ONDERNEMENDEBOERIN
boerin: Karin Harink-Oude Luttikhuis • leeftijd: 40 •
partner: Huub Harink (45) • kinderen: Sepp (10), Liz (8) en
Yvon (5) • woonplaats: Langenbach • bedrijf: 120 koeien
met 150 ha gras en akkerland (40 ha eigendom, rest pacht)
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‘Geëmigreerd?

e, we zijn gewoon verhuisd’

‘Je hebt altijd een keus, hoe lastig ook.’ Als ervencoach hield Karin Harink die boodschap
regelmatig voor aan boeren. Zelf stonden Karin en haar man Huub twee jaar geleden ook
voor zo’n afweging. ‘Blijven we in Tubbergen en weten we dat we over een paar jaar geen
boer meer zijn? Of gaan we hier weg en blijven we boer?’ Ze hakten de knoop door en
vertrokken. In het Duitse Langenbach hervonden ze ‘skik’ in het boeren.
TEKST INGE VAN DRIE
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‘H

erzlich willkommen’ staat op een bordje bij de voordeur.
En op de keukentafel staat de ‘Kaffee mit Kuchen’ al
klaar. Karin Harink-Oude Luttikhuis (40) laat haar bezoek zich
snel thuis voelen. Sinds de zomer van 2018 vormt het Duitse
Langenbach de thuisbasis van Karin en haar gezin. Met een
kaartje op een bierviltje laat Karin de ligging zien. Het mini-dorpje met 28 inwoners ligt op 150 meter hoogte, tussen Keulen en
Koblenz, in het Westerwald, precies tussen het Sauerland en de
Eifel. ‘Gemoedelijk en gezellig. Dat was de eerste indruk die we
kregen toen we hier op 14 februari 2018 voor het eerst gingen
kijken’, vertelt Karin met een Twents accent. De heuvelachtige
omgeving, de ligging tussen de riviertjes de Sieg en de Dill, het
deed haar denken aan haar geboortegrond. ‘Net het glooiende
Twente tussen de Regge en de Dinkel.’
Dat ‘thuisgevoel’ is voor Karin belangrijk, zo had ze gemerkt
in de zoektocht naar een bedrijf. ‘We hebben ook in NoordDuitsland bedrijven bekeken. Wel dertig stuks misschien. Daar
zaten echt mooie bedrijven tussen, maar in het vlakke landschap voelde ik me niet thuis. Ik was elke keer zo blij als we bij
De Lutte weer de grens overgingen.’
In Langenbach, op zo’n drie uur rijden van Twente, voelde dat
anders. Toen ook de gebouwen en de grond in orde bleken
– een andere belangrijke voorwaarde, zeker voor man Huub
– was de koop snel beklonken. Amper een half jaar na die eerste kennismaking was de emigratie een feit. ‘Al gebruik ik dat
woord emigratie zelf nooit’, biecht Karin op. ‘Ik zeg altijd dat we
verhuisd zijn. Naar Zeeland ben je vanuit Twente toch ook drie
uur onderweg?’

Boer blijven of stoppen?
In de keuken ligt een afscheidsboek met foto’s uit Tubbergen voor het grijpen. Karin pakt het erbij en laat een foto zien
van hun oude bedrijf, net buiten de bebouwde kom van het
Twentse dorp. De familie van Karin boerde er al tachtig jaar.
Huub en Karin molken er negentig koeien. Maar vooruitgang
boeken was lastig op deze plek. ‘We hadden door uitbreiding
van het dorp nog maar drie hectare eigen grond, de overige 18
hectare was pacht’, vertelt Karin. ‘We werkten keihard, maar het
leek alsof we steeds voor anderen aan het werk waren. Onze
bedrijfsvoering was intensief. Technisch draaiden we als een
tierelier, maar we moesten veel rekenen. We moesten de pacht
betalen, voer aankopen en mest afvoeren. Het ene jaar ging het
financieel goed, het volgende jaar leverden we in. Dat compenseerde elkaar, maar per saldo kwamen we niet vooruit. Dat was
best frustrerend.’
Toen Huub op een avond mopperend uit de stal kwam, wist
Karin dat er iets moest gebeuren. ‘We stonden voor een keus:
blijven we in Tubbergen en weten we dat we over een paar jaar
geen boer meer zijn? Of gaan we weg en blijven we boer?’
Toen kort daarop haar duo-collega Martine – ze werkten beiden
als agrarisch accountmanager bij de Rabobank – haar baan
opzegde, besloot Karin impulsief hetzelfde te doen. ‘Als ik stop,
dan hebben we tijd om uit te zoeken wat we willen met onze
toekomst’, zo was haar idee.
Met haar ouders deelde ze als eerste haar besluit. ‘Mijn moeder,
die op dit bedrijf is opgegroeid, zei meteen: “Dat moet je doen.”

‘We hebben echt weer
“skik” in het boeren
gekregen hier’
Dat had ik helemaal niet verwacht, maar het gaf me een superopgelucht gevoel.’

Keukentafelgesprekken
Door het opzeggen van haar baan ontstond ruimte voor een
zoektocht, die ook verrassende dingen opleverde. Zo ontdekte
Karin in gesprek met de gemeente over de toekomst van hun
bedrijf een leemte. ‘Voor het midden- en kleinbedrijf had de
gemeente een ondernemerscoach om leegloop in het dorp te
voorkomen. Maar voor boeren bestond zoiets helemaal niet.
Terwijl het voor de leefbaarheid van het platteland heel belangrijk is om met boeren in gesprek te gaan.’
Samen met oud-collega Martine sprong ze in dat gat en creëerde zo haar eigen werk als ervencoach, een initiatief dat nu op
meer plekken in Overijssel wordt opgepakt. Samen bezochten
ze boeren om in gesprek te gaan over hun toekomst. ‘Dat sparren met boeren vond ik altijd al het mooiste van mijn werk bij de
Rabobank. Helpen met zoeken door vragen te stellen en vooral
te luisteren: waar wil een ondernemer met zijn bedrijf naartoe?
Wat heeft hij nodig om zo’n plan uit te voeren? Vaak begint
het bij het zetten van de eerste stap. Gewoon doen! Prachtige
gesprekken vond ik dat. En tegelijk zetten die keukentafelgesprekken als ervencoach mij ook aan het denken over onze
eigen toekomst.’
Voor Huub stond vast dat hij boer wilde blijven. Karin wist dat
ze geen neventak wilde starten op het bedrijf, zoals een camping of een zorgboerderij. ‘De boerderij is juist mijn rustpunt.
Als ik contacten wil, dan zoek ik die daarbuiten op. Ik ben altijd
actief geweest, bij het AJK bijvoorbeeld en bij de basketbalvereniging.’
En zo hakten Karin en Huub de knoop door om te emigreren.
Een keus waar ze geen spijt van hebben. ‘Als we in Nederland
waren gebleven, waren we met die twee droge zomers achter
elkaar nu waarschijnlijk al geen boer meer geweest.’
Boeren en boerinnen die zelf twijfelen over de toekomst van
hun bedrijf, raadt ze aan dat vraagstuk niet uit de weg te gaan.
‘Blijf nadenken en ga niet stilstaan. Kruip niet in de slachtofferrol. Je hebt altijd een keus, hoe lastig het ook lijkt. Houd het
roer zelf in handen om te voorkomen dat er voor je wordt gekozen’, zegt Karin, die met die boodschap twee jaar geleden tot
‘Beste boerenpitcher van Nederland’ uitgeroepen werd.

Spierpijn
Niet dat het in Duitsland meteen allemaal van een leien dakje
ging. Er was achterstallig onderhoud, de administratie was niet
bijgehouden en tot overmaat van ramp moesten de eigen Ne-
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‘Anderen denken
misschien: “Wat een

pruttel.” Maar je moet
juist de kansen zien’

de hele familie ingeladen. Toen heb ik de koeien afgemeld
bij I&R en ben ik met de financiële boekhouding in de auto
gesprongen. Om vijf uur ’s middags arriveerden de koeien,
om vier uur ’s nachts waren ze allemaal voor de eerste keer
door de robot geweest.’
Van die eerste weken herinnert ze zich nog de spierpijn. De
ligboxenstal ligt een stuk lager dan het woonhuis en de jongveestal, aan de overkant van de weg. ‘Al dat klimmen was ik
helemaal niet gewend; het kostte me soms moeite om weer
boven te komen.’

Waar haal je wc-papier?
derlandse koeien tot vier keer toe in quarantaine. ‘Huub wilde
heel graag onze eigen veestapel meenemen. Daar heeft hij tien
jaar aan gewerkt. Maar in Duitsland zijn de gezondheidsregels
strenger. Steeds testten er weer dieren positief. Daardoor heeft
Huub wekenlang heen en weer gependeld tussen Tubbergen
en Langenbach. Daar zat ik dan in m’n eentje in Duitsland
met drie jonge kinderen en een bedrijf met zestig tot zeventig
Duitse koeien en bijbehorend jongvee. Gelukkig had dit bedrijf
twee robots en kregen we supergoede hulp van de oud-eigenaren en de buren, zowel in Tubbergen als in Langenbach.’
Toen na de vierde keer alle koeien negatief testten, viel er
een last van haar schouders. De dag waarop de koeien naar
Langenbach kwamen, op 9 oktober 2018 – de dag dat haar
moeder 65 werd – staat in haar geheugen gegrift. ‘’s Morgens
hebben we de koeien gemolken en daarna hebben we ze met

Het uitzoeken hoe alles werkt in Duitsland kostte in het begin
ook veel energie. ‘In Twente was het een geoliede machine.
Hier moet je overal zelf achteraan. Waar vinden we een goede
dierenarts bijvoorbeeld of waar laten we kuilmonsters onderzoeken. Privé speelde dat net zo goed: bij welke winkel haal je
bijvoorbeeld wc-papier?’, lacht Karin.
Haar dagen waren daarnaast, zeker in het begin, voor een
groot deel gevuld met schoonmaken en opruimen. ‘Poetsen,
poetsen en nog eens poetsen. Er zijn wat flessen Dasty doorheen gegaan. En er was hier niet eens een bezem op het
bedrijf’, verzucht Karin, die ook de administratie doet en als
‘taxichauffeur’ optreedt om de kinderen naar hun hobby’s en
sporten te brengen.
Op het bedrijf zorgden Huub en Karin voor een slimmere indeling. Ook investeerden ze al snel in een voermengwagen en

18

db02-ondernemende boerin.indd 18

09-04-20 15:06

kwamen er een mestschuif in de stal. Langzaam maar zeker
kregen Huub en Karin de boel op de rit. Het celgetal, dat bij
aankomst boven de 400.000 cellen per milliliter lag, was al binnen een maand gedaald tot onder de 200.000. Ook de productie toonde al snel een stijgende lijn en na een half jaar waren
ook alle inseminaties en drachten weer netjes in beeld.
‘Anderen denken misschien: “Wat een pruttel”, zegt Karin. ‘Maar
je moet juist de kansen zien en er niet te veel bij nadenken. We
wisten dat we hobbels en beren tegen zouden komen op onze
weg, maar die gaan we samen aan. Positief blijven, stap voor
stap en er gewoon voor gaan. We hebben nu 150 hectare voor
120 koeien. We kunnen ons eigen krachtvoer verbouwen en
zijn zelfvoorzienend voor eiwit. We hebben het gevoel dat we
nu eindelijk zelf aan de knoppen kunnen draaien en niet steeds
afhankelijk zijn van anderen. We hebben echt weer “skik” en
passie in het boeren gekregen hier.’

Nog nooit zoveel gebarbecued
Sociaal hebben ze ook hun draai gevonden. ‘We hebben nog
nooit zoveel gebarbecued met buren als vorig jaar’, glimlacht
Karin. Ook nam ze het initiatief om een avond voor verpachters
te organiseren. ‘We hebben alle verpachters, zo’n tachtig in
totaal, uitgenodigd in het dorpshuis. Zo konden we kennismaken met iedereen en onszelf voorstellen. Dat bleek een
goede zet’, vertelt Karin, die waar ze kan ook uitdraagt waar
het voedsel vandaan komt. ‘Dat is hier net zo belangrijk als
in Nederland.’

In Duitsland kregen ze zelfs de burgemeester op bezoek, die
hen persoonlijk verwelkomde. ‘Dat voelde als een enorme
waardering. Die hebben we in Nederland lang niet gevoeld.’
Ook de onderlinge verstandhouding met de melkveehouders
in de buurt is goed en Karin ontmoet één keer per jaar andere
Nederlandse boerinnen die in dit gebied van Duitsland wonen.
Die contacten met anderen zorgen er mede voor dat ze tot nu
toe nog geen last heeft gehad van heimwee. ‘Soms vraag ik me
af: komt dat nog? Aan de andere kant: als je iemand mist, bel je
die persoon op of je gaat erheen. Je kunt er altijd wel iets van
maken’, zo klinkt Karin nuchter.
Wat ze het meest mist aan Nederland behalve het Nederlandse
brood? Karin denkt even na en noemt dan de gesprekken in de
melkstal. ‘Tijdens het melken ontstonden de beste gesprekken.
We hadden in Nederland bewust voor een gastouder aan huis
gekozen. Zo kon ik samen met Huub melken. Dat gaf zoveel
rust in de kop’, geeft Karin aan. Ze noemt het een vorm van
investeren in jezelf, die ze ook anderen aanraadt. ‘En dat moet
je niet pas doen op het moment dat het overloopt.’
Natuurlijk is het ook jammer dat ze niet zomaar meer op de koffie kunnen bij hun familie en vrienden. ‘Maar als we er zijn, hebben we ook echt qualitytime. Dan maakt iedereen echt tijd voor
ons.’ Bovendien hebben ze als gezin nu meer tijd voor elkaar,
merkt Karin. ‘We zijn meer op elkaar aangewezen en kunnen de
kinderen mooi bij het bedrijf betrekken. Vroeger had ik nog het
idee dat ik overal bij moest zijn. Dat is nu minder. We hebben
meer rust en dat voelt goed.’
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