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

‘Mooi dat ik
thuis zoveel
ruimte kreeg’
Arjan Bijman (27) zit met
zijn ouders in de maatschap en werkt daarnaast
parttime bij andere melkveehouders. Een prima
combinatie, vindt hij.
Bedrijfsgroei is geen doel
op zich. Hij vindt de ontwikkelingen in Nederland
te grillig. “Ik vraag me af
of ik tot mijn pensioen kan
boeren.”
Arjan Bijman heeft de dagelijkse leiding over
VOF Bijman, een melkveebedrijf in Ens in
de Noordoostpolder. Zijn opa kwam als
pionier in 1952 naar deze boerderij. Arjan is
er geboren en getogen. Sinds 2015 zit hij
samen met zijn ouders in de maatschap,
zijn tweelingzus en jongere broer hadden
geen interesse in overname. Van jongs af
aan kreeg hij eigen verantwoordelijkheden
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in het familiebedrijf. “Het was mooi dat ik
al snel zoveel ruimte kreeg. Daar heb ik
geleerd wat ondernemen is.”
Hij bezocht de middelbare landbouwschool Aeres in Emmeloord en werkt nu
deels thuis, deels buitenhuis. “‘s Morgens
melk ik thuis de koeien. De rest van de
ochtend werk ik bij andere melkveebedrijven, rond het middaguur ga ik thuis weer
aan de slag. Een prima combinatie. Je leert
andere bedrijven kennen en het is leuk om
andere contacten te hebben. Wat ook fijn
is: buitenshuis doe je gewoon je werk en
als het klaar is, is het klaar. Thuis gaan de
verantwoordelijkheden dag en nacht door.”
Het bedrijf telt 19 hectare, waarvan één
hectare voederbieten en vier tot vijf hectare mais. Er lopen 45 zwartbonte en
roodbonte Holstein koeien. De huidige
omvang is goed te doen, in combinatie
met het werk elders. “Ik heb wel eens
nagedacht over uitbreiding, maar de
grondprijzen zijn hier best hoog, omdat

het land ook geschikt is voor akkerbouw
en bloembollenteelt. Ook is de toekomst
voor melkveehouders onzeker. Ik vraag
me af of ik tot mijn pensioen kan boeren.”
Maar hij blijft plannen maken en renoveerde bijvoorbeeld onlangs de melkstal.
Nu kan hij in plaats van 2x4 melken 2x6
melken en verkortte daarmee de melktijd
tot een goed uurtje. ”Dat is mooi, want ik
moet alleen kunnen melken. Mijn vader
komt nu nog dagelijks helpen, maar dat
zal eens veranderen.” Hij heeft aandacht
voor biodiversiteit. Hij houdt rekening met
de weidevogels en plantte zonnebloemen
langs de maisakker en een bloemenmengsel langs het bietenveld. Hij overweegt wel ooit een eigen windmolen te
plaatsen om stroom op te wekken. Verder
staat dit jaar een mooie verandering op
het programma: zodra zijn jongere broertje eigen woonruimte heeft gevonden,
komt de vriendin van Arjan bij hem op de
boerderij wonen. Dan gaan ze samen een
nieuwe fase tegemoet.

