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Ze staan langs de A5, A9,
A4, A44 en de N207 in
Haarlemmermeer, maar
ook langs de Lisserweg
en de Bennebroekerweg:
billboards met de eigen
akkerbouwers. Op deze
pagina’s leggen ze uit
waarom.
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En de boer ploegde niet langer

Tussen bijen en bloemenvelden

Nieuw-Vennep Q Pieter Bijlsma
(54) is hard bezig om voor zijn
akkerbouwbedrijf tussen NieuwVennep en Hoofddorp het cerficaat ’biologisch’ te krijgen, een
traject dat twee jaar duurt. Ook
met het bodemleven is hij drukker dan ooit.
Zo ploegt hij niet langer, wat
volgens Pieter ook nog eens
zorgt voor een mooier product.
Dat product hoeft niet altijd
lang te reizen. Zo levert hij (emmer)tarwe aan bakkers in de
regio die daar ’met veel liefde en
vakmanschap buitengewoon
gezond brood van bakken’. En
de vijfde generatie Bijlsma loopt
zich inmiddels warm.

Abbenes Q Jasper Roubos (33)
wil ’respectvol omgaan met het
milieu’. Zo levert de zon hem de
50.000Kwh op die hij per jaar
nodig heeft voor zijn bedrijf in
het diepe zuiden van de polder.
Daarnaast houdt hij zo’n driehonderdduizend bijen, heeft hij
bloemenvelden en doen biologen onderzoek op zijn land. Hij
werkte in een meubelwinkel en
de horeca, kwam als taxichauffeur in hartje Amsterdam en als
backpacker in Australië. Ook
was hij vrachtwagenchauffeur.
Uiteindelijk wist hij het zeker:
hij zou - op zijn manier - het
akkerbouwbedrijf van zijn ouders overnemen.

Pieter Bijlsma.

Luisteren naar natuur en pc

Dorine denkt graag strategisch

Dorine en Marianne Koeckhoven.

Nieuw-Vennep Q Op het boerenbedrijf van de familie Koeckhoven vormt Dorine (30) inmiddels
de vijfde generatie.
Omdat er een medewerker in
dienst is die zich op de teelt
richt, kan Dorine zich vooral
bezig houden met de strategie
en administratie van het bedrijf.
,,Dit leidt tot een scherpe visie
en een goed beeld van de mogelijkheden van het bedrijf.’’ Daarnaast houdt Dorine, geholpen
door moeder Marianna, de wereldwijde ontwikkelingen in de
agrarische sector goed in de
gaten. En wat kan ze genieten
van een gewas als gerst. ,,Dat
ziet er zo mooi uit op het land.’’

Jasper - uiencompote - Roubos.

Boerin Willeke Verhoef en vader Piet bij het zojuist onthulde bord dat ze twee weken lang op hun land langs de A9 bij Badhoevedorp hebben staan.
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Martine Kranenburg.

Nieuw-Vennep Q Martine (45)
en echtgenoot Léon Kranenburg
(46) telen niet alleen wortelen,
aardappelen, uien, suikerbieten
en tarwe op het bedrijf dat hij
van zijn vader overnam, ze hebben ook een aardappelverwerkingsbedrijf.
Het mooiste aan hun werk vinden ze de vrijheid en het ’buiten
bezig zijn’. „En al staat in het
boekje precies hoe het moet, de
natuur bepaalt uiteindelijk hoe
alles verloopt.”
Met toenemende hulp van de
computer. Want die zal - zo
voorzien ze - steeds beter duidelijk maken welk gewas welke
behandeling nodig heeft.

Akkerbouwers willen hun verhaal kwijt
Paul van der Kooij

p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Advocaat terug naar zijn roots
Nieuw-Vennep Q Na een jeugd
op de familieboerderij, besloot
Arwin Bos (34) advocaat te worden. Al snel miste hij de buitenlucht. Ook wilde hij weer ondernemen. En dus keerde hij terug
naar zijn roots.
Zijn favoriete gewas is de aardappel. En het mooie is: doordat
hij de meest bijzondere piepers
direct aan particulieren, horecaen groentezaken levert, hoort de
Aardappelboer met gelijknamige
website direct of alles inderdaad
klopt. Van smaak tot maat en
schil. ,,Weet je trouwens dat een
hectare aardappelen zo’n honderdvijftigduizend porties friet
kan opleveren?’’

Arwin Bos.

Badhoevedorp Q Lang had akkerbouwer Willeke Verhoef (47) getwijfeld over het verzoek om, met
een van haar gewassen, te poseren
voor een billboard. Want ja, ook
deze akkerbouwer is niet zo extravert. Bovendien had ze laatst, als
jager, nog in de krant gestaan.
Uiteindelijk zag ook zij in dat het
tijd wordt dat consumenten zien
waar hun voedsel groeit: bij agrariërs die graag hun verhaal vertellen. Het kan over de groei van de
gewassen gaan, maar net zo goed
over manieren om minder te hoeven spuiten. Of over het, met hun
gewassen, afvangen van fijn stof of
andere narigheid.
En wat blijkt wanneer ze deze
woensdag de zes bij vier meter
grote foto onthult met de grondstof voor ’jouw croissaint’ op het

land dat ze naast de A9 bij Badhoevedorp heeft? Dat ze het eigenlijk
wel leuk vindt. Ze is nu eenmaal
trots op haar land en haar werk,
blijkt ook speech die ze op haar erf
houdt voor een publiek van foodbloggers en -vloggers, ’oude’ media, belangenbehartigers, grondstoffenverwerkers en andere akkerbouwers die eveneens voor een
billboard hebben geposeerd.

Dertien modellen
In totaal zijn dat er dertien: zeven
uit Haarlemmermeer en zes uit
Flevoland. Omdat iedereen op twee
billboards prijkt -waarvan de meeste 2,5 bij 3,5 meter groot zijn - zijn
er dus 26 borden geplaatst. De
twee gebieden zijn bewust gekozen: er zitten de nodige akkerbouwers, vaak ook nog langs drukke
wegen. Borden die op op dergelijke
plekken staan, worden dus door
veel passanten gezien. Ook zijn er
genoeg steden vol consumenten in
de buurt.

Billboards langs
drukke wegen als
uitnodiging
En die consumenten willen, zo
stipt Dirk de Lugt van brancheorganisatie akkerbouw aan, steeds
meer weten waar hun voedsel
vandaan komt. Hoezeer hij dat ook
toejuicht, hij vindt het wel jammer
dat er vaak wantrouwend naar ’de
sector’ wordt gekeken. „Gaat het
over spuiten, dan wordt veel te snel
het woord gif gebruikt. Zeker
wanneer je ziet wat in veel andere
landen gebeurt.’’
,,En terwijl consumenten het hoogste woord voeren, laten akkerbouwers zich tot nu toe niet of nauwelijks horen’’, valt hem regelmatig
op. De campagne ’Mijn akker, jouw

voedingsbodem’ moet daar verandering in brengen. Die geeft akkerbouwers letterlijk en figuurlijk een
gezicht en leidt, zo hoopt hij, tot
een brede maatschappelijke discussie. ,,Maar dan wel eentje die met
respect gevoerd wordt. We moeten
niet direct naar de ander wijzen,
maar aanhoren wat de ander wil en
bekijken hoe we dat voor elkaar
kunnen krijgen.’’
De website jouwvoedingsbodem.nl, waarop de boeren zich
voorstellen, biedt daar ook ruimte
voor. ,,En twitter vooral met hashtag jouwvoedingsbodem.’’
Tijdens een eerste discussie, boven
een op het boerenerf geserveerde
boerenlunch, blijkt al direct hoe
lastig de materie is. Neem de vraag
van een jonge liefhebber van ’Slow
food’ waarom ook in Haarlemmermeer zoveel suikerbieten worden
geproduceerd, terwijl we nu juist
het suikergebruik willen terugdringen. Wat zeg je daarop? Dat
hier vooral wordt geproduceerd

voor de wereldmarkt omdat de
grond geschikt voor de teelt, er
zeer efficiënt wordt gewerkt en het
goede zaad voor een hoog suikergehalte per biet zorgt? Ja, en?
Akkerbouwers zitten juist weer
met andere dingen. Dat een klein
deel van de ’markt’ meer wil betalen voor het eten, bijvoorbeeld: ,,In
Amsterdam misschien nog wel,
maar in Deventer niet.’’ Daar komt
nog bij dat wanneer er in de winkel
een kilo aardappelen voor 1 euro 80
wordt verkocht, de boer daar maar
enkele centen van ziet.

Frietlijn
Door een deel van de oogst via een
eigen boerderijwinkel te verkopen,
probeert Willeke Verhoef dat te
omzeilen. Ook zint ze op een eigen
frietlijn voor lokale restaurants,
met zelf gesneden en voorgebakken friet, gemaakt van speciale
aardappelen.
Ze is chemisch ingenieur. Maar
toen vader Piet (73) haar vroeg of

ze in het familiebedrijf wilde komen, kon ze de verleiding niet
weerstaan. Inmiddels werkt ze drie
dagen per week voor Shell. De rest
van ze tijd is ze boerin. En daar
zoekt ze net zo hard naar mogelijkheden om duurzaam te werken als
in het laboratorium.
Zo doet ze een proef met ’precisieteelt’. Op het land waar de uien
groeien weet ze, dankzij oude
landkaarten en nieuwe satellietbeelden, precies waar welke grond
ligt. En de gps-gestuurde spuitmachine weet daardoor waar hij kan
minderen.
Ook heeft een imker inmiddels
bijenkasten naast de loodsen geplaatst. „In het begin, toen ik ging
spuiten, vroeg ik de imker of hij de
bijen dan moest binnenhouden.
Maar wat bleek? Kijkend naar de
middelen, was ik nergens bang
voor. En de bijen doen het hier
prima.’’
De borden staan er nog een kleine
twee weken.

Geniet mee van groeiend gewas
Lijnden Q Consumenten laten
zien hoe een gewas groeit. Chris
Klaasse Bos (38) wil het graag
doen. ,,Dan zie je bijvoorbeeld
dat uit een aardappelplant tien
knolletjes groeien. Zo mooi!’’
Als jongen was hij al betrokken
bij het akkerbouwbedrijf van
zijn ouders. Doordat boeren die
wilden stoppen regelmatig aan
de Klaasse Bossen dachten, is het
bedrijf flink gegroeid rond de
A5, Polderbaan en Zwanenburgbaan: 160 hectare is niet weinig.
Van de monumentale Hendricushoeve aan de Hoofdweg
gebruiken ze alleen de schuren
nog. Wonen mag er niet meer,
daar onder de Zwanenburgbaan.

Chris Klaasse Bos.

