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Enige groei is toch wel noodzakelijk denk ik: elk jaar 1 of 2% 
erbij. Ik denk dat het wel iets extensiever wordt, maar de 
boeren die overblijven zullen iets moeten groeien om grond 
te kunnen blijven betalen. Grond is wel de beperkende factor 
hier. We doen daarom ook niet aan uitgesteld maaien. We 
sporen in het voorjaar wel altijd de nesten op, zodat we er 
omheen kunnen werken. 

In de toekomst zie ik hier nog wel melkrobots komen. Ik denk 
dat het in Nederland die kant opgaat: of groter met meer 
personeel, of steeds meer automatisering. Ik werk nog drie 
dagen buiten de deur – ik insemineer koeien – en kom dus 
veel bij boeren over de vloer. Met die melkrobots zie je toch 
dat je dan een beetje van je arbeidspieken afgaat. Ik doe het 
met plezier hoor, twee keer per dag melken, maar het is wel 
een stukje vooruitgang.” 

Maarten Moerman
• Is samen met Annemieke van der Vlugt en zit met zijn

ouders in een maatschap in Schipluiden
• Doet mee sinds 2016 en dacht toen over de toekomst:

een beetje groei en een beetje extensiever
• Heeft nu 75 melkkoeien, wat jongvee, een paarden- 

pension en doet aan weidevogelbeheer

“Ik heb nog twee broers, één is monteur en de ander werkt in 
de aannemerij. Ik heb toch het meeste met de koeien, maar 
heel vroeger wilde ik helemaal geen boer worden. Pas met 
een jaar of vijftien, zestien kreeg ik er meer gevoel voor en 
heb ik de hoge landbouwschool gevolgd in Dronten. Daarna 
ben ik een half jaar naar Nieuw-Zeeland gegaan, om een 
hoop ervaring op te doen. Eenmaal terug wist ik dat ik in het 
bedrijf wilde, nu een jaar of vijf geleden.

Natuurlijk heb je als jonge boer ook je eigen ideeën, en dat 
botst weleens een beetje met die van je ouders. Dat moet ook 
groeien. Als je vijftien bent, dan ben je heel enthousiast en 
misschien niet helemaal realistisch. Maar als je ouder wordt 
kun je ook laten zien dat je ideeën misschien geld opleveren, 
en krijg je meer vertrouwen. We zijn bijvoorbeeld voer gaan 
mengen. Je hebt zo één meetmoment op een dag, dat is veel 
preciezer en de koeien doen het er beter op. En al het werk 
komt op één piekmoment, daarna heb je er geen omkijken 
meer naar. Mijn vader ziet er nu ook de voordelen van.

“Als jonge boer heb je 
ook je eigen ideeën 

 en dat botst wel eens 
een beetje met die 
van je ouders. Dat 

vertrouwen moet een 
beetje groeien.”

Kringloopboeren aan het woord

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?




