me heen, feestjes. Hier is het gemoedelijk, mooi en rustig.
De kinderen kunnen fantastisch spelen op de boerderij. En je
hebt naobers waar je werkelijk wat aan hebt.”
Hoe belangrijk zijn boerinnen?
“Vroeger bestond het beeld dat het de mannen waren, die
belangrijk waren op de boerderij. De vrouwen deden het
gezin, het huishouden en ze hielpen mee op de boerderij. Nu
zie je dat mannen en vrouwen samen het gezin en het bedrijf
doen, net als in de rest van de samenleving. Vrouwen hebben
andere kwaliteiten. Ze zijn socialer en gemoedelijker, mannen
vaak wat nuchterder en zakelijker. We versterken elkaar.
Achter elke sterke man staat een sterke vrouw, maar het is
tegenwoordig ook omgekeerd.”

voor gezondheid, voor de economie, voor werk. We kunnen
niet zonder.”
Er is veel kritiek op de intensieve veehouderij.
Wat merk jij daarvan?
“Van organisaties als Wakker Dier, de Partij voor de Dieren
of Eyes on Animals heb je last. Ze krijgen veel geld, knippen
en plakken allerlei beelden heel slim aan elkaar, zodat je een
vertekend beeld van de sector krijgt. Televisieprogramma’s
als Radar en Koffietijd helpen ook nog eens een handje. Voor
niks! Soms lijkt het of de Partij voor de Dieren wel 50 zetels
in de Tweede Kamer heeft, zoveel aandacht krijgt ze. Wij
doen het goed, we zorgen goed voor de dieren, maar het is
nooit goed genoeg. Lastig ja, maar het is ook een uitdaging
om nóg harder te werken aan acceptatie.”

Je bent ondernemer. Is dat leuk?
“Jazeker, want je kunt zelf bepalen hoe jouw bedrijf en jouw
toekomst eruit ziet. Je hebt de kans om zelf dingen te ondernemen. Ik heb bij een reisbureau gewerkt en dat is toch
anders. Dat doe je niet voor jezelf. Als ondernemer ben je
nog iets gemotiveerder. Je zet een stapje extra. Het is niet
altijd leuk. De overheid komt met regels waar je het eigenlijk
helemaal niet mee eens bent. Die heb je maar te accepteren.

Critici vinden pluimveehouderij dieronvriendelijk.
Begrijp je dat?
“Nee. Wij doen geen dingen die dieronvriendelijk zijn. Je
moet dieren niet met mensen vergelijken. Onze kippen gaan
niet naar buiten, maar dat kunnen veel bejaarden in een
verpleeghuis ook niet. Daar hoor je de Partij voor de Dieren
nooit over.”

“Van organisaties als Wakker Dier, de Partij
voor de Dieren of Eyes on Animals heb je last.”

Wat doet het woord 'plofkip' met je?
“Ooit een kip zien ontploffen? Nee toch? Raar woord, maar
het is wel fantastisch aangeslagen. Heel knap, maar ga nou
eens kijken bij zo’n vleeskuikenbedrijf. Op het laatst zijn de
dieren zwaar, maar dat is ook de bedoeling. Wij hebben op
ons legpluimveebedrijf geen plofkippen. Legkippen zijn juist
rank en slank.”

Of neem de dreiging van vogelgriep. Nee, het is niet altijd
leuk, maar zeker nog leuk genoeg om te doen.”
Wat heb jij met kippen en eieren?
“Ik heb meer met eieren dan met kippen. Ik ben trots op dit
bedrijf en op het product: gezond, eerlijk en heerlijk.”
Wat is de romantiek van het pluimveebedrijf?
“Die is er niet echt. Je zegt toch ook niet dat werken in een
ziekenhuis romantisch is. Romantiek is voor mij iets tussen
twee mensen; waarom ze elkaar lief vinden.”
Zou je ook boerin kunnen zijn met koeien of
akkerbouwgewassen?
“Als Bart melkveehouder was geweest, was ik ook met hem
getrouwd. Bij de boerinnen-tweet-meet ontmoet je ook
vrouwen uit andere sectoren. Interessant, maar daarom wil
ik nog geen melkveehouder of akkerbouwer worden. Dat
zegt me niet zo veel. Ik heb ook nog nooit op een trekker
gereden.”
Hoe belangrijk is de pluimveehouderij voor het
platteland?
“Heel belangrijk. De landbouw – en dus ook de pluimveehouderij – zorgt voor leefbaarheid op het platteland. Voor
koeien in de wei. We zijn echter ook nodig voor voedsel,

Wat vind je van die hele discussie over megastallen?
“Wat is mega? Mensen in een grote flat in Amsterdam, is
dat niet mega? Sommigen vinden 10.000 kippen al mega.
Wij hebben er 78.000, maar daar zegt de staatssecretaris zelf van dat het beslist niet mega is. Kippen in grote,
moderne stallen hebben het vaak beter dan in die heel oude,
kleine stallen waar het in de zomermaanden vaak warm en
benauwd is.”
Jullie hebben een bedrijf met bijna 80.000 kippen. Een
miljoeneninvestering. Word je daar niet benauwd van?
“In het begin wel. Dan zat je te turen op de hoge voerkosten,
maar dan blijkt er ook veel eiergeld binnen te komen. Zolang
er een opgaande lijn is en de accountant zegt dat je het goed
hebt gedaan, is er niet zoveel aan de hand. Je moet ermee
leren leven.”
In Limburg ontstaat een bedrijf met 1 miljoen kippen.
Hoe groot is jullie bedrijf over tien jaar?
“We willen niet groter en nog groter. We willen naar een
niche, naar iets anders dan anders. We zijn bezig geweest
met een concept waarbij de kippen overdekt naar buiten
komen en bij mooi weer naar de zomertuin kunnen. De
Dierenbescherming wilde geen steun verlenen, waardoor het
project is gestopt. Het idee in die richting hebben we echter
nog steeds.”
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