“Ontzorgen past bij ons”
Berkhof BV neemt een belang in Greenferm en stapt daarmee in de mestverwerking
Willem Berkhof, directeur transport en mesthandel bij Berkhof BV, komt over als een nuchtere, praktische ondernemer. Het is zijn
kracht, maar tegelijkertijd heeft hij ontzorgen hoog in het vaandel staan en klopt er een agrarisch hart. Die combinatie leidde
tot een verrassende stap. Berkhof trok Greenferm vlot en is straks ook mestverwerker.
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Hoewel Berkhof in de mestsector - en in de regio Gelderland
- een gevestigde naam is, kwam het bedrijf recent pas echt in
het voetlicht te staan door de overname van Greenferm. Het
is één van de projecten die vandaag de dag standaard worden genoemd als zijnde de hoop voor de mestverwerking.
Komt de mestverwerking in Oost-Nederland op gang en kan
er een substantieel volume worden verwerkt, dan is de kans
groot dat de ophaalbijdrages voor mest gaan dalen, is de
overtuiging van velen. Berkhof gelooft in mestverwerking,
als antwoord op de problemen in de mestmarkt. Eén uitspraak in het gesprek is tekenend voor deze cumelaondernemer, die misschien slechts indirect verbonden is aan de
agrarische sector, maar wel heel begaan is met het wel en
wee van de veehouders. “Ik heb een agrarisch hart.”
Tot 2016 was de binding met de agrarische sector nog sterker via het agrarisch loonwerk. Daar is Berkhof in 2015 mee
gestopt. “Dat was geen makkelijke beslissing, maar het paste
niet meer binnen het bedrijf”, zegt hij. De beslissing was
zeker lastig omdat de ouders van Willem het bedrijf begonnen met agrarisch loonwerk. “Toch weet ik zeker dat mijn
vader het met deze beslissing eens zou zijn geweest.”

Kwaliteit leveren
De normen en waarden die Berkhof hanteert, zijn het resultaat van de opvoeding. Ontzorgen is daarvan een belangrijk
onderdeel, waarbij kwaliteit en eerlijkheid de boventoon
voeren. “Waaruit dat blijkt? Toen we nog actief waren in het
agrarisch loonwerk vroegen klanten bijvoorbeeld vrijwel
nooit naar de prijzen. Het was voldoende voor hen om te
weten dat het werk werd gedaan en dat we een bepaalde
kwaliteit leverden.”
Die drang om te helpen heeft er ook voor gezorgd dat Berkhof hoofdaandeelhouder van Greenferm is geworden, maar
daar gaat wel een nuchter sausje overheen. Zo is Berkhof
heel stellig dat er aan helpen een grens zit. “Je wilt mensen
helpen, maar je kunt ook te veel willen helpen. Je moet uiteindelijk wel zelf blijven bestaan.”
Dat hij is ingestapt in Greenferm en nu 75 procent van de
aandelen bezit, geeft aan dat Berkhof vertrouwen heeft in
de verwerking. Het is het resultaat van jaren zoeken naar
mogelijkheden om dit rendabel te doen. Daarvoor heeft hij
al een vergunning voor de locatie Scherpenzeel om daar
mestverwerking op te zetten.

Stukje idealisme
Hij noemt het ook een stukje idealisme. Zo gelooft hij er heel
sterk in dat wanneer elke veehouder een deel van zijn mest
laat verwerken de problemen in de mestmarkt aanzienlijk

verminderen. “Daarom willen we zo snel mogelijk beginnen
met het verwerken van mest, zodat uiteindelijk de prijs voor
de veehouders omlaag kan.”
Begin 2019 wordt in Apeldoorn begonnen met de bouw van
Greenferm, waarna de verwerking rond het einde van de
zomer operationeel moet worden. Dat het doorgaat, is te
danken aan Berkhof, die het financiële plaatje uiteindelijk
rond wist te krijgen. “Een aantal aannames binnen de
business case bleken niet te kloppen. Deze zijn inmiddels
aangepast en dat heeft de basis gevormd voor de prijs
stelling die nu wordt gehanteerd.”
Berkhof legt uit: “In grote lijnen komt het erop neer dat de
oude contractprijs blijft bestaan, maar dat er een fosfaat
toeslag wordt berekend over de aan te leveren mest. Met
deze vergoeding kan Greenferm de afzet van de dikke fractie
bekostigen. Greenferm ging er in het verleden van uit dat de
dikke fractie gratis zou kunnen worden afgevoerd, maar dit
bleek niet de werkelijkheid. De nu gehanteerde tariefstelling
is duidelijk en transparant.”
De veehouder betaalt een poortprijs, met daar bovenop de
transportvergoeding, en vervolgens betaalt hij nog een fosfaattoeslag. “In werkelijkheid maakt dat geen verschil met de
huidige toestand. De veehouder voert nu ook mest af en
koopt achteraf VVO’s in. Bij Greenferm betaalt hij de werkelijke
verwerking en hoeft hij dus geen VVO’s meer te kopen, wanneer hij het deel van zijn verwerkingsplicht laat verwerken.”
De aanpassingen waren nodig om de mestverwerking financieel rendabel te maken. Een boeiend verhaal om aan de
veehouders te vertellen. “Ik heb er toen voor gekozen om in
een zaal vol veehouders mijn persoonlijke verhaal te vertellen. Daarmee stel je je kwetsbaar op, maar op een dergelijk
moment is het belangrijk dat je laat zien wat je doel is en dat
dit anders is dan alleen geld verdienen.”

Naam: Willem Berkhof (48)
Geschiedenis: het bedrijf werd in 1976 opgezet door de ouders van Willem.
In de beginjaren was het bedrijf vooral actief in het agrarisch loonwerk. Daar
kwamen jaren later het grondverzet en in 1984 de mestdistributie bij. Ongeveer
twee jaar geleden stopte het bedrijf met agrarisch loonwerk. In datzelfde jaar
zijn ook drie broers uit de directie getreden.
Plaats: Scherpenzeel
Werkzaamheden: mestdistributie en aannemerij
De reden dat Berkhof in dit nummer staat: dankzij Berkhof kan volgende
jaar worden begonnen met de bouw van Greenferm, een mestverwerkings
installatie in Apeldoorn. Zonder het ingrijpen van Berkhof was de bouw waar
schijnlijk niet doorgegaan. Daarmee laat het bedrijf zijn kracht zien.
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Gezondere mestmarkt
De contracten die Greenferm afsluit met veehouders hebben een duur van tien jaar. Een periode waarin veel kan veranderen. “De veehouders, ook op een behoorlijk grote afstand, die een contract hebben afgesloten, doen dat omdat
ze erin geloven dat verwerking een gezondere mestmarkt
gaat opleveren. Dit houdt in: een markt met prijzen op een
beter hanteerbaar niveau. Uiteindelijk profiteert de hele sector ervan. Een gezonde markt is voor zowel de veehouder
als voor de akkerbouw noodzakelijk, omdat beide sectoren
elkaar nodig hebben. Er worden nu veel kilometers gereden
met uiteindelijk veel water. In de duurzaamheidsgedachte
en met het oog op de CO2-uitstoot kan dit efficiënter.”
De noodzaak om verwerking op gang te brengen is hierbij dominanter dan de inzet van techniek. Het is de reden
waarom de ondernemer zich eerst volledig gaat richten op
Greenferm. “Apeldoorn is uniek, omdat we hier niet te maken hebben met concentraat en minder afhankelijk zijn van
de markt”, vertelt hij. Er zal worden gewerkt met een bestaande techniek, die al op diverse plaatsen operationeel
is. “We gaan eerst op deze manier beginnen en willen dan
verder ontwikkelen, omdat mestverwerking waarschijnlijk
steeds weer nieuwe inzichten vraagt.”

Geen overhaaste beslissing
Er is hier absoluut geen sprake van een overhaaste beslissing
om zo snel mogelijk wat te kunnen doen aan de situatie in
de mestmarkt, stelt hij. “Dan had ik al eerder moeten investeren in Scherpenzeel. Daar doen we voorlopig echter niets
met de vergunning. Die was gebaseerd op de productie van
kunstmestvervangers.”

“Verwerking gaat een gezondere
mestmarkt opleveren”
Bij alles wat Willem doet is daar aan de ene kant de nuchtere,
zakelijke kant. Het transport, dat was wat Berkhof in 2016
wilde hebben toen hij betrokken raakte bij Greenferm. “Zou
het niet doorgaan, dan was er geen probleem. Gaat het wel
door, dan is dat een goede kans”, zegt hij daarover. In de loop
van de tijd is het echter meer geworden dan een kans om
meer rendement binnen te halen.
Hij hoopt nu dat hij eindelijk ook een echte mestverwerking
van de grond krijgt, waarmee hij de veehouderij helpt om
de kostprijs te verlagen. Waar andere initiatieven doorgaans
stranden in de vergunningsfase wordt hier een stap gezet.
Dat is de andere, meer ideologische kant van deze ondernemer. Berkhof hoopt dat over een aantal jaren kan worden
gezegd dat dit een heel goede stap is geweest en dat nuchterheid en ideologie zijn samengegaan en goed uitpakken
voor zowel het bedrijf van Berkhof als voor de veehouderij.
TEKST: Herma van den Pol
FOTO: Anjo de Haan
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ONDERNEMERSKRACHT
Wat is je beste ondernemersbeslissing van de
laatste vijf jaar geweest?
“Ik hoop dat we op termijn kunnen zeggen dat dit de over
name van Greenferm is geweest. Dat weten we nu nog niet,
want dat moet zich nog gaan uitwijzen.”

Waar ben je door het ijs gezakt, wat had je
achteraf gezien absoluut anders moeten

doen?
“Voordat we stopten met het agrarisch loonwerk hebben
we alle voor- en tegenargumenten tegen elkaar afgewogen
om een goede beslissing te nemen en hebben we dit op een
bewuste manier gecommuniceerd richting het personeel
en naar de klanten. Waar ik echter geen rekening mee had
gehouden, was de reactie van de kinderen. Toen mijn vijf
jarig zoontje, nadat hij gehoord had dat we stopten met
agrarisch loonwerk, zei dat hij nu nooit meer mee kon rijden,
raakte me dat heel erg.”

Hoe sta je zelf in de lokale omgeving.
Wat merken ze van je, behalve het werk dat je
doet?
“Wij staan bekend om het ontzorgen. Dat gebeurt op meer
dere gebieden. Zo kreeg ik van een oude klant, voor wie we
vroeger het agrarisch loonwerk deden, terug dat hij nu moet
nadenken. Bij ons was het vanzelfsprekend dat wanneer er
werd gebeld om te maaien ook alle opeenvolgende activitei
ten werden gepland. Dit uit zich ook in de mestdistributie en
andere zaken die we ondernemen.”

Wat is de kracht van jou als persoon?
“Doen wat je zegt. Betrouwbaar zijn, maar je ook kwetsbaar
durven op te stellen. Ik heb een agrarisch hart. Het draait
uiteindelijk om de vent en de tent.”

Waar dacht je tien jaar geleden anders over?
“De verhouding werk en privé zou ik anders moeten aanpak
ken. Meer tijd met het gezin doorbrengen. Door het over
lijden van mijn vader is me dat wel duidelijk geworden. Ik
probeer dat nu wel, maar het lukt nog niet altijd.”

Waar moet de cumelasector veel meer kracht
tonen?
“Veel ondernemers zijn met name druk bezig met de kick van
het werk en service te verlenen. Dit kan soms ver gaan. Zo
ver dat het financiële resultaat te weinig aandacht krijgt. Om
te blijven bestaan, is dit echter wel enorm belangrijk. Ons
motto is daarom ook: wij willen het graag goed doen voor
de leverancier en de afnemer, maar willen onszelf daarbij
niet vergeten.”

