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Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden over  
Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan met 
betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen vertelden zij 
improviserend en inspirerend over hun versie van het nieuwste 
Brabant. In deze reeks trendboekjes staan tien betrokken 
Brabanders centraal die met hun verhaal staan voor een  
bredere trend of ontwikkeling. Dit nummer staat in het teken  
van een andere manier van boeren. De boer-ondernemer  
van nu heeft een behoorlijke ambitie en kiest voor de toekomst:  
voor verduurzaming, meer oog voor dierenwelzijn, milieu  
en eerlijke handel. Rob Denissen vertelt over zijn bijzondere 
zoektocht naar een duurzame manier om het boerenbedrijf  
van zijn vader voort te kunnen zetten.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis
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Van oudsher hebben we in Brabant een breed palet aan  
land- en tuinbouwactiviteiten: van akkerbouw tot bosbouw  
en van (glas)tuinbouw tot veeteelt. De Brabantse agrarische 
opleidingen, systemen en processen zijn van wereldklasse  
en een uniek en belangrijk exportproduct. Niet voor niets stelt  
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het in  
haar rapport Naar een lerende economie (2013): Noord-Brabant 
springt er in internationaal perspectief op het gebied van voeding 
zelfs nog meer uit dan op het gebied van hightech. Als het gaat 
om export en buitenlandse investeringen, is de Brabantse 
voedingsmiddelenindustrie zelfs een van de sterkste van Europa. 
Toch lijkt het alsof de sector vaker negatief dan positief in het 
nieuws komt. Vooral de intensieve veehouderij zorgt voor 
spanningen.

Voedsel voor iedereen
De steeds efficiënter wordende voedselproductie heeft vanaf  
de jaren vijftig haar vruchten afgeworpen. Ze zorgde voor 

IN HET NIEUWSTE BRABANT 
GAAN DUURZAAMHEID 
EN VOEDSELPRODUCTIE 
HAND IN HAND. 
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voldoende en kwalitatief hoogwaardig voedsel in Nederland  
en daarbuiten, en meer kinderen uit het boerengezin kwamen 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De intensivering van het 
boerenbedrijf ging hand in hand met de opkomst van de industrie 
en de verstedelijking van Brabant. Lange tijd hield ‘goed  
boeren’ industrialisatie en schaalvergroting in. Dat leverde 
steeds grotere bedrijven en meer en meer milieuoverlast op.  
De samenleving verzet zich al meer dan 30 jaar tegen dat 
industrieel boeren. Maar paradoxaal genoeg zien we dat niet 
terug in het koopgedrag. Consumenten willen betrouwbaar 
maar goedkoop voedsel. En daarmee wordt, indirect, die groot  - 
schalige voedselproductie maatschappelijk ‘goed’gekeurd. 

Een andere voedselcultuur
De laatste jaren zien we in Nederland – en ook in Brabant – 
steeds meer initiatieven rondom voedsel. Meestal kleinschalig, 
maar ook groter. De focus? Duurzaamheid, gezondheid, regionale 
verbindingen en eerlijke handel. Die initiatieven beïnvloeden 
onze eetcultuur en maken meer mensen bewust van voedsel 
en het proces dat daarbij hoort. De tijd lijkt er rijp voor, burgers 
staan ervoor open. En belangrijker nog: die burger laat als 
kritische consument zijn stem steeds luider horen. 

LANGE TIJD BETEKENDE ‘GOED BOEREN’ 
INDUSTRIALISATIE EN SCHAALVERGROTING
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VERANDERINGEN SCHEPPEN
RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN 
VOOR JONGE BOEREN.
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Een andere voedselcultuur

Onze veranderende opvattingen over voedsel scheppen 
ruimte en mogelijkheden voor jonge boeren om het anders 
te doen. Ze hebben ambitie en willen nieuwe wegen inslaan. 
Duurzaamheid betaalbaar maken. En zo de agrarische 
sector van binnenuit vernieuwen. In Brabant staan onder-
nemers op die kringlopen willen sluiten, de waarde van  
hun product willen vergroten of op zoek gaan naar nieuwe 
afzetkanalen. Ze zoeken naar beweging en vernieuwing  
in de sector. Neem ondernemer Kees Aarts, die met zijn 
bedrijf Protix op organische reststromen, zoals mest,  
op grote schaal insecten kweekt. Om daaruit eiwitten  
en vetten terug te winnen en te verwerken in veevoer, 
waardoor minder voer geïmporteerd hoeft te worden  
uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. 
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65.000
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fabrikanten 1.500
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7 MILJOEN
Huishoudens

16,7 MILJOEN
Consumenten

INVLOED IN DE KETEN

BRON: PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING (DEN HAAG, 2013)

Of het initiatief van Sietske Klooster, die een nieuwe  
melk cultuur wil scheppen. Met haar Melksalon bezoekt  
ze festivals en laat ze mensen melk proeven. Om de kijk  
op melk – ‘één pot nat’ – te veranderen en het te zien als  
een bijzonder product, vergelijkbaar met wijn. 

Nieuwe ketens
Deze initiatieven van een nieuwe generatie bevlogen  
boeren en agrofoodondernemers zijn belangrijk: voor de 
verduurzaming van de productie én consumptie van voedsel. 

INVLOED IN DE KETEN
De sterke concentratie in de voedselketen geeft 
inkoopkantoren van supermarkten veel macht.
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Die bottom-up-ontwikkeling prikkelt de sector tot verandering. 
De overheid kan daarbij een handje helpen. De starre keten-
organisatie in de agrofoodsector maakt het namelijk  
behoorlijk lastig om te veranderen. Wil je de omslag van prijs 
naar kwaliteit maken en toch een redelijk inkomen verdienen, 
dan heb je andere verdienmodellen en nieuwe afzetkanalen 
nodig. Dat vraagt om nieuwe vormen van organisatie. Zodat 
alternatieve manieren om voedsel te produceren de ruimte 
krijgen en ‘goed’ boeren een haalbare kaart wordt.
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VRAGEN & 
DILEMMA’S
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De landbouw en veehouderij horen bij ons beeld van 
Brabant. De nieuwe generatie boeren is ambitieus en wil 
vernieuwen en verduurzamen. Dat kunnen ze niet zonder 
een meebewegende overheid.
• Vaak zitten boeren die anders willen produceren ‘klem’  

in de keten. Welke mogelijkheden heeft de overheid om 
succesvolle innovaties in niches van de agrofoodketen  
op te schalen, zodat systeemverandering kan worden 
gerealiseerd? Hoe kan de provincie game changers 
in de agrofood ondersteunen?

• Is er een gemeenschappelijk verhaal denkbaar dat het 
voor gevestigde partijen mogelijk maakt om hun eigen 
belang anders te definiëren?

• Anders boeren hangt samen met een andere eetcultuur. 
Gezond en lekker voedsel is daarnaast een essentieel 
onderdeel in de strijd tegen bijvoorbeeld overgewicht. 
Wat is de voedselvisie en -agenda van de provincie?
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INTERVIEW ROB DENISSEN

Rob Denissen, op Twitter beter bekend als @KoeienRob,  
woont samen met zijn vrouw Lonneke en hun drie kleine 
kinderen in Heukelom, een Brabants gehucht dicht bij 
Oisterwijk. Hij is boer en wil graag de boerderij van zijn vader 
voortzetten. Hij zoekt daarbij buiten de gebaande paden.  
Rob Denissen gelooft niet in schaalvergroting als de enige 
manier om te kunnen voortbestaan. 

Zijn uitgangspunt is een redelijk inkomen creëren. Onder de 
huidige omstandigheden valt dat niet mee, de marges zijn 
smal. Lange tijd heb ook ik gedacht dat kostenbesparing door 
middel van schaalvergroting de enige weg voorwaarts was,  
zegt Denissen. Nu zeg ik: dat is maar één kant van de medaille. 
We kunnen als boeren wel degelijk invloed hebben op de prijs 
van onze producten. Maar daarvoor moeten we wel buiten de 
bestaande keten om. Óf door anders te produceren, óf door  
een andere afzetmarkt te zoeken. 

Boeren is een langzame manier van ondernemen. De melk-
productie verhogen duurt al gauw 2 tot 3 jaar. Even de productie 
aanpassen bij een wegvallende vraag is er niet bij. Ik kan een 

DAARVOOR MOETEN WE WEL 
BUITEN DE BESTAANDE KETEN OM. 
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WE KUNNEN ALS BOEREN 
WEL DEGELIJK INVLOED 
HEBBEN OP DE PRIJS.

koe niet in één keer droog zetten. Veranderingen kosten tijd  
en vragen vaak grote investeringen. En door de economische 
crisis zijn banken erg terughoudend geworden. Boeren zijn 
vermogend – dat staat buiten kijf, zegt Denissen. Maar dat 
vermogen zit vast in die boerderij. Wat we missen is geld om  
te investeren, te vernieuwen. 

Opensource boeren
Rob Denissen is op zoek naar ideeën. Ideeën die verder gaan 
dan de optimalisatie van de productie door schaalvergroting  
en technologische ontwikkeling. Want, zegt hij, de nood-
zakelijke verandering van de agrarische sector gaat echt  
niet uit de sector zelf komen. Ik zoek naar crossovers, naar 
vernieuwing. Hij werkt daarbij graag samen met anderen. 
Positief is hij over Agri Meets Design (2013), waar het initiatief 
voor een ‘opensourceboerderij’ is ontstaan. 

DAARVOOR MOETEN WE WEL 
BUITEN DE BESTAANDE KETEN OM. 
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BRON: MAARTEN HAIJER IN HET NIEUWSTE BRABANT

DAT WE IN DE VEEHOUDERIJ
VOOR EEN OMSLAG STAAN,
IS HELDER. 
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HET ZAL EN HET MOET.
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Samen met Ruigwerk (www.ruigwerk.com) werkt hij aan  
een FARM:LAB op zijn boerderij. Een laagdrempelig platform 
voor innovatie van het boerenbedrijf, gewoon ‘in de schuur’.  
Op die manier wil hij met zijn opensourceboerderij een bijdrage 
leveren aan een circulaire economie. Mede geinspireerd door 
de fablabs die her en der in de steden verrijzen. Ik wil de 
boerderij weer dicht bij de leefwereld van mensen brengen.  
En openstellen voor mensen om nieuwe producten te 
ontwikkelen. Op de boerderij is melk, vlees, ruimte en mest  
die je kunt gebruiken. Alles is mogelijk: gas opwekken uit mest 
of een nieuw zuivelproduct ontwikkelen. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, zegt Denissen. Dit staat nog in de kinderschoenen, 
maar we gaan binnenkort al open. Wie weet wat hier verder 
nog uit voortkomt.

De agrofoodketen zoals we die nu kennen, van boerderij tot 
supermarkt, is extreem gespecialiseerd. Daardoor kan er  
een grote hoeveelheid voedsel van goede kwaliteit tegen een 
betaalbare prijs geproduceerd worden. Een enorm efficiënte 
machine, zegt hij. Het nadeel hiervan is dat ik als boer niet 
meer weet hoe ik mijn eigen melk moet verzuivelen. Hoe ik  
van mijn product een waardevoller product kan maken door  

BOEREN MOETEN WEER ZELF HUN PRODUCT
WAARDEVOLLER MAKEN.  
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er bijvoorbeeld kaas, karnemelk of yoghurt van te maken.  
Een mooi voorbeeld van het zelf waardevoller maken van je 
product is de omschakeling die Ben Bruurs nu maakt, zegt 
Denissen. Bruurs is in Baarschot begonnen met weidegang-
varkens (www.elshorstpuur.nl), naast zijn industriële varkens-
houderij. In 2011 heeft hij de eerste biggen naar buiten gestuurd 
en het vlees dat deze varkens geven verkoopt hij rechtstreeks 
aan de consument. Hij heeft hierdoor én schaal verkleining  
én een goed inkomen kunnen realiseren. Daaraan zie je dat  
de samenleving verandert. Mensen zijn er langzamerhand  
rijp voor en hebben behoefte aan duurzaamheid.

Gesloten kringlopen
De bestaande agrofoodketen is enorm grootschalig en efficiënt. 
Gelukkig is er binnen de keten steeds meer oog voor dieren-
welzijn, milieu en duurzaamheid. Maar wij, als Brabant, zijn  
te klein en te dichtbevolkt om het wereldvoedselprobleem  
op te lossen, zegt Rob Denissen. Dat mag dan ook geen 
recht vaardiging zijn voor de manier waarop we op dit moment 
produceren. We hebben wereldwijd al te maken met een  
scheve verdeling van waardevolle mineralen, zegt hij.  

ZO KUN JE SCHAALVERKLEINING 
ÉN EEN GOED INKOMEN REALISEREN.
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Ons ‘mestprobleem’ is voor andere delen in de wereld  
‘een gebrek aan noodzakelijke voedingsstoffen’. Ik geloof  
dan ook meer in gesloten kringlopen. Niet vooral ‘boeren  
voor export’. Of ‘voeren uit import’. Ik wil boeren in en met  
mijn directe omgeving. We zijn veel te ver van de consument, 
onze afnemers, komen te staan, zegt hij. We kennen elkaar  
niet meer. Er is te veel ruis op de lijn. Wij weten daardoor niet 
meer waar onze afnemers waarde aan hechten. En burgers 
weten niet meer hoe het werkt op een boerderij, hoe melk of 
vlees gemaakt wordt. Ik zou graag zien dat we weer met elkaar 
voor ons voedsel gaan zorgen.

De toekomst
Wat de toekomst gaat brengen weet ik niet, zegt Rob Denissen. 
Ik richt me nu samen met mijn compagnons op het FARM:LAB. 
Met Pasen (2015) wordt onze (rauwe) melktap geopend als ook 
het wandelpad dat langs de weilanden van de boerderij loopt. 
Ook een website is in de maak. Ik hoop op deze plek aan de 
rand van Oisterwijk en midden in de samenleving een blijvend 
mooi bestaan voor mij en mijn gezin te realiseren. 

Mocht je meer willen weten over Rob, het FARM:LAB en  
zijn boerderij, dan kun je Rob volgen op Twitter: @KoeienRob,  
of via www.boerderijuitje.nl en www.klasseboeren.nl. 
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BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

HET IS TIJD OM 
VAN DIALOOG OVER 
TE GAAN NAAR ACTIE. 

BRON: GEDEPUTEERDE YVES DE BOER




