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 den
ken zij op hun beurt weer aan
de volgende generatie?

Broer en zus delen liefde
voor de boerderij
Het is een bijzondere combinatie: broer en zus Cors (21) en Marianne Oudijk (18)
gaan op termijn samen de boerderij van hun ouders overnemen.
“Onze ouders komen op voor gelijke kansen.”
De ouders hebben sinds twintig jaar een
melkveebedrijf met ruim honderd koeien
in de buurt van Strijen, vlakbij Dordrecht.
“Mijn vader heeft geen medewerkers
in dienst en doet veel zelf, en ook mijn
moeder werkt veel mee. Ze is erg geïn
teresseerd in diergezondheid, ontvangt
schoolklassen voor educatie en zit in het
plaatselijke LTO-bestuur”, zegt Marianne,
die aan de agrarische school in Dronten
studeert. Ze heeft het er naar haar zin.

Allergisch voor koeien
Cors zat op dezelfde school, maar stopte
onlangs met zijn studie. “Door corona
en alleen online lessen was ik er op een
gegeven moment klaar mee”, vertelt Cors,
die zich ook laat inhuren door andere
bedrijven. Hij kreeg pas op latere leeftijd
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interesse in het boerenbedrijf. “Vroeger
hield ik meer van machines en sleutelen
en was ik weinig bezig met de dieren. Ook
omdat ik allergisch was voor de koeien
en het stof. Nadat ik daar overheen ben
gegroeid, kreeg ik steeds meer liefde voor
de dieren en het werk.”
Die liefde gaat bij beiden ver, want zowel
broer als zus willen de boerderij over
nemen. Marianne: “We hebben wel eens
grappige discussies over wie het bedrijf
zal overnemen, jij of ik? Maar onze ouders
zijn heel geëmancipeerd en komen op
voor gelijke kansen. Daarom is besloten
dat we het samen gaan overnemen.”
Er is nog geen vastomlijnd plan. Cors:
“We kijken wel hoe het gaat. Als we met
z’n tweeën verder willen, moet je ook voor
twee gezinnen geld verdienen.” Marianne:

“Het is wel de bedoeling dat een van
ons er iets anders naast gaat doen,
want anders zit je 24 uur op elkaars lip.
We kunnen goed met elkaar opschieten
en hebben onze eigen interesses.”

Passie voor dieren
Voorlopig is bedrijfsovername nog niet
aan de orde. “Mijn ouders zijn 51 en 53
en zijn nog niet van plan om rustig aan
te doen”, zegt Marianne, die vertrouwen
heeft in de toekomst. “Wij hebben de pas
sie om voor de dieren te zorgen en als er
bezoekers komen op de ontmoetings
dagen, waarderen zij dat zeer.” Cors kijkt
ook positief naar de toekomst. “Ik maak
me daar geen zorgen om. Wij hebben een
gezond bedrijf en staan er goed voor. Dat
hebben mijn ouders goed geregeld.”

