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Redactioneel
Als u dit nummer van Verbinding leest, is het 
inmiddels eind oktober. Na een bewogen 
voorjaar en zomer zitten we in de herfst van 
2020. We hebben nog steeds volop te maken 
met de gevolgen van Covid-19. Behalve de 
coronacrisis zijn er ook nog de stikstof- en de 
klimaatcrisis. We leven in een tijd van grote 
vraagstukken en onzekerheden. Onze reactie 
daarop is verschillend. Sommige mensen 
zijn bang, anderen zijn boos, weer anderen 
bedroefd, omdat ze geliefden moeten missen. 
Hoewel onze contacten met elkaar anders zijn 
geworden, geloven we dat we er niet alleen 
voor staan. We mogen ons verbonden weten 
met onze Vader in de hemel. Hij bestuurt en 
werkt door alles heen aan Zijn toekomst.

In dit nummer van Verbinding proberen 
we om een ‘vertaling’ van deze tijd naar de 
agrarische sector te maken. De rode draad 
vatten we samen met ‘ruimte voor doorgaan 
en om te stoppen.’ We gaan ‘Op de koffie’ bij 
de familie Den Besten in de Alblasserwaard. 
Zij zitten middenin het proces van bedrijfs-
opvolging. Dik Veefkind schrijft een artikel 
over bedrijfsbeëindiging. We gaan in 
gesprek met een boer en een bouwer over 
de stikstofruimte. Hermineke Vonk vertelt 
in haar column hoe zij met haar moeder 
verschillende boerenerven langs de IJssel 
aandoet en wat zij daar waarneemt: ‘En toch 
boerden zij voort.’

Het vorige nummer van Verbinding had voor 
het eerst twintig pagina’s. Zowel over vorm 
als inhoud hebben we positieve reacties 
ontvangen. Dank daarvoor! We wensen u ook 
met dit nummer veel leesplezier toe.

Agenda

In verband met de coronacrisis kunnen voorlopig geen bijeenkomsten 
worden gehouden. 

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

VERTROUWEN

Sinds de verschijning van de vorige Verbinding was er 
veel wat ons bezighield, zoals de veevoermaatregel, 
die gelukkig op het laatste nippertje niet doorging. 
We hebben de afgelopen periode warme tot extreem 
warme dagen gehad. Ook was over behoorlijk droog 
tot zeer droog. Toch is de oogst over het algemeen 
niet slecht te noemen.

Op dit moment spoelt de tweede coronagolf over 
ons heen. Dat is erg jammer. Laten we ons vooral 
inzetten om het virus in te dammen. In de zomer 
zaten we met aantal werkgroepleden bij elkaar en 
hoopten we dat we in de herfst weer wat activiteiten 
zouden kunnen organiseren. We zagen er naar uit 
om elkaar te ontmoeten. We kregen signalen dat 
leden het onderlinge contact misten. En wij als 
werkgroepleden ook!

We maakten voorzichtig plannen om iets te gaan 
ondernemen. Maar: de mens wikt en God beschikt. 
Niet alles wat we graag zouden willen doen, kan 
altijd doorgaan. Ook daarin zien we Gods hand, net 
als in de droogte en de groei van de gewassen. Wat 
is het dan mooi om te weten dat God er altijd is in 
ons leven. Mag ik u aanraden om Psalm 139 eens 
helemaal door te nemen. We lezen hier dat de Here 
ons door en door kent en ons helemaal omringt. 
Hij weet wat goed voor ons is. Daar mogen we op 
vertrouwen, ook de komende tijd. 

Dick van der Horst/voorzitter CGMV agrariërs

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

Overdenking

Wiggele Oosterhoff/beleidsmedewerker CCA
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bouw, maar ook voor daarna als de mensen 
er wonen. Dat kan niet. Jullie als landbouw-
sector moeten afbouwen om de zaak vlot te 
trekken’, zegt hij tegen boer Arend. ‘Maar ik 
vind tegelijkertijd ook dat alle bedrijfstakken 
in Nederland rechtvaardig mee moeten doen. 
Wij hebben in Nederland en in Duitsland een 
agrarische BV met een omzet van 10 miljoen 
euro. Het welbevinden van de agrarische 
sector is voor mij wel degelijk van belang.’

DE BOER
Boer Arend Bouwmeester die met zijn twee 
zonen een melkveebedrijf en varkenshou-
derij heeft met 120 koeien en 320 fokzeugen, 
vindt de wijzende vinger van Henk als het 
gaat om afbouwen van de uitstoot wat al te 
kort door de bocht. ‘Iedereen moet meedoen 
ja, maar wij als landbouw zijn al jaren bezig 
om onze uitstoot te verminderen. Wij doen al 
lang mee, alle andere bedrijfstakken niet. Ik 
investeerde tonnen. Als enige bedrijfstak in 
Nederland doen wij dat. Ik kan tot drie cijfers 
achter de komma aangeven wat mijn uitstoot 
is en ik heb er ook een vergunning voor. Dat 
is de reden dat de overheid wederom bij ons 
op de stoep staat. Je kan ons aanpakken, 
omdat wij alle getallen compleet hebben. De 
andere sectoren in Nederland, waaronder de 
bouw, zijn altijd gedoogd; die hoefden geen 
vergunningen te hebben voor stikstofuitstoot 
en die kunnen dus ook geen getallen overleg-
gen, want die zijn er niet. Wij hebben ze wel. 
Daarom worden we nu gepakt. Dat is niet 
eerlijk. Ik voldoe aan alle wet- en regelgeving. 
Ik heb zo vaak controle. Ze weten alles van 
mij. Als ik een stal wil bouwen, kijken ze naar 
de uitstoot voor vijf natuurgebieden in de 
regio. Heb jij ooit een vergunning aan moeten 
vragen als het ging om stikstof voor een 
bouwproject?’

DE BOUWER
Henk van Pijkeren schudt zijn hoofd. ‘Nee, ik 
hoefde mij inderdaad nooit bezig te houden 
met stikstof. Ik bouwde en dat was het. Ik 

had te maken met bouwvergunningen, nu 
met omgevingsvergunningen waar stikstof in 
zit. Pas sinds een jaar ligt dat op mijn bordje. 
Maar ik stoot ook veel minder uit dan de 
landbouw, dat scheelt een slok op een borrel. 
Hoe het verder gaat met mijn project van tien 
huizen weet ik niet. Ik krijg geen vergunning 
en zonder dat papiertje kan ik niks. De make-
laar vraagt: wanneer kun je bouwen? Ik heb 
geen idee, maar er zit wel een miljoen euro 
in. Wie betaalt dat? Het is toch ook gek dat 
zo’n klein landje als Nederland zo’n enor-
me landbouw heeft. Miljoenen varkens en 
kippen, dat kan toch eigenlijk niet! Waarom 
moeten wij op zo’n postzegel voor de hele 
wereld produceren? Alleen voor Nederland 
is toch ook genoeg? Jij produceert voor het 
buitenland. Wij zitten met de uitstoot en de 
gevolgen daarvan.’

DE BOER
‘Die vlieger gaat natuurlijk niet op’, zegt 
Arend Bouwmeester. ‘Moeten we Heineken 
ook opdoeken omdat ze meer bier produce-
ren dan wij in Nederland op kunnen drinken 
of de vrachtwagens die geen Nederlandse 
bestemming hebben, van de weg halen? 
Dat is toch een rare redenering? De land-
bouw is een zeer succesvolle economische 
bedrijfstak. We zijn de beste en duurzaamste 
en strengst gecontroleerde ter wereld. Die 
willen we toch niet om zeep helpen, omdat 
we veelal nepnatuur in Nederland willen 
beschermen? Ik was een paar jaar geleden 
in de Oostvaardersplassen. Wat een treurige 
toestand, allemaal herten en paarden die 
achter een hek zitten en afgeschoten worden 
als er te veel van zijn. Dat is toch geen natuur. 
Dat is nepnatuur, maar daar hebben wij wel 
mee te maken. Daarom zitten wij nu in deze 
situatie.’

DE BOUWER
Bouwer Henk van Pijkeren gooit het over een 
andere boeg. ‘Moeten jullie niet veel duur-
zamer en schoner gaan produceren? Minder 

dieren, dus minder uitstoot, maar met een 
hogere prijs voor de producten. Zo betaalt 
de consument ook mee.’

DE BOER
Arend Bouwmeester: ‘De grote winkelke-
tens gaan echt niet meer betalen voor mijn 
melk. Wat denk je wat er gebeurt als ik naar 
mijn coöperatie ga en ik zeg: ik wil meer 
voor de melk hebben? Die ziet mij aanko-
men. Jij kunt hogere prijzen doorberekenen 
in de bouw, maar in de landbouw is dat veel 
moeilijker. Ik kan toch niet zomaar mijn 
bedrijf opdoeken? Ik heb overal vergunnin-
gen voor en de bank ziet mij aankomen. Uit-
kopen is goed, maar dan helemaal. Boeren 
kunnen geen half bedrijf runnen.’

BOER EN BOUWER
Arend en Henk, de bouwer en de boer. ‘Ik 
vind wel dat jij een beetje de hakken in 
het zand zet’, zegt Henk tegen Arend. Die 
antwoordt: ‘Natuurlijk willen wij als bran-
che onze bijdrage leveren. Maar het kan 
natuurlijk niet zo zijn dat wij na jarenlange 
inspanningen nu weer gepakt worden, 
terwijl het andere Nederlandse bedrijfsle-
ven jarenlang niks deed. Die zijn nu ook een 
keer aan de beurt. De overheid faalde door 
het Nederlandse bedrijfsleven zijn gang 
te laten gaan. Wij als landbouw moeten 
wederom de rekening betalen.’

De oplossing die gloort aan de horizon 
heet extern salderen. Dat betekent dat de 
ene ondernemer de uitstootemissie van 
een ander bedrijf kan overnemen als deze 
afbouwt of stopt. De saldo-ontvanger mag 
maximaal 70 procent van de gerealiseerde 
capaciteit gebruiken. De overige 30 procent 
wordt ingetrokken en draagt bij aan een de-
positiedaling. ‘Hopelijk duurt dit niet te lang 
meer’, zegt Henk. De heren drukken elkaar 
niet de hand. Niet omdat ze ruzie hebben, 
maar er is nog een crisis: corona. 

In het voorjaar van 2019 zette de Raad van 
State een streep door de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). Deze voldeed niet 
aan de Europese richtlijnen. In 2015 zag de 
regeling het levenslicht. In de jaren daarvoor 
zat Nederland ook in een vergunningenim-
passe als het ging om stikstof. Nederland 
stoot veel te veel uit. Staatssecretaris Henk 
Bleker kwam met de PAS op de proppen, 
een win-winsituatie. Iedereen kon bouwen, 
waarbij vooruitgelopen werd op toekomstige 
vermindering van de stikstofdepositie. 

Milieuverenigingen stapten met succes 
naar de rechter. Je moet vooraf toetsen en 
niet achteraf met kunst- vliegwerk de som 
kloppend maken. De Raad van State haalde 
een streep door PAS. Toekomstige besparin-

gen bleken nattevingerwerk. De kwetsbare 
natuur was onvoldoende beschermd. PAS als 
toetsingskader voor vergunningen was ver-
leden tijd. 18.000 projecten gingen op slot, 
waaronder die van Henk van Pijkeren. Het 
gaat vooral om projecten nabij de natuur. 
In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebie-
den, ooit bedacht en deels betaald door de 
Europese Unie. Die nieuwe natuur die nooit 
ver weg is, moet beschermd worden. Ziehier 
het probleem. Daarom rijden we nu 100 km/
uur op de snelweg. 

DE BOUWER
De Nederlandse stikstofuitstoot is de 
hoogste van Europa: per hectare stoten we 
ongeveer vier keer zoveel uit als het EU-ge-
middelde. De overheid kijkt meteen naar de 
landbouw, verreweg de grootste uitstoter. 
Bouwer Henk van Pijkeren, die een bedrijf 
heeft met honderd medewerkers, vindt dat 
terecht. ‘Het is logisch dat we met z’n allen 
kijken naar degene die het probleem voor 
een groot deel veroorzaakt. Dan ben je het 
kind van de rekening. Omdat de landbouw 
te veel uitstoot, kan ik mijn bouwproject niet 
afmaken, moet ik met elektrische kranen 
werken om maar geen uitstoot te genereren 
en dan kom ik er nog niet. Ik moet een be-
rekening maken voor de uitstoot tijdens de 

Boer Arend 

Bouwmeester 

(links) en aannemer 

Henk van Pijkeren 

(rechts) discussiëren 

met elkaar over de 

stikstofcrisis.

Boer en bouwer bomen 
over de stikstofcrisis

REPORTAGE

Henk van Pijkeren (69) heeft een bouwbedrijf in Dalfsen. Hij investeerde 

een miljoen euro in een woningbouwproject op de Veluwe, dat stil ligt door 

de stikstofcrisis. Arend Bouwmeester (60) is melkvee- en varkenshouder 

in Rouveen. De landbouw is een grote uitstoter van stikstof. Een gesprek 

tussen de boer en de bouwer. Tekst en beeld: Eelco Kuiken
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VERDIEPING

Het podcastplan werd enthousiast begroet 
binnen onze gemeente. Toch bekroop mij 
een gevoel van aarzeling. Mijn vraag was 
in hoeverre de kerk zich moet begeven in 
de digitale wereld van youtube, podcasts, 
vlogs, facebook en instagram. Natuurlijk 
bieden deze nieuwe media mogelijkheden. 
Maar rechtsfilosoof Andreas Kinneging wijst 
er in zijn nieuwste boek ‘De Onzichtbare 
Maat’ op, dat de virtuele werelden ons leven 
negatief beïnvloeden als het erop aankomt: 
‘De mens wordt er primitiever door. De 
mens wordt vooral een digitaal luisterend 
en kijkend mens. Doordat de mens grote 
delen van de dag achter beeldschermen 
doorbrengt, wordt de kennisname van 
de dingen oppervlakkiger, vluchtiger en 

emotioneler.’ Als Kinneging gelijk heeft 
met zijn argumentatie dat de virtuele 
media ons leven op de lange termijn eerder 
verarmen dan verrijken, moet de kerk zich 
dan op deze terreinen begeven? Of vraagt 
het geloofsleven met Christus heel andere 
vormen van contact, waarbij rust en stilte, 
diepgang en eerbied en een geconcentreerd 
hart centraal staan? Hoezeer Kinneging 
ook een terecht punt heeft, toch kreeg de 
aarzeling bij mij niet de overhand. 

REFORMATIE ALS INSPIRATIEBRON
Als je in crisistijd plotseling voor vragen 
komt te staan, kan het helpen om je te 
oriënteren op het verleden. Als kerk gaan 
we niet voor de allereerste keer door een 

spannende periode. Integendeel, ten tijde 
van Luther (1483-1546) was er in de kerk 
ook veel onrust en onzekerheid. Mochten 
wij onze kerkdeuren vanwege een virus 
nauwelijks openzetten, Luther mocht van 
het hogere gezag nauwelijks van zich laten 
horen. Hoe kon zijn grote ontdekking – dat 
God in Christus ons door het geloof genadig 
is – toch voet aan de grond krijgen in grote 
delen van Europa? Het antwoord is dat 
Luthers boodschap zich dankzij de social 
media van die tijd razendsnel kon versprei-
den. Nog niet zo lang daarvoor was de 
boekdrukkunst uitgevonden. Luthers stel-
lingen en pamfletten werden razendsnel ge-
drukt en verspreid. Luther groeide daardoor 
uit tot één van de meest bekende personen 

Hoe communiceer je het Evangelie in crisistijd? In vrijwel elke 

kerkelijke gemeente diende deze vraag zich aan vanwege de 

coronacrisis. In ‘Hervormd Voorthuizen’ werd een podcast gelanceerd 

onder de naam ‘Zeg het Voort’, met als bedoeling het licht van Christus 

in deze vreemde en donkere tijd op creatieve wijze te laten schijnen. 

Tekst:  Rien Teeuw Beeld: Karla Leeftink

VERDIEPING

EN DE STIKSTOFCRISIS DAN?

van Europa. Herman Selderhuis noemt hem 
in zijn Lutherbiografie zelfs een ‘mediaspek-
takel’. Als God in de roerige tijden van de 
Reformatie de boekdrukkunst wilde gebrui-
ken om de boodschap van Christus’ genade 
te verspreiden, zou God dan in onze tijd niet 
van de moderne social media gebruik willen 
maken? Zoals de boekdrukkunst een impuls 
gaf aan de Evangelieboodschap, zo pro-
beerden wij in de hervormde gemeente in 
Voorthuizen vrijmoedig via podcasts Gods 
missie gestalte te geven. Elke dag verscheen 
er tijdens de lockdown een aflevering. Zo-
maar een paar minuten. Aanhakend bij een 
Bijbeltekst en de actualiteit. Samen met 
mijn collega’s Leo Smelt (predikant), Heintje 
van Olst (pastoraal werkster) en Wim van 

der Vegte (evangelist) mocht ik me met 
vreugde hiervoor inzetten.

IS EEN PODCAST EEN ZEGEN?
Samen met de zondagse online-kerkdien-
sten vond de podcast zijn weg naar de 
huiskamers. Enerzijds is er dankbaarheid. In 
kwantitatief opzicht sloeg de podcast aan. 
Bij elkaar luisterden er 12.000 mensen naar 
de afleveringen, gemiddeld zo’n 200 per dag. 
Kwalitatieve reacties zeggen echter nog veel 
meer dan statistieken en cijfers. ‘We voelen 
ons al luisterend verbonden met elkaar’, 
reageerde de één. ‘De aflevering bracht me 
vandaag heel dicht bij God’, mailde een an-
der. Anderzijds is er reden om alert te blijven. 
De moderne communicatiemiddelen mogen 

het echte kerk-zijn nooit vervangen. God be-
looft in het bijzonder daar te zijn waar twee 
of drie in Zijn Naam bijeen zijn, door Woord 
en Geest, in de sacramenten van avondmaal 
en doop, in de onderlinge ontmoeting van 
de zondagse gemeente. Hopelijk dragen de 
social media eraan bij dat het geloof in Gods 
kerk niet zwakker maar sterker wordt. Meer 
dan ooit komt het erop aan dat we vandaag 
in Gods kerk geloven en Hem daar de lof toe-
zingen. Laten we elk in onze eigen leefom-
standigheden leesbare brieven van Christus 
zijn en elkaar hiertoe aansporen. 

Ds. K.M. (Rien) Teeuw is predikant van de 
hervormde gemeente in Voorthuizen  
(wijk 1).

‘ZEG HET VOORT’ 
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Deze zomer (juni 2020) rondde ik de vierjarige leergang contextueel 
pastoraat bij Stichting Koinonia af. Mijn eindscriptie ging over de vraag 
‘Hoe kunnen contextuele thema’s een rol spel bij opvolging binnen 
agrarische familiebedrijven?’ In dit werkstuk probeer ik twee werelden 
met elkaar te verbinden. De agrarische wereld, waarin ik werk en die 
me lief is. Met het contextuele denken dat ik erg boeiend ben gaan 
vinden. Dit artikel is naar aanleiding van mijn scriptie geschreven.  

Tekst: Wiggele Oosterhoff

Bijna 92 procent van alle bedrijven in de 
agrarische sector zijn familiebedrijven. 
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) blijkt dat op veel agrari-
sche bedrijven de ondernemer ouder is 
dan 55 jaar. Bedrijfsopvolging is en blijft 
in de agrarische sector een belangrijk 
onderwerp. Het is een proces dat vaak in 
meerdere fasen verloopt en waarbij meer-
dere partijen betrokken zijn.

WOORDEN
In de loop van de tijd ben ik bewust het 
woord ‘bedrijfsopvolging’ gaan gebruiken. 
Andere woorden die worden gebruikt, zijn 
‘bedrijfsovername’ en ‘bedrijfsoverdracht’. 
Vaak zegt het woordgebruik iets over 
de onderlinge relaties in de familie. Bij 
overdracht neemt de oudere generatie het 
initiatief en/of is leidend in het proces. Bij 
overname is de jongere generatie leidend.
In de leergang contextueel pastoraat 
heb ik geleerd dat een coach of pastoraal 
werker zich ‘meerzijdig partijdig’ moet 
opstellen. Dat is iets anders dan on-par-
tijdig. Meerzijdig partijdig betekent dat 
ik probeer om zonder voorkeuren alle 
betrokkenen op gelijke wijze te benade-
ren. Vandaar dat ik kies voor het neutrale 
woord ‘bedrijfsopvolging’.

BRILLEN
Het contextuele denken is ontwikkeld door 
de Hongaarse psychiater Böszörményi-Na-
gy. Hij bedacht voor zijn werk vier dimen-
sies: 1) feiten, 2) vermogens, 3) interacties 
en 4) relationele ethiek. Samengevat 
komt het erop neer dat je in de eerste drie 
dimensies waarneemt wat er gebeurt. In de 
vierde dimensie werk je (samen) aan datge-
ne wat er te doen is. Zoals bijvoorbeeld het 
proces van bedrijfsopvolging.
Feiten zijn feiten, het is zoals het is. Jouw 
plaats in de kinderrij, de scheiding van 
je ouders of de huidige coronacrisis zijn 
feiten, die invloed hebben.
Bij vermogens moet je niet direct aan geld 
denken, het gaat hier om psychologische 
vermogens. Welk gereedschap heb jij in 
huis om met feiten om te gaan? Het gaat 
daarbij niet alleen om wat je ‘wel’ kunt, 
maar ook om wat je ‘niet’ kunt, je on-ver-
mogens.
Bij interacties tussen mensen, tussen leden 
van familiebedrijven, gaat het vooral over 
relaties en communicatie. Een belangrijk 
principe bij interacties tussen mensen is 
dat ‘gedrag van de één gedrag bij een ander 
oproept’.
De dimensies van het contextuele denken 
zijn als het ware brillen waarmee je naar 

het proces van bedrijfsopvolging binnen 
agrarische familiebedrijven kunt kijken. 
Wat zijn hier de feiten? Wie heeft welke (on)
vermogens om het bedrijf al dan niet over 
te nemen? Hoe zijn de onderlinge verhou-
dingen? Om vervolgens in de vierde dimen-
sie aan de slag te gaan met de vraag: ‘hoe 
kan de opvolging binnen dit familiebedrijf 
rechtvaardig verlopen?’

THEMA’S
Binnen het contextuele denken zijn meer-
dere contextuele thema’s van belang. Door 
een korte enquête bij derdejaarsstudenten 
van de Aeres Hogeschool in Dronten heb 
ik onderzocht welke thema’s zij belangrijk 
vinden. Het voert in dit artikel te ver om die 
uitgebreid te beschrijven. Loyaliteiten en 
parentificatie bleken hoog te scoren.

LOYALITEITEN
Loyaliteiten hebben te maken met ver-
bondenheid, trouw en zorgen voor elkaar. 
In het contextuele denken zijn meerdere 
loyaliteiten belangrijk: verticale loyaliteit 
betreft de asymmetrische relatie tussen 
ouders en kinderen. Horizontale loyaliteit 
betreft symmetrische relaties die mensen 
zelf kiezen. Zijnsloyaliteit betekent dat een 
mens een goede relatie met zichzelf heeft.

Soms kan er ook sprake zijn van loyali-
teitsconflicten. Verschillende loyaliteiten 
strijden dan om voorrang. De ergste vorm 
van loyaliteitsconflict is gespleten loyali-
teit. Wanneer bijvoorbeeld van kinderen 
wordt gevraagd om na de scheiding van 
de ouders voor één van beide ouders te 
kiezen. Loyaliteiten hebben te maken met 
verbondenheid en liefde. Het zijn sterke 
onderliggende krachten, die bij bedrijfs-
opvolging binnen familiebedrijven – soms 
onbewust en/of onuitgesproken -  grote 
invloed kunnen hebben. Het kan waarde(n)
vol zijn om die samen (met een coach) te 
onderzoeken en te bespreken. 

PARENTIFICATIE
Parentificatie gaat over de verhouding 
tussen ouders en kinderen. Volgens de 
definitie van parentificatie is het kind de 
ouder van de ouder geworden, door op een 
bepaalde manier heel veel aan die ouder 
te geven. Veel geven op jonge leeftijd hoeft 
niet per definitie ongepast te zijn. Het 
kan zelfs gepast zijn wanneer het aan drie 
voorwaarden voldoet. 1) het geven wordt 
door de ouders gezien en gewaardeerd. 2) 
het geven past bij de leeftijd van het kind. 
3) het geven is begrensd qua tijdsduur en 
omvang.
Parentificatie lijkt in de agrarische sector 
een groot onderliggend thema te zijn. Op 
agrarische familiebedrijven is het heel nor-
maal dat kinderen soms al op jonge leeftijd 
meewerken op het bedrijf. Ze dragen soms 
op jonge leeftijd al grote verantwoordelijk-
heden voor het welzijn van dieren of het 
gebruik van machines.

Het is de vraag of ze daarvoor ook waarde-
ring krijgen óf dat dit heel normaal wordt 
gevonden. ‘Wij moesten dat vroeger ook, 
zo doen wij dat in onze familie…’ 

Naar aanleiding van de boerenprotesten 
heb ik met meerdere mensen over dit the-
ma gesproken. Zou het kunnen dat boeren 
door de meewerkcultuur op agrarische 
familiebedrijven binnen hun gezin van her-
komst onvoldoende werden gewaardeerd 
en als reactie daarop nu om erkenning vra-
gen? Op het Binnenhof, langs de snelweg, 

bij een distributiecentrum?, enzovoort. 
Bij diverse gesprekken was het na boven-
staande vraag even stil en vervolgens was 
het antwoord: ‘dat zou heel goed kunnen.’

ROUW
Binnen het contextuele gedachtengoed 
is rouw een groot thema. Mensen hebben 
op allerlei manieren met verlies te maken. 
Vaak zeggen oudere boeren in een terug-
blik op de bedrijfsopvolging dat ze door 
een rouwproces heen moesten. Een proces 
dat soms jaren kan duren (zie ook het 
artikel van Dik Veefkind over bedrijfsbeëin-
diging in deze Verbinding).

Tijdens de leergang moest ik een boek over 
rouw lezen met de titel ‘Herbergen van 
verlies’. Herbergen is een prachtig woord 
met meerdere betekenissen. Herbergen als 
zelfstandig naamwoord, het meervoud van 
herberg. In de zin van; gastvrij zijn, binnen-
laten. Herbergen als werkwoord. In de zin 
van; even in je handen houden en vervol-
gens opnieuw opbergen. Het gaat verder en 
dieper dan: ‘Ik heb het een plekje gegeven’. 
Om maar te zwijgen over het wegstoppen 
van verdriet.

LIEFDE
Ik sluit dit artikel af met een Bijbelse ver-
gelijking. Wanneer de Schriftgeleerden aan 
Jezus vragen wat het belangrijkste is, geeft 
Hij een korte en krachtige samenvatting 
van de Bijbel: ‘Heb God lief, en je naaste als 
jezelf.’ In die korte zin zitten drie loyalitei-
ten opgesloten. Heb God lief, betreft de 
verticale loyaliteit. Heb je naaste lief, is 
de horizontale loyaliteit. Als jezelf, is de 
zijnsloyaliteit. Het is onze levensopdracht 
om aan die drie liefdesrelaties te werken, 
zonder dat ze met elkaar conflicteren. Ge-
lukkig mogen we als christenen geloven dat 
Gods Geest ons daarbij helpt. In mijn eigen 
leven, in je gezin, in het familiebedrijf, over-
al. Want God is er altijd bij. 

EEN CONTEXTUELE KIJK OP 
BEDRIJFSOPVOLGING

WILT U MEER WETEN OVER 
CONTEXTUEEL PASTORAAT? 

Zie onder andere:
www.koinonia.nl, hier volgde ik 
de vierjarige leergang.
www.che.nl, de CHE in Ede heeft 
onder andere een tweejarige 
deeltijd opleiding contextuele 
hulpverlening.

WILT U MIJN SCRIPTIE LEZEN?
Zie: www.greeni.nl
Of stuur mij een e-mail: 
wiggele@oosterhoff-consult.nl

Als vervolg op deze scriptie werk 
ik momenteel samen met Marlies 
Bosker (Movaeres) aan een boek, 
getiteld ‘Koers houden in elke 
fase van ondernemen in familie-
bedrijven’.

Bron foto:  
P.F. Thomése en zijn vader, uit 
privéarchief Thomése
   
Bron: NRC, vrijdag 4 oktober 2019, 
pag. C9.



LANDWINKEL ZIET 
OMZET STIJGEN
Bakkers, slagers en groente- en fruitboeren doen goede zaken tijdens 
de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau GfK over de 
maanden april, mei en juni. Al in maart verscheen de slogan ‘Wees 
loyaal, koop lokaal’ op affiches en borden. Woorden die sindsdien niet 
zijn verdwenen. Tekst: en beeld: Marie Verheij

Als je in een lockdown zit, doe dan de bood-
schappen dichtbij huis, was de gedachte 
achter ‘Wees loyaal, koop lokaal’. Je helpt 
er de lokale economie mee. Er zijn echter 
ook mensen die gezond willen leven; tege-
lijk zijn er mensen die zich in de coronatijd 
extra willen verwennen, bijvoorbeeld om-
dat het moeilijker is om buiten de deur te 
eten. Dus zoekt de consument het genieten 
en de gezelligheid thuis. Er wordt meer 
besteld bij restaurants, die diners thuis be-
zorgen. Bij bakkers namen de verkopen toe 
met 16 procent, bij slagers met 36 procent 
en bij groenteboeren zelfs met 40 procent.
Ook Wilma van Vilsteren van zorgboerderij 
en landwinkel De Huppe in Zwolle ziet meer 
klanten komen. ‘Eerst kwamen vooral jonge 
gezinnen en 55-plussers, maar sinds maart 
zien we over de hele linie van jong tot oud 
een toename. Bovendien komen klanten 
meer voor het totale boodschappenpakket. 
Bij ons kunnen ze alles kopen en hoeven ze 
niet per se naar de supermarkt. Dat wordt 
als prettig ervaren. Mensen vinden het bij 
ons veilig winkelen: er mogen drie klanten 
tegelijk in de winkel.’
De mevrouw die bij de kassa afrekent, gaat 
met een pot advocaat naar huis. Ze is eerst 
in de supermarkt wezen kijken, vertelt ze, 
maar ze vindt de advocaat van De Huppe 
‘eerlijker’ en misschien ook wel lekkerder. 

Dat laatste heeft ze van horen zeggen van 
haar moeder. In de winkel van De Huppe is 
alles verkrijgbaar, van aardappels, eieren 
en groenten tot tal van andere producten, 
zoals sappen en houten onderzetters die 
op de dagbesteding worden gemaakt. Ooit 
begon De Huppe als kaasmakerij. Per jaar 
wordt van 120.000 liter melk (van eigen 
melkvee) kaas in allerlei smaken gemaakt. 
Dat zorgt voor een productie van 250 kg 
kaas per week. Wilma van Vilsteren hoopt 
op een blijvende ‘gamechanger’ - ‘afwach-
ten of al die mensen die nu komen, blijven 
komen.’ 
Behalve zaalverhuur, een pluktuin, kaas-
boerderij en landwinkel is De Huppe een 
zorgboerderij (met dagbesteding, een leer- 
en werkboerderij) en een melkveebedrijf. 
Dat is, met een tweede coronagolf, een hele 
zorg. ‘Het is spannend of de medewerkers 
gezond blijven. Tot nu toe houden we alles 
met elkaar in de lucht en kunnen we de 
kwaliteit die we willen leveren ook daad-
werkelijk leveren. Onze maatregelen zijn 
weer aangescherpt (mondkapjes en nog 
beter de 1.5 meter in de gaten houden). Ook 
is de vergaderruimte nog beperkt beschik-
baar omdat we daar zagen dat mensen toch 
te dicht bij elkaar komen.’
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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.

Advertentie_agenda_zw.indd   1Advertentie_agenda_zw.indd   1 24-02-2020   12:4924-02-2020   12:49

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

hoge kilogramproductie p.o.h.
prettig gedrag in volière
goede leefbaarheid
robuust

veel courante eieren
uitstekend nestgedrag
donkere schaalkleur
goede leefbaarheid
ook geschikt voor vrije uitloop

robuust
goede leefbaarheid

veel courante eieren
uitstekend nestgedrag

ook geschikt voor vrije uitloop

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

Ribesstraat 5
Ederveen
T 0318-571155 
E orders@ejbos.nl www.ejbos.nl
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Bovenaan: Gerjanne in de kaasmakerij van 

zorgboerderij en landwinkel De Huppe. Onderaan: 

Wilma van Vilsteren (links) met een collega in de winkel.
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AGRARISCHE BEDRIJFSBEËINDIGING

WERKEN AAN 
EEN NIEUWE TOEKOMST

Er zijn in de boerenwereld een paar 
thema’s die niet heel makkelijk besproken 
worden maar wel om aandacht vragen. 
Denk maar eens aan stress- of burn-
outklachten, psychische moeilijkheden, 
relatie- en communicatieproblemen of 
bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging. In mijn 
dagelijkse werk met boeren heb ik veel 
met deze thema’s te maken. Je wordt geen 
boer om uiteindelijk je bedrijf - dat al vaak 
generaties in de familie is - te (moeten) 
beëindigen. En toch lijkt dat inmiddels 
meer regel dan uitzondering te worden.

HART
Als ik in het hart kijk van de boeren met 
wie ik werk, willen velen dat het bedrijf 
doorgaat naar de volgende generatie. Het 
liefst binnen het gezin of de familie, maar 
ook buiten de familie wordt steeds vaker 
een overnamekandidaat gevonden. Als 
overname niet mogelijk blijkt, zijn er een 
paar opties zoals samenwerken met een 
collega, rustig uitboeren of stoppen.
In het landelijk werkend team van 
AgrarischeCoaches.nl. merken we dat er 
meer behoefte ontstaat aan begeleiding 
rond agrarische bedrijfsbeëindiging. Bij 
bedrijfsbeëindiging spelen zakelijke, 
emotionele en psychische aspecten een 
belangrijke rol. In dit artikel richt ik mij 

op de emotionele/psychische kant van 
bedrijfsbeëindiging.

FALEN
Stoppen met je bedrijf is meestal ook 
stoppen met een levenswijze. Je bent 
opgegroeid in en vergroeid met je vak, de 
dieren, de gewassen, de grond, de mensen, 
de gewoontes. Als dat ophoudt kan het leven 
een heel andere inhoud en betekenis gaan 
krijgen. Dat hoeft overigens niet negatief te 
zijn: een nieuwe fase in het leven kan ook 
veel goeds brengen.
Voor een aantal ondernemers voelt 
(gedwongen) stoppen met het bedrijf als 
falen. Ze ervaren het meer als een afgang. 
Je hebt het niet gehaald, je schaamt je 
misschien wel. Dit zijn normale emoties en 
gevoelens. Belangrijk hierbij is dat je niet in 
dit gevoel blijft hangen. Want falen doe je pas 
als je niet meer opstaat. Er kan ook verdriet 
of gelatenheid zijn vanwege het gebrek aan 
een opvolger. Het besluit om te stoppen met 
je bedrijf kan - hoe moeilijk ook - gewoon de 
juiste ondernemerskeuze zijn. 

OPLUCHTING
De vraag is vooral of je door je 
omstandigheden heen kunt kijken naar de 
toekomst. Een toekomst die bedoeld is om 
het mooiste deel van je leven te zijn. Dat is 

makkelijk opgeschreven en in de praktijk 
soms lastig uit te voeren. Maar bedenk: er is 
altijd een nieuwe weg, of een nieuwe kans 
die zich voordoet. Stoppen met het bedrijf 
betekent niet dat je stopt met het leven.
Er zijn ook ondernemers die een gevoel van 
opluchting ervaren: geen druk meer van 
het bedrijf, de overheid of de bank. Geen 
zware arbeid meer hoeven verrichten. Geen 
gebondenheid aan het bedrijf of die grote 
verantwoordelijkheid meer hoeven voelen. 
Ook in het gevoel van opluchting kan men 
zich schamen: ‘Mag ik dit wel voelen? Wat 
vindt mijn omgeving er van?’

VERLIESERVARING
Bedrijfsbeëindiging gaat gepaard met 
gevoelens en emoties. Voor veel boeren is 
het niet gemakkelijk om erover te praten 
en ermee om te gaan. Bedrijfsbeëindiging 
is in feite een verlieservaring. Je verliest 
iets (een levenswijze, bedrijf, het vee) of 
neemt afscheid van wat je jarenlang lief is 
geweest. En bij verlies hoort vaak ook rouw. 
Veel mensen koppelen rouw aan de dood. 
Maar in de praktijk blijkt steeds weer dat 
rouwgevoelens ook horen bij allerlei andere 
aspecten van het leven, zoals bijvoorbeeld 
bedrijfsbeëindiging. Het emotioneel goed 
verwerken van de bedrijfsbeëindiging 
is een belangrijke fase op weg naar een 

Ze waren vissers in hart en nieren. Het vissersvak was hun met de paplepel ingegoten. Hun verweerde 

gezichten en ruwe handen getuigden van een hard bestaan op zee. Nooit hadden ze voorzien dat hun bedrijf 

zo abrupt zou eindigen. Toch gebeurde het van het ene op het andere moment. Ze werden geroepen door 

een jongeman. Om Hem te volgen. Tekst: Dik Veefkind -AgroCoach

nieuwe toekomst. Het is nodig om het 
verleden achter je te kunnen laten en af 
te sluiten en daar ook tevreden over te 
kunnen zijn. Doe je dit niet, dan belemmert 
het je welzijn en psychische rust. Hoe die 
verwerking eruit ziet is overigens voor 
iedereen verschillend. Voor de één zal 
het langer duren dan de ander. Dat is van 
verschillende factoren afhankelijk. Denk 
daarbij aan leeftijd, karakter, psychische 
en fysieke gesteldheid, relatie- en/of 
familieomstandigheden.

ERKENNEN VAN JE GEVOELENS
Bedrijfsbeëindiging kan gepaard gaan met 
dubbele gevoelens. Opluchting en verdriet 
kunnen tegelijk om je aandacht vragen. Een 
belangrijk aspect dat bij het goed afsluiten 
van de bedrijfsbeëindiging hoort, is het 
erkennen van die opluchting, maar ook van 
de pijn die je mogelijk voelt. Vaak weten 
mensen niet zo goed hoe ze met deze 

gevoelens moeten omgaan. Ze kunnen zich 
er moeilijk over uiten. Daarom is het advies: 
praat erover! Dat kan uiteraard binnen 
het gezin met de partner, met kinderen, 
familie of vrienden. Maar ook een al 
gestopte collega (ervaringsdeskundige) of 
professional kan ter ondersteuning worden 
ingeroepen. Hiermee investeer je in jezelf 
en je toekomst.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Er zijn ondernemers die al weten wat ze 
willen gaan doen zodra ze gestopt zijn. 
Voor veel mensen is dat nog niet duidelijk 
en zij vragen zich af: wat nu? Ze vallen 
soms in een gat en weten even niet hoe het 
verder moet. Daarom is het belangrijk om 
na te denken over de toekomst en ermee 
aan de slag te gaan. In de praktijk begeleid 
ik met regelmaat boeren om op deze en 
andere vragen antwoorden te vinden.
Nog even terug naar de vissers. Het gaat 

uiteraard over de roeping van de leerlingen. 
Jezus vraagt ze om te stoppen met hun 
werk, hun bedrijf. Tegelijkertijd opent Hij 
een nieuwe toekomst voor ze: volg Mij en 
word vissers van mensen! Ik wil hiermee 
zeggen dat je in dit leven geconfronteerd 
kunt worden met heftige situaties en 
moeilijke beslissingen. Er kan een deur 
voor je neus dichtvallen en een droom 
uiteenspatten. Maar weet ook dat God iets 
moois kan bewerkstelligen in jouw leven 
door een moeilijke periode heen. Dat geldt 
voor bedrijfsbeëindigers zowel jong als oud, 
gedwongen of vrijwillig. Hij is erbij. Hij ziet 
je, net zoals Hij de vissers zag.

Meer tips of informatie over (begeleiding 
bij) bedrijfsbeëindiging? Kijk dan even 
op www.agrocoach.nl/agrarische-
bedrijfsbeeindiging

Het besluit om te stoppen met je 
bedrijf kan ook gewoon de juiste 

ondernemerskeuze zijn.

Stoppen met het bedrijf betekent niet 
dat je stopt met het leven.
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Melken in het hart 
van de Alblasserwaard
Op een zonnige zaterdagmorgen, de laatste in augustus, parkeer ik de auto op de 

oprit van de boerderij van Jaap en Ina den Besten aan de Brandwijksedijk en kijk om 

me heen. Ik ben onder de indruk van dit prachtige polderland, hier in het hart van 

de Alblasserwaard, met z’n lange rechte stroken weiland, doorsneden met sloten, 

vaarten en weteringen. Koeien parelen in de wei. Dichtbij draaien de molens en de 

zon schittert in het water. Het erf ligt er netjes bij, een grote stal en ingekuild voer. 

Opeens zie ik een zwart-wit kalfje doezelen. Dat is het moment om aan te bellen bij de 

bewoners van deze plaats: Jaap en Ina den Besten.  Tekst en beeld: Eelco Kuiken

 

Wie?   Jaap en Ina den Besten
Waar?  Brandwijk, melkveehouderij 
Wat?   70/75 melkkoeien (Holstein Friesian), 32 hectare grasland,  

3 hectare huurgrond snijmais in de Hoeksche Waard

Op de koffie

VIJFDE GENERATIE
Ze gaan me voor naar de comfortabele 
woonkamer waar de koffie pruttelt. Zoon 
Martijn (26) schuift aan: hij werkt na de HAS 
en een master aan Wageningen University 
bij FrieslandCampina en is in de weekenden 
thuis. Zoon Nijs (36) woont aan de andere 
kant van het huis met zijn gezin. Hij werkt 
als inseminator bij CRV en moet vandaag 
aan de slag. ‘Anders was hij wel bij ons 
gesprek aanwezig geweest. Nijs neemt 
namelijk volgend jaar het bedrijf over’, 
vertelt Jaap (66). Het is de vijfde generatie 
Den Besten die aantreedt. ‘We zijn nu nog 
vitaal en op een leeftijd waarop zulke zaken 
geregeld moeten worden’, zegt Ina (62). 

OPVOLGING
De bedrijfsopvolging is een ‘heel ding’ voor 
Den Besten. ‘Niet alleen mijn vrouw en ik, 
maar al onze vijf kinderen werkten mee 
op het bedrijf.’ Vijftien jaar geleden stapte 
Nijs in de VOF Den Besten. Over niet al te 
lange tijd worden de puntjes op de i gezet 
en neemt Nijs definitief het roer over. En 
dat geeft rust. Open zijn en overleggen met 
al je kinderen zijn de voorwaarden voor 
een zorgvuldig overnameproces. Ina: ‘Als 
je niemand hebt, kunnen de laatste jaren 
erg zwaar worden. Nu denk je: we wachten 
wel tot Nijs thuis is.’ Jaap: ‘We hebben de 
afgelopen jaren fors geïnvesteerd, omdat 
Nijs het overneemt. Hij moet brood kunnen 
verdienen en het bedrijf in stand kunnen 
houden, daarop is de prijs bepaald die hij 
voor de overname betaalt. Het is fijn dat je 
dit kunt regelen als je samen bent.’ Ina: ‘Je 
kunt bijvoorbeeld wel met minder koeien 
toe - van dertig koeien zouden wij wel kun-
nen leven, maar dan kun je het bedrijf niet 
overdoen aan het volgende geslacht.’

EIGEN AANFOK
Het bedrijf bestaat al sinds 1876 toen 
overgrootvader Den Besten begon. Jaap 
en Ina namen in 1980 een bedrijf over dat 
bestond uit 18 hectare en 40/45 melkkoei-
en. Intussen is het bedrijf uitgedijd naar 32 
hectare met 70-75 stuks melkvee van het 
ras Holstein Friesian. Het is een ‘gesloten’ 

bedrijf, zoals dat heet. ‘In de veertig jaar 
dat we boeren, hebben we hooguit vier keer 
een koe gekocht. We hebben onze eigen 
aanfok. Het kopen van vee proberen we te 
voorkomen. Met eigen fok heb je minder 
gedoe met ziekte-insleep. Onze koeien zijn 
bijvoorbeeld BVD-vrij. Een koe van buiten-
af kan zomaar een ziekte onder de leden 
hebben, waarmee je het risico loopt om 
achteruit te boeren’, aldus Jaap. ‘Met de 
fosfaatregels probeer je zo weinig mogelijk 
jongvee te houden en zoveel mogelijk koei-
en te melken. Maar we lopen er nu tegenaan 
dat we te weinig jongvee hebben’, vult Ina 
aan. ‘We hebben ons jongvee weggedaan 
en zouden eigenlijk wat vee moeten kopen, 
hoewel we dat liever vermijden.’

COÖPERATIE
Vorig jaar leverde het bedrijf 700.000 liter 
melk af bij de coöperatie FrieslandCampina. 
Jaap: ‘We zijn ooit begonnen bij melkfa-
briek De Graafstroom in Bleskensgraaf, die 
na enige fusies opging in FrieslandCampina. 
Wij kiezen bewust voor een coöperatie en 
niet voor een vrije fabriek. De coöperatie is 
van de boeren en voor de boeren! Maar er 
moet wel concurrentie zijn voor een goede 
marktwerking. De coöperatie is er om onze 
melk te verwaarden en ons een goede melk-
prijs te geven.’
In al die jaren heeft Den Besten een kapitaal 
opgebouwd binnen de coöperatie en spon-
sort hij - tot grote hilariteit - als het ware 
indirect de baan van zijn zoon bij Friesland-
Campina. Hij is lid van LTO ‘dat ervoor moet 
zorgen dat de regels goed zijn. We kunnen 
niet zonder regels, dat mag duidelijk zijn.’ 
Hoewel FrieslandCampina een vinger in de 
pap had rond het fosfaatreductieplan, wil 
Martijn op dit punt graag kwijt dat de ge-
volgen voor de melkveesector groter waren 

geweest als er niets was gedaan. Vader en 
zoon zijn het erover eens dat boeren, LTO 
en FrieslandCampina samen ‘daadkracht 
moeten tonen.’

TEER BEZIT
Het hoogtepunt in zijn leven noemt Jaap 
zijn gezin, dat gezegend is met vijf kinderen 
en negen kleinkinderen. ‘We zijn zo dank-
baar voor onze gezondheid - we hebben 
haast niet met het ziekenhuis te maken 
gehad; ik zie dat als gekregen goed, want 
het kan zomaar anders zijn.’ Dieptepunten 
zijn er ook. ‘Het ging niet vanzelf met de 
koeien. Het doet me pijn als er een koe 
of kalf doodgaat. Levend vee is een teer 
bezit. Vorig jaar liep het vanzelf en had ik de 
veearts bijna niet nodig. Nu hadden we een 
stevige rekening van de veearts en moesten 
we een paar koeien aan de dijk leggen.’
Het is ingrijpend als je vee sterft, ervaart 
Jaap den Besten. ‘Als een koe niet meer 
drachtig wordt, moet ze naar het slacht-
huis. Zo hadden wij een heel goede koe, 
waarbij van alles werd geprobeerd om een 
kalf te krijgen. Het inzetten van een laatste 
kans-embryo lukte. De koe was drachtig, 
werd gemolken en een paar weken voor het 
kalven drooggezet. Toch gooide deze koe 
het kalfje eraf. Ook de baarmoeder kwam 
eruit. Daar stonden we dan: kalfje en koe 
dood. Dan sta je met lege handen.’

‘De coöperatie is 
van de boeren en 
voor de boeren. 

Maar er moet wel 
concurrentie zijn.’
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DIERENARTS VAKER NODIG
De koeien van Den Besten zijn gemiddeld 
zes jaar en twee maanden bij afvoer. ‘Dat 
lijkt niet oud, maar ten opzichte van Ne-
derland is het een vrij behoorlijke leeftijd’, 
zegt Martijn. Vaker dan voorheen heeft 
Den Besten de dierenarts nodig. ‘Toen de 
koeien nog 5000 liter melk gaven, hadden 
ze meer weerstand en konden ze meer 
hebben dan nu, wanneer je 10.000 liter per 
koe melkt. Je melkt het dubbele, terwijl 
5000 toen helemaal niet slecht was. Maar 
nu, met 10.000 liter, wordt er veel meer 
van de koe gevraagd. Een koe kan heel wat 
hebben, zeiden ze vroeger. Tegenwoordig 
zeg ik: een koe is zo dood. Om de huidige 
melkproductie te behalen, wordt er veel 
scherper op het voer gelet. Als je de koeien 
niet goed voert, blijven ze niet op de been. 
De koeien van nu zijn zo gefokt dat ze 
melk wíllen geven, als je ze dan niet naar 
behoefte voert, gaat het fout.’
Jaap den Besten geeft minister Schouten 
van LNV veel krediet, maar met de vee-
voermaatregel heeft ze volgens hem een 
blunder gemaakt. ‘Ze heeft te veel naar 
haar ambtenaren geluisterd en niet naar de 
boeren. Ik geef overigens meteen toe dat 
wij boeren ook wat moeten doen om de 
stikstofuitstoot te verminderen. Het moet 
echter wel een redelijke maatregel zijn. En 
de veevoermaatregel kwam de gezondheid 
van het vee niet ten goede.’

TOEKOMST
Den Besten is een man die met de tijd 
meegaat. ‘Vroeger eindigde je het bedrijf 
zoals je begon. Daar zat geen progressie 
in. Nu moet je investeren om te overleven. 
Wij kunnen het bedrijf doorgeven.’ Hij ziet 

toekomstperspectief voor het boeren-
bedrijf. Er blijven boeren nodig voor de 
voedselproductie. ‘Al heb ik wel eens het 
idee dat de burger het voedsel niet voldoen-
de waardeert. Er wordt nog altijd te veel 
weggegooid.’
De consument wil het voedsel zo goedkoop 
mogelijk hebben. Maar wil de melkveehou-
der geld verdienen en een inkomen hebben, 
dan moet er een eerlijke prijs worden 
betaald. Zijn mensen bereid die neer te leg-
gen? De marktprijs voor melk is gemiddeld 
35 cent. Bij Den Besten krijgen ze een plusje 
van 2 cent omdat ze leveren voor het keur-
merk PlanetProof. Dit is geen biologische 
melk, maar een ander duurzaamheidskeur-
merk waar FrieslandCampina mee werkt, 
waarbij aan bepaalde eisen wordt voldaan, 
zoals klimaat, biodiversiteit en dierenwel-
zijn. Biologische bedrijfsvoering is voor Den 
Besten in de huidige markt geen optie. ‘Als 
wij op biologisch zouden overschakelen, 
heeft ons bedrijf geen toekomst. Dan moet 
je veel land hebben. Het is ook niet zo dat 
je als boer makkelijk kunt overschakelen op 
biologisch: er moet een markt voor zijn en is 
die er niet, dan word je in de wacht gezet.’

RENTMEESTERSCHAP
‘Jaap is geen veranderaar’, zegt Ina en zoon 
Martijn knikt bevestigend. Hij is trouw aan 
zijn afnemers en leveranciers. ‘Als ik met 
iemand een vertrouwensband heb, ga ik die 
niet op het spel zetten. Zo sta ik erin.’ Heel 
zijn leven al gaat hij naar de Hervormde 
kerk van Brandwijk, omdat hij het geloof 
nodig heeft voor zijn leven. Shoppen ligt 
niet in zijn aard, op zondag niet en door-
deweeks evenmin. ‘Ik moet mijn inkomen 
verdienen en mijn bedrijf in stand houden, 
maar daarbij is niet alles geoorloofd. Het 
is ook weer niet zo dat ik heel anders boer 
omdat ik ’s zondags naar de kerk ga. Ik 
probeer goed voor mijn dieren te zorgen. 
Maar als ik onkruid in het land heb, bel ik 
de loonwerker en durf ik te laten spuiten. 
In dat opzicht ben ik niet anders dan een 
melkveehouder die niet naar de kerk gaat.’ 

Jaap en Ina hopen zo lang mogelijk in het 
huis aan de Brandwijksedijk te blijven 
wonen. ‘Ik stop met geld verdienen, maar 
niet met werken. Het is goed om wat te 
blijven doen’, zegt Jaap. Ina is graag bezig in 
de tuin en met de kringloopwinkel en past 
op de kleinkinderen. Ervaringsdeskundigen 
geven aan dat sommige gepensioneerde 
boeren moeilijk hun werk kunnen loslaten, 
wat tot spanningen op het erf kan leiden. 
Jaap: ‘Daar zal ik tegen moeten vechten. Ik 
mag straks nog wel wat zeggen, maar niet 
meer meebeslissen.’
Martijn komt door zijn werk bij Friesland-
Campina veel bij boeren over de vloer. ‘Ik 
zie het als mijn taak om op het thuisfront 
kritisch en opbouwend mee te blijven 
denken. Bedrijfsblindheid is het grootste 
gevaar van de boer. Het is gezond dat de 
boer op zijn tijd uit zijn agrarische bubbel 
stapt en de positieve zaken die hij daar 
oppakt weet te benutten.’ Op dat vlak ziet 
vader Jaap de meerwaarde van het Chris-
ten Contact Agrarisch. ‘Ik heb een christelij-
ke levensvisie en moet keuzes maken, ook 
op principieel gebied. Dan vind ik het fijn 
mijn zorgen en vragen te kunnen delen in 
zo’n groep van gelijkgestemden en te horen 
hoe anderen erover denken.’ Op de valreep 
van het gesprek geeft Martijn het CCA een 
praktisch advies mee: werk aan zichtbaar-
heid onder jonge boeren.

BEZORGDE 
BRIEF NAAR 
CHRISTENUNIE 
EN CDA

GEEN LANDELIJKE CCA-DAG 
IN NOVEMBER 2020
MAAR WEL IETS ANDERS

NIEUWE BETEKENIS
CCA EN NIEUW LOGO

De veevoermaatregel die een paar maanden 
geleden aangekondigd werd, heeft de 
veehouderij ontzettend beziggehouden. Ook 
de besturen van CCA en CGMV agrariërs waren 
bezorgd over die maatregel. Ook uit onze 
achterban kregen we verontruste reacties. 
Daarom hebben wij een brief verstuurd aan de 
landbouwwoordvoerders van de ChristenUnie 
en het CDA. Met het vriendelijk, maar dringend 
verzoek om die maatregel terug te nemen. 
Gelukkig is de maatregel teruggenomen vanwege 
een foute onderbouwing. Daar zijn we blij mee. 
Het leek ons goed om u op de hoogte te brengen 
van onze actie. (Jan Overeem, voorzitter CCA, en 
Dick van der Horst, voorzitter CGMV agrariërs)

Tijdens de vergadering van 10 september 2020 heeft het landelijk bestuur 
uitgebreid gesproken over geplande jubileumactiviteiten en de landelijke 
dag. Dit natuurlijk in verband met het coronavirus en de maatregelen van 
het kabinet. Tekst: Wiggele Oosterhoff

De geplande jubileumviering in september 2020 op de Eemlandhoeve kon NIET 
doorgaan. Het bestuur heeft besloten om de viering van het 25-jarig bestaan 
van CCA (voorlopig) met één jaar uit te stellen naar september 2021. Het bestuur 
heeft ook besloten om in november 2020 GEEN landelijke dag in Putten te 
organiseren. Dit onder meer vanwege de gemiddelde leeftijd van de CCA-leden 
en de risico’s op verspreiding van het virus. Zoals gezegd: het bestuur heeft deze 
besluiten na een uitgebreide bespreking van voors en tegens genomen.
Vervolgens is gesproken over alternatieven. Er is een idee ontwikkeld om in 
december een speciale actie voor de CCA-leden te organiseren. Een ‘cadeautje 
dat inspireert en verbindt’. Dit cadeautje krijgt u als CCA-lid thuisgestuurd 
en kunt u met anderen delen. De details hiervan moeten nog verder worden 
uitgewerkt. We overleggen hierover ook met CGMV agrariërs, wellicht kunnen we 
een gezamenlijke actie op touw zetten. 

Contact Christen Agrariërs bestaat 25 jaar en het jubileum lijkt ons een mooie 
aanleiding om wat vernieuwingen door te voeren. Een ervan is de naam CCA, het 
andere is het nieuwe logo. We willen voortaan verdergaan als Christen Contact 
Agrarisch. Aan de afkorting verandert niets: CCA blijft CCA. 

In de vorige Verbinding waren we 
‘Op de koffie’ bij de familie Netjes 
op Kampereiland. Op de dag dat het 
juninummer van Verbinding werd 
verstuurd, bereikte ons het trieste bericht 
dat een dochtertje van de familie Netjes 
was overleden. We hebben als besturen 
van CCA en CGMV en als redactie van 
Verbinding een condoleance naar de 
familie verstuurd. Ook via deze weg willen 
we Ben Jan en Bia Netjes condoleren met 
dit enorme verlies. We wensen hen kracht, 
troost en nabijheid van God onze Vader toe. 
We weten dat er bij meerdere (bestuurs-)
leden van CCA en CGMV verdriet is vanwege 
het (recent) overlijden van geliefden of 
zorgen zijn vanwege ernstige ziekte. Ook 
hen dragen we op aan onze hemelse Vader. 

Namens de besturen van CCA en CGMV
en de redactie van Verbinding, 
Wiggele Oosterhoff

MEELEVEN
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‘Het is gezond dat 
de boer op zijn tijd 
uit zijn agrarische 

bubbel stapt.’
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COLUMN 
Jochem Noordermeer en Hermineke 

Vonk schrijven om de beurt een column 

voor Verbinding.

Boertje loeren
Sinds het overlijden van mijn vader avonturier ik jaarlijks met mijn moeder. In de 
zomer gaan we een paar dagen op stap, met onze bestelbus. Eerst een Caddy, 
inmiddels een iets grotere. We slapen in de auto en sinds de nieuwe auto passen 
de deuren dicht mét de voeten binnenboord en is het luchtbed vervangen door 
een echt matras. 
Mijn moeder is inmiddels tachtig en zit dus in de risicogroep wat betreft corona, 
maar verder is ze nog bijzonder vief. En we geloven dan wel in het eeuwige leven, 
maar dat is geen garantie voor nog een jarenlange vakantie. Dus we bedachten 
een coronaproof alternatief voor dit jaar. Geen campings, geen drukte, maar 
boerenstilte. Een oproep in de boerinnengroep van Facebook leverde wel 25 
reacties op en daarvan hebben we er vier uitgekozen. De vijfde nacht was bij een 
Herder in een prachtige pastorietuin. En zo zijn we langs de IJssel gereden, van 
Kampen naar Lobith. Uitgerust met een emmer water, een porta potti en een 
campinggasstel.
Op alle bedrijven waar we kwamen klonk een ander verhaal. Door omvang van 
het bedrijf, keuze van de bedrijfstak, weersgevoeligheid, grondsoort, voerkeuzes, 
melksysteem, leeftijd en alle andere omstandigheden waar de boer wel of geen 
invloed op heeft, zijn er volgens mij geen identieke bedrijven te vinden. Dat maakt 
het ‘boertje loeren’ altijd zo leuk. Hoe bestaat het toch dat de media zo vaak 
spreken over ‘de boeren’? Hoeveel boeren voelen zich dan eigenlijk aangesproken?
Toch vond ik één gemene deler, want ik ontmoette allemaal boeren die, ondanks 
de lastige tijd, vooruit keken en (nieuwe) plannen maakten. Doordat de boer 
altijd werkt met leven en dood, met meevallers en tegenslagen, is het volgens 
mij de beroepsgroep met de meeste veerkracht. Een boer is geleerd om mee te 
bewegen op de golven van het leven. En mijn moeder liet zien dat er niks nieuws 
onder de zon is. Bij haar ouders werden in de oorlog negen van de tien koeien 
gevorderd en met de superheffing moest mijn vader in één klap een derde 
van de veestapel inleveren. En toch boerden ze voort. En zo doen de boeren 
van deze tijd het nog steeds, zo leerde ik langs de IJssel. Een toekomst zonder 
boeren is alleen hierom al onmogelijk.

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.

He rm i n e k e

DE PIJN EERLIJK VERDELEN
Het zal halverwege de jaren tachtig geweest zijn dat ik als kleine 
jongen elk vrij uurtje liep te struinen door de weidse polders rondom 
Berkel en Rodenrijs. Eerst na schooltijd tomatenkistjes papieren en 
daarna slootjespringen met vriendjes of met een opblaasbootje achter 
de snoeken aan. En dan in de voorjaars- en herfstvakanties met de 
trein helemaal naar Dalfsen om mee te helpen op de boerderij van 
bekenden van mijn ouders. Tekst: Hermen Vreugdenhil

Op mijn dertiende verhuisde ik naar 
Emmen. Heerlijk, urenlang zwerven over 
de heide en door het Bargerveen. Een 
gebied met een rauwe geschiedenis waar 
het voor boeren ploeteren was op de arme 
zandgronden. Als je veel in het veld bent en 
geregeld op het boerenerf de handen uit 
de mouwen steekt, leer je als vanzelf hoe 
natuur, agrarisch gebruik en landschap met 
elkaar verweven zijn. Dat elk stukje Neder-
land weer uniek is. Tegelijk zie en voel je 
dan ook met de laarzen in de klei of op het 
zand dat het landschap onder druk staat en 
dat de natuur het moeilijk heeft.

PRAKTIJKKENNIS
Vermesting en verdroging, oprukkende 
verstedelijking en intensivering van de land-
bouw laten hun sporen na. Die praktijkken-
nis heb ik meegenomen toen ik land-, water- 
en milieubeheer ging studeren op Larenstein 
in Velp en in mijn eerste baan bij de voorma-
lige Dienst Landbouw Voorlichting. Met de 
kennis van de agrarische bedrijfsadviseurs 
die een heel gebied en elk bedrijf op hun 
duimpje kenden maakten we gebiedsplan-
nen waarbij een duurzame toekomst van 
de agrarische sector, gezonde economische 
ontwikkeling en bescherming van de natuur 
hand in hand gingen. Eigenlijk liepen we al 
ver voor op de toekomst met een gebiedsge-
richte aanpak die Remkes nu adviseert. 

SAMENWERKING
Juist die kennis en ervaring kwam me goed 
van pas toen ik in 2007 voor de Christen-

Unie-SGP in de Staten van Brabant werd 
gekozen. Verdroging, stikstofdepositie, 
intensivering van de landbouw, dier-
ziektes en problemen met de mestafzet, 
alles kwam samen in de vraagstukken 
waar we in Brabant intensief mee aan de 
slag moesten. Waar Nederland vorig jaar 
overvallen werd door de stikstofcrisis 
sloten de boeren in 2009 in Brabant al 
samen met natuurorganisaties, terreinbe-
heerders, provincie en waterschappen een 
vrijwillig convenant om de stikstofuitstoot 
fors terug te brengen. Dit leidt tot meer 
dan een halvering van de uitstoot van de 
stallen. Daarom kan ik me ook zo boos 
maken toen na lang doorvragen bleek dat 
veel industrie in Brabant helemaal geen 
natuurvergunning heeft of dat de Amer-
centrale een verdubbeling van de uitstoot 
cadeau krijgt. 

MEER DAN STIKSTOF ALLEEN
De stikstofcrisis is geen simpel probleem 
waarvoor een eenvoudige oplossing be-
staat. Deze crisis staat symbool voor een 
veel fundamentelere vraag over hoe we de 
balans terugbrengen tussen de schepping 
en onze menselijke activiteit. Ook gaat 
het over de vraag hoe we omgaan met de 
schaarse beschikbare ruimte: niet alles 
kan. Bij alles wat we willen ontwikkelen 
in ons land zullen we de vraag moeten 
stellen of de schepping dit kan dragen en 
welke consequentie het heeft voor andere 
activiteiten die we als gevolg daarvan niet 
meer kunnen doen. 

Verdeelvraagstukken zijn per definitie 
complex en pijnlijk, maar als je ook nog 
reparatiewerkzaamheden moet uitvoeren 
om de schade uit het verleden te herstellen 
dan zorgt dit voor extra pijnlijke afwegingen. 
En in die situatie bevinden we ons. De natuur 
is overbelast en de stikstofdepositie is veel te 
hoog voor wat onze natuur aankan. Er is nog 
altijd zware industrie in Nederland met een 
forse stikstofuitstoot zonder de benodigde 
natuurvergunning. Dat is niet eerlijk tegen-
over de boeren die netjes hun vergunningen 
op orde hebben. De stikstof van wegverkeer 
berekenen we nog altijd op een andere 
manier om wegenaanleg toch maar mogelijk 
te maken en de uitstoot van vliegen tellen 
we voor een groot deel niet mee. Dat is jezelf 
en de natuur voor de gek houden. Er is maar 
één manier om uit de stikstofcrisis te komen 
en dat is om met elkaar de verantwoorde-
lijkheid hiervoor te nemen. Geen rekentrucs, 
geen zondebokken, maar iedereen zal op zijn 
eigen plaats een bijdrage moeten leveren om 
stikstofuitstoot te reduceren. 

GROTE VERANTWOORDELIJKHEID
De agrarische sector draagt voor een fors 
deel bij aan de stikstofuitstoot en heeft 
daarom ook een grote verantwoordelijkheid 
om stikstofreductie te realiseren. Ik heb in 
Brabant gezien dat die bereidheid er ook 
echt is en dat het ook echt op een realisti-
sche manier kan. Dan moeten we wel het 
vakmanschap van boeren benutten om dit te 
realiseren en hen een reëel tijdpad gunnen 
om de maatregelen door te voeren. Geen 

gedetailleerde generieke voorschriften, 
maar een niet vrijblijvende inspannings-
verplichting. Daar hoort ook waardering bij 
voor de bijdrage die de boeren leveren aan 
het binden van stikstof uit de lucht in de ge-
wassen, waterberging, behoud van boeren-
landvogels en opslag van CO2 in de bodem. 
Extensivering en kringlooplandbouw zullen 
belangrijke elementen zijn om de toekomst 
van de landbouw in Nederland te borgen. 
Deze transitie kan echter niet zonder het 
bieden van ruimte om een toekomstbesten-
dig bedrijf met trots door te gegeven aan een 
volgende generatie. 

EERLIJK VERDELEN
De inspanningen die boeren leveren voor 
de reductie van stikstof moet dan wel ten 
goede komen aan het uiteindelijke doel, het 
reduceren van stikstof in de natuur. Zolang 
de inspanningen van de agrarische sector 
worden gebruikt om ontwikkelingen in ande-
re sectoren mogelijk te maken, blijft het stik-
stofprobleem in stand en zijn we bezig met 
het verplaatsen van het probleem, in plaats 
van met het oplossen van het probleem. Als 
we met de opkoop van boerenbedrijven de 
realisatie van een logistiek park mogelijk 
maken of een andere manier van voeren 
benutten om nog meer asfalt aan te leggen 
wordt het probleem alleen maar groter. 

ALLE SECTOREN
Wat we van boeren vragen, moeten we ook 
eisen van de andere sectoren. Industrie, de 
bouw en de luchtvaart, elke sector zal pro-
portioneel bij moeten dragen en 50 procent 
van de emissie moeten reduceren. Ook hier 
moet ruimte geboden worden aan het vak-
manschap en innovatiekracht van onderne-
mers. Uiteindelijk zal elke Nederlander een 
bijdrage moeten leveren aan de oplossing 
voor de stikstofcrisis. Voor elke burger 
betekent het een bewuste keuze over de het 
gebruik van auto en vliegtuig, het voedsel 
dat je eet en de spullen die je koopt. 

Hermen Vreugdenhil is Statenlid voor de 
ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant.
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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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wilt u adverteren? bel Eddy Morren!

Tel 0318-253020  / 06-23056672
E-mail:  info@morrenmedia.nl

 www.morrenmedia.nl


