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Wilt u reageren? 
redactie@agrio.nl of 
tel. 0314 - 62 64 38

Tekst: Ina Kooistra-Vogel
Beeld: Joyce Kuster

Varkenshouder Klaas Mijnheer (links) en zijn medewerker Pieter Post doen mee aan de Boerendag in Rouveen.

paardendemonstratie is in han-
den van buurman Henk Lassche, 
tuigpaardenfokker, die wordt bij-
gestaan door springpaardenfok-
ker Peter Huisman. Bij Nijboer-
Talen is verder een presentatie 
van toeleverende en dienstverle-
nende bedrijven. Voor de kinde-
ren is er een traptrekkercircuit.
De Stichting Boerendag Rouveen 
werkt nauw samen met de dorps-
vereniging Munnikenslag, die dit 
jaar het 40-jarig jubileum viert. 
De Boerendag is het slotstuk van 
de feestweek van Rouveen. Aan-
sluitend op het thema van de dag 
is bij de feesttent aan de Korte 
Kerkweg een boerenmarkt. Kijk 
voor video’s van de bedrijven op: 
www.boerendagrouveen.nl

De veeartsencombinatie laat kin-
deren een kijkoperatie uitvoeren 
op een kunstkoe, waarbij snoep 
uit de koe gehaald kan worden. 
Het geitenbedrijf van Buitenhuis 
telt 1.100 melkgeiten en 400 jonge 
geitjes. Dit jaar is gestart met een 
automatisch voersysteem van 
Lely Vector. Bezoekers mogen de 
stal in en kunnen geitenkaas van 
verwerker CZ Rouveen proeven, 
evenals ijs van geitenmelk en 
bokkenvlees.
De melkveehouderij van de maat-
schap Nijboer-Talen was in 1999 
het eerste verplaatste bedrijf 
binnen de ruilverkaveling Rou-
veen. In dit laagveenweidegebied 
melkt de familie 100 koeien op 
40 hectare. Het bedrijf heeft 60 
stuks jongvee. De familie past 
weidegang toe en melkt in een 
melkstal. Tussen 12 en 15.30 uur 
zijn hier presentaties over ‘fok-
ken met prestatie’. Daarbij wor-
den beurtelings een groep ideale 
melkkoeien en een selectie tuig- 
en springpaarden voorgeleid. De 

tratiesysteem haalt het water uit 
de varkensmest. Het water heeft 
dusdanig lage restwaarden, dat 
het op het oppervlaktewater mag 
worden geloosd. Het wordt ook 
gebruikt om de stallen schoon te 
spuiten. De installatie voor mest-
scheiding levert een enorme be-
sparing op in de transportkosten 
voor mestafvoer. 
In de melkveehouderij presente-
ren Dunnink-Nijboer, Visscher en 
Nijboer-Talen zich, evenals gei-
tenboer Buitenhuis. Bij Dunnink-
Nijboer wordt weidegang toege-
past bij 65 melkkoeien, die met 
één robot worden gemolken. Op 
het erf staan stands van het agra-
risch natuurbeheer, de wildbe-
heerseenheid en de energiecoö-
peratie Wij Duurzaam Staphorst. 
De familie Visscher houdt jaar-
rond 140 koeien op een stal uit 
2014 met hoog comfort en twee 
melkrobots. Het jongvee wordt 
wel geweid. Op het erf wordt ge-
demonstreerd hoe met een quad 
een afrastering wordt gemaakt. 

Rouveen - Drie melkvee-
houderijen, een varkenshou-
derij, een melkgeitenbedrijf 
en een paardenfokker pre-
senteren zich op 7 juli tijdens 
de Boerendag in Rouveen. 
Deze dag staat in het teken 
van verbinding en beleving 
en is zowel bedoeld voor 
collega-boeren als burgers. 
Dat de Boerendag een suc-
cesformule is, blijkt uit de 
bezoekersaantallen van eer-
dere edities in 2011, 2013 
en 2016. Daar kwam steeds 
zo’n 5.000 man op af.

Een 12 kilometer lange auto- en 
fietsroute voert de mensen tussen 
10 en 16 uur langs de deelnemen-
de boeren. Het begin- en eind-
punt ligt op de Boerenmarkt bij 
de feesttent aan de Korte Kerk-
weg in Rouveen.  
Klaas Mijnheer is één van de 
deelnemende boeren. Hij houdt 
350 fokzeugen en 3.200 vleesvar-
kens op twee locaties, die binnen-
kort worden samengevoegd aan 
de Koezenkooiweg. De uitbrei-
ding is in aanbouw. 
De maatschap Mijnheer-Veerman 
is een SPF-bedrijf, met een hoge 
gezondheidsstatus. Het gesloten 
bedrijf is ziektevrij, waardoor 
bijna geen medicijnen nodig zijn. 
Bezoekers mogen niet in de stal-
len, maar maken middels een 
bedrijfsfilm en webcams kennis 
met de moderne varkenshoude-
rij. Hier worden de voeropname 
en groei vanaf dag één gevolgd 
door voerleverancier AR, dat op 
dit praktijkbedrijf verschillende 
proeven doet. Doel is om met zo 
min mogelijk grondstoffen zo 
efficiënt mogelijk varkensvlees 
te produceren. Dat wordt onder 
andere bij de Lidl verkocht onder 
het Beter Leven-keurmerk: de 
varkens hebben extra ruimte en 
afleidingsmateriaal.
Opmerkelijk bedrijfsonderdeel 
is de mestverwerking, waarin 
onlangs is geïnvesteerd. Een fil-

Boerendag bindt boeren en burgers
Succesformule Rouveen trekt duizenden bezoekers

Tekst: Lauk Bouhuijzen

Die heeft eerst behoefte aan een 
cardioloog. Pas daarna wil je met 
andere hartpatiënten je ervarin-
gen delen. Onze vertrouwenslijn 
met professionele hulpverleners 
zie ik als de cardioloog, de ZOB 
als de gespreksgroep met mensen 
met dezelfde ervaringen. Daarom 
ben ik ervan overtuigd dat we 
heel goed naast elkaar kunnen 
werken, elk vanuit onze eigen 
kracht en kennis.”
Wel kan ze zich voorstellen dat 
boeren niet meteen weten tot wie 
ze zich kunnen wenden. „Veel 
boeren zijn afhankelijk van hun 
netwerk en wat daarin geadvi-
seerd wordt. Maar ZOB en wij 
hebben dezelfde doel: een sterke 
sector en gezonde boeren. Samen 
moeten we daaraan werken, we 
zijn geen concurrenten.”

wordt voor boeren misschien in-
gewikkelder.” Slagman wil het 
initiatief van Hogenkamp niet 
veroordelen of bekritiseren, maar 
laat doorschemeren dat hij graag 
overleg over mogelijke samen-
werking had gewild. „Het lijkt nu 
toch alsof iedereen een deel van 
de markt wil veroveren.” 
Hij merkt zelf dat er steeds meer 
hulpvragen komen van boeren. 
„We willen een luisterend oor 
bieden. Zo nodig schakelen we 
professionele hulp in. En dan het 
liefst voordat de problemen te 
groot zijn geworden.”
Volgens Paulien Hogenkamp is 
er een goede reden om niet eerst 
te overleggen. „Vooropgesteld: 
we hebben het allebei goed voor 
met de sector, maar er is een heel 
duidelijk verschil. Vergelijk het 
met iemand die met hartproble-
men naar het ziekenhuis moet. 

naar professionele hulpverlening 
op sociaal-emotioneel vlak’. 
„Er wordt veel gebruik van de 
hulplijn gemaakt. Meer dan 
verwacht. Per dag zeker vier te-
lefoontjes, vooral uit de melk-
veehouderij. Er wordt vaak 
gesproken over die 800 knelge-
vallen als gevolg van de fosfaat-
regels, maar wat te denken van 
die andere boeren die 10 procent 
moesten inkrimpen”, vertelt de 
vanuit Wierden met haar bureau 
Hogenkamp Agrarische Coa-
ching actieve Paulien.
De ZOB bestaat al veel langer en 
heeft ook een telefonische hulp-
lijn. Er is geen contact of overleg 
geweest met de nieuwe vertrou-
wenslijn. „Op zich jammer, maar 
het staat natuurlijk iedereen vrij 
om zoiets te beginnen”, reageert 
Henk Slagman, ZOB-regiocoör-
dinator Oost, nuchter. „Maar het 

Wierden - Hetzelfde doel, 
maar een heel andere 
werkwijze. „Wij werken met 
professionele hulpverleners 
met roots in de agrarische 
sector, terwijl Zorg om Boer 
en tuinder (ZOB) een vrijwil-
ligersorganisatie is die werkt 
met ervaringsdeskundigen.” 
Paulien Hogenkamp is ervan 
overtuigd dat haar nieuwe 
landelijke vertrouwenslijn 
(085 130 34 30) en de 
bestaande ZOB goed naast 
elkaar kunnen opereren.

De nieuwe hulplijn is kosteloos en 
toegankelijk voor iedere boer (of 
erfbetreder) ‘die behoefte heeft 
aan het delen van een persoon-
lijk verhaal of aan een verwijzing 

‘Sinds de start wordt er meer gebeld dan verwacht’
Paulien Hogenkamp: ‘Onze nieuwe vertrouwenslijn en die van ZOB zijn geen concurrenten’

Laag Zuthem
Wolf
Het gaat nog zeker een maand 
duren voordat vaststaat of een 
wolf verantwoordelijk is voor 
de dood van 27 schapen in een 
natuurgebied bij Laag Zuthem. 
Twee weken geleden trof scha-
penhouder Christian Kalter 12 
dode dieren aan. Daarna moes-
ten nog 13 zwaargewonde dieren 
worden afgemaakt. Omdat de 
verdenking van een aanval door 
een wolf sterk is, werden DNA-
monsters afgenomen. Deze wor-
den in het laboratorium van het 
BIJ12 Faunafonds onderzocht, 
maar dat zit midden in een ver-
huizing. Statenleden van VVD 
en CDA hebben al hun grote be-
zorgdheid uitgesproken.
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