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Als een boer het moeilijk heeft,
praat hij daar niet over. Dat con-
stateert agrarisch coach Paulien
Hogenkamp uit Wierden. Aan de
buitenkant zie je niets. Maar: „Je
merkt het omdat hij op iedereen
kwaad is.”

Dick Janssen
Wierden

Zomaar een voorval dat Paulien
Hogenkamp onlangs aanhaalde op
een samenkomst van zogenaamde
erfbetreders, mensen die boeren op
hun eigen erf spreken:

De telefoon rinkelt in het kantoor
van Agrarisch Consult & Coaching.
Paulien Hogenkamp neemt op. Een
boer wil advies over een nieuwe
melkveestal. Moet het een gewone
melkstal of een met een robot wor-
den? „We willen weten wat het be-
ste bij ons past”, luidt de vraag.

Hogenkamp rijdt vol enthousi-
asme naar haar afspraak toe. Einde-
lijk eens geen gesprek of we zorg
kunnen regelen, denkt ze. Op het
erf staan de boer, zijn eega en hun
zoon haar op te wachten. Alle drie
supertrots op het bedrijf. „Zo ver je
kunt kijken, is het van ons”, zegt de
veehouder. „De 200 koeien lopen
allemaal buiten.”

Aan de keukentafel neemt de
boerin het woord. Ze vindt het fijn
om eens met een agrocoach te kun-
nen praten. Want ze zit altijd tus-
sen de mannen. Een tijdje terug
kreeg ze borstkanker. Dat hakte er
flink in. Haar man heeft artrose.
Het geeft veel problemen, helemaal
op de boerderij. Maar iedereen staat
voor hen klaar. 

Aarzelend steekt ook de zoon van
wal. Hij is al een jaar uit de running.
Een burn-out. „Je bent pas 29, dat is
niet niks”, reageert Hogenkamp.
„Wie heb jij om op terug te vallen?”
Het ontluisterende antwoord van
de jonge boer: „Niemand.” Zijn
moeder ontploft bijna. „We hadden
toch afgesproken dat we dit bin-
nenskamers zouden houden?”

Een melkstal of een robot, het
komt niet meer aan de orde. De
boer oogt verdrietig, zijn weder-
helft boos en hun telg kijkt terneer-
geslagen naar de hond onder tafel.
Een tweede ontmoeting blijft uit.
Hogenkamp: „Ik werd nog net niet
met een hooivork van het erf afge-

jaagd.” Twee maanden later rinkelt
de telefoon in Hogenkamps werk-
kamer weer. Het is de boerin. Thuis
gaat het niet goed met haar zoon. Of
Hogenkamp alsjeblieft wil terugko-
men. „Inmiddels zitten we er met
ons team op”, vertelt de agrocoach.
„Het is eindelijk benoemd. De zoon
heeft herkenning en erkenning van
zijn problemen gekregen. Hieruit
valt te leren dat het tijd kost, maar
dat ze vroeg of laat toch met hun
problemen op de proppen komen.

De boerin blijkt niet langer boos. Ze
is blij dat er een oplossing is gevon-
den.”

Een draai geven
De Wierdense agrarische coach
vertelde voorgaand verhaal dus op
een bijeenkomst van erfbetreders:
mensen die beroepshalve of op een
andere wijze regelmatig agrariërs
op hun hoeve treffen. Juist zij mer-
ken als eerste dat het niet goed gaat
op een boerenbedrijf. „In de Hof
van Twente wilde het merendeel
van de varkenshouders met ons in
gesprek. In Berkelland hebben we
er nu 80 aangeschreven. Daarvan
gaven al 58 agrariërs aan dat ze er-
voor openstaan om over zichzelf en
over hun bedrijf te praten.”

Er is gebrek aan communicatie,
legt de agrocoach uit. „Bij alle con-
sults zaten de boer, zijn vrouw,
soms zijn ouders of anders wel de

kinderen klaar aan de keukentafel.
We kregen verhalen te horen waar-
van we dachten: jeetje wat erg. En
in 90 procent van die situaties was
daar nog met niemand over ge-
praat.” Ze meldt dat 30 procent van
de aangekaarte dilemma’s of vra-
gen, al tijdens het telefoongesprek
opgelost wordt. „Als een boer echt
niet lekker in z’n vel zit, merk je dat
hij op iedereen kwaad is. Wanneer
het niet goed loopt op de boerderij,
heeft een boer geen visie meer. Dan

denkt hij niet meer over de toe-
komst na. Het draait alleen nog
maar om overleven. Het gaat erom
dat de boer weer perspectief krijgt.”

Hogenkamp adviseert de erfbe-
treders niet op de stoel van de hulp-
verleners te gaan zitten. „De boer
moet wel hulp willen en dat ook
aangeven, anders is het trekken aan
een dood paard. Maar probeer niet
de problemen op te lossen voor de
agrariër. Want dan ga je pamperen,
en dat is zeker niet de bedoeling.”

Er is de agrocoach nog iets opge-
vallen. „Als je in een krant iets leest
over boeren in de problemen, staat
er altijd een foto van een verwaar-
loosd erf bij. Maar in werkelijkheid
ziet het er nooit zo uit. De dieren
wordt goed verzorgd. Ik durf rustig
te stellen dat 80 procent van de be-
drijven er spic en span bijligt. Daar-
aan zie je niet dat er iets aan de
hand is.”

� Agrarisch coach Paulien Hogenkamp helpt boeren met allerlei problemen. FOTO LENNEKE LINGMONT

‘Het boerenerf is nooit verwaarloosd’

� WIERDEN Het CDA Wierden Enter houdt donderdag een leden-
vergadering in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat. Na
een gedeelte voor leden, is er om 20.30 uur een open bijeenkomst
met oud-topsportster en CDA-statenlid Moniek Kleinsman, die
vertelt over haar leven, politiek en sport. FOTO WOUTER BORRE

De gemeente Wierden gaat aan
de slag met een nieuw verlich-
tingsplan voor de kernen en het
buitengebied. Het vorige plan
openbare verlichting stamt uit
2009 en is volgens Wierden ver-
ouderd. Nu een groot aantal
lichtmasten binnen de ge-
meente aan vervanging toe is,
grijpt het lokale bestuur de kans
om het hele plan tegen het licht
te houden. Om dat voor elkaar te
krijgen, steekt de gemeente
20.000 euro in de uitwerking
van een nieuw ideeënpakket.
De techniek heeft immers niet
stilgestaan in de afgelopen acht

jaar, zeker waar het gaat om
duurzaamheid van onder meer
straatverlichting. Inwoners zijn
tegenwoordig ook veel meer be-
zig met duurzaamheid, milieu
en de kwaliteit van de omge-
ving. Daarnaast moet Wierden
een standpunt innemen over de
lampen op sportvelden en ver-
lichte reclameborden. De ko-
mende periode werkt het be-
stuur de ideeën uit. Wanneer
het eerste pakket klaar is, gaat
het college in gesprek met de ge-
meenteraad om het beleidsplan
verder vorm te geven en er uit-
eindelijk een klap op te geven. 

WIERDEN

Gemeente Wierden neemt
verlichting onder de loep

LEDENVERGADERING  

Moniek Kleinsman bij het CDA

ENTER

Kinderen Talenter druk
met techniek
Kinderen van basisschool De Ta-
lenter houden zich deze dagen
bezig met de jaarlijkse project-
weken. Dit jaar staan ze in het
teken van techniek. Leerlingen
volgen een apart lesprogramma
met excursies, workshops en
proefjes. Zo hebben kinderen uit
de bovenbouw vorige week les-
sen op de Universiteit Twente
gevolgd. Op school maken de
leerlingen onder meer kennis
met Studio HOD uit Enter, een
bedrijf dat zich bezighoudt met
drones. De werkstukken van de
kinderen zijn donderdag tussen
17.30 en 19.30 uur te zien in de
vestigingen aan de Margrietlaan
en de Dorpsstraat. 

Ik werd nog net niet
met een hooivork
van het erf
afgejaagd
-Paulien Hogenkamp, agrocoach

In 90 procent  van die
situaties was er nog
met niemand over
gepraat
-idem


