
“Dat de wethouder op 
de ochtend van het 
boerenprotest toch 

maar mooi met nette 
schoenen in de  

modder staat om de 
boeren een hart onder 

de riem te steken.”

Peter Zeeuw Corine Zeeuw

Waarom besluiten boeren 
mee te doen aan het  
programma Duurzaam Boer 
Blijven? Twee argumenten 
springen naar voren: plat 
gezegd – het levert geld  
op. Maar ook: de gemeente 
staat achter ons. Corine 
Zeeuw omschrijft dat 
treffend: 
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Boeren voelen 
zich gewaardeerd



“Het wordt zo geitenwollensokkerig 
gebracht altijd,” verzucht Corine 
Zeeuw als ze terugdenkt aan de start 
van het programma. Er waren dus wel 
twijfels. “En alsof we het niet goed 
doen, en daar zouden gaan leren om 
het wel goed te doen. Dat gevoel 
hadden we. Maar dan vraag je een 
beetje rond bij collega’s: doe jij mee? 
En dan blijken er best wel veel mee te 
doen. En toen zijn we ingestapt met de 
gedachte: we zien het wel een jaar aan.”

Vrijheid en openheid
Ook Maarten Moerman werd over de 
streep getrokken door collegaboeren 
en de positieve verhalen. Hij waar-
deert de gezelligheid, maar ook de 
inhoud: “Je krijgt een hoop kennis, 
onafhankelijk advies en je kunt er zelf 
uitpikken wat je wilt, het wordt niet 
opgedrongen. We hebben bijvoor-
beeld proeven gedaan met kruiden 
doorzaaien in grasland: heel mooi om 
te zien, maar ik vind dat ik de ruimte er 
niet voor heb, en dat is gewoon goed. 
Er is ook veel openheid, iedereen gooit 
alles op tafel. Je bent elkaars buren 
maar kijkt eigenlijk nooit bij elkaar 
binnen. Terwijl je er soms een hoop 
van opsteekt. Een paar jaar geleden 
moesten we bijvoorbeeld een week 
lang precies bijhouden wat we voerden 
en hoeveel melk de koeien gaven. Het 
was verrassend hoeveel verschil er was. 
Wel 30 tot 40% verschil, gigantisch! 
Dan heb je elkaar wel wat te vertellen: 
hoe doe je dat dan?”

Vergoeding is mooi mee-
genomen, waardering telt
Speelt geld een rol? Het is mooi 
meegenomen, vindt Maarten 
Moerman, maar niet de reden om mee 
te doen. Peter Zeeuw beaamt: “Het 
is een schijntje, maar als er iets finan-
cieel tegenover staat, dan is het toch 
interessant. Zeker als de gemeente het 
promoot. Dan krijg je toch wel het idee 
dat ze de boeren willen houden hier.”

Jolanda Dijkshoorn Henk DijkshoornCorine Zeeuw
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“Nu zijn stikstof en 
fosfaat weer een  
belemmerende  

factor. Daardoor past 
kringlooplandbouw 

ons wel steeds beter.”

En dat voelt goed, vult Corine Zeeuw 
aan: “Zeker de laatste paar jaar heeft  
de gemeente bij boeren goodwill 
gekweekt. En ik denk dat de goodwill 
ook andersom gekomen is door dit 
project. Dat de gemeente ziet dat 
boeren echt goed bezig zijn hier en mee 
willen.” 

Ook de familie Dijkshoorn is te spreken 
over de opstelling van de gemeente. 
“De gemeente wil niet te veel boeren 
zien vertrekken. Dan heeft Midden- 
Delfland ook geen bestaansrecht meer, 
dan worden we een soort wijk van 
Delft. De gemeente staat achter ons 
en wil meedenken. Ze proberen heel 
betrokken te zijn. Ze doen echt hun 
best. Ik voel me gewaardeerd.”

Kringlooplandbouw past 
beter
En  gaandeweg blijkt kringloopland-
bouw ze ook steeds beter te passen. 
Henk Dijkshoorn: “Ik ben altijd wel wat 
gegroeid in melk en koeien. Mijn oom 
hiernaast is drie jaar geleden gestopt 
en toen kon ik nog wat grond kopen, 
maar nu zijn stikstof en fosfaat weer 
een belemmerende factor. Daardoor 
past kringlooplandbouw me wel steeds 
beter: minder krachtvoer en meer 
gras- en maisopbrengst van eigen land. 
Krachtvoerprijzen worden alleen maar 
hoger en over het aantal koeien zijn wij 
nu tevreden.” 

Maarten Moerman Annemieke van der Vlugt
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