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Vooruitboeren in Voorst

Het regeerakkoord toont een grote 
ambitie voor de klimaat- en land-
bouwtransitie. Wordt het voor boe-
ren innoveren, extensiveren, ver-
plaatsen of stoppen? Tijd voor een 
gesprek met de boer zelf, aan de 
eigen keukentafel, in de gemeente 
Voorst. Een open, anoniem gesprek 
met een agrarische coach, waarbij 
de boer het onderwerp bepaalt. De 
gemeente Voorst wil meedenken 
met de individuele boer, en aan 
het werk gaan met de oogst van de 
keukentafelgesprekken. 

Grote uitdagingen en 
veranderingen
In de aanloop naar de keukenta-
felgesprekken spraken we enkele 
boeren om te horen wat zij hiervan 
vinden. Lucie van Maanen, bijvoor-
beeld. Lucie is samen met haar man 
Jan eigenaar van een melkveebedrijf 
in Terwolde. 

Koeien melken op vruchtbare grond, 
dat wilde de familie Van Maanen uit 
Barneveld graag. In de Gelderse Val-
lei was er door de stadsuitbreiding 
geen ruimte meer voor hun var-
kens- en pluimveebedrijf. Ruimte 
om koeien op goede grond te hou-
den, dat leek de familie van Maanen 
een toekomst met perspectief. In 
1993 vonden ze hun nieuwe boer-
derij in Terwolde. Een eeuwenoude 
plek in de buurt van de IJssel. En 
met voldoende ruimte op de vrucht-
bare rivierklei. De ouders van Jan 
verhuisden ook mee. Op Hoeve De 
Wellinkhof groeien de vier kinderen 
van de familie van Maanen op. Zoon 
William denkt serieus na over het 
overnemen van de boerderij.

De samenwerking met de gemeen-
te Voorst is goed, vertelt Lucie van 
Maanen. “Het is altijd beter el-
kaar te kennen en de weg te we-
ten naar de mensen die je vooruit 
kunnen helpen. We gaan dan ook 
zeker meedoen aan een keuken-
tafelgesprek met een agrarisch 
coach, zoals de gemeente dat gaat 
organiseren.”

Lucie zet in op verbinding met de 
samenleving: “Het is jammer dat wij 
in ons land als boeren minder gezien 
en gewaardeerd worden. Terwijl we 
zulk goed, vers, gezond en betaal-
baar voedsel maken. In de schijf van 
vijf horen zuivel en vlees echt thuis. 
Er zitten belangrijke bouwstoffen in. 
Vroeger had iedereen wel een boer 
in de familie of kennissenkring. 
Met een kleiner aantal boeren en 
een meer gesloten bedrijfsvoering 
hebben we minder contact met de 
markt en de consumenten. Dat vind 
ik spijtig. Je wilt als boer graag in 
gesprek met mensen over wat je doet 
en waarom. Een beetje waardering 
en begrip heb je ook nodig. Net als 
in de hele samenleving werken wij 
ook steeds meer op het eilandje van 
het eigen bedrijf. Daarom zijn wij lid 
geworden van ‘IJsselvallei Boert en 
Eet Bewust’ (IJBEB), een netwerk van 
boeren in onze regio die de verbin-
ding met de samenleving en burgers 
opzoekt. Wij spannen ons in voor een 
duurzame bedrijfsvoering en orga-
niseren activiteiten op onze boer-
derijen. Zoals een leuke fietsroute 
met iets lekkers voor onderweg, iets 
dat we zelf produceren. Het zijn klei-
ne, maar erg populaire, activiteiten 
waarmee je toch de gesprekken over 
voedselproductie op gang helpt. We 
zijn nu met een groep van 37 boeren 
en tuinders. De verbinding met de 
samenleving is leuk, maar ook het 
feit dat we als groep boeren samen 
kunnen optrekken”.

Een andere manier om voedsel dich-
ter bij de consument te brengen is 
educatie op de boerderij. Lucie: “Ik 
ben educatieboerin geworden en 
aangesloten bij een netwerk in onze 
regio: ‘Boerenwijs’. Ik heb een trai-
ning gevolgd in ‘belevend leren’, 
ons bedrijf is veilig ingericht en ik 
heb een BHV-training gedaan. We 
doen er alles aan om schoolkinde-
ren en andere groepen te ontvangen 
en hen kennis te laten maken met 
ons bedrijf, ons landschap en de 
dieren. Daar begint de waardering 
voor voedsel uit de buurt. Net als 

natuureducatie is voedseleducatie 
belangrijk, zeker nu we steeds on-
gezonder eten en leven. Gemeente 
Voorst steunt ons in ons werk met 
Boerenwijs, daar zijn we blij mee!”

Jan van Maanen vult aan: “Als je 
niets doet gebeurt er ook niets. 
Het nieuwe coalitieakkoord heeft 
grote ambities. De uitdagingen zijn 
groot, ook voor ons als boeren. Het 
is goed te weten wat onze speel-
ruimte is. Daarom is een gesprek 
met een agrarisch coach prima. Het 
levert altijd iets op. We moeten als 
boeren met alle betrokken partijen 
naar een toekomst met perspectief. 
Dat een gemeente mee wil denken 
met ons als ondernemers, dat vind 
ik belangrijk”. 
Het mestvraagstuk is lastig vertelt 
Jan: “Wij zijn afhankelijk van de mest-
wetgeving uit Den Haag en Brussel, 
en die is steeds onzeker. Dat onze 
bodem te veel stikstof zou bevatten 
is nog steeds niet goed onderbouwd. 
Onze koestal hebben wij gebouwd 
volgens de normen van Maatlat 
Duurzame Veehouderij. Het is een 
stal met lagere milieubelasting, en 
maatregelen voor diergezondheid en 
dierwelzijn. Nu wordt de norm weer 
bijgesteld. De wetgeving gaat sneller 
dan dat boeren hierop kunnen aan-
passen. Op een gegeven moment is 
dan de rek eruit. We zijn onderne-
mers en we willen weten waar we aan 
toe zijn. Je investeert voor de lange 
termijn. Innovatie kost veel geld en 
dat moet je terug kunnen verdienen. 
In de verhouding landbouw en natuur 
moeten we de juiste balans zoeken 
en niet te ver doorslaan. Weidevol-
gels zitten op boerengrond, daar zit 
leven in de bodem. En nergens in de 
wereld kun je zo goed voedsel ver-
bouwen als hier”. 

Jan en Lucie willen graag meer be-
tekenen op het gebied van duur-
zame energie: “Ik heb naar een 
kleine windmolen van zo’n 15 
meter hoog gekeken. Maar dat kan 
nog niet uit. Zo’n molen is mooi in 
te passen in het landschap. Voor 
grote molens is er te veel weer-
stand. Een punt van zorg is dat het 
steeds droger wordt en daar moe-
ten we als boeren ook op inspelen. 
Dat doen we in deze regio samen 
met het waterschap door water te 
bufferen. Al met al denk ik dat we 
genoeg onderwerpen hebben voor 
een keukentafelgesprek!”

Informatie over de keukentafelge-
sprekken: www.voorst.nl/keukenta-
felgesprekken  ■

Warmetruiendag op vrijdag 11 februari 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Elk jaar gaan we met het Kli-
maatverbond Nederland ener-
gieverspilling te lijf. Dit doen 
we met de grootste klimaatactie 
van Nederland: de Warmetrui-
endag! Samen bieden we een 
feest van klimaatoplossingen 
voor iedereen. Zet 'm alvast in 
uw agenda: dit jaar vieren we 
op vrijdag 11 februari 2022 al-
weer de 16e Warmetruiendag. 

Een extra warme trui.
Meedoen is simpel: zet de ver-
warming lager, trek een extra 
warme trui aan en bespaar 6% 
energie en CO2 per graad. Als 

heel Nederland op 1 dag 1 graad 
lager stookt, besparen we 6,3 
miljoen kilo CO2. Doen we dat 
een heel stookseizoen lang, dan 
besparen we samen maar liefst 1 
megaton CO2.
 
Fotowedstrijd: 
Diegene die de leukste, gek-
ste of mooiste foto in stuurt 
maakt kans op één van de Dop-
per Thermosflessen. Zet uzelf of 
een ander, of sta samen, in the 
picture met uw warme trui(en) 
aan. Vergeet niet de thermo-
staat iets lager te zetten! Stuur 
uw foto (eventueel met goed 
verhaal) uiterlijk 16 februari naar  
duurzaam@voorst.nl o.v.v.
Warmetruiendag.

Meedoen als bedrijf/
organisatie?
Kijk op www.warmetruiendag.nl/
doe-mee/businesscase en tel 
uit uw winst. Met de business-
case heeft u inzicht in 3 soorten 
winst, specifiek voor uw bedrijf: 
de maatschappelijke, de financi-
ele en de klimaatwinst. ■ 
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Gratis hulp van OV-ambassadeurs 

De provincies Gelderland, Fle-
voland en Overijssel vinden het 
belangrijk dat iedereen veilig en 
gemakkelijk met het openbaar 
vervoer kan reizen. Daarom ge-
ven de OV-ambassadeurs (55+ 
vrijwilligers) gratis uitleg aan leef-
tijdsgenoten over het reizen met 
de trein en de bus. 

Telefonisch spreekuur
Bent u 55+ en heeft u vra-
gen over het openbaar ver-
voer? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel  
038 – 303 70 10. De telefonische 
spreekuren zijn op maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 uur tot 
12.00 uur, dinsdag en donderdag 
van 13.30 uur tot 15.00 uur en 
maandag en woensdag van 18.30 
uur tot 20.00 uur 

Reizen met het OV 
Heeft u al een tijdje niet meer 
met van het openbaar vervoer 
gebruik gemaakt? Of gaat u voor 
de eerste keer met het openbaar 
vervoer reizen? Neem dan deel 
aan de interactieve online infor-
matiebijeenkomst op woensdag 

16 februari 2022 of dinsdag 
15 maart 2022. De informatie-
bijeenkomst begint om 13.30 
uur en duurt maximaal een uur.

Online 
informatiebijeenkomst
Via een onlineverbinding legt een 
OV-ambassadeur, aan een klein 
groepje deelnemers, stapsgewijs uit 
hoe u een OV-chipkaart aanvraagt en 
hoe u de OV-chipkaart in het open-
baar vervoer gebruikt.
Deelnemers hebben een telefoon, 
tablet of computer nodig, met ca-
mera en microfoon. Na aanmelding 
via e-mail 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
of telefonisch via 038– 45 40 130 
ontvangen deelnemers een inlog-
code. Na deze bijeenkomst bestaat 
de mogelijkheid om een afspraak 
te maken met de OV-ambassadeur 
voor uitleg op het station, en het 
maken van een proefreisje onder 
begeleiding. Deelname is gratis. 
De deelnemer betaalt alleen zijn 
reiskosten. 

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur   ■


