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Naam: Tonny Mulder-Lugten-

berg (50). Woonplaats: Wijth-

men (Ov.). Gezinssituatie: 
getrouwd met André (51), 

drie kinderen (22, 20, 18). 

Bedrijf: 45 melkkoeien, 15 

stuks vleesvee, vier varkens, 

boerderijwinkel ’t Ecoloar en 

een appartement voor ver-

huur, www.ecoloar.nl.

Welke bladen lees je?
„Ode, Ekoland, Quest en dag-

blad Trouw.”

Wie zou je wel eens willen 
ontmoeten?
„Obama of de koningin. Ik 

vind hen heel bijzondere 

mensen.”

Welke opleiding heb je ge-
volgd?
„Verpleegkunde, oncologie, 

economische vorming voor 

agrarische vrouwen en diver-

se cursussen en workshops 

van LTO.”

Wat voor kleding draag je het 
liefst?
„Lekker zittende kleding die 

smerig mag worden. In het 

weekend soms een rokje.”

Wat voor auto heb je?
„Ik geloof een Peugeot. Eén 

van een jaar of 14 oud. Hij 

rijdt, daar gaat het mij om.”

Wat is je favoriete tv-pro-
gramma?
„Ik kijk niet veel, maar als ik 

kijk, vind ik Spoorloos en 

Boer zoekt Vrouw wel leuk.” 
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TONNY MULDER ZOU NOOIT MET EEN BOER TROUWEN, MAAR HET 

GEBEURDE TOCH. OF ZE DAARMEE OOK BOERIN IS GEWORDEN, WEET ZE 

NIET. WEL IS ZE 100 PROCENT BETROKKEN BIJ HET BEDRIJF.

Tonny

NOOIT zou ze met een boer trouwen, zo had 
ze zich voorgenomen. Als dochter van een 
boer had Tonny Mulder-Lugtenberg gezien 
welke beperkingen het boerenleven kende. 

„Je bent altijd gebonden aan je bedrijf.” Maar het liep 
anders. „Tsja, je word verliefd en dan doe je er niks 
meer aan. En ik moet eerlijk zeggen: ik heb er geen 
moment spijt van gehad. Natuurlijk ben je gebonden, 
maar tegelijkertijd heb je juist ontzettend veel vrijheid. 
Als we een keer overdag ergens naar toe willen, kan 
dat. Bovendien zijn we vaak samen. Toen de kinderen 
nog jonger waren, zag André ze ook overdag. Zo heb-
ben we de opvoeding samen kunnen doen. Hoeveel 
mannen gaan niet ’s ochtends weg nog voordat de kin-
deren wakker worden en komen weer terug als de kin-
deren naar bed gaan?”

Of ze een boerin is, weet Tonny niet. „Ik ben wel 100 
procent betrokken bij het bedrijf, maar werk er niet 
dagelijks. Als André er niet is, kan ik 
best samen met een van onze zoons 
melken. En ik kan ook wel met de 
trekker het land op rijden. Maar van 
zaken als krachtvoer of inseminatie 
weet ik niets en dat interesseert me 
ook niet. In die zin ben ik geen boe-
rin, maar we hebben het bedrijf wel 
samen opgebouwd.”

Naast het helpen op de boerderij heeft Tonny 30 jaar 
gewerkt als verpleegkundige. De laatste jaren werkte ze 
op de afdeling oncologie, waar mensen met kanker lig-
gen. Bevredigend werk, vond ze. „Omdat mensen er 
vaak langere tijd verblijven, krijg je een band met ze. 
Dan kun je echt wat voor ze betekenen.” Toch is ze ok-
tober vorig jaar gestopt. Het werk viel niet meer te com-
bineren met de boerderijwinkel thuis. „Ik was alleen 
nog maar aan het werk.” Missen doet ze het niet. „Ik 
vind het belangrijk om met mensen gesprekken te kun-
nen voeren. Dat kan hier ook. Het werkt hier anders 
dan in de supermarkt. De meeste klanten waarderen de 
persoonlijke benadering en de tijd die je voor ze hebt.”

Boerderijwinkel
André houdt zich bezig met het vee, Tonny met de ver-
huur van het in juli geopende appartement en met de 
boerderijwinkel. Sinds 2000 hebben ze hun eigen zaak 
in biologisch vlees en andere producten. Het loopt 
goed. „De laatste vier jaar hebben we jaarlijks een om-

zetstijging van 15 tot 20 procent gehad.” De winkel is 
alleen op donderdag- en vrijdagmiddag en zaterdag de 
hele dag geopend. Meer hoeft niet. „Als je vaker ge-
opend bent, ben je meer gebonden. We merkten in het 
begin ook wel dat de meeste klanten aan het eind van 
de week boodschappen kwamen doen.”

De ligging langs een drukke weg helpt bij het succes 
van de winkel. ‘Eerlijk vlees’ staat er in grote witte let-
ters op het dak. Een bord aan de weg vermeldt de ope-
ningstijden. „Vroeger maakten mensen zich alleen 
druk om hun huis, tuin en auto, nu hebben ze ook aan-
dacht voor wat er allemaal naar binnen gaat.”

Het roer om
De ondernemers schakelden 16 jaar geleden om naar 
biologisch. Het werk voor een commissie van de kerk 
zette André aan het denken over het boerenleven. 
Hem werd duidelijk dat het zo niet verder kon. Het 

roer moest om en dat vond ook 
Tonny. Niet langer zochten ze het 
in schaalvergroting, maar in ver-
breding. Zelf gebruiken ze bijna 
uitsluitend biologische of fair 
trade-producten. Toch vindt Tonny 
zichzelf niet idealistisch. „We doen 
het omdat wij ons er goed bij voe-

len. In de kerk lieten ze eens een film zien over bana-
nenplantages in Afrika. Daar gaan vliegtuigen vol gif 
overheen. Veel mensen hadden er kanker. Als je dat 
gezien hebt, wil je toch niet meer zo’n banaan eten? Ik 
koop nu alleen maar fair trade-bananen. Zijn die in de 
winkel op, dan koop ik geen bananen. Hetzelfde geldt 
voor koffie. Ik wil geen koffie waarvoor iemand hard 
heeft moeten werken en er nauwelijks voor beloond is. 
Wij willen een eerlijke prijs voor onze producten, dan 
moeten we dat ook anderen gunnen. Je kunt niet al-
leen aan je eigen portemonnee denken.” 

Tonny kan zich ook wel vinden in de commercials 
van Wakker Dier over de kiloknallers. „Ze veroordelen 
niet, maar zetten mensen aan het denken. Dat vind ik 
een goede manier. Dat mensen een kiloknaller kopen, 
moeten ze zelf weten. Maar ze moeten het wel bewust 
doen. Sommigen hebben het geld niet om meer uit te 
geven, anderen willen het niet. Ik veroordeel anderen 
niet, maar ben wel blij met mijn eigen keuze.”

Guido Kobessen

‘Wij willen een eerlijke 
prijs voor onze producten, 

gun dat een ander ook’
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