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Rol van coöperatie als prĳszetter volgens nieuwe CRV-voorzitter
Evert Alderkamp te vaak onderschat

Passie voor de sector
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Door zijn passie voor de veeverbetering werd Evert Alderkamp
bestuurlijk actief in de sector. De komende vijf jaar hanteert
hij de voorzittershamer van CRV, een coöperatie die volgens
hem de ruggengraat vormt van de veeverbeteringssector.

Evert Alderkamp
50
vwo, has
bestuurder KI Gelderland, 		
Gelders Rundvee Syndicaat, 		
CR Delta en CRV
Nieuwe functie: voorzitter CRV
Bedrijfsomvang: 110 koeien
Naam
Leeftijd:
Opleiding:
Carrière:

tekst Jaap van der Knaap
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en tiental ligboxen in de sneeuw
en opgeslagen melkstalonderdelen in
het achterhuis. Het wordt meteen duidelijk dat er bij Evert Alderkamp (50) en
Annemarie Voogt (47) uit Zevenaar volop
wordt gebouwd. De laatste hand wordt
gelegd aan de uitbreiding van zestig ligboxen en een nieuwe draaimelkstal. ‘We
kiezen voor uitbreiding in de breedte
van de stal vanwege de looplijnen en de
eenvoud’, legt Evert Alderkamp uit. ‘Je
moet zorgen dat je het bedrijf zo slim
mogelijk inricht.’
Het is al snel duidelijk dat de nieuwe
CRV-voorzitter goed heeft nagedacht
over zijn bedrijfsopzet. Alderkamp volgde per 4 maart Hans Huijbers op als
voorzitter van CRV. In Zevenaar melkt
hij met 110 koeien op zestig hectare een
quotum vol van 1 miljoen kilogram. Alderkamp is de fokker van Aerostarzoon

bezit veel kennis op het gebied van financiën.’ Alderkamp schiet in de lach.
‘Wie zegt dat? Ik kan inderdaad snel een
analyse maken, ook van financiële rapporten. Dat ligt me gewoon. De basis van
een financieel jaarverslag is voor elk bedrijf gelijk. Wanneer je dat eenmaal door
hebt, is het niet zo moeilijk.’
Ook de stelling ‘Evert Alderkamp heeft
een coöperatiehart’ lokt reactie uit. ‘Er
wordt nogal eens vergeten dat coöperaties veelal de prijszetters zijn. Een coöperatie zorgt ervoor dat een groter deel van
de marge bij de boer blijft of komt.’
Alderkamp noemt CRV een bijzondere
coöperatie. ‘Er zit in Nederland en Vlaanderen zo veel passie voor veeverbetering.
Daar hoort een organisatie bij die op
de eerste rij wil zitten bij nieuwe ontwikkelingen en het roer zelf in handen
wil houden. CRV is een organisatie die

‘Dat de productiegrenzen per koe zijn
bereikt, daar geloof ik niet in’
Archibald. Hij heeft een ruime bestuurservaring in de veeverbetering, die startte
bij KI Gelderland en vervolgens via het
Gelders Rundvee Syndicaat en CR Delta
leidde tot zitting in de raad van commissarissen van CRV sinds 2002.
Waarom wil hij de komende vijf jaar de
voorzittershamer van CRV hanteren? Alderkamp formuleert, zoals op elke vraag,
zijn antwoord zorgvuldig. ‘Veeverbetering is voor mij de basis geweest om bestuurlijk actief te worden, maar ook de
mogelijkheid om richting te kunnen geven aan bedrijfsprocessen van een internationale onderneming. Dat maakt een
bestuursfunctie bij CRV zo aantrekkelijk. Bestuurlijk werk geeft me energie.’

Coöperatiehart
Alderkamp is een denker. Hij is niet zo
snel te betrappen op stevige uitspraken
en stelt zich bescheiden op. Toch zorgen
diverse stellingen voor een duidelijk antwoord, zeker wanneer die over hem persoonlijk gaan, zoals: ‘Evert Alderkamp

op alle markten en van alle markten
thuis wil zijn. Daar bedoel ik mee dat we
niet alleen werken aan fokkerij, maar
ook aan dienstverlening, infoproducten
en dataverzameling. Die ambitie én de
internationale oriëntatie maken CRV
uniek.’ Heel even profileert Alderkamp
zichzelf. ‘Dat kan ik, denk ik, wel goed,
het wereldwijde speelveld overzien.’

Economische fokkerijwetten
‘De verschillen tussen melkvee en vleesvee zijn niet zo groot als vaak wordt gedacht’, antwoordt Alderkamp op de
vraag naar zijn binding met de vleesveesector. ‘Verschillende marktomstandigheden zorgen voor bestaansrecht van de
diverse runderrassen. Ik kan genieten
van jerseys, maar ook van fleckvieh. Ik
vind vleesveefokkerij prachtig en net als
bij holstein gelden ook hier de economische fokkerijwetten. Goede dataverzameling is bij elk ras belangrijk om verder
te komen. Bij CRV wordt veel ontwikkeld
dankzij die data en daar profiteren alle

veehouders van.’ Alderkamp noemt als
voorbeeld het seksen van sperma. ‘Daar
zijn we mee gestart in Brazilië bij het
vleesveeras nelore. Die ervaring hebben
we gebruikt om in Deventer een laboratorium op te zetten, waardoor we nu van
zowel holstein- als Belgisch-witblauwstieren gesekst sperma kunnen leveren.
Het is een mooi voorbeeld van hoe vleesvee profiteert van ontwikkelingen in de
melkveehouderij en andersom.’

Diergezondheid op agenda
Wat ziet Alderkamp als uitdagingen voor
zijn ambtsperiode? ‘Het is de kunst om
aan het verzamelen van data waarde toe
te blijven voegen. Goede gegevens zijn de
basis voor een goed bedrijfsmanagement.
CRV is daarom de ruggengraat van de
veeverbeteringssector in Nederland en
Vlaanderen.’ Feller vervolgt hij: ‘Bezuinigen op veeverbetering is kortetermijndenken. Op mijn bedrijf krijgen alle
koeien dezelfde behandeling en toch
zijn er koeien die 30 procent boven het
bedrijfsgemiddelde produceren. Dat is
voor een belangrijk stuk genetica. Dat de
productiegrenzen per koe zijn bereikt,
daar geloof ik dus niet in.’
Bij het verzamelen van data denkt Alderkamp breed. ‘We moeten meer proberen
om via samenwerking met de zuivel,
slachterijen of de diergezondheidssector
de veehouder informatieproducten op
maat te bezorgen.’ Hij hecht veel waarde
aan diergezondheid. ‘Nederland boekt
totaal geen vooruitgang op het gebied
van diergezondheid. We moeten goed
nadenken hoe we via een positieve stimulans de dierziektebestrijding weer op
de agenda kunnen krijgen.’
Aandacht voor diergezondheid is goed
voor de veehouders – ‘zieke dieren zorgen op het erf voor procesverstoring’ –
maar ook omdat de samenleving erom
vraagt. ‘Voor de maatschappij is diergezondheid een belangrijk issue. Daarbij
heeft de consument steeds meer vragen
over specifieke zuivel- of vleeseigenschappen. Daar moeten we op inspelen door
nieuwe kengetallen of fokwaarden te
ontwikkelen. Een mooie kans voor CRV
om genomic selection in te schakelen.’ l
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