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Een rimpeling in het landschap, meer is het niet. 
Natuurlijk, dichterbij hoor je geluid van voortbewegend 
blik, het suizen van wielen over asfalt. Maar neem even 
afstand. Een paar honderd meter is genoeg. Het suizen 
nog enkel een gefluister. En die A4, die zie je niet.

Maar voor de toekomst van het landschap bood die A4 
wel veel kansen. Die groene lappendeken, het gras golft 
in de wind. Een onophoudelijk geknars van gras, door 
koeienkiezen hap voor hap losgetrokken uit Delflandse 
bodem. Verderop herkauwen de dames op een zacht tapijt, 
zwart-witte, roodbonte en bruine vlekken in het groen.

De stad is dichtbij en tegelijk zo ver weg. Flatgebouwen 
niet meer dan vage figuren aan de horizon. Hier klinkt het 
kieww-wiet van de kievit. Kleuren de bermen ieder voorjaar 
rood, blauw, roze, geel en wit. En over smalle wegen, waar 
twee auto’s elkaar nauwelijks passeren kunnen, peddelen 
fietsers dromerig voorbij.

Oer-Hollands en gewoon, vanzelfsprekend maar niet 
vanzelf. En daarover gaat dit magazine.

Dit is het verhaal van Midden-Delfland: over het groen 
naast de stad en zijn beheerders, de boeren. Pioniers 
in kringlooplandbouw. Melkveehouders die niet het 
probleem zijn, maar deel van de oplossing.

Hoe dat zo komt en wat het heeft opgeleverd? 
Dat verhaal willen ze graag eens vertellen.

Arnoud Rodenburg 
Burgemeester gemeente Midden-Delfland
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Het decor: 
land van groen 
en water... 
en de A4

Dit is een verhaal over melk-
veehouders… dat begint met een 
snelweg. Een snelweg die maar niet 
afkomt. Of eigenlijk: helemaal af is, 
op een stukje van 6,5 kilometer na. 
Tussen Delft en Schiedam krijgt 
men de handen maar niet op elkaar. 
Wat is er aan de hand?

A4 groeit stap voor stap... 
Al in haar eerste Rijkswegenplan denkt de rijksoverheid na 
over een verbinding tussen Amsterdam en Leiden. Het is 
1927, de auto is nog lang geen gemeengoed en in Nederland 
heeft nog nooit iemand een file gezien. Eind jaren dertig zijn 
de eerste stukjes ‘A4’ klaar en in de decennia die volgen komt 
er steeds wat asfalt bij. 

...maar niet rondom Midden-Delfland
In het Rijkswegenplan van 1957 is voor het eerst sprake van 
een verbinding tussen Rijswijk en Bergen op Zoom. In de 
jaren ‘60 worden voorbereidingen getroffen om de weg een 
plek te geven tussen alle andere bebouwing en infrastruc-
tuur. In Schiedam en Vlaardingen moet een stukje ruimte vrij 
blijven en het klaverblad van knooppunt Kethelplein sorteert 
voor op deze A4. Er worden zelfs brugpijlers gebouwd, zodat 
de nieuwe weg de A20 overlangs zal kunnen kruisen. Maar 
wanneer puntje bij paaltje komt, wil het maar niet vlotten. 
De regio, die ziet die hele A4 eigenlijk helemaal niet zitten.

Dit is Midden-Delfland
Van bovenaf is het een vreemd stukje Nederland. Dicht 
verstedelijkt met Delft en Den Haag aan de ene en Rotterdam, 
Schiedam en Vlaardingen aan de andere kant. En daar in het 
midden, misschien 6 kilometer van oost naar west, 10 van 
noord naar zuid, is het groen. 

Wie inzoomt ziet langwerpige kavels. Hier drukt de mens al 
eeuwen een stempel op het landschap. Een stelsel van sloten 
maakte de polder droog, boezemdijkjes voorkomen dat de 
percelen weer onderlopen – droog veen klinkt immers in, een 
voortdurende strijd om land te winnen op het water. Alleen 
de oude, zandige kreken, vroeger het laagste deel in het 
veen, zijn voor bodemdaling ongevoelig. Perfecte ruggen 
om boerderijen op te bouwen.

En wat is er eigenlijk veranderd? De koeien grazen nog altijd 
in dit landschap van groen en water. Daartussen de sloten 
en trekvaarten met hun jaagpad, omzoomd door knoestige 
knotwilgen – nu geen zwoegende paarden die schuiten 
voortjagen maar recreanten op hun stalen ros, zonder pk’s, 
maar met een paar honderd wattuur. En van heel vroeger het 
hooggelegen Vlietlanden: een niet gezonken pareltje, omdat 
het veen hier bewaard is gebleven. 

Het groen al jaren beschermd
Of bestaat Midden-Delfland misschien wel bij de gratie van 
het grijs? Ja, letterlijk, want in 2004 ontstaat de gemeente 
uit een herindeling, met als doel het groene gebied beter te 
beschermen. Daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf.

Al in 1958 legt het Rijk de basis voor rijksbufferzones, open 
gebieden die de expansiedrift van steden in toom moeten 
houden. Midden-Delfland wordt één van de negen. Maar 
óók krijgt Midden-Delfland in 1977 een reconstructiewet, 
vastgesteld door de Tweede Kamer, omdat men het zo 
belangrijk vindt dat dit stukje Nederland open blijft. Een 
twintigjarige ingrijpende reconstructie volgt waarbij alle 
grond wordt aangekocht en opnieuw ingericht. Het resultaat 

A4 NU!
Midden-Delfl and zet in op aanleg A4

Dit is Midden-Delfland

Midden-Delfl and zet in op aanleg A4Midden-Delfl and zet in op aanleg A4Midden-Delfl and zet in op aanleg A4Midden-Delfl and zet in op aanleg A4

    Grote weerstand tegen aanleg A4

is een agrarisch kerngebied met daaromheen plek voor 
recreatie, natuur en een stukje glastuinbouw. 

In belangrijk groen past geen A4 
En dan is die Reconstructiewet Midden-Delfland eindelijk 
voltooid, zou er een snelweg door dat belangrijke landschap 
worden aangelegd?
Nu zitten de omliggende steden ook al niet te wachten op 
een snelweg door hun woonwijken. Er wordt gestemd, 
gediscussieerd, geschreven, bestudeerd en gerapporteerd. 
Aan het eind van de twintigste eeuw loopt de A4 van 
Amsterdam tot Belgische grens maar ontbreekt nog steeds 
één schakel: die van 6,5 kilometer tussen Delft en Schiedam.

en de A4 jaren ‘60 worden voorbereidingen getroffen om de weg een 
plek te geven tussen alle andere bebouwing en infrastruc-
tuur. In Schiedam en Vlaardingen moet een stukje ruimte vrij 
blijven en het klaverblad van knooppunt Kethelplein sorteert 
voor op deze A4. Er worden zelfs brugpijlers gebouwd, zodat 
de nieuwe weg de A20 overlangs zal kunnen kruisen. Maar 
wanneer puntje bij paaltje komt, wil het maar niet vlotten. 
De regio, die ziet die hele A4 eigenlijk helemaal niet zitten.A4 NU!

A4 NEE!
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Hoe kringloop- 
landbouw
wortel schiet

  De koe als beheerder  
van het landschap, die van 

alleen gras, hooi en een  
beetje mais melk maakt:  

dat is niet zo gek gedacht.

Leunt elk verhaal niet op mannen en vrouwen die een 
andere koers durven varen, tegen de stroom in? Die 
het anders gaan doen, gewoon, omdat ze erin geloven? 
Mensen zoals melkveehouder in Midden-Delfland  
Arnold van Adrichem.

Boeren zijn sinds de jaren 
’50 steeds meer veevoer en 
kunstmest gaan gebruiken. 
Maar de melkproductie , die 
ging niet navenant omhoog. 
Wat is er aan de hand?

“Arnold, je moet zorgen dat je koeien van 
meer gras melk gaan maken.”  
Het zijn deze woorden van Jaap van 
Bruchem, onderzoeker aan Wageningen 
Universiteit, die melkveehouder Arnold 
van Adrichem echt aan het denken 
zetten. Want zijn koeien geven veel 
melk, daar hebben ze ook het nodige 
krachtvoer voor nodig.
De twintigste eeuw loopt op zijn eind. 

Duurzaamheid is nog niet echt een 
thema. Een tijd waarin groter groeien 
in de landbouw al decennia de  
geaccepteerde oplossing is voor 
dalende melkprijzen en steeds 
duurdere grond. In die tijd zoekt de 
melkveehouder uit Schipluiden zijn 
weg. Een man met liefde voor koeien 
– en bomen. Een boer die zijn hele 
leven op dezelfde plek aan de Gaagweg 

woont, elke steen weet te liggen en zelf 
de berken in zijn tuin heeft geplant. 
Een melkveehouder die houdt van een 
eenvoudige bedrijfsvoering en heel 
pragmatisch is.

Vreemde eend uit Wageningen
Een man die regelmatig zijn licht 
opsteekt bij de Vereniging tot Behoud 
van Boer en Milieu. En op zo’n avond dus 
Jaap van Bruchem tegen het lijf loopt. 
Die onderzoeker blijkt een vreemde 
eend in het Wageningse dat dan nog 
vooral intensieve landbouw propageert. 
Jaap van Bruchem heeft net ontdekt dat 
de stikstofbenutting in de melkvee- 
houderij sinds de jaren ‘50 is afgenomen 
van 45 naar 15 procent. Met andere 
woorden: van elke kilo aangevoerde 
stikstof wordt 850 gram niet gebruikt. 
En het toegenomen gebruik van veevoer 
en kunstmest hebben niet tot meer 
productie geleid. 
Eerder heeft Jaap van Bruchem in 
Azië geleerd in kringlopen te denken: 
er is in de tropen te weinig goed 
koeienvoer, maar door niet de koe 
maar de mest centraal te stellen, wordt 
de bodem vruchtbaarder en het voer 

voor de koeien beter. Mest wordt 
zo een essentieel onderdeel van de 
bedrijfsvoering. En dat is nieuw in een 
tijd waarin het opbrengen van 400 kilo 
zuivere stikstof als kunstmest nog heel 
gewoon is. Jaap van Bruchem vindt in 
Wageningen weinig gehoor en wordt 
naar de Minderhoudhoeve gestuurd, 
een proefboerderij in Flevoland, waar 
hij met twaalf melkveehouders uit het 
hele land zijn ideeën gaat uittesten. 
Arnold van Adrichem is één van hen.

De kring wordt groter
Jaap van Bruchem is zijn tijd ver 
vooruit, constateert Arnold gaande-
weg. Voedselvoorraden nemen af, 

grondstoffen raken uitgeput. De koe 
als beheerder van het landschap, die 
genoeg heeft aan gras, hooi en een 
beetje mais, en daar melk van maakt: 
dat is niet zo gek gedacht. 
Op suggestie van Jaap van Bruchem 
organiseren de boeren een studieclub. 
Stichting Gezonde Gronden heeft daar 
wel een geldpotje voor. Met tien boeren 
gaan ze aan de slag. Arnold nodigt zijn 
collega-boer Gertjan Hooijmans uit, 
een melkveehouder die “als zuinige 
boer”, zo zegt hij zelf, wel oren heeft 
naar het denken in kringlopen.

Even daarvoor heeft dierwetenschapper 
Frank Verhoeven met diezelfde Jaap van 

Bruchem gepubliceerd over kringloop-
landbouw in Veeteelt, een onderzoek 
waarvoor ze op zestig melkvee- 
bedrijven in de Noordelijke Friese 
Wouden de bodem onder de loep 
hebben genomen. Frank studeert 
verder op het terugdringen van 
mineralenverliezen. En in die hoeda-
nigheid komt hij rond 2005 ook bij de 
studieclub terecht. Frank richt zijn 
eigen adviesbureau Boerenverstand 
op. 
Het studieclubje is geen lang leven  
beschoren – boeren stoppen of 
verhuizen naar andere delen van het 
land – maar een paar noodzakelijke 
zaadjes blijken geplant.

HMMM...

Arnold van Adrichem 
houdt koeien van het 
ras Montbéliarde: sterke 
koeien die rustig melk 
produceren. Koeien in ‘t Woudt.
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DE SNELWEG DIE 
HET LANDSCHAP REDT(?)
Terug naar die A4: kan een vastgeroest wiel na veertig jaar weer 
gaan draaien? Een gedeputeerde vindt de juiste smeerolie. En dan 
blijkt die vermaledijde snelweg misschien ook wel een kans. Een 
kans waarin Delflandse melkveehouders een belangrijke rol spelen.

Terwijl Arnold van Adrichem zich in 
de kunst van kringlooplandbouw 
bekwaamt, sleept de impasse rond de 
A4 zich voort. Dat wordt ook steeds 
meer een probleem, want de A13 
raakt alsmaar verder verstopt en de 
hele regio kampt zo langzamerhand 
met sluipverkeer. Dit kan zo niet 
langer, moet Tineke Netelenbos, 
minister van Verkeer en Waterstaat, 
hebben gedacht. Ze pleegt het 
spreekwoordelijke telefoontje naar 
Den Haag, om Marnix Norder (PvdA), 
gedeputeerde, om hulp te vragen: 
een plan mét draagvlak.

Mét de koeien in de wei
Open en groen houden, dat is dus 
de opgave. En dan kun je niet om de 
melkveehouderij heen, de belangrijk-
ste grondbezitter én -beheerder van 
het gebied. Hoe kun je hen duurzaam 
een toekomst bieden, op zo’n manier 
dat de omgeving er misschien ook 
wel van opknapt? 
De partijen werken een programma 
uit: Integrale Ontwikkeling tussen 
Delft en Schiedam (IODS). Dat gaat 
niet alleen over de aanleg van de 
weg, maar ook over het kwaliteits-
programma. Er komen meer recrea-
tieve verbindingen en extra natuur, 
verspreid liggende kassen worden 
gesaneerd en Midden-Delfland mag 
gaan werken aan die impuls voor een 
duurzame en economisch gezonde 
melkveehouderij. 

1 + 1
De gemeente wil met een pilot eerst 
maar eens wat vingeroefeningen 
doen. Want die 2,4 miljoen euro van 
de provincie ligt dan misschien klaar, 
hoe krijgen we het op het boerenerf 
zonder dat het staatssteun heet? 
Midden-Delfland is een landschap, 

Het gebied moet open en groen 
blijven, spreken partijen in 
Plan Norder af. En dan kun 
je niet om de belangrijk ste 
grondbezitters én -beheerders 
heen: de melkveehouders.

A4 moet gebied mooier
en leefbaarder maken
Marnix Norder houdt zich verre van 
een uitspraak over de (on)wenselijk-
heid van een A4. Maar áls die weg 
er komt, onder welke voorwaarden 
dan? Die aanvliegroute blijkt de 
sleutel want hij krijgt alle partijen 
om tafel. 
En hoewel sommigen de A4 nog 
altijd liever kwijt zijn dan rijk, wordt 
de noodzaak om bepaalde issues 
aan te pakken breed gezien. Kern 
van het Plan Norder: mocht die weg 
worden aangelegd, dan willen we 

hem niet zien, ruiken en horen, én er 
moet een kwaliteitsprogramma komen 
om het gebied mooier en leefbaarder te 
maken. En zo geschiedde.

Die issues zijn, voor Midden-Delfland, 
dat het gebied toch wat versnippert 
en verrommelt. Glastuinbouw en 
verstedelijking rammelen aan de poort, 
de kwaliteit van natuur, zowel binnen 
als buiten natuurgebieden, kan eigenlijk 
wel een impuls gebruiken en dan heb 
je ook nog dat sluipverkeer. Tegelijk 
wordt het gebied in de regio wél hoog 
gewaardeerd.

geen park, boeren zijn eigenaar en 
dus is het vanzelfsprekend om eerst 
LTO Noord-afdeling Delflands Groen 
uit te nodigen. En laten daar nou 
net Arnold van Adrichem en Gertjan 
Hooijmans aan het roer staan. Die 
tellen 1 + 1 bij elkaar op: duurzaam-
heid en economie? Dan moeten we 
kringlooplandbouw gaan doen.

Duurzaam Boer Blijven is geboren. 
Arnold van Adrichem tuigt samen 
met adviseur Hiske Ridder en Frank 
Verhoeven een programma op. 

Maar of dat nou ook past bij 
alle andere melkveehouders in 
Midden-Delfland?

Open en groen 
houden, dat is de 
opgave. En dan 

kun je niet om de 
melkveehouderij 

heen.

Om de natuur te versterken werd in het kader 
van het kwaliteitsprogramma IODS een eco-

aquaduct aangelegd. Met honderd meter is 
dit het breedste eco-aquaduct van Nederland. 
De A4 loopt er onderdoor. Allerlei vissen maar 
ook bijvoorbeeld de rugstreeppad en noordse 

woelmuis kunnen gebruik maken van het 
aquaduct.

De gemeente wil eerst in 
gesprek met LTO Noord-afdeling 

Delfl ands Groen over besteding 
van het compensatiegeld. 

Voorzitters Gertjan Hooijmans 
(hier op de foto) en Arnold 

van Adrichem zijn er snel uit: 
duurzaamheid en economie, dat 

is kringlooplandbouw.
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1977 Reconstructiewet  
om Midden-Delfland 
open te houden

2001 Plan Norder

2006

2004

2008

Verdere uitwerking en sluiten IODS-
convenant, het A4-kwaliteits-
programma (Rijk, provincie, gemeen-
ten, Rijkswaterstaat en waterschap)

Gemeente Midden-Delfland 
ontstaat na herindeling, 
om het open groene gebied 
beter te beschermen

2010 Bestuurlijke overeenkomst, 
start Duurzaam Boer Blijven

2012-
2015

Het laatste stukje A4 
wordt aangelegd, deels 
verdiept en met een 
tunnelbak tussen
Vlaardingen en Schiedam

2015 Start Jonge Boeren Netwerk

2017

2017

Midden-Delfland wordt eerste 
Bijzonder Provinciaal Landschap 
van Nederland, vanwege haar 
landschappelijke waarden

Start innovatienetwerk 
Midden IN Delfland (MIND)

De ene plek in Nederland is de andere niet, 
maar dat agrarische grondprijzen stijgen 
is een feit. Kostte een hectare landbouw-
grond in 1990 nog geen 20 duizend euro, 
in 2020 telden boeren al gemiddeld 64 
duizend euro neer. Over grond beschikken 
is geen vanzelfsprekendheid, maar grond 
is wel de basis onder de melkveehouderij. 
Een duurzame, toekomstbestendige 
melkveehouderij heeft dus ook voldoende 
hectares nodig. 

Naast Duurzaam Boer Blijven bevat het 
IODS-programma voor de melkveehouderij 
nóg een poot: het grondinstrument. Het 
doel van dat project is grond beschikbaar 
houden voor de grondgebonden landbouw 
in Midden-Delfland.

VAN DALE

kring·loop (de; m; 
meervoud: kringlopen): 
cirkelvormige beweging; 
ontwikkeling waarbij 
dezelfde toestand 
telkens terugkomt.

De 
voortdurende 
uitdaging van 
grond

De 
kringloop 
van een 
koe

Druk op openbare ruimte neemt toe

STIKSTOF
boer is boeman

Druk op openbare ruimte neemt toe
Druk op openbare ruimte neemt toe

STIKSTOFSTIKSTOFSTIKSTOFSTIKSTOF
boer is boeman

MINISTER SCHERPT FOSFAATREGELS AAN

Gemeente Midden-Delfland 

MINISTER SCHERPT FOSFAATREGELS AAN

    Agrarische grondprijzen rijzen de pan uit

Druk op openbare ruimte neemt toe
Druk op openbare ruimte neemt toe

        Agrarische grondprijzen rijzen de pan uitAgrarische grondprijzen rijzen de pan uitAgrarische grondprijzen rijzen de pan uitAgrarische grondprijzen rijzen de pan uitAgrarische grondprijzen rijzen de pan uitAgrarische grondprijzen rijzen de pan uitAgrarische grondprijzen rijzen de pan uitAgrarische grondprijzen rijzen de pan uit

Melkprijs laagste in 10 jaar

WIKIPEDIA

Een kringloop of cyclus
is een proces waarbij enkele 
stadia elkaar opvolgen, maar 
uiteindelijk de uitgangs-
toestand weer wordt 
bereikt. Schematisch kan een 
kringloop daarom worden 
weergegeven door de stadia 
in een cirkel te tekenen.
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MINISTER SCHERPT FOSFAATREGELS AAN
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Midden-Delfland wordt eerste 
Nederlandse Cittaslow, vanwege 
haar sterke lokale identiteit



1.  Kringloopboeren kopen niet 
meer  veevoer en kunstmest 
dan nodig. Daarbij proberen 
ze de kringloop van koe >
melk > bodem > gras  zo 
effi  ciënt mogelijk te laten 
werken. Ze verliezen dan 
zo min mogelijk fosfaat en 
stikstof naar lucht en water.

2.   Om melk te kunnen maken 
heeft  een koe eiwit, energie 
en structuur nodig. Eiwit 
is een stikstofverbinding. 
Door een goede balans 
tussen eiwit, structuur en 
energie in het voer wordt 
het eiwit maximaal benut. 
Koeien verliezen dan minder 
stikstof naar hun omgeving. 

3.   Hoe het zit met die balans, 
leest een boer bijvoorbeeld af 
aan het ureumgetal in de melk. 
Ureum is een stikstofverbin-
ding. Elke drie dagen stuurt 
de melkfabriek cijfers op over 
de melk. Is het ureumgetal te 
hoog, dan krijgt een koe te veel 
eiwit (stikstof ) of te weinig 
energie. 

4.   Een kringloopboer probeert 
ook de mest van zijn koeien te 
verbeteren. Met meer struc-
tuur in het voer is de stikstof in 
de bodem langer beschikbaar 
voor het gras (de stikstof wordt 
dan organisch gebonden). 
Ook dan verdwijnt er minder 
stikstof naar het milieu.

5.   Daarnaast kan de boer 
kruidenrijk grasland zaaien, 
met klaver dat stikstof bindt 
uit de lucht (er is dan minder 
kunstmest nodig). Misschien 
plaatst hij zonnepanelen 
op zijn stallen, zodat hij zijn 
eigen energie produceert. 
Of hij gaat melk en vlees 
afzetten via de korte keten, 
bijvoorbeeld via zuivel-
coöperatie Delfl andshof, 
Delfl andse Vleesmeesters 
en Delfl andse Kaasmeesters 
(zie p. 27-29). Dat scheelt de 
nodige transportkilometers. 
Zo werkt een kringloopboer 
stap voor stap aan een 
betere kringloop, óók in 
de regio. 

Minder verlies van fosfaat en stikstof 
bij een goede kringloop

Geen grote ‘kuil’ voor Arnold van Adrichem: hij bewaart zijn gemaaide 
gras in afzonderlijke balen op zijn erf. En hij weet precies wat in welke 
baal zit. Want nee, het ene gras is het andere niet. Gras bestaat uit 
eiwit, maar ook uit energie (voor de melk) en structuur (om de pens 
goed te laten werken). In het voorjaar heeft  het gras wat meer energie, 
in het najaar wat meer eiwit en ook kortgemaaid gras is eiwitrijk.

“Het is belangrijk te zorgen voor een goede balans tussen energie, 
structuur en eiwit. Ik  voer het hele jaar een heel eiwitarme brok. In 
de zomer voer ik alleen gras, dan is er eiwit genoeg, en omdat ik een 
overschot eiwit heb, koop ik een beetje mais bij, daardoor kun je je 
eiwit optimaal benutten. In de winter voer ik dan kuilgras uit de balen, 

daar hou ik een hele boekhouding van bij. De koeien krijgen drie 
van die balen per dag en dan kijk ik weer naar het ureumgetal 
(stikstof ). Als het ureum te laag wordt, dan doe ik er een herfstbaal 
bij met meer eiwit. 

Hoe meer cijfers, hoe meer knoppen waaraan je kunt draaien. Als 
ik zie dat de koeien maar veertig keer herkauwen, dan moet er 
meer structuur bij, want dan gaat het voer te snel door de pens. Ze 
mesten dan vaak heel dun. De kunst is om dat gras een dag of drie 
in die pens te houden. Met te weinig structuur gaat het te snel door 
de koe en komen al die vezels uit dat gras weer in de mest. Dan heb 
je je koe gevoerd, maar komt het er aan de achterkant weer uit.”

En zo ziet dat eruit in de praktijk

Meer eiwitrijk 
voeren

Te weinig ureum 
in de melk

Kringlooplandbouw in 5 stappen 

aanvoer
(kracht)voer

voer van 
eigen land

gras

koe bemest
grasland

afvoer
melk

aanvoer
(kunst)mest

koe

verlies overschot 
fosfaat en stikstof 
via lucht en water

De koe bemest de bodem waardoor het 
gras kan groeien: het voedsel van de koe. 
Bij kringlooplandbouw laat een boer deze 
kringloop zo goed mogelijk werken. De 
aanvoer van (kracht)voer en (kunst)mest 
kan dan omlaag, zodat een boer minder 
fosfaat en stikstof naar het milieu verliest.

Minister Schouten op werkbezoek 
bij melkveehouder en kringloopboer 
Maarten Moerman, juni 2020

De kringloop is 
nooit helemaal rond

•   Een koe eet gras, poept op 
het land, waarna de bodem 
van die mest weer gras maakt. 
Mineralen als fosfaat en stikstof 
kunnen in die kring-
loop eindeloos rondgaan.

•   Alleen is de kringloop niet 
helemaal gesloten. Vlees en 
melk verlaten de kringloop 
als voedsel voor mensen, 
terwijl onze eigen ‘mest’ niet 
terugkomt op de weilanden en 
akkers. Als koeien poepen en 
plassen, verdwijnt er bovendien 
stikstof naar de lucht.

•   Om mineralen als stikstof en 
fosfaat terug te brengen in de 
kringloop, kopen boeren extra 
(kunst)mest en veevoer.

•   Wordt er te veel stikstof en 
fosfaat aangevoerd of wordt het 
niet effi  ciënt genoeg benut, dan 
verdwijnt het naar het milieu. 
Verspilling van grondstoff en 
kost een boer onnodig geld en 
is ook slecht voor de lucht- en 
waterkwaliteit.

Hoe weet een boer of er sprake is van 
stikstofverlies?

Dat vertelt de ureumwaarde van de melk.

Wat kan een boer doen om 
stikstofverlies tegen te gaan?

Koeien minder eiwitrijk voer geven.

Eiwit is een 
stikstof- 

verbinding

De ureumwaarde 
van de melk zegt 

iets over het 
eiwitgehalte 
van het voer

Te veel eiwit in 
het voer leidt tot  

verlies van stikstof

Minder eiwitrijk 
voeren

Te veel ureum 
in de melk

WAT WIL DE MINISTER 
EIGENLIJK?

In 2018 schrijft  minister Schouten haar 
visie Landbouw, natuur en voedsel: waarde-
vol verbonden. Met deze visie maakt ze 
expliciet de keuze voor kringlooplandbouw, 
die ze beschrijft  als: 
“In een stelsel van kringlooplandbouw 
gebruiken akkerbouw, veehouderij en 
tuinbouw in de eerste plaats grond-
stoff en uit elkaars ketens en reststromen 
uit de voedingsmiddelenindustrie en 
voedingsketens. Die circulaire ketens 
kunnen verschillend zijn ingericht: binnen 
een bedrijf, een regio, Nederland of 
grensoverschrijdend. Het motto is: lokaal 
wat kan, regionaal of internationaal wat 
moet.”

Als het aan de minister ligt komt overal 
de koe weer in de wei, maken boeren 
zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare 
energie, krijgen koeien in de eerste plaats 
gras of gewas- en voedingsresten en 
werken boeren met een wederkerig 
bodembeheer (voedingsstoff en onttrekken 
en de bodem weer voeden) en steeds 
minder kunstmest. De minister richt zich 
daarmee iets meer op regionaal niveau en 
minder op bedrijfsniveau, zoals de boeren 
van Midden-Delfl and doen. 
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Vijfendertig van de vijftig melkveehouders van Midden-Delfland 
doen mee aan het kringloopboerenprogramma. Wie zijn zij? Hoe 
stonden zij in hun bedrijf toen ze aan het programma begonnen?

• Wonen met drie kinderen in Schipluiden
• Doen mee sinds 2008 en dachten toen over de 

toekomst: groeien! 
• Hebben nu 120 melkkoeien, weidevogelbeheer, 

boerderijeducatie en 112 zonnepanelen

Henk: “Toen ik begon had ik 60 melkkoeien, nu 120. 
Als toekomstvisie dacht ik altijd aan uitbreiden. Maar 
ik ben iemand van kleine stapjes dus zo snel ging dat 
niet. Ik heb ook nooit gedacht aan verbreding van 
het bedrijf. Boer zijn is al zo veelzijdig. Als ik opschep 
dan zeg ik: ik ben dierenarts, bioloog, akkerbouwer, 
lasser, stratenmaker, schilder… Het is zo’n breed 
beroep.

Henk & Jolanda Dijkshoorn

Niets blijft  ongezien in de melkveehouderij 
van de eenentwintigste eeuw. Een boer 
houdt een hele mineralenboekhouding 
bij, de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland heeft  gegevens over de 
percelen, veevoerleveranciers houden bij 
wat er is aangekocht, enzovoort enzovoort.

Kringloopwijzer
En daar slaat Jeroen van der Meer van 
Dirksen Management Support dan mee aan 
het rekenen. Voor de melkveehouders in 
Duurzaam Boer Blijven verwerkt hij ieder 
jaar de kringloopwijzer – verplicht voor 
alle melkveehouders in Nederland. In de 
kringloopwijzer staat hoeveel stikstof, fosfaat 
en energie er aangekocht wordt met voer, 
hoeveel gras van eigen land komt en wat 
elke koe gebruikt, maar ook wat er aan vet, 
eiwit en stikstof (ureum) uitgaat via de melk 
en hoeveel stikstof en fosfaat er aangevoerd 
wordt via (kunst)mest. Zo kan een boer zien 
of de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat 
een beetje in balans is. 

Zeven duurzaamheidsprestaties
Binnen het programma Duurzaam 
Boer Blijven worden boeren getoetst 
op zeven duurzaamheidsprestaties, 
gebaseerd op die kringloopwijzer. Dit 
zijn zogeheten kritische prestatie-in-
dicatoren (KPI’s). Melkveehouders 
krijgen een kruis als ze het doel niet 
gehaald hebben, een vinkje als ze 
goed scoren en twee vinkjes als ze 
top scoren. Afh ankelijk van de score 
krijgen ze een beloning. Duurzaam 
Boer Blijven werkt daarbij volgens 
de systematiek van ‘On the way 
to Planet Proof’. Kringloopboeren 
ontvangen voor iedere indicator 
met een topscore een beloning.
De gemeente Midden-Delfl and, het 
Hoogheemraadschap van Delfl and, 
FrieslandCampina en Rotterdam 
de boer op! belonen al via deze 
systematiek, en het goede nieuws is: 
steeds meer partners sluiten zich aan!

Eiwit van eigen land

Stikstofbodemoverschot

Ammoniakuitstoot

Fosfaatbodemoverschot

Blijvend grasland

Natuur en landschap

Broeikasgasuitstoot

 Percentage van het totaal gevoerde eiwit: hoe 
meer eiwit van eigen land, hoe beter, en hoe 
effi  ciënter de benutting van stikstof en fosfaat.

 Kg stikstof per ha: hoe lager, hoe beter, 
want dat betekent dat een boer niet meer 
mineralen op zijn land brengt dan nodig is 
(en een te veel kan uitspoelen naar het milieu). 

Het kringloopcertificaat en de vinkjes

Elk jaar worden boeren getoetst aan zeven duurzaamheidsprestaties. 
Afh ankelijk van de score krijgen ze een fi nanciële beloning.

Kg ammoniak per ha: hoe minder ammoniak-
uitstoot, hoe minder verlies van stikstof naar 
de lucht.

Kg fosfaat per ha: hoe lager, hoe beter, want dat 
betekent dat een boer niet meer mineralen op zijn land 
brengt dan nodig is. Dit getal kan ook negatief zijn: dan 
voert een boer dus meer fosfaat af dan hij aanvoert. 

 Percentage van het bedrijfsoppervlak.

 Percentage van het totale areaal.

CO2-equivalenten per kg melk.

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

Kringloopboeren 
aan het woord

Mijn vader had een boerderij. De middelbare agrarische school was de 
enige school die ik leuk vond: de trekkers, het werk en het zelfstandig 
ondernemen, dat leek me wel wat. Ik werd door het onderwijs ook 
steeds enthousiaster over het vak. Alleen elke ochtend en avond melken, 
daar keek ik niet naar uit. Sinds een jaar of twaalf hebben we melk-
robots. Ik geniet heel erg van de vrijheid die deze met zich meebrengen.

De boerderij van mijn vader stond in Den Hoorn, maar daar moest alles 
verdwijnen voor de rioolwaterzuivering en de A4. Toen was het in eerste 
instantie de bedoeling om in Groningen verder te gaan, we hadden zelfs 
al grond gekocht. Later kwam er een boerderij op ’t Woudt in Schip-
luiden vrij. Het lukte om op die plek het bedrijf voort te zetten. Ik voel 
me hier erg thuis: in 1500 woonden er al Dijkshoorns op ’t Woudt!”

“Als 
toekomstvisie 

dacht ik altijd aan 
uitbreiden. Ik heb 

nooit gedacht 
aan verbreden, 

boer zijn is al zo 
veelzijdig.”
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Peter: “Corine is van vijf meiden. Ik heb een broer en die is in 
het ouderbedrijf gegaan. En ik dus met m’n schoonouders. 
Vijftien jaar zijn we in maatschap geweest. Het was een 
afmelkbedrijf, door omstandigheden was dat zo gegroeid. Ik 
ben toen ook wat jongvee gaan fokken, vind ik wel zo leuk.” 
Corine: “Een andere boer verkoopt namelijk nooit z’n beste 
koeien.”
Peter: “Ik probeer een zo efficiënt mogelijke koe te fokken, 
een robuuste koe die goed melk geeft met goede gehaltes.”
Corine: “Én die sterk op zijn benen staat, én een goede 
vruchtbaarheid heeft. Er komt meer bij kijken dan alleen 
melk.”
Peter: “De vrijheid en zo goed mogelijk de beesten 
verzorgen, dat is toch het leukst. En zo efficiënt mogelijk 
melk produceren. Tien, vijftien jaar geleden was het streven 
om van 7 naar 9 duizend liter te gaan. Dat is goed gelukt. 
Met goede gehaltes: ik zit rond 4,50 vet en 3,65 eiwit. We 
hebben nu 90 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Ik probeer zo 
lang mogelijk met een koe te doen. Ze hebben een vrij hoge 
leeftijd, 5 jaar en 8 maanden. En een productie bij afvoer van 
rond de 50 duizend kilo. We doen ook weidegang: als het 
half april is en het is mooi weer, dan staan ze voor de deur 
te dringen om naar buiten te gaan.”

Enige groei is toch wel noodzakelijk denk ik: elk jaar 1 of 2% 
erbij. Ik denk dat het wel iets extensiever wordt, maar de 
boeren die overblijven zullen iets moeten groeien om grond 
te kunnen blijven betalen. Grond is wel de beperkende factor 
hier. We doen daarom ook niet aan uitgesteld maaien. We 
sporen in het voorjaar wel altijd de nesten op, zodat we er 
omheen kunnen werken. 

In de toekomst zie ik hier nog wel melkrobots komen. Ik denk 
dat het in Nederland die kant opgaat: of groter met meer 
personeel, of steeds meer automatisering. Ik werk nog drie 
dagen buiten de deur – ik insemineer koeien – en kom dus 
veel bij boeren over de vloer. Met die melkrobots zie je toch 
dat je dan een beetje van je arbeidspieken afgaat. Ik doe het 
met plezier hoor, twee keer per dag melken, maar het is wel 
een stukje vooruitgang.” 

Corine: “Het is niet zozeer een vak als wel een roeping. Toen 
hij heel klein was, wilde hij al boer worden: oude kleren aan 
en naar buiten. Als je dat niet in je hebt, dan houd je het 
niet vol. Ik wilde liever in het dorp gaan wonen, wat van de 
wereld zien. Ik vond dat het altijd veel tijd kostte en hoefde 
niet per se met een boer te trouwen. Maar nu wil ik niks 
anders meer. Ik sta ook voor de klas, maar dit is toch wel 
meer je leven. Ik doe vaker de boekhouding en de kalfjes 
en hij de koeien, maar we proberen het wel echt samen te 
doen.”

Maarten Moerman
• Is samen met Annemieke van der Vlugt en zit met zijn 

ouders in een maatschap in Schipluiden
• Doet mee sinds 2016 en dacht toen over de toekomst: 

een beetje groei en een beetje extensiever
• Heeft nu 75 melkkoeien, wat jongvee, een paarden-

pension en doet aan weidevogelbeheer

“Ik heb nog twee broers, één is monteur en de ander werkt in 
de aannemerij. Ik heb toch het meeste met de koeien, maar 
heel vroeger wilde ik helemaal geen boer worden. Pas met 
een jaar of vijftien, zestien kreeg ik er meer gevoel voor en 
heb ik de hoge landbouwschool gevolgd in Dronten. Daarna 
ben ik een half jaar naar Nieuw-Zeeland gegaan, om een 
hoop ervaring op te doen. Eenmaal terug wist ik dat ik in het 
bedrijf wilde, nu een jaar of vijf geleden.

Natuurlijk heb je als jonge boer ook je eigen ideeën, en dat 
botst weleens een beetje met die van je ouders. Dat moet ook 
groeien. Als je vijftien bent, dan ben je heel enthousiast en 
misschien niet helemaal realistisch. Maar als je ouder wordt 
kun je ook laten zien dat je ideeën misschien geld opleveren, 
en krijg je meer vertrouwen. We zijn bijvoorbeeld voer gaan 
mengen. Je hebt zo één meetmoment op een dag, dat is veel 
preciezer en de koeien doen het er beter op. En al het werk 
komt op één piekmoment, daarna heb je er geen omkijken 
meer naar. Mijn vader ziet er nu ook de voordelen van.

Peter & Corine Zeeuw
• Wonen met vier kinderen in Maasland
• Doen mee sinds 2008 en dachten toen over 

de toekomst: van 7 naar 9 duizend liter
• Hebben nu 90 melkkoeien, 35 stuks jongvee 

en een melktap
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“Boer zijn is niet 
zozeer een vak 

als wel 
een roeping”

“Als jonge boer heb je 
ook je eigen ideeën

 en dat botst wel eens 
een beetje met die 
van je ouders. Dat 

vertrouwen moet een 
beetje groeien.”
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“Dat de wethouder op 
de ochtend van het 
boerenprotest toch 

maar mooi met nette 
schoenen in de 

modder staat om de 
boeren een hart onder 

de riem te steken.”

“Het wordt zo geitenwollensokkerig 
gebracht altijd,” verzucht Corine 
Zeeuw als ze terugdenkt aan de start 
van het programma. Er waren dus wel 
twijfels. “En alsof we het niet goed 
doen, en daar zouden gaan leren om 
het wel goed te doen. Dat gevoel 
hadden we. Maar dan vraag je een 
beetje rond bij collega’s: doe jij mee? 
En dan blijken er best wel veel mee te 
doen. En toen zijn we ingestapt met de 
gedachte: we zien het wel een jaar aan.”

Vrijheid en openheid
Ook Maarten Moerman werd over de 
streep getrokken door collegaboeren 
en de positieve verhalen. Hij waar-
deert de gezelligheid, maar ook de 
inhoud: “Je krijgt een hoop kennis, 
onafhankelijk advies en je kunt er zelf 
uitpikken wat je wilt, het wordt niet 
opgedrongen. We hebben bijvoor-
beeld proeven gedaan met kruiden 
doorzaaien in grasland: heel mooi om 
te zien, maar ik vind dat ik de ruimte er 
niet voor heb, en dat is gewoon goed. 
Er is ook veel openheid, iedereen gooit 
alles op tafel. Je bent elkaars buren 
maar kijkt eigenlijk nooit bij elkaar 
binnen. Terwijl je er soms een hoop 
van opsteekt. Een paar jaar geleden 
moesten we bijvoorbeeld een week 
lang precies bijhouden wat we voerden 
en hoeveel melk de koeien gaven. Het 
was verrassend hoeveel verschil er was. 
Wel 30 tot 40% verschil, gigantisch! 
Dan heb je elkaar wel wat te vertellen: 
hoe doe je dat dan?”

Vergoeding is mooi mee-
genomen, waardering telt
Speelt geld een rol? Het is mooi 
meegenomen, vindt Maarten 
Moerman, maar niet de reden om mee 
te doen. Peter Zeeuw beaamt: “Het 
is een schijntje, maar als er iets finan-
cieel tegenover staat, dan is het toch 
interessant. Zeker als de gemeente het 
promoot. Dan krijg je toch wel het idee 
dat ze de boeren willen houden hier.”

Peter Zeeuw Jolanda Dijkshoorn Henk DijkshoornCorine Zeeuw

Waarom besluiten boeren 
mee te doen aan het 
programma Duurzaam Boer 
Blijven? Twee argumenten 
springen naar voren: plat 
gezegd – het levert geld 
op. Maar ook: de gemeente
staat achter ons. Corine
Zeeuw omschrijft dat 
treffend: 
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Boeren voelen 
zich gewaardeerd
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Wat zijn de boeren in Midden-
Delfland door het programma 
anders gaan doen? Motiveert 
het om blijvend extra stappen 
te zetten? En: wat levert het 
concreet op voor het landschap, 
het milieu, de omgeving?

Succesfactoren 
                   & resultaten

“Nu zijn stikstof en 
fosfaat weer een 
belemmerende 

factor. Daardoor past 
kringlooplandbouw 

ons wel steeds beter.”

“ We mogen met elkaar trots 

zijn op dit gebied. Koeien, 

eenden en kroos: ons landschap 

is uniek. Als je vanuit de stad 

Midden-Delfl and inwandelt, 

sta je in een andere wereld.” 

En dat voelt goed, vult Corine Zeeuw 
aan: “Zeker de laatste paar jaar heeft 
de gemeente bij boeren goodwill 
gekweekt. En ik denk dat de goodwill 
ook andersom gekomen is door dit 
project. Dat de gemeente ziet dat 
boeren echt goed bezig zijn hier en mee 
willen.” 

Ook de familie Dijkshoorn is te spreken 
over de opstelling van de gemeente. 
“De gemeente wil niet te veel boeren 
zien vertrekken. Dan heeft Midden-
Delfland ook geen bestaansrecht meer, 
dan worden we een soort wijk van 
Delft. De gemeente staat achter ons 
en wil meedenken. Ze proberen heel 
betrokken te zijn. Ze doen echt hun 
best. Ik voel me gewaardeerd.”

Kringlooplandbouw past 
beter
En  gaandeweg blijkt kringloopland-
bouw ze ook steeds beter te passen. 
Henk Dijkshoorn: “Ik ben altijd wel wat 
gegroeid in melk en koeien. Mijn oom 
hiernaast is drie jaar geleden gestopt 
en toen kon ik nog wat grond kopen, 
maar nu zijn stikstof en fosfaat weer 
een belemmerende factor. Daardoor 
past kringlooplandbouw me wel steeds 
beter: minder krachtvoer en meer 
gras- en maisopbrengst van eigen land. 
Krachtvoerprijzen worden alleen maar 
hoger en over het aantal koeien zijn wij 
nu tevreden.” 

• Het collectief met boeren is hecht en solidair met 
elkaar. Dat komt mede doordat de omvang van 
de regio (en LTO Noord-afdeling Delfl ands Groen) 
behapbaar is. Iedereen kent elkaar, er is grote 
betrokkenheid en beide voorzitters weten hun 
leden te motiveren.

• De gemeente probeert ook serieus werk te maken 
van het kringloopboerenprogramma. Verschillen-
de ambtenaren hebben er tijd voor. Daardoor is 
er ruimte voor persoonlijk contact. Ambtenaar en 
wethouder laten ook altijd hun gezicht zien op de 
LTO-jaarvergadering. Vragen, wensen en plannen 
kunnen snel worden opgepakt. 

• De meeste adviseurs en ambtenaren zijn al sinds 
het begin van het programma betrokken. Zij 
kennen de boeren, weten wat er speelt, waar 
eventueel moeilijkheden zitten en hoe dingen 
vlot te trekken.

• Werken in kringlopen past bij de melkveehouders 
van Midden-Delfl and. Een groot deel van de boeren 
is zich bewust van de omgeving en staat open 
voor deze manier van werken.

Maarten Moerman Annemieke van der Vlugt

Koos Karssen is voorzitter van de Midden-Delfl and Vereniging. Deze 
vereniging zet zich in voor het landschap van Midden-Delfl and. Ze 
staat op de barricaden, voert overleg en maakt bezwaar, maar levert 
ook diensten aan leden, van ommetjes tot de Midden-Delfk rant. De 
vereniging is betrokken bij PUUUR Midden-Delfl and, de organisatie 
voor gebiedsmarketing, en is mede-initiatiefnemer van het predicaat 
Bijzonder Provinciaal Landschap. Ze heeft  drieduizend leden, twee- 
derde daarvan woont in de stad.
De Midden-Delfl and Vereniging werd veertig jaar geleden opgericht 
door bezorgde burgers, boeren en buitenlui, uit vrees dat met de 
A4 het landschap ten onder zou gaan. Dat is nog steeds actueel: die 
bedreigingen zijn door alle ruimtelijke plannen – van nieuwe woningen 
tot extra rijbanen – voorlopig niet van de baan, denkt Koos. Maar door 
boeren te behouden kan het landschap groen blijven. 

Duurzaam Boer Blijven loopt 
als een speer, en wel hierom:

Midden-Delfl and Vereniging
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Zonder uitzondering zeggen alle 
boeren: eigenlijk doe ik niet zo gek 
veel anders dan voorheen. Dat ziet 
ook adviseur Frank Verhoeven: de 
stappen zijn niet wereldschokkend. 
Maar is dat erg? “Je houdt het 
gebied niet open met alleen die paar 
experimentele boeren, dus je hebt 
een beweging nodig van alle boeren. 
Dat ze allemaal stapjes zetten is 
minstens zo belangrijk. Er zijn al 
genoeg bedrijven verhuisd, omdat 
ze het te benauwd kregen: er is nou 
eenmaal geen plek voor eenzijdige 
schaalvergroting zonder rekening te 
houden met de burger. Deze boeren 
kiezen ervoor te blijven, dat zijn niet 

de bedrijven die koste wat kost uit 
willen breiden. Maar juist een beetje 
behoudend boeren is ook waardevol, 
de maatschappij wil dit soort boeren 
en waardeert het rentmeester-
schap. Bovendien kijken we met 
kringlooplandbouw integraal. Is een 
boer klimaatneutraal, dan wordt er 
geroepen: fantastisch! Maar is het 
eigenlijk niet veel knapper als een 
boer op alle thema’s een 8 scoort in 
plaats van op één thema een 10?”

Op hun eigen manier 
Bovenal zijn die 35 boeren gestopt 
allerlei dingen op de automatische 
piloot te doen.  
“Het creëert duurzaamheidsbesef,” 
zegt Kees Boks van de gemeente. 
En al vijftien jaar doen zij wat 

FrieslandCampina nu waardeert 
met PlanetProof. “Ieder bedrijf is 
anders. Ze hoeven het niet allemaal 
op dezelfde manier te doen, 
misschien wel juist niet. Als een 
boer bijvoorbeeld geen kringloop-
boer is, maar wél zonnepanelen op 
zijn staldaken wil aanleggen, dan 
gaan we daar net zo goed voor. Dat 
is ook duurzaam.”

Zoals de provincie soms lijkt te 
vergeten dat niet elke boer geld 
kan verdienen door een kaasje 
te gaan maken of alles in zwaar 
natuurbeheer om te zetten, 
vervolgt Frank Verhoeven.  
“De winst zit echt in de diversiteit 
en het gebiedsproces. De gemeen-
te heeft het belang van de boer  

weten te verknopen met de 
maatschappelijke opgave.”

Wat zijn die stapjes 
dan?
Veertien deelnemers doen al 
sinds de start in 2008 mee. De 
opvallendste resultaten zijn dat 
zij minder jongvee nodig hebben, 
meer eiwit van eigen land halen 
(van ruim 60% naar bijna 70%), 
minder fosfaat gebruiken in het 
rantsoen van hun koeien, meer 
fosfaat onttrekken aan de bodem 
(meer dan 100, dus er is sprake 
van verarming) en minder CO2 

uitstoten per liter melk. Een 
deel van deze resultaten (van 
dus veertien deelnemers) wordt 
weergegeven in de grafieken.

Een beweging 
van álle 
Midden-Delflandse  
boeren
We zijn helemaal niet zoveel anders  
gaan werken, zeggen de kringloopboeren. 
Het is vooral finetunen, nog ietsje scherper 
werken: niet aan de veilige bovenkant 
gaan zitten, maar zo precies mogelijk 
krachtvoer en kunstmest gebruiken. 

Maar gaandeweg komen ook andere 
verhalen los. Bijvoorbeeld van Henk 
Dijkshoorn, die vertelt dat hij een deel 
van zijn grasland extensief beheert voor 
weidevogels, een grasland met klaver 
heeft ingezaaid en is gaan zomerstal- 
voeren: elke dag een beetje maaien voor 
de stal, zodat er meer en eiwitrijk gras 
van het land komt. Of van Peter Zeeuw, 
die gebruik maakt van gemalen koolzaad- 
stro om zijn mest beter te maken en 
inmiddels een oudere veestapel heeft. 

Blijvend aandacht
Of je nou veel of weinig verandert:  
door cijfers te vergelijken wordt er in  
ieder geval over gesproken. Corine 
Zeeuw: “We hebben nu één ding niet 
gehaald, en dan ga je toch denken:  
Wat kunnen we doen om het volgend 
jaar wel te halen? Moeten we hele grote 
stappen nemen of is het makkelijk te 
realiseren? Daar hebben we het dan 
over.” 

En het vraagt blijvende aandacht, legt 
Maarten Moerman uit: “Dit jaar had 
ik allemaal groene vinkjes. Ik boek dus 
vooruitgang. Het is nog wel de kunst om 
het zo te houden. Het is niet als je het een 
keer gehaald hebt dat je klaar bent. Wat 
je het hele jaar doet heeft invloed op je 
cijfers. Je kunt niet achteroverleunen,  
dan zak je gelijk terug.”

Op alle thema's 
een 8

Bijeenkomst van kringloopboeren bij de start van het studieseizoen

 Jongvee per 10 melkkoeien Als een boer langer met zijn koeien doet 
en zo minder jongvee nodig heeft, dan is 
dat goed voor de kringloopbalans.

 Is het getal 100, dan zijn aanvoer 
en benutting van fosfaat precies 
in balans. Is het getal hoger dan 
100, dan wordt er meer fosfaat 
aan de bodem onttrokken dan 
er wordt aangevoerd. Op de lange 
termijn is het niet goed voor de 
bodem als er jaar op jaar meer 
fosfaat aan wordt ontrokken.

Meetmelk is melk gecorrigeerd 
op vet en eiwit. Het gaat hier 
om CO2-equivalenten: alle 
broeikasgassen omgerekend 
naar CO2. Door aanpassing van 
het rekenmodel waren de cijfers 
van 2020 niet beschikbaar.

Door meer eiwit van eigen land te halen, 
hoeft een boer minder eiwit van buiten 
aan te voeren.
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Het is 2015 als LTO Noord-afdeling Delflands Groen zich afvraagt of jonge boeren 
voldoende aangehaakt en verenigd zijn binnen het gebied. Er blijkt voldoende 
animo voor een netwerk en in samenspraak met de gemeente en adviesbureau 
Boerenverstand wordt het Jonge Boeren Netwerk in het leven geroepen. Twee 
jaar later volgt een innovatienetwerk: Midden IN Delfland (MIND). Zo wordt 
Duurzaam Boer Blijven een steeds breder programma van duurzaamheid en kring-
loop. Dit is het verhaal van jonge boeren die dankzij het programma een nieuwe 
kans vinden in de (lokale) markt.

De nietsvermoedende klant van Jumbo Buitenhof in 
Delft kan zomaar tegen de melkkoeien van Paul Oosthoek 
aanlopen. In vleesvorm welteverstaan. In de goedgevulde 
koeling met streekproducten lonken de hamburgers, 
T-bone-steaks en stoofpotjes van Delflandse 
Vleesmeesters naar het winkelpubliek, het logo treffend 
gekozen: de koe en haar spiegelbeeld, de melk en het 
vlees. Achter dat logo zitten drie jonge melkveehouders, 
Paul Oosthoek, Marlen en Corné van Leeuwen, die met 
Vleesmeesters slim inspelen op de trend van duurzaam 
consumeren. Want het is eigenlijk zonde dat melkkoeien 
na een aantal jaren trouwe dienst worden afgeschreven, 
terwijl het vlees prima te eten is. 

Te veel voedingsstoff en in het oppervlaktewater leiden tot 
algen en zuurstofgebrek, legt Ronald Bakkum, adviseur 
Waterkwaliteit en Ecologie van Hoogheemraadschap van 
Delfl and uit. Kringlooplandbouw is dus goed voor de water-
kwaliteit. Op verschillende hoofdmeetpunten in Midden-
Delfl and ziet het hoogheemraadschap kleine verbeteringen. 
Omdat hier water van landbouw, natuur en dorp bij elkaar 
komt is de vraag: wat is de oorzaak? Sinds een aantal jaar is 
het hoogheemraadschap betrokken bij de verdiepingsgroep 
Waterkwaliteit binnen Duurzaam Boer Blijven. Samen met vijf 
boeren meet het de waterkwaliteit in perceelsloten en kijkt 
welke planten en dieren er voorkomen. Dat geeft  steeds meer 
handvatten om in gesprek te gaan: het ziet er goed uit, wat heb 
je veranderd? Of: de waterkwaliteit is best oké, maar dat zien 
we niet terug in het waterleven, wat zou je in het beheer anders 
kunnen doen? Nu gaat Hoogheemraadschap van Delfl and ook 
meefi nancieren en wordt het volwaardig partner van Duurzaam 
Boer Blijven. Zo kan het de goede resultaten beter uitdragen 
naar andere boeren en bovendien meedenken over de criteria 
van het certifi caat.

Melkveehouders spelen een belangrijke rol in het behoud van 
een natuurlijke leefomgeving. Bij FrieslandCampina stimu-
leren we leden-melkveehouders die hun bedrijf voeren in 
balans met de natuur en het klimaat. Dit is niet altijd genoeg, 
concludeert de zuivelcoöperatie: voor betere inkomsten voor 
melkveehouders die op hoog niveau aandacht hebben voor 
dier, natuur en klimaat is meer stimulering en waardering 
nodig. Sinds 2019 werkt FrieslandCampina daarom samen met 
gemeente Midden-Delfl and en LTO Noord-afdeling Delfl ands 
Groen. Voor beloning van ledenmelkveehouders gebruikt de 
zuivelcoöperatie het onafh ankelijke keurmerk ‘On the way 
to PlanetProof’. Melkveehouders worden bij dit keurmerk 
en binnen Duurzaam Boer Blijven nu op grotendeels 
overlappende duurzaamheidsindicatoren en criteria getoetst. 
Daardoor kunnen melkveehouders de beloningen stapelen. 
Guus van Laarhoven, Programmaleider biodiversiteit van 
FrieslandCampina, ziet al resultaat.

Van melkveehouder tot    
     agrarische duizendpoot

“Als waterbeheerder 

proberen we de ecologie 

in en om de sloot een 

impuls te geven door 

te streven naar minder 

stikstof. Lukt het de boer 

om strakker op stikstof te 

sturen, dan komen mooie 

resultaten binnen bereik.”

“ We gebruiken grotendeels 

overlappende duurzaam-

heidsindicatoren. Leden-

melkveehouders kunnen zo 

beloningen stapelen. We 

zien een groei in het aantal 

boeren dat voldoet aan 

gestelde criteria.” 
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Paul Oosthoek 
(links) en Corné van 
Leeuwen leerden 
elkaar kennen via 
het Jonge Boeren 
Netwerk en 
startten Delfl andse 
Vleesmeesters 
en Delfl andse 
Kaasmeesters.

Hoogheemraadschap van Delfl and

Zuivelcoöperatie
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Naast het Jonge Boeren 
Netwerk lanceerde gemeente 
Midden-Delfland ook nog een 
innovatienetwerk: Midden IN 
Delfland. Via dat innovatienet-
werk konden boeren experi-
menten starten. Zo scherpten 
de Delflandse Vleesmeesters 
hun marketing aan, verkenden 
bioboeren de opzet van een 
gedeelde mobiele melkinstal-
latie, versterkten anderen 
hun verbinding met de stad, 
en gingen ondernemers aan 
de slag met gebiedsmarketing 
via PUUUR Midden-Delfland. 
Onno van Eijk begeleidde het 
traject en vertelt: “Binnen 
Duurzaam Boer Blijven lag de 
focus op het gezamenlijke 
kringloopprogramma. De 
zaken die individuele boeren 
daar bovenop konden doen 
voor een gezond bedrijf 
verdienden een extra impuls. 
Daarom hebben we twee jaar 
lang een innovatienetwerk 
georganiseerd voor boeren 
die nieuwe dingen wilden. 
Wij ondersteunden hen 
bij hun plannen. Daarvoor 

werden vooral ook nieuwe 
verbindingen gelegd: met 
partijen uit de stad en met 
partijen in het gebied zelf. 
We zijn bijvoorbeeld kennis 
gaan maken met Rotterdamse 
voedselinitiatieven als 
Rechtstreex en Herenboeren 
en hebben geholpen bij het 
vinden van financiering. Het 
netwerk groeide.”

“Midden IN Delfland werd al 
snel MIND. Govert van Oord, 
de vorige wethouder, heeft 
dat ook weer slim opgepakt: 
MIND zorgt voor een andere 
mindset. In twee jaar hebben 
we geen grootse innovaties 
gerealiseerd, maar is wel een 
netwerk ontstaan dat samen 
werkt aan nieuwe initiatieven. 
Voor individuen die sneller 
wilden dan het collectief, gaf 
dit extra ruimte. Tegelijk zag 
je dat die individuele acties 
via zo’n innovatienetwerk 
ook weer collectiever 
worden. Dat is de winst.”

www.middenindelfland.net

Innovatie voor een 
andere MINDset

De slager in het winkelcentrum verkocht al wat zuivel uit 
de regio, vertelt Nahal Mirzaie Milani - bedrijfsleider Jumbo 
Buitenhof in Delft . “Dat leek ons ook onwijs leuk. We vinden 
het belangrijk om lokaal bezig te zijn: we zitten in een wijk, 
daar heb je ook een maatschappelijke functie.” Toen de 
slager stopte, namen ze contact op met de streekproducten-
coöperatie Heerlijk van Dichtbij. Het Jumbo-fi liaal in Buitenhof 
is maar klein en kan moeilijk extra producten in de schappen 
kwijt. Samen met de coöperatie plaatsten ze een extra koeling 
op een prominente plek in de winkel. De lokale zuivel loopt als 
een trein, aantallen moeten voortdurend worden opgehoogd. 
Klanten waarderen het heel erg, producten uit hun eigen 
achtertuin. Nahal hoopt dat boeren straks na corona weer 
zelf hun verhaal in de winkel kunnen komen vertellen. Daar 
worden klanten vanzelf enthousiast van.

Tijdens een avond 
van het Jonge Boeren 
Netwerk komt dubbel-
doelvlees ter sprake. 
Gezonde melkkoeien 
leveren na trouwe 
dienst niets meer op. 
Wat als je ze afmest 
en lokaal het vlees 
verkoopt?

Voor het biertje
In 2016 raken ze met elkaar in gesprek tijdens een 
verdiepingsbijeenkomst van het Jonge Boeren Netwerk. 
Dat netwerk bestaat uit een bont gezelschap van jonge 
Delflanders: boeren maar ook loonwerkers, voerleveranciers 
en jonge veehandelaren en agrarische studenten. Paul 
Oosthoek komt zonder verwachtingen, voor de gezelligheid 
en een lekker biertje. De sfeer is ongedwongen, maar die 
avond hebben ze ook een interessant thema bij de kop: 
dubbeldoelvlees. Paul: “Melkkoeien in het reguliere circuit 
gaan in grote bulk weg. Als een koe niet meer drachtig kan 
worden maar verder gezond is, is dat eigenlijk heel jammer. 
Je kunt een koe ook een aantal weken afmesten om het 
vlees beter te verwaarden. Verkoop je lokaal, dan scheelt 
dat ook nog transportkilometers. Allemaal heel duurzaam.”

Zeven jonge boeren zijn enthousiast en willen de kansen 
onderzoeken, daarbij begeleid door het Boerenverstand van 
Frank Verhoeven. Een marktonderzoek volgt, daarna een 
pilot met twee koeien. Vooral de horeca heeft wel oren naar 
duurzaam melkkoeienvlees – het gemarmerde vlees is op het 
oog minder aantrekkelijk dan het echte vleeskoeienvlees, 
maar door de marmering bakt het vet mooi door het vlees 
en krijg je de ultieme smaak. Na behoorlijk wat uitdagingen 
hebben van de zeven nog drie voldoende vertrouwen om 
verder te gaan.

Jonge boer weet wat hij wil
Paul Oosthoek is met zijn 23 jaar de jongste van het stel, 
maar al negen jaar melkveehouder. Uit nood geboren, maar 
niet minder overtuigd, stopt hij op zijn veertiende tijdelijk 
met de havo omdat zijn vader en oom wegens ziekte even 
uit de running raken. Voor Paul een eyeopener: hij wil 
verder met het familiebedrijf.

Natuurlijk houdt hij van het werken met dieren, maar 
ondernemen is zijn grootste drijfveer: nieuwe dingen 
bedenken die het bedrijf tot een groter succes maken. 
Verbreding hoort daar in Midden-Delfland bij, vindt 
Paul – eerder haalde hij het kinderdagverblijf van zijn 
moeder al naar het erf. “Schaalvergroting lukt niet in 
Midden-Delfland zonder intensief te worden, en dan ben 
ik liever wat extensiever”, zo verklaart hij. Honderdtwintig 
koeien melkt de familie Oosthoek nu, ze doet mee in het 
kringloopboerenprogramma, pacht grond van Natuur-
monumenten en doet aan agrarisch natuurbeheer.

Al doende leert men
De grootste horde voor Vleesmeesters blijkt het vinden van 
een goede verwerker. Paul: “Het is een heel andere wereld, 
niemand vertelt je wat. We werden niet begrepen, en dat 
was altijd onze fout.  Dan kregen we het vlees bijvoorbeeld 
groot verpakt weer terug. Slagers zijn sowieso niet gewend 
om consumentenverpakkingen te maken. Dat je denkt: nou, 
als ik dít moet gaan verkopen. Het moet er natuurlijk wel 
een beetje goed uitzien.”

Al doende ontdekken ze wel hoe het níet moet, “maar dat 
zijn dure lessen.” Uiteindelijk helpt de (inmiddels gepen-
sioneerde) slager Evert van Winden uit Delft ze verder op 
weg. Ook over hun nieuwe verwerker zijn ze tevreden. 
“Die maakt met aandacht het goede product. We hebben 
er minder omkijken naar en houden er meer aan over.”

Een boost met kaas
Er is een webshop en Delflandse Vleesmeesters ligt in vier 
winkels in de regio. Tóch voor particulieren dus, met dank 
aan corona. Er zit een gestage groei in de verkoop, hoewel 
het zich nog steeds niet zelf kan bedruipen. Daarom 
beginnen de Vleesmeesters in het voorjaar van 2021 ook 
met hun Kaasmeesters. “Met een eigen kaasmakerij en 
opslag plus verwerking hebben we nu alles zelf in de 
hand. Als iets niet lukt dan is het onze eigen schuld. We 
zijn ervan overtuigd dat via de kaas het vlees ook weer 
een boost kan krijgen. Het is een familiemerk en het 

boodschappenmandje van de streekproducten wordt in de 
regio zo weer beter gevuld.”

Geloof in metropoolregio
Zonder het Jonge Boeren Netwerk was hij misschien ook 
wel vlees gaan verkopen, denkt Paul, maar dan had hij Corné 
en Marlen niet gekend. “En het is makkelijk dat je nu een 
beetje de weg binnen de gemeente weet te vinden. De korte 
lijnen zijn ideaal. Snel schakelen kan gewoon binnen deze 
gemeente.”

Ze zijn er nog niet, maar Paul is vol vertrouwen over een 
goede afloop. “Ik geloof heel erg in de kansen van de 
metropoolregio: die twee miljoen consumenten. Als het ons 
niet lukt, dan bedrijven in de Achterhoek zeker niet. Terwijl 
het superbelangrijk is om die verbinding met consumenten 
te zoeken. Je ziet dat de gemeente hierop ook heel proac-
tief inspeelt, dus als dit bij je past dan is dat echt een kans.”

AHA!
Als die enthousiaste jonge 

gasten van Delfl andse 
Vleesmeesters gaan praten, 
dan kun je niet anders dan 

het leuk vinden.”

Jumbo Delft - Buitenhof



3 0    D U U R Z A A M  B O E R  B L I J V E N  I N  M I D D E N - D E L F L A N D  D U U R Z A A M  B O E R  B L I J V E N  I N  M I D D E N - D E L F L A N D     3 1

En zo bouwen boeren van Midden-Delfland aan een duurzame toekomst: 
duurzaam voor hun bedrijf, duurzaam voor hun omgeving. Maar die IODS-
compensatie-miljoenen gaan natuurlijk een keer op. Hoe krijgt kringloop-
landbouw (KLB) een vaste plek in het Midden-Delfland van morgen?

Kees Boks verkeert in een riante 
positie, dat realiseert hij zich wel na 
al die jaren: de klus is overzichtelijk, 
hij mag er al zijn tijd in stoppen en er 
is ook een mooie pot met geld. “Onze 
rol is het open en groen houden van 
het Midden-Delflandgebied. We 
hebben dus veel overeenkomstige 
belangen met boeren. Als je daar dan 
de gemeenschappelijkheid vindt en 
kunt samenwerken, dan kun je echt 
iets bereiken. Bovendien sta ik met één 
been in het gemeentehuis en ‘met één 
been in het veld’. Dat groeit vanzelf. Je 
luistert, je praat en merkt vanzelf waar 

KLB = 
future

de energie zit. Beleid maak je buiten. 
Dat kan ik doen, omdat ik in die rol zit.“ 

Toch is dat wel van doorslaggevend 
belang, denkt adviseur Frank Verhoe-
ven. “Het is een enorm traject en het 
ligt heel erg aan personen zoals Kees 
en ik die meerdere jaren betrokken 
blijven. Als je zo’n proces serieus 
neemt, moet je je heel erg verdiepen 
in hoe de lijntjes lopen. Bij de IODS 
had je bijvoorbeeld regelmatig 
andere poppetjes tegenover je. 
Dat sluit dan niet altijd aan bij wat 
onderop gebeurt.”

En het werkt gewoon goed, daar lokaal. 
LTO is hecht georganiseerd en krijgt al 
die boeren op de been. Wethouder en 
ambtenaar tonen zich zeer betrokken 
en laten op een vergadering altijd 
hun neus zien, aldus voorman Arnold 
van Adrichem: “Kwart over tien, half 
elf, dan stoppen we en gaan we bier 
drinken. En dan maken mensen vanzelf 
een praatje met de wethouder. En Kees, 
die luistert mee.”

De toekomst: 
meer beloningen stapelen
Met de IODS-gelden kan de gemeente 
nog wel een paar jaar vooruit, maar de 
pot is natuurlijk niet oneindig. De kunst 
is om meer geld beschikbaar te maken 
voor boeren die op deze manier werken 
aan kwaliteit. Frank Verhoeven: “Je zoekt 
eigenlijk partijen die het belang inzien 
van het open en levendig houden van 
Midden-Delfland, maar ook integraal 
naar duurzaamheid durven kijken. Dat is 
lastig, want bijvoorbeeld een waterschap 
is er voor het water, maar de boeren 
werken aan meer dan water en het effect 
is niet altijd duidelijk. Dus je vraagt het 
waterschap zich te committeren aan het 
hele programma: want door duurzame 
prestaties te belonen gaat het in ieder 
geval de goede kant op.” Het mooie 
nieuws: vanaf dit studieseizoen doen het 
Hoogheemraadschap van Delfland en 
Rotterdam de boer op! ook mee.

Ondertussen blijft het een uitdaging 
om ook de laatste boeren aangehaakt 
te krijgen. Dat is wel noodzaak, vindt 
Frank Verhoeven. “Er komen steeds 
meer haakjes. Straks stellen overheden 
misschien alsnog middelvoorschriften, 
terwijl je beter positief kunt stimuleren. 
Het is wel zorgelijk dat niet alle boeren 
dat zien. Daarom blijven we uitleggen:  
dit is keihard in je eigen belang.”

De kans van twee miljoen
En dan nog de kans van die twee miljoen.
Want ja, er is ook dat andere verdien- 
model: die stedelingen die allemaal wil-
len eten en recreëren. Melkveehouder 
Maarten Moerman: “Het is goed dat die 
twee miljoen zich ervan bewust worden 
dat wij hier zijn, maar ik zie ze niet 
allemaal hier hun melk komen kopen. Ik 
zie dat vooral via een supermarkt, zoals 
misschien met PlanetProof. Als het dan 
ook goed uitgedragen wordt, dan sla 
je meer vliegen in één klap. Of zoals 
Delflandshof. Die proberen via bestaande 
kanalen hun producten af te zetten.  
Dat vind ik een hele goeie manier.  
En nog steeds is dat nog best lastig.”

Toch lijkt het een onvermijdelijk 
gegeven, als je in Midden-Delfland 
woont. Dat merken ook Corine en 
Peter Zeeuw, wiens boerderij aan een 
fietsstraat staat. Corine: “Kreeg ik 
een euro voor elke foto die ze van m’n 
koeien maken, dan kon ik er elk jaar van 
op vakantie. Als je niet uitkijkt heb je 
de hele dag mensen op de stoep staan. 
Daar heb ik niet zo heel veel zin in. We 
hebben net een melktap gekocht omdat 
we het belangrijk vinden om de sector  
te promoten. Die neventak blijft wel  
een heel klein takje, wat ons betreft,  

zijn deuren open te zetten. Zoals 
Jolanda nu al met schoolklassen 
doet. “Er valt veel te vertellen: 
over het landschap, het voer van 
de koeien, de natuur in de polder. 
En natuurlijk over de melkrobots: 
er heerst een gemoedelijke 
sfeer in de stal bij de robots en 
in het weiland, dat is mooi om 
te zien voor bezoekers. We zijn 
schoolklassen gaan ontvangen om 
kinderen de kans te geven zelf te 
zien hoe het is op een boerderij. 
Dat is hard nodig, want velen heb-
ben geen idee. Sommige kinderen 
zijn nooit de stad uit geweest. Dan 
komen ze met capuchon op en neus 
dicht aan. Maar gaandeweg komen 
ze los, ervaren ze de boerderij en 
dan roepen ze: Ik word ook boer!” 

“Midden-Delfland is één van de 
weinige gemeenten die boeren 
echt waarderen, omdat ze zien 
welke waarden boeren hebben 
voor het gebied. Het zou mooi 
zijn als dit gaat gelden voor heel 
Nederland. Als er geen boeren 
meer zijn, dan wordt echt alles 
volgebouwd. Wij zijn een soort 
buffer tegen de oprukkende stad. 
Als er woningen, industrie of 
zonnepanelen zijn gekomen, dan 
wordt het nooit meer weiland.”

boeren is het allerbelangrijkste. Als 
je een hele poppenkast nodig hebt, 
dan is de lol eraf, dan ga ik liever meer 
buiten de deur werken.  
Die melktap gebeurt achter het hek, 
dan heb je niet de hele dag mensen 
die op je vingers kijken. Af en toe  
een praatje is natuurlijk wel hart-
stikke leuk.”

De familie Dijkshoorn schetst eenzelf-
de beeld. “De druk van de omliggende 
stad is best groot. 
 
Mensen komen regelmatig vragen 
wat ze kunnen beleven of kopen bij 
ons.” De boer van de toekomst, die 
moet mensen willen pleasen, het niet 
erg vinden om gestoord te worden en 

“Kreeg ik een euro 
voor elke foto die 
mensen van m’n 

koeien maken, dan 
kon ik er elk jaar 
van op vakantie.”

Kees Boks en collega Marcia van Drunen. PUUUR Midden-Delfland is de organisatie voor gebieds-
marketing. Boeren, recreatieve en toeristische ondernemers, streekproducenten en de gemeente 
bundelen hun krachten om de kansen van twee miljoen omwonenden te verzilveren.

Adviseur Frank Verhoeven: “Straks stellen overheden misschien alsnog bepaalde voorschriften, terwijl je 
beter positief kunt stimuleren. Daarom blijven we boeren uitleggen: dit is keihard in je eigen belang.”

De compensatiegelden van  
IODS raken een keer op. Welke 
andere partijen vinden een 
groen midden-delfland  
belangrijk én willen kringloop-
boeren ondersteunen?
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Sneller en verser kan bijna niet. Als je lokaal koopt, 
dan eet je zonder verspilling, duurzaam en met een 
eerlijke prijs voor boer én consument. De drone was 
een campagne van de streekproducten-coöperatie 
Heerlijk van Dichtbij, Rabobank en gemeente 
Midden-Delfl and.

In vliegende vaart naar de 

consumenten in Delft: 

een megadrone met 15 kilo 

aan streekproducten. Met 

de hartelijke groeten van de 

boeren in Midden-Delfl and.

Scan de QR-code. Filmpje!
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Het landschap waaraan 
ik verknocht raakte
Als kind verhuisde ik van Delft naar Midden-
Delfland. Ik vond het verschrikkelijk. Iedere dag 
kilometers door weer en wind om in de bewoon-
de wereld te komen. Ging je stappen, dan ging er 
na 11 uur ‘s avonds geen bus meer naar huis.

Maar toen ik zelf kinderen kreeg dacht ik: waar 
zou ik willen dat ze opgroeien? Aan de ene kant 
de weidsheid, het groen, het boerenleven, aan de 
andere kant de stad: Midden-Delfland is uniek. 
Ik ben er verknocht aan geraakt. De drukte en 
gejaagdheid zijn hier ver weg.

Als je tegenstellingen zoekt, dan zul je ze ook 
vinden, maar als je open in gesprek gaat dan 
blijken mensen het helemaal niet zo oneens te 
zijn. Iedereen wil gezonde koeien, weidevogels, 
een mooi landschap. Maar boeren hebben wel 
ruimte nodig. Ik stond jaren voor de klas en in 
het onderwijs is het net zo: iedereen vindt er wat 
van en er zijn steeds nieuwe wetten en regels. 
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Terwijl je als professional het gesprek wilt 
voeren: wat verwacht je? En dan de tijd 
wilt krijgen om eraan te werken. Daar hoort 
vervolgens ook een stukje waardering bij. 

Nu is Midden-Delfland onderdeel van het 
eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van 
Nederland. Het is wat je ziet als je naar 
buiten loopt: het ouderwetse landschap, 
de oude slootpatronen, de weidevogels. 
Toen ik opgroeide heb ik me nooit 
gerealiseerd dat dat bijzonder was. Ik 
dacht: dit is Nederland, zo staat het in de 
prentenboeken, dit is normaal. Maar het is 
niet normaal. Groen moet in de hoofden van 
de mensen komen. Dat het net zo belangrijk 
is als nieuwe huizen. Dat betekent niet dat 
we er een hek omheen zetten, maar dat 
we meebewegen en het ontsluiten. Dat is 
mijn opdracht. Zodat mensen ervan gaan 
houden, net zoals ik ervan houd.

Sonja Smit 
Wethouder gemeente Midden-Delfland 
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• Goed voor het milieu

•  Een duurzame toekomst 
voor boeren

• De koe blijft in de wei

•  Het landschap blijft 
open en groen

Naar een groene  
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toekomst van uw 
buitengebied? Kies 
kringlooplandbouw!
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DE LANDBOUW VAN MORGEN!

www.middenindelfland.net


