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“Mijn ouders hebben mij
nooit gestimuleerd om iets in
de landbouw te doen”
Tekst en beeld: Ellen van den Manacker

rondleidingen

“Ik vind de

belangrijk
voor de sector”

Vierentwintig jaar geleden gaven Harrie (56) en José (53) Houben hun eerste
rondleiding over hun gemengd bedrijf met melkvee, akkerbouw en natuurbeheer aan de kleuterklas van zoon Ferdie (28). Die rondleiding beviel zo goed dat
nu, vele jaren later, de rondleidingen nog steeds gegeven worden. Aan scholen,
verenigingen, buren: iedereen die benieuwd is naar de agrarische sector.
Gemengd bedrijf
Harrie: “Mijn vader werd grootgebracht op
een gemengd bedrijf met koeien, varkens en
akkerbouw. Hij besloot een andere weg in
te slaan en een opleiding tot timmerman te
volgen. Na de Tweede Wereldoorlog was hij
genoodzaakt om het agrarische bedrijf voort
te zetten. Mijn ouders hebben mij nooit gestimuleerd om iets in de landbouw te doen. Toch
heb ik een landbouwopleiding gevolgd, ben ik
in maatschap gegaan en werkte ik bij de agrarische bedrijfsverzorging.”

Verder kijken
Harrie: “Net zoals mijn ouders tegen mij zeiden, hebben wij tegen onze kinderen gezegd
dat ze verder moesten kijken dan ons bedrijf:
om zich te verbreden, moesten ze eerst een
opleiding buiten de agrarische sector volgen.”
Ferdie: “Ik wilde graag boer worden, maar
mijn ouders zagen mij liever niet naar de landbouwschool gaan. Dat sprak mij op twaalfjari-
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ge leeftijd tegen. Toch heb ik hun advies opgevolgd en heb ik een technische mbo-opleiding
tot lasser gevolgd. Achteraf is dat een goede
beslissing geweest, daardoor heb ik nu een
bredere achtergrond.”

thuis zou komen werken, dan wordt hij op een
gegeven moment bedrijfsblind.”
Ferdie: “De bedrijfsverzorging is elke dag
anders. Ik kom op veel agrarische bedrijven.
Daardoor zie en leer ik veel: hoe het moet,
maar ook hoe het niet moet.”

Buitenshuis werken
Ferdie: “Ik heb uiteindelijk een half jaar
gewerkt als lasser. Maar als lasser, kwam ik
niet verder dan de werkplaats. Dat was niets
voor mij. Nu werk ik al zeven jaar als agrarisch
bedrijfsverzorger in Limburg. Ik werk 30 uur in
de week, de overige tijd ben ik op het ouderlijk
bedrijf te vinden.”
Harrie: “Ik vind het goed dat Ferdie eerst buitenshuis werkt. Het is zonde als jongeren op
hun achttiende levensjaar thuis gaan werken
en niet meer van het erf af komen. Uit eigen
ervaring weet ik dat er buitenshuis veel te
leren is.”
José: “Wij hebben Ferdie meegegeven dat er
ook een leven is naast het bedrijf. Als hij gelijk

De eerste rondleiding
Harrie: “In de kleuterklas van Ferdie was er
een project waarbij ze kennis konden maken
met verschillende beroepen. De basisschool
vroeg mij of ik meer wilde vertellen over mijn
beroep. Ik heb de kinderen op ons bedrijf uitgenodigd en zo gaf ik onze eerste rondleiding.”
José: “Door mond-tot-mondreclame werden
wij steeds vaker benaderd voor een rondleiding. Uiteindelijk zijn we via de gemeente en
basisscholen in verschillende initiatieven voor
boerderijeducatie terechtgekomen.”
Harrie: “Tegenwoordig zijn wij een van de
elf bedrijven in onze regio waar basisscholen
terecht kunnen voor boerderijeducatie. Maar
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“Mijn ouders
zagen mij liever
niet naar de
gaan”

landbouwschool
we geven ook rondleidingen buiten de boerderijeducatie om: aan verenigingen of groepen
mensen die meer willen weten van de agrarische sector.”

Ontvangstruimte
Harrie: “Zeven jaar geleden zijn wij deels
uitgekocht voor industrie. In Dieteren vonden
we een locatie om ons bedrijf voort te zetten.
Toen hebben we ervoor gekozen om een zaal
te bouwen voor de ontvangst van groepen,
maar die ook te huur is voor vergaderingen of
bijeenkomsten.”
José: “Op het oude bedrijf legden we pakken
stro in de stal waar de mensen op konden zitten om naar ons verhaal te luisteren. Maar als
het koud is, dan is dat geen ideale situatie. Nu
hebben we een mooie ruimte op een perfecte
locatie: we zitten twee kilometer van de snelweg af.”

Niks te verbergen
José: “Tijdens een rondleiding laten we alles
zien. De mooie dingen, maar ook de minder
mooie dingen. Koeien worden ziek of gaan
dood, dat hoort erbij. Wij willen niks verbergen.”
Harrie: “We vertellen niet alleen over de
productie van melk, suikerbieten of graan,
maar ook over de toegevoegde waarde van
onze onderneming in de regio. Zo doen wij aan
landschapsbeheer: onze Galloway-runderen
en schapen grazen op natuurgebieden in de
omgeving.”

Vervreemding
Harrie: “Ik vind de rondleidingen belangrijk
voor de sector. De samenleving vervreemdt
van de voedselproductie. Vroeger was de lijn
tussen stedelingen en het platteland veel
korter. De burger vindt het nu vanzelfsprekend
dat de schappen in de winkels gevuld zijn. Wij
vertellen dat dat niet normaal is. Als FrieslandCampina de kraan dichtdraait, is het zuivelschap leeg.”

Andere kijk
José: “Voor de burger is een agrarisch bedrijf
onbekend terrein. Als wij een suikerbiet laten
zien, begrijpen ze vaak niet dat die biet wordt
verwerkt tot suikerklontje.”
Ferdie: “Na een rondleiding vertrekken
mensen met een hele andere kijk op het boerenbedrijf. Ze ergeren zich minder aan grote

landbouwmachines op de weg, of schrikken
minder van een dode koe langs de weg, omdat
ze het verhaal erachter kennen.”
José: “Ze hebben ook vaak respect voor onze
werktijden: wij hebben geen baan van negen
tot vijf.”

Toekomst
Ferdie: “Wanneer ik het bedrijf ga overnemen?
Die vraag laten we in het midden. Hoe het op
dit moment loopt, bevalt mij goed. Als ik op
het bedrijf nodig ben, dan spring ik bij. Daarin
is mijn werk flexibel. Ook wil ik in de toekomst
de rondleidingen blijven voortzetten, maar wel
op mijn manier. Mijn vader is een hele goede
verteller: hij kan ons bedrijfsverhaal goed overbrengen. Ik wil een soortgelijke connectie met
de burger maken die bij mij past.
Harrie: “De aankomende jaren zetten we het
bedrijf op deze voet voort. Ik vind dat wij het
bedrijf mooi op de rit hebben. Wel vind ik het
belangrijk om mee te gaan met de techniek,
om straks ook een modern bedrijf over te dragen aan de nieuwe generatie.”

Het bedrijf

In het Limburgse Dieteren runnen Harrie en José Houben een gemengd bedrijf met
melkvee, akkerbouw en natuurbeheer. Naast ruwvoer voor de koeien, verbouwen Harrie
en José graan en suikerbieten. In de omgeving van Dieteren grazen Galloway-runderen
en schapen van de familie Houben op natuurgebieden. Sinds 1990 verzorgen Harrie en
José rondleidingen over hun gemengde bedrijf. Afgelopen jaar lieten zij meer dan 1.500
burgers een kijkje nemen op het bedrijf. Zoon Ferdie gaat het bedrijf in de toekomst overnemen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf van de familie Houben en hun rondleidingen op www.houbendieteren.nl.
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