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Akkerbouw, pluimvee, een tweede akkerbouwbedrijf met caravanstalling, werken buiten de
deur: de taken binnen het bedrijf van Siebolt en Jannie Smid en hun zonen Aijolt (30) en Jan
Pieter (28) zijn niet klip en klaar verdeeld. Voor de familie uit Zeewolde werkt het echter als
een trein. “We zijn heel flexibel en vullen elkaar goed aan.”
Siebolt Smid heeft de
zorg over de 10.000
vleeskuiken moederdieren. Op de achtergrond Jan Pieter
en Aijolt. “Misschien
moeten zij zich zo
langzamerhand ook
wat meer met de kippen gaan bemoeien”,
lacht Siebolt.
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‘Je wilt het zaakje toch
een keer doorgeven’
Door Marije
Wenneke

S

Siebolt: “In 1983 zijn we hier, vanuit de Giethoornse polder, naartoe gekomen. Het bedrijf werd uitgegeven door
Domeinen. Alleen de schuur stond er. De woning en andere
gebouwen hebben we zelf neergezet. Op de 48 hectare
grond bij het bedrijf hebben we een bouwplan gemaakt.
Eigenlijk is dat in al die jaren niet veranderd.
In 1999 is de kippenstal gebouwd. Met de bedoeling om
meer werk te creëren voor als de jongens van school kwamen. Door het bedrijf te verbreden, spreid je de risico’s
ook wat meer. Door de jaren heen hebben de kippen de
akkerbouw er wel eens doorheen gesleept. Andersom ook
trouwens.
De jongens hebben eigenlijk altijd boer willen worden.
In het verleden heb ik wel eens twijfels gehad: is er wel
toekomst op het bedrijf voor beiden? Dit bedrijf is niet al
te groot. Vroeger was 50 hectare heel wat, tegenwoordig
horen we bij de kleinere akkerbouwbedrijven. Dan vraag je
je wel eens af hoe je dat allemaal moet gaan flikken.”

Eigen mening
Siebolt: “De jongens hebben eerst jarenlang op de loonlijst
gestaan. Ze werkten enkele dagen hier op het bedrijf en
voor de rest bij een ander. Pas vier jaar geleden hebben we
een vof opgericht met daarin ikzelf, Jannie, Aijolt en Jan Pie24

„ BNDR december 2008

&

ter. Nog steeds werken de jongens buiten de deur, maar ze
steken steeds meer uren in dit bedrijf. Dat is belastingtechnisch ook voordeliger. Ze kunnen overigens eten van hun
andere baan, ze verteren niets uit het bedrijf.
Ik heb nog steeds het overzicht, denk ik. Maar de beslissingen nemen we zoveel mogelijk samen. Dat is soms lastig,
het duurt langer voordat je eruit bent. Bovendien heeft
ieder zijn eigen mening. We denken wel eens anders over
bepaalde zaken. Maar dat geeft niet echt problemen. We
zijn er altijd nog uitgekomen.

Zaakje doorgeven

Siebolt: “Ik ben eigenlijk altijd op het bedrijf en neem 90
procent van de verzorging van de kippen op me. Het is toch
levend vee. Daar moet je bijwezen. ’s Morgens ga ik de stal
in en dan helpt Jannie met eieren rapen. Rond half tien is dat
klaar en ga ik bijvoorbeeld aan het ploegen.
Ik denk wel eens aan de toekomst, ja. Tenslotte zijn we
boven de 60. Je wilt het zaakje rond je 65ste toch een keer
doorgeven. We zijn al een beetje aan het rondkijken hoe we
nog meer werk kunnen creëren op het bedrijf. Grond bijkopen is eigenlijk geen optie. Daar zijn de kavels hier niet naar
en de prijzen trouwens ook niet.”
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‘Deze werkwijze
duurt niet eeuwig’
NIEUW
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Aijolt (links) en Jan
Pieter in de aardappelbewaring. Over
enkele jaren zal vader
Siebolt zich gaan
terugtrekken uit het
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Flexibel

Aijolt: “Vier jaar geleden hebben we het bedrijf van mijn schoonouders overgenomen. Toen is ook de vof opgericht. Ik woon op
dat bedrijf, een voormalige melkveehouderij zeven kilometer
verderop. Nu is de grond in gebruik voor akkerbouw. Van de stal
is een caravanstalling gemaakt. Dat is echt mijn ding. Ik probeer
zoveel mogelijk werk op dat bedrijf te doen. Dat is gewoon het
makkelijkste. Maar natuurlijk spring ik bij waar dat nodig is.
Ik werk al jaren bij een loonwerker, maar ben wel aan het afbouwen. Momenteel ben ik er nog 24 uur per week. Door dit werk
kom je veel buiten de deur en spreek je veel mensen. Dat is wel
een voordeel, vind ik. Je komt nog eens op andere ideeën. Zo
kochten we een paar jaar geleden een combine van de loonwerker. Toen heb ik er een klant bij in bedongen. Dat werkt van
twee kanten: wij hebben de beschikking over een goede machine, die ook nog eens extra werk en inkomsten oplevert.”
Jan Pieter: “Ik woon in het dorp en werk als 25 uur in de week
als bedrijfsleider bij een bollenbedrijf. Zij telen tulpen op contractbasis. Ik stuur de boel aan en doe alles wat nodig is. Ik ben
daar bezig als er werk is. Dat is altijd met pieken. De afgelopen
vijf weken ben ik alleen maar bezig geweest met het planten
van bollen. Dan doe ik thuis niets. Misschien doe ik sowieso wel
het minst hier op het bedrijf. Ik vul de gaten op als dat nodig is.
Wel zijn we heel flexibel. Aijolt en ik kunnen ons werk buiten

bedrijf. De broers
broeden daarom op
uitbreidingsmogelijkheden.

de deur vrij goed zelf indelen. Door dat werk houden we elkaar
scherp. Twee jaar geleden wilde ik een haspel kopen. Deze konden we dan ook inzetten om andermans tulpen te beregenen. Pa
zag het eerst niet zo zitten, maar de haspel is er toch gekomen.
Inmiddels is het de meest renderende machine in de schuur.”

Toekomst
Jan Pieter: “De manier waarop we nu werken, zal niet eeuwig
voortduren. Als pa zich terugtrekt verandert er wel het één
en ander. Waarschijnlijk ga ik hier op de boerderij wonen en
verhuizen mijn ouders naar het dorp. Ook denken we na over
manieren om het bedrijf uit te breiden.”
Aijolt: “Grond erbij kopen is financieel niet haalbaar. Je moet
het hier vooral zoeken in verbreding. Een kippenschuur erbij,
een extra koeling voor de uien of aardappels, een caravanstalling. Een stal voor het pluimvee erbij bouwen is geen gek idee.”
Jan Pieter: “Maar dat wil niet zeggen dat er over een jaar hier
een extra kippenstal staat. Ik zeg ook niet dat die er nooit komt,
maar we zijn vrij voorzichtig aangelegd. We denken er over na.”
Aijolt: “Voorlopig kunnen we nog even door op de manier
waarop we het nu doen. Doordat Jan Pieter en ik kunnen leven
van wat we buiten de deur verdienen, bouwen we kapitaal op
in het bedrijf. Daardoor wordt de overname straks alleen maar
makkelijker.”

Bedrijfsgegevens
vof Smid
2 bedrijfslocaties,
samen 86 hectare
akkerbouw.
Bouwplan: aardappels,
bieten, uien, tarwe,
bonen en erwten.
10.000 vleeskuiken
moederdieren.
Caravanstalling .
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