DE VISIE VAN NIEK GROOT WASSINK

Niek Groot Wassink melkt samen met zijn
ouders en broer 240 koeien in Rekken.

Over passie
en ambitie
Het is op dit moment voor de hand liggend om deze column te
wijden aan de uitdagingen die de sector nu voor zich heeft liggen. Ik denk dan aan de zogenaamde I&R-fraude, fosfaatrechten
en onduidelijkheid omtrent derogatie.
De dagelijkse bijna nietszeggende nieuwsberichten over deze
onderwerpen zijn niet vrolijk noch hoopgevend en brachten me
onlangs bij de gedachte over de essentie van het boer zijn. Mijn
zoontje van vier jaar oud vroeg me onlangs: ‘Papa waarom ben jij
een boer?’ ‘Nou… dat doe ik om geld te verdienen, zodat we
dingen kunnen kopen voor jullie’, hoorde ik mezelf zeggen.
Tijdens het hardlopen dacht ik hier nog eens over na en kwam
erachter dat het antwoord natuurlijk niet helemaal waar is. Er zit
veel meer achter. Een kennis van me, hij is zelf ondernemer,
maakte recent de opmerking: ‘Als boeren echt goed geld zou
opleveren, dan werd ik ook een boer!’ Dat is een rake opmerking.
De basisgedachte van boer zijn is inderdaad niet om op eenvoudige wijze snel geld te verdienen, maar is gebaseerd op passie.
Passie die vaak is doorgegeven en aangewakkerd wordt van
generatie op generatie. Als ik naar mezelf kijk, en ik denk dat ik
voor veel anderen kan spreken, dan zijn passie voor het vak, het
ondernemen, de liefde voor de dieren en de verbinding met de
natuur de belangrijkste redenen om boer te zijn.
Iedereen bepaalt daarbij zijn eigen ambities. Het kan gaan
om kleine doelen die je wilt behalen, zoals een hogere
stikstofefficiëntie of verlenging van de levensduur van de
veestapel. Maar ook om grotere ambities die te maken
hebben met strategische bedrijfsaanpassingen, zoals
aankoop van grond, fosfaatrechten of het bouwen
van een stal. Of het bepalen van een andere richting met het bedrijf. Uiteindelijk zal het gaan om
ambities die gevoed worden door passie. Als
deze passie ook zorg draagt voor het gezinsinkomen, dan is boer zijn gewoon de mooiste
baan die er is!

‘De basisgedachte van
boer zijn is niet om
snel geld te verdienen,
maar is gebaseerd op passie’
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