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Je bent boer en hebt uitbreidingsplannen. Buurtbewoners staan meestal niet te springen om
een nieuwe stal naast de deur. Om misvattingen en bezwaren te voorkomen, liet Grefte Vleeskuikens een voorlichtingsfilm maken over de uitbreidingsplannen op hun bedrijf in Ruurlo.
Bedrijfsleider Matthijs Smit heeft het idee dat een open houding positief werkt, maar het effect
is moeilijk te peilen.

Door Marije Wenneke
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Matthijs Smit (27) verhuisde bijna twee jaar geleden met
zijn vrouw Dorien en dochtertje Marjolein van Groningen
naar het Gelderse Ruurlo. Daar is hij bedrijfsleider van een
vleeskuikenbedrijf van Grefte Vleeskuikens BV.
Matthijs: “In Groningen had ik een soortgelijke baan, ook op
een kippenbedrijf. Daar hebben we vijf jaar gezeten. Dorien
en ik hebben beiden geen agrarische achtergrond, maar ik
wist al op mijn vierde dat ik boer wilde worden. Dit is één
van de weinige manieren waarop dat mogelijk is.”
Hoewel het wennen was voor het stel in de nieuwe omge-

ving, hebben ze hun draai behoorlijk gevonden. “Je leert
steeds meer mensen kennen, maar het kost tijd om een
nieuwe vrienden- en kennissenkring op te bouwen. Aan de
andere kant moet je wel, want het is toch dik twee uur rijden naar familie en vrienden in Groningen.”
Volgens goed Achterhoeks gebruik werd buurt gemaakt.
Paul Grefte, Matthijs’ werkgever, ging mee. “We wilden
ons netjes voorstellen en vertellen wat we doen. De buurt
kende de boer die voor ons op het bedrijf zat natuurlijk
goed. Geen wonder dat ze nieuwsgierig waren wie er voor
in de plaats kwam. We hebben later ook nog een feestje
gegeven voor de buren”, vertelt Matthijs.
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Uitbreidingsplannen
Het was niet de laatste keer dat omwonenden op het bedrijf
werden uitgenodigd. Dat gebeurde vorig najaar nogmaals,
maar met een andere reden. Er zijn namelijk plannen om
het bedrijf uit te breiden. In 2010 worden nieuwe dierwelzijnseisen van kracht, waaronder een vleeskuikenrichtlijn.
“Je mag dan minder kuikens op een vierkante meter houden”, legt Matthijs uit. In de praktijk komt dat erop neer dat
een pluimveehouder twee keuzes heeft: Of minder kuikens
houden in de bestaande stallen, of bijbouwen.
Grefte Vleeskuikens koos voor het laatste. Het plan is om
naast de drie kuikenstallen die er nu al staan, een vierde te
bouwen. Daardoor ontstaat er meteen extra capaciteit en
kunnen er in de toekomst 135.000 kuikens worden gehouden, in plaats van de 110.000 nu. “Uitbreiden is noodzakelijk
als je je concurrentiepositie wilt behouden”, aldus Matthijs.

3D film

Matthijs, Dorien en dochtertje Marjolein hebben hun draai gevonden. Op het vleeskuikenbedrijf
en in hun nieuwe buurt.
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Maar het plan om een grote, nieuwe stal te bouwen, blijft
vaak niet onopgemerkt in de omgeving. Dat hoeft ook niet,
bedrijfseigenaar Paul Grefte is juist een groot voorstander
van open communiceren naar buurtbewoners, overheid en
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‘Laat zien wat

je doet’
Zo komt het vleeskuikenbedrijf in Ruurlo er in de toekomst uit te zien. Rechts naast de drie bestaande stallen komt de grote nieuwe stal. Deze is voorzien van de nieuwste technieken.
Door erfbeplanting wordt het bedrijf landschappelijk goed ingepast.

andere belangstellenden. “Met als doel informatie geven.
Laten zien wat we doen en hoe het eruit gaat zien. Om
bezwaren uit de omgeving te voorkomen en goodwill te
kweken bij ambtenaren.”
Er werd een 3D animatiefilm gemaakt over de geplande
bedrijfsuitbreiding. Op de film is te zien hoe de stal eruit
komt te zien, welke technieken erin worden gebruikt en hoe
hij wordt ingepast in het landschap.
Twintig buurtbewoners van de pluimveehouderij bekeken
de film op een informatieavond in oktober. Matthijs: “Praktisch iedereen die we hadden uitgenodigd, is gekomen. De
sfeer was prima. Vooral de boeren uit de buurt waren positief. Zij begrijpen dat je bedrijf moet groeien om verder te
kunnen in de toekomst. Ik weet niet of mensen die tegen de
plannen waren, door de avond zijn bijgedraaid. Misschien
de twijfelaars wel.”

Meedenken
Paul Grefte is minder positief. Hij heeft ervaring met deze
manier van voorlichten en heeft het gevoel dat het niet
veel uithaalt. “Het is niet zo dat nu opeens iedereen staat te
springen om een nieuwe stal. In Ruurlo heeft één buurtbewoner alsnog bezwaar gemaakt. Maar misschien waren dat
er meer geweest als we de film niet hadden vertoond. Dat
weet je niet.”
De pluimveehouders staan wel open voor geluiden uit de
omgeving. Matthijs: “Een veehouder uit de buurt vond het
prima dat we gingen uitbreiden, maar hij vroeg wel of we

dan wat aan de stank konden doen.” Als tegemoetkoming
komt er een luchtwasser op de stal.
“Dat is qua regelgeving niet noodzakelijk”, licht Paul toe.
“Maar we willen graag meedenken en kijken wat mogelijkheden zijn om de plannen voor iedereen aanvaardbaar te
maken. Daarbij zijn er nog niet zoveel pluimveehouders met
een luchtwasser. Dat is een pluspunt. Kunnen we er vast
ervaring mee opdoen.”

‘Voor de buurt zetten we een
luchtwasser op de stal’
Naar de zin
Voor de nieuwe stal in het Ruurlose landschap verrijst, moet
er nog heel wat papierwerk worden afgehandeld. Matthijs
Smit hoopt dat hij volgend jaar in de nieuwe, geavanceerde
stal aan het werk is. Tot dan toe hebben hij en Dorien het
prima naar de zin. Op het bedrijf én in de buurt. De verstandhoudingen zijn prima en dat willen ze graag zo houden.
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Zelf zien hoe de nieuwe stal van vleeskuikenbedrijf
Grefte BV in Ruurlo gaat worden? Ga naar
www.najk.nl/BNDR en bekijk de driedimensionale animatiefilm.
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