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Marten Dijkstra (MD) presenteerde op do 26 september jl. de resultaten uit zijn Nuffield scholarship, dit is een 
beurs die internationaal onderzoek in de Agrarische sector bevordert.  In totaal zijn we met 18 personen 
aanwezig op de boerderij VOF de Skans in Aldeboarn. De groep bestaat uit boeren, mensen uit de politiek en 
andere agrarische samenwerkingsverbanden.  

MD is zes weken op pad geweest en door zes landen getrokken in groepsverband (wereldwijd). Voor het 
individuele deel heeft hij zes landen in Europa bezocht. Hij had een aantal sponsors via Nuffield, voor het 
groepsdeel heeft hij zelf sponsoren geworven voor de verblijf-, reis- en vervangingskosten voor de boerderij. 

ONDERZOEKSVRAAG: 

Hoe krijg je het verdienmodel weer op het boerenbedrijf? 

Nu wordt met name het geld bovenaan in de keten verdiend, daar wordt ook waarde toegevoegd aan de melk. 
De consument en de boer staan momenteel heel ver van elkaar af.  

ANDERE LANDEN: 

Een mooi voorbeeld van toegevoegde waarde op boerenerf zag MD in Chili bij een Wijnboer.  Die wilde uniek 
zijn, zodat hij zelf de prijs kon bepalen. De meeste wijnboeren uit de regio haalden de planten uit Frankrijk, 
maar deze boer ging met oude Chileense wijnplanten aan de slag. Hiermee was hij uniek en is hij erg succesvol 
geworden.   

In Frankrijk zag hij dat de boeren een goede prijs voor melk kregen, omdat het rauwe melk betreft. Zo kun je als 
boer echt je eigen aroma’s en mineralen in de melk verkrijgen en smaakverschil creëren. In Frankrijk is geen 
angst voor rauwe melk.  

In Amerika is men erg gericht op efficiency. Daardoor creëren de boeren daar een lage kostprijs. Verder leerde 
MD daar de belangrijke les dat je in alle partijen die van invloed zijn op je bedrijf vertegenwoordigd moet zijn. 
Zo ben je op de hoogte van wat er speelt en heb je meer een idee van wat er aankomt en vervolgens kun je daar 
op tijd op inspelen. 

ANALYSE: 

 12 landen in anderhalf jaar tijd.  
 ‘Geweldig om te zien dat er zoveel collega’s wereldwijd zijn met enorm veel passie hun werk bedrijven. 

Door de groepsreis kijk ik vanuit de reacties van de andere internationale boeren anders tegen 
Nederland aan. Bijv. Australiërs die ons zagen ploegen : ‘Jullie zijn gewoon organische stof aan het 
vernietigen.’’ 

 Gesignaleerde patroon: Boeren die het anders doen dan de mainstream die zijn vaak succesvoller. 
Vandaar dat MD pleit voor diversificatie.  

 Overheid heeft in elk land een sturende rol in ontwikkeling van agrarische sector. Bijv. in Amerika, door 
de crop insurance hebben akkerbouwers daar een gegarandeerd inkomen. Efficiency is daar het meest 
belangrijke waar op gestuurd wordt, minder op wat er vervolgens gebeurt.  
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 Het beleid van de afgelopen 60 jaar heeft er voor gezorgd dat we een monocultuur  gecreëerd hebben. 
Gras, mais etc zorgt ervoor dat de uniforme melk anoniem bij fabriek komt en alles smaakt vervolgens 
hetzelfde. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, die leveren direct aan consument.  

 
OPLOSSINGSRICHTINGEN: 

 Diversificatie, geen monocultuur qua businessmodel. 
 

 Geluiden vanuit politiek; we moeten allemaal biologisch of NIL, zorg dat je er niet voor dat je allemaal 
hetzelfde doet, zorg voor afwisseling!  
 

 Overheid is erg sturend. De grenzen zijn bereikt aan productie. Kijk naar klimaat, milieu, weidevogels en 
biodiversiteit. Met de geluiden vanuit de maatschappij moet je iets mee doen. MD wil wel aan huis melk 
brengen, maar dit mag niet vanwege regels. Oproep aan de overheid: Zorg voor meer 
ondernemingsruimte voor boeren! Doe dit bijvoorbeeld eerst in pilotvorm. Unieke zuivelproducten met 
toegevoegde waarde, daar ligt de toekomst. Zorg ervoor dat de grondsoort weer te proeven is in het 
eindproduct. In het voorjaar proeft de kaas anders, omdat de koeien weer naar buiten gaan.  
 

 Voor het eigen bedrijf denkt MC aan hooimelk: Melk geproduceerd op basis v gras en hooi, geen 
gefermenteerde producten (kuil) want dan veranderen de mineralen en aroma’s. Het unieke haal je 
eruit, met hooi hou je die unieke waarde. 
 

 We zitten nu m.n. op export, wereldwijd. Steeds meer concurrentie: NZ, China. Dat trekt meer naar 
elkaar toe, ook vanuit klimaatoogpunt. We moeten hier als Nederlandse aanbieder op acteren door een 
ander aanbod. 

 Unieke melk houdt meteen ook minder behoefte aan schaalvergroting in, en dat is wat de maatschappij 
eigenlijk ook vraagt.  Als je maar meer met je liters verdient, dan is het geen probleem voor de boer. 
Denk aan stikstof, fosfaat, klimaat. Als de boer maar een goed verdienmodel heeft. Je kunt als boeren 
ook een kleine coöperatie starten.  

 Focus op preventie / gezondheid. Van curatief naar preventief. We geven 10 miljard uit aan voedsel, 
30 miljard aan medicijnen en 100 miljard aan zorg! Hier liggen grote kansen. 

HOOIMELKCONCEPT 

De consument moet de verschillende grondsoorten en seizoenen weer proeven in de melk.  

Kijk eens naar het succesvolle Hooimelk concept uit Oostenrijk.  

● Akkerbouwer krijgt goeie prijs voor gerst etc.  
● Idee: meer boeren die zich aansluiten bij hooimelkconcept. 
● Melk: geur, boter is volledig anders.  
● Hooi niet in kuil, maar in een baal.   
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Pionieren 

Nu hebben boeren niet meer de ruimte om te pionieren. De overheid moet hierin meehelpen. Ze hebben er 
mede voor gezorgd dat we nu in de huidige situatie zitten waarin het roer om moet.  

Overige opmerkingen uit de zaal: 

 Een koe die op een vieze ondergrond ligt of een kreupele koe waardoor de vertering niet goed is zorgt 
meteen voor een ander aroma van de melk. 

 ‘We zijn nooit te laat’.  
 Van Bakel haalt Lactoferine uit de melk en dit wordt geleverd aan de Zorg.  
 Kaas is momenteel bijproduct voor de zuivelindustrie, ze verdienen meer aan de wei.  
 Als je naar de inflatie kijkt zitten we nu €0,20 onder de melkprijs v 20 jr geleden.  
 ‘Ik voel me niet alleen voedselleverancier, ook landschapsaanbieder’.  

WAT KAN DE POLITIEK HIERIN BETEKENEN? 

1. Kleine corporaties omarmen.  
2. Experimenteerruimte bieden. Als nu iets misgaat is het een economisch delict. Straf: €10.000-€20.000. 

De meeste boeren zitten tot aan de nek toe qua financiering.  
3. Wet- en regelgeving duurt te lang. 
4. Naar een grondfonds waardoor je weer kunt experimenteren. Bij Ecolana. Eigen financier.  

5. Subsidie trajecten versimpelen en versnellen 

 

 

 


