NIEUWE GENERATIE
In deze rubriek komt de nieuwe
generatie aan het woord.
Hoe kijken zij naar het bedrijf?
Wat is nodig om het bedrijf
voort te laten bestaan? En hoe
denken zij op hun beurt weer
aan de volgende generatie?

Friese Huite heeft duurzame
groeiplannen
Sinds mei 2014 is Huite Zonderland (26) mede-eigenaar van melkveebedrijf Zonderland in
het Friese Herbaijum. Sinds dit jaar is hij eigenaar. Nu lonkt de toekomst: hij wil graag maatschappelijk verantwoord uitbreiden, met oog voor duurzaamheid. “Het is een prachtig vak.”
Het melkveebedrijf van de familie
Zonderland startte ooit zo’n 25 kilometer
verderop. Daar boerde de vader van
Huite sinds 1970. De ruilverkaveling pakte
echter niet gunstig uit. Vader verkocht
de boerderij en kocht in 1994 een nieuw
bedrijf in Herbaijum, tussen Harlingen en
Franeker. Een jaar later werd Huite geboren, de jongste van vier, en – naar nu is
gebleken – de opvolger.
Huite: “Mijn drie oudere zussen waren
niet geïnteresseerd in overname, ik wel.
Je groeit er mee op en het is een prachtig
vak. De variatie in het werk vind ik het
mooiste!” Hij deed een agrarische
opleiding bij het Nordwin College in
Leeuwarden en werkte vervolgens jarenlang ‘s morgens als ZZP’er bij een ander
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melkveebedrijf en ‘s middags thuis. Een
jaar geleden viel het besluit om per 1 mei
het bedrijf over te nemen.
Sindsdien doet vader Jan (69) het rustiger
aan en werkt Huite fulltime thuis. Samen
zorgen ze voor de 150 stuks melkvee
(Fleckvieh, Brown Swiss en Holstein) en
70 stuks jongvee op een tweede locatie.
Vader en moeder verhuisden naar een
woning bij het jongvee en Huite bewoont
nu met zijn vriendin het ouderlijk huis.
Uitbreiden is nu het plan. “Ik heb een
vergunning aangevraagd en wil op korte
termijn graag doorgroeien naar 170 melkkoeien, op lange termijn zelfs naar 200.
Ondanks de stikstofproblematiek heb ik
vertrouwen in de toekomst. De oplossing
daarvoor kan niet alleen van de boeren

komen. Als geen ander land kan
Nederland efficiënt en met oog voor
dierenwelzijn melk produceren. Dat moeten we niet zomaar opgeven. Vergeet
niet dat de sector vergrijst en veel boeren
geen opvolger hebben. De sector krimpt
zo vanzelf.”
De plannen voor duurzame uitbreiding
van de stal liggen er al. Qua elektriciteit is
de melkveehouderij zelfvoorzienend. Ze
scoren ook op alle andere punten van het
duurzaamheidsprogramma van Vreugdenhil, zoals weidegang en biodiversiteit. “We
werken met de natuur”, stelt Huite. Oog
voor PR heeft hij ook. “Bezoekers kunnen
meegenieten van de koeiendans – na een
oproep op Facebook – en we ontvangen
regelmatig basisschoolleerlingen.”

