SERIE DISTRICTEN COÖPERATIE MIDOOST-NEDERLAND

Het hoogste bestuurlijke orgaan van de Coöperatie CRV is de
ledenraad van 87 veehouders. Deze veehouders vertegenwoordigen de leden van de tien districten in Nederland en
Vlaanderen. Wat kenmerkt de verschillende districten? En hoe
kijken bestuurders naar de toekomst? Veeteelt brengt het in
een serie in beeld. Deze keer: district Midoost-Nederland

District Midoost-Nederland in cijfers
aantal leden
aantal mpr-bedrijven
aantal koeien/mpr-bedrijf
rollend jaargem. mpr-koeien

2.111
1.353
95
9.259 4,49 3,63

Gebiedsprocessen

zetten melkveesector
onder druk
Wat er precies gaat gebeuren, weet nog niemand. Maar de gebiedsgerichte
aanpak van het nieuwe kabinet zal veel impact krijgen in het district
Midoost-Nederland. Ondanks de onzekerheid staan jonge boeren in
Overijssel klaar om het stokje over te nemen, waaronder fokkerijliefhebbers
die zich inzetten voor CRV.

H

et district Midoost-Nederland, globaal de provincie
Overĳssel, is in oppervlakte een van de kleinste
districten van Coöperatie CRV. Maar als het gaat om
aantallen koeien, doet het niet voor andere districten onder.
Overĳssel is van oudsher een van de grootste melkveehouderĳprovincies van Nederland. De veedichtheid in deze
provincie is gemiddeld relatief hoog. Tegelĳkertĳd is er veel
variatie in bedrĳven. Zowat alle denkbare grondsoorten zĳn
in het district aanwezig. Van veen- en kleigebieden in het
westen tot droge zandgronden in het oosten.
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‘In Overĳssel liggen in totaal niet minder dan 24 Natura 2000gebieden’, duidt voorzitter Rudie Freriks met één feit de
uitdagingen waar de melkveesector in het district voor staat.
Dat varieert van een groot uitgestrekt nationaal park zoals
de Weerribben tot vier gebieden op de Sallandse Heuvelrug
tot een groot aantal verspreide kleinere gebieden in Twente.
‘De gebiedsgerichte aanpak waarover in het coalitieakkoord
van het nieuwe kabinet wordt gesproken, gaat in ons gebied
veel impact krĳgen’, verwacht Freriks. ‘Er zĳn zeker nog
plaatsen waar ruimte is voor bedrĳfsontwikkeling. Maar er
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zijn ook streken, bijvoorbeeld delen van Twente, waar de
sector zwaar onder druk staat. Als je als jonge ondernemer
in zo’n gebied een toekomst op wilt bouwen, zul je goed
moeten nadenken over wat je wilt. Wil je gaan voor schaalvergroting, dan heeft dat waarschijnlijk als consequentie dat
je moet verplaatsen’, aldus de districtsvoorzitter.
‘Iedereen voelt dat er iets gaat gebeuren, maar niemand
weet nog wat’, verwoordt de melkveehouder uit Luttenberg
de onrust en onzekerheid die veel van zijn collega’s ervaren.
‘Dat langjarig perspectief waar steeds over wordt gesproken,
zien we nog niet.’
Gemiddeld is de bedrijfsvoering in het district Midoost-Nederland intensief. Een groot deel van de gronden is bovendien droogtegevoelig, met als gevolg tegenvallende ruwvoeropbrengsten en magere financiële resultaten in de jaren
2018, 2019 en 2020. ‘Alles wijst erop dat de melkveehouderij
zal moeten extensiveren. Maar hoe ga je die extensivering
financieel rondzetten?’, vraagt Freriks zich af, net als veel
van zijn collega’s in het gebied. Daarbij komt dat ook in
Overijssel intensieve teelten als aardappelen en bloembollen
terrein winnen.

Zakelijk coöperatief
Ondanks alle onzekerheid over de toekomst, staan er ook in
dit district jonge boeren klaar om het stokje over te nemen.
Zo zijn er verschillende Overijsselse jongeren enthousiast
actief in Young CRV. ‘Van oudsher zijn boeren in Overijssel
coöperatief ingesteld’, weet districtsvoorzitter Freriks. ‘Die
instelling is er nog steeds, maar er wordt ook zakelijk naar
de coöperatie gekeken. De producten en diensten van CRV
moeten concurrerend zijn’, geeft hij aan. De melkveehouder
noemt het een gezond uitgangspunt. ‘Onze voorouders hebben de coöperatie tenslotte opgericht uit zakelijke overwegingen. Ze beseften dat ze door samen te werken meer konden bereiken dan ieder voor zich.’
De positie van CRV is in het district Midoost-Nederland beslist niet onaantastbaar. Zo zijn er verschillende inseminatieservicebedrijven in het werkgebied actief. ‘Die gaan soms

Het bestuur van het district Midoost-Nederland, v.l.n.r.: Gabriëlle Steerenberg,
Theo Rolink, Jan Wup, Roelien Overmars, Rudie Freriks, Dolf Veldhuis,
Marcel Meijer en Frank van Rossum

net even brutaler en anders te werk dan CRV. Maar dat
houdt ons scherp’, relativeert Freriks. ‘We hebben een actief
districtsbestuur dat ontwikkelingen goed in de gaten houdt’,
vertelt de voorzitter. ‘Zo zagen we dat concurrenten een
totaalpakket aanboden om veehouders te ontzorgen op het
gebied van vruchtbaarheid. Als bestuur denken wij dan: als
anderen dat kunnen, moeten wij dat ook kunnen. We hebben onze visie doorgespeeld naar het areahoofd. Het is goed
om te zien dat deze signalen uit het veld door de organisatie
ook worden opgepakt.’

Ruimte voor ondernemers blijft
‘Groter zal het aantal koeien in ons district de komende
jaren niet worden’, concludeert de voorzitter met gevoel
voor understatement. ‘Maar ruimte voor ondernemende
melkveehouders zal er altijd zijn. Als CRV deze veehouders
goed blijft bedienen, ligt er in dit district zeker toekomst
voor de coöperatie.’ l

Liefhebberij voor koeien verbindt Overijsselse veehouders
In het district Midoost-Nederland zijn veel
veeteeltstudieverenigingen en fokkersclubs
actief. Ook het aantal fokveedagen is in Overijssel relatief groot. Met name Twente kent
een groep zeer fanatieke fokkers. Zij organiseren onder andere jaarlijks De Twentse After
Summer Show (TASS). ‘Dat is altijd een heel
mooi spektakel’, vertelt Gabriëlle Steerenberg, trouw bezoeker van de TASS. ‘De organisatie doet er alles aan om jongeren bij de
show te betrekken. Met succes. Het evenement trekt veel jonge veehouders, zowel
binnen als buiten de ring’, constateert de
melkveehoudster uit Tubbergen.
Als districtsbestuurder voor CRV steekt ze
zelf veel energie in de organisatie van de
beste boerenmelkkoeverkiezing van Overijssel. ‘Afgelopen september deden daar, verdeeld over drie regio’s, in totaal 90 veehouders aan mee. En het mooie is: daar waren

ook veel veehouders bij die nooit met koeien
naar een keuring gaan’, vertelt ze enthousiast.
‘Omdat voor deze keuring niet alleen het
exterieur telt, maar ook productie, uiergezondheid en vruchtbaarheid, spreekt deze
verkiezing een brede groep veehouders aan’,
denkt Steerenberg. ‘Deelname is bovendien
heel laagdrempelig. De koe hoeft niet gewassen en geschoren te worden en de opnames
worden gewoon thuis gemaakt.’
Voor de prijsuitreikingsavond voor de regio
Tubbergen was op de boerderij van de familie Wenneger-Steerenberg een grote tent
opgezet en een barbecue georganiseerd.
‘Gelukkig kon dat toen nog’, verzucht het
bestuurslid. ‘Die avond was een groot succes.
Zo zie je dat de liefhebberij voor koeien veehouders verbindt. Als districtsbestuur van
Coöperatie CRV dragen we graag ons steentje bij om die verbondenheid te stimuleren.’

De Twentse After Summer Show is een
sfeervol evenement
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