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

‘Laten we meer
reclame maken’
Bezoekers

‘Natuur-inclusief boeren
wordt onze basis’
In het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland heeft Jasper
Meerkerk de leiding over Boerderij Eben-Haëzer. Zijn ouders,
werknemers en hulpboeren van de zorgboerderij onder
steunen hem daarbij. Jasper heeft een missie: de mensen
meer betrekken bij het boerenbedrijf. “Laten we reclame
maken voor onze mooie sector.”

H

alverwege de vorige eeuw
stond in Nieuw-Lekkerland
een klein melkveebedrijf met
twintig koeien. De bewoners
van toen zouden hun ogen uitkijken als
ze zouden zien wat er nu rondloopt:
naast 65 melkkoeien, meer dan vijftien
soorten dieren en tientallen hulpboeren.
Dit is Boerderij Eben-Haëzer, waar anno
2021 nakomeling Jasper Meerkerk,
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zoon van Arie-Jan en Anneke, de leiding
heeft. In 2013 werd hij mede-eigenaar
en in de loop der jaren neemt hij steeds
meer over van zijn ouders. Ze werken
nog dagelijks mee op het bedrijf, maar
wonen er niet meer. “Op mijn achttiende
gingen mijn ouders het huis uit”, grapt
Jasper die nu samen met zijn echtgenote Petra op het erf woont. Ook zij werkt
mee in het bedrijf.

IN CIJFERS

65

melkkoeien
(verschillende rassen
zoals Holstein, Fleckvieh, Montbeliarde
etc.) en een groeiend
aandeel vleeskalveren
en pinken.
Vele hobbydieren:
schapen, geiten,
varkentjes, eenden,
emoes, kalkoenen,
kippen, konijnen,
cavia’s, dromedaris
Sjonnie

32
HA grasland
en 8 HA maisland
9 FTE in dienst
50 hulpboeren
5
slaapkamers voor
maximaal 11 loges

Speciale missie
Jasper wil meer dan boer zijn. Naast echtgenoot van Petra is hij ondernemer, agrariër
en zorgboer. Hij zet zich met hart en ziel
in voor de vele hulpboeren, zoals hij de
cliënten van de zorgboerderij noemt: de
kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke en/of sociale beperking
die meehelpen op en rondom de boerderij.
Hij heeft nog een speciale missie: de sector
dichter bij de mensen brengen. Hij schuwt
de media daarbij niet en kwam al aan het
woord in het Reformatorisch Dagblad, op
Radio Rijnmond en dronk een kop koffie
met – inmiddels demissionair – minister
Carola Schouten.
De sector had al veel eerder van zich
moeten laten horen, vindt hij. ”Wij boeren
hebben ons de afgelopen veertig jaar vooral
gestort op melkproductie, maar zijn daarbij
vergeten ons verhaal te vertellen. En we
hebben juist zo’n mooi verhaal! Ons werk
gaat over dierverzorging, dierenwelzijn, kwaliteitsproducten en biodiversiteit. Laten we
meer reclame maken voor onze mooie sector. Kom van je eiland en vertel dat verhaal!”

Zelf haalt hij de buitenwereld letterlijk binnen. Dagelijks komen er twintig hulpboeren over de vloer. Daarnaast zijn bezoekers welkom; tijdens een open dag of
zomaar als ze langsfietsen en dromedaris
Sjonnie of een van de andere hobbydieren
die op boerderij Eben-Haëzer wonen willen aaien. Soms komen de bezoekers van
ver: ooit bezocht een overheidsdelegatie
uit Myanmar de boerderij. Ze waren diep
onder de indruk van de Nederlandse aanpak. Dat sterkte hem in het idee dat de
Nederlandse melkveehouderij een goed
verhaal heeft. Dat verhaal deelt hij ook
regelmatig via social media. Er is zoveel
te zien en te beleven rondom het erf,
vindt hij. Een blik op zijn twitteraccount
bevestigt dat. Daar zie je beelden van het
nest van de tureluur, de koeien die voor
het eerst de wei ingaan, de fruitbomen
die in bloei staan, kikkers die floreren in
de sloten rondom zijn land. Ook meldt
hij zijn deelname aan prachtlint en een
pilot van prachtsloot, een initiatief in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden om
de omgeving nog aantrekkelijker te maken
door planten, struiken en bomen te zaaien
of planten en zo natuurlijke parels in het
landschap te creëren. Het toont aan hoe
belangrijk Jasper het vindt bij te dragen
aan biodiversiteit.

PR-campagne

en de vorig jaar vernieuwde stal heeft een
warmtepomp.

Lokale productie
Zolang hij zich kan herinneren, is het
bedrijf al leverancier van Vreugdenhil. “Ik
waardeer de relatie met Vreugdenhil, de
persoonlijke benadering. Ze komen langs,
luisteren naar mijn verhaal en nemen mij
serieus.” Een kritisch denker blijft hij wel.
“Ik ben erg vóór lokale productie en met
mij velen. Ik ben benieuwd hoe Vreugdenhil over deze trend denkt.” Dat Jasper
de trend toejuicht, blijkt onder meer uit
een nieuw product dat hij in de (lokale)
markt wil zetten: VUN.NU. VUN staat voor
Vlees Uit Natuurgebieden en is rundvlees
van eigen boerderij. Volgens Jasper een
mooie manier om de consument nog
dichterbij te halen. Hier heeft hij grote
plannen mee. “Natuur-inclusief boeren
wordt nog meer de basis van ons bedrijf.
In onze stal is ruimte voor meer dan
130 koeien. Deze ruimte wordt nu maar
gedeeltelijk benut. Wij gaan een melkrobot wegdoen en in het gedeelte wat dan
vrijkomt, gaan wij onze kruisling-kalveren
opfokken. Die willen we als vleesvee gaan
verkopen. Een deel van het vlees willen
we gedeeltelijk via ons eigen webshop
VUN.NU verkopen. Heeft hij verder nog
plannen voor de toekomst? “Jazeker, de
Zorgboerderij verder professionaliseren en
een volière bouwen.”

Maar om als sector het verhaal echt goed
over te brengen, is meer structuur en
meer samenwerking nodig. “Er zijn veel
mooie losse initiatieven, maar die moeten
we bundelen in een goede PR-campagne.
Dat kan best, zeker als we bereid zijn als
sector, bijvoorbeeld via de NZO, daarin te
investeren. Laat melkveehouders die dat
willen en kunnen daaraan meewerken,
liefst tegen een vergoeding. Een goede
campagne kan ons imago sterk verbeteren en kan ook overbrengen dat verduurzaming een prijs heeft en dat die prijs
niet alleen door de boeren kan worden
betaald.” Over verduurzaming gesproken,
daarin heeft Jasper al flink in geïnvesteerd. De zorgboerderij is van het gas af
dankzij een hout gestookte verwarming,
op de daken liggen 1.717 zonnepanelen
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