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?

Het gezonde
boerenverstand van Els
Vanuit Overijssel streek de familie Van den Belt zo’n dertig jaar geleden neer in het Noord-Brabantse Achtmaal,
onder Breda. Daar groeide Els van den Belt (26) op met haar drie zussen. In de toekomst wil ze met haar
vriend Jarno het melkveebedrijf van haar ouders overnemen. “Ik krijg er steeds meer zin in.”
Generaties lang boerde de familie Van den
Belt in Overijssel, maar het uitbreidingsperspectief was daar niet gunstig. Dus
trokken de ouders van Els erop uit. Na een
zoektocht in Nederland en Denemarken
viel hun oog op een melkveebedrijf
in Achtmaal, op landgoed Wallsteijn,
eigendom van de Maatschappij voor
Welstand. Daar boeren ze al dertig jaar
op 55 hectare land, met zeventig melkkoeien, voornamelijk Holstein, en wat
jongvee. Haar moeder runt er ook een
paardenpension, waar rond de vijftien
– veelal ‘gepensioneerde’ – paarden te
gast zijn.
Het stel heeft vier dochters, van wie Els
de derde is. Aanvankelijk had Els andere
ambities. Ze deed de mbo-opleiding
Kleine Huisdieren, maar ontdekte
gaandeweg dat dit werk niet bij haar

paste. Ze stapte over naar Dier- en
Melkveehouderij, Aeres Hogeschool
Dronten. “Daarna viel het kwartje. Ik ben
graag buiten, tussen de dieren. Ik kreeg
er steeds meer zin in om verder te gaan
in ons bedrijf. Toen heb ik tegen mijn
ouders gezegd dat ik graag samen met
mijn vriend Jarno het melkveebedrijf wil
overnemen.”
Haar ouders waren verrast, maar
aanvankelijk ook een beetje sceptisch;
‘meent ze dat nu echt?’. Inmiddels
hebben ze het idee omarmd en zien er
ook de voordelen van. “Ze durven nu een
weekendje weg te gaan, dat deden ze
vroeger nooit.”
Haar ouders zijn met 57 en 58 jaar nog
jong, dus voorlopig blijft alles nog even
bij het oude. Els werkt fulltime op een

 aburige boomkwekerij en ook haar
n
vriend houdt zijn baan als adviseur in
de melkgeitensector. Wel springen ze
dagelijks thuis bij, vooral in de zomer.
Els voorziet geen grote veranderingen
als zij de leiding overneemt. “Een
B&B zou op den duur misschien leuk
zijn. De natuur hier is mooi, dat trekt
mensen. Maar verder zijn en blijven we
een e
 xtensieve, kleinschalige melkveehouderij, waar koeienwelzijn voorop
staat. Juist voor dat soort bedrijven is er
toekomst. Er zullen heus wel dingen veranderen onder onze leiding. We zijn een
nieuwe generatie, goed opgeleid en met
een frisse blik. Daar moeten we gebruik
van maken! Maar er zal altijd ruimte
blijven voor gezond boerenverstand.”
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