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Koeienboer

in de Kamer
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vof Maurits von Martels
en Robert Bloo
Dalfsen
100 melkkoeien en 50 stuks
jongvee (op opfokbedrijf)
9000 kg melk met 4,70% vet
en 3,65% eiwit
34 ha gras, 8 ha mais, 6 ha bos
bed and breakfast

Dalfsen

Dankzij 21.510 voorkeurstemmen, waarvan
vermoedelijk duizenden uit de agrarische sector,
heeft Nederland sinds 23 maart weer een actieve
boer als volksvertegenwoordiger. Melkveehouder
Maurits von Martels zegt geen druk te voelen, wel
drive om het nuchtere boerenverstand terug te
brengen in het politieke debat. Veeteelt bezocht
het kersverse Kamerlid thuis, tussen zijn koeien op
het landgoed Hessum, bij Dalfsen.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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H

oewel zĳn vader naast boer ook al gemeenteraadslid was en zĳn overgrootvader burgemeester, had de uit een adellĳke familie stammende Maurits von Martels (56) tot elf jaar geleden
weinig ambitie om zich te mengen in het openbaar
bestuur. Liever was hĳ thuis aan het werk op zĳn boerderĳ op het familielandgoed. Veel tĳd stak de koeienboer ook in zĳn passie voor de paardensport. Als
springruiter was hĳ op hoog niveau actief. ‘Mĳn vader
begon hier met koeien melken. Al op jonge leeftĳd
maakte ik duidelĳk dat ik degene was die hem wilde
opvolgen’, vertelt Von Martels achter de koffie in de
klassieke keuken van het statige woonhuis, net terug
van een gehaast bezoek aan het Dalfser gemeentehuis
voor een van zĳn laatste klussen als wethouder.

Onder het motto ‘Meer
boerenverstand in de
Tweede Kamer’ voerde
melkveehouder Maurits
von Martels succesvol
campagne om met
voorkeurstemmen te
worden gekozen tot
volksvertegenwoordiger

Duizenden agrarische stemmen
Via bestuurlĳke functies, bĳ onder andere de Rabobank, het Waterschap en LTO, werd de dan inmiddels
45-jarige melkveehouder door de plaatselĳke afdeling
van het CDA toch nog overgehaald om zich kandidaat
te stellen voor de gemeenteraad. Vier jaar later werd
hĳ gevraagd als wethouder. Vanaf nu is hĳ Kamerlid.
‘Tot op de vrĳdagochtend na de verkiezingen ging
iedereen, inclusief ikzelf, ervan uit dat het niet gelukt
was om voldoende stemmen binnen te halen. Het was
dan ook een grote verrassing toen een paar uur later
bleek dat ik toch in de Kamer zou komen’, vertelt Von
Martels na een week nog steeds met een mengeling
van trots en ongeloof.
Niet alleen in de eigen regio kleurden veel mensen het
rondje voor de nummer 44 op de lĳst van het CDA
rood, ook uit de rest van Nederland kreeg Von Martels
duizenden stemmen. Hoogstwaarschĳnlĳk is een
groot deel hiervan afkomstig van kiezers uit de agrarische sector. ‘Nee, ik voel niet de druk dat ik verkiezingsbeloftes waar moet maken. Het gaat in het openbaar bestuur altĳd om het afwegen van belangen.
Zoveel heeft de gemeentepolitiek me wel geleerd’,
stelt het kersverse Kamerlid. ‘Maar ik hoop wel dat we
de komende jaren coalities kunnen smeden met partĳen die de sector goedgezind zĳn, om zo samen weer
een toekomstperspectief voor de landbouw in Neder-

Het voerhek is gesitueerd
in de oude stal en is via
een buitenuitloop
bereikbaar voor de koeien
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De melkkoeien zijn
gehuisvest in een
eenvoudige slaapstal

land te schetsen. Daar heeft het de laatste jaren echt
aan ontbroken en die frustratie zit bĳ veel collega’s
hoog’, merkt de veehouder.
‘De politiek kan boeren niet honderd procent hun zin
geven, maar duidelĳkheid en een consistent beleid is
toch wel het minste wat ondernemers van de overheid
mogen verwachten, stelt de gedreven bestuurder
strĳdvaardig. ‘Gelukkig heb ik inmiddels kennisgemaakt met verschillende mensen in de Tweede Kamer
die dat met me eens zĳn. Samen moeten we in de
komende vier jaar iets voor de sector kunnen bereiken’
Hĳ heeft goede hoop dat de landbouw weer een eigen
ministerie krĳgt. ‘Een sector die zo belangrĳk is voor
de economie, de voedselvoorziening en het beheer van
de landelĳke ruimte, verdient dat. Ik heb de indruk
dat voor deze redenering inmiddels wel draagvlak is.
De discussies die ik hoor, gaan in ieder geval meer
over de naam van het ministerie dan over het feit of
het er moet komen’, aldus Von Martels.

Wethouderskostuum en werkkleding
Als het wethouderskostuum en de leren schoenen zĳn
verruild voor werkkleding en rubberlaarzen gaat Von
Martels voor over het erf van het landgoed. Zĳn vrouw
Aimée beheert in een van de bĳgebouwen een bed and
breakfast, zĳn 91-jarige moeder heeft hier haar eigen
woonruimte en een ander deel wordt bewoond door
een gepensioneerd medewerker. ‘Het is een voorrecht
om op deze prachtige plek te mogen wonen en werken’, beseft de geboren jonkheer. ‘Maar het is geen
luxe. Het landgoed heeft een monumentale status en
daardoor zĳn er weliswaar subsidiemogelĳkheden
voor het onderhoud. Maar een groot deel betalen we
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zelf, uit de opbrengsten van de boerderĳ. Dit betekent
dat economie in de bedrĳfsvoering altĳd centraal
heeft gestaan’, aldus de ondernemer, die boer werd in
1983, net voor de invoering van de melkquotering.
De stallen tonen de ontwikkeling van de laatste decennia. Vader Von Martels bouwde al in 1968 een ligboxenstal voor 65 koeien die in meerdere etappes ‘low
budget’ werd verbouwd en uitgebreid tot de huidige
slaapstal met 138 ligboxen. De koeien vreten aan een
lang voerhek in het oude stalgedeelte, dat via een
buitenuitloop bereikbaar is. ‘De laatste paar jaar voor
het einde van de quotering zĳn we al geleidelĳk begonnen met groeien. Op 2 juli 2015 hadden we 103
koeien’, vertelt de veehouder. ‘Met die referentie kunnen we voorlopig wel uit de voeten, zeker omdat twee
jaar geleden de mogelĳkheid zich voordeed om het
jongvee vanaf een leeftĳd van drie maanden onder te
brengen bĳ een buurman die stopte met melken. Zo
kunnen we nu al onze eigen grond en alle fosfaatruimte gebruiken voor het melkvee’, verklaart Von
Martels, ondertussen wĳzend op een dier met een
afwĳkende tekening. ‘We hebben vorige week nog tien
koeien geruild met een veehouder die gebruikmaakt
van de stoppersregeling’, legt hĳ uit.

Vernieuwingen vragen vakmanschap
Nee, de bestuurlĳke loopbaan van Von Martels heeft
vernieuwingen in de bedrĳfsvoering niet in de weg
gestaan. ‘Vorig jaar zĳn we overgestapt naar tmr-voeren’, geeft hĳ als voorbeeld. ‘De stabiliteit van dit voersysteem en de rust voor de dieren spreken ons erg aan.
Alleen de hoogproductieve koeien krĳgen nu nog één
of twee kilo brok in de voerstations. Dat voorkomt
veel onrust’, ervaart de veehouder. ‘We voegen per koe
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‘De politiek kan boeren niet honderd
procent hun zin geven, maar duidelijkheid
is wel het minste wat ondernemers van
de overheid mogen verwachten’
bovendien tien liter water in de mengwagen toe, waardoor een compact mengsel ontstaat waaruit de dieren
niet kunnen selecteren.’ Het nieuwe regime van voeren bevalt erg goed, maar vraagt wel vakmanschap,
ervaart Von Martels. ‘Zo is het bewaken van de tussenkalftĳd extra belangrĳk, omdat koeien die te lang in
lactatie zĳn, gaan groeien in conditie.’
Het actuele rollend jaargemiddelde van het koppel is
ongeveer 9000 kg melk met 4,70% vet en 3,65% eiwit
‘In het verleden hebben we gekruist met jersey en
brown swiss, maar de laatste jaren gebruiken we weer
uitsluitend holsteinstieren. Toch zit de aanleg voor
hoge gehalten er nog vast in’, merkt de veehouder.
Naast het mengsel aan het voerhek halen de koeien op
het landgoed Hessum in de zomer volop vers gras uit
de wei. ‘Ik vind het mooi dat de koeien buiten lopen
en het is, mede dankzĳ de premie voor weidemelk,
bedrĳfseconomisch aantrekkelĳk’, stelt de boer, die
als Kamerlid onmiddellĳk aanvult helemaal niets te
zien in een verplichting. ‘De overheid moet globaal
kaders stellen, maar zich niet tot in detail bemoeien
met de bedrĳfsvoering’, vindt hĳ.

Appjes van Dalfsen naar Den Haag
De komende jaren zal de koeienboer zĳn energie
hard nodig hebben voor het Kamerwerk in Den Haag.
Het bedrĳf mag er niet onder lĳden, vindt hĳ. ‘We
hebben drie zonen van wie er één een agrarische
opleiding volgt. Maar of hĳ geïnteresseerd is in een
overname, is nog maar de vraag’, vertelt de onderne-

mer. ‘Toch zullen we blĳven investeren om het bedrĳf bĳ de tĳd te houden. Groeiplannen hebben we
niet, wel wensen om de bedrĳfsvoering te optimaliseren. De kalveren zĳn nu bĳvoorbeeld nog gehuisvest
in een oud gebouw waar we niet met machines naar
binnen kunnen. Dat willen we graag efficiënter gaan
organiseren.’
Von Martels heeft sinds hĳ wethouder is een vennootschap met de 24-jarige Robert Bloo die, aanvankelĳk
als stagiair, al vanaf zĳn vĳftiende op het bedrĳf actief
is. Het grootste deel van het werk op de boerderĳ rustte de afgelopen jaren op zĳn schouders. Voor Von
Martels was het wethouderspak de meest gedragen
werkkleding, maar drie vaste ochtenden in de week
stond de veehouder nog altĳd zelf in overall in de
melkput. ‘Overleggen doen we vooral via whatsapp.
De hele dag en tussen de bedrĳven door’, vertelt hĳ en
toont op zĳn telefoon de foto’s van een zieke koe
waarover de vennoten op de vroege zondagochtend
nog met elkaar van gedachten wisselden.
Vanaf nu zullen de meeste appjes van Dalfsen naar
Den Haag gaan. Von Martels overweegt een appartementje in de residentie te huren. Bloo krĳgt het op
het bedrĳf nog wat drukker. Alleen op zondagochtend
zal de wekker in huize Hessum nog ouderwets om
kwart over vĳf blĳven rinkelen. ‘Voordat ik ga voetballen, wil ik het stalwerk klaar hebben’, verklaart
Von Martels. Om er met een glimlach aan toe te voegen: ‘Eén keer in de week melken, voeren en voetballen. Dat houden we er voorlopig toch maar in.’ l

Links: Von Martels werkt in
een vof samen met Robert
Bloo. De vennoten
overleggen via whatsapp
ook op afstand veel met
elkaar
Rechts: De melkkoeien
krijgen een tmr-rantsoen
van gras, mais en losse
grondstoffen. Toevoegen
van water zorgt voor een
compact mengsel
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