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Redactioneel
Op het moment dat ik dit schrijf, heeft 
bemiddelaar Remkes vervolggesprekken 
met boeren gevoerd en waarschijnlijk zijn 
eindrapport al gepresenteerd.
In deze Verbinding staat het onderwerp 
‘stikstof’ centraal. Het zou wereldvreemd 
zijn om daar geen aandacht aan te 
schenken. Net als bij de vorige Verbinding 
hebben we geprobeerd om het onderwerp 
wat ‘op te tillen’. Vanwege de oorlog in 
Oekraïne, ging het vorige nummer over het 
internationale karakter van de Nederlandse 
land- en tuinbouw. In dit nummer leest 
u artikelen over ons voedselsysteem. 
Waarom het lastig is, zowel voor boeren als 
voor burgers om (zomaar) te veranderen. 
Niels Rook en ondergetekende schrijven 
in het hoofdartikel over de reacties van 
CGMV en CCA. U leest verslagen over twee 
Tweede Kamerleden. Pieter Grinwis van 
de ChristenUnie was op werkbezoek in 
Flevoland. Derk Boswijk van het CDA hield 
op de zomerledendag van CCA in Dronten 
een lezing over stikstof.
We gaan op de koffie bij Ruud Zanders 
van Kipster. Hij heeft een uitgesproken 
idee over de plaats van kippen, koeien en 
varkens in de kringlooplandbouw en ons 
voedselsysteem.
Pieter Knijff is landbouwpastor. Hij vraagt 
zich in de Verdieping af waarom ook 
christenen meedoen aan polarisatie. Hij 
doet een oproep om vooral ‘in verbinding’ 
te blijven.
Hermineke Vonk schrijft in haar column 
dat zij en haar man Jan oefenen met 
vertrouwen. Als tegenhanger van 
wantrouwen, waar een samenleving aan 
kapot gaat.

We hopen u met dit nummer te inspireren. 
Veel leesplezier toegewenst!

Agenda

Er worden weer bijeenkomsten gehouden. Houd daarom de websites van 
CGMV en CCA in het vizier.

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

EN NU?
Het zijn maar twee korte woordjes. En nu? 
Wat zullen deze twee woorden de laatste tijd 
vaak gesteld zijn. Bij veel veehouderij- en 
tuinbouwbedrijven of bedrijven die verwant 
zijn met de agrarische sector. Er komt veel 
op de agrarische sector af. Te pas en te onpas 
worden er allerlei eisen gesteld waaraan een 
ieder maar moet voldoen. Vaak heb je het gevoel 
niet begrepen te worden. Werkzaam zijn in de 
agrarische sector is vaak een manier van werken 
en leven, leven en werken met de natuur. Maar 
er worden allerlei opdrachten en beperkingen 
opgelegd door overheden. Maar die opdrachten  
en beperkingen zijn vaak niet te combineren, we 
weten geen weg mee. 

En nu? In de Bijbel komen deze twee woordjes 
ook voor, en wel in psalm 39 vers 8: ‘En nu, wat 
verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!’ David, 
de dichter van Psalm 39, was een eenling, op 
zichzelf teruggeworpen. Hij voelt zich alleen en 
schuldig. Toch heeft hij verwachtingen van de 
God van het verbond. Dat is onze enige houvast 
en troost, dat God trouw is aan Zijn Woord, dat Hij 
niet laat varen het werk van Zijn handen. Met die 
wetenschap kunnen we de tijd die komt aan. Ook 
al is de problematiek in de agrarische sector soms 
groot en al weten we niet hoe het verder moet, 
juist dan kunnen die woorden bovenkomen: ‘Mijn 
hoop die is op U’. En lukt het niet om die hoop 
te zien, om te leven uit die hoop, schakel dan 
hulp in, een buurman, een familielid, een kennis, 
een ouderling of predikant of één van onze PAC-
medewerkers.  

Jan Overeem, voorzitter CCA

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

Overdenking

Wiggele Oosterhoff, beleidsmedewerker CCA
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Het stof dat stikstof 
doet opwaaien

Het	stikstofdebat	werd	de	afgelopen	maanden	in	alle	heftigheid	gevoerd.	Het	heeft	in	het	

land	en	in	de	pers	heel	wat	losgemaakt.	En	dat	zal	nog	wel	even	doorgaan.	CGMV	agrariërs	

en	Contact	Christen	Agrarisch	hebben	op	hun	eigen	wijze	gereageerd.	In	dit	hoofdartikel	

een	toelichting	daarop.	Tekst: Wiggele Oosterhoff en Niels Rook  Beeld: Dreamstime

RECHTVAARDIGHEID
Medio juni publiceerden we een 
persbericht waarin we opriepen tot 
rechtvaardig handelen.
Rechtvaardig voor de agrariërs, voor 
boeren en tuinders die met hart en 
ziel op hun (familie)bedrijven voedsel 
produceren. Die voor hun bijdrage aan 
natuur en biodiversiteit, schone lucht, 
schoon water en een gezonde bodem 
een rechtvaardige beloning willen. De 
vraag van de samenleving naar goedkoop 
en veilig voedsel heeft geleid tot een 
bedrijfsstrategie van kostenreductie en 
schaalvergroting. Bedrijfsbeëindiging 
of verplaatsing, anders produceren of 
andere diensten verlenen, vragen volgens 
ons om een rechtvaardige beloning of 
vergoeding.
Rechtvaardig voor de agrarische sector 
als geheel, met als uitgangspunt: 
één plan voor alle sectoren en heel 
Nederland. Dat eerst het plan voor de 
agrarische sector wordt gepresenteerd en 
pas later voor andere sectoren, ervaren 
we als onrechtvaardig.
Rechtvaardig voor de schepping; de 
bodem, de lucht, het water en de natuur. 
Door ze als rentmeester te beheren en 
goed achter te laten voor de volgende 
generaties.
Het is onze overtuiging dat de overheden 
geroepen zijn om wijs en rechtvaardig 
beleid te voeren. Daartoe willen we hen 
dan ook oproepen.

IEDERS	VERANTWOORDELIJKHEID
Samen met andere christelijke 
organisaties publiceerden we op de 
website van de Protestantse Kerk 
Nederland (PKN) een artikel met als titel 
‘Ieder mens is geroepen om boer te zijn’. 
De verantwoordelijkheid voor de huidige 
stikstofcrisis ligt volgens ons niet alleen 
op het bordje van de boeren en tuinders. 
We zijn allemaal verantwoordelijk. Ook 
burgers moeten kritisch naar hun gedrag 
kijken. Wat koop ik wel of niet? Ga ik met 
het vliegtuig op vakantie of niet? 
Het is onze overtuiging dat er grenzen 

zijn aan de groei. Onze planeet kan onze 
manier van produceren en consumeren 
niet meer dragen.

REACTIES
Jan Overeem reageerde bij de christelijke 
tv-zender Family7 op de boerenprotesten. 
Hij vertelde dat hij zich de heftigheid 
van de reacties wel kan voorstellen. De 
agrarische sector bestaat voor meer dan 
negentig procent uit familiebedrijven. 
Leven, wonen en werken gebeurt op 
hetzelfde boerenerf en aan dezelfde 
keukentafel. De reductiedoelen die het 
kabinet nu voorstelt, hangen voor veel 
agrarische families als een donderwolk 
boven hun bedrijf. Het raakt veel boeren 
en tuinders en hun gezinnen in hun ziel. 
Uitkopen kan voor sommige bedrijven 
een uitkomst zijn. Voor veel andere 
familiebedrijven, die al generaties lang op 
dezelfde plaats boeren, is dat echter zeer 
ingrijpend. 
Daarom riepen we op om veel meer oog 
te hebben voor de aard van agrarische 
familiebedrijven en daar op een 
verstandige manier mee om te gaan.

PASTORALE	HULP
Wiggele Oosterhoff gaf voor de PKN 
een interview over pastorale adviezen. 
Hij adviseerde dominees en pastorale 
werkers om zich in het boerenleven 
te verdiepen, door bijvoorbeeld een 
dag mee te lopen op de boerderij. Ook 
adviseerde hij om een echt en persoonlijk 
gesprek met elkaar te voeren. Het 
publieke debat bestaat vooral uit tweets 
en oneliners, en dat polariseert alleen 
maar. De eigenlijke en achterliggende 
vragen zijn: hoe houdbaar is ons 
voedselsysteem en welke keuzes maken 
we als boeren én burgers? Ga daarover 
met elkaar in gesprek en deel jouw 
persoonlijke zorg en passie. Zorg ervoor 
dat je geen quotes uitwisselt, maar voer 
een gesprek van hart tot hart.
Uit de reacties bleek hoe lastig dat kan 
zijn. In het dagblad Trouw verscheen 
een ingezonden brief waarin (alleen) 

op de kop van het artikel ‘Preek niet 
over stikstof’ werd gereageerd. De 
desbetreffende dominee schreef dat ze 
zich de mond niet laat snoeren. Dat was 
ook helemaal niet de bedoeling van het 
interview. Dat eindigde met de oproep 
om samen te bidden. 
Jan den Boer, coördinator van Pastorale 
Agrarische Coaching (PAC), heeft deze 
ervaring ook. Daar waar het kan en past, 
sluit hij zijn coaching-gesprekken af met 
gebed. Den Boer verwacht dat de impact 
van de voorgestelde stikstofmaatregelen 
lang zal na-ijlen. Er is nog steeds veel 
onduidelijk, veel boerenfamilies weten 
niet (precies) waar ze aan toe zijn. De 
provincies zijn nu aan zet. Hoe snel er in 
de regio duidelijkheid komt, is maar de 
vraag. Er zijn immers Statenverkiezingen 
op komst?

BOERENERF
Niels Rook en Dick van der Horst namen 
Pieter Grinwis (Tweede Kamerlid voor de 
ChristenUnie) mee de polder in. Op twee 
boerenerven in de buurt van Dronten 
ging hij in gesprek met akkerbouwers. 
Aan het einde van de dag organiseerden 
we daar ook een rondetafelgesprek 
waarbij melkveehouders aanschoven. 
De ervaren afstand tussen politiek en 
boerenpraktijk liep als een rode draad 
door deze gesprekken. De aanwezige 
boeren benadrukten dat zij zelf heel 
goed weten wat goed is voor de grond 
en voor de natuur. Zij vragen vooral om 
een helder perspectief. In de gesprekken 
erkennen de aanwezige agrariërs ook 
dat er een stikstofprobleem is. En dat 
er iets moet gebeuren, daar zijn de 
meeste aanwezigen het wel over eens. 
De manier waarop ervaren ze echter als 
zeer moeizaam. Zoals het ging bij de 
presentatie van het eindadvies van het 
Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet 
alles kan altijd overal’, ging het ook weer 
bij de presentatie van de stikstofkaart. 
Er wordt een plan gepresenteerd voor 
alleen de agrarische sector en pas op 
een later moment voor andere sectoren. 

Verbinding | Nummer 3    2022
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Juist dat steekt de aanwezigen. Grinwis 
erkende dat ook. Met de oproep 
‘doorbreek de impasse’ vertrok  Grinwis 
weer naar Den Haag.

ZOMER	VAN	PROTESTEN	
De afgelopen zomer werd gekenmerkt 
door de vele protesten in het land. De 
aanleiding was het stikstofprobleem, 
de presentatie van de stikstofkaart en 
de vele percentages stikstofreductie die 
gerealiseerd moesten worden. Daarbij 
ontbrak het vervolgens aan een eerlijk en 
duidelijk perspectief voor de agrarische 
sector. 
De gevoelde pijn zit echter veel 
dieper bij veel agrariërs. De wetten 
en regels veranderen vaak en daarop 
moeten agrariërs weer reageren met 
investeringen. Vervolgens veranderen 
de wetten en regels opnieuw. Er lijkt 
geen visie  te zijn die duidelijk maakt 
welke kant Nederland met de agrarische 
sector op wil. Als CCA en CGMV hebben 
wij aangegeven dat in de sector en in 
de samenleving de verbinding onder 
druk staat. Belangengroepen van 
boeren en burgers luisteren steeds 
minder naar elkaar. Datzelfde zien wij 
in de politiek, waar ‘tegenover’ soms 
meer het uitgangspunt lijkt te zijn dan 
‘gezamenlijk’. Wij hebben overheden, 
boeren en burgers opgeroepen om 
het verbindende gesprek aan te gaan, 
en samen te zoeken naar werkbare en 
uitvoerbare plannen!

KANARIE
In een interview in het Nederlands 
Dagblad noemde oud-minister Cees 
Veerman het huidige stikstofdebat ‘de 
kanarie in de kolenmijn’. Hij bedoelde 
daarmee dat het stikstofdebat over 
veel meer gaat dan alleen stikstof. 
Het gaat wat hem betreft ook over 
biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit 
en klimaatverandering. En vooral over de 
houdbaarheid van ons voedselsysteem 
en de wijze waarop we dat in Nederland 
(en Europa) hebben geregeld. Volgens 

Veerman is ons voedselsysteem 
broodnodig aan revisie toe. Iedereen is 
daar volgens hem verantwoordelijk voor.
Des te opvallender is het, dat een aantal 
bedrijven niet ingaat op de uitnodiging 
van oud-minister Remkes om hierover 
het gesprek te voeren. Zij wijzen naar de 
boeren en de overheid, en vinden dat 
die samen het huidige stikstofvraagstuk 
moeten oplossen. Kijkend naar hun 
aandeel in het zogenoemde (totale) 
agrofoodcomplex, is kritiek op deze 
afwachtende houding wel te begrijpen. 
Zeker gezien de omzetten én winsten die 
deze bedrijven maken. Het kan toch niet 
ontkend worden dat de enorme invoer 
van stikstof door middel van veevoer uit 
het buitenland een belangrijk onderdeel 
van het probleem is?

TRANSITIE
De reuring in de sector is groot en er 
is nog lang geen rust, er is behoefte 
aan perspectief. En aan een integraal 
plan voor de hele samenleving om 
verder te bouwen aan een land waar 
het goed leven, werken en wonen is. 
Na de presentatie van het plan van 
bemiddelaar Remkes moet er een 
hernieuwde perspectiefbrief komen. We 
hebben met Pieter Grinwis afgesproken 
dat CCA en CGMV het gesprek aangaan 
alvorens die brief besproken gaat worden 
in de Tweede Kamer.

Alles wat we ondernomen hebben in de 
afgelopen tijd is erop gericht geweest om 

mensen met elkaar in verbinding te laten 
zijn, en om het eerlijke en open gesprek 
te voeren over een land waarin ruimte 
is voor agrariërs, met erkenning van 
problemen die er zijn. Dat geeft ruimte 
voor het ervaren van pijn, angst en 
gevoelens van onmacht. Toch moeten we 
erdoorheen, maar dat kan alleen samen. 
We leven in Gods wereld.

Zo staan we aan de vooravond van een 
proces van transitie. We erkennen dat 
dat spannend is. We weten waar we 
vandaan komen, maar we weten nog niet 
waar we naartoe gaan. Het proces van 
transitie kun je daarom nog wel het beste 
vergelijken met het proces: rups-cocon 
-vlinder. Daarbij is het goed om de focus 
te leggen op de cocon. Het oude is al 
weg, maar het nieuwe is er nog niet. In de 
tijd van de cocon worden voorbereiding 
getroffen voor de  fase van ontpoppen. 
Dat vraagt moed en vertrouwen om los te 
laten en mee te gaan in de transitie.

Juist in dit nummer proberen we iets van 
perspectief te geven over de transitie 
waar we voor staan. We zijn op bezoek 
gegaan bij Ruud Zanders (welbekend 
van het Kipster-ei) die pleit voor een 
ander voedselsysteem, met een andere 
plek voor dieren. Daarnaast belichten 
we hoe lastig het is om te veranderen in 
de huidige systemen. Maar er zijn ook 
mogelijkheden, en er is hulp voorhanden. 
En	uiteindelijk	mogen	we	onze	hulp	
van	God	de	Almachtige	verwachten.

‘Bidden is een goede manier 
om samen je zorgen
 van je af te praten’

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/
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CHRISTENEN MAKEN 
HET VERSCHIL!

POLARISATIE
Polarisatie is het proces waarbij 
tegenstellingen tussen groepen mensen 
groter worden. ‘Wij’ tegenover ‘zij’, waarbij 
het wederzijds vertrouwen volledig 
verdwijnt. Zo worden boeren tegenover 
burgers gezet, de stad tegenover het 
platteland en de natuur tegenover de 
landbouw. We zien het overal gebeuren: 
in de media, in de onderlinge gesprekken 
en soms ook in de christelijke gemeente. 
Maar waarom gebeurt ons dit? Wat zegt 
de Bijbel hiervan? En wat kunnen we 
hiertegen doen?

TEGENSTELLINGEN
In de discussie die nu rondom 
landbouw en milieu wordt gevoerd, 
zie ik tegenstellingen steeds groter 
worden. Eén van de oorzaken daarvan 
is, wat ik noem ‘het vertoog’. Ik bedoel 
daarmee de manier waarop wij over deze 
problematiek spreken. Mij valt daarbij een 
aantal zaken op.
-  We spreken vaak over cijfers, maar het 

gaat over mensen.
-  De manier waarop nu wordt 

gediscussieerd in Nederland raakt 
alle landbouwers. Hun trots wordt 
weggenomen en hun vertrouwen 
wordt beschadigd. Maar het echte 
probleem is dat in bepaalde gebieden 

een verandering nodig is om natuur te 
behouden. 

-  Het onderwerp is niet scherp 
afgebakend. Onder de noemer van 
‘het stikstofprobleem’ gaat het ook 
over dierenwelzijn, ruimtegebrek 
in Nederland of over de export van 
landbouwproducten.

Trouwens, ook binnen onze eigen 
gelederen vallen mij twee dingen op.
-  Landbouw is niet alleen een zaak 

van hen die erin werken, landbouw 
raakt iedereen. Het gaat immers over 
onze voeding, onze gezondheid, ons 
landschap, ons milieu en ook over ons 
geweten. Ik bedoel bij dit laatste de 
zorg over hoe wij met dieren, bodem 
en milieu omgaan. Het is begrijpelijk 
dat iedereen wil meepraten. 

-  Onze focus op concurrentie 
en efficiëntie heeft geleid tot 
een eenzijdige benadering van 
functionaliteit. Er was (is?) te veel 
aandacht voor het resultaat en de 
winst, waardoor we de waarde van 
het dier, de bodem en het milieu uit 
het oog zijn verloren. Dit vraagt om 
herbezinning.  Alternatieven met een 
goed en rechtvaardig verdienmodel 
zijn welkom. 

BIJBEL OPEN 
Bovenstaande tekst komt uit een brief 
van Paulus aan de christelijke gemeente 
in Korinthe. Daar is de eenheid ver te 
zoeken. De focus ligt op eigen prestaties 
en status. Paulus zoekt naar verbindingen. 
Hij schrijft dat liefde de bron is van de 
verbinding, die alle verschillen overstijgt, 
en die een Bijbelse opdracht is. Jezus 
was zelf een voorbeeld in het betonen 
van liefde. Hij gaf ons het gebod om lief te 
hebben.
De liefde die Paulus hier bedoelt, is 
dienende liefde. Gericht op God en de 
ander en niet op jezelf.  Liefde voor 
onszelf koestert eigen overtuigingen en 
standpunten: geloof, kerk, politiek of 
belangen in een bedrijf. Dienende liefde 
is niet gericht op het eigen ik, maar op 
God en de ander. Eigenliefde wil bezitten, 
dienende liefde wil geven. Eigenliefde is 
snel afgunstig en maakt de verschillen 
groter, maar dienende liefde wil God 
gehoorzamen en ziet de medemens 
als broeder of zuster. Bij echte liefde 
wordt je hart bedroefd als iemand je 
iets aandoet, in plaats van verbitterd of 
rancuneus. Echte liefde heeft oog voor 
barmhartigheid en rechtvaardigheid, 
heeft oog voor slachtoffers en strijdt tegen 
onrecht.    

VERDIEPING

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze 
laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet 
over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 1 Korinthe 13: 4-7. 
Tekst: Pieter Knijff  Beeld: Unsplash

CHRISTELIJKE OVERTUIGING
Als we één ding kunnen leren van 
de geschiedenis van christelijke 
standsorganisaties dan is het wel dat 
zij op cruciale momenten principieel 
andere keuzes durfden te maken. Nu die 
organisaties er niet meer zijn, dienen we 
vanuit andere organisaties een christelijke 
stem te laten horen om de tegenstellingen 
te overbruggen. Een paar richtingwijzers 
om hier invulling aan te geven:
-  Het is onze christelijke overtuiging 

dat we één zijn in Christus. We zoeken 
naar eenheid in gehoorzaamheid aan 
de Bijbel. Dat doen we als burgers en 
boeren samen. Discussiëren  verandert 
in zoeken naar de juiste oplossing, 
waarbij we respectvol blijven luisteren 
naar de ander, open staan voor andere 
meningen en ideeën, elkaar proberen 
te inspireren en elkaar de tijd geven 
om te veranderen. Dat alles vanuit 
de dienende liefde en de roeping 
om rentmeesters te zijn van Gods 
schepping.

-  Wat we nodig hebben is: wederzijds 
vertrouwen in elkaar, hoop geven en 
toekomstperspectief bieden. Vrijwel 
altijd hebben we dezelfde verlangens 
naar harmonie en hebben we dezelfde 
zorgen over het milieu. Alleen over 
de weg naar de oplossing denken we 
verschillend. Dat heeft te maken met 
eigen capaciteiten, de bereidheid om 
te veranderen en de bereidheid om 
daar offers voor te brengen.

-  Er dient aandacht te komen voor de 
specifieke context van onze agrarische 
bedrijven. Het zijn relatief kleine 
bedrijven, met een grote behoefte aan 
kapitaal, die vaak laag beloond wordt. 
Er is grote onderlinge verscheidenheid 
in grootte, grondsoort, ligging en 
bedrijfstype. Het zijn bijna allemaal 
gezinsbedrijven, waardoor de 
emotionele betrokkenheid met het 
bedrijf, de grond, de dieren en het 
gewas groot is. Vaak is men nauw 
verbonden met de omgeving en de 
regionale cultuur. Voor alle bedrijven 

geldt de noodzaak van een goed en 
rechtvaardig verdienmodel.  

Dat is nogal wat! Ondanks de huidige 
situatie en discussie blijf ik heel positief 
en vol vertrouwen. Ik zie dat veel agrariërs 
druk bezig zijn om te veranderen. Er zijn 
zoveel nieuwe ideeën, werkwijzen en 
inzichten. Dat stemt mij hoopvol. Het is de 
uitdaging om dat goed te uit te dragen. 
En vooral, blijf in verbinding. Ga door om 
roeping en werk met elkaar te verbinden. 
Ga door met het zoeken naar verbinding 
met God en met de ander!

Pieter	Knijff	is	werkzaam	
als	pastoraal	werker	
in	de	gemeente	
Nij	Altoenae	en	
Kollumerzwaag.	

Daarnaast	doet	hij	
aan	landbouwpastoraat,	

geestelijke	verzorging	voor	hen	die	
werkzaam	zijn	in	de	landbouw.	
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Het is een warme dag in Beuningen. Het 
erf bij de grote schuren van Kipster is 
bijna leeg. Kipster, revolutionary farmers, 
staat in het blijkbaar onvermijdelijke 
Engels op de wit en grijze schuren 
vermeld. Door grote ramen kun je witte 
kippen zien lopen, buiten lopen ze achter 
gaas. ‘Niet voeren’ staat op een bordje. 
En dat is nodig, want normaal gesproken 
staan de schuren van Kipster elke dag 
vanaf tien uur open voor iedereen die een 
kijkje willen nemen bij de meest dier-, 
milieu- en mensvriendelijke kippenstallen 
ter wereld. Dat laatste zegt Ruud Zanders, 
een forse man met golvend, grijzend 
haar en een licht ironische blik. Hij is 
afkomstig uit een familie van traditionele 
kippenboeren in Venray.
Binnen is een bezoekersruimte met 
uitleg over het Kipster-systeem. Ook 
van hieruit is er zicht op in het zand 
rondscharrelende kippen, tussen 
boomstronken en houten namaakbomen 
door. “De burger kan vaak niet zien wat 
er allemaal gebeurt in de stal”,  legt 
Zanders uit. “Dat heeft goede redenen, 
hygiënische bijvoorbeeld, maar het is wel 
jammer. Maar vanwege de vogelgriep is er 
nu helaas een bezoekersverbod.” Hij laat 
graag zien hoe het werkt in zijn stallen, 
en vooral hoeveel anders het is dan in de 
reguliere pluimveehouderijen. Ooit was 
hij zelf zo’n reguliere kippenboer. 
“Ik ben opgegroeid in de 
pluimveehouderij en heb het bedrijf 
destijds samen met mijn broer 
overgenomen van mijn ouders. We 

zijn gaan groeien, want we hadden 
thuis geleerd dat dat moest. Ook in 
Wageningen leerde ik niet anders. We 
hadden een omzet van 40 tot 45 miljoen. 
Maar we gingen failliet. En toen dacht ik: 
wat had ik dan moeten doen? Nog meer 
groeien? Maar groei is op de lange termijn 
geen oplossing, het is zelfs onhoudbaar.”
In 2012 ging Zanders zich verdiepen in de 
systemen achter voedselproductie, en de 
rol van dieren daarin. De komst van een 
aantal Afrikanen die hij rondleidde bij 
Nederlandse puimveebedrijven, opende 
hem de ogen. “Wij zijn in Nederland trots 
op ons efficiënte voedselsysteem, maar 
die Afrikanen vonden dat dus helemaal 
niet efficiënt. ‘Als wij goede mais hebben, 
is dat bestemd voor mensen’, vertelden 
ze. ‘En jullie voeren dat aan dieren? 
Dan zet je dus twee en een halve kilo 
plantaardig eiwit om in één kilo dierlijk 
eiwit. Dat is toch niet efficiënt?’”

KRINGLOOP
Eigenlijk is dat niks nieuws, weet Zanders. 
“Onze opa’s en oma’s deden niet anders. 
Zij voerden de kippen met restafval dat 
voor mensen niet meer eetbaar was. 
Restjes van tafel, groenteafval. Maar 
door de welvaart zijn wij dat uit het oog 
verloren.” Zanders ging op zoek naar voer 
dat geschikt was voor kippen maar niet 
voor mensen. Hij kwam onder meer  uit bij 

restafval van bakkerijen. Kipster-kippen 
eten afgekeurde en mislukte beschuiten, 
crackers, rijstwafels en eierschalen. 
“Dat is het kringloop-principe: met een 
efficiënt systeem waarin dieren alleen 
gevoerd worden met producten die 
mensen niet kunnen of willen eten, kun 
je in principe wel tien miljard mensen 
voeden. Vroeger hielden we alleen koeien 
op drassige veenweide. Daarom zijn er in 
Friesland en Noord-Holland nog steeds 
zo veel koeienboeren. Dat land is minder 
of niet geschikt voor landbouw maar er 
groeit wel gras en koeien kunnen dat gras 
omzetten in eiwit dat geschikt is voor 
menselijke consumptie.”
Het kringloopprincipe is heilig voor 
Zanders en dat betekent ook dat hij buiten 
het reguliere systeem is gaan staan en 
zijn eigen systeem heeft gebouwd. “Je 
moet beginnen met een nieuw wit blad, 
en met je rug naar de consument gaan 
staan. Want iedereen weet: de burger 
wil biologisch en kringloop maar de 
consument wil goedkoop. Je moet eerst 
kijken naar hoe het goed en houdbaar 
kan. Daarna ga je kijken wie je product 
wil afnemen. In ons geval was dat de Lidl, 
en een inkoopcoöperatie die werkt voor 
onder andere de Efteling, Kwalitaria en 
cateraar Albron. Je moet als boer zelf 
kiezen hoe je wilt werken, en zelf zorgen 
voor een afnemer.”

Wie	regelmatig	bij	Lidl	winkelt,	kent	de	blauwe	eierdozen	van	Kipster.	Ze	kosten	meer	

dan	andere	eieren	maar	er	is	een	markt	voor.	Ruud	Zanders	is	een	van	de	drijvende	

krachten	achter	Kipster.	Verbinding	zocht	hem	op.	Tekst: Ineke Evink Beeld: Kipster

 

Wie?   Kipster,	met	45	werknemers,	die	samen	20	fte	vol	maken.		
De	helft	daarvan	is	operationeel	bezig	met	de	kippen	de	eieren		
en	de	gezondheid	van	de	kippen.	De	andere	helft	werkt	aan	
(internationale)	expansie.

Waar?		 Kipster	heeft	twee	farms	in	Beuningen	en	een	in	Venray 
Wat?		 		Kipster houdt kippen met veel aandacht voor duurzaamheid en het 
 welzijn van de kippen, met een gesloten kringloop en voor een goede prijs.

Op de koffie

Kipster-ei 
is een blij ei
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Kipster heeft nu drie bedrijven, één 
staat er in Venray en twee nieuwe 
in Beuningen. Er zijn plannen voor 
uitbreiding in België, VK en Frankrijk, 
en in de Amerikaanse staat Indiana.   
Ruud Zanders heeft Kipster samen 
met Styn Claessens, Maurits Groen 
en Olivier Wegloop opgericht.
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NIET BIOLOGISCH
Kipster heeft geen biologisch keurmerk. 
Zanders legt uit dat biologisch kippen 
houden, strijdt met zijn uitgangspunt de 
kippen alleen te voeren met grondstoffen 
die niet geschikt zijn voor mensen. 
Ook, of misschien wel juist, biologische 
granen en mais kun je beter als mens 
zelf opeten. De reststromen die Kipster 
de kippen voert, kunnen biologische of 
gangbare reststromen zijn, dat wordt niet 
gescheiden. 
Zanders: "Bovendien zou je voor dit 
aantal dieren tien hectare grond moeten 
hebben om de dieren op te laten lopen. 
Pas dan mag je het wettelijk ‘vrije uitloop’ 
of ‘biologisch’ te mogen noemen. Terwijl 
iedere kippenboer je kan zeggen dat ze 
daarvan maar een heel klein gedeelte 
benutten. Dat is een onzinnige regel en 
daar doen we niet aan mee.”
Met de Dierenbescherming ging het 
gesprek een stuk beter. Kipster heeft 
een combinatie van een binnentuin met 
een buitentuin. “De kip is van oorsprong 
een bosvogel, dus ze hebben behoefte 
aan schaduw en onderdak. En aan hout, 
denken wij, vandaar die boomstronken 
en namaakbomen. De dieren kunnen 
naar buiten lopen zo vaak ze maar willen. 
Ze lopen ook graag in zand en nemen 

graag een zandbad. Ook dat kan hier. De 
Dierenbescherming was heel tevreden, 
vandaar onze drie sterren.”
De kosten zijn er ook naar, een ei kost 
in de winkel meer dan dertig cent per 
stuk. “Ja, Kipster-eieren zijn niet de 
allergoedkoopste, maar ze zijn niet 
duur. Ze kosten net zo veel als vrije 
uitloopeieren. In onze eieren is alles 
verrekend, en dan is dit de prijs. Dit 
systeem is houdbaar, terwijl we met 
andere productiemethodes de aarde 
uitputten. Die methode was goed in 
de tijd dat ze ontstaan is, maar tijden 
veranderen. Met onze manier van 
consumeren hebben we drie en een halve 

planeet nodig. Dat is toch niet vol te 
houden? Idealiter gebruikt een mens per 
dag niet meer dan twintig gram dierlijk 
eiwit. Je kunt dan dus twee eieren per 
dag eten, als je daarnaast maar geen 
zuivel of vlees meer eet.”
Bovendien is ons voedselpakket al heel 
goedkoop, zegt Zanders. “Wij geven 
gemiddeld acht procent van ons budget 
uit aan voedsel. In andere landen is dat al 
snel twintig procent. Maar feitelijk is het 
een politiek probleem hoe betaalbaar ons 
eten is. De markt is te machtig geworden, 
het is een race naar de bodem. Net 
als in de zorg de marktwerking veel te 
groot is, geldt dat ook voor ons voedsel. 
Zorg, voedsel en ook elektriciteit zijn 
basisbehoeften. Die kun je niet alleen aan 
de markt overlaten”. 

VEGANISTISCH
Maar er is meer. Zanders twijfelt eraan 
of dieren houden eigenlijk wel ethisch 
verantwoord is. “Ik ben zelf inmiddels 
veganistisch gaan leven, ook omdat ik me 
ben gaan verdiepen in het gevoelsleven 
van dieren en hun intelligentie. Wist je dat 
een broedende kip al communiceert met 
het kuiken in het ei? En mag je een kalf 
bij een koe weghalen, alleen omdat jij de 
melk wilt hebben? Om over de slacht nog 
maar te zwijgen.”

Maar Zanders wil zijn visie niet opdringen en 
Kipster blijft gewoon bestaan. “Ik ga niet vanaf de 
zijlijn roepen dat iedereen veganist moet worden. 
Dat gaat toch niet gebeuren. Dan kan ik beter 
werken aan een goed systeem van dierenhouden, 
aan bewustwording en de wil om te delen. Bij 
Kipster vergassen we de haantjes bijvoorbeeld 
niet, dat vind ik ethisch niet verantwoord. Er 
worden in Nederland 45 miljoen haantjes per 
jaar vergast! Wij laten ze gewoon opgroeien. 
Er zit natuurlijk lang niet zoveel vlees aan als 
vleeskuikens, maar dat is dan maar zo. Ze worden 
samen met de uitgelegde kippen geslacht en 
het vlees wordt verwerkt tot Kipster-balletjes. 
Normaal gaat twee derde van alle uitgelegde 
kippen naar Afrika, daar willen ze die wel hebben. 
Maar daarmee verstoor je wel de Afrikaanse 
markt, dat kan ook niet de bedoeling zijn.” 
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COLUMN 
Vertrouwen krijgen 
werkt besmettelijk
‘In dit potje zit het wisselgeld voor de douche!’ Het was een in het oog  
springend briefje op de camping waar ik deze zomer een paar dagen was.  
Het vertrouwen dat in deze tekst doorklonk, deed me wat. Uiteraard liet ik 
het douchehokje zonder haren in het putje en met een droge vloer achter.  
Zo werkt dat. Wanneer je vertrouwen krijgt, maak je ook een gebaar terug.

‘Ik heb maar één afspraak voor dit hele schooljaar: We doen allemaal normaal, 
ik ook.’ Klaas Jan, mijn directe collega, uit de tijd dat ik nog in de gymzaal 
werkte, begon het jaar altijd met deze ene regel. Het was een groot contrast 
met de rest van de gymsectie, die een A4 vol met regels en afspraken had: 
juiste kleding aan, gymschoenen verplicht, bij blessure willen we een briefje 
van je ouder(s), enzovoort. Klaas Jan geloofde in het principe dat je door 
vertrouwen te geven, vertrouwen krijgt. Het werkte! 

Ik leefde op van die simpele tekst op dat potje op de camping. Zo eenvoudig 
kan het dus zijn. Wat verlang ik naar een cultuur van vertrouwen, waarin we 
het beste met de ander voorhebben, geloven dat ‘de meeste mensen deugen’ 
en dat de ander dus ook het beste met ons voorheeft. Helaas is er veel stuk 
gegaan in de relatie tussen overheid en onze sector. Het is soms moeilijk, zelfs 
haast onmogelijk om te geloven dat de politiek het beste met ons voorheeft. 
Wantrouwen heeft helaas nog nooit een relatie hersteld. Wantrouwen maakt 
de ander tot object en ziet de mens erachter niet meer. Helaas gaat het dan 
vaak van kwaad tot erger. 

Ik verlang er naar om het vertrouwen te herstellen. Dat kan ik niet voor een 
ander doen. Ik kan het zelfs niet van een ander verwachten, maar ik kan wel 
zelf die keuze maken. Ik oefen met onze gasten van de B&B. Gasten hoeven 
zich niet te identificeren. Er staat een potje voor de drankjes uit de koelkast en 
bij de souvenirs. En wanneer ze zeggen het geld voor de overnachtingen over 
te maken, ga ik ervan uit dat ze dat ook doen. Het werkt!

En Jan en ik oefenen vertrouwen in de huidige onzekerheid. Geen naïef 
vertrouwen, een kritische blik lijkt me passend en gezond, maar we kiezen 
bewust tegen een houding van wantrouwen. Wantrouwen maakt de 
maatschappij kapot. 

Hierbij helpt het dat we geloven in een God die te vertrouwen is en die altijd 
boven de situaties staat. Zijn werk gaat door, ‘wat de toekomst brenge moge…’

Hermineke Vonk (1971) runt samen met haar man een veehouderij (100 
koeien) en een B&B/groepsaccommodatie in Goudriaan (Zuid-Holland). 
Daarnaast is ze als docent, trainer, coach en auteur actief onder haar eigen 
naam hermineke.nl, binnen kerk, school en de agrarische sector.

He rm i n e k e
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Innovatie is geen heilige graal
Hij	moest	het	wel	over	stikstof	hebben.	Derk	Boswijk,	
Tweede	Kamerlid	van	het	CDA,	gaf	tijdens	de	
zomerledendag	van	Christen	Contact	Agrarisch	(CCA)	in	
Dronten	uitleg	over	stikstof.	De	titel	van	zijn	verhaal	was:	
‘Feiten,	fabels	en	reflectie	over	stikstof’.	
Tekst: Wiggele Oosterhoff Beeld: Caroline Oosterhoff

In sneltreinvaart schetst Boswijk een aantal feiten over stikstof. 
De stikstofdiscussie gaat over twee verbindingen: NH3 (ammo-
niak) en NOx (stikstofoxiden). Tussen 1990 en 2019 is de uitstoot 
van stikstof door de landbouw met 68% afgenomen. Maar sinds 
2012 vindt er nauwelijks nog reductie plaats. Door het afschaffen 
van het melkquotum steeg de uitstoot in de rundveehouderij zelfs 
weer wat. Volgens Boswijk zijn zowel metingen als modellen be-
langrijk. Metingen zijn momentopnames, modellen laten trends 
zien. Het liefst willen we (nog) meer meten, zowel op bedrijven als 
in natuurgebieden, om precies(er) te weten hoeveel er wordt uit-
gestoten en waar het neerkomt. Het CDA organiseerde in februari 
van dit jaar, samen met professor Wim de Vries van Wageningen 
UR een webinar over stikstof. Volgens Boswijk een aanrader als je 
meer over stikstof wilt weten.

PAKKET VAN MAATREGELEN
Boswijk ergert zich aan de slechte communicatie van het kabinet, 
over al het nepnieuws op sociale media en hoe daar in de politiek 
mee wordt omgegaan. Datzelfde geldt ook voor eenzijdige 
oplossingen die worden gesuggereerd. ‘Maak van het verkleinen 
van de veestapel geen doel, de grootte van de veestapel in 
Nederland is de uitkomst van een pakket aan maatregelen dat we 
met elkaar afspreken’, aldus Boswijk. Dat pakket bestaat volgens 
hem uit vier delen. 

1) Managementmaatregelen. In praktijknetwerken van boeren 
blijkt dat boeren zelf op het bedrijf veel kunnen en willen doen. 
Boswijk: ‘Gebruik dat vakmanschap van boeren om samen aan 
oplossingen te werken’. 
2) Extensiveren. Veel boeren die Boswijk spreekt tijdens zijn vele 
werkbezoeken willen best extensiveren en dieren wegdoen. 
‘Maar zorg er dan voor dat ze met minder dieren toch een goede 
boterham kunnen verdienen.’ 
3) Innovatie. Boswijk waarschuwt tegen te hoge verwachtingen. 
‘Veel innovaties in het verleden, hebben tot investeringen geleid. 
Om die investeringen terug te kunnen verdienen, gingen boeren 
groeien en/of intensiveren. Innovatie is dus niet de heilige graal.’
4) Stoppen. Omdat veel boeren geen opvolger hebben, zullen 
er de komende jaren boeren stoppen. Met een goede regeling 
kan de overheid dat stimuleren. ‘Stoppers geven ruimte aan de 
blijvers. De grond die vrijkomt, kan andere boeren helpen om te 
extensiveren.’

GEBIEDSAANPAK
Hoe nu verder? Voor het CDA van Derk Boswijk is het belangrijk 
dat de gesprekken bij bemiddelaar Remkes zonder taboes 
worden gevoerd. ‘We moeten er samen uitkomen. Anders 
hebben we groot probleem in dit land,’ zegt Boswijk. ‘En 
vervolgens moeten we in de regio met elkaar in gesprek over 
de concrete uitwerking.’ Hij vindt het jammer dat de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) een aantal jaren geleden is opgeheven. 
‘Die mensen, met kennis van en ervaring in de regio, hebben we 
nu hard nodig.’

Wat wel kan
Met spanning hebben CGMV agrariërs en CCA gewacht op het 
rapport van Johan Remkes. En niet tevergeefs. De nieuwe 
minister van landbouw Piet Adema krijgt hiermee een goede 
voorzet.
Wat vooral in zijn presentatie aanspreekt, is de waardering voor 
de agrarische sector, het begrip voor de wanhoop en frustratie 
van de boeren over niet alleen de stikstofkaart, maar het 
landbouwbeleid van de afgelopen jaren als geheel. Het doet 
goed om te zien dat Remkes werkelijk geraakt is door wat hij 
bij de boeren heeft gezien. Het doet ook goed om te horen dat 
hij nadrukkelijk afstand neemt van de idee dat boeren de grote 
stikstofvervuilers zijn.
Maar zijn rapport bevat geen halve maatregelen. Het kabinet 
moet de uitstoot van 500 tot 600 piekbelasters binnen een jaar 
beëindigen en de stikstofuitstoot in 2030 halveren, in ieder 
geval voorlopig. Tot die piekbelasters behoren niet alleen 
boeren maar ook bedrijven. Zij moeten maximaal en ruimhartig 
gecompenseerd worden, aldus het rapport.
De stikstofkaart gaat wat Remkes betreft van tafel, evenals 
de kritische depositiewaarde. Er moet gekeken worden naar 
emissie, niet naar depositie. Verder wordt het land verdeeld in 
vier zones waar afnemend (intensieve) landbouw beoefend mag 
worden.
Het vergt tijd om de 25 aanbevolen maatregelen uit het rapport 
op hun merites te beoordelen. De vraag is ook in hoeverre de 
voorstellen daadwerkelijk door de ministers Adema en Van der 
Wal worden overgenomen. Vast staat echter dat de agrarische 
sector door Remkes serieus genomen is. Dat biedt perspectief.

advertentie
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De stikstofkaart 
is een valse start
De boerderij van Henk en Ineke van Renselaar ligt in een zee 
van akkers met gerst, tarwe, aardappelen en bieten, tussen 
Dronten en Lelystad. Het erf is aan kant en de schuur ingericht 
als kantine, want er komt bezoek vanmiddag. Pieter Grinwis, lid 
van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, komt langs. Het is 
enkele weken na de presentatie van de beruchte stikstofkaart 
van minister Christianne van der Wal. Behalve Nieks Rook 
van het CGMV, Dick van der Horst en Bert Berghuis van CGMV 
agrariërs komen er ook boeren uit de omgeving. Grinwis heeft 
wat uit te leggen. Waarom is deze stikstofkaart er gekomen? 
Waarom stuurde CU-minister Henk Staghouwer een brief van 
vijftig kantjes met wollige taal maar zonder perspectief? En hoe 
nu verder? 

MOGELIJKHEDEN 
Grinwis ziet talloze mogelijkheden voor de landbouw maar 
dan moet de overheid niet duwen maar trekken, door prijzen 
en vergoedingen voor natuurbeheer. Onvermijdelijk komt de 
stikstofkaart weer ter sprake. Het grote probleem is volgens 
Grinwis dat de stikstofdepositie wordt gezien als doel en niet 
als middel. “Het gaat om natuurherstel, om de waterkwaliteit 
en het klimaat. Niet om stikstofreductie op zich. De kritische 
depositiewaarde is geen heilige graal.” De kaart is een valse 
start. Niet alleen de landbouw, maar alle grote stikstof-
uitstoters hadden moeten worden meegenomen. En dat niet 
alleen, vindt Grinwis, het toezicht en de handhaving van de 
industrie moet beter.

IMPASSE DOORBREKEN 
Het tweede deel van de middag vindt plaats op de boerderij 
van Peter De Regt. Zijn broer Tejon boert even verderop. Er 
schuiven een paar jonge boeren aan: Jolle de Haan heeft een 
kringloopboererij in Enumatil, Harjan Veerman uit Rouveen 
boert op veenweide, en Jouke Hofman heeft een melkveebedrijf 
in Groningen. Opnieuw gaat het over de toekomst van het 
boerenbedrijf en over de stikstofplannen van de overheid. 
Het belangrijkste is dat de impasse wordt doorbroken. Daar 
zijn genoeg goede ideeën voor, zoals de vergoeding voor 
natuurbeheer. Maar Jolle de Haan zit niet te wachten op 
subsidies: “Geef mij de vrijheid om zelf de stikstofuitstoot 
te verminderen, daar zijn mogelijkheden genoeg voor. Het 
vergunningensysteem helpt daar alleen niet bij.” Boeren gaan 
nu extra vee houden om hun latente ruimte te gebruiken. Dick 
van der Horst: “Stimuleer de boeren om te doen wat goed is, in 
plaats van hen een tik op de vingers te geven.”	

Lees	de	hele	reportage	op	cgmv.nl/nieuwsbericht

Tekst: Ineke Evink

Presentatie CCA
Na een nieuw logo heeft CCA nu ook nieuwe banners en 
‘beachflags’. Op de zomerledendag in Dronten waren ze voor 
het eerst te zien. Van beide hebben we een veehouderij- en 
een akkerbouwvariant, met respectievelijk koeien in de wei en 
enkele koolgewassen. 

CCA werd uitgenodigd om zich te presenteren tijdens de open 
dag van Arie en Anneke van Vliet in Jirnsum (Friesland). Zij 
stelden hun nieuwe bedrijf open voor publiek. Jouk en Hannie 
Dunnink vertelden geïnteresseerden over het werk van CCA. 
Dank!

Tekst: Wiggele Oosterhoff

Verslag van twee regionale 
bijeenkomsten
Net voor de zomervakantie konden we nog twee bijeenkomsten 
houden. Eén in Oost met ongeveer twintig aanwezigen en 
één in Noord met ongeveer dertig aanwezigen. Op beide 
bijeenkomsten hebben we met name met elkaar gesproken over 
alles wat te maken heeft met stikstof. We merkten zo duidelijk 
dat dit de hele sector enorm bezighoudt. We wisselden hierover 
van gedachten zodat iedereen zijn hart kon luchten.

TWIEGWEERD
Op woensdagavond 29 juni was de regio Oost op bezoek bij 
geitenboerderij Twiegweerd in Zalk. Op dit bedrijf worden 
3000 geiten gemolken. De familie Fokker heeft daarbij hulp van 
een echtpaar dat grotendeels het melken voor zijn rekening 
neemt. Net als op veel andere bedrijven is de kostprijs voor de 
geproduceerde melk gestegen. Ook de opbrengstprijs steeg, 
maar niet evenredig. Hopelijk komt hier spoedig verbetering in. 
De heer Fokker vertelde van alles over de hele bedrijfsvoering 
van zijn bedrijf, en daarna konden we het allemaal met eigen 
ogen bekijken. Al met al was het een leerzame avond. Het was 
fijn om elkaar weer te ontmoeten.

ALBERTSMAHEERT
Op donderdagavond 7 juli was de beurt aan regio Noord. We 
waren te gast bij B&B Albertsmaheert in Noordwolde. Het 
bedrijf ligt op een mooie locatie. Jouke Havinga heeft ons deze 
avond bijgepraat over zijn werk als agrarisch makelaar. Zijn 
bedrijf is breed van opzet en is onder meer actief op het terrein 
van bemiddeling, onteigening, bedrijfsverplaatsing en taxaties. 
De makelaardij is actief in heel Nederland. De heer Havinga 
liep alle facetten bij langs en gaf tips waarop te letten. Hij heeft 
op een boeiende manier veel verteld over de makelaardij, 
en eindigde met de volgende wijsheid: “Met verantwoord 
rentmeesterschap blijft er liefde voor de boer!” 
We kunnen terug zien op twee waardevolle avonden. Hopelijk 
blijft corona ver van ons zodat we na de zomervakantie weer 
mogelijkheden krijgen om dit soort activiteiten te organiseren.

Tekst: Dick van  der Horst 

Jan-Olaf Tjabringa is 
erfcoach in Overijsel
Hij helpt boeren helpen bij de bedrijfsvoering en bij een 
verandering daarin.
“De vraag die wij als erfcoaches krijgen, luidt vaak: kun je even 
meedenken? Soms willen mensen alleen hun verhaal kwijt, daar 
begint het vaak mee. En dan komen de vragen: waar heb ik nog 
grip op, en waarop niet? Sommige boeren zijn daar uit zichzelf 
mee bezig, en anderen niet. Dat laatste is jammer want je moet 
aan de bak als ondernemer. En dat stimuleren, daarbij helpen, 
dat is de rol van de erfcoach.
In Overijsel werken twaalf erfcoaches, elke gemeente heeft 
een erfcoach. Als groep van twaalf hebben we nu 1750 erven 
bezocht, zowel particulier als in de meeste gevallen agrarisch. 
We worden betaald door de provincie maar werken volstrekt 
onafhankelijk. Er gaat geen informatie over de erfeigenaren 
naar de provincie, we melden alleen de aantallen erven waar 
we zijn geweest, en de belangrijkste onderwerpen waarom 
erfeigenaren contact zoeken, zodat de provincie weet waarop ze 
zich moeten richten. 
Soms hebben we maar één gesprek, soms geven we een tip 
voor een contact dat hen verder kan helpen of een regeling 
waarvan ze gebruik kunnen maken. Maar vaak hebben we ook 
meer gesprekken, zoals wanneer er persoonlijke zorgen zijn. 
We komen soms schrijnende gevallen tegen, maar ook heel 
optimistische mensen. Je kunt daarom niet in zijn algemeenheid 
stellen dat het slecht gaat met de agrarische sector. Daarvoor 
zijn de onderlinge verschillen te groot. 
Het heeft ook te maken met ondernemerschap. Er zijn boeren 
die graag een al bestaand plan tegen ons aan willen houden. 
Daar gaan we dan over in gesprek. ‘Waarom wil je een camping? 
Ben je goed met mensen, of eigenlijk niet?’. Want het plan moet 
wel bij jezelf passen. 
Of boeren hun aanpak willen veranderen, wisselt sterk. Het 
heeft vooral te maken met de noodzaak daarvoor. Als je weinig 
financiering onder je bedrijf hebt, is de noodzaak tot veranderen 
niet groot. Maar als je een dynamisch bedrijf hebt dat stevig is 
gefinancierd en meer afhankelijk is van de markt, dan moet je 
sneller mee met veranderingen. 
Ik vind het bijzonder dat er zoveel agrariërs zijn, maar dat ze in 
de bedrijfsvoering en uiteraard ook persoonlijk allemaal enorm 
van elkaar verschillen. Om het te beperken tot de veehouderij: 
het aantal dieren verschilt, hoeveel grond de boer tot zijn of 
haar beschikking heeft, of ze grote of kleine leningen hebben, of 
ze mest moeten afvoeren of niet, hoeveel melk de dieren geven. 
En wonen er nog ouders op het erf, zijn ze vrijgezel of niet? Elk 
bedrijf is uniek. En dat is leuke aan dit werk.”

Zie	ook	digitaleerfcoach.nl	en	Betoog	op	pagina	18)



ANDERS GAAN BOEREN 

HOE KOMEN BOEREN BIJ 
MOVAERES TERECHT? 
“Dat gaat meestal via mond-tot-
mondreclame, adviseurs, banken, 
leveranciers en notarissen. Ondernemers 
die bij Movaeres aankloppen, krijgen 
hulp bij doorgroeien of koerswijziging, 
we kijken samen met hen naar de vraag 
hoe het familiebedrijf zich kan blijven 
ontwikkelen. Soms zijn er vragen over het 
bestaansrecht: is er voldoende rendement, 
of is voortbestaan belangrijker? Bij 
intensieve boerenbedrijven gaat het vooral 
over rendement, bij extensief boeren zit 
de waardevermeerdering in de grond. 
Belangrijke vragen zijn dan: waar geloof jij 
in, welke maat past bij jou, hoeveel wil je 
investeren?”

IS HET MOEILIJK OM DE KOERS VAN JE 
ONDERNEMING TE WIJZIGEN? 
“Het begint met een nieuwe visie op 
wat jij op de wereld wilt zetten, dat 
geeft richting. Dan moet je het gaan 
organiseren. Het zijn eigenlijk allemaal 
puzzelstukjes: het ene heb je allang, 
maar voor je de andere stukjes hebt, 
ben je jaren verder. Je komt ook in 
een nieuwe ketenstructuur terecht. Je 
hebt leveringszekerheid nodig, nieuwe 
afnemers, andere distributiekanalen. 
Vergunningen en financiering regelen 
kost vaak veel tijd. Zoiets aangaan kan 

heel risicovol zijn, veel ideeën halen het 
niet. Maar echte pioniers houden vol. 
Veel boeren wachten op technologische 
innovaties, en anderen zeggen: ‘Kom 
maar op met die opkoopregeling’.”

WAT IS HET GROOTSTE OBSTAKEL WAAR 
BOEREN TEGENAAN LOPEN ALS ZE 
WILLEN VERANDEREN? 
“Veel boeren zijn met de klompen aan 
geboren, het boer-zijn is verweven 
met hun identiteit. Ze doen niets liever 
dan het bedrijf weer een generatie 
voortzetten. Dan kun je de neiging 
hebben je te voegen. Veertigers en 
vijftigers hebben vaak twee opdrachten 
meegekregen: het familiebedrijf 
doorgeven aan de volgende generatie, 
en de maatschappelijk opdracht ‘nooit 
meer honger’. Veel van de woede die je nu 
ziet, komt daar vandaan. De grote vraag 
is: Wat is de nieuwe maatschappelijke 
opdracht? En kun je omvormen naar iets 
wat je wilt en wat bij je past? Verandering 
heeft intrinsieke motivatie nodig, anders 
gaat het niet.” 

WAAR IN HET TRAJECT KOMT MOVAERES 
IN BEELD? 
“In alle fases. We gaan altijd eerst kijken 
naar in welke levensfase de boer zit, en 
in welke fase zijn bedrijf en zijn sector 
zich bevindt. Dan richten de blik vooruit. 

Movaeres schrijft geen bedrijfsplannen 
voor de ondernemer, dat doen ze zelf. We 
stellen wel kritische vragen.”

GROTE BEDRIJVEN ZOALS VION EN 
AGRIFIRM WEKKEN NIET DE INDRUK DAT 
ZE WILLEN VERANDEREN.
“Daar ben ik het niet helemaal mee eens. 
Ze willen wel degelijk veranderen, maar 
dat is niet eenvoudig. Systemen houden 
zichzelf zo lang mogelijk in stand. Die 
bedrijven willen ook overleven, ze willen zo 
lang mogelijk het huidige systeem blijven 
gebruiken. De ketens zijn nog ingericht 
op de oude verdienmodellen, die zijn 
ontstaan onder de landbouwpolitiek vanaf 
de Tweede Wereldoorlog. Die sectorpaden 
werden steeds efficiënter. Maar de sporen 
werden ook steeds dieper, en veel boeren 
komen klem te zitten tussen de wielen 
van de grote bedrijven. Daar kom je niet 
zomaar uit. Maar je hebt altijd een keuze: 
meedoen of niet. En ook de grote partijen 
zijn op zoek naar een transitie.”

HOE STAAT HET ERVOOR MET DE KLEINE 
KETENCONCEPTEN? 
“Transitie begint bij vaak bij kleine 
innovatieve ondernemers. Zij kijken naar 
de markt van morgen en hun unieke 
bijdrage. De grote bedrijven kijken daar 
met veel belangstelling naar en soms 
kopen ze deze kleine innovaties op, zoals 

BETOOG

Het is niet gemakkelijk nieuwe productiemethoden te ontwikkelen en nieuwe 
markten aan te boren. Toch is dat nodig wanneer een ondernemer zijn manier van 
werken wil veranderen. Er zijn drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan 
om de transitie te laten slagen: vakmanschap van de ondernemer, doorzetten, en 
mensen in de omgeving die helpen bij de innovatie. Marlies Bosker, werkzaam bij 
Movaeres, hoort bij die laatste categorie. Boerendochter Marlies is geschoold in de 
bedrijfseconomie, veranderkunde en systemisch werken. Tekst: Ineke Evink

de Vegetarische Slager. Maar er komen 
ook weer kleine ketenconcepten bij. 
Boeren moeten kijken wat bij hen past, 
want er zijn meerdere concepten. Kipster 
is erin geslaagd een eigen ketenstructuur 
te ontwikkelen. Maar niet iedereen eet 
Kipster-eieren. Er komen ook nog steeds 
eieren uit het Oostblok.”

HOE KRIJGEN BOEREN EN 
KETENPARTNERS DE CONSUMENT EN 
BURGER MEE? 
“De consument is iemand anders dan 
de burger. De consument wil goedkoop, 
de burger wil dat alles klopt. Het is heel 
ingewikkeld om het goede te doen. Kijk 
je naar dierenwelzijn, de milieueffecten 
of ook naar de arbeidsomstandigheden 
van (buitenlandse) werknemers 
in slachterijen? Veel voedsel is 
geïmporteerd. Kijken we ook naar hoe dat 
is geproduceerd?”

WELKE ROL SPEELT DE OVERHEID?
“De overheid staat voor een ingewikkelde 
opdracht te kiezen welke sector zij wil 
stimuleren. Gaan we voor Schiphol, 
transport, datacenters, Tatasteel, de 
landbouw? De natuur laat ons zien 
dat niet alles kan in Nederland. Welk 
systeem voorgaat en in welke omvang, 
dat is een maatschappelijke vraag. 
Wat willen we opofferen voor onze 
levensstandaard? Die lastige boodschap 
aan de samenleving uitstellen, maakt de 
problemen alleen maar groter.” 

IS KRINGLOOPLANDBOUW HET 
ANTWOORD?
“Dat hangt af van wat je onder 
kringlooplandbouw verstaat. Nederland 
is eigenlijk één groot stedelijk gebied, 

daarom is kringlooplandbouw binnen de 
grenzen van Nederland lastig. Ook al zijn 
we een grote exporteur, we gebruiken 
voor ons voedsel een veel groter areaal 
dan Nederland. Door de import van 
soja bijvoorbeeld. En we zitten in een 
voedseltransitie van dierlijke naar meer 
plantaardige eiwitten. Markt en economie 
zijn echter altijd dynamisch, en dus zullen 
er zeker zaken veranderen. Bekijk daarom 
wat je tegenkomt aan perspectief en 
zie wat je eruit kunt halen. Soms ben je 
echter onmachtig en zit je helemaal vast 
in je financiering of klem in vergunningen, 
zoals de PAS-melders. Dan mag je er 
voor elkaar zijn, elkaar ondersteunen. 
Overheid en marktpartijen mogen hier 
hun verantwoordelijkheid nemen.”

‘De grote vraag is: Wat is de nieuwe 
maatschappelijke opdracht? En kun je 
omvormen naar iets wat bij je past?’
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GEZOCHT: 
Bedrijfsleider melkveebedrijf

Peeters Melkvee melkt in Dorst (NB) 
ca. 475 melkkoeien met 7 melkrobots. 

Wij zijn op zoek naar enthousiast 
personeel  om ons team te versterken.

Altijd al de uitdaging gehad om 
zelfstandig een melkveebedrijf te 

runnen, reageer dan via mail, 
Pascal@peetersadvies.com 
of telefonisch 06-22963042. 

Werkuren en verloning in overleg; 
woonruimte bij het bedrijf aanwezig.

De	maat	in	agro	techniek

www.boonagro.nl
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