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Redactioneel
Op het moment dat ik dit schrijf, 
maandagavond 16 maart direct na de 
televisietoespraak van minister-president Mark 
Rutte, wisselt de situatie per dag vanwege 
de coronacrisis. Dat brengt me ertoe om een 
opinieartikel te wijden aan de coronacrisis. 
U vindt dat op pagina 7. Intussen wordt er 
weer volop mest uitgereden. Mest van dieren 
als voeding voor bodem en gewassen. Een 
belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw, 
waaraan we in Verbinding de nodige aandacht 
besteedden. In de afgelopen weken kwam het 
Mesdagfonds met eigen stikstofberekeningen 
die fors afwijken van de berekeningen van het 
RIVM. Vervolgens gaf het Mesdagfonds aan een 
rekenfout te hebben gemaakt en verlaagde het 
RIVM het uitstootcijfer van de landbouw. Het 
stikstofdebat zit vol tegenstellingen en het is 
de vraag hoe al deze tegenstellingen overbrugd 
kunnen worden.
In dit nummer staan verslagen van bijeen-
komsten die mij hoop geven. In Zwolle 
spraken jonge boeren met Tweede Kamerlid 
Carla Dik-Faber over de toekomst van de 
landbouw. In Dronten werd een studieavond 
gehouden over agricultuur: hoe gaan we met 
elkaar en met de aarde om? Tijdens beide 
avonden luisterde men naar elkaar, heerste 
er openheid en respect en werd er geen debat 
maar een dialoog gevoerd. In het artikel over 
bedrijfsopvolging wordt het belang benadrukt 
van een goede communicatie tussen ouders 
en kinderen die het bedrijf wel overnemen 
en kinderen die het bedrijf niet overnemen. 
Verder brengen we een reportage over het 
mengvoederbedrijf van de gebroeders Fuite 
in Genemuiden. Hermineke Vonk wijst in 
haar column op volhoudbaarheid. We leven 
in onzekere tijden. Moge deze Verbinding 
bijdragen aan bezinning, inspiratie en zorg voor 
elkaar.

Agenda

13 MEI 2020
Landelijke Ontmoetingsdag CGMV agrariërs
‘Verstaan wij elkaar?’ met Roel Jongeneel en landbouwcafé met Tweede Kamerleden 
Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Maurits von Martels (CDA) en Chris Stoffer (SGP)
Wezep, Congres & Partycentrum Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486

Kijk verder op:
CCA: www.cca-nederland.nl/agenda
CGMV: www.cgmv.nl/agenda

VERTROUW OP GOD

Op het moment dat ik dit schrijf overheerst 
het coronanieuws en worden er ingrijpende 
maatregelen genomen. 

De coronacrisis plaatst ons in een veld vol 
onzekerheden en spanningen. Als ik dan stel:
 ‘Vertrouw op God en het zal goedkomen’, hoor ik u 
antwoorden: ‘Dat is gemakkelijk praten.’ Dat klopt: 
op de keper beschouwd is vertrouwen hebben 
moeilijk, al lees je in de Bijbel dat de Here Jezus 
zegt: ‘Wees in geen ding bezorgd.’ Want hoe kun je 
vertrouwen hebben als jouw bedrijf in zwaar weer 
verkeert? Als je met verlies te maken krijgt? Als je 
opeens zonder werk zit en met minder inkomen 
kampt?

Toch mag je bidden om vertrouwen, bidden om 
een verstandig zicht op de ontwikkelingen die op je 
afkomen. In Psalm 91 staat: Ik steun op God, mijn 
toeverlaat, en daarom hoef ik niets te vrezen. Wie 
op God vertrouwt, mag veilig bij Hem wonen. Ook 
mag je bidden om zelf betrouwbaar te zijn en op die 
manier vertrouwen te wekken naar je naaste toe.

We leven in de lijdenstijd. Goede Vrijdag en Pasen 
zijn aanstaande. Laten we dankbaar zijn voor 
datgene wat we in deze veertig dagen gedenken. 
Onze Here Jezus gaf Zijn leven voor ons. Een groter 
geschenk is niet denkbaar. Dat houdt niet in dat 
moeite en verdriet opeens beter te hanteren zijn. 
Wel zien we ze in een ander perspectief en juist dat 
geeft vertrouwen in de toekomst. Vertrouw op God.

Dick van der Horst/voorzitter CGMV agrariërs

Deze rubriek wordt beurtelings geschreven door 
Jan Overeem (CCA) en Dick van der Horst (CGMV).

Overdenking
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Wiggele Oosterhoff / beleidsmedewerker CCA
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voor pluimveevoor pluimvee

Waar je hart ligt. Daar doe je ongemerkt een stapje 
extra voor. Dat geldt ook voor ons. Ons hart ligt 
bij pluimvee. Wij houden van pluimvee. Van alle 
   pluimvee. Dat ziet u terug in de kwaliteit van ons voer 
en de gedrevenheid van onze pluimveespecialisten. 
En u merkt het vooral aan uw resultaten. 

Telefoon  +31 314 649222
info@dehoop-zelhem.nl
www.dehoop-zelhem.nl

De Hoop Feeding Poultry. 
De specialist met een hart 
voor pluimvee.
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Specialist in het verwijderen 
van binnen en buitenasbest

Tevens leveren en monteren 
wij uw nieuwe dak.

Barneveld – Tel. 0342-420540 – info@boonasbest.nl

Het beste dichtbij
ABZ Diervoeding
Postbus 5, 3860 AA Nijkerk| 

www.abzdiervoeding.nl | info@abzdiervoeding.nl 

Kantoor Nijkerk  
Westkadijk 4 | Telefoon: 033 422 15 10 |
Fax: 033 246 07 72

Kantoor Eindhoven 
Hastelweg 159 | Telefoon: 040 238 07 77 |
Fax: 040 238 07 80

Kantoor Stroobos  
Groningerstreek 20 | Telefoon: 0512 35 12 81 | 

Fax: 0512 35 22 76
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ISABROWN

BOVANS BROWN

DEKALB WHITE
Ochten  
Telefoon: 0344-641349
Website: www.hetankerbv.nl 
E-mail: administratie@hetankerbv.nl

Het adres voor duurzame en
biologische jonge hennen

GRENZEN EN CORONA

Hoelang de crisis gaat duren is moeilijk 
te voorspellen. Datzelfde geldt voor de 
gevolgen ervan. Nu al raken mensen in 
problemen, omdat ze plotseling geen werk 
en inkomen meer hebben. Bedrijven kunnen 
geen producten meer krijgen of kunnen 
hun afzet niet meer kwijt omdat de vraag is 
weggevallen. Ook in de land- en tuinbouw 
doen deze problemen zich voor.

SAMEN AFHANKELIJK
Om de gevolgen van deze crisis te verlichten, 
bieden mensen elkaar hulp aan. De minis-
ter-president riep ons daar ook toe op. Help 
elkaar en zie naar elkaar om. Denk vooral 
aan de ouderen opdat ze niet vereenzamen. 
Er wordt een beroep gedaan op saamhorig-
heid.
Tegelijkertijd leert deze crisis ons ook dat 
we als mensen afhankelijk zijn. We hebben 
niet alles in de hand; de wereld blijkt minder 
maakbaar dan we veronderstellen. We kun-
nen niet alles managen. Een paar maanden 
geleden kwam ons land tot stilstand door 
stikstof en PFAS. Daar hoor en lees je nauwe-
lijks meer over. Behalve dat we halverwege 
deze maand overdag 100 km op de snelweg 
moesten rijden. Ik wil de stikstofproblemen 
niet bagatelliseren, begrijp me goed. Maar 
de discussie tussen het Mesdagfonds en het 
RIVM over stikstofpercentages is verstomd. 
Ik heb het gevoel dat wij, mensen, les krijgen 
in afhankelijkheid en vergankelijkheid. 

GRENZEN
Tegelijkertijd zie ik een parallel tussen de 
stikstof- en de coronacrisis. Bij beide crises 
zijn vragen te stellen over grenzen. Bij de 
stikstofcrisis werden bijvoorbeeld vragen 
gesteld over de groei van de landbouw en 
die van de luchtvaart. Bij deze coronacrisis 

zijn ook vragen over grenzen te stellen. 
Cynisch genoeg lijkt de vraag naar de groei 
van de luchtvaart ineens niet meer belang-
rijk. Air France-KLM houdt een groot deel 
van de vloot aan de grond en is tientallen 
procenten van de beurswaarde verloren. 
Een snelle opening van vliegveld Lelystad 
heeft even geen prioriteit meer. Misschien 
heeft het coronavirus dat over de wereld 
reist, ons iets te zeggen over de grenzen van 
ons reisgedrag en de gevolgen daarvan voor 
onze planeet.

NATUUR
Er zijn mensen die aangeven dat de natuur 
haar grenzen aangeeft. Natuur lijkt bij deze 
mensen dan voor een hogere macht te 
staan. Hoewel ik als christen niet in de na-
tuur als een hogere macht geloof, ben ik van 
mening dat deze mensen een punt hebben. 
Denk aan alle wereldwijde ontwikkelingen 
op het gebied van genetisch gemodificeerde 
organismen (GMO’s) en de macht van grote 
multinationals. Bedenk dat een virus een 
stukje DNA (of RNA) is met een eiwitmantel-
tje eromheen. Superklein, je kunt virussen 
alleen met een elektronenmicroscoop zien. 
Misschien wil dit kleine coronavirus ons 
(ook) wijzen op de genetische grenzen die 
God in de schepping heeft gelegd.

Door het coronavirus zit ik vooral thuis te 
werken en ben ik met allerlei digitale hulp-
middelen verbonden met andere mensen. 
De enorme hoeveelheid informatie die met 
name in app-groepen bij mij binnenkomt, 
maakt me soms onrustig. Waardoor ik 
mezelf vragen stel als: wil ik dit allemaal nog 
wel lezen? Neem ik voldoende ruimte voor 
stille tijd?

GEBED

Vader in de hemel, U bent de Almachtige 
Schepper van hemel en aarde, van al het 
leven.
Jezus Christus, U bent de Verlosser en 
Hersteller van het leven.
Heilige Geest, U bent bij ons, om ons te 
troosten en te helpen steeds meer op U 
te lijken.
Drie-enig God, Uw Naam zij geprezen, 
hartelijk dank voor wie U bent en wat U 
doet.

Vader, we leven in Nederland en op uw 
aarde in crisistijd.
We hoeven U dat niet te vertellen, want U 
weet dat als geen ander.
We bidden U om Uw genezende kracht en 
Uw nabijheid.

Heer, weest U bij de ouderen, de zwakken 
en de zieken, omarm ze met Uw liefde.
Heer, weest U met de verzorgenden, geef 
ze kracht om voor anderen te zorgen.
Heer, weest U met gezinnen en families, 
dat ze elkaar helpen en er voor elkaar zijn.
Heer, weest U met ondernemers, boeren 
en tuinders, laat er een goed vangnet 
komen.
Heer, weest U met bestuurders, geef ze 
wijsheid om leiding te geven aan mensen 
en bedrijven.
Heer, weest u met alle mensen, dat ze zich 
afhankelijk weten van U.
Heer, weest U met uw wereld die zucht, 
werk alstublieft door aan Uw herstel.
Here Jezus, kom spoedig.
Amen.

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Minister-president Mark Rutte sprak in een televisietoespraak 
het Nederlandse volk toe. Het feit dat zo’n toespraak zelden wordt gehouden, geeft aan hoe uitzonderlijk 
de situatie in Nederland en in de wereld is. Scholen zijn dicht, er reizen minder mensen met het openbaar 
vervoer, schappen in de supermarkt zijn leeg en IC-afdelingen in ziekenhuizen raken steeds voller. Het is 
crisis.  Tekst: Wiggele Oosterhoff.
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DE BETEKENIS VAN JACOB EN EZAU VOOR 
BEDRIJFSOPVOLGING IN DE FAMILIE

ONDERZOEK

Opvolging van agrarische familiebedrijven is vaak een langjarig en 
complex proces. Adviseurs die de opvolging begeleiden, richten zich 
vaak op de overnemers en de overdragers. Goede communicatie met 
niet-overnemers is ook belangrijk. Maar hoe wordt het proces van 
bedrijfsopvolging door die niet-overnemers (echt) beleefd?   
Tekst: Ronald Moerman, Wiggele Oosterhoff en Bert Smit

Familiebedrijven vormen een belangrijk 
onderdeel van het Nederlandse bedrijfsle-
ven. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) telde Nederland op 1 janu-
ari 2016 276.900 familiebedrijven. Deze fa-
miliebedrijven realiseerden in 2016 samen 
een omzet van 343 miljard euro. Een bedrijf 
is volgens een definitie van Nyenrode Busi-
ness University een familiebedrijf als het 
aan ten minste twee van de volgende drie 
criteria voldoet: 1) meer dan 50 procent van 
het eigendom is in handen van één familie; 
2) één familie heeft beslissende invloed op 
de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslis-
singen en 3) een meerderheid of ten minste 
twee leden van de ondernemingsleiding 
zijn afkomstig uit één familie.
In de agrarische sector is 92 procent van 
de bedrijven een familiebedrijf. Kenmer-
kend voor deze bedrijven is de nauwe 
verwevenheid tussen werk en privé. Beide 
spelen zich vaak ook op dezelfde plaats 
af, namelijk het boerenerf. Vanwege het 
hoge percentage familiebedrijven, de hoge 
overnamesommen en de verstrengeling 
van bedrijf, werk en privé is bedrijfsopvol-
ging in de agrarische sector een belangrijk 
onderwerp en een ingewikkeld traject.

DRIE SYSTEMEN
Bij familiebedrijven spelen drie systemen 
een belangrijke rol: eigendom, familie en 
bedrijf. In (agrarische) familiebedrijven 
overlappen deze systemen elkaar in meer 
of mindere mate. Weerkamp en Zeinstra 
(2013) beschrijven in hun boek ‘Wat de boer 
niet zegt’ de overlap tussen deze systemen 
uitgebreid. Met name bedrijfsleiders op 
grotere agrarische bedrijven die van buiten 
de familie komen, nemen soms een lastige 
positie in. Zij kunnen in het bedrijfssys-
teem een belangrijk positie hebben, maar 
kunnen zich buitengesloten voelen omdat 
in het familiesysteem de belangrijke beslis-
singen worden genomen.
Iets dergelijks kan ook gelden voor kin-
deren die het bedrijf niet overnemen. Zij 
kunnen zich uitgesloten voelen, omdat 
belangrijke beslissingen over de toekomst 
van het bedrijf in het bedrijfssysteem en/
of eigendomssysteem worden genomen. 
Dit leidt soms tot verwarring en conflicten. 
Bijvoorbeeld wanneer een broer (= deel uit-
makend van het familiesysteem) die het be-
drijf niet overneemt, maar in zijn vrije tijd 
wel meewerkt op het bedrijf, zich bemoeit 
met de bedrijfsvoering van een oudere 

broer of zus die het bedrijf inmiddels heeft 
overgenomen. De oudere broer wil vanuit 
het bedrijfssysteem kunnen zeggen dat zijn 
jongere broer zich niet moet mengen in de 
gang van zaken, maar tegelijkertijd wil hij 
in het familiesysteem de relatie met zijn 
jongere broer goed houden.
Het verschil tussen met name familiesys-
teem en bedrijfssysteem wordt in kader 1 
duidelijk beschreven.

‘In een familiebedrijf betekent gelijk-
heid niet steeds eerlijkheid. Want in 
een bedrijf krijg je wat je verdient, is 
de stelregel. In een gezin is dat anders: 
je krijgt (in de regel) wat je nodig 
hebt. Dus moet je in een familiebedrijf 
zoeken naar een evenwicht tussen 
gelijkheid, eerlijkheid, verdienste en 
behoefte.’

Kader 1. Citaat uit afstudeerwerkstuk van 

Ronald Moerman.

VERBONDENHEID 
In het afstudeeronderzoek van Ronald 
Moerman blijken verbondenheid en verant-
woordelijkheid twee kernwaarden te zijn 
die helpen om het complexe proces van 
niet-overnemen te beschrijven. 
Bij alle ondervraagden blijkt verbonden-
heid met het bedrijf ook na de bedrijfsop-
volging in stand te blijven. Men geeft aan 
dat deze verbondenheid vaak onbewust 
en spelenderwijs vanaf kinds af aan is 
gegroeid. Iemand zei: ‘Een familiebedrijf 
draagt de stempels van iedereen die er een 
bijdrage aan heeft geleverd.’
Ten aanzien van verantwoordelijkheid 
geven de meeste ondervraagden aan zich 
verantwoordelijk te voelen of te hebben 
gevoeld voor het voortzetten van het 
familiebedrijf. Kinderen zijn van nature 
(verticaal) loyaal aan hun ouders en willen 
daarom dat het levenswerk van hun ouders 
wordt voortgezet. Een niet-overnemer gaf 

aan dat hij het familiebedrijf alsnog zou 
overnemen, wanneer zijn broer die het had 
overgenomen, zou besluiten om te stoppen 
met het bedrijf.
Vele niet-overnemers gaven daarnaast 
aan dat verbondenheid met de agrarische 
sector een sterke drijfveer is. Al hebben 
ze het familiebedrijf niet overgenomen, 
velen hebben wel een agrarische opleiding 
gevolgd en zijn in de agrarische sector gaan 
werken. 

BIJBEL
Tijdens de workshop op de landelijke CCA-
dag hebben we het Bijbelverhaal bespro-
ken waarin Ezau het eerstgeboorterecht 
aan zijn broer Jacob verkoopt. Zie: kader 2.

27. Toen die jongens groot werden, 
werd Ezau een man ervaren in de 
jacht, een man van het veld. Jacob 
echter was een oprecht man, die in 
tenten woonde.
28. Izak had Ezau lief, omdat hij graag 
wildbraad at; Rebekka daarentegen 
had Jacob lief.
29. Eens had Jacob soep gekookt, toen 
Ezau uit het veld kwam en moe was.
30. Toen zei Ezau tegen Jacob: Laat mij 
toch slurpen van dat rode, dat rode 
daar, want ik ben moe. Daarom gaf 
men hem de naam Edom.
31. Toen zei Jacob: Verkoop mij dan 
eerst je eerstgeboorterecht.
32. Ezau zei: Zie ik ga toch sterven; wat 
moet ik dan met het eerstgeboorte-
recht?
33. Toen zei Jacob: Zweer het me eerst. 
En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij 
zijn eerstgeboorterecht aan Jacob.

Kader 2. Citaat uit de Bijbel, Genesis 25: 

27-33.

Wanneer we dit Bijbelverhaal vanuit de op-
tiek van het familiesysteem bekijken, valt 
bij de ouders en de kinderen wel iets op. 
Izaäk en Rebecca lijken beiden een eigen 
voorkeurskind te hebben. Izaäk heeft Ezau 
lief, met name vanwege zijn kookkunsten. 
Rebecca heeft Jacob lief, wellicht omdat 
hij graag thuis in de tent is. Als ouderpaar 
zitten Izaäk en Rebecca duidelijk niet op 
één lijn. Er lijkt weinig dialoog tussen de 
ouders te zijn. Beide ouders praten vooral 
met het eigen voorkeurskind. 

Ezau en Jacob zijn tweelingbroers en heb-
ben daarmee een speciale verbondenheid 
met elkaar. Toch geeft Ezau zijn eerstge-
boorterecht op een onverschillige manier 
aan zijn jongere broer Jacob. Hij zegt 
letterlijk: ‘Ik ga toch dood, wat heb ik er-
aan?’ Ezau lijkt geen verantwoordelijkheid 
te nemen voor de familie. Jacob neemt op 
een sluwe manier het eerstgeboorterecht 
van zijn broer over. Hij lijkt weinig respect 
te hebben voor de familiewaarden zoals 
die in die tijd golden.

COMMUNICATIE
Zowel uit de literatuur als uit het afstu-
deeronderzoek van Ronald Moerman 
blijkt dat goede communicatie tijdens het 
overnameproces heel belangrijk. De titel 
van het boek van Weerkamp en Zeinstra 
‘Wat de boer niet zegt’ is wellicht veelzeg-
gend. In de praktijk blijkt dat het gebrek 
aan goede communicatie lang niet altijd 
een kwestie van niet-willen is. Vaak is het 
ook een zaak van niet-kunnen. Over het 
algemeen zijn boeren en tuinders geen 
praters, maar meer doeners. Praten over 
persoonlijke drijfveren en gevoelens erva-
ren zij niet zelden als lastig. Of er is sprake 
van ingesleten patronen in het gezin. 
Tussen ouders onderling of tussen ouders 
en kinderen. Kijk maar naar het voorbeeld 
van Izaäk en Rebecca. 
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Maar ook hier geldt ‘je bent nooit te oud 
om te leren’. Er zijn (pastorale) agrarische 
coaches die op dit terrein van betekenis 
kunnen zijn. Dat ’leren’ kan van doorslag-
gevend belang zijn voor de beleving van de 
niet-overnemers en daarmee de relaties 
binnen het familiesysteem langdurig beïn-
vloeden. 

Over de auteurs:
Ronald Moerman, student van Aeres 
Hogeschool Dronten, sprak in het 
kader van zijn afstudeeropdracht met 
leeftijdsgenoten en mensen die jaren 
later op het proces van bedrijfsopvolging 
terugblikken. Bert Smit en Wiggele 
Oosterhoff verzorgden op de landelijke 
CCA-dag (november 2019) over ditzelfde 
onderwerp een workshop. Bovenstaand 
artikel is naar aanleiding van beide 
gebeurtenissen geschreven.

COLUMN 
Jochem Noordermeer en Hermineke 

Vonk schrijven om de beurt een column 

voor Verbinding. 

Volhoudbaarheid
“Hermineke, niet te snel, er moeten nog 300 pakjes naar boven”. Ik hoor het mijn 
vader nog zeggen, ik was een jaar of 14 en hielp bij de hooibouw. Maar met een 
te hoog tempo van start gaan is niet handig, het is niet vol te houden. Mijn vader 
was wijzer... 
Duurzaamheid is inmiddels een bunkerbegrip. Álles is duurzaam, zelfs Shell.  
De eerste keer dat ik dit woord hoorde was ruim 25 jaar geleden, uit de 
mond van Martine Vonk, mijn schoonzus. Zij heeft haar leven geleefd om 
duurzaamheid op de kaart te zetten, en dat is haar, zeker ook binnen de kerk, 
gelukt. Helaas is ze afgelopen november te jong overleden, want haar passie  
was nog niet gedoofd. De laatste jaren sprak ze liever van ‘volhoudbaarheid’. 
Een prachtig woord met een diepe betekenis. 
Ik vind het leuk om af en toe een rondje te rennen en ik droom ervan om nog 
eens een (halve) marathon te lopen. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet 
ik het trainen volhouden, moet mijn lichaam het volhouden, moet ik zorgen dat 
ik niet te snel wil rennen, omdat ik anders nooit de afstand haal. Alles moet in 
balans zijn. Op dit moment ben ik herstellende van een blessure, te hard van 
stapel gelopen, niet op tijd geluisterd naar mijn lichaam. Uit balans.
Op de boerderij zoeken wij ook naar ‘volhoudbaarheid’. De mensen moeten het 
vol kunnen houden, de dieren moeten het volhouden en de natuur moet het 
volhouden. Wanneer deze drie in harmonie zijn, is het goed, wat ons betreft. 
Er wordt echter van alle partijen veel gevraagd. Van de ondernemer(s) wordt 
veel gevraagd op het gebied van regelgeving. De externe druk door bank en 
overheid maakt soms dat volhouden haast onmogelijk is. De koe moet het 
volhouden, dat lukt niet door maximale melkproductie of door te weinig 
aandacht voor de verzorging. De natuur moet niet achteruit groeien. Op zoek 
naar het optimale, in plaats van het maximale. Het levert meer vreugde en 
minder stress op. 
Volhoudbaarheid;  is dat misschien het nieuwe woord voor rentmeesterschap? 
Leven en werken zoals God het bedoeld heeft?

Hermineke Vonk (1971) runt samen met haar man een veehouderij (95 
koeien) en een B&B/groepsaccommodatie (15 bedden) in Goudriaan (Zuid-
Holland). Daarnaast is ze als docent, trainer, coach en auteur actief onder 
haar eigen naam hermineke.nl, binnen kerk, school en de agrarische sector.
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SAMENWERKING CCA EN CGMV AGRARIËRS, 

EEN DOORGAAND PROCES

CGMV agrariërs
De ‘Beroepskring Agrariërs Landelijk’ is 
opgericht in 1958. Door de jaren heen ont-
wikkelde deze beroepskring zich tot het te-
genwoordige CGMV agrariërs. De hoofdre-
den voor de oprichting op 20 februari 1958 
vormde de vraag welke houding boeren en 
tuinders dienden aan te nemen tegenover 
de Christelijke Boeren en Tuindersbond 
(CBTB). Vandaag de dag houdt CGMV 
agrariërs zich bezig met bezinning rond 
ethische thema’s die de agrarische sector 
raken. Met het organiseren van bijeenkom-
sten en werkbezoeken brengen we politiek 
en praktijk in verbinding met elkaar.

CCA
Ongeveer 25 jaar geleden, in 1995, is CCA 
opgericht. Het CCA vindt zijn oorsprong in 
de fusie van onder andere de CBTB tot LTO 
Nederland. Bij het fuseren tot LTO werd 
door een deel van de  achterban (CBTB) 
vooral een gemis ervaren aan christelijke 
identiteit. Vandaag de dag houdt het CCA 

zich vooral bezig met het toerusten van de 
achterban. Onderwerpen zijn onder meer 
hoe je  je leven en je bedrijf vormgeeft aan 
de hand van de Bijbel, het Woord van God. 
Dat geeft het CCA invulling door ontmoe-
ting, gesprekken en het organiseren van 
bijeenkomsten.

Waar staan we vandaag?
Al lange tijd trekken leden van CCA en 
CGMV agrariërs in verschillende regio’s 
samen op. In het oosten van het land wor-
den alleen in gezamenlijkheid activiteiten 
ontplooid. In 2016 begonnen CCA en CGMV 
agrariërs een magazine: Verbinding. Dit 
vanuit het verlangen om samen vanuit ver-
binding tot ontplooiing te komen en meer 
inhoud te kunnen bieden voor de respec-
tievelijke achterbannen. Daarnaast heb-
ben we in 2019/2020 samen verschillende 
activiteiten ondernomen. Daarbij kun je 
denken aan rondetafelgesprekken met jon-
ge agrariërs over de stikstofproblematiek, 
bijeenkomsten aan de Aeres Hogeschool 

Dronten samen met de studentenvereni-
ging en de gezamenlijke gebedsoproep 
voor de minister van Landbouw. Daarnaast 
werken we momenteel aan de opzet van 
een gezamenlijk jongerenplatform en heb-
ben we op bestuurlijk niveau uitgesproken 
dat we te gast  kunnen zijn op elkaars be-
stuursvergaderingen en dat de leden wel-
kom zijn op alle bijeenkomsten die door of 
CCA of CGMV georganiseerd worden

Waar werken we naartoe?
We dromen ervan om vanuit onze beide 
merken (CCA en CGMV agrariërs) nog meer 
van toegevoegde waarde kunnen zijn en in 
de maatschappij ons unieke geluid te laten 
horen. In de loop van dit jaar zal de (leden)
administratie van CCA ondergebracht 
worden bij CGMV. Het is de bedoeling dat 
de financiële ledenadministratie in 2021 
volgt. Verder zullen we een traject starten 
om samen een website te ontwikkelen 
waarop we onze activiteiten nog beter 
voor het voetlicht brengen.

Het kan u haast niet zijn ontgaan, de samenwerking van CCA en CGMV 
agrariërs begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. In dit artikel 
nemen we u mee in de stand van zaken en laten we u de voortgang van 
de samenwerking zien. Tekst: Niels Rook 
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THEMA-AVOND

AGRICULTUUR, DE KUNST VAN DE DIALOOG
IN GESPREK BLIJVEN

DE LAST VAN DE VERDEELDHEID

HERMEN SPANS
De eerste presentatie van de avond werd 
verzorgd door Hermen Spans. Hermen 
en zijn vrouw Leanne runnen samen een 
biologisch melkveebedrijf in de buurt van 
Zwartsluis. Ze melken op twee locaties 
ongeveer 300 koeien. Op de nieuwe loca-
tie verhuren ze ook vergaderfaciliteiten. 
Zie: www.weidevol.nl.

KEUZES
Hermen vertelt over de geschiedenis 
van het bedrijf en de keuzes die ze de 
afgelopen jaren hebben gemaakt. De 
aanleiding voor het maken van die keuzes 
is een mix van overheidsmaatregelen 
en eigen beslissingen. De familie Spans 
werkt vanwege weidevolgelbeheer nauw 
samen met Natuurmonumenten. Op be-
paalde percelen wordt plas-drasbeheer 
toegepast. Ze werken ook samen met 
een akkerbouwer in de Noordoostpol-
der. Na jarenlang uitwisselen van mest 
en stro, gaat de akkerbouwer nu ook 
veevoer verbouwen. Spans is kritisch op 
de belangenbehartiging in de landbouw, 

evenals op de import van kalveren uit het 
buitenland. Zijn advies is: Haal de moet 
eruit, houd de moed erin.

ROEL JONGENEEL
De tweede presentatie werd verzorgd 
door Roel Jongeneel. Hij is landbouweco-
noom bij Wageningen UR en heeft recent 
het boek ‘Agricultuur in balans’ geschre-
ven. Volgens Jongeneel is de positie van 
boeren heel bijzonder. Ze produceren 
namelijk de eerste levensbehoefte van 
mensen, namelijk voedsel. Dat lijkt van-
zelfsprekend, maar volgens Jongeneel is 
het goed als de samenleving die rol van 
de boeren meer waardeert. En als boeren 
zelf meer toegewijd en trots zijn. De ver-
houding tussen boeren en burgers is in 
de loop van de tijd flink veranderd. In het 
jaar 1820 was de verhouding boer/burger 
1 op 4. Nu is dat 1 op 180.

Jongeneel besprak vervolgens de vraag-
stukken van deze tijd: fosfaat, stikstof, 
broeikasgassen. Hoewel hij niet tegen 
export en handel is, vraagt hij nadrukke-

lijk aandacht voor een goed beheer van 
de milieugebruiksruimte. In dit verband 
spreekt hij over ‘de economie van de 
commons’. Als tegenhanger van alle te-
genstellingen die er nu tussen boeren en 
burgers lijken te zijn.

DISCUSSIE
Tijdens de discussie over kalverhouderij 
blijken verschillende aspecten belang-
rijk. Het vakmanschap van Nederlandse 
kalverhouders en de toekomst van hun 
bedrijven. De positie van de Van Drie 
Group. Maatschappelijke acceptatie van 
vleeskleur. Productie van kalvermest in 
relatie tot andere veehouders. Het thema 
van de avond was: ‘Agricultuur, hoe gaan 
we met elkaar om?’ Tijdens deze avond in 
Dronten lukte het om naar elkaar te luis-
teren, elkaar te respecteren en een goede 
dialoog met elkaar te voeren. 

Op 22 januari organiseerden twee christelijke 

studentenverenigingen in Dronten, Vis Vitalis en Ichthus, 

samen met CCA en CGMV voor de derde keer een studieavond. 

Het thema van deze avond was ‘Agricultuur, hoe gaan we met 

elkaar en met de schepping om?’ Een actuele vraag in tijden van 

boerendemonstraties en overleggen, zorgen om biodiversiteit en 

verdeeldheid. Tekst: Wiggele Oosterhoff

Op 18 november 2019 organiseerden CGMV, CCA en 

ChristenUnie in Zwolle een gesprek met jonge boeren over het 

stikstofvraagstuk. In de vorige Verbinding stond daarvan een 

kort verslag. Op 24 januari jl. vond in Zwolle een vervolggesprek 

plaats. Daarom nu weer een kort verslag. 

Tekst: Wiggele Oosterhoff en Dick van der Horst

‘Haal de moet eruit, 
houd de moed erin.’

Dick van der Horst leest als opening 
van de avond Psalm 8, een loflied op 
de grootheid van God en zijn prachtige 
schepping. Boeren hebben elke dag met 
die schepping te maken. Ze leven erin en 
ze leven ervan. Ze willen ook graag dat 
hun kinderen dat kunnen doen.

VERDEELDHEID
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid van de 
ChristenUnie, ervaart de verdeeldheid in 
de politiek, de samenleving en in de land-
bouw als een ingewikkeld vraagstuk. De 
huidige coalitie van vier partijen bevindt 
zich in het politieke midden en wil graag 
samen de grote vraagstukken aanpak-
ken. Het politieke besef van urgentie is 
groot, want als het deze vier partijen niet 
lukt, wie en wanneer lukt het dan wel? 
De verdeeldheid in de samenleving is 
ook groot. Veel mensen hebben wel een 
mening, maar handelen niet (altijd) in 
overeenstemming met die mening. Die 
verdeeldheid bij mensen zelf is lastig. 
Daarom de oproep: ‘Doe wat je zegt en 
zeg wat je doet.’
Ook binnen de land- en tuinbouw heerst 
er verdeeldheid, zowel tussen sectoren 
als binnen sectoren. Gelukkig is er een 
landbouwcollectief dat probeert om alle 
partijen met één mond te laten spreken. 

Maar gemakkelijk is dat niet. En niet ie-
dereen voelt zich vertegenwoordigd.

RECHTVAARDIGHEID
Een uitspraak van een minister in de pers, 
die zegt dat voor de opening van vlieg-
veld Lelystad maar een paar boeren weg 
moeten, wordt als ‘onrechtvaardigheid’ 
ervaren. In de beleidsplannen van het ka-
binet moeten alle sectoren een bijdrage 
leveren aan de oplossing van het stikstof-
vraagstuk. Door de 100 km-maatregel 
wordt van iedere Nederlander (met een 
auto) een bijdrage gevraagd. Een volgend 
rapport van de commissie-Remkes zal 
naar verwachting gaan over maatregelen 
die de industrie moet nemen.

REGELGEVING
Vaak wordt knellende wet- en regelgeving 
genoemd als obstakel voor gewenste 
ontwikkelingen in de agrarische sector. 
Een belangrijk onderwerp in dit verband 
is het scheiden van mest in een dikke en 
dunne fractie en het gebruik daarvan. 
Vanuit de kringlooplandbouw bezien is 
dit een zeer gewenste ontwikkeling. In de 
praktijk wordt door knellende regelge-
ving organische mest afgevoerd en kunst-
mest aangevoerd, terwijl ondernemers 
zelf graag anders zouden willen.

Iets dergelijks geldt voor het gebruik 
van reststromen als veevoer. Vanuit 
kringlooplandbouw is dit zeer gewenst. 
In de praktijk is regelgeving vaak (nog) 
beperkend. Tegelijkertijd kan regelgeving 
ook zinvol zijn. Als het gaat om het extern 
salderen en opkopen van rechten is er 
bezorgdheid over bedrijven die stoppen 
en waarvan de rechten door grote en 
kapitaalkrachtige bedrijven uit andere 
sectoren worden opgekocht. Op dit punt 
ook de oproep: ‘Ga en blijf in gesprek met 
provincies over gebiedsgericht beleid. 
En zorg ervoor dat landbouwgrond ook 
landbouwgrond blijft!’



Het gezoem van de vele computergestuur-
de machines hoor je binnen en buiten. 
In controlekamers houden medewer-
kers alles scherp in de gaten. Aan de 
kade liggen de binnenvaartschepen die 
grondstoffen leveren. Het is een drukte 
van belang. Tientallen gele vrachtwagens 
met daarop Gebrs. Fuite Veevoeders BV 
brengen het eindproducten naar de stallen 
in heel Nederland. Op de gevel, boven de 
ingang, hangt een schildje: hofleverancier. 
‘Daar zijn we dankbaar voor. Wij komen uit 
Genemuiden, we zijn doeners en houden 
van professionele eenvoud; dit betekent 
dat we een vakkundige partner voor de 
boer zijn en dat we met beide benen op de 
grond willen staan’, zegt directeur Koop 
Fuite. 
Fuite is niet alleen gevestigd op de baker-
mat, Genemuiden. In 2011 kwam er ook 
een fabriek voor vloeibare voeders in Kam-
pen. Onder de naam Liprovit ontwikkelt en 
produceert Fuite hoogwaardige, op zuivel 
gebaseerde vloeibare kalver- en biggen-
voeders. De geavanceerde en duurzame 
producten, applicaties en productietech-
nologieën die door Liprovit worden toe-
gepast zijn vooruitstrevend In de sector. 
Behalve dit heeft Fuite ook een aanzienlij-
ke kalverintegratie in eigen beheer. 

GRONDLEGGER
Helmich Fuite is de grondlegger van het 
bedrijf. Hij begon in 1900 als bakker in 
Genemuiden en was afhankelijk van een 
windmolen voor het malen van graan. De 
stad bestond uit 3000 mensen. Er waren 
dertien bakkers en één maalderij. Wie het 
eerst komt, het eerst maalt, zo was het. 
Helmich was innovatief en besloot zijn 
meel zelf te malen met een mechanisch 
aangedreven maalmachine om zo van het 
wachten af te zijn. In 1906 kreeg hij een 
vergunning. Hiermee was de basis gelegd 
voor een bedrijf dat een regelmatige 
voorziening van meel voor de bakkerij kon 
verzorgen én veevoer kon gaan leveren aan 
boeren. Na de Tweede Wereldoorlog ging 
Gebrs. Fuite door als handelaar in veevoer. 
Dit bleef zo, tot in 1980 een hele nieuwe 
fabriek werd gebouwd, waar weer zelf 
veevoer geproduceerd kon worden. Fuite 
is een grote speler in Nederland. Het is nog 
altijd een honderd procent familiebedrijf 

en geen coöperatie. 
De ingrediënten voor het mengvoeder van 
Fuite komen vanuit de hele wereld naar 
Genemuiden. Meestal gaat om het produc-
ten die overblijven uit de food, voedsel-
productie voor de mens. Aangevuld met 
hoogwaardige zaken als granen en duurza-
me soja, worden het mengvoeders voor op 
de boerderij. De grondstoffen worden met 
enorme aantallen wereldwijd ingekocht. 
Bij Fuite maken ze niet alleen mengvoe-
ders voor dieren en leveren ze kennis en 
kunde voor op de boerderij, maar ze moe-
ten ook op de hoogte zijn van zo’n beetje 
alle ontwikkelingen in de landen waar ze 
zaken mee doen en daarop inspelen. ‘Als 
er in de VS positieve of negatieve dingen 
gebeuren, gaan de prijzen omhoog of om-
laag, hetzelfde geldt voor Zuid-Amerika. 
We moeten zeer snel kunnen schakelen om 
zo efficiënt mogelijk in te kopen.’ 

Kwalitatief hoogwaardig 
mengvoer maken op een  
degelijk fundament 

REPORTAGE

Hoog torent het complex van Gebroeders Fuite Veevoeders BV uit boven de oevers 

van het Zwarte Water bij Genemuiden. Het is het hoogste gebouw van het stadje.  

120 medewerkers werken in de fabriek, dertig op kantoor. Fuite produceert  

750.000 ton mengvoer per jaar. ‘Wij verkopen geen voer, wij verkopen resultaat’, 

zegt directeur Koop Fuite (53). Dat gebeurt zes dagen in de week. Zondag is een 

rustdag. Op Bijbelse gronden wil het bedrijf daar invulling aan geven.  

Tekst en beeld: Eelco Kuiken
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Aan de kade van het  
Zwarte Water en in de haven van 

Rotterdam ligt de locatie van Fuite 
op zondag stil.
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VERANTWOORDELIJKHEID
Duurzaam geteeld, geen dierlijke produc-
ten, geen gentechnologie, dat is het credo. 
‘Daarnaast voelen wij het als onze taak 
verantwoordelijkheid te nemen voor mens 
dier en milieu, voor zover dat onder onze 
verantwoordelijkheid valt. Als daardoor 
meer moet worden betaald, dan is dat 
maar zo. Op de lange termijn betaalt zich 
dit uit. Daar zijn wij stellig van overtuigd.’
In eigen beheer werkt Fuite vervolgens aan 
een zo goed mogelijke receptuur voor de 
diervoeders. Er wordt uitsluitend gekocht 
van gecertificeerde bedrijven en er vindt 
een zeer kritische selectie plaats als het 
gaat om leveranciers en hun grondstof-
fen. Kwaliteit van het eindproduct begint 
volgens Fuite bij een goede selectie van de 
grondstoffen en betrouwbare leveranciers. 

Bewust produceren is een belangrijk 
uitgangspunt. ‘We zijn ons terdege bewust 
van het feit dat we in de schepping werken. 
We willen het zo goed mogelijk doen’, zegt 
Koop. ‘Wij zorgen ervoor dat verschillende 
stromen uit de wereldwijde foodsector 

gebruikt worden in onze mengvoeders. Dat 
wat er overblijft, gebruiken wij en daarmee 
zijn we goed bezig voor mens en milieu. De 
mengvoederindustrie is een schoolvoor-
beeld van de circulaire economie’, aldus 
Koop. Hij is christen, net als de rest van de 
familie. ‘Dat werkt in alles door. Zijn wij 
onfeilbaar? Zeker niet. Hier worden ook 
fouten gemaakt.’ 
Fuite is al tientallen jaren een begrip in 
agrarisch Nederland. Het bedrijf levert 
niet alleen mengvoeders voor kippen, 
varkens en runderen, paarden, geiten en 
schapen, maar de Genemuidenaren zorgen 
er met specialisten ook voor dat de boer zo 
efficiënt en duurzaam kan produceren. ‘We 
leveren topvoer, maar ook kennis en kunde 
voor de boer. Elke dag gaan we voor betere 
prestaties.’
 
KENNIS DELEN
‘Er is maar één ding leidend bij ons en dat 
is de stal. Daar moet het gebeuren. Onze 
voeding, kennis en kunde staat ten dienste 
van de boer en zijn dieren’, zegt Koop Fui-
te. ‘Een team van goed opgeleide professi-

onals bezoekt de veehouders regelmatig. 
Kennis delen vinden we belangrijk. We zijn 
graag koploper in de markt en gaan actief 
op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. Ken-
nis halen we daarnaast uit onze jarenlange 
ervaring én bij verschillende kenniscentra, 
opleidings- en onderzoeksinstellingen en 
internationale beurzen’, zegt de directeur.
Samen met broers Jaap, Jan en Arend en 
neven Koop en Johannes vormt Koop Fuite 
de vierde generatie van het familiebedrijf. 
Tweelingbroers en oud-directeuren Hel-
mich en Jan (83) lopen ook nog steeds op 
het bedrijf rond om hun kennis en kunde 
te delen en om een oogje in het zeil te hou-
den als het gaat om het familiaire erfgoed. 
‘Een ding is voor ons onbespreekbaar en 
dat is de verkoop van ons bedrijf. We willen 
Fuite in goede staat overdragen aan de vol-
gende generatie’, zegt Koop. Dat gebeurt 
ook al. Dirk, Helmich, Jelle Arend, Jan en 
Anne-Dirk, wederom neven en broers, zijn 
al werkzaam in het familiebedrijf.

‘De mengvoederindustrie is 
een schoolvoorbeeld van de 

circulaire economie.’

ZONDAG
Fuite wil zich onderscheiden door een 
topproduct te leveren en daarnaast goed 
te zijn voor mens, dier en milieu. Het geloof 
is belangrijk binnen de muren van het be-
drijf. De stal is de baas als het gaat om het 
product, er wordt echter in het besef ge-
leefd dat de Schepper van hemel en aarde 
de bestuurder is van het dagelijks bestaan. 
Omdat de zondag als een bijzondere dag 
gezien wordt, ligt alles dan stil. Geen 
productie en dat terwijl Fuite met gemak 
zeven dagen in die week door zou kunnen 
produceren. Een bewuste keuze. 
Op de eerste dag van de week zijn er ook 
geen laad- en losactiviteiten aan de kade 
van het Zwarte Water. Ook in de haven van 
Rotterdam ligt de locatie van Fuite stil, 
daar waar de rest doordraait. ‘Als het sche-
ma op een zondag uitkomt, doen we het 
een dag eerder of later’, zegt Koop Fuite. 
Hetzelfde geldt voor reizen die gemaakt 
moeten worden om grondstoffen van 
dichtbij te bekijken. Nooit op zondag, maar 
een dag eerder of later. Om medewerkers 

al dan niet uit christelijke principes de 
rustdag te gunnen, is het bedrijfssysteem 
op zondag niet toegankelijk om activitei-
ten uit te voeren. ‘Wij hopen en voelen het 
als onze verantwoordelijkheid om ook de 
volgende generatie deze normen en waar-
den mee te geven.’
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Passie voor het landelijk gebied 
Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, 
Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met 
name uit in het landelijk gebied. Hierdoor ontstaat op vanzelfsprekende wijze een relatie 
tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten. Vanuit een hechte 
vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een 
waardevolle leefomgeving.

Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke Planvorming
Landschap & Cultuurhistorie

Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke Planvorming
Landschap & Cultuurhistoriewww.cultuurland.com

Landschap & 
Cultuurhistorie

Ruimtelijke 
planvorming Gebiedsontwikkeling
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