Rutten

kracht van de streek Noordoostpolder

Martinus Dijkveld Stol
melkt in Rutten 250 koeien

Bollen en gras
Martinus Dijkveld Stol: ‘Je moet hier creatief zijn in grond ruilen’

O

p het land achter het melkveebedrijf van Martinus (63),
Bertha (64) en zoon Peter (37) Dijkveld Stol heerst volop
activiteit. Op een perceel worden lelies geoogst, op een ander
veld gaan bollen de grond in. Koeien lopen er niet. ‘In de Noordoostpolder doen alleen veehouders die supergemotiveerd zijn
de koeien nog naar buiten’, stelt Martinus Dijkveld Stol, die in
Rutten bijna 250 koeien melkt. ‘De economie drijft de koeien de
stal in. De landbouw heeft in de polder een intensief karakter en
de grondprijzen zijn hoog. Je moet hier creatief zijn in het ruilen en verhuren van land.’
Veel oud grasland heeft Dijkveld Stol nooit. ‘De mobiliteit van
het grasland ligt hier hoog. Het gras wordt nooit ouder dan een
à twee jaar. Bollentelers en akkerbouwers willen graag onze
grond gebruiken.’
Die combinatie kenmerkt de Noordoostpolder – drooggelegd in
de jaren veertig – vanaf het begin. Bij de uitgifte van de bedrijven moest een zesde van de bedrijfskavel, standaard 300 meter
breed en 800 meter lang, bestaan uit grasland. ‘Grasland bevordert de bodemvruchtbaarheid’, weet Dijkveld Stol.
De mensen die naar de Noordoostpolder trokken, kwamen overal vandaan. ‘Iedereen was nieuw. Je was op elkaar aangewezen

en de sociale afstanden waren klein.’ Zelf kwam Dijkveld Stol in
1954 als tienjarige jongen van Groningen naar Rutten. ‘Toen wij
hier begonnen, molken we de koeien met de hand en rooiden
we de aardappels nog zonder machines. Het dorp telde 1400
bewoners en iedereen werkte in de landbouw.’
In die beginperiode waren er ruim 600 bedrijven met melkkoeien. Die waren te herkennen aan de bouwstijl: boerderijen van
het kop-hals-romptype met gebouwen van prefab betonelementen. ‘Het woonhuis zat aan de schuur vast en de koeien stonden
op een grupstal.’
Van oorsprong liggen de bedrijven met melkvee aan de rand van
de polder. ‘Die gronden waren minder geschikt voor akkerbouw.
In het centrum van de polder zag je geen veehouders.’ Daar
komt verandering in, vertelt Dijkveld Stol. ‘Er zit nu een aantal
bedrijven midden in de polder van veehouders die niet uit de
Noordoostpolder afkomstig zijn.’ Tegenwoordig hebben de
meeste bedrijven zich gespecialiseerd in akkerbouw of melkveehouderij. ‘Er zijn nog ruim honderd melkveebedrijven over,
met gemiddeld zo’n zeventig à tachtig koeien.’
Inge van Drie

burger aan bod Weidevogelbeheer
Studieclubs en groepen uit het buitenland komen in Rutten
regelmatig op bezoek. ‘Pas was er nog een groep uit Tsjechië.
Momenteel hebben we een Russisch meisje in huis die naar
Nederland is gekomen om meer te leren over de landbouw.’
In het voorjaar doet de familie Dijkveld Stol aan weidevogelbe-

heer. ‘Er zijn burgers die zich op ons bedrijf daarvoor inzetten.
Ze helpen met het opsporen en markeren van de nesten. Er is
in de Noordoostpolder ook een speciaal ingerichte hut die
wordt gebruikt om schoolkinderen les te geven over weidevogels. Ze kunnen dan met verrekijkers naar de vogels kijken.’
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