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25 Delflandse boeren ontvangen kringloopcertificaat

Op woensdag 10 april kregen 25 melkvee
houders uit Midden-Delfland het kringloop
certificaat uitgereikt door wethouder Sonja
Smit, Arnold van Adrichem (voorzitter LTO
Delflands Groen) en Frank Verhoeven
(adviesbureau Boerenverstand). Kringloop
landbouw zit deze regio in het bloed
en dat blijkt uit mooie scores van deze
ondernemers. Gemiddeld doen ze het
even goed of beter dan On the Way to
PlanetProof van Stichting Milieukeur vereist.
Wethouder Sonja Smit spreekt haar waardering uit richting de kringloopboeren. ‘’Ik ben
ontzettend trots op jullie! Het is ongelofelijk
belangrijk wat wij hier met elkaar doen. Jullie
zijn al 11 jaar geleden begonnen met kringlopen. Steeds meer mensen in dorpen en steden
worden zich bewuster van het belang daarvan.
Bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en in de rest van Nederland komt hier ook steeds meer aandacht
voor. Daarmee lopen jullie dus al 11 jaar voorop.
Het is onze opdracht dat zichtbaar te maken
en voorlopers te blijven.”

Samen één certificaat
Arnold van Adrichem (LTO): “Al jaren ontvangen ondernemers die zich bewust inzetten voor
de kringloop, bij ons een kringloopcertificaat.
Frank Verhoeven
(Boerenverstand):

Gemiddeld doen
de bedrijven het
even goed of beter
dan On the Way
to PlanetProof van
Stichting Milieukeur
vereist
Nu duurzaamheid ook maatschappelijk meer
en meer aandacht krijgt, spelen ook de overheid en zuivelbedrijven zoals FrieslandCampina hierop in.” Adviseur Frank Verhoeven vult
aan: “Vandaar dat de cijfers van het Delflandse kringloopcertificaat nu geharmoniseerd zijn
met de cijfers die onder andere FrieslandCampina gebruikt. Dit geeft duidelijkheid en over-

zicht voor ondernemers en maakt dat zij voor
diverse partijen dezelfde factoren bij kunnen
houden.”
Topscores
Onder andere op het gebied van eiwit en ammoniak scoren deze boeren ‘top’. Opvallend is
de score op fosfaat, vertelt Verhoeven: “In dit
gebied is jullie score gemiddeld 1218 gram. Kijkende naar de eisen van On the Way to PlanetProof Zuivel, waar 1100 gram al een topscore is,
doen jullie het dus nog beter.”
Zichtbaar maken van jullie werk
“Mijn wens is dat de mensen om ons heen bereid zijn om te betalen voor de diensten die
jullie leveren”, aldus Smit. “Daarvoor is het
belangrijk om aan de buitenwereld te laten
zien wat hier allemaal gebeurt. Op de website
www.middenindelfland.net kunnen onze boeren
laten zien wat zij doen voor de kringlooplandbouw. Ook de certificaten zijn daar zichtbaar.
In een gebied waarbij de stedeling over onze
schouder meekijkt, zijn openheid en transparantie voor ons heel gewoon.”

Duurzaam Boer Blijven
KRINGLOOPBOEREN

JONGE BOEREN

EXPERIMENTEN

Kringloopboeren werken met aandacht voor
milieu, klimaat, biodiversiteit en een goed
inkomen, aan een open en groen MiddenDelfland.

Het ‘Jonge boeren netwerk’ van Midden-Delfland verdiept zich in toekomstgerichte verdienmodellen, de kansen van de stad en de optimale
koe voor dit gebied.

Boeren, burgers, organisaties en overheden
gaan in co-creatie aan de slag om toekomstgerichte ideeën werkelijkheid te laten worden.

Het Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) werkt aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij landschap met aandacht
voor zowel ecologie, economie als recreatie. Het netwerk verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Deze
combinaties zorgen voor toekomstgerichte vernieuwing. Vernieuwing met aandacht voor technologie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe
producten en diensten. Meer informatie op www.middenindelfland.net
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Kringloopboeren
Dankzij de inzet van boeren blijft het oorspronkelijke en unieke karakter van het landschap in Midden-Delfland behouden. Het open
en groen houden van Midden-Delfland draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van inwoners en bezoekers. Dit doen de kringloop
boeren onder andere door waterberging, de productie van goed voedsel en het temperen van de hitte in de steden.

Van experimenteren kun je leren

Veel boeren experimenteren regelmatig
op hun bedrijf. Door aan de knoppen van
je bedrijfsvoering te draaien, kan er veel
veranderen. Deze kennis delen en samen
experimenteren maakt echt verschil. Zo is
er direct vergelijkingsmateriaal en heb je
diverse sparringspartners. Op dit moment
experimenteren de kringloopboeren met
kruidenrijk grasland, natuurlijk boeren, bodemdaling en waterkwaliteit.

Duurzaam bodembeheer

Samen met Jeroen Pijlman (Louis Bolk Instituut) onderzoeken de kringloopboeren manieren om bodemdaling en CO2 uitstoot van
de bodem tegen te gaan. Nick van Eekeren
(Louis Bolk Instituut) neemt de boeren mee
in het belang van een goede bodemkwaliteit
in Midden-Delfland. Door bodem- en kuilanalyses zijn er kengetallen die iets zeggen over
de kwaliteit van de bodem. De toestand van
mineralen in de bodem is zeer bepalend voor
de gewasopbrengsten. Onder de kringloopboeren in Midden-Delfland is er animo om te
experimenteren met onderwaterdrainage.

Wie goed doet, goed ontmoet

Frank Verhoeven helpt de kringloopboeren
om de kringloop op hun bedrijf te blijven
verbeteren. Daarnaast maakt hij het mede-mogelijk dat de boeren beloond worden voor hun inspanningen op basis van
de kringloopcijfers van hun bedrijf. Jaarlijks
ontvangen de kringloopboeren een certificaat met daarop het bedrijfsresultaat en
hun persoonlijke score op indicatoren zoals
het percentage eiwit van eigen land, CO2 uitstoot per kilogram melk en stikstof-bodem
overschot per hectare.

Al meer dan 11 jaar ervaring in kringlooplandbouw
De kringloopboeren uit Midden-Delfland scoren
beter dan gemiddeld op bodemgezondheid, kli
maat en biodiversiteit. “Die voorsprong willen
we graag behouden,” zegt Gertjan Hooijmans,
melkveehouder in Schipluiden. De laatste jaren
is er steeds meer aandacht gekomen voor deze
onderwerpen. Een groot verschil met tien jaar
geleden; toen lag de focus vooral op het ver
beteren van de kringloop van hun mineralen.

Optimale benutting
De laatste tien jaar begeleidt Frank Verhoeven
melkveehouders om hun kringloopresultaten te
verbeteren. De laatste jaren is de CO2 uitstoot
per 100 kilo melk gedaald, terwijl de hoeveelheid melk per koe en per hectare is gestegen.
Ook het percentage eiwit van eigen voer is
fors gestegen; van gemiddeld 60 naar 69%.
Extra aandacht voor de kringloop loont dus in
Midden-Delfland.

Gertjan Hooijman staat bekend als veteraan in
het kringloopboeren. “Op mijn bedrijf, de ‘Nelly
Hoeve’, pal aan de verdiepte snelweg A4, ben ik al
zo’n vijftien jaar lang bezig met kringloopboeren.”
Al voordat in 2009 een traject werd gestart in
Midden-Delfland, deed hij mee met een initiatief
van de provincie Zuid-Holland.
Beloning naar inzet
Als kringloopboer houdt Hooijmans met name
de aan- en afvoer van nutriënten, de eigen productie en het verbruik van eiwit goed bij. Ook berekent hij de uitstoot van ammoniak en CO2. Die
gegevens worden verwerkt en omgezet in indicatoren voor lucht-, water- en bodemkwaliteit,
klimaat en biodiversiteit.
Hooijmans: “Voor al die indicatoren kun je certificaten krijgen. Voor elk certificaat krijg je een
bedrag dat varieert van 150 tot 250 euro. Ik doe
het niet voor deze beloning, maar het is een leuk
extraatje. De echte reden om mee te doen, is dat
je wordt uitgedaagd om zo efficiënt mogelijk te
boeren. Want: hoe efficiënter ik boer, hoe meer
geld ik overhoud. Dankzij kringloopboeren haal
ik op mijn bedrijf nu 85 procent van het eiwit van
eigen land. Dat betekent dat we minder eiwit
hoeven aan te kopen.”

Openheid
Momenteel doen 33 van de 55 boerenbedrijven
mee aan de studieclub Kringloopboeren. Hooijmans: “Niet iedereen wil al zijn gegevens op tafel
leggen. Toch moet iedereen inmiddels geloven
aan de registratie.” FrieslandCampina maakt
sinds vorig jaar gebruik van een eigen kringloopwijzer. Volgens Verhoeven vallen de verschillen
mee. “De kringloopwijzer van FrieslandCampina
gaat uit van eiwit van eigen land, terwijl wij rekenden met VEM (Voeder Eenheid Melk) van eigen
land. Dit vraagt wat aanpassing van onze kant,
maar is geen probleem.” Meer zorgen maakt
Verhoeven zich over de uitwerking van het thema biodiversiteit. “In de Biodiversiteitsmonitor
van FrieslandCampina, Rabobank en Wereldnatuurfonds ligt de nadruk vrij sterk op zogeheten
drukfactoren, zoals de uitstoot van ammoniak en
CO2 en de uitspoeling van nitraat en fosfaat.
Frank Verhoeven (Boerenverstand):

Opvallend is ook de toegenomen benutting van
fosfaat. De laatste drie jaar ligt die zelfs boven
de 100 procent. Ondernemer Hooijmans maakt
zich daar zorgen over. “Met een benutting van
meer dan 100 procent, ben je eigenlijk de grond
aan het verarmen. Je zou een onderhoudsbemesting willen doen, maar ja, dat is voorlopig
niet aan de orde.”
Volgens adviseur Verhoeven valt het wel mee:
“De bodem bevat nog ruim voldoende fosfaat.
Het voordeel van die overbenutting is dat er minder uitspoelt naar grond- en oppervlaktewater.”

Ecologische kwaliteit telt ook
mee, maar vertaalt zich nog onvoldoende in de wijze van belonen voor de melkveehouder. Wat
mij betreft zou de ecologische
kwaliteit centraal mogen staan”
Hooijmans: “Als het gaat om waterkwaliteit gaan
we de eisen voor stikstof en fosfor nooit halen.
Maar de sloten zitten hier wel vol leven. Samen
met het waterschap ontwikkelen we een systeem
op basis van monsternames en visuele inspecties. Zo kijken we of kringloopboeren verschil
maakt. Kringloopboeren gaat om efficiënter benutten van grondstoffen, maar je doet het ook
echt voor de natuur en voor het landschap.”
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Jonge Boeren Midden-Delfland
Jonge boeren in Midden-Delfland verdiepen
zich samen in kansen voor de toekomst. Ze
kijken naar nieuwe verdienmodellen en finan
cieringsvormen, de kansen die de stad biedt,
kringlooplandbouw, de optimale koe voor
Midden-Delfland én hoe je als jonge niet-boer
wél kunt bijdragen aan de sector. Met spre
kers, excursies en experimenten ontwikkelen
zij zich voortdurend.

Oog voor de kringloop

In het gebied Midden-Delfland werken
al veel (jonge) boeren bewust of onbewust volgens de kringlooplandbouw
principes. Ook tijdens hun bijeenkomsten en excursies is kringlooplandbouw
een belangrijk onderwerp. En laat dat
nu ook de rode draad zijn van de landbouwvisie van het Ministerie van LNV.
Een mooie kans dus om als gebied uit te
dragen wat er al allemaal gedaan wordt
en nog gedaan zal worden.

Ronald Rongen (Low Stress
Stockmanship Europe):

“Koeien zien
ongeveer 8 keer
slechter dan de
mens en ruiken
40 keer beter”

Nieuwe financieringsvormen

Adviseur Peter Pals (Farming Funding): “Een goede balans tussen de drie B’s (boer, bedrijf en betalen) zorgt voor een sterk en weerbaar bedrijf. Goede technische en financiële
resultaten zijn bepalend voor je succes.” Peter ziet vier alternatieve financieringsvormen
die interessant kunnen zijn voor jonge boeren:
• B
 oeren financieren Boeren: de overdrager laat geld in het bedrijf zitten en financiert de overnemer. Dit kan de buurjongen zijn, maar ook een wildvreemde.
Bij familie gaat het weer anders, dan
kan er onder voorwaarden meer geschonken worden.
•	
Investeerders: Een investeerder koopt
dan bijvoorbeeld 10 ha grond en verhuurt deze aan een ondernemer. Hij kan
er ook voor kiezen om het benodigde
bedrag te lenen aan de ondernemer, zodat de ondernemer de grond kan kopen.

•	
Leasing van tweedehands materialen:
Een manier om op korte termijn geen
grote investeringen te hoeven doen zodat de resultaten op de langere termijn
verbeterd kunnen worden.
•	
Erfpacht: Een partij koopt grond voor de
ondernemer en betaalt 70%. De ondernemer betaalt zelf 30%. Daarna betaalt
de ondernemer een “canon” van 2 à 3%
per jaar. Na bijvoorbeeld 26 jaar heeft
de ondernemer de kans om de grond te
kopen. Doet hij dat niet, dan is hij de ingebrachte 30% kwijt.

Gezonde dieren

Koeien in de wei zorgen voor een echt
Midden-Delflands landschap. Maar
hoe ervaren koeien de wereld om zich
heen? Adviseur Ronald Rongen (Low
Stress Stockmanship Europe): “Koeien
zien ongeveer 8 keer slechter dan de
mens en ruiken 40 keer beter.” Je kunt
hier als jonge boer slim op inspelen
door bijvoorbeeld kleine aanpassingen te doen in het management of
de huisvesting. Houd je rekening met
de belevingswereld van een koe, dan
heeft dit indirect invloed op de melkproductie, de groei en de diergezondheid van de veestapel.

Gerard Abbink (Groeikracht):

“Goed ruwvoer
begint bij het
optimaliseren van het
inkuilproces en een
goede conservering”

Goed voer voor koe en boer

Een goede kwaliteit ruwvoer (gras en
mais) zorgt voor goede benutting van
het voer door de koeien. Goed ruwvoer
begint bij het optimaliseren van het inkuilproces en een goede conservering.
Sommige jonge ondernemers onderzoeken en experimenteren of het telen
van een derde gewas, zoals lucerne of
veldbonen, iets voor hen is.
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Vleesmeesters met passie voor melkkoeien
Melkkoeien, vooral Holstein-Friesians op
leeftijd, hebben het imago dat ze alleen
geschikt zijn om er worst van te maken.
Maar volgens topchef Robert Kranenborg
is het vlees van oudere melkkoeien juist het
lekkerst. Daar zijn melkveehouders Corné
van Leeuwen en Anton van der Ende, twee
jonge boeren uit Midden-Delfland, het he
lemaal mee eens. Onder de naam Delfland
se Vleesmeesters brengen zij het vlees van
melkkoeien uit het gebied tot waarde als
duurzaam, lokaal en lekker.
Als collectief van vijf jonge Vleesmeesters pro
beren ze een nieuw markt te ontwikkelen voor
vlees van Midden-Delflandse, uitgemolken
koeien van tussen de vier en acht jaar oud.
Anton van der Ende:

“We hanteren het
4G-principe.
Dat staat voor
koeien die geboren,
getogen, gemolken
en gemest zijn in
Midden-Delfland”
De Delflandse Vleesmeesters (fotografie: Gemma van Winden-Tetteroo)
Kansen door de stad
Van Leeuwen: “Het aantal geslachte koeien en
verkooppunten is nu nog bescheiden, maar wij
zien er wel brood in. Qua ruimte en wetgeving
zijn de mogelijkheden voor schaalvergroting
in dit gebied beperkt. Willen we overleven als
melkveehouders, dan moeten we kijken naar
de kansen die we hier hebben. En één van die
kansen is dat we midden in een stedelijk gebied boeren, met twee miljoen consumenten
op fietsafstand.”
Het idee voor de Delflandse Vleesmeesters
ontstond tijdens een bijeenkomst van het
Jonge Boeren Netwerk in Midden-Delfland.
Van Leeuwen: “We zijn met een aantal jonge
boeren naar Rotterdam gegaan om te kijken
welke kansen deze stad biedt. Adviesbureau
Boerenverstand had voor ons een aantal mensen uitgezocht om mee te praten. Een van die
mensen, een restauranthouder, zei dat hij wel
belangstelling had voor het vlees van onze
melkkoeien, mits goed afgemest.”
Twee melkkoeien werden twee maanden lang
vetgemest. Volgens Van der Ende is dat lang genoeg: “Ik denk dat dat komt omdat een Holsteiner
zo’n super-efficiënte spijsvertering heeft.” Daarna
werden ze geslacht door ambachtelijk slager
Meerkerk, zo’n 70 kilometer van Midden-Delfland.
“Het is jammer dat we hier geen slachterij hebben, maar het is niet anders”, zegt Van Leeuwen.
Het snijden gebeurt wel in de regio, bij de keur

slagerij van Evert en Suzanne van Winden in Delft.
Vervolgens verpakken de veehouders het vlees
en slaan het op in hun onlangs aangeschafte
vriescel.
Na de twee ‘proefkoeien’ volgden er meer en de
vriescel is inmiddels goed gevuld. “Als iemand

proces. Inmiddels is die leerweg grotendeels
afgelegd en is er ruimte voor uitbreiding. Het
idee is om niet alleen eigen koeien te gebruiken,
maar ook die van andere melkveehouders in
het gebied.

Met de groei van het aanbod, komt ook
de consument in beeld als afnemer. Van
der Ende: “We gaan niet stunten met
vlees, dat kunnen én willen we niet. We
gaan het de consument wel makkelijk
maken, door het vlees onder vacuüm
voor te garen (sous vide). Dan hoeven
ze de sudderlapjes niet meer urenlang
te laten sudderen.”

vandaag belt voor tien entrecotes of zestig hamburgers, kunnen we ze morgen leveren”, zegt Van
der Ende. Via het internet bestelde vleespakketten kunnen bij Van Leeuwen in Schipluiden worden afgehaald. Verder is het vlees te koop bij
Keurslagerij van Winden in Delft en Farm I See in
Schipluiden. Ook de studenten van TU Delft kunnen nu genieten van vlees van de Vleesmeesters.
Het afgelopen jaar hadden de jonge boeren
vooral aandacht voor het zich eigen maken
van alle regels, voorschriften en de eisen in het

Van der Ende: “We proberen de aarzeling die
veel consumenten en chefs nog hebben bij rundvlees van melkkoeien weg te nemen.” Daarbij
worden ze – onbedoeld – geholpen door topchef
Robert Kranenborg die zijn voorkeur voor oude
melkkoeien niet onder stoelen of banken steekt.
Die voorkeur stoelt vooral op de dooradering
van het vlees met vet, die zorgt voor malsheid
en een volle smaak. Van Leeuwen: “Met zo’n
uitspraak ruimt hij de vooroordelen over oude
koeien uit de weg. Mooi toch, daar profiteren wij
weer van.”
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Bokashi verbindt stad en platteland
Fermentatie in de mesthoop
Net buiten Maasland ligt Hoeve Rust-hoff,
het veeteeltbedrijf van Jeroen van der Kooij.
De kleiveengrond bij Hoeve Rust-hoff vraagt
om extensief beheer. Tien jaar geleden ging
Van der Kooij biologisch boeren met andere
rassen. Momenteel melkt hij zestig blaarkop
pen en fokt hij jongvee voor het vlees. Dit
jaar nam hij het initiatief tot de Maatschap
pelijke Bokashi-keten.
Een paar jaar geleden hoorde Jeroen over
bokashi. Bokashi is een manier om organische
reststromen om te zetten in een rijke bodemverbeteraar die wordt aangeprezen door bedrijven Agriton en Bij de Oorsprong. Zij leveren
micro-organismen, kalk en ‘oergesteentemeel’
voor fermentatie in de bokashi-hoop. De
Maaslander was meteen enthousiast en besloot ermee te gaan experimenteren. “Organische stof is cruciaal voor een gezonde bodem”,
motiveert Van der Kooij zijn besluit. “En dat is
belangrijk voor een goed beheer van de aarde
die aan ons is toevertrouwd.”
Het resultaat viel niet tegen. Zijn eerste hoop
maakte hij in februari 2018, van koeienmest
vermengd met lokaal rietafval. “Het fermenteren duurde een maand. In verband met de
droogte heb ik het gefermenteerde mengsel
pas in het najaar over het land uitgereden. Binnen zes weken had het bodemleven de bokashi
toen al helemaal opgenomen.”
Kinderschoenen
Van der Kooij heeft inmiddels het initiatief genomen tot de oprichting van een Maatschap-

Jeroen van der Kooij - Hoeve Rust-hoff
pelijke Bokashi-keten. Deze keten, die nog in
de kinderschoenen staat, maakt deel uit van
MIND.
Sabine van Rooij, onderzoeker groene infrastructuur bij de WUR, heeft in de beginfase de
boeren ondersteund bij het leggen van contacten tussen verschillende partijen en het organiseren van bijeenkomsten. Van Rooij vertelt:
“Bokashi is geen doel op zich. Kleinschalige

Wijland boeren &
Midden-Delfland
Boeren uit Midden-Delfland en Wij.land (Vechtstreek, het
Groene Hart en Waterland) bezochten elkaars bedrijven om te
leren over kringlooplandbouw. De drie belangrijkste inzichten:
• Maak jezelf als boer onmisbaar in een gebied
•	Denk groot maar start klein, met zo min mogelijke investeringen om je ideeën te testen. Werk waar mogelijk samen
om kosten te delen.
•	Kijk op een slimme manier naar de beleidsregio waar je
zit. Maak projecten aantrekkelijk voor beleidsmakers door
haakjes te vinden met hun belangen. Kortom: “eigenwijs
met open vizier.”

boerenbedrijven zoals Hoeve Rust-hoff in Midden-Delfland liggen ingesloten in stedelijk gebied. De ‘achtertuin’ van die steden kan alleen
open en aantrekkelijk blijven als er boeren zijn.
We willen kijken of bokashi een extra verdienmodel voor die boeren kan zijn en zo kan bijdragen aan een circulaire economie. Momenteel worden lokaal bermmaaisel en groenafval
vaak verbrand. Dat is zonde, want daarmee
verdwijnt het uit de kringloop.”
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Mobiele zuivelinstallatie
om afstand met burger te verkleinen
In Midden-Delfland kan én wil niet iedereen verder vergroten. Drie biologische
melkveehouders, Roel van Buuren, Jeroen van der Kooij en Bas van den Berg,
hebben daarom het initiatief genomen tot ontwikkeling van een mobiele zuivelin
stallatie om een deel van de melk zelf tot waarde te brengen. Bas van den Berg:
“Lokale afzet van kaas, boter en natte zuivelproducten levert niet alleen een
betere prijs op, maar verkleint ook de afstand tot de consument.”
Bas runt samen met zijn ouders Hoeve Ackerdijk. Dit melkveebedrijf ligt tussen
de Delftse Schie en de A13. De circa honderd Montbeliarde runderen leveren jaar
lijks 450.000 kilo melk. Op het bedrijf is ook een kinderopvang gevestigd. Daar is
plaats voor 48 kinderen.

De mobiele zuivelinstallatie
Van den Berg: “De mobiele zuivelinstallatie
moet in juni gaan draaien. Hij staat op een
aanhanger die met een wat grotere auto
verplaatst kan worden. We willen hem dan
steeds een paar dagen bij één van de deelnemende bedrijven neerzetten om de melk
rechtstreeks uit de melktank te verwerken.
De aanhanger wordt niet alleen aangesloten
op de melktank, maar krijgt ook elektriciteit
en drinkwater op locatie. Eenmaal aangekoppeld kunnen de drie melkveehouders
zich omkleden in de instapruimte en vervolgens in de schone ruimte hun melk al dan
niet pasteuriseren en verwerken tot boter,
kaas, yoghurt en andere zuivelproducten. Dit
doen we met twee tobbes van elk 400 liter:
één voor de boter en de natte zuivel en één
voor de kaasbereiding.”
De producten worden op het bedrijf van

Van den Berg zelf opgeslagen. Kaas wordt
daar ook gepekeld, gedroogd en gecoat en
vervolgens vier maanden gekeerd tot ze belegen is. De wei die vrijkomt bij de kaasbereiding kan nu naar de varkens van de buurman, maar Van den Berg sluit niet uit dat de
wei ooit nog gebruikt zal worden voor menselijke consumptie, in bijvoorbeeld frisdrank.
Onmisbaar maken
Net als voor veel andere bedrijven in Midden-Delfland zit schaalvergroting er niet in
voor Hoeve Ackerdijk. Ook qua intensiteit is
het maximum wel bereikt vindt Van den Berg.
“Je kunt de productie best opvoeren door
maïs te telen en veel bijproducten te voeren,
maar dat wil ik niet. Het past hier ook niet. Ik
wil mezelf in dit gebied als melkveehouder
onmisbaar maken en dat doe ik niet door
meer liters te produceren, maar door het bie-

den van rust, ruimte, recreatie en educatie.”
Educatie is ook een van de doelstellingen
van de mobiele zuivelinstallatie. Die krijgt
dan ook een groot raam, zodat mensen van
buitenaf kunnen zien hoe hun kaas, boter en
yoghurt worden gemaakt. Als mensen zien
wat er allemaal komt kijken bij de productie van voedsel, willen ze er vaak ook een
hogere prijs voor betalen. Ook ‘lokaal geproduceerd’ wordt steeds belangrijker als
verkoopargument, niet alleen voor de individuele consument, maar ook voor cateraars,
restaurants en detailhandel.”
Onze meerwaarde
Van den Berg: “Samenwerken met zowel biologische als gangbare melkveehouders vind
ik erg belangrijk. Wel is het belangrijk dat
herkenbaar is welk product van welk bedrijf
komt. We blijven onze kaas en andere zuivelproducten onder eigen naam op de markt
brengen, want biologisch heeft nog steeds
een streepje voor bij de consument.”
Overigens mag de kaas niet als ‘biologisch’
worden verkocht, omdat je dan ook een biologische coating moet hebben. Die is poreuzer
en daardoor gevoeliger voor infectie. Van den
Berg: “Zeker in het begin ben ik al tevreden als
we een goede belegen Goudse op de markt
kunnen brengen. Dat lijkt me al voldoende uitdaging. En we kunnen in ieder geval vermelden dat die is gemaakt van biologische melk.”
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van waarde voor elkaar
Johan Oosthoek en Pauline Schouwenburg

Johan Oosthoek runt samen met zijn broer
een melkveebedrijf met 240 koeien en 110
stuks jongvee in Midden-Delfland. Pauline
Schouwenbrug verbindt vanuit Rotterdam
consumenten met de oorsprong van hun
voedsel. Onder de naam ‘Dichtbij de boer’
werken de stadse Pauline en melkveehouder
Johan samen om de diversiteit aan melkvee
houders in Midden-Delfland een gezicht te ge
ven in de stad.
Hoe is het om je bedrijf te runnen in Mid
den-Delfland?
Johan: “Hier boeren is niet altijd makkelijk. De
ruimte in het gebied is beperkt en het is er druk.
Met mooi weer barst het van de fietsers die regelmatig stoppen bij onze glazen pui om een
kijkje te nemen in onze melkstal tijdens melktijd.
Je hebt hier altijd mensen die over je schouder
meekijken. Daar moet je tegen kunnen, maar ik
zou niet anders willen.”
Pauline: “Dit gebied is voor mij juist heerlijk rustig. In de stad stad heb je niet door dat je letterlijk binnen een kwartier fietsen midden in het
boerenland zit; de oorsprong van ons eten. Hier
in Midden-Delfland is die oorsprong dichtbij. Dat
is geweldig.”

MARKTPLAATS
Expositie
Dichtbij de Boer
De trotse melkveehoud(st)ers Johan, Jacqueline, Dirk, Mirjam en Albert van Dichtbij de Boer ontwikkelden in samenwerking
met fotografe Marlisse Hilkmann en Pauline
Schouwenburg van de Platte stad, een expositie. Met deze expositie laten zij zien wat
er gebeurt op hun erf, met hoeveel liefde ze
boeren en waar ons voedsel vandaan komt.
De expositie is te bewonderen in het gemeentehuis van Midden-Delfland in Schipluiden.
Wil je deze tentoonstelling inzetten op een
eigen locatie? Stuur dan een mailtje naar
pauline@deplattestad.nl.

Johan Oosthoek en Pauline Schouwenburg
Wat doen jullie met Dichtbij de boer?
Johan: “In 2017 hebben we met vijf collega’s
uit het gebied gezegd dat we beter willen laten zien wat we doen. Ieder van ons ontvangt
bezoekers:
schoolklassen,
zakengroepen,
koe-knuffelaars, toevallige voorbijgangers,
maar ook gasten voor een diner in de stal. We
hebben vier heel verschillende bedrijven: groot,
klein, biologisch, multifunctioneel en regulier.
Ook de Floating Farm uit Rotterdam doet mee.
Samen kunnen we onze diversiteit laten zien.
Geen bedrijf is hetzelfde, maar iedere melkveehouder draagt bij aan gezond voedsel, een
mooi landschap en een rijke natuur. Daar zijn
we trots op.”
Pauline: “Wat Johan en zijn collega’s doen, sluit
precies aan bij wat ik vanuit de stad doe. Ik bezoek bedrijven en beschrijf wat de boeren doen
en wat ze te bieden hebben. Ze zijn allemaal
zo verschillend en hebben ook ieder een eigen

Zuivelpanel gezocht!
De biologische melkveehouders van de
Mobiele Zuivelinstallatie zijn druk met het ontwikkelen van hun zuivelwagen. Met deze zuivel
installatie maken zij het mogelijk dat meerdere biologische melkveehouders hun zuivel
kunnen verwerken tot onder andere kaas,
roomboter en karnemelk, zonder dat ieder
van hen een eigen productieruimte moet bouwen. Ook gaan ze met deze wagen op pad
om hun zuivel onder de aandacht te brengen.
Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van de
mobiele zuivelinstallatie om te zorgen voor
meer biologisch, lokaal en lekker zuivel in de
regio? Ga dan voor sponsoring of een donatie naar www.burgerboerderijen.nl. Mogen
de melkveehouders jou en je smaakpapillen
benaderen voor eventuele testpanels, mail
dan naar: info@middenindelfland.net.

verhaal. Het is mooi om deze verhalen te leren
kennen en te delen met mijn stadse netwerk.”
Hoe kijkt een stedeling naar het melkveebe
drijf?
Johan: “Pauline komt uit de stad en kijkt anders naar mijn bedrijf. Zij benoemt waar een
consument nieuwsgierig naar is. Ik praat al
snel over ‘droge koeien’ of technische gegevens, maar ons verhaal komt veel beter over
in Jip-en-Janneketaal die past bij de stad. Het
is fijn dat Pauline ons daarbij helpt.”
Pauline: “Toen ik mij ben gaan verdiepen in
de herkomst van mijn eten, kwam ik er juist
door gesprekken met boeren achter dat mijn
stadse waarheid niet altijd de hele waarheid
is. Als stedeling zien we onszelf nog vaak als
middelpunt van de samenleving. Maar dat is
een illusie. De stad is ook maar een bubbel en
buiten de stad is er zoveel moois te beleven.”

Jouw maaltijd,
100% van hier
Van zuivel en groenten tot jam en van pindakaas tot vlees. Wil jij met vrienden, het
gezin, collega’s of klanten genieten van de
heerlijke producten uit Midden-Delfland?
Farm I See maakt het mogelijk om op één
verzamelplek te genieten van de producten
van verschillende boeren. Breng een bezoek
aan onze winkel of vraag ons om voor relaties mooie streekpakketten te maken.
Wij denken graag met je mee. Neem
contact op met Gabrielle Mosch via
info@farm-i-see.nl of bezoek onze winkel
(Keenenburgweg 4 in Schipluiden).
Zo kun je samen genieten van al het lekkers
dat Midden-Delfland te bieden heeft.
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De gastvrouwen en -heren
van Midden-Delfland
Kees Boks - Lopend of fietsend door Midden Delfland vraag ik me steeds vaker af: van wie is Midden-Delfland nu eigenlijk? Van de boe
ren of van de stedeling? Je zou kunnen zeggen: stap naar het Kadaster en je weet het. Maar als ik de vraag een beetje verder uitpluis,
besef ik dat het niet gaat om juridisch eigendom. De échte vraag is wie eigenaar zijn en wie zich eigenaar voelen.
Regelmatig hoor ik van boeren verhalen dat
‘de stedeling’ het gebied soms lijkt over te nemen. Zo gauw het zonnetje schijnt, spreiden ze
hun picknickkleedje uit in het eerste de beste
weiland dat hen bevalt. Een weiland dat eigendom is van de boer, dat eten moet opleveren
voor de koe en dat niet zelden ook nog een
thuis biedt aan de weidevogels. Als de boer de
picknick verstoort met zijn tractor, hoort hij al
snel: “Ik mag hier toch zeker wel picknicken”.
En de boer denkt: “Ik laat mijn koeien toch ook
niet in jouw achtertuin grazen”.

Kees Boks:

Eigenaar zijn of
eigenaar voelen:
de stedeling die
ons gebied bezoekt,
voelt zich steeds
vaker een beetje
eigenaar. En dat
is eigenlijk goed
nieuws

SAVE THE DATE
Innovatienetwerk Midden IN Delfland is een
initiatief van de gemeente Midden-Delfland,
LTO Delflands Groen, het programma Integrale
Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)
en de provincie Zuid-Holland. Uitvoeringspart
ners zijn Boerenverstand, Imagro, Pantopicon en
Wageningen UR.

Ons gebied heeft draagvlak nodig vanuit de
stad. Maar als de stedeling vervolgens ook
bepaalt wat hier wel of niet gebeurt, stuit
dat op weerstand vanuit het gebied. Voor je
het weet kom je terecht in de strijd: ‘wie is de
baas’. Zonde als je het mij vraagt.
Samenwerking is voor de toekomst van ons
gebied noodzakelijk. Vriend en vijand zijn het
erover eens: een groen Midden-Delfland kan
alleen blijven bestaan als het door de stad
wordt gewaardeerd. Als de stad zich een
beetje eigenaar voelt van ons gebied, dan
zijn ze er zuinig op. Dan krijgt het gebied
kans, mét de warme aandacht van de stad,
om te groeien en bloeien.
Ik heb daarom een idee: denk niet in termen
van eigenaarschap, maar in gastheerschap
(en gastvrouwschap uiteraard). Midden-Delfland is een landschap mét de stad. We zijn
juist uniek door de nabijheid van de stad. De
boeren zijn al eeuwenlang aanwezig in het
gebied en worden steeds meer de gastheren
van het landschap. Zij willen vrijwel allemaal

27 JUNI 2019
Voor vragen en meer informatie kunt u mailen
naar info@middenINdelfland.net of bellen met:
Kees Boks
Gemeente Midden-Delfland, 06-48564828
Corné van Leeuwen
LTO Delflands Groen, 06-83604556

de oprecht geïnteresseerde bezoekers ontvangen. Zonder gasten is het maar een saaie
boel. Zonder gasten geen draagvlak in de
stad en zonder consumenten levert het ook
financieel duidelijk minder op.
Gastheren gedragen zich gastvrij en gasten
gedragen zich netjes en respecteren de regels. Blijven ze massaal weg, tja, dan heb je
als gastheer wel een probleem. Houden de
gasten geen rekening met de gastheer, dan
wordt het er ook niet gezelliger op. Het ligt
zo voor de hand, maar probeer vanuit dit
perspectief te handelen. Stad en land: geef
elkaar de erkenning die nodig is om van Midden-Delfland iets heel moois te maken!
Kees Boks is werkzaam bij de
gemeente Midden-Delfland
als beleidsmedewerker
Landelijk Gebied en naast
Corné van Leeuwen (LTO
Delflands Groen) één van de
twee community managers
van het MIND-netwerk.
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