BEDRIJF IN BEELD
Op bezoek bij één van de leveranciers
van Vreugdenhil Dairy Foods.

‘Mijn zoons
hebben nieuwe
ideeën, dat is
mooi om te zien’

Nieuwe generatie zoekt
naar verbinding
IN CIJFERS
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Bij de familie Pellikaan is de toekomst van hun
melkveebedrijf een terugkerend onderwerp van gesprek.
Alle drie zoons werken op de boerderij en zijn ambitieus.
Zoon Aart neemt deel aan het leiderschapsprogramma de
Oogst van Overmorgen, op initiatief van Vreugdenhil.

D

e boerderij ligt aan het
Merwedekanaal in de buurt van
Hoogblokland, een dorp op
de grens van Zuid-Holland en
Utrecht. Klokslag tien uur in de ochtend
staat in huize Pellikaan het ontbijt klaar.
Het melken zit erop en alle familieleden
schuiven aan de keukentafel voor boterhammen met kaas, ham en zoet beleg.
“Voordat het melken begint, eet ik alleen
een koek”, glimlacht Anton Pellikaan, die
samen met zijn vrouw Alie en kinderen
Dirk (29) en Aart (23) de boerderij runt.
De jongste zoon Rien (18) gaat twee
dagen naar school en werkt drie dagen
in de week bij een ander melkveebedrijf.

Drie melkbeurten
Alle menskracht is nodig, want de boerderij van de familie Pellikaan heeft meer
dan tweehonderd koeien en er zijn drie
melkbeurten per dag. “We zijn in 2015
van twee naar drie melkbeurten gegaan”,
zegt Dirk, die tien jaar geleden toetrad tot
de maatschap. “De koe is een gewoonte
dier en raakt snel gewend aan een
nieuwe routine.” En het is goed voor de
gezondheid van de koe. “Het grootste
nadeel is voor onszelf”, grijnst Dirk. “Het
kost ons meer tijd en we staan ’s avonds
om tien uur nog te melken. Het is alleen
te doen als er voldoende arbeidskracht
beschikbaar is, anders moet je er niet aan

beginnen.” Maar het loont, want de melkproductie is van 9.300 liter per koe naar
11.500 liter per koe (per jaar) gegaan.

Weidevogels
Naast een hoge melkproductie staat ook
het natuurbeheer centraal. “Een kwart
van ons land komt ten goede aan weide
vogelbeheer”, zegt Aart, die vorig jaar
in de maatschap stapte. In het voorjaar
laat de familie een aantal hectares van
het land onderlopen met water voor
de weidevogels. En dat heeft nut, want
de kuikens van grutto’s, kieviten en tureluurs vinden er veel kleine beestjes en
insecten. “Wel hadden de kuikens het
dit voorjaar zwaar, omdat er door de
droogte en kou minder voedsel voor ze
was”, vertelt Dirk.

Twaalf koeien
Vader Anton luistert met trots naar het
verhaal van zijn zoons. Hij nam in 1995 de
boerderij van zijn vader over, die in 1959
in Hoogblokland met twaalf koeien begon.
Het bedrijf leverde toen al melk aan (de

voorloper van) Vreugdenhil. In 1992
trouwde hij met Alie en samen breidden
ze het bedrijf verder uit. “Vorig jaar hebben
we een nieuwe melkstal gebouwd. Door
een samenwerkingsverband met mijn neef
kwamen er nog veertig koeien bij.” In de
jaren negentig toen Anton begon, ging het
er heel anders aan toe. “Dierengezondheid en duurzaamheid waren vroeger
minder van belang dan tegenwoordig. We
houden nu allerlei kengetallen bij, zoals
antibioticagebruik. Mijn zoons zijn zich
daar heel bewust van. Ze zijn van een
andere generatie, hebben nieuwe ideeën
en dat is mooi om te zien”, zegt hij.

Leiderschapsprogramma
Zoon Aart gaat binnenkort weer naar
school; hij had de eerste twee jaar op de
Aeres Hogeschool in Dronten al afgerond
en vervolgt zijn studie om de vierjarige
opleiding te voltooien. Daarnaast reageerde hij op een oproep van Vreugdenhil
om zich aan te melden aan ‘de Oogst
van Overmorgen’, een leiderschaps
programma om zelf veranderingen in
gang te zetten in je bedrijf, netwerk of
maatschappij. Aart: “Ik ben de jongste
van een groep deelnemers met verschillende achtergronden; er zijn, naast

boeren, bijvoorbeeld ook medewerkers
van gemeentes en ministeries. Eerst kijk
je dieper naar jezelf en welke rol je kunt
spelen, van daaruit onderzoek je samen
met de groep wat we kunnen bedenken
voor de toekomst van het landbouw- en
voedselsysteem. We zien nu dat boer
en overheid uit elkaar worden gedreven,
wij gaan op zoek naar verbinding. Dat
kan alleen door goed naar elkaar te luisteren. We staan voor grote opgaves in de
voedseltransitie. Met de stikstofcrisis en
een oorlog die de wereldmarkt verstoort,
is het nog belangrijker om te zoeken
naar mogelijke oplossingen die misschien
al bestaan, maar die wij nog niet toe
passen.” Ook in huize Pellikaan is de toekomst onderwerp van gesprek. “Diep in
mijn hart wil ik dat onze zoons op termijn
elk hun eigen bedrijf hebben. Maar dat is
misschien niet haalbaar, ook omdat de
overheid ons geen zekerheid kan geven”,
zegt Anton.

Komende jaren
Zowel Aart als Dirk hebben de ambitie om
het melkveebedrijf van hun ouders over
te nemen. Maar hoe dat er in de praktijk
uitziet, daar zijn ze nog niet uit. “Meer
kapiteins op een schip kan wrijving geven,
omdat je misschien ieder een andere
koers wilt varen”, zegt Dirk. “We hoeven
nu nog niet te beslissen wie de boerderij
overneemt”, vult Aart aan. “De komende
jaren zijn om te ontdekken hoe het samen
gaat en hoe we de toekomst zien. Dat er
veranderingen komen, weten we zeker.
Je kunt je er wel druk over maken, maar
wij proberen erop in te springen. Het is
beter om daarin voorop te lopen dan er
als laatste bij aan te haken.”
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