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Jonge melkveehouders staan klaar voor nieuwe uitdagingen

Einde quotering prikk elt ondernemerschap
Ze moeten vakmensen en creatieve ondernemers zijn, scherpe managers en kerels van de wereld.

klaarstaan, zien er niet tegenop. Ze kiezen uit volle overtuiging voor het boerenvak.

ziet er op 1 april 2015 echt niet anders uit dan de dag ervoor’,
denkt Bolscher. ‘Het verdwijnen van de quotering is een stimulans voor het ondernemerschap, maar vraagt meer creativiteit.
De succesvolle melkveehouder van de toekomst beheerst niet alleen alle processen op zijn bedrijf, hij heeft ook de kringloop van
voer en mest sluitend en gaat een open dialoog aan met de buitenwereld. Je kunt wel denken dat je onbelemmerd kunt groeien
zonder melkquotum, maar als je het op deze onderdelen niet
voor elkaar hebt, dan wordt het je alsnog onmogelijk gemaakt.’

tekst Wichert Koopman

Jonge Vlamingen ambitieus

Van de jongste generatie melkveehouders, die opgroeide onder de beknelling én bescherming van
de melkquotering, wordt veel verwacht. Vakmanschap en goed kunnen rekenen waren altijd al
belangrijke succesfactoren. Kunnen organiseren en communiceren komen daarbij. De opvolgers die

De animo voor bedrijfsovername is ook in Vlaanderen niet
hoog. Het Landbouwrapport 2010 van het Vlaamse ministerie

H

et was landelijk nieuws. De jongste cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek schetsen een somber beeld van
de bedrijfsopvolging in de Nederlandse landbouw. ‘Jongeren
willen geen boer meer worden. De agrarische sector vergrijst’,
concludeerde Radio 1.
Het werpt de vraag op of er nog wel een nieuwe generatie is in
de melkveehouderij. ‘Jazeker is die er nog’, reageert NAJK-bestuurslid Koen Bolscher uit Bornerbroek. De jonge melkveehouder – geboren in 1984, het jaar dat de melkquotering werd
ingevoerd, en in maatschap met zijn ouders ondernemer op
een bedrijf met 185 koeien – concludeert met de cijfers van het
CBS in het achterhoofd dat de situatie in de melkveehouderij
gunstig afsteekt bij die in andere sectoren. ‘Het positieve ima-
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go van de sector betaalt zich uit’, denkt hij. ‘De melkveehouderij wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de intensieve veehouderij, in de publieke opinie overwegend positief benaderd.
Ik kan me voorstellen dat je nog een keer nadenkt over de bedrijfsopvolging als je bedrijfstak regelmatig negatief in het
nieuws is. Daarnaast speelt natuurlijk mee dat melkveehouderij economisch gezien door de jaren heen niet de slechtste tak
binnen de landbouw is.’
De generatie melkveehouders die klaarstaat om de bedrijven
van hun ouders over te nemen, groeide op in een tijd dat de
bedrijfsontwikkeling voornamelijk werd gestuurd door het
melkquotum. Als straks die beperking wegvalt, lijken er ineens onbegrensde mogelijkheden te ontstaan. ‘Maar de wereld

van Landbouw en Visserij laat zien dat op dat moment slechts
14 procent van de Vlaamse bedrijven met een bedrijfsleider
van 50 jaar of ouder een opvolger heeft. Specifieke cijfers voor
de sector ontbreken, maar ook melkveebedrijven hebben het
niet gemakkelijk. Grond is schaars en duur, de voerkosten stijgen. Daarbij is de melkprijs gemiddeld genomen lager dan in
Nederland en de melkquotering, door beperkingen in de handel in productierechten, nog knellender.
‘Goed kunnen tellen is en blijft een belangrijke succesfactor
voor jonge boeren’, constateert Ellen Vos, medewerkster van
de Groene Kring, de Vlaamse beweging voor jonge land- en
tuinbouwers. ‘De jonge generatie is ambitieus en sterk gemotiveerd om te groeien’, concludeert ze uit de resultaten van een

Relatief vaak opvolging op melkveebedrijven
Als het gaat om het aantal bedrijfsopvolgers, steekt de situatie
in de melkveehouderij gunstig af bij die in andere sectoren. Dit
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over
2012. Van de ongeveer zesduizend melkveebedrijven met een
bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder heeft bijna twee derde een
opvolger, terwijl het gemiddelde voor alle bedrijven maar net
iets meer dan een derde is.

De omvang van het bedrijf speelt een belangrijke rol bij de animo om het bedrijf over te nemen, zo blijkt uit de statistieken
van CBS. Van de tien grote melkveebedrijven – gedefinieerd
met een standaardopbrengst van meer dan 500.000 euro –
hebben er negen een opvolger. Bij de middelgrote bedrijven
(100.000 tot 500.000 euro standaardopbrengst) ligt het opvolgingspercentage op 68.
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enquête van de Vlaamse overheid (zie kader). ‘Daarbij komt het
wel aan op het vinden van een juiste balans tussen input en
output. Als Groene Kring willen wij onze leden daarin ondersteunen. Zo organiseren we dit voorjaar een debat met de zuivelcoöperaties om helder te krijgen hoe zij staan tegenover de
verwachte productiestijging en het effect op de melkprijs.’
Kritisch zijn is volgens Vos meer dan ooit noodzakelijk om succesvol te kunnen blijven ondernemen. ‘Er komt zeer veel informatie op jonge boeren af, die door nieuwe media ook nog eens
heel snel beschikbaar is. Het is zaak om je ook na het afronden
van een studie kritisch te blijven informeren.’
‘Vlaanderen is een verstedelijkt gebied en dat vraagt om goede
communicatie met de omgeving’, geeft Vos verder aan. ‘Als je
een milieuvergunning nodig hebt of een bouwvergunning wilt
aanvragen, is het ook hier belangrijk dat je goed met je buren
overeenkomt. ’

Ondernemerschap succesfactor
‘Of de bedrijfsopvolgers van nu anders zijn dan die van tien
jaar geleden? Ik verwacht het wel’, reageert Jan van Beekhuizen, sectormanager melkveehouderij bij Rabobank Nederland.
‘Er wordt in ieder geval veel meer van ze gevraagd. Tot 2006
waren de kosten en opbrengsten op melkveebedrijven redelijk
stabiel. Je kon je als melkveehouder concentreren op het uitoefenen van je vak. Maar bedrijven groeien en prijzen schommelen steeds meer, zeker als de quotering verdwijnt. Dat vraagt
om ondernemers die flexibel zijn, goed kunnen organiseren en
een gedegen financieel inzicht hebben. Je kunt het je als melkveehouder anno 2012 bijvoorbeeld niet meer permitteren om
geen liquiditeitsbegroting te maken.’
Het betekent volgens Van Beekhuizen dat jonge ondernemers
zakelijker worden. ‘Je ziet het aan hun houding ten opzichte
van coöperaties. Ze kiezen minder uit traditie. De coöperatie
zal zijn meerwaarde moeten blijven bewijzen. Daar hebben wij
ook als bank mee te maken. Tegelijkertijd moeten deze zakelijke melkveehouders ook in staat zijn anderen aan zich te bin-

den, bijvoorbeeld akkerbouwers voor de levering van ruwvoer
en de afzet van mest.’
De sectormanager ziet in zijn sector een grote diversiteit aan
jonge ondernemers. ‘Ik kom hele goede tegen met een brede
blik naar buiten. Maar een deel van de jonge boeren is nog
steeds erg gefocust op het eigen bedrijf. En soms is het financiële inzicht duidelijk onder de maat.’
Om toekomstige bedrijfsopvolgers te ondersteunen bij het maken van bewuste keuzes, ontwikkelde Rabobank het Rabo Opvolgers Perspectief (ROP), waarbij wordt samengewerkt met
het NAJK. Het ROP is een trainingstraject waarin jonge agrarische ondernemers aan de slag gaan met de cijfers van hun bedrijf. Ze krijgen inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en tekortkomingen en ontwikkelen op basis daarvan een strategie
voor het bedrijf. ‘We hopen door het aanbieden van dit traject
te bereiken dat de toekomstige ondernemers nog steviger in
hun schoenen staan. Want voor ons als bank is het duidelijk:
ondernemerschap is de meest bepalende succesfactor voor de
toekomst’, aldus Van Beekhuizen.

Liever in de melkput
Vakmanschap, bedrijfskundig inzicht, organisatievermogen en
sociale vaardigheden. Het zijn volgens Rob Heijs, docent economische vakken aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, de
kernkwaliteiten voor succesvolle ondernemers in de melkveehouderij. Zijn school leidt er jaarlijks tientallen op. ‘Een studie
maakt je geen goede ondernemer. Maar het legt wel een basis.
Als melkveehouder moet je over alle aspecten van je bedrijf op
hbo-niveau met adviseurs kunnen communiceren.’
‘Als je ziet wat er op melkveehouders afkomt, dan is een hbowerk- en -denkniveau zeker noodzakelijk om een bedrijf te
kunnen overnemen’, constateert ook Liesbeth Andreae, teamleider veehouderij en paardenhouderij bij het Nordwin College,
voorheen AOC Friesland. ‘Wij stimuleren onze leerlingen van
niveau drie en vier dan ook zeker om door te leren, maar hier
kiest niet iedereen voor. Een deel van onze leerlingen is nu een-

Vlaanderen verwacht 30 procent meer melk na 2015
Melkveehouders in Vlaanderen denken na het verdwijnen van
de quotering gezamenlijk binnen drie jaar dertig procent meer
melk te gaan produceren. Dit blijkt uit een enquête van het
Vlaamse ministerie van Landbouw en Visserij. De ondernemers
gaan ervan uit dat de melkprijs na 2015 gemiddeld genomen zal
dalen en meer schommelingen zal vertonen. Naast onzekerheid
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over de melkprijs zien ze met name de beschikbaarheid van kapitaal en grond voor de afzet van mest en de productie van ruwvoer als meest beperkende factoren voor hun groeiambities.
Niettemin denkt 70 procent van de geënquêteerde veehouders
de productie met gemiddeld 255.000 liter per bedrijf fors te kunnen uitbreiden.

maal meer een type van de praktijk. Nordwin-leerlingen
zijn doeners, harde werkers van weinig woorden die liever
in de melkput staan dan achter een boek zitten. Maar ook
zij krijgen een gedegen basis mee, die ze in de praktijk verder kunnen ontwikkelen. Wij besteden in de opleiding veel
tijd aan de ontwikkeling van vakmanschap en ondernemerschap, maar ook bij ons op school is veel aandacht voor sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en een blik
naar buiten.’

‘Met de huidige melk- en
quotumprijzen is geld te
verdienen’
PAGINA 32

T h o m a s Va n d e Keere

Kerels van de wereld
Liefde voor het vak is voor alle jonge boeren een belangrijke drijfveer om voor het bedrijf te kiezen. ‘Dat moet ook’,
vindt Erik Hassink van de CAH Villentum. ‘Want zonder
passie word je geen goed vakman en zonder goed vakmanschap ben je geen goede ondernemer.’
De coördinator van de studierichting agrarisch ondernemerschap ziet het aantal nieuwe aanmeldingen nog elk
jaar licht stijgen. Meer dan honderd eerstejaarsstudenten
startten er ook dit studiejaar met de opleiding. Veel van
hen worden uiteindelijk boer, hoewel een groot deel eerst
een aantal jaren elders gaat werken. Om geld te verdienen,
maar ook om zo een betere ondernemer te worden.
‘Jonge boeren zijn altijd eigenwijs geweest’, constateert
Hassink. ‘Maar de huidige generatie kiest nog bewuster
voor een agrarische opleiding dan de vorige. Het zijn echte
ondernemers, communicatieve jongens die weten wat ze
willen. Het zijn inderdaad voornamelijk jongens. Het aantal meisjes stijgt wel, maar is helaas nog steeds beperkt.’
‘Veel zitvlees hebben de jongeren niet’, merkt de docent.
‘Ze kunnen alles tegelijk: bijbaantjes, het bedrijf thuis en
sociale activiteiten. De studie doen ze er “effe bij”.’
De meeste opvolgers in spe hebben als ze op school komen
duidelijk voor ogen waar ze met het bedrijf thuis naartoe
willen. Fors groeien is vaak een belangrijk doel. ‘In de opleiding willen we ze ook andere kanten van het ondernemerschap laten zien’, vertelt Hassink. ‘De jongere generatie staat alweer meer open voor nieuwe ideeën dan de
oudere, maar op dit terrein is nog een wereld te winnen.
Tijdens de studie organiseren we de ontmoeting met de
buitenwereld. Enerzijds om studenten te leren de dialoog
aan te gaan, anderzijds om jonge ondernemers te stimuleren na te denken over de invulling van aspecten als marktgerichtheid en duurzaamheid op hun eigen bedrijf. Met in
je eentje ondernemen op het eigen erf red je het niet. Wij
hebben ons doel bereikt als de hardwerkende, doelgerichte
jongens die binnenkomen, de school verlaten als kerels van
de wereld.’ l

‘Er zijn veel melkveehouders
zonder opvolger. Dat biedt
kansen’
PAGINA 44

R o b Kle i nl a ngevel s l o o

‘Honderden koeien melken
zou niet bij me passen’
PAGINA 68

J u rgen V er o n

‘Hoge grondprijs in NoordBrabant was een kans’
PAGINA 86

N i e k G r o o t Wa s s i n k

‘We permitteren ons zo min
mogelijk luxe’
PAGINA 92
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