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Boerentrots in Westerveld
Er waren tijden dat iedereen wel familie had die boer was. Kinderen hadden vele klasgenoten die van de 
boerderij kwamen. Het boerenleven stond veel dichter bij de mensen dan nu. Er is daardoor tegenwoordig veel 
onwetendheid over de landbouwsector. In Westerveld is een groep boeren opgestaan die de inwoners graag 
weer wat meer wil betrekken bij hun werk. Bij hun passie, hun leven, hun liefde: hun Boerentrots. 

Bodemgebruik
Meer dan de helft van het grond- 
gebruik in Westerveld is agrarisch.
Bron: CBS (2015)

Feiten en Cijfers Landbouw in Westerveld

Aantal landbouwbedrijven
Het aantal landbouwbedrijven is in  
twintig jaar tijd bijna gehalveerd.
Bron: CBS

Soorten landbouwbedrijven
227 landbouwbedrijven in Westerveld  
werken op 1045689 are landbouwgrond.
Bron: CBS (2021)

agrarische sector vandaan? Hoor je ook het verhaal van 
de boeren zelf? Er zijn namelijk veel mooie ontwikkelen 
en er worden enorme stappen gezet in de agrarische 
sector. De boeren vertellen er graag over en laten je het 
graag zien. Want wie kan het verhaal nou beter vertellen 
dan de boeren zelf? En vraag vooral niet alleen naar wát 
ze doen en hoe, maar ook waaróm ze het doen.

De boer op
In dit themagedeelte gaan we ‘De boer op’ in Westerveld. 
We brengen de agrarische sector in kaart en gaan langs 
bij enkele trotse boeren die graag vertellen over wat ze 
goed doen. Maak kennis met Boerentrots in Westerveld.

*Daar waar we hij en hem schrijven als verwijzing naar de boer, bedoelen 

we hij of zij en hem of haar.
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De Westerveldse boer is trots. Trots op zijn* vak, 
trots op zijn bedrijf en op het product dat hij 
realiseert. Trots op die mooie plek in Westerveld 
waar hij woont én werkt waar soms vele generaties 
hem voorgingen. Generaties die net als de boer van 
nu met de tijd meegingen. Het zijn allen agrariërs 
die het beste voor hebben met hun land, hun 
dieren, hun medewerkers en hun omgeving. Want 
het is hun leven. 

Het verhaal van de boeren 
Wat weet jij van het reilen en zeilen op een 
boerderij? Waar krijg jij informatie over de 
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Boerenbloed
van generatie op generatie        

Als Chris in 1981 klaar is met de landbouwschool wil hij 
graag beginnen met melken. Er wordt een melkstal  
gebouwd. In 1987 splitst het bedrijf. Chris gaat verder 
met de koeien. Zijn broer Gert Jan verhuist terug naar  
Noordswegje 1 en gaat verder met de varkens. Het boer 
zijn zat er bij Chris vanaf zijn vroege jeugd al in. Dat hij het 
bedrijf van zijn vader over zou nemen voelde voor hem als 
vanzelfsprekend: ‘In mijn tijd was het nog wel deels traditie, 
tegenwoordig moet het wel echt je passie zijn.’

Wout
Wout, geboren in 1990, is in 2010 in de maatschap gekomen. 
Sindsdien runt hij samen met zijn vader het melkveebedrijf. 
Wanneer hij wist dat hij boer wilde worden kan hij zich 
niet meer herinneren. ‘Eigenlijk altijd al. Volgens mij was  
“trekker” zelfs mijn eerste woord.’

De vanzelfsprekendheid van overname van generatie op  
generatie verandert. Ondernemen in deze tijd is moeilijk 
met de wispelturige regelgeving. ‘Wil je eigenlijk nog wel 
boer worden?’ vroeg Chris een paar jaar geleden aan Wout. 
‘En ook wel hier? Of ga je liever naar het buitenland?’ Chris 
had het kunnen begrijpen als Wout het niet meer zag zitten. 
Maar daar was geen twijfel over mogelijk. ‘Zelfs met alle 
onzekerheid die de wisselende regelgeving met zich mee-
brengt ga ik ervan uit dat ik hier gewoon kan blijven boeren.’ 
vertelt Wout. 

Hoe Wout het ziet voor de volgende generatie? ‘Natuurlijk zou 
het mooi zijn als één van onze kinderen het bedrijf later over 
wil nemen. Maar ik wil absoluut niet dat ze zich daartoe ver-
plicht voelen. Boer zijn is een passie en als die passie er is 
zou dat hartstikke leuk zijn, maar als ze gelukkig worden van 
andere dingen dan moeten ze dat vooral gaan doen.’
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Ik vergeet nooit de kennismaking met de passie van 
Wout: ‘Ik ben wel veel aan het werk, dat weet je he? De 
planning kan plots veranderen. Als het goed weer is 
gaan we maaien, óók als er iets anders gepland staat.’  
Die onvoorspelbaarheid en passie. Het boerenbloed 
zit erin, dat is duidelijk. Van overgrootvader, op opa, 
op vader, op zoon. Tijdens een kop thee, vaste prik 
rond 15.00 uur bij ons op het bedrijf, blik ik terug met 
de drie generaties: Arend, Chris en Wout Zantinge. 

Arend
We beginnen bij de vader van Arend. Albertus  
Zantinge begint in de jaren 20 met het houden van 
melkvee en fokzeugen in de boerderij aan Noord-
wegje 1. Vanaf 1942 werkt Arend met zijn vader 

mee in het bedrijf. ‘Het was mijn lust en mijn 
leven. Toen ik een jaar of 6 was kon ik al mel-
ken. Eerst molk ik één koe in de tijd dat mijn  
vader er drie molk, maar dat ging steeds sneller.’  
Begin jaren 60 neemt hij het bedrijf van zijn 
vader over. Als het melken later, vanwege rug-
klachten, niet meer lukt stopt hij met het melk-
vee. Hij begint met het houden van weidevee en 
breidt de varkenshouderij uit met slachtvarkens.  

Chris
In 1962 wordt Chris geboren, de middelste van 
drie zoons. In 1967 verhuist het gezin met een 
deel van de dieren naar Noordswegje 2, het hui-
dige melkveebedrijf. 

Laura Zantinge in gesprek op het familiebedrijf. 
Het boerenleven, een familiebedrijf, ik wist nog niet goed hoe dat werkte toen ik in 2010 verkering kreeg 
met Wout. Mijn opa en oma hadden een boerderij dus ik ken de verhalen van mijn vader over die tijd. Maar 
zelf in een familiebedrijf opgroeien is toch anders. 
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‘Zelfs met alle 
onzekerheid 
wil ik blijven 
boeren.’
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Diever

Dieverbrug

Lhee

Dwingeloo

Eemster

Leggeloo

Wittelte

Een volledig overzicht vind je binnenkort op www.Boerentrotswesterveld.nl

Frederiksoord

Wilhelminaoord Vledder

Doldersum

Uffelte

Havelte
Darp

Zorgvlied

Wateren

Wapse

Wapserveen

Lokaal te halen bij de 
boer in Westerveld
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Wat is duurzamer?
‘Wij en vele collega’s in onze sector staan open 
voor nieuwe ontwikkelingen en betere methodes 
om op een milieuvriendelijke manier te werken. 
Al lange tijd en voortdurend zijn we bezig met 
de ontwikkeling naar een duurzamer teelt. We 
zijn ook blij met het proefproject Duurzame 
Bollenteelt. Toch zijn niet alle oplossingen per 
se duurzamer. Als voorbeeld: op een perceel 
gebruiken we tegen onkruid geen chemische 
middelen, maar een gasbrander die we van een 
biologische kweker konden lenen. In plaats van  
2 liter chemische middelen hebben we 400 
liter gas per hectare moeten verbruiken. Wat is 
duurzamer? En dat staat nog los van de kosten 
die vele malen hoger zijn. Het resultaat weten 
we nog niet, de kans is dat het onkruid sneller 
terugkomt en dat je dan later dus nog extra gas 
moet verbruiken. De oplossingen lijken makkelijk, 
maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig.’

Ieder jaar maar één kans
‘We hebben in de loop der tijd al vele verbeteringen 
doorgevoerd. In een bedrijf als dit kun je alleen 
geen snelle veranderingen doorvoeren. Je hebt 
met een jaarcyclus namelijk ieder jaar maar één 
kans. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid 
naar ons personeel, onze afnemers, naar de 
maatschappij. Als je tien dingen wilt veranderen, 
kan dat niet in een keer. Je zult heel beheerst 
moeten veranderen. We wíllen wel, maar het kan 
nu eenmaal niet zo snel.’

29

Liefde voor de boerennatuur

Precisieverdeelmachine
Dirk verbouwt op zijn akker-bouwbedrijf verschillende 
gewassen zoals uien, suiker-bieten, mais, tulpen en 
lelies. Vooral het laatste doet veel stof opwaaien. ‘Als 
wij met onze precisieverdeelmachine rijden krijgen we 
veel commentaar. Maar mensen weten helemaal niet 
wat we spuiten. Het kunnen ook meststoffen zijn. 
De chemische middelen die we gebruiken om virussen 
en schimmels beheersbaar te houden voegen we in 
heel kleine hoeveelheden toe aan water. Op 300 liter 
water zit slechts 5 liter hulpstoffen die we verdelen 
over 10.000 m2.’ 

‘Het is prachtig om buiten te zijn, met mensen te werken en producten te maken van niets naar iets. Op het 
land, in de boerennatuur, omgaan met de verschillende weersomstandigheden en uiteindelijk een mooi 
product afleveren, dát is waarom ik dit ben gaan doen.’

Dirk Mestemaker uit Vledder nam vier jaar geleden een akkerbouwbedrijf in Vledder over. De negatieve sfeer 
die rondom landbouw hangt kreeg hij er gratis bij. ‘Het voelt wel of je niet gewenst bent. Je merkt dat er veel 
onwetendheid is. Ik vind het fijn als mensen er naar vragen hoe het werkt in mijn bedrijf. Dat is veel beter dan 
me ergens van beschuldigen zonder dat je weet hoe het zit. Ik leg het ze graag uit en merk dan ook dat ze met 
een andere houding het erf weer afgaan.’

Terug naar vroeger
Er wordt geroepen dat de landbouw terug moet naar hoe het vroeger was. Dat is volgens Dirk respectloos 
naar de mensen die na de oorlog Nederland weer hebben opgebouwd en ervoor hebben gezorgd dat we geen 
honger meer hoeven te lijden. ‘Wij vinden het normaal dat de winkel vol ligt met smakelijke producten, maar 
hebben geen idee wat ervoor moet worden gedaan voor het daar ligt in alle glorie en in die hoeveelheden.’ 

Proefproject Duurzame Bollenteelt 
Het Proefproject Duurzame Bollenteelt moet 

praktijkrijpe oplossingen opleveren voor 

minder milieubelasting en voor de knelpunten 

die omwonenden ervaren. Het project is 

regionaal proefgebied van het landelijke 

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewas-

bescherming 2030. In deze toekomstvisie staat 

de weerbaarheid van planten en teeltsystemen 

centraal. Gewassen die tegen een stootje kunnen 

waardoor ziekten, plagen en onkruiden minder 

kans krijgen en de noodzaak om in te grijpen tot een 

minimum beperkt blijft. 

‘Als je tien dingen wilt 
veranderen, kan dat niet
 in een keer.’ Te
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Boerentrots Westerveld
Westerveldse agrariërs Annie van Unen, 
Laura Zantinge, Richelle Schenkel, José 
Welhuis-Kraak, Yvonne Oosterhuis  en 
Dirk Mestemaker zijn initiatiefne-
mers van Boerentrots Westerveld. 
Ze worden bijgestaan door Onder- 
nemersfonds Westerveld. De branche  
is enthousiast, het initiatief wordt  
inmiddels al ondersteund door LTO,  
gemeente Westerveld en Melkvee- 
bedrijven Dwingeloo.

De Boer Op!             

‘Er komen allerlei negatieve berichten over de landbouw de wereld in. 

Actiegroepen ontstaan en mensen sluiten zich daarbij aan doordat ze 

vaak eenzijdige informatie ontvangen. Een oordeel is gauw geveld.  

Wij moeten als agrarische sector iets doen aan die beeldvorming door meer 

te vertellen en dingen uit te leggen. Daar wordt iedereen beter en gelukki-

ger van.’ 

       Annie van Unen

‘Wij hebben met onze drie zonen een melkveebedrijf in Wittelte. Ik heb mij 

aangesloten bij Boerentrots Westerveld omdat ik de burger graag wil laten 

zien wat wij doen op ons bedrijf. De meeste mensen hebben geen idee wat 

er achter de deuren van een boerderij gebeurt. Wij zijn druk bezig met kring-

looplandbouw en hebben een product door de mest waardoor het niet meer 

ruikt. Het vermindert bovendien de stikstofuitstoot, ook niet onbelangrijk in 

deze tijd. Wees welkom op de Broeken 5 (op afspraak).’

               Yvonne Oosterhuis

Eind april/begin mei 

Tulpenpracht bij Nacht met de 

auto langs verlichte bollenvel-

den.

24 april 

Voorjaarsmarkt op de Maargies 

Hoeve in Kallenkote 

vrijdag 27 mei en  

maandag 6 juni 

Campina Open Boerderijdagen 

o.a. bij fam. Hessels in Wapse

6 juni 

Boerderijen Fietspuzzeltocht 

Midden-Drenthe 

fietsroute langs agrarische  

bedrijven.

Wollig Landleven fair

• Vledder 15 mei

• Ruinen 11 juni

• Zorgvlied 7 augustus

• Diever 4 september

• Havelte 2 oktober

Half april tot begin mei 

Tulpenroutes Dwingeloo-Diever, 

te voet, per fiets of met de auto 

langs de bloeiende tulpenvel-

den.

Eind mei/ begin juni  

Pioenenroutes Dwingeloo- 

Diever, te voet, per fiets of met 

de auto langs de bloeiende  

pioenenvelden.

13 augustus 

Oogstdag Dwingeloo met land-

bouwtentoonstelling en keuring.

3 en 4 september  

Plattelandsfair Paard & Erfgoed 

in Frederiksoord.

Bezoek de boerderij

Verse Melktap Wittelte  

De Broeken 5, Wittelte

Op afspraak: 06 81 45 08 91
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Deze boeren gaan met elkaar het positieve geluid uit de  
agrarische sector laten horen. Wie vragen of ideeën heeft of 
zich bij deze boeren wil aansluiten is van harte welkom. 

Contact: info@boerentrotswesterveld.nl 
www.boerentrotswesterveld.nl (in ontwikkeling).


