
D U U R Z A A M  B O E R  B L I J V E N  I N  M I D D E N - D E L F L A N D  

Vijfendertig van de vijftig melkveehouders van Midden-Delfland 
doen mee aan het kringloopboerenprogramma. Wie zijn zij? Hoe 
stonden zij in hun bedrijf toen ze aan het programma begonnen?

• Wonen met drie kinderen in Schipluiden
• Doen mee sinds 2008 en dachten toen over de

toekomst: groeien! 
• Hebben nu 120 melkkoeien, weidevogelbeheer,

boerderijeducatie en 112 zonnepanelen

Henk: “Toen ik begon had ik 60 melkkoeien, nu 120. 
Als toekomstvisie dacht ik altijd aan uitbreiden. Maar 
ik ben iemand van kleine stapjes dus zo snel ging dat 
niet. Ik heb ook nooit gedacht aan verbreding van 
het bedrijf. Boer zijn is al zo veelzijdig. Als ik opschep 
dan zeg ik: ik ben dierenarts, bioloog, akkerbouwer, 
lasser, stratenmaker, schilder… Het is zo’n breed 
beroep.

Henk & Jolanda Dijkshoorn

Kringloopboeren 
aan het woord

Mijn vader had een boerderij. De middelbare agrarische school was de 
enige school die ik leuk vond: de trekkers, het werk en het zelfstandig 
ondernemen, dat leek me wel wat. Ik werd door het onderwijs ook 
steeds enthousiaster over het vak. Alleen elke ochtend en avond melken, 
daar keek ik niet naar uit. Sinds een jaar of twaalf hebben we melk- 
robots. Ik geniet heel erg van de vrijheid die deze met zich meebrengen.

De boerderij van mijn vader stond in Den Hoorn, maar daar moest alles 
verdwijnen voor de rioolwaterzuivering en de A4. Toen was het in eerste 
instantie de bedoeling om in Groningen verder te gaan, we hadden zelfs 
al grond gekocht. Later kwam er een boerderij op ’t Woudt in Schip- 
luiden vrij. Het lukte om op die plek het bedrijf voort te zetten. Ik voel 
me hier erg thuis: in 1500 woonden er al Dijkshoorns op ’t Woudt!”

“Als 
toekomstvisie 

dacht ik altijd aan 
uitbreiden. Ik heb 

nooit gedacht 
aan verbreden, 

boer zijn is al zo 
veelzijdig.”




