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Anne Kloek

Een eigen weg,

tussen stad en land
Haar passie voor geiten ontdekte ze als kind
tijdens vakanties op een geitenboerderij met
camping en kaaswinkel. Mensen uitleg geven
over de dieren en de verkoop van producten
bleken Anne Kloek op het lijf geschreven.
‘Pas op, straks verkoopt ze je nog de
theedoek’, waarschuwde de boer zijn klanten
als de elfjarige Anne in de winkel stond.

‘Het is een
gemis dat er in
de agrarische
opleiding niet
meer aandacht
voor multifunctionele
landbouw is’
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“De verbinding met mensen is voor mij het
allerbelangrijkste. Als kind was dat al zo, ik vond
geiten melken het leukste met publiek erbij. Dat is
het nog steeds, op boerderij ’t Geertje van mijn
schoonouders en partner Rick. We willen op een
laagdrempelige manier mensen in contact brengen
met het agrarische leven en laten zien hoe hun
voedsel geproduceerd wordt. De kloof tussen stad
en platteland verkleinen. ’t Geertje combineert
geiten en ander vee met een kaasmakerij, winkel,
educatie en recreatie. Ik kwam hier in 2004 als
stagiaire binnen, om niet meer weg te gaan...
Inmiddels staan Rick en ik op het punt om samen
met onze twee kinderen voor onszelf te beginnen
in Haarzuilens, met ’t Geertje als inspiratiebron.”

Eigenwijs
“Alleen geiten houden boeit mij onvoldoende. Ik
ga dan vanzelf kaas maken en de markt op met
mijn product. Ik vind de geit het leukste agrarische beest dat er is en dat past ook bij mij. Rick en
ik zijn allebei heel eigenwijs en dat zijn geiten ook,
dat vind ik prachtig. Ze zijn aanhankelijk en
mensgericht. En ze zorgen voor heerlijke melk,
yoghurt en kaas. Zo kan ik een product verkopen
waar ik helemaal achter sta.”
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“Voor zo’n multifunctioneel bedrijf als dit is het
essentieel dat je van alles wat weet. Je hebt te
maken met geiten, koeien, varkens, paarden, met
alle regelgeving voor het verwerken van melk,
biologisch produceren, dertig mensen personeel,
horeca, publiek; dat kan behoorlijk ingewikkeld
zijn. Ik heb het meeste in de praktijk geleerd, hier,
op andere bedrijven en als bijbaantje in een
Natuurwinkel. In mijn opleiding was er één
keuzemodule multifunctionele landbouw, dat was
niet meer dan snuffelen. Ik heb al mijn stages
gericht op geitenhouderij en zo veel mogelijk op
multifunctionele bedrijven. Na mijn afstuderen
verdiepte ik me in marketing en personeelsmanagement. Zo breed moet je kennis zijn voor een
multifunctioneel bedrijf, en daarom lijkt het me
ook best lastig om het in te bedden in het groene
onderwijs.”

Financieel aantrekkelijk
“Ik vind het echt een gemis dat er in de agrarische opleiding niet meer aandacht voor multifunctionele landbouw is. Want afgezien van ons
idealisme om de stad te bereiken, is het voor
boeren die het pást - het moet wel bij je passen
- een financieel aantrekkelijke manier om je
bedrijf voort te zetten. Die potentie komt veel te
weinig naar voren. Tijdens mijn studie werd er
gegrapt: ‘Anne heeft weer een kinderpartijtje
gedaan’, en dan lachte ik en zei ‘wacht maar’.
Als je eigenwijs bent, en als multifunctioneel
ondernemen je in het bloed zit, dan vind je je
weg wel. Samen met andere jonge multifunctionele ondernemers vormen we Junior Waardewerken. Een waardevol netwerk, waarin we
sparren, kennis uitwisselen, onderzoek doen.
Binnenkort hopen we in Haarzuilens te starten
met Geertjes Hoeve, een sprong in het diepe,
maar ik heb er onwijs veel zin in.” ■

Anne KloeK (27)
• Ondernemer Geertjes Hoeve in
Haarzuilens (recreatieve boerderij in
oprichting) in maatschap met Rick
van Rijn - sinds 2013. Taken:
bedrijfsleider, kaas maken, boerderijwinkel, personeel aansturen, rondleidingen/ontvangst groepen
• Allround medewerker Boerderij ’t
Geertje in Zoeterwoude – sinds
2004. Taken: bureauzaken, boerderijwinkel, rondleidingen
• Opleiding: Dier- en veehouderij Van
Hall Larenstein Deventer, Marketing
Nima B, eenjarige hbo-cursus
personeelsmanagement
• Lid van Junior Waardewerken,
netwerk jonge multifunctionele
ondernemers
• www.geertjeshoeve.nl
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