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DUURZAME
RENTMEESTER
In deze Verbinding gaat het over rentmeesterschap.
Rentmeester zijn betekent letterlijk: op je
huishouden passen. In de Bijbel komt dit woord
regelmatig voor. Dat begint al in Genesis 1, waar we
lezen dat God de mens plaatst als Zijn beelddrager
en dat hij tegelijk een functie krijgt. De mens
wordt in vers 28 aangesteld als ‘heerser’ over de
schepping. Vervul de aarde, onderwerp haar, heers
over de vogels, de vissen en de landdieren. In onze
westerse cultuur ging het op dit punt fout. Het
Bijbelse heersen wordt anders bedoeld. Wij gaan
er nu vaak mee om in de vorm van dat we alles
zelf in de hand hebben. Alles maximaal belasten
en uitbuiten. En meestal hebben we dat niet eens
in de gaten. In de huidige samenleving wordt het
woord duurzaam veel in de mond genomen. Dus
de hele zin wordt: In de huidige samenleving wordt
het woord duurzaam veel in de mond genomen.
Misschien een modewoord, maar als je daarover
nadenkt, kom je dicht bij het woord rentmeester:
op je huishouden passen. Het besef dringt meer en
mee door dat er gewerkt moet worden aan minder
kunstmest, minder gewasbeschermingsmiddelen,
aandacht voor de bodem, aandacht voor de
diverse houderij-systemen. De jonge generatie
boeren en tuinders groeit op en werkt in een tijd
van hoogwaardige technologie en kennis op de
bedrijven. Het mooie is dat we dat allemaal mogen
gebruiken, als we maar niet uit het oog verliezen
dat de mens op deze aarde rentmeester is namens
God. Wij mogen omgaan met alles wat geschapen is
in afhankelijkheid van de Schepper. God heeft ons
als mens in de schepping een taak en bewogenheid
gegeven. In de Bijbel zien we een zorgende God,
die trouw is aan dat wat Hij geschapen heeft - de
mensen, de dieren en de planten. Laat het ons
gebed zijn in deze verwarrende wereld aan het
einde van 2020 dat wij als duurzame rentmeesters
ons werk mogen doen in afhankelijkheid van de
hemelse Rentmeester in het licht van Kerst!

U kunt een abonnement op het blad nemen door lid te worden van CCA of CGMV
agrariërs (of beide). Op de websites (www.cgmv.nl en www.cca.nl) staat hoe u

Jan Overeem/voorzitter CCA

Agenda
Op dit moment worden er geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd,
hoe graag we dat ook zouden willen. We volgen hierin de richtlijnen
van de overheid, het RIVM en de veiligheidsregio’s.
Kijk verder op:
CCA: www.cca-nederland.nl/agenda
CGMV: www.cgmv.nl/agenda
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Redactioneel
Duurzaamheid wordt vaak vertaald naar
de drie P’s – van profit, planet en people.
Op z’n Holland vertaald in economie, aarde
en mensen. Dit nummer van Verbinding
staat in het teken van de eerste ‘p’ van
duurzaamheid, ofwel, rentmeesterschap. Is
een volhoudbare landbouw mogelijk? Bert
Smit vraagt zich af of we als Nederland
persé het tweede exportland van agrarische
producten willen zijn. Komen we zo wel
aan innovatie toe van de sector als we ons
maar blijven richten op die exportambitie?
We interviewen Arjan Monteny, voorzitter
van de LTO-vakgroep ‘multifunctionele
landbouw’. Van hem horen we dat MFL ‘het
nieuwe normaal’ wordt op het platteland.
Wouter Droppers neemt ons mee naar
ethiek en economie. Bedrijven we als
christelijke agrariërs handel volgens de
concepten van Babylon of kiezen we voor
Jeruzalem?
Op de cover staat een foto van de
Groningse agrariër Jolle de Haan. Aan
tafel, bij hem op de koffie, vertelt hij ons
hoe hij plezier wil houden in het boeren en
dat hem dat niet altijd gemakkelijk afgaat.
Er zijn namelijk zoveel vragen waarop
vroeg of laat een antwoord moet komen.
Moet hij beginnen aan een uitbreiding
van het bedrijf? We horen van hem ook
dat hij het best moeilijk heeft zonder zijn
altijd aanwezige en werkzame Pa, die het
afgelopen jaar overleed.
We merken weleens dat lezers behoefte
hebben aan persoonlijke berichten over het
wel en wee van de achterban. We begrijpen
dat, maar willen op deze plaats volstaan
met u allemaal van harte een gezegend
Kerstfeest en Nieuwjaar toe te wensen.

zich kunt aanmelden als nieuw lid. Het lidmaatschap van het CCA kost € 80,- per
jaar (€ 75,- bij automatische incasso); bij CGMV agrariërs hangt de contributie af

Deze rubriek wordt beurtelings geschreven door

van het inkomen. Ook kunt u een los abonnement nemen voor € 25,- per jaar.

Jan Overeem (CCA) en Dick van der Horst (CGMV).

Niels Rook/directeur CGMV
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WAAR STAAN WE?
OP ZOEK NAAR EEN ANTWOORD
OP ‘TRAGE VRAGEN’
Dit is het laatste nummer van Verbinding
in 2020. Een bewogen jaar. Met grote
en wereldwijde vraagstukken, die
heel dichtbij komen. Ze hebben
impact in onze huiskamers en op
onze boerenerven. In het voorjaar
van 2021 zijn er in Nederland Tweede
Kamerverkiezingen. Welke invloed
zal dat hebben op de toekomst van de
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agrofoodsector in Nederland? In deze en
de volgende twee Verbindingen willen we
stilstaan bij de vraag ‘Waar staan we?’
Tekst: Wiggele Oosterhoff en Niels Rook

Het jaar 2020 was een bewogen jaar.
Hoe zullen wij en onze kinderen het jaar
2020 later herinneren? Als het jaar van
Covid-19? Als het jaar van de stikstofcrisis? Of van de klimaatcrisis? Als het jaar
van de aftocht van president Trump? Of
zijn we over een aantal jaren het jaar
2020 alweer vergeten? Op 17 maart 2021
gaat Nederland naar de stembus voor
Tweede Kamerverkiezingen. Daarna

volgt er een periode van kabinetsformatie. Het is altijd weer spannend hoelang
die periode duurt en welk meerpartijenkabinet er aantreedt. Andere vragen
zijn: blijft het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit bestaan en
wie wordt de nieuwe minister? Het antwoord op al deze vragen ligt inderdaad
in de toekomst verscholen èn in Gods
handen.

De land- en tuinbouw had in 2020 met
grote vraagstukken te maken. Denk
alleen al aan het stikstofdossier en
de coronacrisis. In augustus maakte
Nederland een hittegolf mee, die in
de top vijf van hittegolven ooit staat.
De klimaatcrisis heeft impact op het
dagelijks leven van burgers en boeren.
Deze vraagstukken zijn niet van vandaag
of gisteren en zullen morgen ook niet

opgelost zijn. Het zijn vraagstukken waar
de agrofoodsector zich al jaren over
buigt. Duurzame landbouw is een term
waarover al decennia wordt gesproken.
Sommige mensen vinden het een containerbegrip en spreken als alternatief
over ‘volhoudbaarheid’. In de kern gaat
het over hetzelfde. Over de vraag hoe de
generatie na ons kan leven en boeren op
de aarde die wij achterlaten.
DUURZAAMHEID EN VOLHOUDBAARHEID
Duurzaamheid wordt vaak vertaald naar
de 3 P’s - profit, planet, people. In een
poging om diepgang in de duurzaamheidsdiscussie te brengen, worden er
P’s toegevoegd, zoals die van pneuma
(Grieks woord voor geest) of pleasure
(ander woord voor plezier of voldoening). Hoogleraar en oud-topman van
de Rabobank Herman Wijffels zei ooit
dat het bij duurzaamheid niet primair
gaat over de verhouding tussen de P’s,
maar om ‘de kwaliteit van de verhouding
tussen de P’s.’ Hij doelde daarmee op die
diepere laag. Duurzaamheid als ‘waarde’, die uitmondt in een persoonlijke
vraag: vanuit welke kernwaarde leef en
werk jij?
Met name oud-voorzitter van de ZLTO
Hans Huijbers gebruikte vaak het woord
volhoudbaarheid. Hij maakte daarbij
onderscheid tussen economische,
ecologische en sociale volhoudbaarheid.
U herkent wellicht de 3 P’s van profit
(economie), planet (ecologie) en people
(sociaal). Hij vroeg zich vaak en openlijk af: hoe volhoudbaar is de land- en
tuinbouw in Nederland? Economische
volhoudbaar, ecologisch volhoudbaar en
sociaal volhoudbaar?
RAPPORT
De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) bracht in 2013 een
rapport uit met de titel ‘Ruimte voor
duurzame landbouw’. In dat rapport
werd de land- en tuinbouw in Nederland naar drie richtingen verdeeld. Als
eerste de grondgebonden landbouw,
denk daarbij aan akkerbouw en melk-

veehouderij. Als tweede de gebouwgebonden landbouw, denk aan intensieve
veehouderij en glastuinbouw. En als
derde de stadsgerichte landbouw, denk
aan landbouw en zorg, landbouw en
natuur, landbouw en educatie. Voor elk
van deze drie richtingen formuleerde de
Raad een eigen duurzaamheidsopgave.
De grondgebonden landbouw moet zich
meer richten op planet – ecologie, met
name op het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. De gebouwgebonden
landbouw moet zich meer richten op
people – sociaal, met name op de vraag
‘hoe blijf ik in Nederland geaccepteerd
en gewaardeerd?’ De stadsgerichte
landbouw moet zich meer richten op
profit – economie, en hun verdienmodel
doorontwikkelen. Heldere adviezen van
zeven jaar geleden. Hoe staan we er nu
voor?
KRINGLOOPLANDBOUW
In september 2018 kwam minister Carola
Schouten (LNV) met een nieuwe visie op
de toekomst van de land- en tuinbouw
in Nederlandse kringlooplandbouw.
In juni 2019 volgde het realisatieplan,
dat deze visie handen en voeten moest
geven. Voor het realiseren van kringlooplandbouw zijn volgens LNV drie zaken
belangrijk. Ten eerste moet de economische positie van boeren, tuinders en
vissers worden versterkt. Ten tweede
moet de waardering voor voedsel
worden vergroot. Ten derde moet de
Nederlandse land- en tuinbouw voortdurend vernieuwen, om zo een prominente
rol in de wereld te kunnen blijven spelen.
Over deze visie en bijbehorend realisatieplan is al veel gesproken en geschreven. Ook in dit blad werd er het nodige
over geschreven. Komend voorjaar zijn
er Tweede Kamerverkiezingen, gevolgd
door een kabinetsformatie. Hoeveel is
er op het gebied van kringlooplandbouw
al gerealiseerd en hoe gaat een volgend
kabinet er verder mee aan de slag?
Bovenstaande alinea’s hebben we afgesloten met vragen over de waardering
van de huidige situatie. Waar staan we?

Mensen hebben vaak de neiging om situaties of anderen te beoordelen in termen
van goed of fout, van voor of tegen. De
politieke situatie in de Verenigde Staten
is daar een goed voorbeeld van. Het resultaat is een samenleving die tot op het
bot verdeeld is. Hopelijk blijft dat ons in
Nederland bespaard. Oordelen leidt namelijk tot on-verbondenheid. Want wie
oordeelt, treedt (zelf) uit de verbinding.
Als redactie gaan we op zoek naar het
antwoord op de vraag ‘waar staan we’
op het gebied van kringlooplandbouw,
duurzame landbouw of volhoudbaarheid? We kiezen daarbij in elk nummer
voor een bepaalde insteek. In dit nummer kijken we vooral naar de economie
(profit). In het volgende nummer (maart
2021) richten we ons op de ecologie
(planet). En in het daaropvolgende nummer (juni 2021) kijken we vooral naar de
sociale aspecten (people) van de landen tuinbouw.
TRAGE VRAGEN
We willen proberen voorbij beoordeling
van situaties of anderen te komen.
Ook willen we niet blijven hangen in oneliners over duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld ‘je kunt niet groen doen als je rood
staat.’ We willen in de spiegel kijken. En
de vraag beantwoorden: ‘Waar staan
wij voor als christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector?’
Waar staan wij? Waar staan wij voor? We
noemen dat weleens ‘de trage vragen’.
Vragen waar je over na mag denken,
met elkaar over door mag praten, die
tijd kosten. Vanuit het besef dat Herman
Wijffels formuleerde: ‘Het gaat om de
kwaliteit van de relatie.’ We hopen de
komende maanden een waardevolle
bijdrage te leveren aan het dossier van
de trage vragen.
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VERDIEPING

VAN PELGRIM TOT
RENTMEESTER
In dit artikel neem ik u mee op een reis langs vragen als: hoe zie ik mezelf als christen
en past de functie van rentmeester bij mij? Het is mijn persoonlijke reis. Ik hoop dat u
wordt geïnspireerd en dat u solliciteert. Tekst: Wiggele Oosterhoff Beeld: Karla Leeftink
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Arend Bouwmeester. ‘Moeten we Heineken

antwoordt: ‘Natuurlijk willen wij als bran-

achter de komma aangeven wat mijn uitstoot

ook opdoeken omdat ze meer bier produce-

che onze bijdrage leveren. Maar het kan

Bleker kwam met de PAS op de proppen,

Europese Unie. Die nieuwe natuur die nooit

is en ik heb er ook een vergunning voor. Dat

ren dan wij in Nederland op kunnen drinken

natuurlijk niet zo zijn dat wij na jarenlange

een win-winsituatie. Iedereen kon bouwen,

ver weg is, moet beschermd worden. Ziehier

is de reden dat de overheid wederom bij ons

of de vrachtwagens die geen Nederlandse

inspanningen nu weer gepakt worden,

waarbij vooruitgelopen werd op toekomstige

het probleem. Daarom rijden we nu 100 km/

op de stoep staat. Je kan ons aanpakken,

bestemming hebben, van de weg halen?

terwijl het andere Nederlandse bedrijfsle-

vermindering van de stikstofdepositie.

uur op de snelweg.

omdat wij alle getallen compleet hebben. De

Dat is toch een rare redenering? De land-

ven jarenlang niks deed. Die zijn nu ook een

andere sectoren in Nederland, waaronder de

bouw is een zeer succesvolle economische

keer aan de beurt. De overheid faalde door

Milieuverenigingen stapten met succes
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bouw, zijn altijd gedoogd; die hoefden geen

bedrijfstak. We zijn de beste en duurzaamste

het Nederlandse bedrijfsleven zijn gang

naar de rechter. Je moet vooraf toetsen en

De Nederlandse stikstofuitstoot is de

vergunningen te hebben voor stikstofuitstoot

en strengst gecontroleerde ter wereld. Die

te laten gaan. Wij als landbouw moeten

niet achteraf met kunst- vliegwerk de som

hoogste van Europa: per hectare stoten we

en die kunnen dus ook geen getallen overleg-

willen we toch niet om zeep helpen, omdat

wederom de rekening betalen.’

kloppend maken. De Raad van State haalde

ongeveer vier keer zoveel uit als het EU-ge-

gen, want die zijn er niet. Wij hebben ze wel.

we veelal nepnatuur in Nederland willen

een streep door PAS. Toekomstige besparin-

middelde. De overheid kijkt meteen naar de

Daarom worden we nu gepakt. Dat is niet

beschermen? Ik was een paar jaar geleden

De oplossing die gloort aan de horizon

landbouw, verreweg de grootste uitstoter.

eerlijk. Ik voldoe aan alle wet- en regelgeving.

in de Oostvaardersplassen. Wat een treurige

heet extern salderen. Dat betekent dat de

Bouwer Henk van Pijkeren, die een bedrijf

Ik heb zo vaak controle. Ze weten alles van

toestand, allemaal herten en paarden die

ene ondernemer de uitstootemissie van

heeft met honderd medewerkers, vindt dat

mij. Als ik een stal wil bouwen, kijken ze naar

achter een hek zitten en afgeschoten worden

een ander bedrijf kan overnemen als deze

terecht. ‘Het is logisch dat we met z’n allen

de uitstoot voor vijf natuurgebieden in de

als er te veel van zijn. Dat is toch geen natuur.

afbouwt of stopt. De saldo-ontvanger mag

kijken naar degene die het probleem voor

regio. Heb jij ooit een vergunning aan moeten

Dat is nepnatuur, maar daar hebben wij wel

maximaal 70 procent van de gerealiseerde

een groot deel veroorzaakt. Dan ben je het

vragen als het ging om stikstof voor een

mee te maken. Daarom zitten wij nu in deze

capaciteit gebruiken. De overige 30 procent

kind van de rekening. Omdat de landbouw

bouwproject?’

situatie.’

wordt ingetrokken en draagt bij aan een depositiedaling. ‘Hopelijk duurt dit niet te lang

te veel uitstoot, kan ik mijn bouwproject niet
afmaken, moet ik met elektrische kranen

DE BOUWER

DE BOUWER

meer’, zegt Henk. De heren drukken elkaar

werken om maar geen uitstoot te genereren

Henk van Pijkeren schudt zijn hoofd. ‘Nee, ik

Bouwer Henk van Pijkeren gooit het over een

niet de hand. Niet omdat ze ruzie hebben,

en dan kom ik er nog niet. Ik moet een be-

hoefde mij inderdaad nooit bezig te houden

andere boeg. ‘Moeten jullie niet veel duur-

maar er is nog een crisis: corona.

rekening maken voor de uitstoot tijdens de

met stikstof. Ik bouwde en dat was het. Ik

zamer en schoner gaan produceren? Minder
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Nederland tweede exporteur
van agrarische producten:
prestatie of probleem?
Voor een klein land als Nederland is het bijzonder om als tweede
exporteur van agrarische producten bekend te staan, na de Verenigde
Staten. Maar moeten we dat wel willen of is een productieniveau voor
alleen zelfvoorziening beter te verantwoorden vanuit het oogpunt
van rentmeesterschap? Minister Schouten wil toch ook toe naar
kringlooplandbouw en de Europese Commissie heeft dat idee nu ook
omarmd. Een beschouwing. Tekst: Bert Smit Beeld: d-eYe-photography
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Nederland is al jaren nummer twee op de
wereldranglijst van agrarische exporteurs,
uitgedrukt in euro’s (94,5 miljard euro in
2019; Jukema et al., 2020). Maar inzoomend op de cijfers blijkt dat een vrij groot
deel daarvan (26 miljard euro in 2019, een
kleine 30 procent) doorvoer (officiële term:
wederuitvoer) betreft. Dat heeft te maken
met de havens van met name Rotterdam
en Amsterdam, waar grote schepen aanmeren en de inhoud op kleinere schepen
en vrachtwagens wordt geladen om verder
te vervoeren naar de eindbestemming.
Die bestemming ligt dus voor 30 procent
buiten Nederland. Dat betreft vaak bulkproducten als graan en soja.

Als we kijken naar wat we zelf in Nederland
voortbrengen en exporteren, dan blijken
dit deels typisch Nederlandse producten te zijn: bloembollen, snijbloemen,
potplanten, kas- en vollegrondsgroenten,
pootaardappelen, groentezaden, kaas,
melkpoeder (voor Chinese kinderen) en
veel biologische groentes (ongeveer 50
procent van de biologische productie in
Flevoland, de belangrijkste provincie in
Nederland op dit terrein, wordt geëxporteerd (Dekking et al., 2020)). Dit betreft
meestal geen bulk- maar speciale producten met toegevoegde waarde, waardoor
deze export ook een duidelijke bijdrage
levert aan ons bruto nationaal product.

Nederland is in veel opzichten een geschikt land om de genoemde gewassen
en producten voort te brengen, denk aan
ons (gematigd zee)klimaat, de grondsoort
en de vlakke ligging van bijna alle landbouwgrond, het vakmanschap en ondernemerschap van de Nederlandse boer en
tuinder, het kennisnetwerk, de logistieke
faciliteiten en de goede organisatiestructuur. Niet ieder land in de wereld verkeert
in zulke gunstige omstandigheden. Het
is niet zo dat Nederland de wereld kan
voeden. Zo brengt Nederland 1 procent
van het Europese graan voort. Maar onze
‘speciale’ producten vinden gretig afzet en
geven boeren en tuinders in andere landen

de mogelijkheid om met ons hoogwaardig
uitgangsmateriaal goede aardappelen en
groenten te telen. Als landen als Senegal
door hun eigen uienvoorraad heen zijn, is
Nederland in staat aan te vullen met grote,
stevige uien, die goed bewaarbaar zijn. We
hebben als klein landje daarmee een plek
in de wereldvoedselvoorziening.
GRONDGEBRUIK
De andere kant van de medaille is dat we
meer voortbrengen dan wat voor zelfvoorziening noodzakelijk zou zijn. Dat betekent
dat we meer grond gebruiken voor de
land- en tuinbouw of die grond intensiever
gebruiken dan nodig als we van export af
zouden zien. Ook zou het aantal melkkoeien, varkens en kippen naar beneden
kunnen. Een afname van grondgebruik,
veestapel en teeltintensiteit in Nederland
zou goed kunnen uitpakken voor milieu,
natuur en biodiversiteit, landschap en klimaat. Zouden we dat dan niet na moeten
streven in een land, waarin zoveel mensen
wonen en zoveel activiteiten op een klein
oppervlak gecombineerd moeten worden?
Onze ‘milieugebruiksruimte’, een soort
quotum voor vervuiling, is beperkt en
moeten we verdelen over verschillende
functies, die we in ons land willen combineren, zoals wonen, verkeer, industrie,
recreatie en land- en tuinbouw. Zeker nu
we tegen onze grenzen aanlopen, zoals
in de stikstofproblematiek, moeten we
nadenken hoe we onze ruimte, zowel de
grond als de gebruiksruimte, willen gebruiken. Dat betekent dat we onze nationale
doelstellingen moeten verdelen over de
verschillende sectoren van de economie.
Dat kan bijvoorbeeld een kleinere land- en
tuinbouwsector inhouden of meer nadruk
op agrarische activiteiten met kleinere
effecten op milieu en natuur. Dat kan dan
een flinke krimp van de veehouderijsectoren opleveren, maar ook van de arealen
bloembollen, snijbloemen, potplanten,
kas- en vollegrondsgroenten, poot- en frietaardappelen, suikerbieten, brouwgerst,
groentezaden en ook van veel biologische
groentes, omdat van al deze producten

het binnenlandse gebruik en de binnenlandse consumptie slechts een (vaak) klein
deel vormen van de huidige beschikbaarheid. Wellicht zouden we dan een deel van
de vrijkomende grond kunnen benutten
voor gewassen waarvoor we nog niet
zelfvoorzienend zijn, zoals baktarwe en
peulvruchten. We houden dan waarschijnlijk ook nog grond over om extra natuur
en bos aan te leggen, wat onder meer
goed is voor koolstofvastlegging en voor
het klimaat. Samen met een verkleining
van de veestapel (en dus verlaging van
verschillende emissies zoals ammoniak)
en van intensieve gewassen (en dus van
het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen), komen we dan een
stuk dichter bij de stip op de horizon: een
natuurinclusieve, klimaatneutrale kringlooplandbouw. Als je dat dan ook nog eens
doet met een sterke gerichtheid op de
lokale markt (letterlijk op de weekmarkt
en daarnaast huisverkoop, bediening van
lokale supermarktvestigingen), zal ook de
interactie tussen boer en burger een stuk
verbeteren (zie bijvoorbeeld Schippers,
2016). Kortom: iedereen blij!

men om te kunnen blijven boeren (niet
iedereen kan rechtstreeks aan de consument leveren); 3) Andere landen kunnen
moeilijker aan hoogwaardig uitgangsmateriaal komen of zullen de wegvallende
importen uit Nederland zelf gaan opvangen. Vrijwel zeker zal dat gepaard gaan
met hogere emissies en milieubelasting
per kg product, want op dat terrein is
Nederland ook koploper; die is namelijk
laag. Met andere woorden: wat wij hier in
Nederland door een nadruk op zelfvoorziening aan verbetering voor natuur, milieu
en klimaat zouden bereiken, zou meer dan
ongedaan gemaakt worden door verschuiving naar andere landen. Nu is de vraag
of je in een context van vrije uitwisseling
van diensten en goederen, vanuit juridisch
oogpunt, de Nederlandse grenzen min of
meer dicht kunt gooien. Maar zelfs als dat
wel zou lukken en we veel Nederlanders
blij en gelukkig maken, dan is nog de vraag
of de wereld als geheel er veel bij wint. De
theorie van ‘optimale allocatie’, ofwel daar
produceren waar de omstandigheden het
beste zijn, is nog steeds relevant voor een
houdbaar economisch systeem.

BALANS
We kunnen als BV Nederland dus kiezen
voor een balans tussen vraag en aanbod
van agrarische producten binnen Nederland, uitgezonderd producten die zelfs bij
klimaatopwarming hier niet te telen zijn,
zoals cacao en sinaasappelen. Die kant
lijkt het nu wel op te gaan, omdat ons
land meer ruimte claimt voor Schiphol en
Pernis dan voor de eerste levensbehoefte
‘voedsel’ en de land- en tuinbouw wellicht
onevenredig sterk zal moeten bijdragen
aan onze gezamenlijke doelstellingen.
Aan een dergelijke keuze hangt echter wel
een prijskaartje. Of eigenlijk meerdere
prijskaartjes: 1) De bijdrage van de landen tuinbouw aan het nationale inkomen
neemt sterk af; 2) Het aantal boeren in
Nederland zal halveren, zeker als bij een
productassortiment op de bedrijven met
gemiddeld veel lagere saldi per ha het
areaal per bedrijf flink zal moeten toene-

JOZEF IN EGYPTE
Moeten we dan niets met al die problemen, zoals stikstof en klimaat? Zeker
wel, dat is onze verantwoordelijkheid als
rentmeesters van een aarde, die we in
bruikleen hebben van de Schepper. Als
onderzoeker ben ik dagelijks met vele
anderen bezig om te zoeken naar wegen
om als land- en tuinbouw een positieve
bijdrage aan milieu, natuur en klimaat,
landschap te leveren. Dat zijn grote vragen
en de antwoorden liggen niet voor het
oprapen. Maar, zoals Jozef als onderkoning van Egypte al graan verhandelde
met omringende landen om (ook) daar de
hongersnood te beteugelen, zo zie ik voor
Nederland als innovatief en handelsland
mogelijkheden om een steentje bij te
dragen aan de wereldvoedselvoorziening
op een manier, die de grenzen van onze
planeet (de zogenoemde ‘planetary boundaries’) respecteert.

Referenties:
Dekking, A., J-E. Jansma, B. Janssens en B. Smit, 2020. Biologische landbouw in Flevoland; Omvang en productstromen. Wageningen Research, rapport WPR-822
Jukema, G.D., P. Ramaekers en P. Berkhout (Red.), 2020. De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband. Wageningen/Heerlen/Den Haag, Wageningen Economic Research en Centraal Bureau voor de Statistiek, Rapport 2020-001
Schippers , W., 2016. Boeren met ontzag. Over groei, grenzen en perspectieven. www.boerenmetontzag.nl
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Op de koffie

Het beste dichtbij
ABZ Diervoeding
Postbus 5, 3860 AA Nijkerk|
www.abzdiervoeding.nl | info@abzdiervoeding.nl

Specialist in het verwijderen
van binnen en buitenasbest
Tevens leveren en monteren
wij uw nieuwe dak.
Barneveld – Tel. 0342-420540 – info@boonasbest.nl

Kantoor Nijkerk

Wie? 	Jolle en Liesbeth de Haan en hun drie dochters
Waar? Niekerk, melkveebedrijf in het Westerkwartier (Groningen)
Wat? 130 melkkoeien, 80 hectare

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

Plezier houden
in het boeren
Het kantoor van melkveehouder Jolle de Haan (44) uit Niekerk zit recht boven zijn

Hastelweg 159 | Telefoon: 040 238 07 77 |

in 2011 gerealiseerde stal. Hij heeft uitzicht op zijn bonte dieren. Jolle brengt de

Fax: 040 238 07 80

dampende koffie binnen, terwijl de koeien onder de vloer verdwijnen. Door het
Kantoor Stroobos
Groningerstreek 20 | Telefoon: 0512 35 12 81 |
Fax: 0512 35 22 76

Ribesstraat 5
Ederveen
T 0318-571155
E orders@ejbos.nl

andere raam is het weidse Groningse land te zien. Tekst en beeld: Eelco Kuiken
www.ejbos.nl

wilt u adverteren? bel Eddy Morren!
Tel 0318-253020 / 06-23056672
E-mail: info@morrenmedia.nl
www.morrenmedia.nl
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Tijdens het gesprek kijkt Jolle over het
erf uit. Soms is het net alsof zijn vader
Reinder hier nog rondloopt. Vader en
zoon deden de boerderij jaren samen. Pa
overleed in juni op 71-jarige leeftijd en
dus moet Jolle alleen verder. ‘Het geloof
geeft steun en troost. Ik weet dat hij nu
op een betere plek is, maar ik mis hem
natuurlijk wel. De uren die hij maakte,
zijn niet in geld uit te drukken.’
FAMILIEBEDRIJF
Het is een prachtige dag, eind november.
De lucht is staalblauw. De oranje wieken
van twee kleine windmolens draaien
loom in het rond. Ze leveren stroom
voor het bedrijf, net als enige honderden
zonnepanelen op de stal. Even verderop
ligt het dorp Enumatil, aan de einder is
nog net Niekerk te zien.
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Na een oprit van tweehonderd meter
doemt het boerenspul van de familie De
Haan op. Jolle, zijn echtgenote Liesbeth
en hun drie dochters Rinke (13), Iteke
(11) en Eline (8) wonen op dit fraaie
boerenerf. Overgrootvader startte hier
voor de oorlog met boeren, opa en later
vader Reinder zetten de boerderij voort
en nu is het bedrijf in handen van Jolle,
die 130 koeien melkt en jongvee houdt
op het boerenbedrijf van tachtig hectare. Zijn melk levert hij aan FrieslandCampina. De prijzen staan onder druk door
corona.
HET GEMIS VAN PA
Nu zijn vader is overleden, is Jolle alleen
verantwoordelijk voor het bedrijf. Zijn
echtgenote heeft een andere carrière.
‘Het is een dubbel gemis. Ik mis hem als
vader, maar ook als werkkracht op het
bedrijf. Pa deed zijn vaste dingen, daar
hoefden we niet over te praten. Alles was
vanzelfsprekend. Nu heb ik een zzp’er
die bijspringt. Hij doet het prima, maar
de inzet van mijn vader is niet eenvoudig
extern te vervangen. Toen Pa ziek werd,
ben ik een stapje harder gaan lopen,
maar nu moet ik de structuur van de

bedrijfsvoering tegen het licht houden
om te kijken hoe we het gemis zo goed
mogelijk kunnen opvangen. De dagelijkse pieken vingen we eerder met z’n
tweeën op, het is lastig om iemand voor
’s morgens en ’s avonds voor een uurtje
in te huren. Het is vreemd om nu alleen
rond te lopen en te weten dat jij de
dingen moet doen die Pa niet meer doet.
Soms wil je even overleggen, wat vragen
of even kletsen, maar dat kan niet meer.’
VRAAGSTUKKEN
Het lijkt een idylle. Het pittoreske erf, de
koeien die loom door de stal schrijden,
de zon die alles in een gouden gloed zet.
Agrariërs in ons land kunnen echter al
jaren niet meer zorgeloos boeren. De romantiek is ervan af. Er speelt veel, zo ook
bij Jolle de Haan in Westerkwartier. Na
het overlijden van vader Reinder denkt
hij meer na over de toekomst. Hoe moet
het verder? Wil een van zijn dochters het
overnemen? Is dat verstandig? Is het economisch houdbaar om door te gaan? Jolle
en zijn gezin hebben ook nog eens last
van de aardbevingen, veroorzaakt door
de gaswinning. Scheuren schieten de muren van de boerderij. Procedures lopen.
Het gaat traag. Op het fraaie erf dienen
zich allerlei vraagstukken aan, die vroeg
of laat om een antwoord vragen. Allemaal
vragen die vaak door Jolles hoofd gaan
als hij bezig is met zijn vee. De toenemende bevolking, de technische revolutie en
de visie van de overheid zorgden voor een
schaalvergroting van de landbouw. In het
kleine Nederland, waarin allerlei functies
samengaan, levert dit problemen op. Ook

bij Jolle is dat zo.
De horizon is in zicht, maar daarachter
liggen Natura 2000-gebieden die bescherming behoeven. Dat betekent dat
de uitstoot streng gereguleerd is. Jolle de
Haan kreeg in 2013 een milieuvergunning
voor 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Milieuclubs vochten zijn onder de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
aangevraagde NBW-vergunning voor
eenzelfde aantal dieren aan. Dat kon ook,
want in het voorjaar van 2019 zette de
Raad van State een streep door de PAS.
Staatssecretaris Henk Bleker kwam in
2015 met deze regeling op de proppen.
Iedereen kon bouwen, waarbij vooruitgelopen werd op toekomstige vermindering
van de stikstofdepositie. Milieuverenigingen stapten naar de rechter. Je moet
vooraf toetsen en niet achteraf met kunsten vliegwerk de som kloppend maken.
De kwetsbare natuur was onvoldoende
beschermd. De PAS als toetsingskader
voor vergunningen mocht niet meer.

‘Verander wat je
niet kunt accepteren,
accepteer wat je niet
kunt veranderen.’

Dit heeft grote gevolgen, ook voor
Jolle en zijn bedrijf. Zijn vergunning
werd noodgedwongen ingetrokken. De
emissie zoals vergund in de Hinderwet
van 1993 was nu weer de norm. De Haan
moest intern salderen. Dat betekent dat
je met een stalsysteem met een lagere
emissie per dier en meer dieren dezelfde
totale emissie mag hebben. Hij kreeg
een nieuwe vergunning, maar ook die
wordt weer aangevochten. ‘Ik zou graag
een schaalsprong willen maken, maar ik
heb geen idee of dit kan, alles is nu weer
onder de rechter. Ik ben er niet continu
zelf mee bezig. Veel besteed ik uit. Dat
kost veel geld, maar het is niet anders.
Wat nou als de rechter een streep zet
door de huidige vergunning? Dan weet ik
het ook even niet meer, maar daar denk
ik niet aan.’
PLEZIER HOUDEN IN HET BOEREN
Ondanks deze zaken is de boomlange
Groningse boer toch ontspannen. Een
glimlach breekt vaak even door op het
gelaat. ‘Ik geniet van mijn werk als boer,
ik geniet van de natuur en van mijn
gezin. Ik heb besloten mij niet te erg op

mijn kop te laten zitten. Ik laat het van
mij afglijden en pas als het nodig is, hou
ik mij er weer mee bezig. Ik probeer ook
tijd aan mijn gezin te besteden, soms
een paar dagen ertussenuit te gaan.
Dat werkt goed. Zo houd ik plezier in
het boeren, in het ondernemen. Het
is prachtig om met je beesten bezig
te zijn op deze mooie plek. Ik wil niks
anders. Mijn vader en grootvader deden
hetzelfde.’
Af en toe komt de stress tóch. ‘Als ik alles
soms op mij in laat werken, word ik wel
eens narrig. Dan vraag ik mij af of het
nog leuk is om boer te zijn in ons land.
Nu is dat lastig. Ik weet ook wel dat we
als boeren te succesvol zijn geweest
de afgelopen decennia, dat daardoor
de bevolking en de economie groeiden
en dat de natuur daaronder heeft te
lijden. We zijn een klein land, niet alles
kan en de consumenten willen niet
meer betalen voor onze producten. We
moeten keuzes maken. Dat moeten we
goed en eerlijk doen. We kunnen niet
alle natuur koste wat kost bewaren,
maar tegelijkertijd moeten we wel goede

rentmeesters zijn’, zegt Jolle.
In Nederland zijn de afgelopen decennia
162 Natura 2000-gebieden aangewezen,
ooit bedacht en deels betaald door
de Europese Unie. Dat is volgens veel
boerenorganisaties niet reëel geweest,
want het betekende dat de agrarische
sector daardoor aan banden moest
worden gelegd. ‘Soms heb ik het idee
dat we in een papieren werkelijkheid
leven. Te veel bureaucratie met te weinig
oog voor de boerenpraktijk. Is het nog
leuk om boer te zijn? Zeker. Ondanks
deze zaken geniet ik elke dag. Is deze
manier van boeren voor mijn bedrijf op
deze plek houdbaar in de toekomst? Ik
weet het niet. We moeten ons als boeren
aanpassen aan de nieuwe situatie. Het
is een survival of the fittest. Dan kunnen
we verder. Verander wat je niet kunt
accepteren, accepteer wat je niet kunt
veranderen.’
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INTERVIEW MET BOER
EN LTO-BESTUURDER ARJAN MONTENY

Passie voor de
agrarische sector

• Agrarisch vastgoed
• Pacht
• Productierechten
• EU subsidies
• Milieurecht
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Het adres voor duurzame en
biologische jonge hennen

voor pluimvee

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

De Hoop Feeding Poultry.
De specialist met een hart
voor pluimvee.

ISABROWN

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

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.

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

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

Ochten
Telefoon: 0344-641349
Website: www.hetankerbv.nl
E-mail: administratie@hetankerbv.nl
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‘Multifunctionele landbouw
wordt het nieuwe normaal
op het platteland’
Hij is een gepassioneerd voorvechter van de multifunctionele landbouw en voorspelt
dat ‘MFL’ het nieuwe normaal wordt op het platteland. Hét agrarische bedrijf bestaat
namelijk allang niet meer. ‘Multifunctionele landbouw is meer dan een decor. Het
concept voorziet in het groeiende verlangen naar zingeving, heelheid, rust en ruimte.’
Tekst: Marie Verheij Beeld: Roel Dijkstra
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Vanwege corona organiseren we een interview
op afstand met Arjan Monteny en dat komt hem
goed uit. Hij heeft een overvolle agenda en dankzij
de telefoon en de mail ontstaat er een gesprek
waaruit het beeld naar voren komt van een
gedreven persoon, die rentmeesterschap hoog in
het vaandel draagt. Behalve boer is Arjan Monteny
bestuurder: voorzitter multifunctionele landbouw
bij LTO Nederland (hij is net herkozen voor zijn
tweede en laatste termijn van drie jaar), voorzitter
van het Platform Boerderijeducatie Nederland en
vicevoorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg.
In zijn schaarse vrije tijd mag hij graag wandelen met
de hond en lekker eten met familie en vrienden.
Arjan Monteny is geboren in 1966 in Vierpolders/
Brielle, op de Zuid-Hollandse eilanden, op het
akker- en tuinbouwbedrijf van zijn ouders. Hij
groeide op in een gezin met drie kinderen. Na de
middelbare school studeerde hij aan de HAS (toen in
Dordrecht) en landbouwplantenteelt en agrarische
economie aan de Wageningen Universiteit. Na
zijn opleiding was hij beleidsmedewerker en

adviseur in de land- en tuinbouw, waar
hij zich voornamelijk bezighield met
de markt, ketens, verduurzaming en
vermaatschappelijking. In 2007 richtte
hij zich als zelfstandig adviseur op de
multifunctionele landbouw (MFL).
In zijn laatste functie als beleidsadviseur
Taskforce Multifunctionele Landbouw
werd hij zo gegrepen door de
multifunctionele en zorglandbouw, dat hij
het plan opvatte het roer radicaal om te
gooien. ‘Ik ging terug naar mijn roots en
trad toe tot het agrarische bedrijf van mijn
ouders. Daar in de buurt bouwde ik een
nieuw multifunctioneel bedrijf op onder
de naam Boerderij Op Aarde.’ Sinds 2012
combineren wij het akkerbouwbedrijf met
dagbesteding voor thuiswonende ouderen
met dementie, ruimte voor vergaderingen,
training en zingeving, boerderijverkoop
van producten en agrarisch natuurbeheer.
Dit multifunctionele bedrijf runt hij samen
met Ronald van de Vliet, met wie hij 24 jaar
samen is en bijna twaalf jaar getrouwd.
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OP AARDE
De naam Boerderij Op Aarde kwam niet
zomaar uit de lucht vallen. Monteny
gelooft in God en is actief lid van de
Protestantse Gemeente Brielle. Niet
als ambtsdrager, maar meer voor de
‘losse’ klussen, zoals het opstellen
van beleidsplannen, het organiseren
van hagenpreken en themadiensten
en het voorzitterschap van de
beroepingscommissie. ‘De keuze van
de naam verwijst naar ‘gelijk in de
hemel, zoals ook op aarde’. We willen
mensen verbinden met dat wat de aarde
voortbrengt, met dat wat groter is dan
onszelf. We geloven in een nieuwe aarde,
maar ook dat we zelf ons steentje moeten
bijdragen om die dichterbij te brengen.
Gewoon hier op aarde, met de voeten
in de klei, met open oog en uitgestoken
handen naar anderen. Geloven met onze
handen en met ons hart, door verbinden
en delen’, legt hij vol vuur uit.
Tot voor corona bood Boerderij Op Aarde
gedurende vijf dagen per week plaats aan

negentien mensen met een zorgvraag,
nu tijdelijk maximaal vijftien mensen per
dag. ‘We voelen ons bevoorrecht op een
mooie plek te mogen wonen, midden in
de schoonheid van natuur en platteland.
Het is nog fijner dat te kunnen delen en
te merken dat mensen hier ‘heel’ van
worden. Wij kunnen mensen niet genezen
(bijvoorbeeld van dementie), maar wel
‘heel’ maken door ze zingeving te laten
ervaren, door ze te laten zijn wie ze zijn
en door ze bij hun naam te noemen. Zo
komen we op voor kwetsbare mensen,
voor wie we de boerderij inzetten om
ze een fijne plek en tijd te bieden. Door
samen een gemeenschap te vormen
waarin iedereen anders mag zijn en
iedereen ertoe doet.’
Steeds meer land- en tuinbouwbedrijven
combineren de agrarische productie
met het leveren van maatschappelijke
diensten, zegt Monteny. Al 25 procent van
alle bedrijven doet dit in meer of mindere
mate. Het gaat in totaal om 13.500
bedrijven met een totale omzet (2018) van
bijna € 900 miljoen, een bedrag dat de
afgelopen twee jaar verder is gestegen.
‘Multifunctionele bedrijven worden
gekenmerkt door direct contact tussen
boer en de consument. Het agrarisch
bedrijf vormt de basis en is onlosmakelijk
met de levering van diensten verbonden;
het is meer dan decor. We onderscheiden
agrarische kinderopvang, agrarisch
natuurbeheer, boerderijeducatie,
directe verkoop/boerderijverkoop,
plattelandsrecreatie en zorglandbouw.’
ZINGEVING
In een tijd die zich laat karakteriseren
als hoog geïndividualiseerd, neemt het
verlangen naar verbinding, herkenning en
nabijheid sterk toe. De coronatijd heeft
die ontwikkeling behoorlijk versterkt.
Monteny: ‘De wereld wordt complexer,
bijna alles kan, we zijn met de hele wereld
verbonden en alles kan en moet snel. We
hebben het gevoel dat we gecontroleerd
worden en dat anderen (lees: grote
concerns en tech-giganten) ons leven
bepalen.’

‘Mensen zoeken
rust en ruimte,
groen en natuur.
Ze zien dat puur
en echt gewoon
beschikbaar zijn.’
Er is een grote behoefte aan de
diepmenselijke emotie van echt contact,
je verbonden weten, ergens onderdeel
van zijn, aan zingeving, signaleert
Monteny. ‘Mensen willen graag zelf een
bijdrage leveren aan de (een betere)
wereld. Ook is er behoefte aan ‘echt’,
aan het een plaats geven van het
onvolmaakte. Burgers en consumenten
willen producten en diensten die ze
begrijpen, van (eerlijke) mensen, die ze
kennen en die ze een plek kunnen geven
in hun leven en netwerk.’
Daarnaast merkt hij een grote drang
naar rust en ruimte, ‘aan contact
met groen en natuur. In de afgelopen
coronazomer hebben veel mensen de
schitterende kanten van ons (platte)land
en onze mooie producten en diensten
ontdekt. Ze zien dat puur en echt gewoon
beschikbaar zijn. Ook groeit de vraag om
kwaliteit: niet het vele is goed, maar het
goede is veel. Veel mensen zijn bezig met
een duurzamere wereld. Gelukkig zien
steeds meer mensen in dat ze dit niet
alleen met de mond moeten belijden,
maar dat ze dit onderdeel moeten maken
van hun handelen. En dat ze met kleine
stappen het verschil kunnen maken. Op
die manier ontstaan op tal van plaatsen
boer- en burgerverbindingen.’
De achterliggende maanden kregen
multifunctionele bedrijven in
verschillende mate te kampen met
corona. Bedrijven met directe verkoop
zagen hun omzet over het algemeen fors
stijgen. Boerderijwinkels noteerden een

stijging van liefst 30 procent. Monteny
ziet dat als gevolg daarvan mensen
drukke plekken, zoals supermarkten,
mijden. ‘Ze hebben zin in een uitstapje
met een doel, gaan een eindje fietsen of
toeren en gaan dan langs de boerderij.
Ook wordt er vaker zelf gekookt.’
In de zorglandbouw is er gemiddeld
sprake van een 5 tot 10 procent lagere
omzet. ‘In het voorjaar waren veel
zorgboerderijen een tijdje gesloten.
Momenteel zijn de meeste weer open,
deels met een lagere bezetting, minder
capaciteit door de noodzakelijke
maatregelen, uitval van zorgdeelnemers,
medewerkers of zorgboeren door
klachten, ziekte of besmetting. En bij
zorgdeelnemers deels door angst voor
besmetting. De impact op het werk is
groot: je werkt vaak met kwetsbare
mensen. Deels ook mensen die niet goed
weten hoe met de maatregelen om te
gaan. Dit maakt het werk zwaar’, zegt
Monteny.
Agrarische bedrijven die zich richten op
de zakelijke en de groepsmarkt – een
sector die de afgelopen jaren sterk
groeide - worden het hardst geraakt
door corona. ‘De zakelijke markt
(uitjes, vergaderen, (meerdaagse)
groepsbijeenkomsten en overnachtingen)
ligt sinds maart grotendeels stil. Voor de
groepsmarkt was er rond de zomer nog
wat omzet, maar daarvoor en daarna
vrijwel niets. Ik vrees dat corona hier lang
zal doorwerken. Niet alleen dat het door
regels nu nagenoeg onmogelijk is, maar
het hoofd staat er voorlopig niet naar om
iets in groepsverband te organiseren.’
SCENARIO’S
Monteny ziet vier scenario’s voor zich
als het over de landbouw gaat. ‘Ten
eerste schaalvergroting, ten tweede het
werken met ‘concepten’ (bijvoorbeeld
biologische landbouw), ten derde
de multifunctionele landbouw (MFL)
en ten vierde stoppen. Misschien
is het belangrijker om te denken
in combinaties van de geschetste

scenario’s. Schaalvergroting en MFL
sluiten elkaar niet uit, ook niet op
hetzelfde bedrijf. We kennen zeer
grote agrarische bedrijven met een
goedlopende MFL-tak. En bedrijven die
deels stoppen, maar voor een ander deel
doorgaan met MFL of een stuk agrarische
productie. Hét bedrijf bestaat niet meer.
Uit recent onderzoek van Wageningen
UR (Han Wiskerke) samen met de
Agriobladen bleek dat bij 50 procent van
de agrarische bedrijven een deel van het
inkomen uit andere activiteiten naast de
agrarische productie komt. Niet alleen
MFL, maar ook groenblauwe diensten,
energielevering, caravanstalling en
loonwerk.’ Van alle bedrijven is maar 25
procent van het hele inkomen afkomstig
uit de agrarische productie. Monteny:
‘Naast de eerder genoemde 50 procent
komt bij nog eens 25 procent van de
boeren en tuinders een deel van het
gezinsinkomen uit een baan buitenshuis.
Deels uit noodzaak, maar vaak ook niet.
Emancipatie speelt hier een rol: de vrouw
en partner heeft steeds vaker een baan
buiten het bedrijf.’
Voor de toekomst van de landbouw is het
ideaal elkaars krachten meer te benutten
en functies te combineren, vindt de
LTO-bestuurder. ‘Meer combinatieondernemerschap ook: iemand die een
zorgboerderij runt op het agrarisch
bedrijf van een ander of er een winkel of
verwerkingslijn exploiteert. Dit vraagt
nieuwe kennis en vaardigheden en een
andere blik op onze bedrijven en de
verdeling van eigendom en kapitaal.
Multifunctionele landbouw zal steeds
verder groeien en nieuwe vormen
krijgen. Het wordt het nieuwe normaal
op het platteland, in combinatie met
de andere scenario’s.’ Monteny ziet wel
dat de aanwas van nieuwe zorgboeren
stagneert, terwijl de behoefte aan
zorglandbouw onverminderd groeit. ‘Tien
jaar geleden was het nog gemakkelijker
om als zorgboer te beginnen. Je kon op
woensdagmiddag en zaterdag zonder
probleem een groep jongens en meiden

opvangen. Intussen is de regelgeving
op dit vlak toegenomen: denk aan
vergunningen, personeel en beschikbare
ruimtes, waarvoor investeringen nodig
zijn. Dit alles werpt zulke hoge drempels
op, dat het steeds ingewikkelder wordt
om als zorgboer te starten.’
KANSEN EN BEDREIGINGEN
Eerst moeten we corona te boven zien
te komen, besluit Monteny. ‘Wij hebben
nu 75 procent tot 80 procent van de
normale bezetting van de zorgboerderij,
en dus ook van de omzet. We moeten
veel aanpassingen realiseren in de
activiteiten en het reilen en zeilen op de
zorgboerderij. Ondertussen hadden we
nauwelijks omzet in verhuur van ruimtes
voor vergadering en training.’ Er dient
zich echter meteen een bedreiging aan:
die van de bezuinigingen. ‘We hebben in
de afgelopen jaren al gezien dat we meer
zijn gaan doen (grotere zorgzwaarte)
en dat budgetten naar beneden zijn
bijgesteld. Dat zal alleen maar heftiger
worden.’ Intussen blijft de belangstelling
voor de zorgboerderij onveranderd
groot, wat onverwachte kansen biedt.
‘We hebben een flinke wachtlijst. We
willen niet verder groeien (vanwege de
persoonlijke aandacht), maar wel weer
terug naar de normale bezetting. Hopelijk
gaat dat volgend jaar weer lukken.’
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In het zakenleven denken

COLUMN

ondernemers heel verschillend
over ‘een gezonde bedrijfsvoering
en een duurzame toekomst.’
Wouter Droppers maakt een
Bijbelse vergelijking aan de hand
van twee symbolische steden:
Babylon en Jeruzalem. Wie wil je

Planten en begieten

18

BETOOG

Als ik ‘s avonds over het land loop en bij heldere hemel omhoog kijk, gaat
mijn nek op den duur pijn doen doordat ik niet kan stoppen met kijken in de
oneindigheid van Zijn schepping. Ik voel me dan zo klein in het geheel van het
universum. En tóch heeft God ervoor gekozen om jou en mij te gebruiken om
Zijn landerijen te bewerken.
Hij heeft ons de opdracht gegeven om goed voedsel voor onze medemens te
produceren op een verantwoorde manier. Hierbij merk ik (ook bij mijzelf) dat
we zóveel bezig zijn met het uitvoeren van de opdracht, dat we vergeten dat
de Opdrachtgever het merendeel zélf uitvoert. In 1 Korintiërs 3 vers 6 schrijft
Paulus hier een metafoor over, wat betrekking heeft op de gemeente, maar ik
denk dat we het ook letterlijk kunnen nemen: ‘Ik (Paulus) heb geplant, Apollos
heeft begoten, maar God heeft laten groeien’ (HSV). Hieruit blijkt dat wij een
(verantwoordelijke) functie hebben in de opdracht om voedsel te produceren,
maar dat God de drijvende kracht is achter het doen groeien van ons voedsel.
Dit is lastig te beseffen in de huidige samenleving, waarin alles door onszelf
maakbaar lijkt en we alles zelf onder controle willen hebben. Het is goed om
zelf verantwoordelijkheid te nemen, maar we zetten God snel buitenspel.
Weet de Schepper immers niet het beste hoe Zijn schepping in elkaar zit?
Maar inderdaad, ook ik merk dat het tegenwoordig lastig is om God in onze
bedrijfsvoering mee te nemen, omdat er veel op ons afkomt door bijvoorbeeld
de huidige veranderlijke regelgeving. De een is het hiermee eens en de ander
niet of minder, maar ik wil jullie allemaal uitdagen om er één basisregel aan
toe te voegen: laten we de landerijen jaarlijks, maandelijks of zelf dagelijks
zegenen en in Gods handen leggen. Hij is immers degene die de schepping in
handen heeft en de macht en kracht heeft om de gewassen te laten groeien.
Zo leggen we meer nadruk op Gods betrokkenheid bij onze opdracht en
ervaren we meer dan ooit dat wij door Zijn liefdevolle genade mogen helpen
met ‘planten en begieten’.

Jochem Noordermeer (1998) is zoon van een biologische akkerbouwer in
Middenmeer. Hij studeerde af als student tuin- en akkerbouw en werkt
momenteel als adviseur biologische akkerbouw bij Delphy.

Jo c h e m

dienen en waar wil je wonen?
Tekst: Wouter Droppers

Er zijn ondernemers die denken vanuit
zelfrealisatie door middel van macht,
competitie en winnen. ‘Als ik de baas
ben, dan controleer ik de markt.’ Hun primaire doel is: geld verdienen. Hun credo
is: het doel heiligt de middelen. Als iedereen rijk is, gaat het goed. De economische groeigetallen zijn hun uitgangspunt
en leidend. Daarnaast zie ik ondernemers die de nadruk leggen op het belang
van de klant en die oog hebben voor de
andere stakeholders van hun bedrijf. Hun
primaire doel is om het welzijn van alle
belanghebbenden te verhogen. Hun credo
is: hoe kunnen we op een economisch
rendabele manier waarde toevoegen aan
de klant en de wereld en het welzijn van
alle betrokkenen maximaliseren? Welzijn
wordt gedefinieerd op meerdere terreinen
en in meerdere kengetallen. Er wordt primair gekeken hoe de economie de mens,
als menselijk wezen, dient in haar volle
bestaan. Materieel, fysiek, sociaal, relationeel, emotioneel en spiritueel. De mens is
meer dan voedsel en een goed huis.
TWEE STEDEN
In de Bijbel kom ik deze twee manieren
van denken ook tegen. Ze worden vertegenwoordigd door twee symbolische
steden. De stad Babylon, als de stad van
de mensen, en de stad Jeruzalem, als de
stad van God. Het kenmerk van Babylon
is de cultuur die ik hierboven als eerste
beschreef. In deze stad gaat het vooral
over: ik, mezelf en mijn. Het is een stad
waar welzijn gedefinieerd wordt in status,
aanzien, maatschappelijk succes, schoon-

ONDERNEMERSCHAP
ALS BRON VAN WELZIJN
heid, rijkdom, welvaart, genot, plezier
en zelfrealisatie. Deze rijkdom en macht
is gebouwd op de onderdrukking van
anderen. Hierachter gaat ook een geestelijke macht schuil die in het Bijbelboek
Openbaring de grote hoer van Babylon
wordt genoemd, omdat ze veel mensen,
koningen en landen verleidt om deel te
worden van deze cultuur. Haar aantrekkingskracht is haar rijkdom, welvaart
en schoonheid. Toch komt haar einde
onverwachts en verdwijnt haar glorie en
rijkdom in één uur.
Het kenmerk van de cultuur van Jeruzalem
is dat haar glorie niet ligt in de mens die
zelf god wil worden en zichzelf wil overtreffen, maar in wat God doet. Hij is er niet
op uit om zichzelf te laten schitteren, maar
Hij bekleedt de stad met edelstenen (zijn
beloften voor de mensen) en de mensen
met mooie kleren (de goede daden door
mensen gedaan). De schoonheid van de
stad ligt in Gods beloften voor zijn volk en
in het innerlijk van de getransformeerde
mens, dit straalt door naar buiten en geeft
de stad zijn glans. De liefde is de drijvende kracht om te dienen en de richting
waarnaar ze zich beweegt is gerechtigheid.
Concrete uitwerkingen vinden we in de
beschrijvingen van de nieuwe wereld en de
messiaanse heerschappij (onder meer in
Jesaja en in de Bergrede).
WIE WIL IK DIENEN?
De vraag die dit voor ons als ondernemers oproept is, welke stad willen we
bouwen, in welke cultuur willen we werken en ondernemen en wat is dan mijn

rol als ondernemer binnen deze culturen?
Als agrarisch ondernemer herkennen
we die beide werelden wel. De Babylonische cultuur zien we om ons heen, in ons
zakendoen, bij de grote marktpartijen,
maar ook in onszelf. Ook de Jeruzalemcultuur herkennen we wel in de druk die
momenteel vanuit de politiek op het
boerenbedrijf staat, in maatschappelijke
bewegingen en ook in onszelf. Diep van
binnen moet ik een keuze maken: ‘Wie
wil ik dienen en waar wil ik wonen?’ Deze
keuze bepaalt mijn strategie, mijn missie
en de visie voor mijn bedrijf.
EEN BEPERKT MENS
Tegelijk besef ik dat ik maar een beperkt
mens ben. Hoe kan ik een innerlijke
‘drive’ ontwikkelen die sterk genoeg is om
ook tegen de stroom in te durven zwemmen als dit nodig is? Ik heb een innerlijke
en externe krachtbron nodig, die groter
is dan de omstandigheden en mijn eigen
zwakte en tweeslachtigheid. Voor mij is
dat God met zijn Heilige Geest. Het is de
Heilige Geest die mij wil en kan veranderen en op Gods weg kan zetten. God doet
dit niet altijd door de omstandigheden
aan te passen, maar door mij als mens te
veranderen. Dit is een proces. God richt
zich op wie ik ben als mens. Hij wil mij als
mens en ondernemer meer laten groeien
naar het beeld en de gelijkenis van Jezus
Christus. Het transformatieproces gaat
van binnen naar buiten. Mijn hart en
denken bepalen mijn ambities, gedrag
en zakendoen. Als ik van binnen veranderd ben, verandert ook mijn ambitie en

daarmee mijn gedrag en zakendoen. Alles
begint in het hart en het denken.
TOEWIJDING
De mensen binnen Europartners, de
beweging waarvoor ik werk, werken niet
primair voor een salaris, maar omdat
ze geloven in de droom die we hebben.
Dit maakt hun toewijding groot en hun
bijdrage passievol. Ook hier zien we de
beweging van binnen naar buiten. Hoe ik
als leider en ondernemer in staat ben om
medewerkers te verbinden aan de droom
van het bedrijf of de organisatie, bepaalt
hoe zij hun werk beleven en doen. Mijn
authenticiteit en mijn toewijding aan
de droom van het bedrijf, bepaalt mijn
invloed als leider en ondernemer.
Uiteindelijk is het God die het nieuwe
Jeruzalem bouwt en deze aarde voltooit.
Wij mogen hier deelgenoot van zijn, dat
is een voorrecht en genade. Maar het
ideaal van deze nieuwe aarde heeft mij
zo te pakken, dat ik niet anders wil dan
het hier nu al leven. Dat is het werk van
Gods Geest, de hemel op aarde. Nu al. Dat
wens ik jullie allemaal toe.
Meer weten? Lees het boek ‘Onbehaaglijk
geluk?’ van Wouter Droppers. Wouter
Droppers (1964) is directeur van Europartners, een internationale beweging
van christelijke zakenmensen. In die
hoedanigheid adviseert, stimuleert en
ondersteunt hij christelijke ondernemers
door heel Europa.
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- advertentie -

60 jaar getrouwd!
Op 8 september 1960 begon het met
psalm 46 vers 2:
‘God is ons een toevlucht en vesting.
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in
benauwdheden.’
Met deze tekst gingen Rie en Gert over bergen en
door dalen.
God was altijd bij ons en met ons en samen
mochten we veel opbouwen.
Van kuikens tot eieren met veel mensen en in veel
landen, veel zegeningen en bovenal met ons gezin
was er zestig jaar ontelbaar veel genade en
zegen.

Gert en Rie in 1960, pas bij elkaar

Op onze trouwdag, 8 september 2020,

zaten we in een zee van bloemen en
kaarten, waar we heel erg dankbaar
voor zijn.

Na onze trouwdag waren we een lang
weekend samen met 45 familieleden in
Villa Schoolthoff.
We hebben genoten!
God zij de eer lof en dankbaarheid tot in
eeuwigheid.
Gert en Rie in 2020, al 60 jaar een echtpaar

De grootste verandering kwam nadat Gert in 1980 zijn been brak in Oostenrijk en
hij in de derde nacht, in het ziekenhuis, geraakt werd door psalm 103 vers 3, waarin
God zijn grote liefde laat zien:
‘Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest.’
Gert werd een nieuw mens. Enthousiast, vol van God, leerden hij en Rie geven en
vergeven. Alles werd mooier en daardoor werd Double Harvest gestart.
De zegeningen zijn niet te tellen.
Duizendmaal dank naar onze God en Vader.
Ook grote dankbaarheid naar onze medewerkers en vrienden.
Gods zegen toegewenst en hartelijke groet,
Gert en Rie en kinderen
We wensen u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2021 toe

