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Grootschalig denken in kleinschalig landschap

‘Driedubbel
kan ook hier’
Niek Groot Wassink heeft een fulltimebaan, maar is meer dan
parttimeondernemer. ‘Ik wil wel de kans aanpakken om écht
boer te worden.’ Zijn broer denkt er net zo over. Hun omgeving
zien ze niet als beperking om in tien jaar te verdriedubbelen.
tekst Wichert Koopman
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Niek Groot Wassink:

‘We permitteren ons
zo min mogelijk luxe’
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200 (300 in 2025)
150
aankoop heeft geen prioriteit, waar mogelijk wel bijpachten		
groot deel aankoop, liefst met vaste afspraken
langetermijnafspraken voor afzet, in de toekomst gezien als kans
zo veel mogelijk eigen familie, zo nodig aangevuld met personeel  
minimaal, landwerk door loonwerker
nieuwe emissiearme stal voor 300 melkkoeien, deels ligboxen, deels vrijloop
jongvee in bestaande stal op tweede locatie
bestaande 2 x 11 visgraat

e slingerende wegen rond Rekken
zijn smal en door bomen begrensd.
Het decor van het Achterhoekse coulisselandschap verrast na elke bocht. De
omgeving lijkt zich meer te lenen voor
rustzoekende recreanten dan voor energieke agrarisch ondernemers.
Schijn bedriegt. ‘Over ruim tien jaar
melk ik hier met mijn broer driehonderd koeien’, verklaart Niek Groot Wassink (29) met overtuiging. Hij weet precies waar hij heen wil: een gespecialiseerd
melkveebedrijf met voldoende verdiencapaciteit voor twee gezinsinkomens en na overname een goede oude
dag voor de ouders. ‘Dat zal ook hier
moeten kunnen. Juist om natuur en
landschap in stand te houden zijn economisch sterke bedrijven nodig.’
Grootschalig boeren in een kleinschalig
landschap vraagt om een open houding
van de ondernemers. De vergunningen
voor de uitbreiding kwamen er niet zonder slag of stoot. Het proces duurde dan
ook langer dan gepland, maar lijkt nu in
de afrondende fase te zitten. Zowel provincie als gemeente stelden eisen. Zo
moesten ammoniakrechten worden aangekocht en verruiming van het bouwblok worden gecompenseerd door de
ontwikkeling van nieuwe natuur. ‘De
bouwplannen hebben we ook besproken
met onze buren’, vertelt Niek. ‘We kregen daarvoor veel positieve reacties en
proberen met hun wensen ook echt rekening te houden. We kiezen sowieso
voor weidegang, maar de stal wordt ook
open, zodat de koeien zichtbaar zijn als

ze binnen zijn. Een beplantingsplan is
onderdeel van het ontwerp en we denken erover na hoe we lichthinder kunnen voorkomen.’

Samen plannen maken
Een belangrijke stap in de bedrijfsontwikkeling van de maatschap werd gezet
toen in 2004 het bedrijf van de buurman
te koop kwam. Door een ruilverkaveling
kon de familie een huiskavel van 50 hectare eigendom realiseren. Op de tweede
locatie wordt nu het jongvee gehuisvest
in de gerenoveerde ligboxenstal en in
2008 bouwde Niek er met zijn familie
een nieuw huis.
De aankoop bood de mogelijkheid het
bedrijf te splitsen. Niek is blij dat het er
niet van is gekomen. Nu zit hij samen
met zijn jongere broer Bram (21) en vader Henk (54) in de maatschap en dat
biedt vooral voordelen, vinden de ondernemers. ‘De onderlinge relaties zijn
goed. We hebben dezelfde visie op de
toekomst en zijn allemaal echte koeienliefhebbers, maar daarnaast vullen we
elkaar goed aan. Bram is heel praktisch,
vader technisch en ik heb wat meer met
cijfers. Natuurlijk vraagt samenwerking
overleg. Maar je kunt ook samen plannen maken en de zorg voor het bedrijf
delen. In onze accountant hebben we
een vertrouwenspersoon die ons scherp
houdt. Want natuurlijk kennen ook wij
de voorbeelden van samenwerkingsverbanden die niet goed lopen.’
Zowel Niek als Bram verdienen de kost
nu nog buiten de deur om niets aan het
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Rekken
1983
getrouwd met Marijke, vader van
Isa (2008) en Guusje (2010)
CAH Dronten, richting agrarisch
ondernemerschap, accountmanager bij Alta, bedrijfseconomisch
specialist bij DLV
in maatschap met vader Henk
(1958) en broer Bram (1991),
100 melkkoeien, 60 stuks jongvee,
860.000 kg melk, 50 hectare eigendom, 14 hectare pacht

bedrijf te hoeven onttrekken, fors te
kunnen blijven aflossen en zo de gewenste ontwikkeling te kunnen financieren. Niek is fulltime in dienst bij DLV
als specialist strategie en bedrijfseconomie, maar is ’s morgens altijd bij het
melken. ‘Ik wil minstens één keer per
dag de koeien zien’, geeft hij aan. Zijn
broer volgt een parttime-opleiding,
werkt ’s avonds als kelner en neemt samen met hun vader de middagmelking
voor zijn rekening.
De afgelopen jaren is veel eigen arbeid
gestoken in het renoveren van erf en gebouwen. Vorig jaar werd de visgraatmelkstal uit 1974 voor de derde keer gerenoveerd en uitgebreid naar 2 x 11. Hier
blijven de veehouders voorlopig melken.
‘We permitteren ons zo min mogelijk
luxe. Alles moet scherp om de kostprijs
laag te houden.’ Ook bij de bouw van de
nieuwe stal wil de familie veel zelf doen.
‘Voor veel dagelijks werk kunnen we
met z’n drieën in een paar vrije dagen
veel werk verzetten.’

Gemiddelde melkprijs 32,5 cent
Als de stal er in 2015 staat, verwachten
de ondernemers met gemiddeld twintig
koeien per jaar te kunnen groeien. ‘Al
weten we natuurlijk niet precies wat er
in die tijd op ons pad komt. Als we bijvoorbeeld te maken krijgen met dierrechten, zullen we onze plannen eventueel moeten bijstellen’, nuanceert Niek
het strakke groeiplan.
Een gemiddelde melkprijs van 32,5 eurocent is het uitgangspunt bij de meerjarenbegroting. ‘Daarvoor moeten we het
vlot kunnen doen als we de financiering
binnen de perken kunnen houden. We
realiseren ons goed dat het saldo op de
extra liters beperkter zal zijn, maar we
kunnen het werk voorlopig nog zonder
betaalde arbeid aan. Op de langere termijn zien we vooral kansen. De vraag
naar zuivel in de wereld stijgt. Daar
moet de Nederlandse melkveehouderij
van kunnen profiteren.’ l
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