Peter de Regt is met zijn bedrijf uitgekocht in de Biesbosch
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Peter de Regt (31) bevindt zich samen met zijn broer Tejon (33) in een
grote verhuizing van hun akkerbouwbedrijf. Van 85 hectare in Brabant
gaan ze naar 110 hectare in de Flevopolder. Niet zomaar natuurlijk.
Door omvorming van de Biesbosche landbouwgronden naar een
waterbergingsgebied, waren de gebroeders genoodzaakt te verhuizen.
In 2004 begon het balletje te rollen. De gebroeders De Regt werden uitgenodigd door Rijkswaterstaat om te praten over de grond waarop
hun bedrijf werd voortgezet. Er lagen plannen
voor een waterbergingsgebied. “Volgens de cijfers komen er hoge waterstanden in 2050. Zodanig hoog dat er verschillende bergingsgebieden
voor worden ontwikkeld”, aldus Peter. In totaal
moet 1700 hectare landbouwgrond verdwijnen.
“Dat zijn 26 bedrijven, waarvan zeven bedrijven
nadertijd weer terug kunnen keren”.

Stoppen of doorgaan
Het bedrijf van De Regt wordt volgens de plannen van Rijkswaterstaat onder water gezet.
Hierdoor moest er een keus gemaakt worden
tussen stoppen of elders doorgaan. “Die keus
was voor ons snel gemaakt”, zegt Peter. “Wij
zijn twee jonge ondernemers die aan het
begin staan van een prachtige carrière. We
zaten niet te wachten op een grootscheepse

Peter wijst de
toekomst van zijn bedrijf
in Werkendam aan
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verhuizing. Maar uiteindelijk moesten we toch
de knop omzetten”. Zelf zijn de broers op zoek
gegaan naar een geschikte nieuwe locatie.
“Daar komt van alles bij kijken: waar is de
grond kwalitatief goed voor onze producten
en waar willen wij ons gezin groot brengen”.
De Flevopolder was niet het eerste dat in onze
gedachten opkwam. “Maar uiteindelijk was
dit de beste plek voor ons bedrijf. En nu we er
geleidelijk aan veel komen, merk je dat dit een
fi jne plek is om te gaan wonen. We zijn warm
onthaald door onze nieuwe omgeving en dat is
ook belangrijk.”

Duidelijkheid over
de toekomst
Zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst. Dat was één van de belangrijkste punten die Peter en zijn broer in de conversaties
met Rijkswaterstaat naar voren brachten.
Rijkswaterstaat begreep dit punt en gaf aan

dat het een ‘koploperproject’ werd. Dit houdt
in dat het project voorrang krijgt en er zo snel
mogelijk beslissingen worden genomen. “Bij
de Eerste en Tweede Kamer werd het een
zogeheten ‘PKB-besluit’, wat inhoudt dat het
project binnen 6 jaar moet staan. Landelijk
gezien is zes jaar erg snel voor het afronden
van een project. Maar vanuit je ondernemerschap duurt het eeuwen voordat er besluiten
worden genomen.”

Verkocht!
Na een tweejarige zoektocht kwamen Peter en
zijn broer in Dronten uit, waar drie bedrijven
naast elkaar te koop stonden. “Die onderhandelingen waren spannend. De plannen van
Rijkswaterstaat waren nog niet helemaal
duidelijk en tegelijkertijd hadden wij al een
toekomstbeeld geschetst. Bij het kopen van
de nieuwe locatie was het tevens belangrijk
dat er zwart op wit stond dat ons bedrijf in

Akkerbouwbedrijf De Regt

Na onteigend te zijn voor dijkverzwaring in Munnikendam zijn de ouders van Peter in 1970
gestart met een akkerbouwbedrijf in Werkendam. Inmiddels hebben Peter en zijn broer
Tejon de Regt het bedrijf overgenomen. In Werkendam telen ze nog op 85 hectare, welke elk
moment ingeleverd moeten worden. In Dronten wordt er totaal op 110 hectare geteeld. De
gebroeders zijn zeer divers in hun teelt. Zo verbouwen ze aardappels, uien, wortels, rode
kool, cichorei, blauwmaanzaad, vlas, graszaad en tarwe. Aankomend jaar verwachten ze
hun land in Werkendam te moeten inleveren en verhuizen beide broers met hun gezinnen
naar de Flevopolder.
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uizing,
erder…
Werkendam ook werkelijk verkocht werd.
Uiteindelijk hebben we de verkoop van ons
oude bedrijf kunnen koppelen aan de koop van
onze nieuwe bedrijven. Alles is tegelijk gepasseerd”, aldus Peter.

De verhuizing
Afgelopen jaar was een extreem jaar voor de
gebroeders De Regt. “Zolang Rijkswaterstaat
nog geen concrete plannen heeft met het land
in Brabant, mogen we er nog op telen. Dit houdt
in dat we het afgelopen jaar op twee bedrijven
teelden, met een afstand van 120 kilometer
ertussen. Daarnaast kwam er de ongewenste
neerslag wat neerkwam op vier keer zoveel
werk en een aantal nachten flink doorhalen.
De beste test om te kijken of we in de toekomst
nog willen uitbreiden. We hebben bewezen dat
we het kunnen. Maar bunders zijn voor ons niet
belangrijk, plezier wel”, aldus Peter.
In de tussentijd worden de machines met een
aanhanger heen en weer vervoerd tussen
Werkendam en Dronten. “We hebben globaal
gekeken welke machines we per locatie nodig
hebben. Ook hebben we een aantal vervangingsinvesteringen naar voren gehaald. Met
passen en meten hebben we ervoor gezorgd
dat we op beide locaties voldoende mechanisatie hebben. Het liefst doen we alles zelf.
Maar met zoveel land is het wel noodzakelijk
om zo nu en dan een loonbedrijf in te schakelen.”

Toekomstbeeld
In de zomer van 2011 hopen de broers helemaal over te gaan naar Dronten. Dan gaan
ze zich bezighouden met het optimaliseren
van het bedrijf. “De eerste jaren willen we het
bouwplan op orde krijgen. Dat vraagt wat creativiteit gezien de tijd waarop gewassen niet
op dezelfde kavel verbouwd kunnen worden.
Afgelopen jaar hebben we daarom in Dronten
60 hectare tarwe geteeld. Hierdoor hebben we
uiteindelijk voor komend jaar een mooi bouwplan met grote stukken gewassen achtereenvolgens kunnen neerzetten”, geeft Peter aan.

“Landelijk gezien is zes jaar erg snel voor het
afronden van een project. Maar vanuit je
ondernemerschap duurt het eeuwen voordat
er besluiten worden genomen”

snel begonnen worden met het bouwen van
schuren. Zo kunnen we naast onze producten,
straks ook de machines een plek geven.”

Overwogen keuzes
De mening van Peter over het opkopen van
landbouwgrond voor andere doeleinden staat
vast. “Het is zonde dat ze kwalitatief goede
landbouwgrond verruilen voor bijvoorbeeld
natuur. En zeker ook een schande als je ziet
hoeveel monden er in de wereld nog schreeuwen om voedsel. Daarnaast kost het de belastingbetaler drie keer geld: Het land moet opgekocht worden, ingericht worden en ook nog
worden onderhouden te allen tijden”. Maar
het heeft ook weer z’n voordelen. “Je wordt
heel bewust van het voortzetten van je eigen
bedrijf en de producten die daaraan vastzitten. Keuzes die mijn voorouders gemaakt
hebben, kunnen mijn broer en ik nogmaals
overwegen.”

En het nadeel?
Wennen is de nieuwe polder wel. “Je moet
je weer gaan nestelen met je bedrijf. Kijken
welke handelaren bij je passen. Veel rondvragen en kennismaken met collega-boeren
en hun manier van telen”. Ook staan er een
aantal verbouwingen op het programma. “De
gekochte kavels naast elkaar zijn perfect, de
opslagcapaciteit nog niet. Er liggen tekeningen
te wachten op een vergunning en dan moet er

“Een nadeel kun je het niet noemen, er was
geen keuze. Wel is het jammer dat onze hele
sociale omgeving hierbij wordt weggesleurd.
Iedereen die is uitgekocht gaat ergens anders
heen. Het feit dat je boer wilt blijven, is de
consequentie dat je uit een gebied wordt
gehaald en een nieuwe start moet maken.”
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