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Op de grens
van een
familiebedrijf
Aan het woord is Albert van Burgsteden
(45), melkveehouder in Een (Drenthe).
We hebben hem om commentaar
gevraagd op de toekomstvisie op de
veehouderij van minister Verburg uit
januari (zie kader). Van Burgsteden
heeft een bedrijf met 120 melkkoeien,
een miljoen liter melk, 66 hectare
grond in eigendom en 30 hectare in
pacht bij Natuurmonumenten. Hij
gebruikt het botanische natuurland
voor zijn jongvee. Hij kent de melkveehouderij in de drie noordelijke provincies goed door een deeltijdbaan bij
DLG. Daarnaast is hij onder meer aangesloten bij de Melkveeacademie.
“Als ik de brief van de minister lees,
dan lopen we op ons bedrijf redelijk in
de pas. Ik denk dat de gangbare veehouderij ook gewoon de kant op
beweegt die minister Verburg wil.
Sterk is vooral dat ze alleen maatschappelijke randvoorwaarden wil
formuleren, en dat je als boer vervolgens vanuit je ondernemerschap je
weg moet zoeken. Dat is heel positief,
want alles tot in de puntjes regelen
lukt niet, dat hebben we in het verleden wel gezien. Ik heb natuurlijk wel
vragen. De ambitie voor de veehouderij als producent van energie gaat volgens mij te ver. De honorering van
maatschappelijke diensten blijft een
teer punt, daar doet ze geen harde uitspraken over. Ook houdt ze de rol van
Brussel en de wereldhandelsorganisa-
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“De landbouwsector staat nu veel meer in de samenleving
dan vroeger. Er zijn zoveel jonge stellen, hoog opgeleid, die
samen de boerderij runnen én allebei buitenshuis werken.
Zij zijn gewoon zelf die samenleving, dus het voldoen aan
maatschappelijke wensen komt veel minder 'van buiten'
dan vroeger”.

tie WTO te vaag. Alles wat je in Nederland doet heeft consequenties voor je rol
in Europa en daarbuiten, en voor de
ondersteuning vanuit Brussel.
In de afgelopen jaren zijn wij evenwich-

In januari 2008 stuurde minister Verburg
haar toekomstvisie op de veehouderij naar
de Tweede Kamer. Ze mikt op een 'in alle
opzichten duurzame veehouderij' in 2022.
Dat houdt in een veehouderij die produceert
met respect voor mens, dier en milieu waar
ook ter wereld. De minister wil samen met
alle betrokkenen gaan aansturen op een
veehouderij die kwaliteitsproducten levert
en concurrerend is, die milieuverliezen
minimaliseert, energie levert, en werkt met
gesloten kringlopen op het niveau van WestEuropa. Ook qua dierenwelzijn en beheer
van landschap en natuur dient de veehouderij het gewoon goed te doen.

tig gegroeid, en we komen nu langzaam aan de grens van wat wij als
familiebedrijf aan arbeid kunnen
rondzetten. Op een gegeven moment
is rustig verder groeien niet meer
mogelijk. Dan moet je grotere sprongen maken, bijvoorbeeld door een
maatschap te beginnen, door samen te
voegen of door een heel bedrijf over te
nemen. Veel boeren komen in de
nabije toekomst op dit punt. Dit is
een onzekere factor. Passen zulke
grote bedrijven nog wel in het landschap? Als je koeien wilt weiden is een
hele grote huiskavel rond je erf
gewoon essentieel, ook als je 200 koeien hebt. Vind zo'n plek maar eens in
Drenthe. Dit kan voor de toekomst
wel eens een groter struikelblok zijn
dan de visie van de minister.”
De brief van de minister is te vinden op
www.minlnv.nl

