
Prins is dik tevreden met die baan. Toeval, zegt hij, dat hij in het
zuivel is gebleven. Toen hij na twintig jaar stopte als
melkveehouder, pakte hij alles aan en zat ook even in de bouw.
,,Op een boerenbedrijf kan van alles ineens misgaan", zegt hij.
,,Dat iedereen op zaterdagavond in zijn beste kleren zit en er
ineens een machine kapot gaat. Of het gras ligt los en het begint
ineens te regenen. Qua gezinsleven is dit makkelijker." 

Wilma de Cort en Job van der Meer 28-10-18, 07:03

Vragender anno 2018. © theo kock persfotografie

Het	'ontboerde'	platteland,	steeds	meer
boeren	gooien	het	bijltje	erbij	neer
In zijn boerderij in de Achterhoek, laat Hans Prins (50) op zijn telefoon een filmpje zien
van zijn werkplek. Buiten op het erf blaft een hond, zijn huis ligt aan een stille zandweg
in glooiend landschap, maar wat hij laat zien, heeft een totaal andere sfeer: het is een
soort verkeerstoren in een fabriek. Procesoperators zitten bij een
zuivelcoöperatie achter computers om de productie van babyvoeding aan te sturen.

PREMIUM
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Toch ging de knop niet zomaar om. Zoals bij de meeste boeren.

In Gelderland is de afgelopen twintig jaar de helft van de boeren
gestopt. Van de 18.524 boerenbedrijven in het jaar 2000, hielden
er 9341 op te bestaan. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. 

  
Achter die leegloop zit een alledaagse werkelijkheid. Waar boeren
stoppen, komt grond te koop voor collega's die willen groeien.
Eenderde van de boeren vult zijn bedrijf aan met een mini-
camping, horeca, winkel of met zorg. Hebben deze veranderingen
alleen de aanblik van het platteland veranderd of misschien ook
de onderlinge verhoudingen? En hoe vergaat het de boeren die
stopten?

  
We gooiden een pijl op de kaart van de Achterhoek, van oudsher
bekend als boerenstreek. Die bleef steken op Vragender, als
middelpunt van een cirkel waar we vooral met boeren gingen
praten. 

© M Kuster
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Als	ik	door	had	gewild,	had	ik
mijn	bedrijf	moeten	verdubbe	len.
Dan	had	ik	tot	mijn	pensioen	voor
de	bank	gewerkt
Hans Prins

De	poortwachters	van	Vragender
Rij Vragender vanaf Lichtenvoorde binnen en de tegenwoordige 
tijd manifesteert zich op indrukwekkende wijze. Haast als een
poort.  Aan de ene kant van de weg staat een varkensbedrijf met
zes kasten van schuren. Er liggen 3000 zeugen in. In deze
kraamkamer worden iedere week 2000 biggen geboren. Zodra die
30 kilo wegen, gaan ze naar Duitsland, waar ze verder worden
opgefokt tot vleesvarkens van 115 kilo, klaar voor de slacht in het
land van de Bratwurst, de grootste vleesmarkt van Europa.

  
Daar tegenover, aan de overkant van de weg, ligt nog een grote
jongen. Het lijkt een soort ranch, zoals het gebouw in het
landschap ligt. Binnen worden zo'n 2400 geiten gehouden. De
eigenaar, geboren in Vragender, woont al jaren in Paulding, Ohio,
waar hij een ranch met duizenden melkkoeien heeft. Hij bestuurt
de geitenfokkerij op afstand. Volgens dorpelingen bedienen
Poolse arbeidsmigranten de melkmachine.

  
De twee bedrijven, poortwachters van het kleine Vragender,
symboliseren de verandering op het platteland die sinds de
Tweede Wereldoorlog één kant op gaat. Boerenbedrijven zijn
alsmaar groter en groter geworden. Tot de kleinere boeren dat
financieel niet meer trokken. 

Vragender is een eeuwenoude boerennederzetting in de
gemeente Oost-Gelre en heeft 1100 inwoners. Het dorp ligt op
een es. Aan de rand vestigden zich van oudsher boeren.
Stokoude boerderijen dragen er fraaie namen waar
dorpelingen naar worden vernoemd. Ondanks bevolkingskrimp
heeft het roomskatholieke Vragender een goed gevuld
dorpshart met kerk (gaat dicht) en café (ging net niet dicht). In
de schaduw van een draaiende molen gaat de jeugd naar een
eigen dorpsschool. Vragender heeft ook een restaurant, ooit de
woning van de lokale melkrijder.



De entree van Vragender met links een geitenfokkerij en rechts een varkensbedrijf. Het
zijn megabedrijven. © Jan Ruland van den Brink

,,Eerst was je met 30 koeien te klein, dus ging je naar zeventig",
zegt Hans Prins, de procesoperator uit Barlo. ,,Nu moet je 150
melkkoeien hebben, wil je er een inkomen uit halen. Als ik door
had gewild, had ik mijn bedrijf moeten verdubbelen. Dan had ik tot
mijn pensioen voor de bank gewerkt." 

220	zeugen
Bennie Schilderink (65) en zijn vrouw stonden ook voor de keuze:
uitbreiden of er een punt achter zetten. Net als bij Prins wilden
geen van hun kinderen het bedrijf overnemen. Schilderink:  ,,Als je
ziet wat er hier in Vragender over is aan boerenbedrijven die nìet
aan het afbouwen zijn en die toekomstbestendig zijn, dan heb je
het misschien over een stuk of tien." 

  
Schilderink was de tiende generatie die vanaf 1600 een boerderij
in Vragender bezat. Hij schetst hoe hard de groei in de loop der
tijd ging. Zijn vader had in de jaren vijftig een tiental melkkoeien
en een paar varkens. Toen Schilderink het stokje overnam, in de
jaren tachtig, had hij 20 melkkoeien, 80 zeugen en 250
vleesvarkens. Al die onderdelen bleken te klein. Hij deed zijn
koeien weg en schaalde op tot 220 zeugen. ,,Ik dacht jaren vooruit
te kunnen", zegt hij, ,,Maar ik werd snel ingehaald door bedrijven
met 300 zeugen.”

  
Moest hij wéér uitbreiden? Het zou hem een half miljoen euro
kosten. De varkensprijs was slecht en er kwamen weer nieuwe
milieu-eisen aan. Hij besloot af te bouwen. 

  
Op een vrijdagmiddag, al zijn dieren waren al weg, kwam een
neef het erf oprijden. Schilderink: ,,Ik wist meteen: die komt niet
voor een kop koffie. Die wil mijn boerderij.”

  
Die neef was Tonnie Schilderink, de grote melkveehouder uit
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Ik	wist	meteen:	die	komt	niet	voor
een	kop	kof�ie.	Die	wil	mijn
boerderij.
Bennie Schilderink

Ohio. ,,Ik kreeg de indruk dat hij terug wilde naar Vragender om
hier als hobbyboer zijn bedrijf in Amerika aan te sturen", zegt
Schilderink. 

  
Het pakte anders uit. In 2015 werden er grote stallen uit de grond
gestampt en het jaar daarop kwamen er geiten in. 

Mega-varkensbedrijf Van de Wolfshaar in Vragender met het dak vol
zonnepanelen. © Jan Ruland van den Brink

(Tekst gaat onder de foto verder)
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Vragender in vroeger tijden. Boeren slachtten hun eigen vee. © uit het boek Vrogger in
Vraogender

Coach	
De gemeente Oost-Gelre, waartoe Vragender hoort, is de
afgelopen maanden met boeren in gesprek gegaan om te horen
hoe ze hun toekomst zien. Een team van agrarische coaches
werd er op uitgestuurd om aan keukentafels vertrouwelijk met
boeren te spreken. Boeren geen praters? Agrarisch coach Paulien
Hogenkamp heeft een totaal andere ervaring. De gemeente
schreef 320 boeren in haar bestand aan. Daarvan wilden er 214
een gesprek. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat van die 214
boeren er al vijftig tot zestig waren gestopt. Van de boeren die nog
een bedrijf hebben, willen de meesten op een of andere manier
door. 

https://www.gelderlander.nl/oost-gelre/het-ontboerde-platteland-steeds-meer-boeren-gooien-het-bijltje-erbij-neer~a9a171d9/134670425/


,,Boeren die stoppen, moeten door een soort rouwproces", zegt
Hogenkamp, ,,maar zijn ze daar eenmaal doorheen, dan is er
dikwijls opluchting. Ze hebben in een half jaar of jaar verschillende
afscheidsmomentjes waardoor ze aan het idee gaan wennen.
Eerst gaan de mindere koeien eruit, of ze stoppen met het
insemineren van de zeugen. Stap voor stap vervallen er
activiteiten en stroomt het bedrijf leeg. Tot ze op het punt komen
om stallen te slopen of de stalinrichting te verkopen. Pas dan komt
er ruimte in hun hoofd voor iets anders.”

  
Het maakt nogal verschil, stelt ze, of een boer op zijn 40-55ste
jaar moet stoppen omdat hij tegen een financiële grens aanloopt
of dat een oudere boer stopt omdat er geen bedrijfsopvolger is,
maar hij er financieel wel goed uitspringt. ,,Toch zijn er boeren die
tot ver in hun zeventig jaar doorwerken in de hoop dat er toch nog
een neef of kleinkind aanhaakt.”

  
Wim Heinen (71) en zijn vrouw Hermien (66) uit Barlo 'zijn bezig te
stoppen'.  Heinen verbouwt nog mais en wintergerst, maar hij
vóelt zich al lang geen boer meer. Dat is zo sinds hij op zijn 53ste
zijn melkkoeien wegdeed. Daarna fokte hij jongvee op voor een
ander, maar ook daar was hij op een gegeven moment wel mee
klaar. Toen alle dieren weg waren, ging zijn vrouw Hermien bij een
banketbakker in Aalten werken. Heel plezierig, zegt ze. ,,Het was
altijd druk op de boerderij. We deden alles met z'n tweeën. Maar
ik ben ook graag onder de mensen en hou van een praatje”, zegt
ze. Wim sloopte eigenhandig zijn 75 meter lange ligboxenstal,
zonder een seconde spijt. ,,Weg d’r mit. Mooie gladde boel”, zegt
hij.

  
Ook zij hadden geen bedrijfsopvolger en waren 'de papiertruttel',
beu. ,,Eén dochter heeft het nog geprobeerd, maar zag er toch
vanaf.” Zijn vrouw, lachend: ,,Onze oudste dochter heeft er
helemaal niks mee. Ze komt nooit via de achterdeur binnen en
vindt een boerenbedrijf stinken.”

Op bijna tweederde van de boerenbedrijven in Gelderland
staat geen opvolger klaar als de eigenaar van 55-plus wil
stoppen. Dit geldt voor 64,8 procent. Dit percentage ligt in
Gelderland hoger dan het landelijk gemiddelde, dat 60 procent
is. Toch is de belangstelling voor bedrijfsopvolging landelijk de
laatste vier jaar wel toegenomen. Hoe groter het bedrijf, des te
meer animo er bij kinderen is om in de voetsporen van hun
ouders te treden.

Wim	van	Ni-jenhuus
In hun huis ligt veel familiegeschiedenis. Wim Heinen wordt in de
wijde omtrek ‘Wim van Ni-jenhuus’ genoemd, naar de naam die
zijn boerderij in 1850 kreeg toen zijn overgrootvader het bouwde.
Het went, zeggen de twee, een boerlozer platteland.  Ze wijzen in
hun keuken in het rond en noemen namen van collega's die
verdwenen. Er ploppen er steeds meer op. ,,Vroeger", zegt
Hermien Heinen, ,,woonden hier van A tot Z boeren."



Nu zijn hun buren veelal burgers en daar hebben ze net zo'n
prettig contact mee.  Wim Heinen: ,,Met boeren had je contact
voor het werk. Je hielp de buurman varkens de vrachtwagen in
krijgen. Of je sprong bij als er ergens vlug hooi naar binnen
moest." Hermien: ,,Nu ontmoet je elkaar voor de gezelligheid en
ook bij verdriet. Vergeet niet, wij zijn zelf ook steeds meer burger
geworden."

Ook zij zien dat er 'fabrieksmatige stallen' in het buitengebied zijn
verschenen. Hermien: ,,Ik zeg niet: dat mag niet. Maar ik zou het
niet kunnen. Dat je je ogen losdoet en wat er dan allemáál moet." 

Vroeger hielp de hele familie mee met het oogsten van de aardappelen. Tegenwoordig
doet een rooimachine het werk. © uit het boek Vrogger in Vraogender

China
In een Van der Valk-restaurant neemt ex-varkenshouder Jan Sloot
uit Lievelde zijn telefoon op. Het is een collega, die in
onderhandeling is met een Chinees bedrijf. Dat bedrijf, zegt Sloot,
wil 'in een provincie zo groot als Duitsland net zo veel varkens
gaan houden als er nu in heel Nederland zijn'. Sloot werkt voor
een Duitse onderneming in systemen voor het verwerken van
afvalwater en mest. 

De Achterhoeker komt zelf geregeld in China. ,,Alles draait daar
om voedselproductie”, zegt hij. ,,Er staan zeugenflats van zestien
verdiepingen. Wij hebben luchtwassers in stallen om er áchteraf
ammoniak en stof uit te halen. In China hebben ze luchtwassers
vóóraf om virussen te verwijderen. Wie in zo’n zeugenflat werkt,
wóónt er ook, om insleep van virussen te voorkomen. Ga je naar
buiten, dan kom je er niet meer zomaar in.”

  
Hij wil ermee zeggen: wat in Nederland 'mega' is, is in China, hét
land van de intensieve veehouderij, peanuts. 

  
Noem een boer in de omgeving van Lievelde en Sloot lepelt alle
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gegevens op over aard en omvang van het bedrijf. ,,Ik ken daar
geen boer die is gestopt en die nu zonder werk zit", zegt hij.
,,Boeren zijn aanpakkers. Dat komt wel goed. Ze zien stoppen als
een vernedering, maar als de knop eenmaal om is, zijn ze er zo
overheen.”

  
Hij spreekt uit ervaring. Als varkenshouder was hij 25 jaar gewend
geweest om om half zeven op te staan om te gaan voeren. ,,Vanaf
de eerste dag dat het niet meer hoefde, sliep ik door. Ik miste het
niet eens.“

  
Hij ziet een nieuw platteland in de Achterhoek; een om trots op te
zijn, met een mix aan bedrijven. ,,Een voorbeeld voor de rest van
de wereld." Hij somt op wat hij in zijn eigen omgeving ziet:
Megapret, een boer die een hal verbouwde tot pretpark. Een
biologische boer met een hotel. Een kaasboerderij met restaurant
en daar tegenover een boerderij als museum met horeca. Er
staan een paar middelgrote boerenbedrijven en een paar hele
grote. Volgens Sloot bedienen ze allemaal een markt. ,,Ik zeg wel
tegen de grote bedrijven: gooi je tent los. Dat gebeurt nog niet
genoeg."

De 80-jarige Henny Bennink die het boek ‘Vragender, van
verleden tot heden’ schreef, kan dat wel plaatsen. ,,Vroeger
hadden grote boeren aanzien. Nu niet meer." 

De geitenfokker uit Paulding, Ohio plaatst hij in historisch
perspectief. Hij groeide op in Vragender op een boerderij uit 1614
die nog steeds bestaat. De allereerste bewoner was met dertien
molder bouwland ook al een van de grootste boeren in de
omgeving. Daar werd tegenop gekeken, zegt hij. Maar wat toen
groot was, staat in geen verhouding tot nu.

,,In 1950 had een boer gemiddeld vijf varkens en negen koeien”,
zegt Bennink. ,,Als de melk bij warm weer zuur was geworden in
de melkbus, was het huilen geblazen. Nu moet je minstens
honderd melkkoeien hebben die langs de melkrobot lopen die hun
spenen wast met water dat wordt hergebruikt.”



De melkrobot melkt een koe volledig automatisch. De tijd van arbeidsintensief
handwerk, melkkrukjes en emmers is allang voorbij. © uit het boek Vrogger in
Vraogender

Verantwoorden
 Arjan Luiten (55), zijn vrouw Ingrid(56) en schoonzoon Wiljon
Ormel (35) uit het buurtschap Barlo leiden samen een groot
varkensbedrijf in Duitsland, in Oeding, net over de grens bij
Winterswijk. Ze houden er 4000 vleesvarkens en 2200 biggen en
bouwden er in een tijd dat de varkensrechten in Duitsland
goedkoper waren. In Barlo zelf houden ze 400 fokzeugen. Luiten
zegt: ,,Wij leggen niet genoeg uit wat we doen, al is het moeilijk
als eenling te reageren op alle maatschappelijke kritiek. Maar ik
heb geen geheimen en begrijp dat de mensen meer willen weten.
Niet zoals bij de Chinees dat je je eten krijgt en het luikje weer
dichtgaat.”

Een verschil met vroeger is er wel. Toen legde je uit wat je deed,
zegt hij. ,,Nu moet je je verantwoorden."  ,,Laatst nog op de
kermis", zegt zijn vrouw Ingrid. Iemand voegde haar man toe: 'jij
bent fout bezig'. Nou heeft Luiten best 'een dikke huid'.  Maar leuk
is al het commentaar niet. ,,Het is ook bijna niet meer uit te leggen
wat we doen, het is zo specialistisch. Veel mensen blijven zich
vastklampen aan de Ot en Sien-romantiek van boeren die met
een emmer water en brok de stal ingaan of met afval uit de
keuken. Maar die tijd is echt voorbij.“

  
Agrarisch coach Hogenkamp stoort zich aan die hang naar
'plattelandsromantiek'.  ,,De samenleving wil dat de boer stil staat.
Alles mag doorgaan, maar niet de boer. De boer moet knus en
kneuterig blijven met een klein erf waar een krom mannetje
overheen schuifelt. Ik vind dat raar. De rest van het land wil toch
ook vooruit en niet meer zonder computer leven.”
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Op Prinsjesdag was de familie Luiten een dagje uit in Den Haag.
Twee dingen vielen op. Eén: dat er bijna geen vlees op de
menukaart stond in het restaurant waar ze wilden eten. ,,Dat is
hier in de Achterhoek nog wel anders." Twee: die paar zinnen van
Willem-Alexander in de Troonrede. De koning zei dat het
belangrijk is om waardering op te brengen voor boeren, tuinders
en vissers 'die in soms moeilijke omstandigheden hun werk
moeten doen'. Eindelijk een ander geluid, zeggen ze.

Arjan en Ingrid Luiten en hun schoonzoon Wiljon Ormel bij hun varkensbedrijf in
het Duitse Oeding, bij Winterswijk over de grens. © Theo Kock

Een	ei	is	nu	net	zo	duur	als	in	de
jaren	vijftig	en	varkens	vlees	kost
net	zoveel	als	in	de	jaren	zeventig.
De	melkprijs	is	lager	dan	in	1988.
Dat	kan	zo	niet	doorgaan.
John Arink

Ze hebben niet meer zoveel gesprekspartners. ,,Vroeger waren al
je buren boer en had je het met elkaar over je vak. Mijn vader
bijvoorbeeld zat in een fokkersclub, een groep boeren die speciale
varkensrassen fokten. Daar waren er zoveel in de regio mee
bezig, dat ze elkaar troffen in het café. Nu zit er in Vragender nog
één stamboekfokker en die levert in heel Nederland."

Zijn zakenpartner Ormel geeft voor een voerleverancier
voorlichting aan boeren. Eerder zat bij zo'n gelegenheid de
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Radstake, een van de oudste horecazaken in de Achterhoek,
stampvol. Ormel: ,,Nu moet je naar Arnhem of een andere grote
plaats om de zaal vol te krijgen."

Het heeft hun positie geïsoleerder gemaakt, uit de context van de
streek. Wel spreekt Luiten zo nu en dan die andere grote
varkenshouder bij de entree van Vragender. Ze zitten in dezelfde
schuit.

(Tekst gaat onder de grafieken verder)

Kaas
Een zonnige dag. Op het terras van zijn 'Biotel', een hotel in een
oude hooiberg, kijkt biologisch boer John Arink ver over de
weilanden heen. Er staan kalfjes in zijn schuur, koeien lopen
buiten en op het erf staat een elektrisch autootje aan de oplader. 
Arink woont naast een bedrijf dat een stal wil bouwen voor 1200
kalveren. Daar heeft hij bezwaar tegen gemaakt.

  
 ,,Ik weet dat er mensen zijn die me dat kwalijk nemen. Ze
redeneren: de boeren hebben het al zo moeilijk en dan lig jij een
collega dwars. Maar mag een andere boer het mij dan wél lastig
maken? Als het hier gaat stinken, heb ik een probleem.”

  
 Toen Arink als jongen in Lievelde naar school fietste, kwam hij
langs zestien boeren. ,,Nu zit er nog hooguit één met wat
vleesvarkens, maar dat is niet zijn hoofdverdienste, want hij werkt
in de jeugdzorg.” 

  
John Arink gelooft niet in opschalende landbouw.

 ,,Het is uitstel van executie. We schalen op omdat we méér willen
maken met lagere kosten om het goedkoop te houden. Een ei is
nu net zo duur als in de jaren vijftig en varkensvlees kost net
zoveel als in de jaren zeventig. De melkprijs is lager dan in 1988.
Dat kan zo niet doorgaan. Dit model van groei, daar gaat de rek
een keer uit.”

  
Trots laat hij een van zijn kaasjes zien, 'Zwaluwgekwetter'. Ligt op
het kaasplankje bij topkok Jonnie Boer. Voor Arink bewijst het
kaasje dat een regionaal, biologisch produkt een succes kan zijn,
als je het maar goed in de markt zet. Hij rekent voor: ,,Voor
gangbare melk krijgt een boer 37 cent per liter. Voor biologische
melk 55 cent. Dit kaasje levert omgerekend 1,95 euro per liter op.
We maken er nu 1200 per week."
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Ekologische boer John Arink uit Lievelde. © Theo Kock

Vermenging	van	culturen	is	altijd
verrijkend.	Vroeger	spraken
boeren	alleen	met	elkaar	over
mest,	mais	of	koeien.	Maar	de
wereld	is	groter	dan	het
boerenerf.
Paulien Hogenkamp
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Naar	elkaar	toe	groeien
Boeren hebben altijd belang bij elkaar gehad. Samen hooien,
landbouwmachines van elkaar lenen, helpen de veewagen
inladen. Maar gespecialiseerde boeren hebben andere belangen
dan boeren die er bijvoorbeeld zorg bij doen, zegt ruraal socioloog
Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit. ,,De eerste wil met
zo min mogelijk gedoe zo goedkoop mogelijk produceren en geen
burgers op zijn bedrijf. De tweede heeft liever geen grote stal
naast zich en moet het juist van burgers hebben.”

  
Agrarisch coach Paulien Hogenkamp denkt dat boeren en burgers
dichter naar elkaar toe zullen groeien. ,,De hele grote boeren zijn
vaak mensen van de wereld, hebben hbo gedaan en vinden het
boeiend om ook andere vrienden, onder burgers, te maken.
Boeren met een neventak, zoals zorg, zullen in die sector nieuwe
collega's vinden en ook steun bij burgers op het platteland. Die
zien liever een boerderij met tien bejaarden dan een met 400
koeien.”

  
Die vermenging boeren-burgers noemt ze positief. ,,Vermenging
van culturen is altijd verrijkend. Vroeger spraken boeren alleen
met elkaar over mest, mais of koeien. Maar de wereld is groter
dan het boerenerf."

Vragender anno 2018 © Theo Kock persfotografie

Soms strekt die wereld zich zomaar uit tot Ohio. Toch komt
megaboer Tonnie Schilderink geregeld naar zijn geboortedorp en
niet alleen om zijn geitenfokkerij te managen. Ook voor een feest,
een receptie of zijn oude vriendenclub. Toen hij Nederland verliet,
‘waren er niet veel mogelijkheden om je te ontwikkelen’, zegt hij
aan de telefoon. Daar laat hij het bij. Geen behoefte méér te
zeggen. Wel merkt hij op dat ‘Vragender een mooi dorp is, met
aardige mensen’. 

Standpunten Megaboer
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Erwin van de Wolfshaar, eigenaar mega-varkensbedrijf in
Vragender:

 1. ,,Biologisch is 2-3 procent van de markt. Je moet er om de
goede reden voor kiezen. Het klopt dat bij ons de dieren niet
naar buiten gaan en een varken wil in de modder wroeten.
Maar kies je vóór dierenwelzijn, dan kies je tègen het milieu. Ik
vind het prachtig hoor, koeien in de wei. Maar die methaan
gaat wel de lucht in. In een gesloten stal kun je alles
afvangen.”

  
Wiljon Ormel, mede-eigenaar mega-varkensbedrijf in
Duitsland:

 2. ,,Biologische landbouw moet zeker blijven bestaan. Maar
niet iedereen wil of kàn het betalen. De Afrikaanse varkenspest
zou een groot probleem zijn als we allemaal biologisch gaan
boeren. Bovendien: als wij hier geen goedkoop vlees
produceren, komt het uit het buitenland.”

  
Erwin van de Wolfshaar:

 3. ,,Wij leveren supergezonde dieren. We hebben altijd een
stabiel klimaat in de stallen, dat is fijn voor de dieren. Is het
buiten 38 graden, bij ons in de stal is het 25 graden. Wij
hebben silo’s met voer voor iedere leeftijdsgroep. Wij maken
per week 20.000 liter ‘yakult’ voor varkens zodat hun darmen
stabiel blijven. Ze hebben nooit diarree. Zulke investeringen
trek je allemaal niet als gemiddeld bedrijf. Wij doen veel aan
duurzaamheid. Ons dak ligt vol zonnepanelen.”

  
Wiljon Ormel:

 4. ,,De meeste mensen denken dat een varken bij ons altijd
antibiotica heeft gehad, maar ik schat dat dit opgaat voor 1
procent. Zolang er antibiotica in het varken zit, mogen we niet
leveren.”

Standpunten Bioboer
  

John Arink, eigenaar Eko Boerderij:
 1. ,,Als iedereen biologisch gaat produceren en je blijft in

Nederland op 12 miljoen varkens zitten, is de milieuschade
groter. Maar wat die keurig nette stallen, waar je met
overschoenen in gaat, niet laten zien, is de hele wereld aan
milieuschade die erachter zit. Je ziet in die stallen niet dat in
Zuid-Amerika hele regenwouden verdwenen zijn voor de
aanplant van soja om ons vee te voeren.”

  
2. ,,Ik snap dat we in Nederland niet op een eiland wonen en
dat er goedkoop vlees uit het buitenland kan komen. Maar we
doen nu nog niks aan het aanprijzen van producten uit de
eigen regio. In Frankrijk zijn ze daar veel verder mee. Dat zou
in Nederland ook kunnen. We produceren nu drie keer zoveel
als Nederland nodig heeft. Het zou al een hele prestatie zijn
om dit dichtbevolkte land zonder voerimport te voeden.”

  
3. ,,Als ik die grote bedrijven met die grote silo’s zie, heeft dat
geen enkele charme, ethiek of romantiek. Het gaat altijd over



economie en hoe het met de ecologie zit, is bijzaak. Ze zijn
vervreemd van het doel van landbouw: voedselproductie voor
wie het nodig heeft. Een groot deel van de wereldbevolking
heeft overgewicht, een ander deel verhongert. Wat wij in
Nederland te veel produceren gaat naar de hoogst biedende.”

  
4. ,,De consument wordt kritischer. Biologische landbouw
groeit elk jaar met dubbele cijfers.”

Vragender in vroeger tijden © collectie Jan Hofstad
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