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VERANTWOORDELIJKHEID
Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar
de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom
kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventueel onvoorziene
gevolgen, veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd.
Standpunten, verwoord in artikelen en interviews door derden, hoeven niet overeen
te komen met de standpunten van CCA en CGMV.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

OVER DE GRENS
In de huidige tijd kunnen we alles internationaal
regelen en organiseren, zoals handel van de
ene kant van de land naar de andere kant
van de wereld. Het lijkt alsof het allemaal
vanzelfsprekend is. En dan is er sinds drie
maanden een oorlog in de Oekraïne en Rusland,
bijna om de hoek.
In razend tempo veranderen handelsstromen
en zijn grondstoffen en producten niet of
bijna niet meer verkrijgbaar. De wereldwijde
voedselproductie is in gevaar. Voedselprijzen
voor dier en mens stijgen naar recordhoogtes.
Van allerlei kanten is en komt er hulp voor de
Oekraïne. Hoe is het met onze mededeelzaamheid
voor onze naaste? Kijken wij ook over de grens
naar de medemens? We zien de beelden van de
oorlog op tv en er gaan dan van allerlei gedachten
door je heen. Welke bedoeling zou God met deze
oorlog hebben? Het lijkt soms of God onzichtbaar
is. En toch is Hij er. Ik geloof in Gods hand in ons
leven. God die als Schepper van ons leven, vanaf
het prilste begin, niet loslaat wat Zijn hand begon.
Laten we onze gebeden blijven opzenden naar
Hem, opdat de oorlog stopt en wij onze naaste
ver weg en dichtbij van voedsel kunnen blijven
voorzien. In de meeste gevallen kunnen wij hier
in Nederland wel met wat minder eten en andere
producten toe. Een beetje consuminderen is niet
verkeerd. De zomer ligt voor ons, zullen we deze
zomer over onze grenzen blijven kijken?

ABONNEMENTEN
U kunt een abonnement op het blad nemen door lid te worden van CCA of CGMV

Jan Overeem, voorzitter CCA

agrariërs (of beide). Op de websites (www.cgmv.nl en www.cca.nl) staat hoe u
zich kunt aanmelden als nieuw lid. Het lidmaatschap van het CCA kost € 80,- per
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Redactioneel
Voor velen van u ligt de covid in gedachten
alweer ver achter ons en is de realiteit van
een oorlog op ons Europese continent
keiharde realiteit geworden. Juist daaraan
willen we dit nummer van Verbinding
aandacht besteden. Alom om ons heen
merken we de gevolgen van de Russische
invasie in Oekraïne. De enorm opgelopen
gasprijs stelt de glastuinbouw voor
gigantische problemen, en is het moeilijk
om daar nog maar iets te verdienen.
De effecten van opgelopen prijzen van
brandstoffen zijn trouwens in de hele
agrarische sector voelbaar, hoewel daar ten
dele gestegen hogere inkomsten tegenover
staan. Het is in ieder geval onzekerheid troef.
We willen van dit nummer geen
‘oorlogseditie’ maken. Het lijkt ons beter de
zaken te bekijken vanuit het internationale
perspectief. De agrarische sector bevindt
zich in een wereldwijd speelveld bevindt, als
er ergens iets op dit speelveld gebeurt, heeft
het overal impact, al merken of zien we dat
misschien niet meteen.
In dit nummer duiden we de plaats
van verandering van tijdperk en wat er
gebeurt als belangrijke grondstoffen
de inzet worden van een conflict.
Tegelijkertijd zien we de behoefte aan
een toenemend regionalisering. De
Russische invasie in Oekraïne raakt de
landbouwmarkten en zet het vraagstuk
van de wereldvoedselvoorziening weer
met stip op de agenda. We gaan op de
koffie bij E.J. Bos Diervoeding in Ederveen
en horen van directeur en zoon Aart en
Bart Uittenbogaard over de impact van de
wereldcrisis op de productie van mengvoer.
Ook hebben we leden van CCA en CGMV
gevraagd hoe zij deze tijd beleven en welke
invloed deze heeft op hun bedrijven. We
wensen u veel leesplezier toe.
Niels Rook, directeur CGMV
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INTERNATIONAAL EN REGIONAAL

Oorlog in Oekraïne
laat kwetsbaarheid
voedselproductie zien
De oorlog in Oekraïne bepaalde de afgelopen maanden het nieuws. Het zou
wereldvreemd zijn wanneer we daar in dit blad geen aandacht aan zouden schenken. Om
te voorkomen dat we van dit nummer een ‘oorlogsnummer’ maken, gaat dit artikel over
het internationale karakter van de land- en tuinbouw en van onze hele samenleving.
4
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Nederland is na de Verenigde Staten
de tweede landbouwexporteur van
de wereld. Dat is heel bijzonder. Zeker
wanneer je bedenkt dat Nederland
internationaal gezien een klein en
dichtbevolkt land is. Eerder heeft Bert
Smit in dit blad de onderliggende cijfers
hierover al eens beschreven. Hij toonde
aan dat een flink deel van de omzet,
waaraan Nederland deze tweede positie
te danken heeft, komt vanwege de
doorvoer van producten via de havens.
Denk bijvoorbeeld aan cacao, dat via de
haven van Amsterdam wordt verhandeld.
Zo zijn er meer producten die niet in
Nederland worden geteeld, maar wel
geëxporteerd. Tegelijkertijd is het zo dat
Nederlandse zaaizaden, pootaardappelen
en bloemen naar alle delen van de wereld
worden getransporteerd. De Nederlandse
land- en tuinbouw is een internationale
sector. De eeuwenoude Nederlandse
handelsgeest heeft hier zeker aan
bijgedragen.
BOEREN EN TUINDERS
Nederland exporteert niet alleen land- en
tuinbouwproducten, maar ook kennis.
De landbouwuniversiteit in Wageningen
staat internationaal gezien hoog
aangeschreven. Datzelfde geldt voor de
agrarische hogescholen. Afgestudeerde
landbouwingenieurs kom je overal in de
wereld tegen. Datzelfde geldt ook voor
Nederlandse boeren en tuinders. Velen
zijn er geëmigreerd naar andere landen.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
emigreerden veel Nederlandse boeren
naar Canada en de Verenigde Staten.
De Nederlandse overheid stimuleerde
dat zelfs. Glastuinders trokken naar
landen in Afrika of begonnen daar
nevenvestigingen. Ook trokken
Nederlandse boeren naar verschillende
Oost-Europese landen en Oekraïne en
runnen daar nu vaak grote bedrijven.

Enkele van hen waren de afgelopen
maanden meerdere malen op de media
te zien en te horen. In praatprogramma’s
vertelden ze over de teelt, de opslag en
de handel van granen en plantaardige
oliën in Oekraïne. Het waren verhalen
uit de praktijk. Over graan van vorig
groeiseizoen (2021) dat nog in de silo’s
ligt (of lag?) omdat het niet verscheept
kon worden naar bijvoorbeeld NoordAfrika. Uit deze praktijkverhalen blijkt
dat landbouw en voedselproductie een
internationale business is.
AFHANKELIJKHEID
Het internationale karakter van de
landbouw maakt de voedselproductie
kwetsbaar. Landen in Noord-Afrika
zijn sterk afhankelijk van het graan
uit Oekraïne. Wanneer de handel en
het transport van dit graan afnemen
of helemaal stoppen, heeft dat direct
gevolgen voor de voedselprijzen in die
landen. Niet alleen voor de prijzen, maar
ook voor de beschikbaarheid van voedsel,
zeker voor arme(re) mensen.
Geopolitieke ontwikkelingen hebben ook
impact op het leven van burgers én van
boeren in Nederland. Burgers merken
dat wanneer ze in de supermarkt hun
boodschappen doen. Ook hier stijgen
de prijzen. Uit onderzoeken blijkt echter
dat veel consumenten denken dat dit
van tijdelijke aard is. Als de oorlog
voorbij is, zullen we prijzen weer normaal
worden, denken ze. Deze verwachtingen
bewijzen op z’n minst hoe normaal wij
het in Nederland vinden dat er altijd
voldoende en betaalbaar voedsel is. We
mogen ons echter wel afvragen of dat wel
zo normaal is. Zeker als je naar andere
landen kijkt. En vooral ook als je bedenkt
dat er een Schepper is die dieren laat
leven, gewassen laat groeien en regen
geeft op Zijn tijd. Boeren en tuinders
weten al heel lang dat geopolitieke

Is voldoende en betaalbaar
voedsel wel zo normaal?

ontwikkelingen effect hebben op hun
bedrijven. Hun inkomen is afhankelijk van
de internationale handel van agrarische
producten.
REGIONAAL
De coronacrisis heeft geleid tot meer
aandacht voor regionaal geproduceerd
voedsel. Boerderijwinkels wisten hun
omzet te vergroten en lijken die ook vast
te kunnen houden. Een wereldwijde
pandemie bracht de regio dichterbij.
Die twee bewegingen, enerzijds
internationalisering en anderzijds
regionalisering, lijken met elkaar te
maken te hebben. Sommige partijen
in politiek Den Haag zijn voor méér
Europa. We moeten in Europa meer
samenwerken en meer dingen met elkaar
afspreken. Alleen op die manier kunnen
we de uitdagingen in de toekomst aan,
zo menen zij. Anderen zeggen juist dat
we in Nederland zelf onze regels moeten
bepalen. Weer anderen gaan nog een stap
verder. Zo bepleitte het Tweede Kamerlid
van het CDA Derk Boswijk in december
vorig jaar in een interview in dit blad, dat
we vooral regionaal moeten werken. Den
Haag moet volgens hem de vertaler van
Europees landbouwbeleid naar de regio
worden.
PRAKTIJK IS EN-EN
De praktijk van burgers en boeren is er
eentje van en-en. Een deel van de burgers
is inderdaad mede door de coronacrisis
meer regionaal geproduceerd voedsel
gaan kopen. Tegelijkertijd is het ook zo
dat een (ander?) deel van de burgers in
de meivakantie het vliegtuig pakte om op
vakantie naar het buitenland te gaan. Het
was op Schiphol weer ‘ouderwets druk’.
Diezelfde praktijk zie je ook bij boeren
en tuinders. Een deel van de boeren richt
zich op de regionale markt en verwerkt
en verkoopt eigen producten aan
consumenten in de regio. Een ander deel
van de boeren en tuinders produceert
voor de internationale markt. Via
groothandels en transporteurs gaan hun
producten de hele wereld over. Hoewel…
uit de exportcijfers van de Nederlandse
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Inkomens van
boeren en tuinders
zijn afhankelijk
van internationale
handel.
land- en tuinbouw blijkt ook dat veel
producten naar Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk gaan. Een groot deel vindt
zijn bestemming in een gebied van 600 à
700 kilometer doorsnee. Internationaal
bekeken kun je dat ook een regio noemen.

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

Met zorg voor diervoer
www.ejbos.nl

Het adres voor duurzame en
biologische jonge hennen

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

ISABROWN

hoge kilogramproductie p.o.h.
prettig gedrag in volière
goede leefbaarheid
robuust
robuust
goede leefbaarheid
veel courante eieren
uitstekend nestgedrag
ook geschikt voor vrije uitloop

DEKALB WHITE

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

ABZ Diervoeding en De Samenwerking bundelen hun
krachten om voor u het meest geschikte voer en advies op
maat te leveren. Gezonde dieren en een gegarandeerde
voederwaarde. Samen met u willen wij werken aan optimale
prestaties in uw stal en een beter rendement op uw bedrijf.
Dat is waar wij voor staan. Het beste dichtbij.
Kijk op:
www.abzdiervoeding.nl/abz-diervoeding-dat-loont/

OF TOCH ANDERS?
Toch zijn er al langer kritische geluiden
over de huidige agrofoodsector en de
wijze waarop we met elkaar produceren
en consumeren. Voor de groeiende
wereldbevolking hebben we een tweede
aarde nodig, zo rekenen wetenschappers
ons voor. In zijn boek ‘Verandering
van tijdperk’ schrijft Jan Rotmans
(hoogleraar transitiekunde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam) dat er op
gezette tijden zoveel tegelijk verandert,
dat er geen sprake meer kan zijn van een
tijdperk van veranderingen, maar van
een verandering van tijdperk. Rotmans
betoogt dat we ons nu in zo’n periode
bevinden. De geschiedenis heeft laten
zien dat een overgang van periodes vaak
gepaard gaat met chaos, heftigheid en
onrust. Dat er spanningen en conflicten
ontstaan tussen mensen en groepen in
de samenleving, die mee willen met een
beweging en mensen die liever de dingen
bij het oude willen laten. We ontkomen
niet aan de indruk dat we nu in zo’n
periode leven, waarin chaos, spanningen
en heftigheid om zich heen grijpen.
KENTERINGEN
In zijn boek trekt Rotmans een parallel
met eerdere veranderingen van tijdperk.
Hij wijst daarbij op het tweede deel van de

negentiende eeuw, waarin zich ook een
veranderingsproces voltrok en waar een
drietal grote kenteringen te zien zijn:
1. Het tweede deel van de industriële
revolutie;
2. E
 en machtswisseling door de opkomst
van de middenklasse;
3. De
 modernisering van de samenleving.
Dat wat destijds gebeurde, was de
blauwdruk van de vormgeving van de
huidige samenleving op het gebied
van sociale en economische systemen.
Rotmans herkent drie fundamentele
processen die nu ook kunnen zorgen voor
zo’n kanteling van tijdperk. Hij ziet een
drietal crises die veel impact hebben.
Het gaat dan om een economische, een
ecologische en een institutionele crisis.
Volgens Rotmans zijn we de menselijke
maat kwijtgeraakt in de zoektocht naar
efficiëntie en klinkt steeds luider de roep
om hernieuwd vertrouwen en nieuwe
waarden. Daar passen heel sterk termen
bij als eigenaarschap, regio, corporaties
en platte structuren. Voor de agrarische
sector heeft dit ook impact. Want hoewel
bijvoorbeeld de term corporatie nog
steeds gangbaar is, staat die inhoudelijk
ver af van waarom de corporatie ooit werd
opgericht. Het zijn efficiënte ‘machines’
geworden. Het lokale eigenaarschap ligt
bij de corporaties zelf in plaats van bij de
eigenaren van deze corporaties.
FOOTLOOSE
Op 28 april dit jaar sprak prof. Gert van
Dijk de Life Lezing 2022 uit bij Aeres
Hogeschool Dronten. De titel van zijn
verhaal was ‘waar markt en overheid
falen’. Hij hield een pleidooi voor
regionaal samenleven en samenwerken.
Vanuit de historie en vanuit internationaal
perspectief liet hij zien dat de landbouw
‘footloose’ is, in de regio waar zij is
gevestigd. ‘Footloose’ betekent dat de
landbouw wel de omgeving beïnvloedt,

maar de omgeving niet de landbouw.
Er vindt volgens Van Dijk erosie plaats
van ‘het gezamenlijke’, met als gevolg
een groeiend onvermogen van groepen
mensen om de omgeving, waar zij in en
van leven en van elkaar afhankelijk zijn,
gezamenlijk en duurzaam vorm te geven.
Hij pleit er in deze Life Lezing voor om
kringlooplandbouw regionaal vorm te
geven. Boeren en burgers die op regionale
schaal samenleven en samenwerken.
Ecologie en sociologie zijn volgens Van
Dijk belangrijke onderdelen van een
langetermijneconomie. Bovendien
moeten we volgens hem af van het
opknippen van complexe vraagstukken
over verschillende ministeries.
Specialisatie heeft zeker voordelen, denk
aan bijvoorbeeld kennis en wetenschap.
Maar het heeft ook een groot risico,
namelijk dat je de samenhang der dingen
uit het oog verliest. Dat zie je in meerdere
sectoren en op meerdere terreinen
gebeuren. Complexe vraagstukken dienen
integraal en samen te worden opgepakt.

BRONNEN
 rof. Gert van Dijk,
P
Life Lezing 2022.
Waar markt en overheid falen,
een pleidooi voor regionaal
samenleven en samenwerken.
Aeres Hogeschool Dronten.
Zie: www.aereshogeschool.nl/
aeres-hogeschool-drontenkennisbank/life-lezingen
Jan Rotmans, Verandering van
tijdperk. Nederland kantelt,
Uitg. Aeneas, 2014
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BETOOG

GLOBALISERING,
AFHANKELIJKHEDEN EN
VOLHOUDBARE
WERELDVOEDSELVOORZIENING
De Russische invasie in Oekraïne is niet alleen een groot menselijk
drama, maar raakt ook landbouwmarkten en zet het vraagstuk van de
wereldvoedselvoorziening weer met stip op de agenda.
Tekst: Roel Jongeneel en Bert Smit
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In de economie hangt sinds de
globalisering bijna letterlijk alles
met alles samen. Maar hoe zit dit
met landbouw en voedsel? En welke
afhankelijkheden zijn er van Oekraïne
en hoe raakt dit Nederland? En als
voldoende en goedkoop voedsel zo
belangrijk is in de wereld, is het dan
wel verstandig voor de EU om een
duurzaamheidsstrategie in te zetten,
want dat leidt toch tot hogere kosten en
minder productie?
GLOBALISERING
De landbouw- en voedselmarkten
zijn onderdeel van de globalisering,
zoals die zich in de laatste decennia
heeft voltrokken. Sinds 1950
treedt er een sterke groei op in de
internationale handel in landbouw- en
voedselproducten, die substantieel
hoger is dan in de periode daarvoor. In
die zin is er sprake van een toenemende
internationalisering in de landbouw.
Toch is dit ook weer relatief: rond
1950 is het aandeel van landbouw- en
voedselproducten in de wereldhandel

bijna 40 procent, maar dat is sterk
gedaald naar circa 10 procent nu. In
het algemeen geldt bij de landbouw,
dat wat regionaal wordt geproduceerd
voor verreweg het grootste deel
(circa 90 procent) ook regionaal
wordt geconsumeerd. In die zin is de
globalisering in landbouw en voedsel
dus beperkt.

Op dit algemene beeld zijn wel een paar
belangrijke uitzonderingen. Allereerst
geldt dat producten zoals koffie, thee,
cacao, bananen en dergelijke wereldwijd
worden geconsumeerd, maar in slechts
een beperkt aantal tropische landen
geproduceerd. Bij die producten speelt
handel al vanouds een belangrijke rol.
De tweede uitzondering zijn landen

met een hoge bevolkingsdichtheid,
die echter over relatief weinig goede
landbouwgrond beschikken. Dat geldt
voor een aantal landen in Azië en ook
voor de zogenaamde MONA-landen
(landen in het Midden-Oosten en NoordAfrika) alsmede voor landen in Azië.
Voor de MONA-landen geldt dat
ze voor hun voedselvoorziening in
belangrijke mate afhankelijk zijn
van importen. Bovendien geven
consumenten vaak relatief veel van
hun inkomen uit aan voedsel: dit kan
wel oplopen tot circa 30 of 40 procent.
Het gevolg is dat men ‘gevoelig’ is voor
voedselprijsstijgingen. In 2007/2008
bleek dat tijdens de voedselcrisis. Als
gevolg van onder andere droogte in
graanproducerende landen en hoge
energie- en kunstmestkosten stegen
toen de voedselprijzen sterk. Dat
leidde in verschillende MONA-landen
tot grote problemen die zich uitten in
een ‘Arabische lente’. Mensen gingen
massaal de straat op (voedseloproer)
en uiteindelijk moesten regeringen
het veld ruimen. De vrees is dat oorlog
van Rusland tegen Oekraïne, met de
afsluiting van het Zwarte Zeegebied,
mogelijk opnieuw tot problemen met

Figuur: Volumeaandelen van Oekraïne en Rusland in de wereldhandel en landbouwproducten
(in procenten). Bron: VN, Comtrade, data 2020.

de voedselzekerheid voor de circa 580
miljoen consumenten in de MONAlanden zou kunnen leiden.
AFHANKELIJKHEDEN
In de wereldvoedselvoorziening spelen
Rusland en Oekraïne een belangrijke
rol. Van de wereldwijde graanexport
is 19 procent afkomstig van Rusland
en 9 procent van Oekraïne. Voor
zonnebloemolie ligt dit percentage zelfs
op circa 65 procent (zie figuur).
Nederland importeert voornamelijk
voergranen en oliezaden uit Oekraïne
en, in mindere mate, ook uit Rusland. In
totaal ging het in 2021 om een kwart van
de EU-import uit beide landen en enige
omliggende landen. In hoeveelheden
ging het om 2,3 miljoen ton graan uit
Oekraïne en 22.000 ton uit Rusland. Bij
oliezaden ging het om 0,78 miljoen ton
uit Oekraïne en 46.000 ton uit Rusland
(https://agrotradeukraine.wecr.wur.
nl/introduction). Dat betekent dat de
helft van de import van oliezaden in
Nederland uit Oekraïne afkomstig is.
Verder is van belang dat met name
Oekraïne een belangrijke leverancier van
GMO-vrije granen is, dat verplicht is in de
biologische sector en elders moeilijk te
verkrijgen is. Ter vergelijking: Nederland
heeft een graanareaal van 0,5 procent
van het EU-areaal en 1 procent van de
EU-productie (ongeveer 2 miljoen ton).
Alleen al uit Oekraïne importeren we als

Nederland dus al meer graan dan we zelf
produceren.
Nederland is daarnaast sterk afhankelijk
van kunstmestproductie in Rusland
en Belarus (Wit-Rusland), met name
kalimeststoffen. De oorlog met Oekraïne
heeft daardoor een grote invloed op
de beschikbaarheid en prijzen van
kunstmest. Die afhankelijkheid is minder
groot voor stikstofkunstmest, zoals KAS,
maar de productie daarvan kost veel
energie. Ook stikstofkunstmeststoffen
zijn door de hoge olie- en gasprijzen
aanzienlijk duurder dan een jaar
geleden. De prijs van KAS bijvoorbeeld
is verviervoudigd (zie onder andere de
berichten in de Boerderij).
De hoge brandstofprijzen zullen ook
doortikken op het boerenbedrijf in
de vorm van hogere rekeningen voor
diesel, gas en elektriciteit. Er is ook een
indirect effect: de uitbetalingsprijzen
voor agrarische producten komen
onder druk te staan, omdat de hoge
brandstofprijzen de transport- en
verwerkingskosten van melk en veel
akkerbouwproducten, zoals brood,
suiker, aardappelzetmeel, frites en bier
de winsten van de veelal coöperatieve
verwerkers onder vuur leggen.
DUURZAAMHEID
De crisis rond Oekraïne was voor
de Franse landbouwminister Julien
>>
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Denormandie aanleiding om de
Europese verduurzamingsstrategie
ter discussie te stellen. De EU
zet in op het aanpakken van de
klimaatproblematiek: volgens de EU
Green Deal Roadmap moet de EU in
2050 klimaatneutraal zijn. Voor de
landbouw is dat nader uitgewerkt
in de ‘Van boer tot bord-strategie’
en de ‘Biodiversiteitsstrategie’.
Daarin wordt gepleit voor onder
andere een drastische reductie van
kunstmestgebruik, de halvering van
het nutriëntenoverschot van de bodem
(stikstof), de halvering van het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen
en verhoging van het aandeel van de
biologische landbouw naar circa 25
procent. Eerste berekeningen van de
USDA, Wageningen en de Europese Unie
laten zien dat dit tot een daling van de
productie tussen de 10 en 15 procent
zou kunnen leiden. Ook zouden de
prijzen van voedsel dan fors kunnen
gaan stijgen.

Verduurzaming is niet alleen een
‘kostenpost’, maar is ook hard nodig en
bovendien is het een onderdeel van goed
beheer en de roeping tot rentmeesterschap.

‘Gebed is een machtig wapen’
De oorlog in Oekraïne heeft impact op ons allemaal.
We worden gevraagd de verwarming een tandje later te zetten

Wie productiegroei en verduurzaming
tegenover elkaar zet, creëert gemakkelijk
een schijntegenstelling. Verduurzaming
is niet alleen een ‘kostenpost’, maar
is ook hard nodig en bovendien is
het een onderdeel van goed beheer
en de roeping tot rentmeesterschap.
Volgens de Global Land Outlook 2022
van de VN heeft wereldwijd circa 40
procent van de landbouwgronden met
aantasting van de bodemvruchtbaarheid
en landdegradatie te maken. Ook
in de EU is meer dan de helft van de
bodems niet gezond en verliest de EU
daardoor naar schatting elk jaar 1,25
miljard euro aan landbouwproductie

(Europese Commissie). Verduurzaming
van de landbouwproductie is een
‘must’ voor mens en natuur en niet in
strijd met een voldoende en houdbare
voedselproductie op de langere
termijn. Wel zijn landbouw en voedsel
bijzonder en verdienen ze daarom een
‘status aparte’: de verduurzaming moet
zorgvuldig gebeuren, rekening houdend
met de belangen van consumenten in en
buiten de Europese Unie.
Dr. ir. Roel Jongeneel en drs. Bert
Smit zijn werkzaam bij Wageningen
Economic Research, maar schrijven
deze bijdrage op persoonlijke titel.
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Allereerst is het verschrikkelijk voor de mensen die
persoonlijk getroffen worden door militair geweld. En
voor alle mensen die moeten of willen vluchten. Het is
nooit Gods bedoeling geweest om hiervoor de mens te
scheppen. Persoonlijk worden we door minder vraag en
hoge energieprijzen ook getroffen. Maar dat valt in het
niet vergeleken met wat de mensen in het oorlogsgebied
moeten meemaken. Gebed is een machtig wapen. We
proberen een steentje bij te dragen in de hulp die geboden
wordt, Onze zoon, die ook in het bedrijf ‘Boerstuinbouw’ zit,
heeft bijvoorbeeld twee vluchtelingen in huis opgevangen.
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om uiteindelijk af te komen van het Russische gas. Hoe kijken

De maat in agro techniek

www.boonagro.nl

Ik probeer er dagelijks aan te denken als ik bid. Het gevaar
zit er in dat het ook zomaar weer gewoon wordt. We mogen
zeker ook danken dat wij hier in Nederland in vrede mogen
leven. Dan is al het gedoe over corona, hoe erg de ziekte ook
is, lang niet zo groot als de oorlog die
nu in Oekraïne woedt. We bidden om
vrede voor alle mensen die in oorlog
leven en kracht om alle ellende een
plek te geven. En dat ze in de Vorst
van Pasen mogen geloven!
Gerrit Boers is perkgoedkweker
in ’s Gravenzande.

Bidden voor
rust en vrede
Jan en Mies Meijer
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De oorlog in Oekraïne heeft
geen invloed op het werk
op ons bedrijf, al wordt er
wel dagelijks met elkaar
(begeleiders, deelnemers,
bezoekers) gesproken
over de verschrikkelijke
situatie, waarin de mensen
daar verkeren en dat het
onbegrijpelijk is dat iemand
een ander dat kan aandoen.
In deze oorlog zie je de
verdorvenheid van de mens,
de machtswellust, het
heersen over een ander. De
vloek van Genesis in volle glorie. We zijn dankbaar dat wij in
vrijheid leven, er is vrede en genoeg eten en drinken. Liefde
en omkijken naar elkaar. Het is een leven wat ons gegeven
is. Dagelijks bidden we om herstel van relaties waar ook ter
wereld. We bidden dat machthebbers tot inkeer en juiste
inzichten komen en voor en rust en vrede in de wereld.
Jan en Mies Meijer runnen de zorgboerderij
“De Geitenmeijerij” in Fochteloo.
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Bidden en werken
voor Oekraïne
Jouk Dunnink
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In januari 2020 kwam het bestuur van de Stichting Small
Miracles (kleine wonderen) bij ons met de vraag of wij
opslagruimte wisten of hadden om goederen tijdelijk op
te slaan voor verzending naar hun project in Oekraïne,
waar een jong echtpaar ontwikkelingswerk doet in een
meisjesweeshuis. Wij hebben toen een gedeelte van onze
wagenloods afgetimmerd en beschikbaar gesteld voor
hun stichting. Dat houdt in dat er elke eerste zaterdag van
de maand spullen mogen worden gebracht (zoals kleding
en speelgoed), die ze daar goed kunnen gebruiken. Zodra
de opslag vol is, worden
met behulp van een aantal
vrijwilligers de aangeleverde
spullen uitgezocht, gesorteerd,
verpakt in dozen en kratten,
op pallets gestapeld en dan
op transport gesteld naar
Oekraïne. Vaak in combinatie
met andere stichtingen,
omdat we geen vrachtwagen
vol hebben.
Nu kwam dit in februari in
een stroomversnelling door
de vluchtelingenstroom vanwege de oorlog in Oekraïne. Er
werd nu ook om voedsel, slaapzakken en hygiëneproducten
gevraagd en dat werd massaal aangeleverd. Zoveel dat
er op 19 maart zeventien volle pallets konden worden
afgeleverd. We weten niet hoe deze oorlog gaat verlopen,
maar we bidden elke avond dat de oorlog mag stoppen,
voor de mensen daar en voor alle hulpverleners. We doen
wat we kunnen en leggen het verder in Gods hand.
Jouk Dunnink is voormalig varkenshouder,
bestuurslid van CCA, penningmeester Stichting
Perspectief, boekhouder GKv, vrijwilliger ZOB
en vrijwilliger Thuisadministratie.

Zullen krachtvoer en
kunstmest nog beschikbaar
en betaalbaar zijn?

Breng stijgende
voedselprijzen
in het gebed

Ik schrik ervan dat er toch zomaar ineens weer oorlog kan
zijn en dat zo dicht bij ons. Het houdt me enorm bezig. Ik
ben teleurgesteld in Poetin, hij is niet te vertrouwen en is
uit op alleen maar macht. Iedereen moet wijken die hem in
de weg staat. Oorlog zorgt voor zoveel verdriet en ellende
en angst bij mensen. Gezinnen worden uiteengerukt. Vele
doden onder burgers, dat gaat me aan het hart. Door de
onrust van de oorlog stijgen de prijzen van krachtvoer, wat
invloed heeft op ons melkveehouderijbedrijf. Oekraïne
kan nu moeilijk granen exporteren. Kunstmest is vijf keer
zo duur dan een jaar geleden. Omdat het veel energie kost
om kunstmest te maken en energie door de oorlogssituatie
nu ineens erg duur is. Ook de brandstof voor de trekkers is
een stuk duurder geworden. De melkprijs is ook gestegen,
dat is voor ons positief, alleen staan de marges wel onder
druk. Het is onzeker hoe lang de oorlog gaat duren, ook wat
dit gaat betekenen voor de komende winter als
de koeien op stal krachtvoer
nodig hebben. Zal er dan
nog betaalbaar krachtvoer
beschikbaar zijn?

De oorlog in Oekraïne raakt
iedereen in Nederland. De
gasprijs gaat omhoog, de
brandstof wordt duurder
en bij het boodschappen
doen moeten we meer
betalen voor ons
voedsel. Daarnaast is
het onzeker hoe het
conflict zich verder gaat
ontwikkelen. Komt er
een vredesakkoord,
of gaat de oorlog net
zolang door totdat heel Oekraïne van Rusland is? We
hopen allemaal dat dit niet uit de hand gaat lopen. Op ons
akkerbouwbedrijf hebben we dit jaar extra tarwe gezaaid
omdat de graanprijs flink is gestegen. Verder betekenen
de stijgende prijzen op ons bedrijf dat de kosten voor met
name brandstof en kunstmest gigantisch toenemen. Het
is de vraag in hoeverre die kosten vergoed gaan worden
door stijgende prijzen. De graanprijs is nu wel hoog, maar
voor de prijzen van andere producten zoals aardappels en
uien is het nog maar de vraag of deze hoog genoeg is om de
teeltkosten te vergoeden.

Mennard Hofman

Zelf hebben we weinig invloed
op deze situatie. Het enige
wat we kunnen doen, is
bidden en dat doen we dan
ook. Regelmatig bidden we
als gezin voor een einde van
de oorlog. We bidden voor de
onschuldige slachtoffers in Oekraïne en voor de mannen
die moeten vechten. We bidden ook voor de Russen die
moeten vechten, ook al willen ze niet, ze hebben geen
keuze. We bidden ook voor Poetin dat hij mag inzien dat
dit niet de goede weg is die hij nu gaat. Ook Poetin zal
eenmaal voor Gods troon komen te staan en dan zal ook
hij verantwoording moeten afleggen voor zijn daden.
Tegelijkertijd weten we ook dat het volmaakte hier op
aarde nooit zal komen. Ook dit hoort net als corona bij de
tekenen van de einden der tijden, al weten we niet wanneer
de wederkomst er zal zijn.
Mennard Hofman heeft een melkveehouderij
in Noordhorn.

Wiebren Veen

Gelukkig mogen we ook hierin vertrouwen dat God voor ons
zorgt. Zelf ben ik ervan overtuigd dat er toekomst is voor
de akkerbouw in Nederland omdat de vraag naar voedsel
blijft. Ik voel ook de verantwoordelijkheid om voedsel
te verbouwen nu steeds meer de vraag opkomt of er wel
voldoende voedselzekerheid is. Voor westerse landen
zal het geen probleem zijn wat meer te betalen voor het
voedsel aangezien slechts een klein deel van het inkomen
voor voedsel wordt gebruikt, maar voor landen in Afrika
bijvoorbeeld is de inflatie een ramp. Laten we in ons gebed
om Oekraïne dit ook niet vergeten, want met de stijgende
voedselprijzen zijn hongersnoden in ontwikkelingslanden
vlakbij.
Wiebren Veen is student tuin- en akkerbouw aan de Aeres
Hogeschool Dronten en toekomstig bedrijfsopvolger van
een akkerbouwbedrijf in Steenwijkerwold.

Zomerledendag CCA

Op D.V. zaterdag 27 augustus 2022 wordt er een
‘zomerledendag’ georganiseerd. Tot voor de coronacrisis
werd de najaarsledenvergadering in Putten georganiseerd.
Dit jaar willen we het over ‘een andere boeg gooien’, we gaan
een zomerledendag organiseren. Een belangrijke overweging
hierbij is dat het onzeker is of in het najaar coronabeperkende
maatregelen weer een rol gaan spelen, waardoor het organiseren
van een landelijke dag weer niet door kan gaan. Onze hoop en
verwachting is, dat dit risico in de zomer (eind augustus) een
stuk kleiner is. De zomerledendag wordt gehouden bij Aeres
Hogeschool Dronten. ’s Morgens is er een plenair gedeelte in
het nieuwe hogeschoolgebouw. Tweede Kamerlid Derk Boswijk
(CDA) zal een inleiding verzorgen. Het middagdeel van de dag
zal plaatsvinden bij Aeres Farms in Dronten (heette vroeger:
Schoolboerderij). Het is de bedoeling dat er een rondleiding is en
een workshop wordt georganiseerd (twee keer halve groep).
NB! noteer deze dag alvast in de (CCA-)agenda!

Kernboekje CCA

Op de zomerledendag zal het nieuwe kernboekje van CCA
worden gepresenteerd. Daarin staat wie we als CCA willen zijn:
een vereniging van christenen die zich verbonden voelen met de
agrarische sector. Door middel van portretjes van mensen uit
de praktijk en korte interviews proberen we een inspirerend en
toekomstgericht boekje te maken. Aan het uitbrengen van deze
publicatie willen we ook een ledenwerfactie verbinden.

Rabo ClubSupport 2022

CCA doet ook dit jaar weer mee aan een actie van de Rabobank
Gelderse Vallei in Barneveld, Rabo ClubSupport. In september kan
er weer op onze vereniging worden gestemd. De zomerledendag
en het kernboekje hebben we als bestedingsdoelen voor dit geld
opgegeven. Houd de berichtgeving in de gaten en stem op CCA.
Teksten: Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker CCA)
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Op de koffie

Wie? 	E.J. Bos Diervoeding, met 65 werknemers, een derde logistiek,
een derde in het productieproces en een derde in de
administratie en de verkoop
Waar? Ederveen, Gelderland
Wat? 	Specialist op het gebied van mengvoeders voor varkens, rundvee
en pluimvee in de agribusiness in heel Nederland. Varkens, rundvee,
pluimvee en hobbydieren zoals schapen, geiten, kangoeroes en lama’s

Mengen,
malen, persen
In tijden van voorspoed en vrede wordt in de fabrieken van E.J. Bos Diervoeding
ongehinderd het voer voor het vee van de boeren geproduceerd. Maar hoe zit dat in
tijden van oorlog en epidemie? Bij E.J. Bos Diervoeding in Ederveen praten we over de
impact van de Oekraïnecrisis. Tekst en beeld: Marie Verheij
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Herman van Dijk: 'Je moet als boer goed opletten.'

‘Bij ons is de
boer meer dan
een klant.’
Van heinde en verre zijn de staalgrijze
silo’s van E.J. Bos Diervoeding zichtbaar.
Af en aan rijden grote vrachtwagens uit
alle delen van Nederland. Leeg komen ze
en volgeladen vertrekken ze. De vijftien
rood-grijze bulkwagens zijn van E.J.
Bos zelf: herkenbaar aan het strakke
logo met de tarwe-are. ‘We hebben een
hectische tijd achter de rug: Oekraïne
en de vogelgriep, maar we komen nu in
rustiger vaarwater’, zegt directeur Aart
Uittenbogaard. Zijn zoon Bart, die sinds
oktober vorig jaar in het bedrijf werkt,
knikt instemmend. ‘Toen op 24 februari
de oorlog in Oekraïne uitbrak, was er
paniek. We hielden ons hoofd koel, maar
stopten wel iedere dag energie in het
verkrijgen van de granen en het inkopen
van vervangbare producten, want er
zouden daar de komende maanden veel
mais en zonnebloemproducten vandaan
komen. We wisten niet of we die wel of
niet zouden krijgen.’
LEVERINGSZEKERHEID
Het bedrijf besloot meteen om geen
nieuwe klanten aan te nemen en
geen extra orders te accepteren om
leveringszekerheid te creëren voor de
bestaande klanten. ‘In het begin in maart,
zag het er niet goed uit. Waar moest de
voorraad vandaan komen? Nu oogt het
iets beter: boeren in Oekraïne zaaien
weer en producten lijken de kant van
Europa uit te komen. Gelukkig hebben
we niemand teleur hoeven te stellen.’
Wel houden ze een slag om de arm:
want hoewel de situatie normaliseert,
verwachten ze dat de zeer hoge prijzen
voorlopig aanhouden. ‘De oorlog is nog
lang niet afgelopen. En zolang dat zo is,
blijven we op hoge prijzen zitten, ook wat
energiekosten betreft, vanwege de EUboycot van Russisch olie en gas.’
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Bij E.J. Bos Diervoeding weten ze door
hun lange ervaring en onderzoeken
uitgebalanceerde diervoerders samen
te stellen. Uittenbogaard: ‘We kopen
grondstoffen in en onze nutritiële afdeling
weegt de diervoeding tot op de korrel af.
We mengen, malen en persen en zorgen
er in onze volledig geautomatiseerde
fabrieken voor dat het dier exact krijgt
wat het in alle leeftijdsstadia nodig heeft.
We kopen vitamines en mineralen, olie
en vetten, verwerken heel veel circulaire
bijproducten van de humane sector
(bietenpulp, zonneschroot) en kopen
graan (van internationale handelaren)
om het aan te vullen als we niet genoeg

circulaire producten hebben. Gerst en
tarwe komen bijna allemaal uit Europa,
mais deels uit Europa.’
Vanaf de jaren negentig is het bedrijf
gegroeid, ‘zij het soms met horten
en stoten’, aldus Uittenbogaard. ‘We
maakten de varkenspest mee, de mkz, de
vogelgriep (meerdere keren). Onze visie
op de lange termijn is dat we altijd beter
proberen te presteren als de markt. Onze
doelstelling is om vijf procent harder te
groeien als de markt en dat lukt elk jaar,
waar we dankbaar voor zijn. ‘Wij dragen
de persoonlijke aanpak hoog in het
vaandel’, zegt Uittenbogaard. ‘We willen
>>
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VAN MOLEN NAAR
MENGVOERFABRIEK
Wie kent ze niet: de coöperaties in de
dorpen en steden? Enkele decennia
geleden telde Nederland zo’n 300
mengvoerbedrijven, nu zijn er nog
ongeveer veertig. De geschiedenis van
E.J. Bos Diervoeding gaat zo’n 125 jaar
terug. Rond 1900 begon in het dorp een
zekere molenaar Bos met een molen. Vijf
generaties Bos bouwden de maalderij
uit tot een kleine meelfabriek van
waaruit de boeren in de wijde omgeving
werden bediend. Onder leiding van Aart
Uittenbogaard – eigenaar, samen met
Evert-Jan Bos – is E.J. Bos Diervoeding
nu een middelgrote speler in het land
der diervoedingsfabrikanten met
drie vestigingen: Ederveen, Wijk bij
Duurstede en Den Ham. Pakweg 800
adressen in voornamelijk het midden
en noorden van Nederland voorziet E.J.
Bos van voeding voor varkens, runden pluimvee. Op jaarbasis wordt ruim
300.000 ton mengvoer geproduceerd.
In de jaren negentig schommelde
dat cijfer rond de 50.000 ton. ‘We zijn
behoorlijk gegroeid en dat in een
markt die behoorlijk is gekrompen’,
schetst Uittenbogaard. ‘De totale
mengvoermarkt slonk van 16 miljoen ton
naar 11 miljoen ton.’

>>
een betrouwbare partner zijn, we hebben
vakmensen aan ons bedrijf verbonden.
Onze mensen adviseren boeren en
bouwen een relatie met ze op. Boeren zijn
eenpitters met een verschrikkelijk breed
werkveld. Het zijn vooral gezinsbedrijven,
die een eerlijk advies en goede
voorlichting willen krijgen en dan heb je
mensen nodig die inhoudelijk sterk zijn en
toegevoegde waarde leveren om samen
verder te groeien. Bij ons is de boer meer
dan een klant.’
GEEN ELON MUSK
In de directiekamer van E.J. Bos
Diervoeding is men voorstander van
een autonome groei van het bedrijf.
Niks explosief of hyperig gedoe van
start-ups. Geen Elon Musk in Ederveen.
Langzame groei, stevig staan, stevig
geworteld. Weloverwogen beslissingen
nemen is het devies. Er groeit niks zo
sterk als een eikenboom. Aart: ‘Als je
langzaam groeit, groei je sterk. Daarom
willen we niet hard groeien maar rustig
en weloverwogen, want dan krijg je de
sterkste organisatie en kun je stapsgewijs
je organisatie gaan aanpassen.’ Bart:
‘Mensen willen bij een groeiend bedrijf
werken. Ze willen zich inzetten om

samen iets neer te zetten. Dat merk je
aan onze verkopers, productiepersoneel,
vrachtwagenchauffeurs en dat is bij mij
hetzelfde. Ons streven is om het qua
groei van het afzetvolume vijf procent
beter te doen dan de markt.’ Aart: ‘Niet
groeien is onnatuurlijk, zelfs ongezond.
Dat is in alle facetten van het leven zo.
Maar heel hard groeien past niet in onze
sector. De agrarische sector moet je met
een andere focus benaderen dan heel
veel marketingmodellen. Wij hebben
daar ervaring mee opgebouwd en weten
wanneer we goede partners voor elkaar
kunnen zijn.’
Toch groeit het bedrijf de laatste jaren
zo hard dat er meer productiecapaciteit
wordt gezocht. ‘We zoeken
samenwerkingsverbanden met partners
in de keten die dezelfde mindset
hebben: op gebied van kwaliteit en
klantbenadering. In het verleden zijn
verschillende overnames geweest:
kleinere in de nabije regio, in 2005 een
grotere in Wijk bij Duurstede (waar alleen
rundveevoeders worden geproduceerd)
en in 2020 een gezamenlijke deelneming
in Den Ham. We groeiden met name in
Overijssel en Drenthe en zochten daar dus
productie-uitbreiding. Zij zochten iemand
die omzet in de fabriek kon brengen en
dat gaf een match. Nu exploiteren we
de fabriek gezamenlijk, dit verlaagt de
gemiddelde transportafstand naar onze
klanten aanzienlijk.’
RENTMEESTERSCHAP
Rentmeesterschap is Aart Uittenbogaard
op het lijf geschreven. ‘Wij willen
de christelijke waarden in ons werk
tot uitdrukking brengen, en daarbij
horen integriteit, betrouwbaarheid en
oprechtheid. Mensen waarderen het om
bij een familiebedrijf te werken, waar oog
is voor elkaar, zonder sterke hiërarchie.’

‘Wij verwerken circulaire producten.
Ook dat is een vorm van rentmeesterschap.’

Bij het bedrijf wordt in een zelfontworpen
ploegendienst gewerkt. ‘We draaien 24/6 – we
hebben de zaterdagmiddag als uitloop, op zondag
is het stil. Zes dagen werken en een dag rusten.’ De
vraag hoe hij moet omgaan met rentmeesterschap
in de natuur, vindt hij ‘best een lastige.’ ‘Hoe wij
dat doen? Wij verwerken meer dan enig ander
concurrent circulaire producten. Dat is onze
specialiteit en onze voorsprong op concurrenten.
Waardevolle materialen herverwerken en zo
goed mogelijk valideren van producten die niet
geschikt zijn voor menselijke consumptie is een
vorm van rentmeesterschap.’ Rentmeesterschap
blijkt ook uit de inzet van het bedrijf voor de
klimaatparagraaf van het bedrijf. Over niet al te
lange tijd is er een zonnepark.
Teleurstellend ervaren ze de ontwikkeling ‘dat
veehouders structureel worden afgerekend op
CO2-uitstoot.’ ‘Een hectare snijmais of gras bindt
meer CO2 dan een hectare bos. We vinden dat
dat gewaardeerd moet worden. Een dood bos
bindt helemaal niks. Dus eigenlijk zou je bosbouw
moeten toepassen. Ook hebben we te maken met
een klimaatverschuiving. Door extreme klimaten
heb je regio’s in de wereld waar de productie
wegvalt. Wat we verder met z’n allen onderschat
hebben, is dat we zoveel energie gebruiken dat
hoge energieprijzen overal in doorwerken. We
hebben te maken met een enorme prijsstijging in
de agrarische producten, maar de gevolgen van
de stijging van de energieprijzen zijn net zo duur.
Dat werkt snel door in dure kunstmest. We komen
in een heel nieuwe werkelijkheid terecht, waarin
we niet meer weten wat duur en wat goedkoop is.
Ook gaan we het kunstmesteffect op wereldniveau
merken, al hebben we dat in Nederland niet
meteen door. Als je minder kunstmest strooit,
daalt de opbrengst vrijwel onmiddellijk.’
Er komt een nieuwe standaard, zo beleven ze het
in Ederveen. ‘Eentje van enorm schommelende
prijzen. Zodra er ergens droogte optreedt en
oogsten worden gestrest en beschadigd, zoals
nu in India, dreigen we straks in tekortsituaties
te raken. Misschien worden we door onze
Schepper gecorrigeerd, omdat we op zo’n grote
voet leven en te veel vertrouwen op onze eigen
maakbaarheid.’

COLUMN
De Invloed op je leven
Wat nou als ik nu een boer was in Oekraïne? Dan zou zomaar
(bij voorbaat) mijn oogst weg kunnen zijn. Hieruit blijkt te meer
hoeveel invloed de geboorteplaats heeft op het wel of niet succesvol
zijn in het leven. Ook keek ik laatst naar een programma over getto’s:
iemand die daar geboren wordt, staat al 10-0 achter om überhaupt op
een sollicitatie te mogen komen.
Veel factoren die het succes bepalen, zijn niet beïnvloedbaar door
mensen. Maar als ik voor mijzelf spreek, besef ik dat vaak pas als er een
(internationale) crisis ontstaat. Het boek Job gaat hier ook over, want daarin
staat een discussie tussen Job en zijn vrienden over de oorzaak van het
lijden van Job. God antwoordt dat niemand invloed heeft op het lijden van
Job! Dit doet Hij door vragen aan Job en zijn vrienden te stellen. Door jezelf
dergelijke vragen te stellen, besef je dat het merendeel van je levensloop
bestaat uit factoren waar je nooit invloed op hebt (gehad). Daarom een
aantal vragen voor jezelf om je als agrarisch ondernemer af te vragen
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hoeveel invloed je op het succes van je onderneming hebt:
- Wie laat elke dag de zon opkomen, zodat er fotosynthese in de gewassen
kan plaatsvinden?
- Wie heeft überhaupt de planten en dieren tot leven gebracht die je in je
verdienmodel gebruikt?
- Wie was het die het onmisbare bodemleven heeft doen ontstaan?
- Wie heeft de mineralen in de mijnen vastgelegd, om als (kunst)mest te
gebruiken?
- Wie laat Saharazand met diverse (sporen) elementen over de akkers
waaien, als bemesting voor de gewassen?
- Wie heeft de aardolie in de aardkorst doen ontstaan, zodat machines hun
werk kunnen doen?
- Wie heeft de insecten gemaakt voor de bestuiving van de gewassen?
- Wie heeft ervoor gezorgd dat er zoet water beschikbaar is voor de gewassen?
- Wie bepaalt waar de regen valt?
Natuurlijk is het van belang om de middelen die je toegereikt krijgt
te benutten. Maar dit succes begint dus door de beschikbaarheid van
de middelen, die puur door genade zijn verkregen, en niet door je
eigen inspanningen.

Jo c h e m

Jochem Noordermeer (1997) is zoon van een biologische akkerbouwer in
Middenmeer. Hij studeerde tuin- en akkerbouw en werkt samen met zijn
vader in een maatschap.

Met Gert stoot ook Terschuur
op in de vaart der volkeren
Het is een vertederend tafereeltje, die vijf alpaca’s in het
perkje voor de bungalow van Gert van Putten in Terschuur.
Wel wat anders dan het pluimveebedrijf met 200.000 kippen dat hier tot voor kort huisde. Hij deed het van de hand,
om plaats te maken voor een wijk met 160 woningen. Zo
groeit het dorp in één keer met 30 procent.
Gert, 86 jaar, is een positief ingesteld mens. En ook een
zeer gelovig man. ,,God heeft mij rijk gezegend, ik heb een
mooi leven gehad.’’ Met een permanente glimlach rond
zijn mond vertelt hij in zijn kantoor bij de bungalow, aan
de rand van het bedrijfsterrein, zijn enerverende levensverhaal. Echtgenote Rie (83), met wie hij vijf dochters en een
zoon kreeg, hoort het zwijgend aan. Ze kent haar ‘haantje
de voorste’. Op de muur achter hen is met grote letters een
Bijbeltekst aangebracht: ‘Maar iedere rechtvaardige heeft
de moed van een jonge leeuw’ (Spreuken 28:1).

zo’n schaalvergroting. De afgelopen jaren kreeg buurdorp
Zwartebroek, eveneens gemeente Barneveld, daar al mee
te maken. Vanaf 2016 zijn in nieuwbouwwijk Dwarsakker
ruim 100 woningen en 44 zorgappartementen gebouwd.
De twee dorpen vormen steeds meer eenheid. Vroeger bestond er grote rivaliteit tussen het hervormde Terschuur en
het gereformeerde Zwartebroek. ,,Dat is helemaal over’’,
zegt dochter Linda, op bezoek bij haar ouders. ,, Door de
globalisering vallen onderlinge verschillen weg of worden
kleiner en onbelangrijker. Wat ons bindt, telt nu zwaarder
dan wat ons scheidt.’’

God heeft mij heel rijk gezegend,
ik heb een prachtig leven gehad.
- Gert van Putten (86)

Ingebouwd

Terbroek

Die moed had Gert beslist, toen hij in 1960 aan de Eendrachtstraat begon met een kleine kuikenbroederij. Door
de jaren heen bouwde hij Zonne Ei Farm uit tot een internationaal concern, dat handel dreef met zowel ‘opfok- als
leghennen’, 700.000 in totaal. Alle bedrijven zijn verkocht,
evenals de opstallen en grond in Terschuur; aan de gemeente Barneveld. De gemeente was al langer op zoek
naar een uitbreidingslocatie. In Terschuur is daar dringend
behoefte aan. Zo trekken veel jongeren er weg, terwijl zij
graag in het dorp willen blijven wonen.
Op de plek waar straks een mix van sociale huur- en koopwoningen verrijst, staan nu nog een aantal vervallen loodsen, één ervan is wel 200 meter lang. In de loop van dit jaar
gaat alles tegen de vlakte, de woningbouw start in 2023.
De wijk komt op amper 100 meter van de woning van de
Van Puttens. Daar heeft Rie, ooit een ware kampioen in
het ‘sexen’ van kuikens (1000 per uur), wat moeite mee.
,,Ik ben achteraf opgegroeid, ergens tussen Scherpenzeel
en Achterveld. Dat we nu helemaal ingebouwd worden, is
wennen.’’
Gert vindt het helemaal niet erg. ,,Juist leuk, al die reuring.’’ Wel is hij enigzins beducht voor te veel ‘import’,
want dat tast het karakter van het dorp aan, waar iedereen
elkaar kent en waar de zondagsrust nog heilig is. Het is
ook nogal wat voor een gemeenschap van 1500 inwoners,

Tegenwoordig is er zelfs sprake van ‘Terbroek’. Een vereniging met die naam behartigt de belangen van beide
dorpen. Strikt genomen komt ‘Terschuur-Noord’, zoals de
nieuwe wijk al in de volksmondwordt genoemd, net buiten de dorpskern te liggen. Maar secretaris René Vaarkamp
ziet dat niet als een aantasting van het open gebied. ,,De
Eendrachtstraat is toch al een straat waarlangs Terschuur
en Zwartebroek langzamerhand naar elkaar toegroeien’’,
zei hij na de bekendmaking van de plannen.
Overigens blijven inwoners van Terschuur, dat één cafetaria
heeft, voor bepaalde voorzieningen aangewezen op Zwartebroek. Dáár bevinden zich een supermarkt (Coop), een
dorpshuis, De Belleman, én van oudsher twee kerken, ofschoon Terschuur sinds 2014 een eigen kerk, de Sionskerk,
binnen z’n grenzen heeft.
Het dorp krijgt in de nieuwe wijk óók een nieuw scholencomplex, bestemd voor christelijke basisscholen De Zaaier
(Terschuur) en Het Anker (Zwartebroek); naar verwachting
in 2024 of 2025 . Er is lang naar uitgezien, want de huidige
gebouwen zijn inmiddels afgeschreven. Dat betekent een
groei voor beide scholen, denkt Janneke Maurits, waarnemend-directeur van De Zaaier. ,, De meeste nieuwe inwoners zullen waarschijnlijk kiezen voor een dorpsschool, dan
maakt de identiteit niet zoveel uit.’’

Tiny houses
Nog in de onderhandelingsfase: de bouw van twaalf tiny
houses. Deze komen naast de bijgebouwen die vroeger
naast boerderij stonden. Het initiatief daarvoor is afkomstig van Melanie van de Peut, kleindochter van Gert en
Rie. Voor dat doel richtte zij de Stichting Bakhuisbuurtje
Terbroek op.
Melanie (31) wil zelf het eerste kleine huisje betrekken, dat
moet gaan fungeren als modelwoning. Op dit moment
woont ze, noodgedwongen, in bij haar opa en oma. ,,Ik
huurde een appartement in Zwartebroek. Toen dat werd
verkocht, moest ik eruit. In Terbroek is niets voor jongeren
te koop. De goedkoopste woning kost vier ton. Er is een
groot gebrek aan starterswoningen.’’
Ze benadrukt dat de duurzame tiny houses, met prijzen die
gaan variëren tussen de één en twee ton, op de eerste
plaats bedoeld zijn voor starters uit Terbroek. Bovendien
komt er een terugkoopregeling, zodat de huisjes bezit blijven van de stichting.
Gert is trots op de ondernemingszin van zijn kleindochter.
De hang naar avontuur bracht hemzelf, hoezeer hij ook
verknocht is aan Terschuur (tijdens zijn leven verhuisde hij
drie keer, telkens binnen een straal van een paar honderd
meter), de hele wereld over.

In Terbroek is niets te koop voor
jongeren; de goedkoopste woning
kost 4 ton
- Kleindochter Melanie
In Ethiopië stichtte hij tien bedrijven in voer, meel en broedkuikens, ‘waarvan er drie mislukten en zeven slaagden’.
,,Ik ben 152 keer naar Ethiopië gevlogen.’’In de jaren ‘60
stak hij zijn licht op in Amerika. Hij zag er voor het eerst
vrachtwagens met laadkleppen. ,,Hier sjouwden we toen
nog met zware, houten kisten. De kippenstallen die ik daar
zag, liet ik hier namaken.’’
Tussen de bedrijven door haalde Gert zijn vliegbrevet,
kocht een Cessna (‘een boot vond ik te gevaarlijk voor de
kinderen’) en deed hij enkele uitvindingen, waaronder gedroogde kippenmest. ,,De beste die er is, je hebt in de stal
geen uitstoot van ammoniak meer.’’
Nu is Gert tot rust gekomen. Een beetje. Hij hoopt in elk
geval de bouw van de nieuwe wijk mee te maken, dat wil
zeggen: ,,Zo de Heere wil en wij leven.’’

mei 2022

