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Daan Kerkdijk (rechts) uit Hellendoorn en Koob Russcher uit Staphorst doen mee aan het project Route 2050.

maar hoe krijg je meer bekend-
heid? Zou ik met asperges moe-
ten beginnen, ik noem maar wat.”
Een eigen agrarisch bedrijf is 
altijd zijn doel geweest. „Kame-
raden die net als ik ook niet van 
de boer komen, hadden ook dat 
ideaal. Die werken nu meestal in 
de bedrijfsverzorging. Dat is later 
niks voor mij denk ik. Ik ben het 
liefst buiten aan het werk. Lekker 
op de trekker zeg maar, op mijn 
eigen bedrijf.”
Er zijn nu 15 deelnemers inge-
schreven maar er zijn maximaal 
30 jonge boeren en boerinnen 
welkom. De start is 1 oktober, de 
afsluiting begin maart. Projectlei-
der is Lilian van Uhm van Stimu-
land (tel. 06-30188800).

„Voorlopig is mijn doel een ge-
zond familiebedrijf met ongeveer 
100 tot 120 koeien. Er zijn afgelo-
pen jaren hier veel dingen veran-
derd, maar wat heb ik nodig om 
ook nog boer te zijn in 2050. Dat 
wil ik graag ontdekken.”
De jongere Kerkdijk werkte af-
gelopen jaren onder meer bij een 
mechanisatiebedrijf, een vaste 
plantenkwekerij en een melkvee-
houder. Toen de plantenkwekerij 
de vestiging in Hellendoorn stop-
te, was dat de prikkel om het idee 
voor een eigen onderneming wer-
kelijkheid te laten worden. Op dit 
moment volgt hij een opleiding 
op de HAS in Dronten. 
Eén van de bedrijven waar hij 
werkt, is een melkveehoude-
rij. „Die boer maakt geen gekke 
sprongen en wacht de storm lie-
ver eerst af, maar zijn wereld is 
soms wat klein. Ik ben zelf een 
mensen-mens, kijk graag verder 
en wil een netwerk opbouwen 
en met mensen omgaan. Ik teel 
aardappelen voor lokale afzet, 

met jouw bedrijf, wat is jouw vi-
sie? Maar het is alleen een kleine 
wereld als je altijd maar op dat 
bedrijf werkt. Weet je alles wat er 
om je heen speelt? Ik heb onder 
meer in het AJK-bestuur gezeten. 

Dan merk je hoeveel inspiratie 
je haalt uit een sociaal netwerk. 
Ik las over dit project en heb me 
opgegeven. Om het netwerk dat 
je er door zult krijgen met al die 
mensen die je willen steunen, 
maar die ook andere ideeën heb-
ben en die je aanzetten tot andere 
keuzes. Want het gaat niet alleen 
maar om technische cijfers waar 
je het in gesprekken met andere 
boeren al zo vaak over hebt.

Hellendoorn – Een groter 
netwerk opbouwen. Uit de 
eigen agrarische bubbel ko-
men. Je laten inspireren wel-
ke kansen er komende jaren 
voor jouw bedrijf er zijn. Daan 
Kerkdijk uit Hellendoorn en 
Koob Russcher uit Staphorst 
gaan vanaf oktober meedoen 
aan het project ‘Route 2050’. 

Initiatiefnemer is het OAJK 
(Overijssels Agrarisch Jongeren 
Kontakt). Het is een vervolg op 
‘Boer van de Toekomst’ in 2018 
en 2019 met goed bezochte bij-
eenkomsten voor jonge boeren. 
De bezoekers werden aan het 
aan het denken gezet over de 
toekomst van hun bedrijven. Sti-
muland gaat nu samen met Ra-
bobank en Spoar-Countus in op-
dracht van het OAJK aan de slag 
met ‘Route 2050’.  
Daan Kerkdijk, 22 jaar, en Koob 
Russcher, 34 jaar, hebben zich 
al aangemeld. Op het eerste ge-
zicht zijn de verschillen groot. 
De jonge Kerkdijk moet zelf een 
agrarisch bedrijf van de grond af 
opbouwen (al waren zijn beide 
opa’s veehouder). Met een halve 
hectare aardappelen (voor de 
huisverkoop) en pioenrozen zijn 
de eerste stappen gezet. „Een ei-
gen akkerbouwbedrijf waar de 
teelt van pioenrozen centraal 
staat met als nevenactiviteit aard-
appels en groenten voor lokale 
afzet”, zo omschrijft hij zijn toe-
komstideaal.
Russcher (met vrouw en twee 
jonge kinderen) is al verder op 
het ondernemerspad. Na het 
overlijden van zijn ouders heeft 
hij sinds vorig jaar hun melkvee-
houderij met ongeveer 100 koeien 
(en 56 hectare in eigendom of ge-
pacht) overgenomen. „Een inten-
sieve periode waarbij ik van veel 
mensen veel steun heb gekregen 
en veel heb geleerd”, zo blikt hij 
terug op de afgelopen jaren. De 
Staphorster heeft zich bewust in-
geschreven bij ‘Route 2050’.
„Je moet als boer een stip aan de 
horizon hebben. Waar wil je heen 

‘Waar wil je heen met jouw bedrijf?’
OAJK-project ‘Route 2050’ voor jonge boeren en boerinnen in Overijssel start in oktober

Je moet als boer 
een stip aan 
de horizon hebben

Tekst: Lauk Bouhuijzen

groot. Als commissie worstelen 
we daar mee, maar het moet wel 
vaststaan of de schade door een 
vergunde wateronttrekking is 
ontstaan. Dat zijn lange en com-
plexe processen. In Wierden zijn 
we nu bezig met een herziening 
van de schadevergoeding. Daar 
informeren we alle betrokken 
boeren ook.” Omdat deze on-
derzoeken complex zijn en veel 
tijd kosten, is onlangs op de site 
van de commissie (www.bij12.nl/
acsg) een speciale infographic ge-
plaatst met alle stappen in de hele 
procedure. Geluk was namens de 
VVD Statenlid in Zeeland en Ka-
merlid (woordvoerder landbouw) 
en dijkgraaf van waterschap Hol-
landse Delta. Hij was daarvoor 
akkerbouwer in Schuddebeurs 
op Schouwen-Duiveland. 

zijn, of door de onttrekking van 
grondwater. Dat doen wij op een 
volstrekt onafhankelijke wijze 
met onze eigen deskundigen, op-
geleid in onder meer Wageningen 
en Delft. Daar kunnen de boeren 
echt op rekenen.” 
Op dit moment is de commissie 
bezig met 38 projecten in Neder-
land waarvan 60 procent land-
bouwgerelateerd is. „Denk niet 
alleen aan de hoge zandgrond zo-
als in Twente maar ook aan veen-
weidegebieden waar schade aan 
funderingen ontstaat. Ik woon 
zelf op Schouwen-Duiveland, 
daar is helemaal geen zoet water 
en dan zie je echt plekken met 
heel veel droogteschade. In heel 
Nederland is de schade enorm 
groot. Je praat over drie opeen-
volgende droge jaren. Als er dan 
ook nog grondwateronttrekkin-
gen zijn, dan zijn de problemen 

„Dat is echt een misvatting. Wij 
hebben een wettelijke taak, op-
gedragen door het Rijk aan de 
provincies om een onafhanke-
lijke commissie in te stellen die 
op verzoek van een schadelijder 
een advies opstelt over de hoogte 
van eventuele schade door grond-
water onttrekking, of soms ook 
schade bij vernatting door grond-
water.”  
Hij vervolgt: „Het is een feit dat 
afgelopen jaren zeer droge jaren 
waren en er veel schade is ont-
staan aan gewassen. Het maakt 
de problematiek groter als er dan 
ook nog drinkwater in een gebied 
wordt onttrokken. Wij zijn ons als 
commissie daar zeer goed bewust 
van. Er moet echter goed nage-
gaan worden of de schade wordt 
veroorzaakt door de hevige ver-
damping, dat kan zo maar 6 of 7 
millimeter per dag of zelfs meer 

Wierden - De Advies Com-
missie Schade Grondwater 
(ACSG) werkt volstrekt onaf-
hankelijk. „Zij maakt gebruik 
van de kantoren van de 
provincies (BIJ12), maar het 
secretariaat en de commissie 
werken totaal zelfstandig van 
de provincies”, zegt voorzitter 
Jan Geluk. 

Hij reageert op opmerkingen van 
Wierdense boeren in een arti-
kel in Vee & Gewas twee weken 
geleden over grote schade door 
grondwaterwinningen van Vitens 
in dit gebied. De boeren zetten 
vraagtekens bij de onafhanke-
lijkheid van de commissie omdat 
deze bij de provincies (via BIJ12) 
is ondergebracht. 
Geluk is het daar niet mee eens. 

‘We zijn onafhankelijk, daar kan de boer op rekenen’
Voorzitter Jan Geluk van de Advies Commissie Schade Grondwater;

Overijssel
Asbestsanering
CDA Overijssel wil weten of de 
asbestsanering in deze provincie 
in een impasse is geraakt sinds 
het asbestverbod door de Eer-
ste Kamer is weggestemd. CDA-
fractievoorzitter Bouwien Rutten 
vraagt GS duidelijkheid over be-
richten dat er nauwelijks meer 
gesaneerd wordt. In juni namen 
Provinciale Staten van Overijs-
sel unaniem een motie aan voor 
het openstellen van een geactua-
liseerde regeling ‘Asbest eraf, zon 
erop’ waarbij de aanleg van zon-
nepanelen wordt gecombineerd 
met het verwijderen van asbest. 
Het CDA wil weten wat er na die 
motie is gedaan.

Hengevelde
Eyes on Animals
Dierenwelzijnsorganisatie Eyes 
on Animals heeft samen met Je-
roen van den Hurk (sectorspe-
cialist Food & Agri Rabobank) 
een bezoek gebracht aan Grefte 
Vleeskuikens in Hengevelde. Alle 
partijen noemen het een goed 
gesprek. „Het was begrip over 
en weer, niet het welles-nietes 
standpunt”, aldus Van den Hurk. 
Hij was de initiatiefnemer van het 
bezoek. Madelaine Looije van de 
dierenorganisatie was onder de 
indruk van wat Grefte liet zien. 
Eigenaar Paul Grefte vond het 
bezoek geen probleem. „Het is 
goed dat je ook eens met mensen 
in gesprek bent die anders den-
ken dan jij.”

Zwolle
Vergunning
De bezwaarschriften van Fauna- 
en Vogelbescherming tegen de 
vergunning voor het afschieten 
van ganzen op landbouwgrond 
in en rond Overijsselse Natura 
2000 gebieden zijn door GS afge-
wezen. De vergunning geldt voor 
de komende winter. Volgens GS 
biedt de vergunning ‘een optima-
le balans’ tussen de bescherming 
van diersoorten en de schadebe-
strijding. Ook een bezwaarschrift 
van LTO Noord werd afgewezen. 
Dat was een specifi ek bezwaar 
gericht op het beheer van de kol-
gans in De Wieden.

Overijssel
CDA landbouw
De Overijsselse gedeputeerde 
Eddy van Hijum vindt dat het 
landelijke CDA meer moet opko-
men voor het belang van de agra-
rische sector voor de economie. 
Van Hijum zegt dat in een inter-
view op de CDA-site. De wereld 
heeft volgens hem de innovatieve 
en duurzame agrofoodsector in 
Nederland hard nodig om 10 mil-
jard mensen te kunnen voeden in 
2050. „We hebben de kennis én 
de oplossingen om de landbouw 
verder te verduurzamen. Oost-
Nederland is een proeftuin van 
innovatieve en duurzame land-
bouw, met Foodvalley (Wagenin-
gen) als epicentrum.”
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