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‘Durf de eerste stap te zetten,
de volgende zullen wel volgen’

Joke Ensing en
Sierd Deinum,
hielpen jonge boeren op weg:
"Wij kenden Sytse en Tiertsje al lang en goed toen
zij ons vroegen of we ze wilden helpen bij hun stap
naar een eigen bedrijf. De samenwerking gingen we
aan op basis van vertrouwen en enthousiasme. Een
belangrijke reden was ook dat we ze gunden om zelf
het ondernemerschap aan te gaan. Maar je bent niet
zomaar ondernemer. Het is mooi om ze te kunnen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid. Dat is een
wisselwerking. We kunnen ons aan elkaar spiegelen."
"Behalve boer zijn we ook mens. We hebben met z'n
allen een verantwoordelijkheid, wij kunnen als consument de aarde schoon eten. Hoe mooi is het dat er
nu nóg een biologisch bedrijf bij is, met een eigen,
jong netwerk. Zo kunnen we als een steen in een vijver laten zien dat je werkelijk verschil kan maken."

Sytse Gerritsma (30) en Tiertsje Smink (29) zijn samen met echtpaar Sierd Deinum en Joke Ensing onderdeel van een maatschap.
Een maatschap van twee BD-melkveebedrijven op 12 kilometer
van elkaar, waarbij ieder stel een eigen boerderij runt. Deze constructie is door hen zelf bedacht, om het jonge echtpaar de kans
te geven voor zichzelf te beginnen, met alle steun van het ervaren echtpaar. De vierkoppige maatschap begon heel close en is
bedoeld om na tien jaar uit elkaar te gaan. Tekst: Klarien Klingen en
Eduard Visscher / Foto’s: Annelijn Steenbruggen
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“We hebben daarbij veel steun gehad van Joke
en Sierd. Zij hadden vertrouwen in het plan. En
dan was er ook nog de bank, die vrij kritisch
is, die er vertrouwen in had. Dat doet wel iets
met je, dat gééft ook vertrouwen. We hadden
al jong een grote verantwoordelijkheid. Maar
dat levert ook vrijheid op. We leren ontzettend
veel van het zelfstandig ondernemer zijn en
zijn supertrots op ons eigen bedrijf.”

Hoe is het zo gekomen?
Sytse en Tiertsje: “Ruim acht jaar geleden
is het plan ontstaan. Samen met Sierd en
Joke zijn we toen in maatschap gegaan en
hebben we een plan geschreven voor ons
bedrijf: een maatschap voor tien jaar. Het
bedrijf van Sierd en Joke in Sondel bleef bestaan en er werden een bedrijf en land in
Elahuizen bij gekocht, daar gingen wij naartoe. We begonnen met 28 hectare. Inmiddels
hebben we 60 hectare in gebruik, een combinatie van eigendom, natuurland en huurland. De samenwerking maakte het mogelijk
om geld te lenen bij de bank om van start
te gaan. Doelstelling is het ontwikkelen van
een zelfstandige onderneming en een gezond bedrijf dat op eigen benen kan staan.
Het lijkt allemaal volgens plan te verlopen.
Toen we van start gingen waren we begin
20, toen was de intensievere samenwerking
voor ons heel ﬁjn. Nu groeien we er naartoe
om uit elkaar te gaan. En dat is goed.”
Was het niet spannend om een boerderij
te starten als jong stel?
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Welke rol speelden Sierd en Joke?
“Het plan voor de maatschap is samen met
Sierd en Joke ontstaan en gegroeid. In praktisch opzicht staan zij met hun bedrijf garant
voor ons. Ze hebben natuurlijk ook ontzettend veel ervaring. Dat is altijd heel waardevol geweest. Bijvoorbeeld in de contacten
met de bank of melkfabriek. Maar vooral ook
de ervaring als boer, bij vragen over de koeien, het landgebruik en het oogsten. Als we
met iets bezig zijn en we komen er niet goed
uit, zoeken we hen op. Sierd en Joke hebben
ons ontzettend geprikkeld, zijn altijd positief
en geven ons ruimte. Ze hebben ons geleerd

onze eigen keuzes te maken, om te voelen
wat belangrijk is. En gestimuleerd om groei
aan te gaan en zelfstandig te worden. Daar
zijn wij hen erg dankbaar voor. We zeggen
weleens tegen elkaar, we hadden op geen
enkele andere manier zoveel kunnen leren.
Zowel op bedrijfsniveau als persoonlijk vlak.”
De twee maken een daadkrachtige indruk.
Met hun nuchtere en praktische houding
dienen zij andere jongeren als inspiratie:
zelfs als jonge boer een melkveehouderij beginnen blijkt mogelijk.
Hebben jullie nog tips voor nieuwe
boeren?
“Zorg dat je je omringt met positieve mensen
die je verder kunnen helpen en deel je wens.
Wees creatief en denk in mogelijkheden.
Maak een goed bedrijfsplan voor een duurzaam, houdbaar en toekomstgericht bedrijf
en er zullen mensen zijn die je met middelen
willen helpen. En durf de eerste stap te zetten, de volgende zullen wel volgen.”

