nieuwe richtlijnen voor stalinrichting vanwege het risico van interne besmetting. De
mest moest worden gescheiden, stallen van 10 – 15
plaatsen gingen naar 50 – 80. Ook werden toen de
eerste ligboxenstallen gebouwd.

De volgende generatie praat over totaal andere aantallen. Kijk naar het dorp Megchelen: vroeger boerderij na boerderij, nu zijn er nog maar een paar. Die
kun je op een hand tellen. Dat was ooit een boerendorp.
Janssen wil nog een aantal zaken met ons delen, die
heeft hij opgeschreven.

De invoering van de melktank bracht veel teweeg

Er kwam specialisatie, de meeste varkens gingen
toen weg. Dus toen had je typisch melkveebedrijven
met jongvee en je had zeugenbedrijven (100- 180)
voor de biggenproductie. Er kwamen kraamhokken, kooien tegen het doodliggen. Mestvarkensbedrijven met toen aantallen van 300 – 500 in afdelingen van 80, kwamen van de biggenbatterijen. Die
werden toen opgelegd, zoals dat heette. Dus daardoor veel transport en dat was niet goed. Regelmatig was er varkenspest. Alle dieren hadden gelijke
leeftijd, werden gelijk opgelegd en gelijk afgevoerd,
daarna schoonmaken en weer een nieuwe groep.
Die varkens leefden altijd op betonroosters, daar
was geen dieren-welzijn bij. Roosters op kelders van
1,50 meter diep, daar viel de mest in, en dat met zeer
slechte ventilatie. Dat was hartstikke fout, juist voor
jongere biggen, dus dan kwamen er problemen.

”Bedrijfsopvolging vond ik altijd zo apart, dat was
naar hiërarchie. Daar heb ik me aan geërgerd: niet
de beste boer en de beste zoon, maar de oudste.
Er waren boeren, die waren op en top technicus,
maar die hadden geen hart voor hun dieren, ook
geen inzicht. Dat is nu gelukkig afgelopen. Die zaten
het liefst op hun trekkers, die vielen bij mij door de
mand. Slechte dierverzorging vaak. Verkeerde keuzen. Daar liep je als dierenarts tegenaan. Je leert je
klanten wel kennen, als ik die nu nog tegenkom …
Ik ken ze door en door, sommige kinderen gingen
hun eigen weg. Nu heb je echte boeren, die er bewust voor kiezen. Dat is een belangrijke verandering
ten opzichte van vroeger.”
”Dan de rol van de boerin. Ik stoorde me daar aan,
vooral bij die boeren van in de oorlog. De keuze
moest een boerendochter zijn. Een gewoon meisje
uit het dorp, daar kon nooit iets goeds uitkomen. Te
gek voor woorden! Ik had met die vrouwen te doen,
die werden gekleineerd. Dan was oma ook nog in
huis. Dat ingetrouwd zijn, en er naast wonen, erg
hoor. Altijd alles op tijd, koffiedrinken, eten, … Die
vrouwen hebben een rotleven gehad, serieus. Oma
had de portemonnee, beetje slaafs allemaal. Dat is
veranderd, positief is dat vrouwen later zelfstandig
konden werken, dankzij mechanisatie en aangepaste bedrijfsvoering.”
”Ja en dan die zuilen in de jaren 70. Het stoorde mij
niet meteen. Ik had er geen last van. Maar wel typisch, de voeraankoop bij die, de kalveraankoop bij
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die. Dat viel wel op, ook de standsorganisaties, hadden ieder hun eigen vergaderingen. Bij buurtschappen loopt dat door elkaar. Toch was er altijd wel
een goede verstandhouding.”
”Wij werden ook altijd op die bruiloften uitgenodigd, bij 12,5, bij 25, bij 40 jarige jubilea en bij geboortes. Al die zalen hier in de regio ken ik door en
door. In de buurt heb je elkaar nodig. Hier was het
gemengd. Ook bij de landbouwscholen. Toch werd
er in die tijd ook gemengd getrouwd, dat was verbazingwekkend. De 70-er jaren waren het moment van
de omslag, ook op het platteland.”
”Dan zijn er nu de discussies over dierenwelzijn. Een
boerin hier uit de regio heeft onlangs gereageerd op
een artikel in de krant. Mensen moeten eens meer
gaan kijken bij een boer. Kijk nu eens hoe die koeien
leven, vergeleken met vroeger. Toen stonden ze het
halve jaar op één en dezelfde plek, met een goot
achter zich. Wat een ramp met verlossingen. Boxenstallen waren positief voor dierenwelzijn. De varkens kwamen er echter slechter vanaf, met die roosters. Kippen is ook een ander verhaal. Maar naar de
zin van de burger gaat het nooit snel genoeg, mede
door onwetendheid. De media worden gebruikt en
dat moeten boeren ook veel meer doen. Je moet
proberen de burgers te bereiken!”
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5 Klimaatverandering en
kringlooplandbouw in Nederland
en Benin
(door Wim Beijer)

Klimaatverandering is een verschijnsel dat over de hele wereld gevolgen heeft. Zeker ook voor de landbouw. In het kader van de Afrikaweek Oude IJsselstreek, heeft de stichting Vrienden van Boukombé samen met de Plattelandsraad en het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), een avond georganiseerd rond het
thema klimaatverandering in de landbouw in Nederland en Benin.
Uit de presentatie van Laurens Gerner van het WRIJ bleek dat het kringloopconcept belangrijke elementen oplevert voor aanpassingen aan het veranderende klimaat. Sabirou Seidou uit Benin liet in een documentaire zien wat de Beninse boer ervaart en in de discussie erna werden overeenkomsten, verschillen en
suggesties uitgewisseld.

Nederland

De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor het
klimaat. In de Nederlandse situatie leidt de stijgende
temperatuur tot het vaker voorkomen van extreem
warmere en drogere zomers. Maar ook tot stijging
van de zeespiegel en toenemende afvoer van rivierwater uit ons achterland. En heviger stortbuien met
overstroming als gevolg.

Verdroogd grasland door extreme droogte in Nederland in
2018 en 2019

Tegelijk neemt de beschikbare landbouwgrond af
en de milieueisen toe. Hoe kan binnen deze veranderende randvoorwaarden de voedselproductie in
stand blijven? Door slimmer, beter en efficiënter te
produceren wordt daar door het project de Vruchtbare Kringloop aan gewerkt. Het Waterschap is een
belangrijke partner in de landbouw en in het kringloopproject vanuit haar rol als waterbeheerder.
Het doel van de Vruchtbare Kringloop is het ontwikkelen van de Achterhoek tot een voorloper in kringlooplandbouw. Om dat te bereiken wordt gewerkt
aan bodem, schoon grond- en oppervlaktewater,
klimaat, voedselproductie en biodiversiteit. Daarbij
vormt voldoende organische stof in de bodem, de
basis. ‘Verhoging van 1% organische stof leidt tot
hogere stikstofbinding, betere vochtvasthouding
en een hogere grasopbrengst’, zo vertelde Laurens
Gerner. Optimaal landgebruik met gedeeltelijke rotatie tussen mais en grasklaver, levert een verdere
verbetering van de grondkwaliteit én milieuvoordelen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het introduceren van droogtebestendige gewassen, zoals het
tropische gewas sorghum.
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Benin

De landbouw in Benin is zeer kleinschalig, familiegericht, niet gemechaniseerd en vrijwel helemaal afhankelijk van regen. Het is met name gericht op zelfvoorziening in voedsel, met een klein deel productie
van katoen als exportgewas. Lokaal worden groenten, rijst, sorghum en fonio op marken verkocht. Er
is een traditionele werkverdeling, waarbij mannen
verantwoordelijk zijn voor de bewerking van het
land en de commerciële gewassen en vrouwen verantwoordelijk zijn voor de voedselvoorziening van
de gezinnen. Kennis wordt overgedragen van ouders op kinderen en aangevuld met landbouwvoorlichting.
De documentaire van Sabirou geeft aan hoe boeren
de klimaatverandering ervaren. Kwamen de regens
eerder op vaste tijden, nu zeggen boeren dat het
weer van slag is. De traditionele kennis van wanneer
te planten, voldoet niet meer. De regens komen nu
soms wel, soms niet, soms een beetje en soms heel
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veel met overstromingen als gevolg. Ook is de hitte
en droogte toegenomen, evenals de wind die voor
erosie zorgt. Oplossingen die toegepast worden zijn
bijvoorbeeld het aanleggen van dijkjes om water beter vast te houden. Het verbeteren van de bodem
en het toepassen van kunstmest. Risico’s spreiden
door groter oppervlaktes te bewerken, vroege
(mais) zaden gebruiken om de korte regens te kunnen benutten.

Debat

André Wikkerink, landbouwer in Sinderen ziet een
overeenkomst in beide landen: de noodzaak om
water langer vast te houden. In 1976 werden drinkkolken in het Aaltense Goor uitgediept om koeien te
laten drinken en vorig jaar mislukte door de droogte
hier 70% van de mais.
Debat over klimaatverandering

Henri Steverink noemt het samenwerken in groepen, zoals in de Vruchtbare Kringloop waar hij aan
deelneemt, als een bron van kennis. Door samen je
bedrijfsvoering te vergelijken met steun van specialisten, leer je heel veel van elkaar en gaat je resultaat
vooruit. Niek Thijssen van Agriterra schetst dat in
Nederland de landbouw zich specialiseerde, waarbij
veel kleine boeren gingen werken in de industrie. Zo
kon specialisatie en schaalvergroting plaatsvinden.
In Benin is er nauwelijks agrarische industrie en is
het beleid van de regering erop gericht om zoveel
mogelijk mensen in de landbouw te laten blijven.
Sabirou schetst dat lange tijd jongeren niet geïnteresseerd waren in de landbouw en zich richtten op
werken in de stad of in Nigeria of Ghana. Maar door
de werkeloosheid begint dat te kantelen en deze
nieuwe groep jongeren heeft behoefte aan kennis,
staat open voor mechanisatie en meer marktgerichte landbouw. En daarmee groeit ook de behoefte
aan financiering.

Tot besluit stelt Sabirou voor om een netwerk rond
kennis op te zetten vanuit de Plattelandsraad, zodat
boeren hier en in Benin kennis kunnen uitwisselen.

Groenteteelt in droog gebied in Benin
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6 Toekomst van de landbouw
in Oude IJsselstreek in 2050
Dertig jaren vooruitkijken is moeilijk, dat vereist
een afgewogen combinatie van kennis en verbeeldingskracht. Dertig jaren terugkijken is gemakkelijker, maar dat hangt weer af met welke bril je naar
het verleden kijkt. Sommigen van ons kunnen het
begin van de 90-er jaren nog goed herinneren. De
herstructurering van de landbouw, ingezet in de
50-er en 60-er jaren door Sicco Mansholt, destijds
landbouwcommissaris van de EEG, kreeg zijn beslag door grootschalige ruilverkavelingen (in onze
gemeente de ruilverkaveling Gendringen). Het resultaat: grotere efficiënte boerenbedrijven met een
verbeterde ontsluiting, waterhuishouding en kavelinrichting maakten het mogelijk om het gehele jaar
door het land te bewerken. Ook boerderijverplaatsing maakte daar onderdeel van uit. Er was een
nieuwe generatie na-oorlogse boeren aangetreden,
goed opgeleid, goed georganiseerd in eigen voeren zuivelcoöperaties en gedegen ondersteund door
professionele landbouwvoorlichters. Echter met de
blik van nu zien we, dat er ook een keerzijde van
deze ontwikkeling is. Naast inkomensvergroting
ten gevolge van de schaalvergroting, mechanisatie
en specialisatie heeft deze toenmalige transitie ook
sporen achter gelaten in het landschap en onze leefomgeving. De grenzen van wat ons landschap, bodem en water aankunnen werden bereikt en soms
overschreden.
Een dergelijke ontwikkeling genereert tegendruk.
Enerzijds door steeds meer regulering vanuit Brussel en Den Haag, maar ook door bestemmingsplannen voor ons buitengebied. Ook het maatschappelijk bewustzijn ontwikkelde zich ten aanzien van
dierenwelzijn, voedselkwaliteit en -zekerheid; actie70

groepen als ”Wakker Dier” zijn daar een voorbeeld
van. Maar ook – met name in de landelijke politiek
– kostte het de ”groene lobby” steeds meer moeite
om de ambities van de moderne landbouw uitgelegd te krijgen. Uit de interviews met onze boeren
komt duidelijk een beeld naar voren, dat zij de maatschappelijke waardering voor hun werk missen,
dat er, in de beleving van de boeren, veel kritiek is,
meestal gebaseerd op gebrek aan kennis bij het grote publiek. Daar komt bij, misschien nog wel belangrijker, dat de consument geen eerlijke prijs betaalt
voor de kwalitatief hoogwaardige producten en dat
de boeren voor het beheer van het landschap geen
redelijke vergoeding ontvangen. Kortom het landbouwbedrijfsleven komt onder druk te staan. Het
wordt tijd om de bakens te verzetten!

Kringlooplandbouw centraal in beleidsvisies
voor het jaar 2030

De toenemende bewustwording in alle lagen van de
bevolking vormt een voedingsbodem voor nieuw
beleid. Beleid, dat in hoge mate de komende tien jaren (de nieuwe transitieperiode) richting zal geven
aan de toekomst van de landbouw in Nederland,
dus ook in onze gemeente Oude IJsselstreek. Het is
goed om eens op een rij te zetten wat de beleidsmakers voor ogen staat voor de komende tien jaren,
dus tot 2030 en wat de impact daarvan is op de huidige generatie boeren.
Een belangrijke aanzet tot het hedendaagse beleid
was het Brundtland-rapport ”Our common future”,
uitgebracht door een commissie in 1987 onder auspiciën van de Verenigde Naties. Belangrijke boodschap was, dat een duurzame ontwikkeling, nodig

om onze huidige problemen op te lossen, niet ten
koste mag gaan die van toekomstige generaties.
Het begrip ”duurzaamheid” was geboren. Een begrip, dat we nu weer terugvinden in de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals), die door dezelfde Verenigde Naties zijn
vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

verdwenen, een situatie die vergelijkbaar is aan die
in Nederland.

Het begrip duurzaamheid komt ook terug in vier
belangrijke onderwerpen, die de basis vormen voor
beleid en randvoorwaarden op internationale, nationale en lokale schaal. Vier onderwerpen, die ook
bepalend zijn geweest in het vormen van een Toekomstvisie voor ons buitengebied, recentelijk opgesteld door de Plattelandsraad:
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie en regionale ontwikkeling
• Kringlooplandbouw
• Energietransitie
Deze onderwerpen staan allen in relatie tot elkaar
en vertonen een grote overlap, maar toch is het
goed om ze afzonderlijk te beschouwen omdat voor
deze onderwerpen ook aparte beleidsdocumenten
zijn opgesteld door verschillende nationale en regionale organisaties.
De vraag, die we ons zelf kunnen stellen is: als we
de doelstellingen van het beleid voor 2030 van deze
vier onderwerpen nu eens bij elkaar optellen, hoe
zou de gemeente Oude-IJsselstreek er dan uitzien,
en hoe zouden we dat beeld kunnen extrapoleren
naar 2050?

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een ecologische en economische
levensvoorwaarde. Dat besef is nog eens versterkt,
toen wij recentelijk zijn opgeschrikt door een wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat sinds
1989 in Duitsland ruim 75 procent van de insecten is

Biodiversiteit is een ecologische en economische
levensvoorwaarde

Wetenschappers, boerenorganisaties, natuur- en
milieuorganisaties, financiers en ketenpartijen hebben besloten om samen te werken aan herstel.
Daartoe is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgesteld, waarbij de grondgebruikers van natuur, landbouw en openbare ruimte worden gestimuleerd de
juiste keuzes te maken en in samenhang op gebieds71

niveau prestaties te leveren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Zo is er ook voor de landbouw
een ”werkroute” geformuleerd, met als doelstelling
voor 2030: het ontwikkelen van duurzame, circulaire, dierlijke- en plantaardige productiesystemen
met toekomstperspectief op een gezonde bodem in
biodiverse landschappen. Eén van de subdoelstellingen is, dat de landbouw de nutriënten en biomassa
kringlopen zoveel mogelijk sluitend maken op regionale schaal. Dit sluit ook geheel aan bij het hoofdonderwerp van deze publicatie, de kringlooplandbouw.
Klimaatadaptatie (aanpassing) en regionale
ontwikkeling
Inmiddels accepteren we, op een enkeling na, dat
klimaatverandering wordt toegeschreven aan het
verbranden van fossiele brandstoffen, wat bijdraagt
aan een toename van koolstofdioxide in de atmosfeer en ervoor zorgt dat de aarde wordt opgewarmd. We weten ook, dat de niveaus van koolstofdioxide op dit moment het hoogste niveau hebben
bereikt sinds mensenheugenis en wetenschappers
waarschuwen dat deze opwaartse trend waarschijnlijk nog tientallen jaren zullen voortzetten en
tot desastreuze gevolgen kan leiden. Deze gevolgen
zijn velerlei: hittestress bij mens en dier, uitval van
vitale functies (zoals stroomvoorziening, mobiliteit),
oogstschade in land- en tuinbouw, verschuivingen
in klimaatzones, waardoor veranderingen in flora
en fauna, gezondheidsverlies door infecties en allergieën.
Klimaatadaptatie wordt geadresseerd in veel beleidsdocumenten, van belang is hierbij de onlangs
vastgestelde Regio Deal tussen het Rijk, de Provincie Gelderland en de Regio Achterhoek. Ook de Visie 2030 van de Achterhoek Board geeft inzicht in
de beleidsvoornmens ten aanzien van klimaatadaptatie. In de zogenaamde themagebieden Smart Living en Smart Governance wordt een grove schets
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gegeven van het toekomstbeeld voor o.a. het buitengebied, waarbij verpaupering en verrommeling
van dit buitengebied door leegkomende agrarische
bedrijfsgebouwen moet worden voorkomen. Ook
hier wordt het belang van kringlooplandbouw sterk
gestimuleerd, door het opzetten van een nieuw sturingsmodel. Dit sturingsmodel moet een krachtige
impuls geven aan de transitie naar natuurinclusieve
kringlooplandbouw en moet de positie van de Achterhoek als koploper hierin versterken.
De vier hoofdpijlers van het programma Kringlooplandbouw Achterhoek voor verdere ontwikkeling,
versterking en vernieuwing zijn:
1. De Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek
(VKA) ontwikkelt zich als lerend netwerk van
boeren tot een professionele organisatie die de
leemte vult in het huidige kennisnetwerk tussen
beleid en wetenschap enerzijds en de boerenpraktijk anderzijds. Na bewezen succes in de Achterhoek wil VKA zich verder ontwikkelen tot een
landelijke boerenduurzaamheidsbeweging.
2. De Kunstmestvrije Achterhoek ontwikkelt de
Groene Weide Meststof (GWM) als vervanger
van kunstmest. Naast dierlijke mest worden
ook activiteiten ondernomen om de nutriënten
uit rioolwaterzuiveringsinstallaties te bewerken
en terug te voeren in de voedselketen als hoogwaardige meststoffen voor de landbouw.
3. Coöperatie De Marke ontwikkelt zich door tot
het kennis- en innovatiecentrum voor de kringlooplandbouw en is een onmisbare schakel in
het open agro-innovatiesysteem. Er worden programma’s ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en precisielandbouw.
4. De Kenniswerkplaats Achterhoek van het Zone
College realiseert een agro mbo+ leerprogramma
in en met de praktijk, dat is afgestemd op de arbeidsmarktbehoefte. Kringlooplandbouw wordt
een rode draad in het te ontwikkelen leerprogramma

De Achterhoek is aangewezen voor een pilot binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
van de EU, die de Vruchtbare Kringloop Achterhoek
(VKA) en de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) in nauwe samenwerking met het
ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) gaan uitvoeren. Dit nieuwe sturingsmodel
moet een krachtige impuls geven aan de transitie
naar kringlooplandbouw en de positie van de Achterhoek als koploper versterken.

zorgarrangementen en plattelandsbeleving. Een
ontwikkeling die aansluit bij de toekomstvisie die de
Plattelandsraad Oude-IJsselstreek onlangs heeft gepresenteerd.”

Kringlooplandbouw in de Oude IJsselstreek

Richard Krabben, beleidsambtenaar van de gemeente Oude-IJsselstreek zegt daarover: ”In 2030
moet Nederland wereldwijd koploper zijn in kringlooplandbouw. Toekomstige wet- en regelgeving zal
daarop gericht zijn. Minister Schouten vindt dat er
op den duur een einde moet komen aan het gebruik
van kunstmest. Ze gaat het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen terugdringen. Het kabinet
wil ook een groter deel van de Europese subsidies
kunnen gebruiken om boeren te ondersteunen die
de stap naar kringlooplandbouw zetten. Op lokaal
niveau betekent dat, dat een aantal boeren de slag
naar kringlooplandbouw niet kunnen (financieel)
en/of willen maken. Dit zal naar verwachting leiden
tot een verdere toename van het aantal stoppers.
Indien de ”blijvers” hun bedrijfsvoering moeten extensiveren, is het de vraag of zij in staat zijn om de
in de markt beschikbaar komende landbouwarealen
aan hun bedrijfsvoering toe te voegen. Een recente
ontwikkeling is, dat een deel van de boeren in onze
omgeving besluiten om een gedeelte van de fosfaatrechten te verkopen om daarmee de vee-omvang
en de financieringsomvang op bedrijfsniveau terug
te brengen. Al met al is de verwachting, dat kringlooplandbouw een rem zet op de schaalvergroting
in de landbouw. Voor een regio als de Achterhoek
met relatief gezien wat kleinere bedrijven liggen er
goede kansen om kringlooplandbouw te combineren met het leveren van ”groen-blauwe” diensten,

Kringlooplandbouw is te combineren met het leveren
van ”groen-blauwe” diensten, zorgarrangementen en
plattelandsbeleving

Kringlooplandbouw zal zeker bijdragen aan een
verbeterde beeldvorming van de landbouw bij het
grote publiek. De circulaire economie doet opgang
in eigenlijk alle producerende en verwerkende bedrijfstakken. Dat betekent ook, dat het imago van
de producten, zuivel, vlees, groente en vruchten zal
verbeteren. Doordat de Achterhoek koploper in de
kringlooplandbouw wil worden, verbetert dat tegelijkertijd ook het imago van onze regio. Invoering
van kringlooplandbouw lijkt uitsluitend win-win-situaties op te leveren.

Energietransitie

De energietransitie is onderdeel van de klimaatadaptatie. De door de mens veroorzaakte exponentiele verhoging van broeikasgassen in de atmosfeer
vergroot de opwarming van de aarde. In het Klimaatakkoord van Parijs is overeengekomen, dat in
2030 de opwarming van de aarde beneden de twee
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graden Celsius blijft ten opzichte van 1990. In het
Akkoord van Groenlo, dat al in 2009 is afgesloten
door de acht gemeenten in de regio Achterhoek, is
overeengekomen, dat in 2030 de Achterhoek ”energieneutraal” zal zijn, hetgeen betekent, dat opwekking en verbruik van energie (gas en elektriciteit) in
evenwicht zijn. Volgens de opstellers van de publicatie ”Energie & Ruimte” (2017, Deltametropool) is
het landschap het toekomstige toernooiveld, waar
de energietransitie wordt gewonnen of verloren! De
essentie van deze transitie is gelegen in de geringe
energiedichtheid van duurzame energiebronnen ten
opzichte van fossiele brandstoffen. Dat betekent,
dat voor de energievoorziening van onze samenleving deze ”dunne” energie over grote oppervlakken
moet worden geoogst. Dit gaat overal om ons heen
zichtbaar worden: de grootschalige energie-opwek
door wind en zon zal overal in onze leefomgeving
te zien zijn. Wij zien nu al, dat veel bezwaren tegen
de nieuwe energie-infrastructuur worden geprojecteerd op de ruimtelijke gevolgen. Ondanks het feit
dat we een dichtbevolkt land zijn, is er in theorie
ruimte genoeg voor deze opwek, zeker in de Achterhoek. Echter wanneer deze ruimte vertaald wordt
naar het landschap, wordt het een geheel andere
zaak: immers wij koesteren in onze gemeente het
coulissenlandschap en onze dorpsgezichten. Daarmee krijgen de gevolgen van de energietransitie een
sterke emotionele lading.
Datzelfde landschap heeft, wanneer het over klimaatverandering gaat, een tweeledige functie.
Enerzijds veroorzaakt de groene omgeving door
verdamping koelingseffect anderzijds legt het koolstofdioxide vast in gewassen. De kwaliteit van de
bodem vervult in deze processen een belangrijke
rol naast, of beter gezegd, samen met biodiversiteit.
Dat heeft ook consequenties voor de landbouw, de
grootste grondgebruiker van ons platteland. Zij is
de meest betrokken partij, niet alleen omdat deze
sector economisch gezien grondgebonden is, maar
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ook omdat zij de medebeheerder is van ons landschap. LTO, de landbouwbedrijfsorganisatie, staat
kritisch tegenover het gebruik van landbouwgrond
voor zogenaamde zonneweiden. De vertaling van
het Energie-akkoord naar onze gemeente houdt in,
dat er ca. 60 hectare van deze zonneweiden in onze
gemeente zouden moeten komen.

Beleidsconsequenties voor de landbouw

De wereld moet gevoed worden, er leven nu zeven
miljard inwoners op onze aarde en in 2050 zijn dat er
tien miljard. Europa blijft qua inwoners stabiel, maar
van deze toename van drie miljard zal Afrika de helft
voor haar rekening nemen. In Afrika is 60% van de
bevolking jonger dan 25 jaar, in Europa is dat 27%. Er
is dus een stijgende vraag naar voedsel, maar ook
naar biomassa voor brandstoffen.
In dit mondiale perspectief, moeten wij ons realiseren dat Nederland een agrarische gigant is en een
wereldwijde pionier op het gebied van innovatieve
voedselproductie. Met 17 miljoen inwoners, waarvan 54.000 actieve boeren en tuinders (verwachting
is 15.000 stoppers) en in het gehele agrocomplex
626.000 fte’s, is Nederland de tweede voedselexporteur ter wereld met een waarde van 100 miljard

euro. De bijdrage daarvan aan onze nationale economie is ruim 7%.
Technologie en economie gaan hand in hand en
leidden tot de voortdurende schaalvergroting in de
landbouw, noodzakelijk om onze leidende positie in
de mondiale landbouw te consolideren. Technologische innovatie leidt tot een voortdurende specialisatie, mechanisatie en automatisering. Dit gegeven
stelt ons ook de vraag in hoeverre onze landbouw
zelfvoorzienend moet zijn of toch de ambitie houdt
om de tweede exporteur ter wereld te zijn en te blijven op onder andere het gebied van zuivel. De vraag
is of kringlooplandbouw tot een trendbreuk zal leiden in deze ontwikkeling?
Dat valt sterk te betwijfelen, een mooi voorbeeld
is de visie van Remco Freriks over de toekomst van
het mechanisatiebedrijf Gebr. Freriks VOF. Zijn bedrijf ontzorgt hun klanten, de veehouders, door te
investeren in ultramoderne technologie, die het mogelijk maakt om tijdens het bewerken, bemesten en
oogsten van het land, voortdurend data te verzamelen over de kwantiteit en kwaliteit van de producten
(voer en mest). In de toekomst zal deze data steeds
vaker worden omgezet in informatie, waarmee de
driehoek: veevoederbedrijf, mechanisatiebedrijf en
veehouder hun voordeel kunnen doen. Voederrantsoenen en bemestingsadviezen kunnen zo op maat
worden aangeleverd en uitgevoerd, die kunnen
leiden tot de meest gunstige voeromzetting van
plantaardige in dierlijke eiwitten en de verliezen aan
stikstof en fosfaat aan de bodem tot een minimum
kunnen beperken. Kortom deze technologische ontwikkeling zal bijdragen aan het optimaliseren van de
kringloop.
Het rendabel maken van die ontwikkelingen was
steeds de motor achter de schaalvergroting. Is
schaalvergroting, rationalisatie en specialisatie van
bedrijfsvoering het antwoord op het omgaan met
klimaatverandering, voedselzekerheid? Er is geen

eenduidig antwoord. Zwier van de Vegte, bedrijfsleider van proefboerderij De Marke in Hengelo, ziet
kringlooplandbouw eigenlijk als omgevingslandbouw. De landbouw, de boer, zal zich voortdurend
moeten aanpassen aan zijn of haar omgeving. Nu
lijkt het vaak, dat de omgeving zich voortdurend
heeft aangepast aan de landbouw. Kringlooplandbouw beoogt die wederzijdse relatie weer in balans
te brengen. Dat betekent dat een kringlooplandbouwbedrijf in de Flevopolders er anders uit ziet
qua bedrijfsvoering dan een kringlooplandbouwbedrijf in Oude-IJsselstreek. De omgeving in onze
gemeente, in de Achterhoek, met nog steeds haar
herkenbare oude coulissenlandschappen, is immers
totaal anders dan de door de mens gecreëerde efficiënte landbouwgebieden in Flevoland. Zelfs binnen
onze gemeente zijn er verschillen tussen de hogere
zandgronden en het stroomgebied van de Oude IJssel. De waardes van het landschap bepalen ook de
waardes van de landbouwbedrijven daarin.
Wanneer wij ook in de toekomst willen blijven genieten van het landschap, zelfs dit landschap willen
uitbaten voor toerisme en recreatie, dan zal dit geïncorporeerd moeten worden in het verdienmodel
van de landbouwbedrijven.

Bedrijfsbeëindiging en opvolging

Bedrijfsbeëindiging en opvolging zijn gewichtige, en
vaak ook emotionele, zaken voor de huidige generatie boeren. Uit de interviews komt een beeld naar
voren, dat meer dan de helft van de boeren de komende tien jaren zal stoppen. Er is geen opvolger
in de familie. Komt daarmee ook een einde aan het
familiebedrijf, dat al vele generaties de ruggengraat
vormt van de Nederlandse landbouw? Moeilijk te
zeggen, maar het lijkt erop, dat de komende tien jaren bepalend zullen zijn.
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Coulissenlandschap

Het niet hebben van een opvolger in de familie, betekent per definitie niet, dat het bedrijf beëindigd
wordt. Het bedrijf kan ook worden overgenomen
door een nieuwe eigenaar of worden gefuseerd met
een bestaand bedrijf. In ieder geval lijkt het er op,
dat de schaalgrootte van de bedrijven de komende
tijd zal toenemen. Op zich past dit bij de kringloopgedachte, wanneer je uitgaat van een acceptabel
gezinsinkomen voor ieder bedrijf, en wanneer het
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kringloopprincipe dwingt tot een extensiever gebruik van de grond, dus minder koeien per hectare,
dan heeft een boer meer grond nodig om dit inkomen op zijn of haar bedrijf te realiseren.
Verdergaande specialisatie en schaalvergroting
door één bedrijf resulteert in een mega-bedrijf, dat
niet past in ons coulissenlandschap en daarom veel
weerstand zal oproepen. Een optie is door Gert
Lammers, veehouder op Sinderen, genoemd. Door

als gelijksoortige bedrijven samen te werken als
clusterboeren kunnen schaalvoordelen worden gegenereerd bij inkoop, maar ook bij het opzetten van
voercentra. Bij een samenwerking worden investeringen, middelen en accommodaties (stallen) gedeeld, ook geografisch; er wordt in feite schaalvergroting toegepast op een gedecentraliseerde wijze,
met alle voordelen van dien. Zo’n oplossing vraagt
een zorgvuldige en vakkundige regie. Wellicht heeft
het zin om ook eens te rade te gaan bij collega’s in
de glastuinbouw, van oudsher een sector waar ook
familiebedrijven een grote rol spelen. Daar heeft
een enorme schaalvergroting plaatsgevonden en
werken tuinders intensief samen bij het in de markt
zetten van hun producten. Dat resulteert in een
aantal zeer grote bedrijven, waarbij bijvoorbeeld de
deelnemende familiebedrijven aandeelhouder zijn
geworden in een gemeenschappelijke BV en het algemene management is uitbesteed aan een professional. De verbondenheid van de familiebedrijven
blijft groot, ook doordat grond en kassen in eigendom blijven van de families en de bedrijfsvoering op
ieder bedrijf nog steeds door individuele families
wordt gedaan.
Het is sowieso de verwachting dat boeren in OudeIJsselstreek hun bedrijfsvoering zullen verbreden.
Zoals Richard Krabben van de Gemeente Oude-IJsselstreek aangeeft: voor een acceptabel inkomen
zullen boeren hun bedrijfsvoering moeten uitbreiden met ”blauw-groene” dienstverlening. Nu al
zie je op het platteland zorgboerderijen, worden
er recreatieve diensten verleend, maar wordt ook
verkoop van eigen producten gestimuleerd. Mooie
voorbeelden hiervan zijn de melktap van veehouder
Tom Keuper en het leveren van vleespakketten door
veevleeshouder Jacco Keuper, beiden in Megchelen, maar ook de vleesautomaat van varkenshouders Els en Bas Kruisselbrink in Westendorp en een
notenkraam van Harm Tuenter in Breedenbroek. In
alle gevallen levert het een kleine bijdrage aan het

inkomen, maar wellicht belangrijker is de trend om
de burger uit te nodigen om zelf een kijkje te nemen op de bedrijven. Deze ontwikkeling wordt ook
gestimuleerd door Maurits Steverink, eigenaar van
Kenniscentrum Nelles in Silvolde. Hij onderstreept
het belang van local food, de meerwaarde ervan
voor mensen en de regio zelf. Zijn motto is: het landschap gaat door de maag!
Analoog aan het eerdergenoemde voorbeeld uit de
glastuinbouw, waar kwekers samenwerken en ook
hun producten ”branden” en in de markt zetten,
zou zoiets ook kunnen in onze regio door gezamenlijk regioproducten te vermarkten via coöperatieve
distributiecentra, of zelfs gebruik te maken van digitale retail technieken.

Tenslotte …

Eén ding is zeker, de landbouw zal altijd blijven bestaan en is meer nodig dan ooit tevoren. Het voeden van steeds meer mensen op deze wereld is de
grootste uitdaging waar voor de mensheid gesteld
wordt. Voedsel, water en energie zijn en blijven de
belangrijkste geopolitiek factoren. Dat geldt ook
op de schaal van Achterhoek en Oude-IJsselstreek.
Door veranderingen, zoals hiervoor beschreven,
zullen landbouwbedrijven groter worden, maar
door het kringloopprincipe ook een extensievere
bedrijfsvoering krijgen. De verschillen tussen bedrijven met gangbare en biologische bedrijfsvoering zullen steeds kleiner worden. Het gebruik van
nieuwe technologieën zal sterk toenemen, zowel
in raskeuze en selectietechnieken voor vlees en gewas, als voor het gebruik van innovaties in de precisielandbouw. Sommige bedrijven zullen verbreden en zich op meerdere producten richten, andere
specialiseren, maar alle bedrijven zullen en moeten
de kringloop-principes omarmen. Nieuwe ondernemings- en eigendomsvormen zullen worden ontwikkeld en toegepast, die het jonge boeren mogelijk maakt om met passie hun beroep uit te oefenen,
maar ook een volwaardig inkomen te verdienen, dat
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in verhouding staat tot hun kennis, vakmanschap
en inspanningen. Wil de landbouw herkenbaar zijn,
dan zal ze verder moeten integreren in de keten en
ook haar regionale producten in regionale winkels,
supermarkten en restaurants te koop aanbieden. In
die zin wordt kringlooplandbouw, echt omgevingslandbouw, die zich voortdurend instelt op de werk
en woonomgeving van producenten, consumenten,
boeren, burgers en buitenlui, waarbij landschap en
biodiversiteit belangrijke levensvoorwaarden zijn en
blijven.

78

Het leggen van verbindingen tussen
alle partijen die bij de omslag naar
kringlooplandbouw een rol hebben,
is de sleutel tot succes.
(citaat uit ”Landbouw, natuur en voedsel: waardevol
en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw. Min. LNV 2018”)
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