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Boeren aan de rand van een stad 
moeten niet langer wachten tot 
het moment dat ze worden uitge-
kocht, want dat gaat de eerstko-
mende jaren niet gebeuren. Ze 
kunnen zich beter richten op stads- 
landbouw. „Betrek de stad bij je 
bedrijf en je hebt toekomst”, zegt 
Jan Willem van der Schans, als 
onderzoeker bij Wageningen UR 
gespecialiseerd in stadslandbouw. 

LANDBOUWGROND aan de rand 
van grote steden was tot voor 

kort gewild. Was er geen stadsuit-
breiding door woningbouw ge-
pland, dan stond er nieuwe natuur 
ingetekend in het landbouwgebied. 
Veel randstedelijke boeren zitten zo 
al lange tijd in onzekerheid of ze op 
hun eigen plek nog wel verder kun-
nen met hun bedrijf. De boeren 
hoeven niet langer te wachten, zegt 
Van der Schans. „De eerstkomende 
decennia worden ze niet uitge-
kocht”, verwacht hij. „De overheid 
heeft geen geld en de vastgoedsec-
tor zit in een diepe crisis.” 

Een duidelijk signaal vindt de 
stadslandbouwkundige dat de eer-
ste projectontwikkelaars gekochte 
grond weer terugverkopen aan boe-
ren. Stadsuitbreiding gebeurt voor-
al nog op vrijgekomen locaties bin-
nen de stadsgrenzen. „In de Rand-
stad staan veel kantoorpanden leeg. 
Die ruimte wordt eerst benut.” 

Hij verwacht dat er al fors minder 
grondclaims zijn op landbouwgrond 
dan twee jaar geleden, al kan hij dit 
niet met cijfers onderbouwen. Ook 
LTO heeft de cijfers niet paraat. Arie 
Verhorst, provinciaal voorzitter van 
Zuid-Holland, vermoedt dat het 
aantal grondclaims maar weinig is 
geslonken. „De rijksoverheid wil dat 
wel, maar de provincie heeft nog 
steeds meer ambities dan geld.”

Ruimtelijk beleid is gewijzigd 
Met de crisis is het ruimtelijk beleid 
veranderd, ziet Van der Schans. 

„Dat was gericht op verregaande 
scheiding van functies. Om het be-
taalbaar te houden wordt nu juist 
gekeken naar combinatie van func-
ties. Voedselproductie en natuur 
staan elkaar niet in de weg.” Was er 
in een gebied waar nieuwe natuur 
gepland stond geen plaats voor de 
boer, door geldgebrek is de over-
heid nu gedwongen zich anders op 
te stellen. Voor het opkopen van 
boerderijen is geen geld, dus dat 
biedt kansen voor boeren. Maar 
dan moeten ze zich focussen op de 
stad, onder meer door verbreding. 

Stadslandbouw is vraaggericht
Een stadsnabije boer kan zich wat 

dat betreft het beste richten op de 
principes van stadslandbouw. Vol-
gens de definitie is stadslandbouw 
vraaggericht en maakt het gebruik 
van intensieve productiemethoden. 
De voedselproductie en de diensten 
zijn bedoeld voor de stad zelf, ter-
wijl andersom ook gebruik wordt 
gemaakt van onderbenutte hulp-
bronnen uit de stad, zoals de inzet 
van vrijwilligers, de opvang van 
(ex-)verslaafden of het gebruik van 
restwarmte. „Door stadslandbouw 
ontstaat een betaalbaar aanbod van 
verse groenten en fruit, vaak duur-
zaam geteeld. Tevens levert het een 
bijdrage aan de vergroening van de 
stad, aan klimaatverbetering en de 
verbetering van de sociale cohesie.”

Een voorbeeld van een bedrijf dat 
hieraan voldoet is de Buytenhof in 
Rhoon, een gemengd bedrijf van Ad 
Visser dat jaarlijks duizenden Rot-
terdammers op het erf krijgt. Ingre-
diënten: 18 hectare, 20 stuks vlees-
vee, 25 Hongaarse Mangalitza-var-
kens, schapen, een boerderijwinkel, 
zorgboerderij en moes-, pluk- en 
kruidentuin. In 2004 startte hij met 
het bedrijf. „Daarbij zochten we de 
grenzen op van wat mogelijk was.” 

Aanvankelijk was het gebied be-
doeld als natuurcompensatie voor 
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Kansen genoeg voor stadsboeren

de Tweede Maasvlakte. Visser be-
schouwde dat als een kans en ging 
in gesprek met de provincie Zuid-
Holland. „Zo zijn we betrokken ge-
bleven bij de plannen.” Door de di-
recte verbinding te zoeken met de 
stad, bewees hij de meerwaarde die 
een boerenbedrijf kan hebben. 
„Zo’n 7 hectare hardfruit zorgt voor 
veel bezoekers die zelf plukken. Die 
zelfpluk is een belangrijke ‘trek-
ker’.” Visser levert appelsap en 
groenten rechtstreeks aan horeca en 
winkels in de stad. Andersom krijgt 
hij hulp van ruim 100 vrijwilligers. 

Eenzijdig beeld
Volgens LTO is het verhaal van Van 
der Schans eenzijdig. „Rechtstreeks 
leveren aan de consument bestaat 
al heel lang zonder dat er sprake 
was van stadslandbouw. Dat is niet 
nieuw”, zegt Verhorst. „De stads-
landbouw waar Van der Schans het 
over heeft, is niet voor iedereen 
weggelegd. Dat moet bij je passen. 
Bovendien: er is maar een beperkte 
markt voor. Ik wil nog wel eens 
zien wat er gebeurt als je vier of vijf 
van die bedrijven als de Buytenhof 
bij elkaar vestigt. Ik ben ervan over-
tuigd dat ook in de stadsregio plek 
is voor grote bedrijven.”

Ad Visser en zoon Wiard op hun bedrijf vlakbij Rotterdam. De boerderij is sterk gericht op de stad. Volgens stadsland-
bouwkundige Jan Willem van der Schans een voorbeeld van hoe een bedrijf moet functioneren aan de rand van een stad.

‘Boeren die de stad bij hun bedrijf betrekken, hebben toekomst’

Passend geluid 
mag in stiltegebied
In Zuid-Holland worden binnen-
kort weer borden geplaatst met 
de tekst ‘stiltegebied’. De provin-
cie wees begin jaren negentig 16 
stiltegebieden aan, circa 20 pro-
cent van het oppervlak van de 
provincie. In deze gebieden over-
heersen de natuurlijke geluiden 
boven allerlei motorische gelui-
den. Omdat men zich bewust is 
dat te veel geluid schadelijk is 
voor de gezondheid, worden de 
borden herplaatst. Voor agrariërs 
geldt dat hun bedrijfsvoering niet 
belemmerd mag worden doordat 
ze zich in een stiltegebied bevin-
den. Het geluid dat ze veroorza-
ken is ‘gebiedseigen geluid’.

Aanleg landbouw- 
passeerstroken
De Domineesweg tussen de A6 en 
Urk heeft de eerste landbouwpas-
seerstroken van Flevoland. Het 
langzame verkeer, zoals land-
bouwvoertuigen, moet bij zo’n 
strook het achterliggende verkeer 
voorrang verlenen. Zo kan het 
verkeer beter, sneller en veiliger 
de weg vervolgen. De Dominees-
weg is een relatief drukke weg.

Lening vervangt 
restauratiesubsidie
Tot nu toe konden eigenaren van 
monumentale stolpboerderijen in 
Noord-Holland waar in gewoond 
wordt, bij de provincie subsidie 
aanvragen voor restauratie. De 
provincie stopt met deze subsidie 
en vervangt deze door een goed-
kope lening. Provinciaal geld 
voor restauraties wordt daarmee 
efficiënter ingezet en er worden 
kosten bespaard. Voor provincia-
le monumenten zonder woon-
functie blijft de subsidieregeling 
voor restauratie ongewijzigd. Dat 
geldt ook voor de regeling voor 
regulier onderhoud.
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Sjaak Groot neemt samen met Freddy 
Bijster (14) een kijkje bij de ezels. Ze ho-
ren bij de kleurrijke inventaris van zorg-
boerderij Hoeve Vredeveld. Bij boer 
Sjaak is iedereen welkom die een beetje 
extra zorg nodig heeft. De zorgboerderij 
bestiert hij samen met zijn vrouw en 
dochter, zijn broer doet de akkerbouw. 
Groot is bij uitstek een verbrede boer. 
Naast de zorgtak is er op het bedrijf op-
vang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 
een boerderijwinkel. Deze dag ziet er ge-
varieerd uit, volgens Groot. „Eerst heb ik 
achter een vlieger aan gezeten, vervol-
gens hebben we palmbomen geplant en 
boerenkool gepoot en net heb ik gehol-
pen met het bouwen van een viool. Als 
iemand dat graag wil, dan doen we dat. 
Zo leren we de jongens wat techniek.” FO
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Middelencontrole 
zwemwater
Zeven officiële zwemwateren in 
Zuid-Holland zijn onderzocht op 
de aanwezigheid van gewasbe-
schermingsmiddelen. Zwemmen 
in deze wateren heeft geen nade-
lige effecten op de gezondheid. 
Hetzelfde geldt voor de consump-
tie van vis afkomstig uit deze wa-
teren. Dit blijkt uit een risicobe-
oordeling van het RIVM, uitge-
voerd in opdracht van Provincie 
Zuid-Holland. In de metingen 
vanaf 2010 zijn 16 gewasbescher-
mingsmiddelen aangetroffen in 
concentraties hoger dan de drink-
waternorm van 0,1 mg/l. Geen 
van de gemeten middelen over-
schrijdt de maximale concentra-
tie in het oppervlaktewater die 
voor een zwemmer schadelijk is. 

Nieuwe pool voor 
aardappeltelers
Aardappeltelers in Flevoland heb-
ben eind mei een pool opgericht 
voor fritesrassen Agria, Markies, 
Innovator en Fontane: Flevopool. 
In de pool wordt de oogst van 
2011 verhandeld. Teler Jan Dirk 
Tonkes in Zeewolde is gekozen 
als voorzitter. Onbekend is nog 
hoeveel telers meedoen en welk 
areaal via de pool wordt ver-
markt. De aardappelen worden 
verhandeld door ATF Potato, het 
nieuwe handelsbedrijf van Dirk 
van de Water, die in december 
2010 vertrok bij Agrico.

Natuurbeheerplan 
ter inzage
Het Ontwerp Natuurbeheerplan 
2012 van de provincie Zuid-Hol-
land ligt tot en met 27 juli ter in-
zage. In het plan geven Gedepu-
teerde Staten aan waar subsidië-
ring van beheer, ontwikkeling 
van nieuwe natuur, particulier 
beheer, agrarische natuurbeheer 
en landschapsonderhoud kan 
plaatsvinden. Het plan vormt de 
basis van de subsidieregeling na-
tuur- en landschapsbeheer en 
staat op de provinciewebsite.

Niet akkoord met 
afschot damherten 
De gemeenteraad van Amsterdam 
stelt dat damherten in de Amster-
damse Waterleidingduinen ‘niet 
zomaar’ mogen worden afgescho-
ten. Eerst moet het effect van hek-
ken worden afgewacht, waarvan 
het zeker nog een jaar duurt voor-
dat die allemaal geplaatst zijn. De 
dieren zorgen onder meer voor 
verkeersongelukken en schade 
aan tuinen en bollenvelden. 

AKKERBOUW
● Westmaas: 21 juli, Graandemodag. 
PPO en Van Iperen laten op het 10 ha 
grote graandemoveld geïnteresseerden 
ervaren wat de huidige ontwikkelingen 
betekenen voor de graanteelt in Neder-
land. Het terrein van PPO Westmaas 
staat in het teken van oogstdemonstra-
ties, stro hakselen, stro persen, grond-
bewerking en het zaaien van groen-

bemesters. Deelnemende fabrikanten, 
toeleveranciers en mechanisatiebedrijven 
presenteren zich in het tentenkamp langs 
de proefvelden. Locatie: PPO Westmaas, 
Groeneweg 3, van 13.30-21.00 uur. Mocht 
er op 21 juli niet geoogst kunnen worden, 
dan heeft de Graandemodag 26 juli als uit-
wijkdatum. Meer info: www.iperen.com. 

DIVERSEN
● Benschop: 16 juli, open dag fruitteelt, de 
resultaten van verschillende proeven wor-
den getoond en besproken. Op het beurs-
plein laten toeleveranciers zich van hun 
beste kant zien. Locatie: firma J.C. van Os, 
Dorp 99. De open dag is van 10.00-16.00 
uur en wordt georganiseerd door Agrifirm. 
● Diversen: 16 juli, Zuid-Hollandse mo-
lendag. Alle tien deelnemende molens zijn 
te bezichtigen en draaien bij voldoende 
wind. Zie voor deelnemende molens www.
molendag.info. Op deze site zijn ook mo-
lenfietsroutes te downloaden. 
● Utrecht: 16 juli, Boergondisch feestmaal, 
aan tafel bij de biologische boer. Dineren 

in de stal, de wei of in de boerenschuur. 
Chef-koks koken speciaal voor deze gele-
genheid een bijzonder drie- of viergangen 
menu met de dagverse biologische oogst 
van het land. Er is een beperkt aantal 
plaatsen. Locatie: de Moestuin, Laan van 
Maarschalkerweerd 2. Reserveren kan via 
www.vaneigenerf.nl. Kijk hier ook op voor 
andere data en locaties.
● Koudekerk aan den Rijn: 8 aug., trek-

kertrek. Locatie: achter fabrieksterrein 
Spanbeton aan de Hogewaard 209. Meer 
info: www.trekkertrek.nl.
● Meerkerk: 12-13 aug., tractorpul-
ling Meerkerk. Vrijdagavond starten de 
standaardklassen, ook komen dan trucks 
in actie. Zaterdag is het de beurt aan de 
pro-stocks, superstocks en vrije klassen. 
Locatie: Burggraaf. Meer info: www.trac-
torpullingmeerkerk.nl. 
● Diversen: 1 en 2 okt., open dag Neder-
landse wijngaarden, voorafgaand aan 
de Nationale Wijnweek. Voor deelne-
mende wijnboeren en openingstijden zie 
www.nationalewijnweek.nl.
● Poeldijk: 1 okt., wereldkampioenschap 
KassieBouwen. Kassenbouwers uit heel 
Nederland kunnen zich inschrijven voor 
dit kampioenschap en strijden om de WK 
KassieBouwen-wisselbokaal. Inschrijven  
kan tot augustus via www.dezaaier.com. 
Het evenement is een activiteit van de ju-
bilerende Stichting de Zaaier, een West-
landse hulporganisatie die dit jaar 25 jaar 
bestaat. Locatie: ABC Westland.

Op de open dag fruitteelt op 16 juli 
zijn diverse proeven te zien. 

Onder meer stro persen en oogstde-
mo’s op Graandemodag 21 juli.  
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Lelystad is onlangs verkozen tot de MKB-vriendelijkste 
gemeente van Flevoland. Klopt, in de polder is het goed 
boeren, zo blijkt uit een rondgang langs vier bedrijven.

Lelystad

Verbrede boer 
bouwt ook viool

BOUW VAN AARDAPPELBEWAARPLAATS
De fundering is af, de stalen constructie 
voor de nieuwe aardappelbewaarplaats 
van Hilchard Waalkens wordt geplaatst. 
Waalkens laat de bouw over aan vaklie-
den, maar maakt toch een paar keer per 
dag een ronde over de bouw. „Even kij-
ken hoe het loopt”, zegt hij. In augustus, 
net voordat de oogst binnen wordt ge-
haald, moet het gebouw klaar zijn. Met 
de nieuwe aardappelbewaarplaats wordt 
een lang gekoesterde wens werkelijk-
heid. „Voorheen huurde ik ruimte, maar 
dit werkt een stuk efficiënter.”

VEEL SLA OOGSTEN
„Het was even afwachten wat we van-
morgen zouden aantreffen”, vertelt Re-
née Hoekendijk, samen met Piet van Sab-
ben eigenaar van de biologisch-dynami-
sche tuinderij De Stek. „De courgette 
heeft het goed gedaan op de warmte en 
neerslag van gisteren, maar voor het fruit 
was het onweer minder goed”, consta-
teert ze. Op De Stek worden op 3 hectare 
50 groente- en fruitsoorten geteeld. 
„Vandaag hebben we veel sla geoogst.” 
De groenten worden direct aan de man 
gebracht, op het eigen bedrijf.

BIOLOGISCHE VELDDAG
Voor bedrijfsleider Henk Oosterhuis van 
de Broekemahoeve is het een drukke 
dag. Vandaag wordt op zijn terrein de 
Biologische Velddag gehouden. „Als or-
ganisator ben ik de vliegende keep, er 
komt van alles op je af.” Oosterhuis is te-
vreden over het verloop van de dag. „Ik 
schat dat we in de middag 300 gasten 
hebben gehad, overal vandaan.” Volgens 
Oosterhuis is het vooral een grote ont-
moetingsdag. „De biologische familie, en 
zeker de akkerbouwkant, is nog klein, 
dus de meesten kennen elkaar wel.”
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De zomer was voor de Landwinkel 
van Martin en Marieke van Kloos-
ter steevast een mindere periode, 
met een terugval in omzet van 30 
tot 40 procent. Om hierin verande-
ring te brengen, bedachten ze een 
manier om ook in deze periode 
voldoende mensen naar de winkel 
te trekken: een maisdoolhof.

IN het eerste weekend van juli 
opende familie Van Klooster voor 

het vierde jaar het maisdoolhof. In 
4 hectare maisland heeft Martin 
van Klooster een parcours uitgestip-
peld van 4 kilometer, inclusief de 
doodlopende gangpaden. In het 
gangenstelsel zijn 15 vragen te vin-
den, die betrekking hebben op de 
boerderij. 

Het doel van het doolhof is de uit-
kijktoren vinden. Eenmaal daar 
kunnen de deelnemers kiezen tus-
sen dezelfde weg teruglopen of een 
verkorte route richting een speel-
tuin met voetbal, skelters en een 

springkussen. Voor de ouders is er 
een uitgebreid terras. De toegang 
per persoon bedraagt €3,50. In de 
zomervakantie is het doolhof iedere 
dag geopend, na de vakantie alleen 
in het weekend. 

Ook al komen er honderden be-
zoekers op af, volgens Van Klooster 
is deze neventak geen vetpot. „We 
maken flink wat kosten in de aan-
schaf van speelattributen. Ook offe-
ren we een halve hectare op voor 
een parkeerplaats. Daarnaast heb-
ben we personeel om de doolhof te 
begeleiden. Dat is niet zomaar te-
rugverdiend. Ik denk dat we er een 
keer leuk van uit eten kunnen.” 

Voor Van Klooster is het geen doel 
op zich om er geld mee te verdie-
nen. „Voor ons is de winkel belang-
rijk. Nu weet je zeker dat je ook in 
de zomer aanloop hebt. Van de be-
zoekers steekt ongeveer 90 procent 
de straat over om ook een kijkje in 
de winkel te nemen.” 

Daarnaast is het een deel idealis-

me. Ook de boerderij met 35 melk-
koeien is opengesteld voor publiek. 
Contact tussen burger en boer vindt 
hij belangrijk. „We laten graag zien 
wat we doen.”  

Speciaal voor het doolhof zaait 
Van Klooster de mais kruislings in, 
tweemaal per jaar 60.000 zaden 
per hectare minus de paden van 
2,25 meter breed. Van tevoren 
maakt hij op schaal een tekening, 
waarna hij het parcours freest en 
maait. Voor iedere centimeter re-
kent hij tien rijen. „Af en toe ga ik 
even op de trekker staan om te kij-
ken of het nog klopt. Soms moet ik 
wat corrigeren, maar over het alge-
meen kom ik aardig uit”, aldus Van 
Klooster. 

Door de warmte en nattigheid van 
de eerste zomerweken staat de 
mais hoog genoeg voor het doolhof. 
„Het gewas is op dit moment bijna 
2 meter hoog. Maar ook als het 1 
meter was, is het nog hoog genoeg. 
Ook dan zie je de paden niet.”    

Maisdoolhof zorgt voor klandizie in boerderijwinkel

Naam: Martin van Klooster (48). Plaats: Stoutenburg (U.). Bedrijf: samen 
met zijn vrouw Marieke (45) heeft Van Klooster 35 melkkoeien, een kaas-
makerij, boerderijwinkel en maisdoolhof. Van de melk wordt drie kwart ver-
kaasd en een vierde verkocht als zuivel. 
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Is Texel doorgaans het toonbeeld 
van rust, in de zomer wordt het 
13.800 inwoners tellende Wadden-
eiland overspoeld door toeristen. 
Niet dat de Texelaars dat erg 
vinden. Ze zijn het gewend en 
bovendien is het een belangrijke 
bron van inkomsten. Ook voor de 
boeren op het eiland. Texel telt 62 
kampeerboeren. Onder hen Nico 
en Marleen Zegers.

NICO Zegers is een geboren en 
getogen Texelaar. Samen met 

zijn broer Wim bestiert hij een ak-
kerbouwbedrijf met aardappelen, 
uien, sjalotten en bollen, gevestigd 
op twee locaties op het eiland. 

Boerderij ’t Legaat is meer het do-
mein van zijn broer en ligt op 100 
meter van de Sluftertrap, het be-
schermde natuurgebied op Texel. 
De boerderij behoort bij de maat-
schap en wordt hoofdzakelijk ge-
bruikt voor opslag van producten 
en materiaal. Sinds 1985 zit hier 

een camping bij met tien staan-
plaatsen. 

Zelf woont Zegers op boerderij 
Rhoon. Deze ligt even ten noorden 
van het dorp Zuid-Eierland en 
dichtbij het vliegveld. Op deze loca-
tie startte hij drie jaar geleden een 
camping, aanvankelijk met 10 maar 
inmiddels met 15 staanplaatsen. 
Het aanbreken van de vakantietijd 
betekent extra volk op zijn bedrijf.  
„In de zomer zitten we eigenlijk al-
tijd vol”, constateert hij. Weer of 
geen weer. „Ook als het regent ko-
men de mensen wel. Alleen als het 
slecht weer blijft, gaan ze soms een 
week eerder weg. Je hoort wel vaak 
dat als mensen het niet mooi heb-
ben getroffen met het weer, ze een 
jaar later toch naar het buitenland 
gaan.”

Ondanks dat er veel concurrentie 
is van andere verblijfsaccommoda-
ties, hoeft Zegers nauwelijks moeite 
te doen om gasten te trekken. „We 
hebben een eigen website en staan 

als lid van de VeKaBo in hun gids, 
maar vooral de mond-tot-mondre-
clame doet zijn werk”, zegt Zegers. 
Van de gasten keert ongeveer 50 
procent jaarlijks terug. Het zijn 
meestal wat oudere mensen waar-
van de kinderen al uit huis zijn of 
juist gezinnen met jonge kinderen, 
constateert hij. „Kinderen van 6 tot 
14 jaar willen toch graag naar een 
groot vakantiepark waar een zwem-
bad bij is en een grote speeltuin. 
Dat kunnen wij niet bieden.” 

De camping levert de Texelse boer 
een mooie zakcent op. „Het is een 
prettige aanvulling, maar je kunt er 
niet van leven. Je hebt in ieder ge-
val wat vastigheid naast het onze-
kere boerenbestaan.” Graag zou hij 
zijn camping verder willen uitbrei-
den, maar dat is door de gemeente 
Texel simpelweg niet toegestaan. 
Veel extra werk levert de camping 
niet op. „De mensen vermaken 
zichzelf”, zegt hij. „Met wat hulp er-
bij kunnen we ons prima redden.” 

Texelse boer doet goede zaken in de zomer

Naam: Nico (47) en Marleen (47) Zegers. Plaats: Zuid-Eierland, Texel. 
Bedrijf: Zegers heeft een akkerbouwbedrijf samen met zijn broer Wim, met 
aardappelen, uien, sjalotten en bloembollen. Zegers heeft 50 ha. Tevens 
runnen de broers twee boerderijcampings. 
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De foto’s in deze rubriek zijn ook te vinden op de website van Boerderij: www.boerderij.nl. Klik rechts boven op uw regio. Daar vindt u foto- en videoreportages uit uw regio. 

De meeste reportages zijn door Boerderij-fotografen gemaakt. U kunt ook zelf foto’s insturen. Klik op de knop ‘foto’s van lezers’, en vervolgens op ‘foto’s insturen’, of mail uw foto 

naar boerderij@reedbusiness.nl. Per post kan ook: redactie Boerderij, postbus 4, 7000 BA Doetinchem, o.v.v. Lezersfoto. 

De provincie Noord-Holland wil in 
2015 dat 7 procent van het totale 
landbouwareaal biologisch is. 
Daarmee wil de provincie zichzelf 
op de kaart zetten als dé 
biologische provincie van 
Nederland. „Een ambitieuze 
doelstelling”, vindt Maria van 
Boxtel, die namens de provincie 
als projectleider optreedt. 
Gangbare boeren kunnen zich tot 
haar team wenden met vragen 
over een omschakeling naar 
biologisch.

HET totale areaal voor biologi-
sche landbouw in Noord-Hol-

land is gegroeid van 2.200 hectare 
in 2001 tot 6.000 hectare in 2010. 
Om 7 procent van het totale land-
bouwareaal te bereiken, moet dit 
uitgroeien tot 9.000 hectare. Na 
Flevoland is Noord-Holland daar-
mee in aandeel biologische land-
bouw de grootste biologische pro-
vincie. De provincie is echter ambi-
tieus en wil Flevoland voorbij.

Waarom zet de provincie in op 
biologisch?
„In Noord-Holland wonen veel bur-
gers die in toenemende mate be-
wust willen consumeren en relatief 
veel te besteden hebben. De vraag 
is groter dan het aanbod. Een ande-
re reden is dat 
Noord-Holland in-
zet op duurzaam-
heid. Biologisch is 
wat duurzaamheid 
betreft de kraam-
kamer voor innova-
tie van de hele 
landbouw. Veel 
duurzame initiatieven komen van 
oorsprong uit de biologische land-
bouw. Denk bijvoorbeeld aan het 
klaverblad in het grasland. In gang-
baar werd daar lacherig over ge-
daan, maar is het nu weer ‘gang-
baar’ geworden. Ook het gebruik 
van gps-trackers komt uit de biolo-
gische landbouw.”

Is de inzet op biologisch een aan-
val op gangbaar?
„Nee, zeker niet. We leggen niets 
op. De keuze is aan de boer zelf. We 
willen alleen laten zien wat de mo-
gelijkheden zijn. Maar zeker voor 
extensieve veebedrijven liggen er 
veel kansen op biologisch gebied. 
Als je relatief weinig hoeft te inves-
teren en je krijgt per liter 9 cent ex-
tra, ben je een dief van je eigen por-
temonnee als je niet omschakelt. 
Als de vraag er niet was, zou de 
provincie er nooit aan beginnen.” 

Hoe wil de provincie omschakeling 
stimuleren?
„In het coachingsprogramma Biolo-
gisch Ondernemen krijgen geïnte-
resseerde boeren gratis informatie 
over wat het hen oplevert. Een ad-
viseur of een ervaren biologische 
boer bespreken aan de keukentafel 
wat de mogelijkheden zijn. Daar-
naast probeert de provincie biologi-
sche veehouders aan meer grond te 
helpen, omdat omschakeling bete-
kent dat er meestal meer ruimte 
voor een koe wordt vereist. Ook is 
er een subsidiepot voor omschake-
laars. Dit jaar is die €150.000. Als je 
omschakelt betaalt de provincie 40 
procent van de omschakelkosten.”

Waarom subsidie?
„Het omschake-
len van bijvoor-
beeld een melk-
veebedrijf duurt 
twee jaar. Het be-
drijf moet dan 
voldoen aan de 
biologische eisen, 
maar de veehou-

der mag zijn product nog niet als 
zodanig verkopen. Intussen maakt 
hij wel veel kosten. Zo moet een 
biologische koe 6 vierkante meter 
ruimte in de stal hebben aan ligplek 
en loopruimte, meestal meer dan 
bij gangbaar. Omschakelen levert 
extra risico’s op. Een subsidie kan 
dan het benodigde duwtje in de rug 

zijn. Dat duwtje is hier denk ik ook 
wat meer nodig dan in bijvoorbeeld 
Flevoland. Daar is biologisch ge-
bruikelijker, in Noord-Holland 
wordt er toch nog wat negatiever 
tegenaan gekeken door veel boe-
ren. Er zijn nog veel vooroordelen.”

Wat als het omschakelen tegenvalt?
„In de 15 jaar dat ik dit werk doe, 
heb ik nog nooit meegemaakt dat 
een boer van biologisch naar gang-
baar terugging. Eenmaal biologisch 
zien boeren de voordelen er wel van 
in. Het is geen pionierswerk meer, 
maar een innovatieve bedrijfstak. 
De tijd dat je met de schoffel van 
opa door het land moest, is voorbij.”

Naam: Maria van Boxtel (39). Plaats: Wageningen, Haarlem. Functie: pro-
jectleider Biologisch Ondernemen provincie Noord-Holland.
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‘Biologisch is kraamkamer van gangbaar’
Maria van Boxtel helpt Noord-Holland dé biologische provincie te worden

De inschrijvingstermijn voor de 
omschakelingssubsidie is afgelo-
pen. Er hebben zich twee boeren 
ingeschreven. Te weinig?
 De animo voor omschakelen kun je 
niet aan het aantal subsidieaanvra-
gen afmeten. Er zijn ook boeren die 
zelf willen omschakelen en daar 
geen subsidie voor nodig hebben. 
Aan het verkrijgen van subsidie zijn 
allerlei voorwaarden verbonden. 
Eén van de eisen is dat minstens 5 
hectare moet worden omgescha-
keld, terwijl veel ondernemers dit 
in stappen doen. Bovendien is dit 
het derde jaar dat de subsidie wordt 
verstrekt. Tot nu toe hebben onge-
veer 25 bedrijven gebruik willen 

maken van de regeling. Logisch dat 
het er in het begin meer waren. 
Toen lokte je de boeren die toch al 
langer aan het twijfelen waren.”

Hebben Noord-Hollandse bedrij-
ven een plus ten opzichte van an-
dere bedrijven in het land als ze 
biologisch worden?
„Een voordeel van de akkerbouw-
bedrijven in Noord-Holland is bij-
voorbeeld dat ze al veel meer aan 
verwerking van hun groenten doen 
dan elders. Biologisch ligt apart en 
vaak verpakt in de supermarkt. 
Zorg dus dat je biologische kool of 
je pompoen gewassen is, plak er 
een sticker op en het wordt ineens 
veel meer waard. En voor veehou-
ders: de verwerkende fabrieken van 
biologische melk staan in Noord-
Holland, zowel van FrieslandCam-
pina als van Cono. Die verwerkers 
willen omschakelaars wel hebben: 
lekker makkelijk en dichtbij.”

Is zo’n eenmalige subsidie een 
goed middel om potentiële om-
schakelaars te verleiden?
„Het kan absoluut helpen. Nog be-
ter zou het zijn om omschakelaars 
met een hectarepremie op weg te 
helpen, over langere tijd. Veel boe-
ren kiezen er voor om geleidelijk te 
switchen. Het eerste jaar vijf hecta-
re biologisch, vervolgens nog eens 
vijf tot uiteindelijk het totale areaal 
biologisch is. In Noord-Holland zijn 
veel boeren gespecialiseerd. Als je 
een teelt hebt van 1 op 1 met alleen 
bloemkool, is de stap om over te 
stappen naar biologisch en naar 1 
op 5 heel groot. Vollegrondsgroen-
tetelers die toch die overstap ma-
ken, doen dat vaak gefaseerd.”

Is biologisch geen modegril in 
Noord-Holland?
„Nee, het project Biologisch Onder-
nemen duurt nog zeker tot april 
2012, maar de provincie wil ook 
daarna nog graag verder werken 
met omschakelaars.” 

‘De vraag naar 
biologisch is groter 

dan het aanbod’ 

Maatschap Captein in Zoeterwoude bouwde een nieuwe lig-
boxenstal met dichte vloer. Los van de stal verrees een nieuwe 
melkstal. De veehouders namen beide in december 2010 in ge-
bruik. De stal biedt plaats aan 150 stuks melkvee. Inmiddels mel-
ken de Capteins al daadwerkelijk 150 koeien. Het bedrijf groeide 
de laatste jaren hard. Door voor een emissiearme dichte vloer te 
kiezen, voldoet de stal nu aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Nieuwe stal met dichte vloer

Akkerbouwer Enno Knibbe heeft in Hazerswoude Dorp (Z.-H.) 
een akkerbouwbedrijf van 65 hectare met 1 op 3 rotatie aardap-
pelen, tarwe en bieten/spruiten. In een samenwerkingsverband 
met twee collega’s teelt hij in de nabije omgeving 40 hectare 
spruiten. Onlangs was Knibbe druk met het poten van zijn 14 
hectare spruiten. Omdat hij de jonge spruitplantjes in de droge 
zavelgrond plant, moet hij ze direct beregenen.

Spruiten poten en beregenen
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Boerderij Regionaal is een gratis bijlage bij 
het onafhankelijke weekblad Boerderij.
Boerderij Regionaal kent vier uitgaven: 
Noord, Oost, West en Zuid. 
Elke uitgave verschijnt drie keer per jaar. 

Coördinatie, vormgeving en eindredactie: 
Redactie Boerderij, 
tel. (0314) 34 94 46
boerderij@reedbusiness.nl

Teksten: Guido Kobessen

Advertenties:
Sales B2B
tel.: (0314) 34 95 95
email: salesB2B@reedbusiness.nl
www.adverterenbijreedbusiness.nl

Sales director: Paul Evers

Leveringsvoorwaarden: op alle aanbiedin-
gen, offertes en overeenkomsten van Reed 
Business bv zijn van toepassing de voor-
waarden gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel in Amsterdam.

Boerderij is een uitgave van Reed Business
Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem;
Postbus 4, 7000 BA Doetinchem
tel. (0314) 34 99 11

Lid Eurofarm, het samenwerkingsverband 
van Europese uitgevers van agrarische tijd-
schriften. 

Druk: Senefelder Misset bv, Doetinchem
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