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M E L K E R S

Na emigratie naar Denemarken realiseert
familie Kinderman droom in Friesland

‘Het voelde als
bergbeklimmen’

den, zagen Romke en Corry opnieuw kansen om toch in Nederland aan de slag te
komen. Na mislukte pogingen om in een
maatschap te gaan, kwam Romke via zijn
accountant in contact met een particuliere belegger. Gezamenlijk zochten ze naar
een geschikte boerderij: het huidige melkveebedrijf in Oldeholtwolde, onder de
rook van Heerenveen. ‘De belegger kocht
de grond en gebouwen en die konden wij
terugpachten. Maar voor de aankoop van
de aanwezige veestapel, het melkquotum
en de machines op het bedrijf moesten we
zelf de financiering rond krijgen.’ Voor
Romke en Corry was dat een spannende
tijd. ‘Je beseft dat je met niets begint en
dat zo’n kans zich niet zo vaak voordoet’,
zegt Romke. ‘Dan wil je graag dat het ook
echt lukt om alles rond te krijgen.’
Na veel onderhandelen met de bank en

de vorige eigenaar van het bedrijf, konden Corry en Romke hun droom toch
waarmaken. ‘Het begin van de zoektocht
in Nederland tot de uiteindelijke start op
ons bedrijf nam ruim anderhalf jaar tijd
in beslag. Al die tijd voelde het alsof we
bezig waren een berg te beklimmen’, beschrijft Romke. ‘Toen we eenmaal konden beginnen met melken, viel er een
last van ons af. Tegelijk sloegen ook ineens de zenuwen toe: waar zijn we aan
begonnen?’

Melken niet altijd spannend
Romke en Corry kijken tevreden terug op
hun eerste jaar koeien melken. ‘Er kwam
veel op ons af. In de verouderde melkstal
duurde het melken enorm lang. Al vrij
snel besloten we een nieuwe melkstal
met meer capaciteit te realiseren. Het

was vorige winter echt zoeken naar het
goede ritme, maar we hebben de koeien
goed op de rit gekregen’, aldus Romke.
De kersverse melkveehouder wil de komende tijd groeien van 65 naar 80 koeien
en het bedrijf verder optimaliseren. ‘Ik
wil het bedrijf wel in mijn eentje kunnen
runnen.’ Corry, die op een consultatiebureau werkt, helpt met het voeren van de
kalveren.
Is dit de ultieme droom van de familie
Kinderman? Romke en Corry vinden van
wel. ‘Het zijn de vele aspecten van het
boer zijn die het werk zo mooi maken’,
vindt Romke. ‘Natuurlijk is melken niet
altijd spannend, maar het gaat om het resultaat: het bedrijf op de rit houden.’ Daar
is Corry het mee eens. ‘Het was hard werken en dat zal voorlopig wel zo blijven,
maar spijt hebben we zeker niet.’ l

Boerenzoon Romke Kinderman kon het bedrijf thuis niet overnemen en werkte jarenlang als ICT’er op kantoor. Maar het boerenbloed kroop waar het niet gaan kon en jaren later begon hij
samen met zijn vrouw toch aan een avontuur als melkveehouder.
tekst Jorieke van Cappellen

O

ver het met sneeuw bedekte erf lopen melkveehouders Romke (40) en
Corry (43) Kinderman naar de ligboxenstal achter hun Friese boerderij. In de
stal heerst rust, de 65 koeien herkauwen
rustig in de boxen en een enkeling komt
nieuwsgierig naar het hek. ‘Vorig jaar
oktober zijn we begonnen met melken’,
vertelt Romke, wiens ouders vroeger een
melkveebedrijf hadden in Rijperkerk.
Overname van dat bedrijf zat er destijds
echter niet in. ‘Ik had wel interesse in het
bedrijf, maar het was een pachtbedrijf dat
plaats moest maken voor natuur. Ik ging
werken bij een loonbedrijf en liet me later omscholen tot ICT’er, waarmee ik een
kantoorbaan kreeg.’
Toch bleef de gedachte om boer te worden
op de achtergrond aanwezig. Aan de keukentafel kwam het idee steeds vaker ter
sprake. ‘Ik kom zelf van het platteland en
geniet ook van het boerenleven’, vertelt
Romkes vrouw Corry. In Nederland zagen
Romke en Corry vooralsnog geen kansen
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om zonder financiering zelfstandig melkveehouder te worden. Daarop namen ze
in het jaar 2000 de grote stap om te emigreren naar Denemarken. Beiden waren
toen begin dertig. ‘We kochten in Denemarken met behulp van de “jongeboerenfinanciering” een bedrijf met een grupstal
met honderd melkkoeien.’ Na twee jaar
keihard werken namen Corry en Romke
toch het besluit om terug te keren naar
Nederland. ‘Het melken op de grupstal
was zoveel werk dat de tijd om een sociaal
netwerk op te bouwen ontbrak’, vertelt
Corry. ‘Uiteindelijk gaf deze situatie ons
geen voldoening, hoewel de beslissing om
terug te keren moeilijk was.’

Kans grijpen
Terug in Nederland ging Romke al snel
weer aan de slag in de ICT. De motivatie
was ver te zoeken. ‘Ik miste het ondernemerschap en de veelzijdigheid van het
hebben van een melkveebedrijf.’ Toen in
2006 de quotumprijzen plotseling daal-
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