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Ruimte voor nieuwe boeren
Ruimte bieden, dat doet Zonnehoeve als geen ander.
Het bedrijf is zo ingericht, dat nieuwe boeren zelfstandig, sociaal en creatief kunnen opereren. Nieuwkomers kunnen instromen zonder veel geld mee te
brengen. Ze zijn na twee jaar gelijkwaardig en versterken het grotere systeem. Door meer verbinding
te zoeken met burgers, maakt Zonnehoeve zich minder afhankelijk van grote leveranciers, afnemers en
banken. Tekst: Leonardo van den Berg en Romée Marchand /
Foto’s: Dick Boschloo
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Voedsel dichterbij
In de toen nieuw aangelegde Flevopolder begint Piet van IJzendoorn
(67) in 1982 met niet meer dan een stuk kale grond en een handvol
idealen: “De afstand tussen mens en voedsel is te groot. Dit veroorzaakt
problemen. Neem de import van organisch materiaal in de vorm van
soja uit Zuid-Amerika en Azië voor dieren in Nederland. Vlees en melk
worden vervolgens weer geëxporteerd. Dat leidt tot bodemuitputting
elders en een mestoverschot bij ons." Piet wil deze afstand verkleinen
en ziet een gemengd bedrijf met melkvee, in dienst van bodemvruchtbaarheid, en akkerbouw, als voedsel voor de mens, voor zich. Langzaam
groeit het bedrijf. Piet begint met wat kalfjes, de kalfjes worden koeien,
potstal en melkstal komen erbij. Schuren ook. Het bedrijf begint beetje
bij beetje te produceren. Melk, maar ook graan, aardappels, kool, erwten, bonen en andere gewassen, als voedsel voor de mens. Gewoonlijk wordt graan gebruikt als veevoer. Dat zit Piet dwars: “90-95% van

Age Opdam, De Genneper Hoeve:
"Mirjam en ik hebben tien jaar op Zonnehoeve gewoond
en gewerkt. We hebben er heel veel geleerd en cruciale
ervaringen opgedaan. Op praktisch en op persoonlijk
gebied. Zonnehoeve kenmerkt zich voor ons door een zekere puberteit of jeugdigheid. Daarom spreekt het nieuwe
jonge boeren aan, kan er veel, zijn er veel ideeën, is er
veel astraliteit en stroomt er veel energie.
Maar we hebben ook heel veel energie van mensen zien
wegstromen. In onze beleving ontbrak de ik-kracht om
alle energie van de mensen zo te bundelen dat iedereen en
alle bedrijfstakken tot hun recht kwamen. Het is een plek
waar altijd ruimte en aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen. Dat voedt de idealist. Gaandeweg groeiden wij
in onze rol als boer, vormden wij onze persoonlijkheid
en het bewustzijn hoe wij zelf vorm willen geven aan
het boerenbedrijf. Toen werd het tijd om op eigen benen
te gaan staan en onze visie vorm te geven op een eigen
bedrijf: De Genneper Hoeve. Daarbij voortbouwend op díe
waarden van Zonnehoeve die we als mens en als bd-boer
mee wilden nemen. Zonder Zonnehoeve zou ik niet de boer
zijn geweest die ik nu ben."

Tineke van den Berg, Stadslandgoed de Kemphaan:
“Tom en ik hebben van 1990 tot 1994 op Zonnehoeve geboerd. We hebben er
veel landbouw- en levenservaring opgedaan. Tom had een maatschap met Piet
en Marja, waarin we de begrazing in de Oostvaardersplassen hebben opgezet
en met het vleesvee zijn gestart. Helaas is het niet goed gelopen tussen Piet
en Tom, maar via Zonnehoeve hebben we de stap kunnen maken naar ons huidige
bedrijf op de Kemphaan in Almere, daar zijn wij nog altijd heel erg blij om.
Het is fantastisch hoe Piet onvermoeibaar kansen biedt aan jonge boeren.”
“Jonge ondernemers de ruimte geven om te groeien binnen je bedrijf is het
mooiste wat er is. Dat doen wij nu ook. Het helpt de jonge boer, maar het
geeft ook onbetaalbaar veel aan het bedrijf, dat completer, rijker, mooier, betekenisvoller wordt. Ik benadruk daarom altijd dat het een zuiver en evenwichtig proces moet zijn, waarbij niet alleen een bestaand bedrijf ‘jonge boeren
aan de gang helpt’, maar waarbij jonge boeren een bestaand bedrijf fris en
dynamisch houden en tot wasdom brengen. Ik denk dat in dat besef de sleutel
tot succesvolle samenwerking ligt.”

Boukje van Gent,
Tuinder zonnehoeve:
“Op Zonnehoeve krijg ik de ruimte. Hoe
mooi is dat? Ik krijg de ruimte om mijn
droom waar te maken: een boer-burgerverbinding in de vorm van een tuinderij
met groentepakketten. Als stagiaire
werkte ik mee met de toenmalige tuinder,
die aan de groothandel leverde. Ik wilde
het anders, kleinschaliger, met rechtstreekse levering aan burgers. Vanuit
Zonnehoeve was er inmiddels een boerburgercoöperatie opgericht, mijn idee
paste daar heel mooi in. Toen de voormalige tuinder vertrok, kreeg ik de kans
om dit in loondienst uit te gaan voeren.
Als de tijd rijp is, kan ik in de maatschap
instromen. Tijdens mijn stage heb ik kennelijk laten zien wie ik ben en wat ik kan,
nu kwam het moment om er mijn eigen
invulling aan te geven.”
“Als mensen inzet tonen en een goed idee
meebrengen dat past in de bedrijfssituatie
van Zonnehoeve, dan is daar ruimte voor.
Dat is wat Piet doet, dat is wat Zonnehoeve
doet: mensen de mogelijkheid geven tot
ontwikkeling.”
42 LAND

Z O N N E H O E V E
het graan in Nederland is veevoer. Iedereen
geloofde dat Nederlands graan niet geschikt
was om brood van te bakken. Dat vond ik gek.
Mijn idee was om voedsel dichtbij de mens
te produceren en geen graan te importeren
uit de VS, Frankrijk of Rusland.” Zo begint Piet
in 1990 samen te werken met een bakker in
Almere. Het brood wordt nu op het erf van
Zonnehoeve gebakken.
Verbinding met burgers
Om direct aan burgers te leveren, richt Zonnehoeve in 2007 samen met andere Flevopolder-boeren de HofWebWinkel op. Deze
internetwinkel telt inmiddels circa 6000 klanten en verkoopt ook producten van andere
bedrijven. Het aanbod bestaat uit onder meer
brood, groenten en melk. Klanten die rauwe
melk willen, kunnen terecht bij de melktap op
de boerderij.
Binnenkort begint Zonnehoeve met eigen
zuivelverwerking. De bouw van een eigen
zuivelfabriek is met crowdfunding gerealiseerd. “Iets maken met de melk is geen punt,
maar het verkopen daarvan wel”, vertelt Piet.
“Nu we de internetwinkel hebben, is afzet van
zuivel makkelijk en kunnen we geleidelijk de
overgang maken van Campina naar eigen
‘Zonne Zuivel’.”
Inmiddels maakt het bedrijf de transitie naar
Community Supported Farming (CSA) via de
oprichting van de Zonnehoeve Boer-Burger
Coöperatie. Piet: "De coöperatie legt de verbinding tussen boeren en tussen boer en burger. Ze zorgt voor en helpt de boeren.” Burgers
worden onderdeel van het bedrijfssysteem en
krijgen een rol in het bedrijf. Ze voelen zich
sterk verbonden met hun dagelijks voedsel.

ruimte voor nieuwe boeren 43

Zowel burgers als Zonnehoeve-ondernemers
kunnen lid worden van de coöperatie en
certiﬁcaten kopen. Daarover krijgen ze 2%
‘rente’ in de vorm van een tegoed waarmee
ze producten kunnen kopen.
Een groep betrokken mensen zet zich actief in
voor het bedrijf. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld helpen met het werk op het land en
krijgen in ruil wat producten mee naar huis.
"Dan sturen we een WhatsApp-bericht naar
de groep van vijftig mensen om morgen te
helpen met het schoonmaken van de bonen
of het oogsten van groentes. Zo zien we ook
wie wat wil doen.” Andere vrijwilligers helpen
met het vervoer of het koken.
Autonomie
De lokale productie en vermarkting geeft
Zonnehoeve de vrijheid om samen met burgers de eigen koers te bepalen. “Voor mij is
het heel belangrijk dat boeren hun eigen
keuzes kunnen maken over wat goed is voor
het bedrijf. Tegenwoordig is 90% van de consumptie in Nederland afhankelijk van producten waar bedrijven als Cargill, Monsanto
en Unilever denken geld aan te kunnen verdienen. Dat gaat ten koste van duurzaamheid
en kwaliteit van ons voedsel. Ik vind dat geld
niet het doel moet zijn, maar een middel om
het systeem goed te laten werken, ook over
100 jaar. Daarom hebben we nieuwe groepen
mensen nodig die aan de toekomst denken
en elkaar ondersteunen om nieuwe dingen te
maken.”
Gemeenschapsbedrijf
Sinds 2014 heeft Zonnehoeve niet alleen Piet
als eigenaar, maar is een commanditaire ven-

nootschap opgericht. Deze bestaat uit een
maatschap van zes ondernemers en een stille
vennoot die het bedrijfskapitaal inbrengt.
Deze stille vennoot is een BV waar Piet het
bedrijfsvermogen in onder heeft gebracht,
voornamelijk erf en gebouwen. Voor de grond
is geen vermogen nodig, want Zonnehoeve
pacht die van BD-Grondbeheer. Piet: “Het is
een ﬁscale puzzel, maar het belangrijkste is
dat dit bedrijfsvermogen altijd voor Zonnehoeve blijft werken en er dus niet uit gaat.
Het is de bedoeling dat het doorschuift naar
de coöperatie. Mijn kinderen erven straks certiﬁcaten van Zonnehoeve.”
Mensen met ambitie in de landbouw kunnen als creatieve ondernemer zonder eigen vermogen dragend vennoot worden in
Zonnehoeve. Zonnehoeve heeft voor deze
aspirant-ondernemers een instroomsysteem
ontwikkeld. Zo ontstaat een autonoom systeem, niet afhankelijk van één persoon: een
gemeenschapsbedrijf waarin iedereen zijn
verantwoordelijkheid als ondernemer voor
het geheel op zich neemt. De eerste twee jaar
vormen een soort proefperiode, waarin nieuwe vennoten minder zeggenschap en minder
verantwoordelijkheden hebben.
Bij bedrijfsoverdracht hebben naast de opvolgers als verantwoordelijken ook de 'overlaters' een taak, van loslaten, ruimte geven.
Piet: "Het mooiste zou zijn als de 'overlatende' boer positief, ruimte gevend betrokken
kan blijven als vraagbaak en voor het uitvoeren van passende taken. Voor de overlater is
de landbouw veelal zijn leven. Daarin plezier
houden en betrokken blijven in een soort
gemeenschapsbedrijf met meerdere mensen
kan heel mooi zijn."

