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

moet af. Voor onze beroepsgroep is het
risico groter dan gemiddeld.”

Corné van der Hoog: “Met dieren
werken is een voorrecht”

“Voor veilig werken
kun je je best doen”
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat heeft Corné van der Hoog,
melkveehouder in Oud-Alblas, zelf ondervonden. Hij verloor zijn vader op
jonge leeftijd door een ongeluk op de boerderij. Ondanks het verlies
trok het boerenleven en nu is hij elke dag in de stal te vinden.
Corné staat sinds dit jaar op eigen benen.
Tien jaar runde hij samen met zijn broer
Jan de boerderij, maar vorig jaar besloot
zijn broer te stoppen. “Het drukke boeren
leven en zijn zin om iets nieuws uit te
gaan proberen waren daarvoor de aanleiding. Op onze samenwerking kijk ik met
plezier terug. En ook nu staat hij nog altijd
klaar om te helpen, mocht dat nodig zijn.”
Dierengek
Corné twijfelde niet lang en besloot de
boerderij voort te zetten, want het vrije
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leven beviel hem goed. “Het werk biedt
veel afwisseling en elk seizoen is anders.
‘s Zomers ben je veel buiten op het land
en in de winter meer in de stal. Ik kan
daarvan genieten en verder ben ik altijd
een dierengek geweest. Dat ik elke dag
met dieren mag werken, zie ik als een
voorrecht.”
Het werk doet hij samen met zijn moeder,
die ook op de boerderij woont. Zijn vader
verloor hij op negenjarige leeftijd. Vader
was in de stal aan het werk, waarna
er mogelijk iets mankeerde aan de

voermachine. Hij stapte uit de trekker,
vermoedelijk om te kijken wat er mis was,
en werd gegrepen door het draaiende
gedeelte van de voermachine, die nog
aanstond. Met fatale gevolgen.
Deze gebeurtenis heeft grote impact
gehad op Corné. “Ik ben me er nu meer
bewust van dat het fout kan gaan. Je
werkt met grote en soms zware machines
met vaak draaiende delen. En ook koeien
kunnen soms even onberekenbaar zijn.
Daarnaast is de werkdruk op sommige
momenten gewoonweg hoog. Het werk

Bijna-ongeluk
Corné let altijd goed op als er andere
mensen op het erf lopen. “Ik kijk goed uit
en probeer gevaarlijke situaties uit te sluiten. Openstaande mestkelders bijvoorbeeld. Ik vind dat gevaarlijk, want er kan
iemand invallen. Als ik een kwartiertje weg
ben om een vracht mest weg te brengen,
gooi ik het luik erop. Dat is me aangeleerd
en zoiets probeer ik ook consequent te
doen.”
Zelf maakte Corné onlangs nog een bijnaongeluk mee. Hij was een koe aan het
bekappen, met een eenvoudige klauwbekapbox die op de boerderij staat. “Ik
wilde er een zweer uitsnijden en, ondanks
dat ik vrij goed licht had, keek ik nog even
wat dichterbij of ik het goed genoeg had
weggesneden. Toen haalde de koe, die
nog wat speelruimte had, uit en trapte in
mijn gezicht. Je schrikt je kapot, want als
ik vijf centimeter dichterbij had gestaan,
had het weleens slechter afgelopen kunnen zijn.”
Het veiligst is dat je met z’n tweeën
werkt, vertelt Corné. “Eigenlijk is het bij
grotere bedrijven veiliger, want daar loop
je met meer mensen rond. Bij kleinere
bedrijven ben je vaak alleen. Als het dan
misgaat, is er niemand die je kan helpen.
Dat gebeurde ook bij mijn vader en toen
er iemand kwam, was het al te laat.”

De overheid en de zuivelbranche besteden
veel aandacht aan veiligheid. Een goede
zaak, vindt Corné. Na het ongeluk van
zijn vader is er onderzoek gedaan en dat
resulteerde in aanpassingen van dat type
voermachine, om herhaling te voorkomen.
Maar veilig werken is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de boer zelf, vindt
Corné. “Je kunt zelfstandigen niet dwingen
om met allerlei regels veilig te werken, je
moet je zelf bewust zijn van een veilige
omgeving. Daarmee wil ik niet zeggen dat
elk ongeluk te voorkomen is. Het heet niet
voor niks een ongeluk. Als het fout gaat is
het vaak een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Maar voor veilig werken
kun je wel je best doen.”
Eigen visie
Het eerste jaar zelfstandig het bedrijf
runnen is hem goed bevallen. “Je bent
in je eentje weliswaar wat minder flexibel
en moet beter plannen, maar ik kan nu
doen wat ik wil en meer mijn eigen visie
volgen.” Het bedrijf optimaliseren is het
voorlopige doel. “Grote groeiplannen heb
ik niet. Dat wordt momenteel overigens
ook wel aardig afgeremd met tal van
onzekere zaken zoals stikstofuitstoot,
fosfaatrechten, grondgebondenheid,
etc. Een duurzame bedrijfsvoering vind
ik belangrijk. Zuinig zijn op je land en op
je vee, staan bij mij daarbij bovenaan. Je
ziet dat de maatschappij steeds meer van
ons boeren verlangt. Ook op het gebied
van natuur en milieu.”

“Met zijn tweeën werken
is het veiligst”
Met zijn 30 jaar staat hij nog maar aan
het begin van zijn loopbaan. Hij ziet de
toekomst met optimisme tegemoet.
“Boeren blijven nodig, maar we hebben
wel te maken met de beslissingen van
de politiek. Misschien gaan we er in de
toekomst andere werkzaamheden bij
doen om inkomsten te genereren. Meer
blauwe en groene diensten, zoals wateren natuurbeheer. Ik zie dit niet gelijk als
een bedreiging, maar als een uitdaging
waarop je de bedrijfsvoering misschien
kunt aanpassen.”
Gezonde producten
Het belangrijkste blijft dat je plezier houdt
in je werk, benadrukt Corné. “Je bent altijd bezig met je veestapel en je land, dat
zijn twee zaken die als boer het dichtst
bij je liggen.” Maar hij geniet ook van het
eindresultaat. “Met de melk dragen we bij
aan hele gezonde en voedzame producten.
Dat zie ik terug als ik de bijeenkomsten
van Vreugdenhil bezoek. Je hoort waar
het terecht komt en hoe belangrijk melkpoeder is voor veel mensen over de hele
wereld. Het komt op plekken terecht waar
mensen er blij van worden.”

IN CIJFERS

60 melkkoeien
25 stuks jongvee
37 hectare (3 hectare

mais en de rest is gras)

8000 kg melk/koe
4,35 % vet
3,50 % eiwit
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