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Voorwoord  
 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie, dit is een onderzoek dat gericht is op het zoeken van een specifiek 
onderwerp om over te schrijven voor Boerenbusiness. Deze scriptie is gemaakt voor de afsluiting van 
de studie HBO Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool Inholland in Delft.  Het onderzoek is gestart 
in september 2022 en is beëindigd in januari 2023.  
 
Het doel van het onderzoek was een specifiek onderwerp zoeken voor de lezers van Boerenbusiness 
waarbij is gekeken naar de praktijk op verschillende melkveehouderijen. Hierbij is onderzoek gedaan 
naar welk onderwerp de lezer behoefte heeft en tevens wat de expertise van de redactie is. Dit is 
gedaan door middel van literatuurstudie, inhoudsanalyse, het afnemen van interviews en een 
enquête.  
 
Als eerste wil ik graag Eric de Lijster en Jesse Torringa bedanken voor de begeleiding tijdens het 
afstudeeronderzoek zelf op inhoudelijk vlak. Daarnaast wil ik ook graag Timo Koomen en Linda 
Adrichem-Krijgsman bedanken voor de begeleiding vanuit school zelf. Zij hebben geholpen met het 
aansturen naar de schooleisen en het controleren van het gemaakte werk.  Ook wil ik Moniek Oomen 
en Lisa Burgers bedanken voor het helpen op het sales vlak onder andere de enquête. Tevens wil ik 
Mariken de Kok van Frisse colleges bedanken voor de scriptie academie die ik bij haar heb mogen 
volgen.  
 
Daarnaast wil ik alle medewerkers en ruwvoertourdeelnemers bedanken voor het mogen afnemen 
van de interviews. Als laatste wil ik alle respondenten bedanken die de tijd hebben genomen om de 
enquête in te vullen.  
 
Manon van der Meer 17 december 2022 
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Samenvatting  
 
Boerenbusiness wil na drie jaar Ruwvoertour1 de lezer met een ander onderwerp meenemen in de 
praktijk. Het doel van Boerenbusiness is hierbij om een praktisch onderwerp te vinden wat dichterbij 
de expertise van de redactie bleef en aan de behoefte van de lezers voldeed.  
 
Om een antwoord te geven op de hoofdvraag is een literatuurstudie en een veldonderzoek 
uitgevoerd. De trends die momenteel in de melkveesector spelen zijn onderzocht in de 
literatuurstudie. Deze trends zijn: stikstof, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), 
verschillende melkstromen, automatisering, derogatie, fosfaatrechten, meer eiwit van eigen land, 
sharemilking, nevenactiviteiten en de boer-burger verbinding. Het veldonderzoek bestond uit een 
inhoudsanalyse van 481 website artikelen van Boerenbusiness, het afnemen van interviews bij vijf 
medewerkers van Boerenbusiness, het afnemen van interviews bij vijf melkveehouders en enquêtes 
Vanuit de interviews die bij de melkveehouders zijn afgenomen zijn de enquêtevragen opgesteld. 
Deze enquête is verspreid over 11.000 lezer van de Melk Daily van Boerenbusiness waarbij er 461 
volledig zijn ingevuld.  
 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat 51% van de lezers willen lezen over het GLB en 40% wil lezen 
over stikstof. Hierbij heeft de lezer de behoefte om op de hoogte worden gehouden door het lezen 
van de artikelen. De expertise van de redactie van Boerenbusiness ligt voornamelijk buiten de stal en 
niet in de stal. Hierbij is de redactie bezig met prijzen en ontwikkelingen van de markt. Tevens wordt 
geschreven over de politiek, teelt en kunstmest. Behalve de Ruwvoertour gaf Boerenbusiness verder 
geen praktische informatie. Dit jaar is in de maanden februari, april en juni het meeste geschreven 
over de onderwerpen: melkprijs, buitenland, stikstof, melkfabriek en politiek. Indien bij de 
medewerkers naar een top drie van de genoemde trends werd gevraagd kwam bij drie medewerkers 
verschillende melkstromen uit als eerste keuze. Tevens kozen twee medewerkers voor stikstof.  
 
Om tot bepaalde trends te komen voor de literatuurstudie is geen bepaald stappenplan gevolgd, 
waardoor dit niet is te herhalen is voor een ander. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van eigen 
omgeving die voor iedereen anders is, waardoor de lijst met trends minder betrouwbaar is. Dit bleek 
ook uit het onderzoek waarbij de procesbeoordelaar nog trends toe had te voegen en tevens de 
belangrijkste trend stikstof werd vergeten. Echter door de interviews af te nemen en de enquête 
onder melkveehouders te hebben gedaan, kan worden geconcludeerd dat geen belangrijke trends 
missen in de literatuurstudie.  
 
Boerenbusiness kan de lezer het best een praktische indruk geven door te schrijven over een van de 
volgende onderwerpen: stikstof, het GLB of verschillende melkstromen. Deze onderwerpen zijn 
voortgekomen uit het veldonderzoek. Bij stikstof is de mogelijkheid om te kijken naar tien 
verschillende melkveehouders en de problemen waar ze momenteel tegen aan lopen en welke 
invloed dit heeft op de nieuwe regels die de overheid aan het vormen is voor stikstof. Hierbij is de 
mogelijkheid om naar verschillende oplossingen voor het verminderen van de stikstofuitstoot te 
kijken met zoals bijvoorbeeld de Lely Sphere. Bij het onderwerp GLB is de mogelijkheid om te kijken 
naar hoe tien verschillende melkveehouders met het nieuwe GLB omgaan. Hierbij speelt vooral de 
eiwitteelt een grote rol, omdat dit zorgt voor hogere vergoedingen. Bij het derde onderwerp de 
verschillende melkstromen is de mogelijkheid om te zijn kijken naar tien verschillende boeren die 
ieder een eigen melkstroom hebben en te zien wat voor impact dat heeft op het bedrijf.  
 
 
 
 

                                                           
1 Project waarbij tien melkveehouders werden gevolgd met een maïs- en grasperceel 
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Summary  
 
After three years of the Ruwvoertour2,   Boerenbusiness wants to take the reader into practice with 
another subject. The goal of Boerenbusiness is to find a practical topic that is closer to the expertise 
of the editors and meets the needs of the readers. 
 
To answer the main question, a literature study and a field study were carried out. The current 
trends in the dairy farming sector have been found in the literature study. These trends are: nitrogen, 
the common agricultural policy (CAP), various milk flows, automation, derogation, phosphate rights, 
more protein from the grassland, sharemilking, secondary activities and the farmer-citizen 
connection. The field research consisted of a content analysis of 481 website articles about 
Boerenbusiness, interviewing five employees of Boerenbusiness, interviewing five dairy farmers and 
461 completed surveys. The survey questions were drawn up from the interviews with the dairy 
farmers. This survey was distributed among 11.000 readers of the 'Melk Daily van Boerenbusiness'. 
 
The field research has shown that 51% of readers want to read about the CAP and 40% want to read 
about nitrogen. The reader has the need to be kept informed by reading the articles. The expertise of 
the editors of Boerenbusiness lies mainly outside the livestock farming and not in the livestock 
farming. The editors are mainly concerned with prices and developments in the market. They also 
write about politics, cultivation and fertilizer. Save for the Ruwvoertour, Boerenbusiness did not 
provide any practical information. In the months of February, April and June of this year most was 
written about the following subjects: milk prices, foreign countries, nitrogen, dairy and politics. When 
employees were asked about a top three of the mentioned trends, three employees gave various 
milk flows as their first choice. Two other employees chose nitrogen. 
 
In order to arrive at certain trends for the literature study, no specific step-by-step plan was 
followed, which means that this cannot be repeated for someone else. We also used our own 
environment that is different for everyone, making the list of trends less reliable. This was also 
apparent from the study in which the process assessor still had trends to add and the most important 
trend in nitrogen was also forgotten. However, by conducting the interviews and having completed 
the survey among dairy farmers, it can be concluded that no important trends are missing from the 
literature study. 
 
Boerenbusiness can give the reader a practical impression by writing about one of the following 
subjects: nitrogen, the CAP or various milk flows. These subjects are the result of the field research. 
When it comes to nitrogen, it is possible to follow ten different dairy farmers to see what problems 
they are currently having with the new rules that are being made for nitrogen. It is possible to look at 
various solutions for reducing nitrogen emissions, such as the Lely Sphere. When it comes to the CAP, 
there is the possibility to look at how ten different dairy farmers deal with the new CAP. Protein 
cultivation in particular plays a major role in this, because it leads to higher compensations. 
The third subject, the different milk flows, has the possibility to look at ten different farmers, who all 
have their own milk flow, and see what impact this has on their farm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 A project in which ten dairy farmers with a maize- and grassland were followed 



 

 

6 

Inhoud 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 

Summary ................................................................................................................................................. 5 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 7 

2. Literatuurstudie ............................................................................................................................... 9 

2.1 De behoefte van een lezer ...................................................................................................... 9 

2.2 Melkveehouderijtrends ........................................................................................................... 9 

3. Materiaal en methode ................................................................................................................... 19 

3.1 Materiaal ............................................................................................................................... 19 

3.2 Methode ................................................................................................................................ 19 

4. Resultaten...................................................................................................................................... 24 

4.1 Meest gelezen onderwerpen artikelen ................................................................................. 24 

4.2 Interviews melkveehouders .................................................................................................. 27 

4.3 Uitslag enquête ..................................................................................................................... 30 

4.4 Expertises medewerkers Boerenbusiness ............................................................................. 33 

4.5 Ervaringen van de melkveehouders over de ruwvoertour ................................................... 35 

5. Discussie ........................................................................................................................................ 38 

5.1 Beoordeling geraadpleegde bronnen .................................................................................... 38 

5.2 Beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek .................................................................. 38 

6. Conclusie ....................................................................................................................................... 40 

6.1 Conclusie deelvragen............................................................................................................. 40 

6.2 Conclusie hoofvraag .............................................................................................................. 41 

7. Aanbevelingen ............................................................................................................................... 42 

8. Advies ............................................................................................................................................ 43 

8.1 Stikstof ................................................................................................................................... 44 

8.2 Het GLB .................................................................................................................................. 45 

8.3 Verschillende melkstromen ................................................................................................... 46 

Bibliografie ............................................................................................................................................ 48 

Bijlage 1 Onderzoeken gebruikersbehoefte 

Bijlage 2 Punten en waarde per Eco-activiteit GLB 

Bijlage 3 Lijst deelnemers ruwvoertour 

Bijlage 4 Interviewgids voor interviews oud ruwvoertour melkveehouders 

Bijlage 5 Interviewgids voor interviews medewerkers 

Bijlage 6 Enquête vragen 

Bijlage 7 Codes die gebruikt zijn tijdens het coderen 

Bijlage 8 Meest gelezen onderwerpen artikelen 

Bijlage 9 Transcripties melkveehouders 

Bijlage 10 Transcripties medewerkers 

Bijlage 11 Uitkomsten enquête 



 

 

7 

 

1. Inleiding  
 
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van Boerenbusiness onder begeleiding van Eric de 
Lijster (hoofdredacteur). Het afstudeeronderzoek is een afsluiting van de opleiding Dier- en 
Veehouderij van de Hogeschool Inholland te Delft en valt onder het domein Agri, Food en 
Life sciences. Tijdens het onderzoek is de procesbegeleider Timo Koomen geweest en de 
productbeoordelaar Linda van Adrichem-Krijgsman.  
 
Boerenbusiness is een online mediabedrijf dat online 24 uur per dag beschikbaar is voor het leveren 
van marktinformatie aan topondernemers vanuit de agrarische sector. De media wordt verzorgd 
door een professionele redactie die schrijven over vier categorieën: melk, varkens, akkerbouw en 
koersen. Hiermee wordt nieuws, analyses, marktnoteringen, interviews, opinies en achtergronden 
voor vooruitstrevende boeren uit Nederland in artikelen weergegeven. Hiermee bereikt 
Boerenbusiness maandelijks 217.000 bezoekers. Boerenbusiness onderscheidt zich van andere 
agrarische media door uitsluitend online nieuws te geven over de nieuwste marktontwikkelingen. Dit 
om agrarische ondernemers te helpen met het maken van strategische keuzes. Bij de melkafdeling 
van Boerenbusiness is de doelgroep melkhouders die gemiddeld 150 koeien of meer hebben met een 
leeftijd van 35-50 jaar. De doelgroep bezoekt meerdere keren per week onder andere de website en 
de app om van alle informatie op de hoogte te blijven (Boerenbusiness, sd; Oomen, sd).   
 
De ruwvoertour heeft drie jaar gelopen. Hiermee heeft Boerenbusiness al drie jaar de achtergronden 
van de vooruitstrevende melkveehouder weergegeven. Dit is bij de akkerbouw gedaan met de 
gewastour en bij de melkveehouderij met de ruwvoertour. Bij de ruwvoertour zijn tien 
melkveehouders door heel Nederland op de voet gevolgd met een maïs- en grasperceel. Hierbij is de 
lezer meegenomen van zaaien tot de uiteindelijke oogst. Dit is gedaan door middel van data, foto’s, 
video’s en interviews. Hierbij waren zeven verschillende partners aangesloten waarvan Limagrain de 
grootste is geweest. Met Limagrain was een contract van drie jaar afgesloten, waarna geëvalueerd is 
of de ruwvoertour zou doorgaan. Uiteindelijk heeft Boerenbusiness besloten niet meer op deze 
manier verder te willen met de praktische informatie van de melkveehouder weer te geven. De 
reden hiervoor is dat het te veel tijd koste om in de informatie over het ruwvoer te schrijven. 
Hierdoor heeft de ruwvoertour Boerenbusiness te veel geld gekost. Toch wil Boerenbusiness nog 
graag de lezer een praktische indruk geven over de melkveehouders. Hierbij wil het bedrijf alleen 
dichter bij hun eigen expertise blijven, waardoor dit makkelijker op te pakken wordt voor de redactie 
en toch meerwaarde geeft voor de lezer. Om dit te doen wil Boerenbusiness een onderwerp 
belichten vanuit de melkveehouderij. Dit onderwerp dient niet gerelateerd te zijn aan de 
ruwvoertour, maar wel dezelfde meerwaarde van praktisch indruk bij melkveehouders te geven 
(Boerenbusiness, sd).  
 
Doel 
Het doel is een specifiek onderwerp zoeken voor de lezers van Boerenbusiness waarbij wordt 
gekeken naar de praktijk op verschillende melkveehouderijen door onderzoek te doen naar welk 
onderwerp de lezers behoefte hebben en tevens de expertise is van de redactie.  
 
Hoofdvraag 
Hoe kan Boerenbusiness ervoor zorgen dat de lezers een praktische indruk krijgen van een aantal 
melkveehouders over een melkveehouderij gerelateerd onderwerp? 
  
Deelvragen 

1. Hoe sluit een redacteur volgens de literatuur aan bij de behoefte van een lezer?  

2. Welke melkveetrends zijn er momenteel?  
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3. Welke onderwerpen zijn in drie maanden het meest gelezen bij de melkafdeling van Boeren-

business?  

4. Over welke onderwerpen is behoefte vanuit de lezers van Boerenbusiness? 

5. Welke expertises om over te schrijven hebben de medewerkers van Boerenbusiness? 

6. Welke ervaringen van de oud ruwvoertourdeelnemers kunnen mee worden genomen naar 

volgende praktijk artikelen? 

Het afstudeerwerkstuk is geschreven voor de opdrachtgever Eric de Lijster van Boerenbusiness en de 

medewerkers van Boerenbusiness. Tevens is het voor andere studenten en docenten van Hogeschool 

Inholland geschreven die interesse hebben in het nieuwe project van Boerenbusiness en hier meer 

over te weten willen komen.  

 

Aanpak  

Het onderzoek is gedaan door middel van het uitvoeren van een literatuurstudie waarna verschil-

lende veldonderzoeken hebben plaatsgevonden. Het veldonderzoek bestaat uit het afnemen van in-

terviews bij vijf interne medewerkers van Boerenbusiness en bij vijf melkveehouders van de Ruw-

voertour. Vanuit de interviews die bij de melkveehouders zijn afgenomen zijn de uiteindelijke enquê-

tevragen gevormd. Deze enquête is verspreid over melkveehouders door heel Nederland via de Melk 

Daily van Boerenbusiness.  

 

Afbakening  

Tijdens het onderzoek is alleen gekeken naar de melkveehouderij en niet naar de akkerbouw. De 
interviews zijn alleen afgenomen bij vijf interne medewerkers van Boerenbusiness en bij vijf 
melkveehouders van de Ruwvoertour. De enquête is alleen gericht geweest op de lezer die 
Boerenbusiness nu al heeft niet met het doel om nieuwe lezers te trekken. Het onderzoek is 
daarnaast dichtbij de missie en visie van Boerenbusiness gebleven en gericht op de doelgroep. De 
doelgroep zijn melkveehouders die Boerenbusiness lezen. De doelgroep die een abonnement leest 
zijn melkveehouders die meer dan 150 melkkoeien hebben dit zijn 23% van de melkveehouders. Dit 
zijn in totaal 3.242 melkveebedrijven (CBS, 2022).  
 
Opbouw verslag  

In het hoofdstuk literatuurstudie is onderzoek gedaan naar behoefte van de lezer en 
melkveehouderijtrends. Vanuit de literatuurstudie is de materiaal en methode gevormd om het 
veldonderzoek te laten plaatsvinden. In dit hoofdstuk zijn alle gebruikte materialen benoemd en 
welke methodes gebruikt zijn voor het onderzoek volledig weergegeven. In de resultaten zijn de 
uitkomsten van het veldonderzoek weergegeven. Hieruit zijn onder ander discussiepunten gekomen 
die zijn beschreven in het hoofdstuk discussie. Vervolgens is in het hoofdstuk conclusie antwoord 
gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag. Waarna aanbevelingen voor een vervolgonderzoek zijn 
weergegeven gevormd vanuit de discussiepunten. Hierna is een advies geschreven voor 
Boerenbusiness over drie verschillende onderwerpen. Het onderzoeksrapport is afgesloten met de 
desbetreffende bibliografie en bijlagen.  
 

 

 
 
 
 
 



 

 

9 

2. Literatuurstudie  
In dit hoofdstuk is de literatuurstudie van het afstudeeronderzoek weergegeven. Hierin zijn de 
volgende onderwerpen terug te lezen: behoefte van een lezer en melkveehouderijtrends. 
 

2.1 De behoefte van een lezer   
In deze paragraaf is beschreven hoe verschillende organisaties onderzoek hebben gedaan naar de 
behoefte van de lezer en hoe hierop ingespeeld is.   

 
Door veel media platforms zijn verschillende contentstrategieën en formules opgesteld om achter de 
behoeftes van een lezer te komen (zie bijlage 1 onderzoeken gebruiksbehoefte). Vroeger waren veel 
artikelen alleen op papier te lezen. Hierdoor kon de hoofdredacteur besluiten welke artikelen de 
lezer wel of niet konden lezen in een blad. Tegenwoordig zijn steeds meer artikelen online te lezen 
en wordt de stem van het publiek belangrijker. Mensen krijgen een veel groter aanbod online te zien, 
waardoor de lezer meer zelf bepaald wat ze willen lezen (Cor Hospes, 2020; Vader, 2020). Hierdoor 
dient de media veel meer in te spelen op de behoefte van de lezer. De behoefte van de lezer kan 
worden gecategoriseerd in acht verschillende behoeftes (Vader, 2020):  

 Hou me op de hoogte, deze behoefte is vooral gericht om content te brengen op de lezers. 
Hierbij wordt de lezer op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, ontwikkelingen en 
trends. De lezer krijgt de actuele ontwikkelingen, trends en lopende discussies in het 
publieke domein of in hun interessegebied.  

 Leid me af, deze behoefte zorgt ervoor dat de lezer wordt afgeleid door iets wat hun 
verbaast of vermaakt. Deze content helpt om de tijd te doden, dit gebeurt aan de hand van 
entertainment, humor en content die de indruk wekt of nieuwsgierigheid prikkelt. Om voor 
deze behoefte te schrijven is het van belang dat er voldoende variatie is waardoor de lezer 
zich niet verveelt.  

 Raak me, bij deze behoefte wordt ingespeeld op het gevoel van de lezer. De schrijver dient 
hiermee een emotie los te maken. De content ontroert, grijpt aan of vertedert. Daarnaast 
kan het ook negatieve emoties los maken, zoals walging, woede en/ of zogenaamde WTF-
momenten.  

 Verbind me met anderen, deze behoefte speelt in op een gevoel van een herkenning of 
erkenning, waardoor de lezer het gevoel krijgt dat ze ergens bij horen. Hiermee wordt de 
lezer verbonden met zijn eigenwaarde, interesses, overtuigingen, mentaliteit en/of ambities. 

 Inspireer me, bij deze behoefte speelt een artikel in op nieuwe ideeën en wordt de lezer 
uitgedaagd nieuwe dingen te proberen. Hierdoor wordt de lezer enthousiast en creatief, 
waardoor ze zelf met deze ideeën aan de slag gaan om zo de beste versie van zichzelf te 
worden. De lezer krijgt hiermee het idee zelf te groeien en deel te zijn van een groter geheel. 

 Beantwoord m’n vragen, bij deze behoefte wordt ingespeeld op het leven van de doelgroep. 
Er wordt uitleg gegeven over onderwerpen met hierbij de achtergrond en context. Vooral 
Google speelt een belangrijke rol bij het voorzien van deze behoefte.   

 Leer me iets nieuws, bij deze behoefte is het belangrijk dat de lezer nieuwe informatie krijgt 
om de kennis die ze al hebben te verbeteren. De lezer krijgt een meerwaarde door 
geïnformeerd te worden over een bepaald onderwerp. In deze artikelen staan veel feiten en 
nuttige waardevolle informatie.  

 Help me m’n mening te vormen, deze behoefte zorgt voor het ontstaan, wijzigen of krijgen 
van een mening. Hierdoor wordt de lezer aangespoord en uitgedaagd om na te denken en 
zijn eigen mening te vormen. Daarnaast motiveert de content mensen om hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen over een onderwerp. 
 

2.2 Melkveehouderijtrends  
In deze paragraaf zijn verschillende melkveehouderijtrends beschreven die op het moment actueel 
zijn.  
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2.2.1 Stikstof  
In deze sub paragraaf wordt de trend stikstof weergegeven.  
 
Stikstof is een belangrijke voedingstof voor planten evenals fosfaat. Stikstof is essentieel voor 
planten voor het vormen van eiwitten. De voedingstoffen stikstof en fosfaat worden toegediend bij 
planten door middel van meststoffen. In Nederland wordt stikstof in grote hoeveelheden kunstmest 
en dierlijke mest toegediend (Bol, sd). Het stikstofprobleem bestaat al vanaf de jaren ’80 sindsdien 
heeft de Nederlandse overheid het dan ook al geprobeerd terug te dringen. In 1990 is de uitstoot van 
stikstof gehalveerd. De afname van stikstof liep de afgelopen 30 jaar door. Echter, is deze in 2010 
gestagneerd. Hierdoor werd in 2015 de PAS (programma aanpak stikstof) door de overheid 
uitgeroepen. Desondanks verklaarde de Raad van State in 2019 dat de PAS niet voldoende was en 
Nederland op zoek moest naar nieuwe maatregelingen (Bol, sd; Koot, sd).  
 
De vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en Christen Unie hebben daarom met elkaar afgesproken dat 
in 2030 de stikstofuitstoot met 50% omlaag moet in Nederland. Hiervoor heeft de coalitie een 
Nationaal Programma Landelijk Gebied geschreven. Hierin staat per gebied beschreven hoeveel de 
stikstof uitstoot omlaag moet voor 2030. Dit wordt gedaan om de natuur te laten herstellen. Te veel 
stikstof zorgt ervoor dat sommige planten, zoals gras sneller groeien en de diversiteit minder wordt. 
De overheid wil daarom dat in sommige gebieden zelfs de uitstoot met 70% omlaag gaat. Om de 
Natura-2000 gebieden heen tot een straal van één kilometer wordt daardoor landbouw totaal niet 
meer mogelijk (Rotman, 2022; NOS nieuws, 2022). 
 
Hierdoor ontstonden allerlei demonstraties veel melkveehouders zijn het er niet mee eens en zien 
hun melkveehouderij verdwijnen. Duizenden trekkers zijn daarom al een aantal keer naar Den Haag 
geweest en hebben tevens geprotesteerd op andere plekken. Ondanks alles is er nog steeds geen 
duidelijkheid gekomen voor de melkveehouders over te toekomst (NOS nieuws, 2022).  
 
Wel worden steeds meer alternatieve aangedragen om de stikstof te verminderen, zonder hierbij 
dieren in te moeten leveren. Zo zijn er speciale vloeren gekomen die het scheiden van urine en mest 
mogelijk maken waardoor minder ammoniak wordt geproduceerd. Daarnaast is ook ter sprake 
gekomen om de grootste piekbelasters uit te kopen en er wordt steenmeel uit Noorwegen in gezet 
om de bodem weer in balans te brengen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele initiatieven. 
Hiervoor maakte het kabinet in april 2020 miljoenen euro’s vrij om zich bezig te houden met de 
alternatieve voor het verminderen van stikstof (Koot, sd; Rotman, 2022).  Voor de veranderingen 
heeft Johan Remkes een rapport geschreven dat heet “wat wel kan, uit de impasse en een aanzet 
voor perspectief”. Hierin geeft hij weer met een aanpak en drie lijnen hoe er omgegaan kan worden 
met dit stikstof probleem (Remkes, 2022).  
 

2.2.2 Het GLB 
In deze sub paragraaf wordt de trend GLB weergegeven. 
 
Het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zorgt voor een subsidie voor de boeren. 
40% van het EU-geld dat gereserveerd wordt voor landbouw gaat naar de GLB. Hiermee stuurt de EU 
het Europese landbouwbeleid aan (EuropaNu, 2022). Het GLB wordt elke zeven jaar opnieuw 
bekeken en waar nodig aangepast. Het vorige GLB wat momenteel nog gaande is liep van 2013-2020, 
vanwege een jaar lang overleg tussen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 
de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP) (Rijksoverheid, 2022a). Hierdoor 
heeft het GLB langer gelopen dan oorspronkelijk bedoeld was. In het NSP staat in 639 pagina’s 
beschreven hoe Nederland invulling gaat geven aan het GLB. Aan dit plan is in oktober 2022 een 
informeel akkoord gegeven. Het definitieve akkoord vanuit de EU komt later dit jaar (RVO, 2022b; 
GLB, sd; Boom, 2022; Rijksoverheid, 2022a).  
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Bij het afgelopen GLB was sprake van twee pijlers. Deze pijlers waren gericht op landbouwsubsidies 
en subsidies gericht op plattelandsontwikkeling. Hiermee beoogde het GLB  drie doelen te bereiken: 
inkomenssteun bieden voor de boeren, marktregulering en plattelandsontwikkeling. Het nieuwe GLB 
wil zich richten op het stimuleren van ontwikkeling van een duurzame en competitieve 
landbouwsector. Hierbij wil de regering vooral de natuur en omgeving herstellen, inspelen op de 
biodiversiteit en veel minder op directe steun aan de boeren (EuropaNu, 2022; GLB, sd; 
Rijksoverheid, 2022a).  
 
Hiervoor is een simulatietool op de markt gebracht waarmee iedere boer voor zichzelf subsidie kan 
berekenen. Deze simulatietool is al op de markt, maar zal in februari 2023 pas volledig functioneren 
met kloppende cijfers (RVO, 2022b). Bij deze tool wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
categorieën. Ten eerste de basispremie per hectare die 220 euro bedraagt waarvoor je voldoende 
punten dient te scoren op vijf vlakken; en ten tweede de eco-activiteiten die ervoor zorgen dat een 
boer onder brons, zilver of goud wordt geclassificeerd. Voor het puntensysteem dient een boer 
minimaal vijf punten per hectare binnen te halen om de basispremie te krijgen. Deze vijf punten per 
hectare worden onderverdeeld in vijf verschillende categorieën: klimaat, bodem en lucht, water, 
landschap en bodemdiversiteit. Deze punten kunnen behaald worden door het verbouwen van een 
bepaald gewas, een bodemgewas, teeltmaatregelingen, veemaatregelen, niet-productief 
landbouwgrond en het zijn van een duurzaam bedrijf. In Bijlage 2 (punten en waarde per eco-
activiteit GLB) is te zien hoeveel deze onderdelen opleveren. Indien een boer deze punten heeft 
behaald kan de boer ook in aanmerking komen voor de eco-activiteiten premie. Deze premie is 
opgedeeld in drie verschillende categorieën: brons, zilver en goud. Bij brons krijgt een boer 60 euro 
per hectare, zilver 100 euro per hectare en bij goud 200 euro per hectare. Deze categorieën kan een 
boer behalen door een bepaald aantal punten te scoren. De punten die de boer voor een bepaald 
onderdeel verdient zijn terug te vinden in Bijlage 2. Hierbij is duidelijk te zien dat het telen van een 
stikstofbindend gewas of eiwitgewas hoog wordt beloond. Het betekent dat een aantal boeren in 
categorie goud terecht kunnen komen door het verbouwen van ongeveer vijf hectare van het juiste 
gewas. Daarnaast wordt erbij de eco-activiteiten ook nog gesproken over twee verschillende 
groepen. Onder deze groepen vallen weer een aantal regio’s. Deze regio’s zijn gebaseerd op het 
soort grond of natuurgebied waarin de boer zich bevindt. Echter, werkt de simulatietool momenteel 
nog alleen voor groep twee om het allemaal iets makkelijker te maken. Om gebruik te maken van de 
tool dient de boer een landschapskaart te maken waarin alle landschapselementen worden 
opgenomen. Hieraan worden vervolgens de punten en de bedragen worden toegekend. Volgens 
Schouten (toenmalig Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zorgt dit op een 
gemiddeld bedrijf voor veertien uur extra werk wat zelfs kan uitlopen tot 27 uur, indien men veel 
verschillende percelen heeft. Hiervoor wordt per jaar €152 miljoen uitgetrokken en in totaal €762 
miljoen (RVO, 2022b; GLB, sd; Boom, 2022; Rijksoverheid, 2022a; RVO, 2022c).  
 

2.2.3 Verschillende melkstromen  
In deze sub paragraaf wordt de trend verschillende melkstromen weergegeven. 
 
Sinds 2016 is melk niet meer ‘gewoon’ melk. In plaats van de grote witte massa melkstroom ontstaan 
steeds meer vormen van melkstromen om onderscheid te maken op de markt. Alle melkveehouders 
krijgen al jaren een garantieprijs. Dit is de prijs die de melkveehouders minimaal krijgen voor hun 
melk. Hierbij wordt gekeken naar 100 kilo melk met op het moment een eiwitpercentage van 3,57%, 
vetpercentage van 4,42% en een lactose percentage van 4,53%. Deze percentages worden per jaar 
verandert naar aanleiding van de gemiddelde melkproductie in Nederland. De prijsverhouding van 
deze percentages zijn in de verhouding 10:5:1. Hierbij krijgt de melkveehouder het meeste uitbetaald 
gebaseerd op de eiwitgehaltes in zijn melk (Friesland Campina, sd; Baan, 2019).  
 
In 2016 hebben twaalf melkveehouders samen een Boerengilde opgezet en hiermee als een van de 
eerste een unieke melkstroom gecreëerd. Hun melk wordt verwerkt tot Weide Weelde zuivel en 
verkocht in de Jumbo, Poiesz, Deen en Plus. Voor elke verkochte liter melk wordt twee cent 
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gedoneerd aan het natuurontwikkelingsfonds. Hiermee investeren de bedrijven in het aandeel 
natuur op bedrijven. Al snel volgde eind 2016 Velco zuivel met hun eigen melk. Velco verwerkte 
A2A2 melk de zogenaamde Oermelk, die ervoor zorgt dat mensen met een bètacaseïne intolerantie 
deze melk wel kunnen drinken en beter verteren (Kening, sd; Trivedi , Deth , & Zhang , 2016).  
 
Door het produceren van verschillende melkstromen kan de melkveehouder boven op de 
garantieprijs extra geld verdienen. Tegenwoordig heeft bijna iedere Nederlandse melkfabriek zo zijn 
eigen melkstromen om de melkveehouders te stimuleren hun melkprijs te verhogen. Het is opvallend 
dat voornamelijk de supermarktketens zelf hun eigen huismerk uniek willen maken volgens 
supermarktdeskundige Paul Moers (Luijten & Reijnders, 2014). De supermarktketen wil graag een 
stempel krijgen duurzamer te zijn dan de concurrentie. De duurzaamheid van een product zorgt 
ervoor dat de klant het product eerder koopt, daardoor is een betere prijs voor de melkveehouderij 
te realiseren. Grote merken zoals Friesland Campina zijn bang dat veel verschillende stromen ten 
koste gaan van de efficiëntie en daarnaast bang dat leden de ongelijkheid gaan voelen. Door een 
hogere prijs te geven aan unieke melkstomen zijn de leden, die hier niet aan mee doen bang een 
lagere prijs te krijgen. Toch zijn inmiddels ook de grotere concerns zoals Friesland Campina en A-
Ware begonnen met het verkopen van verschillende melkstromen (Baan, 2019; Koopman, 2018). 
Friesland Campina heeft vier verschillende melkstromen waarbij een extra toeslag te krijgen is: On 
the way to Planet Proof-keurmerk, weidemelk-VLOG, biologische melk en biologische dynamische 
melk (Friesland Campina, sd). De A-ware produceert voor de Albert Heijn de volgende melkstromen: 
Weidemelk, Biologische melk, A-ware melkstroom en de Boerderijmelk (A-ware foodgroup , 2018). 
Hiermee proberen de grote concerns in te spelen op de diversiteit, zodat ze niet achterblijven. 
Echter, stellen ze vooral veel eisen aan de melkveehouders en betalen hiervoor lang niet altijd de 
prijs die zou moeten (Luijten & Reijnders, 2014).  
 

2.2.4 Automatisering  
In deze sub paragraaf wordt de trend automatisering weergegeven. 
 
In Nederland past ruim 40% van de melkveehouders een vorm van automatisering toe. De 
automatisering zorgt ervoor dat de veehouder minder werk hoeft te doen, waardoor ze efficiënter 
werken en meer dieren kunnen houden. De bevolking groeit en op minder hectares dient steeds 
meer voedsel geproduceerd te worden. “We moeten in 2050, 70% meer voedsel produceren dan nu, 
dat kan niet langer op de traditionele manier” zegt André van Troost CEO van Lely. Volgens hem is 
automatisering een essentieel onderdeel van de melkveehouderij. Niet alleen helpt het met het 
werknemers te kort wat momenteel heerst in de sector, maar het kan ook het welzijn van de koe 
verhogen. Waar eerst drie tot vier werknemers nodig waren op een bedrijf met 50 koeien kan een 
melkveehouder het nu makkelijk alleen af. Bij Lely worden robots alleen gemaakt indien ze 
duurzamer, winstgevender voor de boer en aangenamer voor de koe zijn (Middelweerd, 2021).  
 
Bijna 25% van de melkveehouders melkt inmiddels al met behulp van een melkrobot. De 
melkveehouders met een robot melken gemiddeld meer dieren. Namelijk 137 koeien gemiddeld 
tegenover de 126 koeien die zonder robot worden gemolken. Door het melken met een robot 
worden de koeien over het algemeen vaker gemolken en produceren hierdoor 2% melk per dag 
meer. Waardoor de productie in het algemeen toeneemt (Scholte, 2020). 
Agridirect heeft een onderzoek uitgevoerd waaraan 2500 melkveehouders hebben meegedaan. Het 
ging erom vragen te beantwoorden over automatisering. Op het moment melken van de 
ondervraagde melkveehouders 28% met melkrobots. De visgraatmelkstal scoort alleen hoger met 
34%. Op het moment is 8,6% van de melkveehouders hiernaast nog op zoek naar een nieuw 
melksysteem waarbij 64% aangeeft over te willen gaan naar melkrobots en 10% nog aan het 
twijfelen is wat ze willen doen. Daarnaast werken momenteel 6% van de melkveehouders met 
zelfrijdende voermengwagens en 3% met voeraanschuifrobots. Ook bij andere melkveehouders is de 
interesse om nieuwe machines aan te schaffen. Zo wil 3,3% van de melkveehouders graag een 
voeraanschuifrobot aanschaffen, 3,5% een voermengwagen en 6,1% een mestrobot (AgriDirect, sd). 
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Tevens is Lely bezig met het oplossen van een deel van stikstofprobleem. Lely heeft hiervoor de Lely 
Sphere op de markt gebracht. De Lely Sphere is te installeren op de traditionele roostervloer en 
scheidt de dunne fractie van de dikke fractie op de rooster. Ook zuigt het systeem onder de roosters 
de lucht af en wast hier de ammoniak uit. Daarnaast kan de Lely Sphere de vloeibare en vaste fractie 
scheiden in een stikstof-, kalium- en fosfaatgedeelte (Houden, 2021). Door deze fracties te scheiden 
kan de veehouder doen aan precisiebemesting, hierdoor groeien gewassen beter en wordt 70% van 
de stikstof gereduceerd (Haren, 2021). 
 
Ook drones worden steeds meer getest om gebruikt te worden in de melkveehouderij. Zo hebben de 
eerste onderzoeken voor het ideale grasmaai tijdstip met drones plaats gevonden, echter kost 
momenteel de drone meer dan dat het gras oplevert (LTO Noord, 2020; Melkveebedrijf, 2020). 
Daarnaast zijn ook proeven gedaan met drones om de gezondheid van koeien, hun huidige toestand 
en waar ze staan in stal te bepalen (Beerling, 2021). Maar de drones worden toch momenteel het 
meest gebruik ook in de akkerbouw voor de precisielandbouw. Om hierbij een bodemscan te maken, 
deze bodemscan zorgt ervoor dat er preciezer kan worden bemest (Waltje, 2020).  
 
Daarnaast neemt de sensortechnologie ook steeds meer toe in de melkveehouderij. Hierdoor komt 
een grote hoeveelheid data beschikbaar voor de melkveehouder, die hem helpen ondersteunen in 
zijn management. De melkveehouder kan hierdoor sneller in spelen op de gezondheidsproblemen en 
hoeft minder medicatie te gebruiken (Groenkennisnet, sd). Zaken die onder andere met deze nieuwe 
technologie gemeten kunnen worden zijn: krachtvoeropname, geleidbaarheid van de melk, 
lichaamstempratuur, activiteit meter, herkauwactiviteit en de hormonen in de melk (van Antwerpen 
& Rooijakkers , sd).  
 

2.2.5 Derogatie  
In deze sub paragraaf wordt de trend derogatie weergegeven. 
 
De norm voor het uitrijden van stikstof in de Europese Commissie is vastgesteld op 170 kg stikstof 
per hectare. Door derogatie mocht in Nederland meer stikstof uit dierlijke mest worden uitgereden. 
Op landbouwgrond dat bestaat uit zand- en lössgrond in Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noord-
Brabant of Limburg mocht tot 230 kg stikstof en op de rest van de landbouwgrond tot 250 kg (RVO, 
2022; RVO, 2022a). Hierbij gold wel dat de melkveehouderij op minimaal 80% van het land gras 
diende te verbouwen (Velthof, sd). De ophoging van het stikstofplafond werd goedgekeurd, omdat in 
Nederland veel regen viel. Hierdoor groeit het gras harder en nam meer stikstof op. Daarnaast zet 
het grasland het nitraat snel om in het onschadelijke stikstofgas. De laatste jaren heeft Nederland, 
echter te maken met een droog klimaat met als gevolg dat het gras minder groeit en minder stikstof 
opneemt (Rijksoverheid, 2022; Melkveebedrijf, sd). Onder andere daarom gaat vanaf 2023 de 
derogatie langzaam verdwijnen met als einddoel om in 2026 geen derogatie meer te hebben en de 
norm weer terug te zetten naar 170 kg stikstof per hectare (RVO, 2022; RVO, 2022a).  
 
Vanaf 2023 is er geen derogatie meer voor de percelen die liggen in het Natura2000gebied. Vanaf 
2024 ook niet meer voor de percelen die rondom het Natura2000gebied liggen. Ook is een 
bufferstrook vanaf 2023 op alle percelen verplicht. Dit houdt in dat langs alle sloten, vaarten of 
kanalen niet meer bemest mag worden. Deze bufferstrook dient drie meter groot te zijn en hoeft 
niet meer dan vier procent van het perceel in beslag te nemen. Indien dit met drie meter wel het 
geval is mag de bufferstrook kleiner gemaakt worden (RVO, 2022; RVO, 2022a). Door het afschaffen 
van de derogatie, wordt de kans groter dat een groot deel van de veehouders hun grasland omzetten 
naar bouwland. De veehouders worden niet meer beloond voor het hebben van 80% grasland, ze 
mogen niet meer mest uitrijden. Een hectare maïs levert meer eiwitarm veevoer op dan een hectare 
gras. Echter, zorgt maïs wel voor meer nitraatuitspoeling dan gras, waardoor de nitraatuitspoeling 
niet afneemt maar juist alleen maar toe. Bovendien leidt meer bouwland tot minder biodiversiteit. 
Daarnaast neemt het gebruik van kunstmest toe (Velthof, sd). Door slechts 170 kg stikstof te mogen 
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aanbrengen op het land, wordt minder dierlijke mest uitgereden en meer gekozen voor kunstmest. 
De kunstmestproductie vraagt veel energie en vooral gebruik van aardgas wat niet bevorderlijk is. 
Hiermee is de vraag of het afschaffen van de derogatie gaat zorgen voor het gewenste resultaat. Om 
toch zoveel mogelijk grasland te behouden heeft het kabinet 130 miljoen beschikbaar gesteld als 
financiële tegemoetkoming. Hiermee hoopt het kabinet op een relatief gunstig effect. Waardoor de 
waterkwaliteit en natuur verbeterd worden (Rijksoverheid, 2022; Melkveebedrijf, sd).  
 

2.2.6 Fosfaatrechten  
In deze sub paragraaf wordt de trend fosfaatrechten weergegeven. 
 
In april 2015 werd het melkquotum afgeschaft en gingen melkveehouders massaal meer koeien 
melken. Veel melkveehouders besloten dat dit het moment was voor uitbreiding en bouwde een 
grotere stal. Dit zorgde niet alleen voor een overschot aan melk, maar ook dat veel meer uitstoot van 
fosfaat kwam via de mest. Een teveel aan fosfaat heeft gevolgen voor de gezondheid van natuur en 
landschap en zorgt daarnaast ook voor een verminderde kwaliteit van het drink-, oppervlakte- en 
grondwater (Schouten, 2017; Landbouwstart, 2017). Om te voorkomen dat het fosfaat toenam 
kondigde Schouten (Voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) het 
fosfaatrechtenstelsel aan. Het fosfaatrechtenstelsel is een tijdelijk middel om de productie van mest 
te beperken. Hierdoor kon het evenwicht tussen beschikbare mest en ruimte om deze af te zetten in 
balans worden gebracht. In 2028 zou het fosfaatstelsel niet meer nodig zijn volgens Schouten 
(Schouten, 2017). Een deel van de melkveehouders heeft fosfaatrechten gekocht. Deze zijn tien jaar 
geldig en konden fiscaal afgeschreven worden. Het fosfaatrechtenstelsel werd ingesteld om bij de EU 
nog een keer derogatie toegekend te krijgen. De fosfaatrechten zorgde voor het direct ingrijpen op 
de fosfaatproductie en zorgde ook voordat melkveehouders efficiënter gingen nadenken over hun 
veestapel (Blokland, 2016). Er werd minder jongvee gehouden en de eerste stap naar minder mest 
op het land werd gezet. De fosfaatrechten zijn berekend aan de hand van de volgende criteria: een 
kilo fosfaat dat de melkveestapel produceert; aantal liters melk dat de melkveestapel produceert en 
procent jongvee jonger en ouder dan één jaar (Schouten, 2017; Landbouwstart, 2017; Blokland, 
2016).  
 
Omdat sommige melkveehouders te weinig fosfaatrechten kregen, maar wel meer koeien houden is 
een fosfaatrechtenstelsel ontstaan. Hierbij worden de fosfaatrechten verkocht aan een andere 
melkveehouder, zodat deze kan uitbreiden of het aantal koeien kan behouden. Hierbij zijn twee 
soorten fosfaatrechten van toepassing: 0% benutbare en 100% benutbare. De prijs van de 
fosfaatrechten verschillen behoorlijk van elkaar. De 0% benutbare fosfaatrechten zijn hetzelfde jaar 
niet te gebruiken en alleen maar aan te schaffen. Deze rechten worden vaak verkocht door 
veehouders die met het bedrijf stoppen en kunnen vanaf volgend kalenderjaar volledig door de 
gekochte veehouder worden gebruikt. De 100% benutbare fosfaatrechten kunnen gelijk worden 
ingezet. Deze zijn alleen vele malen duurder dan de 0% benutbare fosfaatrechten, maar kunnen 
voordeliger zijn als je hierdoor niet eerst je veestapel hoeft te laten krimpen. Naast het kopen van 
fosfaatrechten is het ook mogelijk om ze te leasen, wanneer je tijdelijk een tekort aan fosfaatrechten 
hebt. Hierdoor hoeft men niet een deel van de melkveestapel weg te doen en heeft men tevens na 
deze periode zelf geen overschot aan fosfaatrechten (Fosfaatrechten , sd). Ook voor de 
melkveehouderij die de fosfaatrechten tijdelijk niet nodig heeft, maar wel later misschien wil 
uitbreiden is het een optie gebruik te maken van het leasen van de rechten. Echter, wanneer de 
fosfaatrechten worden verkocht, dient 10% te worden afgestaan aan de nationale fosfaatbank. Met 
het verkopen gaat een deel van de fosfaatrechten verloren en met leasen niet (Fosfaatrechten , sd; 
Liere J. v., 2020a; Mons, 2017). 
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2.2.7 Meer eiwit van eigen land 
In deze sub paragraaf wordt de trend meer eiwit van eigen land weergegeven. 
 
Door de commissie grondgebondenheid is besloten dat in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte 
van eigen land moeten komen of aangekocht dient te worden binnen een straal van twintig 
kilometer. Indien het eiwit aangekocht wordt in een straal van twintig kilometer, dient wel 50% van 
de eiwitbehoefte alsnog van eigen land te komen. Hiermee probeert de commissie 
grondgebondenheid de melkveehouderij in Nederland te laten verduurzamen (Sleurink, 2019). Meer 
eiwit van eigen land zorgt niet alleen voor verduurzaming, maar ook voor het meer geld in eigen 
portemonnee houden. Het meer eiwit halen van eigenland zorgt ervoor dat de ruwvoer voedzamer is 
voor de koeien waardoor minder duur krachtvoer aangekocht hoeft te worden om dezelfde 
melkproductie te bereiken (Hogenkamp, 2018 ).   
 
Eiwit van eigen land speelt op het bedrijf een steeds grotere rol. Doordat wordt gekeken of meer 
eiwit van eigen land gehaald kan worden, hoeven grondstoffen zoals soja en palmpit minder 
ingekocht te worden. Dit zorgt voor een groot verduurzamingsdoel. Momenteel vinden veel 
onderzoeken plaats naar hoe je het beste meer eiwit van eigen land kan halen. Hierin speelt de soort 
grond die het bedrijf heeft een grote rol. Veehouders die alleen zandgrond tot hun beschikking 
hebben kunnen, blijkt uit onderzoek, minder eiwit van hun grond halen dan veehouders die gebruik 
maken van veengrond (WhatEls, 2019).  
 

 
Figuur 1 aantal % eiwit van eigen land VS-intensiteit (Sleurink, 2019) 

In Figuur 1 is te zien dat voor bedrijven die tot 15.000 kilo melk per hectare melken het makkelijk te 
doen is om 65% van het eiwit van eigen land te halen. Volgens Gerjan Hilhorst van Wageningen UR 
ligt het omslagpunt bij 20.000 kilo melk per hectare. Met deze 20.000 kilo melk per hectare kan het 
bedrijf 65% eiwit van eigen land halen. Tussen de 15.000 kilo melk per hectare en 20.000 kilo melk 
per hectare zitten verschillende bedrijven. Het ene bedrijf haalt met gemak 80% eiwit van eigen land 
en de ander slechts 50%. Hierin zijn dan ook nog grote stappen voor de bedrijven te maken (Sleurink, 
2019). 
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Figuur 2 grondstoffen van eigen bodem (Commisie grondgebondenheid, 2018). 

In Figuur 2 is te zien waar de melkveehouderijen naartoe streven om in 2040 bereikt te hebben. 
Hierin is te zien dat bijna al het voer uit eigen land komt en slechts nog een klein beetje aanvullend 
krachtvoer uit Europa komt. Dit kan echter alleen bereikt worden wanneer boeren een hogere 
zelfvoorzieningsgraad van eiwitten van hun eigen land halen. Hierdoor hoeven in de toekomst geen 
eiwitrijke grondstoffen zoals soja van buiten Europa gehaald te worden (Commisie 
grondgebondenheid, 2018).  
 

2.2.8 Sharemilking (vorm van bedrijfsovername) 
In deze sub paragraaf wordt de trend sharemilking (vorm van bedrijfsovername) weergegeven. 
 
Meer dan de helft van de Nederlandse melkveehouders heeft geen zicht op een bedrijfsopvolger 
(Rossum, 2021). Steeds minder kinderen nemen automatisch het bedrijf van hun ouders over. 
Daarnaast blijft buiten familiare bedrijfsovername erg lastig. Een melkveehouder moet een 
behoorlijke tijd met iemand samenwerken om op deze manier zijn gunfactor te geven, om het bedrijf 
voor een schappelijke prijs over te doen. Voor veel melkveehouders is dit niet weggelegd (Liere J. v., 
2020; Rossum, 2021).  Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is al een paar jaar bezig om 
door middel van Boer zoekt Boer deze bedrijfsovername makkelijker te laten verlopen (NAJK , sd). 
Echter, lopen hierop nog steeds veel melkveehouders vast. Slecht twee tot drie procent van de 
overnames gebeurt buitenfamiliar. Hierdoor is een nieuwe manier van overname op de markt 
gebracht sharemilking (Liere J. v., 2020) 
 
Sharemilking is overgekomen uit Nieuw-Zeeland. De eigenaar van het bedrijf leent zijn bedrijf uit aan 
de sharemilker, waarbij het melkgeld wordt gedeeld. De sharemilker zorgt zelf voor koeien, de 
diergezondheid, arbeid, machines, brandstof en energie. Waarbij hij gebruik mag maken van de stal 
en het land van de eigenaar om hier de koeien in te houden. Hiervoor krijgt de eigenaar de helft van 
de winst die wordt gemaakt op de melk terug. Er hoeft niet samengewerkt te worden op het bedrijf. 
Echter, blijven in het bedrijf wel koeien staan (Hulst, 2016). Het verhuren van het bedrijf zorgt ervoor 
dat de sharemilker zonder gift kan starten en meer constante kosten heeft. Voor de bedrijfseigenaar 
zorgt het verhuren van zijn stal voor het voort blijven bestaan van zijn bedrijf zonder dat hij dingen 
hoeft over te dragen aan een ander (Hulst, 2016; McCullough, 2020). Hoe de kosten en opbrengsten 
bij sharemilking verdeeld zijn is te zien in Figuur 3 (McCullough, 2020).  
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Figuur 3 kosten en opbrengsten bij sharemilkcontract (McCullough, 2020) 

 

2.2.9 Nevenactiviteiten  
In deze sub paragraaf wordt de trend nevenactiviteiten weergegeven. 
 
Een nevenactiviteit is een aanvullende ondergeschikte activiteit ten opzichte van een hoofdactiviteit. 
Het agrarische bedrijf zelf is hierbij altijd de hoofdactiviteit. Deze activiteit wordt gedaan voor het 
generen van extra inkomsten. Daarnaast zijn er bedrijven die met een nevenactiviteit starten om zo 
een beter toekomstperspectief te generen. Tevens wordt soms een nevenactiviteit uitgevoerd vanuit 
passie van een familielid. Het toevoegen van een nevenactiviteit zorgt voor een verbreding van de 
maatschappelijke ontwikkeling. Zo kan een nevenactiviteit bijvoorbeeld bijdragen aan welzijn en zorg 
en daarnaast een besef brengen waar voedsel vandaan komt. Tevens kan een activiteit zorgen voor 
een regionale sociale versterking waarbij boer en burger dichterbij elkaar komen te staan (Linden, 
2021).  
 
Bijna 30% van de multifunctionele agrarische bedrijven heeft een neventak op bedrijf. Vormen van 
neventakken die de agrarische bedrijven hebben zijn: verkoop van eigen producten, toerisme en 
recreatie, kinderopvang, zorg en/of educatie volgens ZLTO (ZLTO, sd). In mei 2019 heeft de 
Universiteit van Wageningen en onderzoek gedaan waaruit bleek dat het aantal multifunctionele 
boeren toenam. Op dat moment hadden 25% van de boeren een neventak. Dat de neventakken 
steeds meer toenemen is ook te zien in de cijfers. In 2018 is 887 miljoen verdient met de 
neventakken dit is de helft meer ten opzichte van 2013. Bedrijven die puur alleen nog maar 
landbouwproductie hebben komt bij de helft van de bedrijven voor. Dit was in 1995 bij 78% van de 
bedrijven het geval (Shift Limburg, 2020). Hierover is meer te lezen in de paragraaf 2.2.10.  
 
Uit het onderzoek van Agridirect waaraan ongeveer 2400 melkveehouders hebben meegedaan bleek 
tevens 25% van de melkveehouders een nevenactiviteit te hebben. Van deze 25% heeft 4% zich 
verhuurt als zzp’er, 2,3% een boerderijwinkel heeft en 8,6% zich beschikbaar gesteld voor 
natuurbeheer. Daarnaast zijn de activiteiten die ook voorkwamen: vakantieverblijven, kinderopvang, 
Break and Breakfast, zorgboerderij en andere dagactiviteiten die gemiddeld allemaal 1% 
voorkwamen. Ook geeft 6,7% van de melkveehouders aan een neventak te willen starten (Agridirect, 
sd(a); Essink, 2020).   
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2.2.10 Boer-burger verbinding  
In deze sub paragraaf wordt de trend boer-burger verbinding weergegeven. 
 
Steeds minder burgers weten waar hun voedsel vandaan komt. Tevens weet de burger niet hoeveel 
tijd ervoor nodig is om bepaalde voedsel te verbouwen. Het is des te meer van belang om de burger 
te laten zien, om zo verantwoorde voedselkeuzes te maken. Steeds vaker vinden boer en burger 
elkaar in nieuwe vormen van contact. Denk hierbij aan nevenactiviteiten, maar ook via social media 
en crowdfunding. Het doel van de boer-burger verbinding is om de lijnen zo kort mogelijk te krijgen.  
Een pionier hiervan is de Taskforce Korte Keten. Het doel van hun is om de kringlopen zo goed als 
mogelijk te sluiten, zodat Nederland minder afhankelijk wordt van de wereldmarkt. Ook de 
nevenactiviteiten die steeds meer in ontwikkeling komen hebben een grote rol in de boer-burger 
verbinding. Wanneer naar de zorgboerderijen wordt gekeken waren dit er in 1997 nog maar 75 
terwijl Nederland momenteel 1.400 zorgboerderijen heeft (WUR, sd).  
 
Tevens heeft de Community Supported Agriculture (CSA) steeds meer een rol. Deze betrekken de 
burgers door middel van een actieve rol bij het verbouwen van voedsel. Bijvoorbeeld de 
Herenboeren. Bij een Herenboer wordt je lid van een coöperatie en bepaal je samen met de boer 
welke groente en fruit geteeld wordt. Hierdoor sta je als consument dichter bij het verbouwen van 
voedsel. De consument leeft mee met de seizoenen, ziektes en plagen en krijgt hiermee meer een 
indruk wat erbij voedsel verbouwen komt kijken (WUR, sd).  
 
Nieuwe Oogst heeft voor de boer-burger verbinding een aparte pagina aangemaakt. Hierop worden 
alle artikelen geplaatst die te maken hebben met boer-burger verbindingen. Hier staan bijvoorbeeld 
artikelen op over onder andere: Dutch foodweek, boeren voor buren, pluktuinen, met de juf de boer 
op etc. Hiermee wil Nieuwe Oogst een kijkje geven hoe de boeren zich verbinden met de burgers 
(Nieuwe Oogst, sd).  
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3. Materiaal en methode 
In dit hoofdstuk zijn de materialen en methodes die gebruikt zijn tijdens het uitvoeren van dit 
onderzoek beschreven. 
 

3.1 Materiaal  
In deze paragraaf zijn de materialen behandeld die zijn gebruikt tijdens het onderzoek.  
 

 Laptop inclusief Microsoft Office voor het maken en het verwerken van de gevonden 
informatie tijdens het onderzoek 

 Inholland bibliotheek, Google Scholar voor het verzamelen van literatuurstudie. De bronnen 
die hier gevonden zijn en gebruikt zijn tijdens het onderzoek zijn terug te vinden in de 
bibliografie  

 Telefoon (Deze is gebruikt voor het contact met de opdrachtgever, medewerkers en de 
melkveehouders. Daarnaast worden hiermee de interviews opgenomen.) 

 Auto (voor het verplaatsen naar kantoor en melkveehouders) 

 Lijst met gegevens van deelnemers van de ruwvoertour (zie Bijlage 3 Tabel 11)   

 Lijst geïnterviewde intern (zie Tabel 2 medewerkers redactie Zuivel) 

 Interviewgids voor interviews melkveehouders (zie Bijlage 4)  

 Interviewgids voor interviews medewerkers (zie Bijlage 5) 

 Enquête vragenlijst voor melkveehouders (zie Bijlage 6) 
 

3.2 Methode  
In deze paragraaf zijn de methodes die gebruikt zijn tijdens het onderzoek weergegeven per 
deelvraag.  
 

3.2.1 Onderzoeksmethode per deelvraag  
In deze sub paragraaf is per deelvraag beschreven hoe het onderzoek is aangepakt en is verwerkt. 
Hierin komen de volgende onderdelen terug: onderzoeksmethode, onderzoekspopulatie, 
dataverzameling en dataverwerking.  
 

1. Hoe sluit een redacteur volgens de literatuur aan bij de behoefte van een lezer? 
Deze deelvraag is beantwoord door middel van literatuurstudie. Hierbij zijn de volgende zoekter-

men gebruikt: lezers behoefte, reader needs, interesse lezer, positionering, pakkend schrijven, 

storytelling. Deze zoektermen zijn ingevoerd bij Google Scholar en de Inholland bibliotheek. 

Waarbij bij verschillende artikelen of onderzoeken verder is gekeken bij de bronnen die hiervoor 

zijn gebruikt.  

 

2. Welke melkveetrends zijn er momenteel?  
Deze deelvraag is beantwoord door middel van literatuurstudie. Hierbij is onderzoek gedaan in 

verschillende vakbladen zoals: Nieuwe Oogst, Boerderij en Melkvee waarover deze vakbladen 

veel schrijven. Dit is gedaan door het scannen van de websites en alle onderwerpen die vaker 

voorbij kwamen opschrijven. Daarnaast is geïnformeerd bij medestudenten en melkveehouders 

uit eigen kring welke trends momenteel spelen en gevraagd of ze het eens waren met het lijstje 

wat al gemaakt was. Deze trends zijn verder onderzocht via Google Scholar en de Inholland bibli-

otheek. De termen die hierbij zijn ingevoerd zijn: stikstof, automatisering, derogatie, GLB, ver-

schillende melkstromen, fosfaatrechten, meer eiwit van eigenland, duurzaamheid, sharemilking, 

nevenactiviteiten en boer-burger verbinding. Door deze termen in te vullen zijn ook andere af-

studeerwerkstukken naar boven gekomen bij deze afstudeerwerkstukken is de bibliografie ge-

raadpleegd voor extra bronnen. Bij de literatuurstudie is ervoor gekozen om alle trends kort te 
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beschrijven, om zo een overzicht te maken met de trends die momenteel spelen in de melkvee-

houderij. Hierbij is niet alle informatie over een trend genoemd, maar slechts een beeld ge-

schetst. Bijvoorbeeld bij de trend automatisering is nog veel meer informatie over te geven. Toch 

is ervoor gekozen om dit kort en overzichtelijk te houden, omdat het onderzoek meer gaat over 

welk onderwerp mee verdergegaan kan worden en niet om de trend of het onderwerp volledig 

uit te werken wat er allemaal bij komt kijken.  

 

3. Welke onderwerpen zijn in drie maanden het meest gelezen bij de melkafdeling van 

Boerenbusiness?  
Deze deelvraag is beantwoord door middel van een kwantitatieve inhoudsanalyse. Inhoudsana-

lyse is een dataverzamelingsmethode, waarbij informatie is verzameld zonder dat hierbij mensen 

bij betrokken zijn. Er is voor inhoudsanalyse gekozen, omdat hiermee bewaarde patronen in 

communicatie te vinden zijn. Hiermee is onderzocht welke onderwerpen veel worden gelezen. 

Hierbij zijn alle artikelen die voor melkvee geschreven zijn in de maanden februari, april en juni 

2022 meegenomen deze drie verschillende maanden zijn gekozen in verschillende seizoenen, om 

zo een duidelijk beeld te krijgen. Deze artikelen zijn gezien als een specifieke steekproef die re-

presentatief is voor alle artikelen die geschreven zijn voor Boerenbusiness melk. Bij de artikelen 

is gekeken naar hoe vaak deze zijn gelezen en welk onderwerp centraal staat. In Bijlage 7 (codes 

die gebruikt zijn tijdens het coderen) zijn de codes te zien die aan de artikelen zijn gehangen. Elk 

artikel heeft twee codes gekregen één voor het aantal keer gelezen en één voor het onderwerp.  

Indien een artikel over meerdere onderwerpen gaat is het onderwerp dat overheerst gekozen. 

Vervolgens is per onderwerp gekeken hoe vaak deze code voorkomt in drie maanden en is daar-

naast gekeken hoe vaak het artikel is gelezen. Deze gegevens zijn te vinden in Tabellen in het 

hoofdstuk resultaten (Scribbr, sd; Scheepers & Tobi , 2021).  

 

4. Over welke onderwerpen is behoefte vanuit de lezers van Boerenbusiness? 
Hierbij is een kwalitatief onderzoek gehouden waarbij gebruik is gemaakt van semigestructu-

reerde interviews. Hierbij is gebruikgemaakt van een interviewgids dit is een blauwdruk voor het 

interview, zodat niks vergeten kon worden en de interviewer dezelfde structuur aanhield. Alle 

interviews zijn door de student zelf afgenomen, maar mocht er iets mis zijn gegaan kon het over 

worden genomen. Er is gebruikgemaakt van een semigestructureerd interview, zodat de intervie-

wer zich goed heeft voorbereidt op het gesprek, maar hierbij wel kon doorvragen indien interes-

sante antwoorden waren gegeven. Daarnaast kon hierdoor systematisch de informatie verwerkt 

worden en kon de interviewer het gesprek zelf goed in de hand houden. Nadeel van deze manier 

van interviews houden is dat niet alle informatie boven tafel kan komen indien vragen niet goed 

gesteld waren. De toegevoegde waarde van eerst deze melkveehouders interviewen was meer 

door kunnen vragen, vanuit deze antwoorden zijn de vragen van de enquête gevormd. Na deze 

interviews is een kwantitatief onderzoek gedaan middels een enquête.  De enquête is gedaan om 

een groter publiek te bereiken en zo meer informatie te verzamelen. De vragen voor de enquête 

zijn pas gemaakt na het verwerken van de interviews. Zo zijn gerichtere vragen gesteld (Grit, 

2019).  

 

Onderzoekspopulatie 

Er zijn 11.000 mensen (over het algemeen melkveehouders) die de Melk Daily hebben ontvangen 

deze groep leest de artikelen van Boerenbusiness. Voor de interviews zijn willekeurig vijf melk-

veehouders genomen vanuit de tien melkveehouders die mee hebben gedaan aan de ruwvoer-

tour, deze melkveehouders zitten verspreid door het land (de tien melkveehouders zijn opge-

schreven op een papiertjes en er zijn willekeurig vijf melkveehouders uitgetrokken). Voor de tien 
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melkveehouders van de ruwvoertour is gekozen vanwege het nauwere contact met de melkvee-

houders, de melkveehouders werken graag mee aan interviews en hebben een onderbouwde 

mening. Bij de enquête is gebruikgemaakt van een a selecte steekproef waarbij alle melkveehou-

ders mee mochten doen. Om een enquête te krijgen die voor 95% betrouwbaar is met een fout-

marge van 5% dienen 372 melkveehouders de enquête in gevuld te hebben. Hierbij voor is de 

volgende steekproefformule ingevuld zie Figuur 4 waarbij N de populatie omvang is 11.000, e2 de 

foutmarge en z de betrouwbaarheid score deze is voor 95% betrouwbaarheid 1,96 (Meulen, sd; 

Checkmarket, sd; Survey Monkey, sd).  

 

Figuur 4 Steekproefgrootte berekenen (Survey Monkey, sd) 

Dataverzameling  

Het meetinstrument dat gebruikt is voor interviews is een interviewgids (zie Bijlage 4 interviewgids 

voor interviews oud ruwvoertour melkveehouders). Hierbij is face to face een interview van maxi-

maal 30 minuten afgenomen. De enquête (zie Bijlage 6 Enquête vragen) is op het onlineprogramma 

Lime Survey gezet. Waarna de enquête is geplaatst in de Melkvee Daily, een nieuwsbrief van Boeren-

business die dagelijks wordt verzonden naar 11.000 adressen binnen de melkveesector en gedeeld 

op eigen social media. Hiervan wordt gemiddeld door 30% van de ontvangers de nieuwsbrief geo-

pend. Dit betekent dat 3.300 mensen hebben gezien dat er een enquête is. Door aan te geven dat de 

enquête kort is, slechts acht vragen bevat en niet meer dan vijf minuten werk kost, waren mensen 

sneller overtuigd om de enquête in te vullen. Er is ervoor gekozen om alleen de enquêtes meer te 

nemen die minimaal tot en met vraag vier hebben beantwoord. Hierdoor is een vraag gesteld over of 

de respondent een melkveehouder is en tevens artikelen op Boerenbusiness leest, waardoor zeker 

wordt voldaan aan de doelgroep. Hiervoor is gekozen vanwege het aantal mail dat binnen is geko-

men, waarin mensen aangaven geen melkveehouder te zijn. Tevens zijn alle respondenten die bij de 

optie anders rare antwoorden of antwoorden waarin ze aangaven niet tot de doelgroep uit de resul-

taten gefilterd. Het aantal respondenten na vraag vier verschilt hierdoor en is aangegeven bij de re-

sultaten. Aantal respondenten die tot en met vraag vier hebben in gevuld zijn 461 respondenten en 

443 respondenten hebben de enquête volledig ingevuld, waardoor het onderzoek 95% betrouwbaar 

is met een foutmarge van 5%. 

 

Dataverwerking  

De vijf interviews zijn getranscribeerd waarna de interviews verwerkt zijn door middel van coderen. 

Bij het coderen is gebruikgemaakt van Excel. Bij Excel is gebruikgemaakt van de opzet zie Tabel 1. 

Eerst zijn alle tekstfragmenten van een bepaalde respondent in het Excelbestand gezet waarna een 

verkorte label aan dit fragment is gegeven, door middel van open coderen. Vervolgens zijn alle labels 

axiaal gecodeerd door labels samen te voegen of een code op hoger niveau te geven. In de laatste 

kolom is ingevuld onder welk topic het fragment valt om hierbij een onderscheid tussen bepaalde 

vragen te houden. Na het Excelbestand volledig te hebben ingevuld is het bestand door middel van 

selectief coderen geanalyseerd, waardoor verbanden, patronen en relaties zichtbaar zijn geworden. 

Deze zijn beschreven in het hoofdstuk resultaten. Deze informatie is ook meegenomen voor het 

vorm geven van de enquête. De uitkomsten van de enquête zijn omgezet in een Excelbestand 

waarna is gekeken naar welke antwoorden het meeste zijn gegeven door hiervan Tabellen en Figuren 

te maken.  
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Tabel 1 Excel manier verwerken coderen 

Respondent  Tekstfragment  Label open code-

ren  

Axiaal coderen  Topic vragen  

     

 

5. Welke expertises om over te schrijven hebben de medewerkers van Boerenbusiness? 
Hierbij is gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek middels semigestructureerde interviews.  Er 

is gekozen voor semigestructureerde interviews om dezelfde reden als in deelvraag vier. Hierbij 

is een andere interviewgids gebruikt deze is terug te vinden in Bijlage 5 interviewgids voor inter-

views medewerkers. De populatie van medewerkers die zich bezighouden met de zuivelsector en 

de functie is terug te lezen in Tabel 2. Hierbij is gekozen om alle medewerkers te interviewen. 

Het gaat om een populatie van vijf medewerkers. De interviews zijn op eenzelfde manier ver-

werkt als bij deelvraag vier. Na de interviews afnemen kwamen de melkveehouderijtrends weinig 

ter sprake. Hierdoor is ervoor gekozen om de elf trends voor te leggen en te vragen naar de top 

drie van de medewerkers als extra vraag.  

Tabel 2 Medewerkers redactie Zuivel 

Naam  Functie  

Respondent 6  Marktredacteur Boerenbusiness en Foodbusiness met specialisatie zuivel en vlees  

Respondent 7  Redacteur akkerbouw & coördinator touren  

Respondent 8  Hoofdredacteur van Boerenbusiness en Foodbusiness 

Respondent 9  Senior marktredacteur, eindredactie en economie en politiek 

Respondent 10  Senior marktredacteur, gespecialiseerd in zuivel, maar ook bezig met fosfaat en stikstof 

gericht op veehouderij 

 

6. Welke ervaringen van de oud ruwvoertourdeelnemers kunnen mee worden genomen 

naar volgende praktijk artikelen?  
Hierbij is gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek middels semigestructureerde interviews. Er 

is gekozen voor semigestructureerde interviews om dezelfde reden als in deelvraag vier. Om 

deze deelvraag te beantwoorden zijn tijdens het interview van deelvraag vier, extra vragen ge-

steld. Deze vragen zijn terug te lezen in de interviewgids melkveehouders Bijlage 4 interviewgids 

voor interviews oud ruwvoertour melkveehouders. Hierbij zijn vijf van de tien oud ruwvoertour-

deelnemers meegenomen dezelfde als bij deelvraag vier. De interviews zijn op eenzelfde manier 

verwerkt als bij deelvraag vier. 

3.2.2 Eindproduct  
In deze sub paragraaf wordt weergegeven hoe tot het eindproduct is gekomen.  
 
Bij alle onderzoeksmethoden staat het onderwerp voor een nieuw project centraal. Vanuit elke 
onderzoeksmethode is een top vier gekomen van meest voorkomende onderwerpen. Waarbij het 
onderwerp dat op één staat vier punten krijgt en onderwerp dat op vier staat één punt ontvangt. 
Hieruit zijn drie verschillende onderwerpen gekomen die de meeste punten hebben gekregen. Er 
wordt specifiek voor drie onderwerpen gekozen, zodat de redactie nog een uiteindelijke keuze heeft 
om ergens mee verder te gaan. De onderwerpen worden uitgeschreven in het hoofdstuk advies met 
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ideeën voor de uitvoering aangevuld met de eerder gevonden literatuur. Daarnaast wordt verkort 
weergegeven wat in de resultaten over deze onderwerpen is gezegd. Bij het uitwerken van de 
onderwerpen wordt rekening gehouden met de behoefte die verkregen is uit de enquête van vraag 
vijf en acht. Dit wordt gedaan, omdat vanuit de literatuur is te zien dat wanneer niet voldaan wordt 
aan de behoefte van de lezer de artikelen minder gelezen worden.  
 

3.2.3 Kwaliteit van het onderzoek 
In deze sub paragraaf wordt kwaliteit van het onderzoek weergegeven.  
 
Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te verhogen zijn de volgende acties 
ondernomen tijdens het afnemen van de interviews en het houden van de enquêtes (Verhoeven, 
2018):  

 De interviewvragen en enquêtevragen zijn, voordat ze zijn gebruikt door andere 
(hoofdredacteur, scriptieadviseur, productbeoordelaar en procesbeoordelaar) nagelezen. Dit 
zorgt ervoor dat de vragen niet eenzijdig geïnterpreteerd zijn. 

 Voordat de interviews zijn afgenomen hebben twee test-interviews plaatsgevonden met 
twee melkveehouders, zodat de interviewgids getest kon worden. Hierdoor is nogmaals 
bekeken of de vragen antwoorden geven op de deelvraag.   

 Alle interviews zijn opgenomen, waardoor de interviewer volledig zijn aandacht bij de 
respondent kon houden. Tevens konden hierdoor alle antwoorden teruggeluisterd worden 
om alles zorgvuldig te transcriberen. Zonder dat hierbij andere interpretatie zijn gedaan.  

 De interviews zijn fysiek afgenomen in een stille ruimte, waardoor respondenten zich niet 
konden laten beïnvloeden door de omgeving. 

 De vragen die bij de interviews en enquêtes zijn gebruikt zijn gebaseerd op de literatuur. 

 De uitgeschreven interviews zijn teruggestuurd naar de geïnterviewde ter controle.  
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4. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden per deelvraag de resultaten weergegeven.  

4.1 Meest gelezen onderwerpen artikelen  
In deze paragraaf worden de resultaten van de inhoudsanalyse weergegeven op de deelvraag: Welke 

onderwerpen zijn in drie maanden het meest gelezen bij de melkafdeling van Boerenbusiness?  

4.1.1 Aantal artikelen per categorie  
In deze sub paragraaf worden van drie maanden artikelen de onderwerpen beschreven.  
 
In Tabel 3 zijn de onderwerpen waarover het meest geschreven is in de maanden februari, april en 
juni van 2022 weergegeven. Daarnaast is te zien hoe vaak over dit onderwerp totaal in deze drie 
maanden is geschreven. Hierbij is te zien dat de meeste artikelen zijn geschreven over de melkprijs in 
totaal 86 keer. Daarnaast wordt veel geschreven over het buitenland, stikstof en melkfabrieken.  
Het volledige overzicht is terug te vinden in Bijlage 8.1 Tabel 13.  
 
Tabel 3 Aantal artikelen per categorie 

Code  Onderwerp  Feb-22 Apr-22 Jun-22 Totaal aantal keer  

1 Melkprijs 35 22 29 86 

2 Buitenland 31 25 27 83 

3 Stikstof 14 10 28 52 

4 Melkfabriek 27 10 11 48 

5 Politiek 4 11 9 24 

6 Bedrijf 9 7 7 23 

7 Voer 8 9 6 23 

8 Bank 1 5 7 13 

9 Vleesvee 4 3 4 11 

10 Fosfaat 6 1 3 10 

 

4.1.2 Top 10 best gelezen artikelen en bijbehorend onderwerp.  
In deze sub paragraaf zijn de 10 meest gelezen artikelen voor de maanden februari, april en juni 2022 
weergegeven met daarbij behorend onderwerp.  
 
In Tabel 4 zijn de tien meest gelezen artikelen in februari 2022 te zien. Hiervan gaan vijf van deze 
artikelen over de melkprijs en gaat het meest gelezen artikel over de ruwvoertour.  
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Tabel 4 Meest gelezen artikelen februari 2022 met onderwerp 

Paginatitel Paginaweergaven onderwerp  

Melkveehouders: 'Opvoeren melkproductie kan niet' - Nieuws 
Ruwvoertour 2022 | Boerenbusiness.nl 

5661 ruwvoertour 

Melkprijs DOC Kaas gaat dik over FrieslandCampina - Nieuws 
Melk | Boerenbusiness.nl 

4792 melkprijs 

Melkveehouder mist deel prijsstijging zuivelmarkt - Opinie Dick 
van Selm | Boerenbusiness.nl 

4767 melkprijs 

Jaren met hoge productie melk misschien voorbij - Achtergrond 
Melk | Boerenbusiness.nl 

4158 melkproductie  

Belgische melkveehouders hekelen verliezen van MTC - Nieuws 
melk | Boerenbusiness.nl 

3492 buitenland 

FrieslandCampina keert weer kleine nabetaling uit - Nieuws 
Melk | Boerenbusiness.nl 

3466 melkprijs 

Arla verhoogt de melkprijs voor maart fors - Nieuws Melk | 
Boerenbusiness.nl 

3273 melkprijs 

Topman zuivelconcern Lactalis per direct weg - Nieuws 
Management | Boerenbusiness.nl 

3188 melkfabriek 

Grote zorgen over Brusselse goedkeuring derogatie - Nieuws 
Politiek | Boerenbusiness.nl 

2702 derogatie  

A-ware verhoogt melkprijs België weer stevig - Nieuws Melk | 
Boerenbusiness.nl 

2321 melkprijs 

 
In Tabel 5 zijn de tien meest gelezen artikelen in april 2022 te zien, hieraan zijn onderwerpen 
gehangen. Hierbij is de verdeling meer verspreid en gaan twee artikelen over de melkprijs, twee 
artikelen over een bedrijf, twee artikelen over stikstof en twee artikelen over een melkfabriek. 
Waarbij het artikel over het bedrijf ALDI met zijn prijzen hier fors boven uitschiet.  
 
Tabel 5 Meest gelezen artikelen april 2022 met onderwerp 

Paginatitel Paginaweergaven onderwerp 

Aldi schroeft prijzen vlees en zuivel in winkels fors op - 
Nieuws Prijsrally | Boerenbusiness.nl 

38034 bedrijf  

Friesland Campina zet mes in entreepremie - Nieuws Melk | 
Boerenbusiness.nl 

9003 melkfabriek 

'Innovatie naar nul emissie voor heel de veehouderij' - 
Interview Rudy Rabbinge | Boerenbusiness.nl 

7763 emissie 

Melkprijs breekt door grens €50 bij Friesland Campina - 
Nieuws melk | Boerenbusiness.nl 

6603 melkprijs 

A-ware trekt melkprijs april naar voorhoede - Nieuws Melk | 
Boerenbusiness.nl 

5601 melkprijs 

Stikstofaanpak kabinet kan veel beter en eerlijker - Nieuws 
Brandbrief Stikstof | Boerenbusiness.nl 

4760 stikstof 

Stikstofbeleid slaat volledig door en is grof onrecht - Opinie 
Vergaderboer Twee | Boerenbusiness.nl 

4175 stikstof 

Duitse zuivel zonder gas binnen 3 dagen plat - Nieuws Melk | 
Boerenbusiness.nl 

3531 buitenland 

A-ware koopt toetjesmaker Hollebeekhoeve - Nieuws 
Overname | Boerenbusiness.nl 

3248 melkfabriek 

ForFarmers haalt nieuwe topman op bij Aviko - Nieuws 
Benoeming | Boerenbusiness.nl 

3084 bedrijf  
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In Tabel 6 zijn de tien meest gelezen artikelen in juni 2022 te zien, hieraan zijn onderwerpen 
gehangen. Hiervan gaan drie artikelen over stikstof, twee artikelen over de politiek en twee artikelen 
over de Rabobank. Het meest gelezen artikel deze maand is een politiek artikel over dat de BBB de 
grootste partij van Nederland kan worden.  
 
Tabel 6 Meest gelezen artikelen juni 2022 met onderwerp 

Paginatitel Paginaweergaven onderwerp  

Peiling: 'BBB kan grootste partij in Nederland worden' - Politiek 
Stikstofcrisis | Boerenbusiness.nl 

18465 politiek  

Peiling: BBB stijgt verder, stikstofplannen afzwakken - Politiek 
Stikstof | Boerenbusiness.nl 

15100 politiek  

Rabobank haalt de teugels bij financiering aan - Nieuws 
Rabobank | Boerenbusiness.nl 

14376 bank  

FrieslandCampina vangt bot met verkoop Friso - Nieuws 
FrieslandCampina | Boerenbusiness.nl 

11440 melkfabriek  

Agractie roept op tot grootste boerenactie ooit - Nieuws Stikstof 
| Boerenbusiness.nl 

10577 stikstof 

Stikstofplan: grote woede en lawine aan rechtszaken - 
Achtergrond Stikstof | Boerenbusiness.nl 

8079 stikstof 

Rabobank richt pijlen op koplopers in de landbouw - Nieuws 
Financiering | Boerenbusiness.nl 

8044 bank  

FrieslandCampina doet Duitse tak van de hand - Nieuws 
Overname | Boerenbusiness.nl 

6775 buitenland 

Boer kan nog lang wachten op toekomstperspectief - Nieuws 
Stikstofcrisis | Boerenbusiness.nl 

5625 stikstof 

Boerenprotest in Stroe op stoom - Nieuws Liveblog 
Boerenprotest | Boerenbusiness.nl 

5556 protest  

 

4.1.3 Score per onderwerp aantal keer gelezen  
In deze sub paragraaf is per onderwerp weergegeven hoe vaak dit onderwerp is gelezen.  
 
In Tabel 7 is te zien hoe vaak een onderwerp is gelezen. De onderwerpen zijn gescoord op vijf 
categorieën zie paragraaf 3.2.1. Hierbij geeft één aan tussen 0-250 keer gelezen en vijf aan meer dan 
1000+ keer gelezen. Hierbij is te zien dat de artikelen over buitenland veel gepubliceerd zijn, maar 
hiervan 45 artikelen niet meer dan 250 keer zijn gelezen. Ook bij de artikelen over stikstof is dit 
verschil zichtbaar. De onderwerpen waar weinig over geschreven is, maar die wel meerdere keren 
meer dan 1000+ keer zijn gelezen zijn onder andere: fosfaat, ruwvoertour en protest. Ook is te zien 
dat een artikel of vaak wordt gelezen of bijna niet. Het aantal artikelen dat tot 2,3,4 behoort zijn 
duidelijk een stuk minder dan de artikelen die tot categorie één of vijf behoren.  
In totaal zijn deze drie maanden 257 artikelen die een één scoorde, tegen over 77 artikelen met een 
twee, 27 artikelen met een drie, 31 artikelen met een vier en 115 artikelen die een vijf scoorden.  
In Bijlage 8.2 Tabel 14 is de volledig Tabel weergegeven.  
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Tabel 7 Score per artikel per onderwerp 

Code  Onderwerp  1  2 3 4 5 

1 Melkprijs 28  12 6 9 31 

2 Buitenland 45 14 4 7 16  

3 Stikstof 34 5 0 3 14 

4 Melkfabriek 28 6 1 4 13 

5 Politiek 17 2 0 1 4 

6 Bedrijf 16 5 0 1 4 

7 Voer 10 10 4 2 1 

8 Bank 7 2 2 0 3 

9 Vleesvee 8 2 0 0 1 

10 Fosfaat 4 0 2 0 5 

 Totaal  257  77 27 31 115 

 

4.2 Interviews melkveehouders 
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven die zijn voortgekomen uit de interviews die zijn 

afgenomen met de melkveehouders. Deze resultaten geven antwoord op de deelvraag: Over welke 

onderwerpen is behoefte vanuit de lezers van Boerenbusiness? De volledige interviews zijn terug te 

lezen in Bijlage 9 Transcripties melkveehouders.  

4.2.1 Trends onderwerpen die spelen  
In deze sub paragraaf wordt weergegeven met welke trends melkveehouders bezig zijn en in welke 
vorm.  
 
In Tabel 8 is een overzicht van de trends weergegeven met hierbij welke respondent hier iets over 
heeft gezegd. Zo is te zien dat stikstof door alle vijf de respondenten over is gesproken en fokkerij 
slechts door alleen respondent drie.  
 
Tabel 8 Over welke trends hebben welke respondenten het 

Trend 1  2  3  4   5  

Stikstof  x x x x x 

Mestwetgeving  x x x  x 

GLB  x x x  

Derogatie  x  x  x 

Bedrijfsovername  x  x x  

Meer eiwit eigen land x   x  

Politiek x    x 

Automatisering   x x   

Boer-burger 
verbinding  

  x   

Fosfaatrechten     x  

Fokkerij    x   

 
Stikstof  
Alle vijf de respondenten geven aan dat stikstof een onderwerp is waar de respondenten momenteel 
mee bezig zijn.  Dit wordt door alle respondenten op een andere manier aangeven. Zo geeft 
respondent 5 aan dat het niet alleen draait om stikstof maar, om de hele druk die heerst vanuit de 
politiek. Ook geeft respondent 1 aan bezig te zijn met stikstof. Als het aan respondent 2 ligt is het 
probleem stikstof iets wat niet bestaat, maar wat hem toch erg bezighoudt. Ook respondent 3 en 4 
geven aan zich bezig te houden met stikstof. Respondent 3 geeft aan over dit onderwerp best met 
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andere boeren te willen sparren, omdat het onderwerp veel van zijn dagelijkse bezigheden 
overspoelt.   
 
Mestwetgeving  
Vier respondenten geven aan bezig te zijn met de mest en de wetgeving die hierover gaat. Waar de 
ene respondent aan geeft dat het makkelijk is om de mest kwijt te kunnen vanwege een gemengd 
bedrijf met akkerbouw, geeft de andere respondent aan dat het afvoeren van de mest juist duur is en 
weer een andere respondent geeft aan dat de mest gewoon echt nodig is voor het land om te zorgen 
voor voldoende opbrengst. Daarbij geeft respondent 2 aan graag meer te weten willen komen over 
kunstmest en het hele proces wat daarom heen speelt. De respondent denkt dat hier voor hem nog 
veel over te leren valt en zou graag over dit onderwerp nog meer te weten komen.  
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
Drie van de vijf respondenten noem expliciet het GLB als een onderwerp waarmee de respondenten 
bezig zijn. Respondent 4 geeft aan hier nog niet heel uitgebreid mee bezig te zijn. De respondent 
heeft zich er wel al een beetje in verdiept, maar geeft aan dat het nog een drama gaat worden. 
Volgens respondent 3 is het GLB een gigantisch hot item waar hij zich naast de derogatie erg mee 
bezig houdt. Ook respondent 2 houdt zich bezig met het GLB en het verbouwen van een 
eiwitrijkgewas. Volgens de respondent is een melkveehouder stom, als de melkveehouder ervoor 
kiest geen eiwitrijkgewas te verbouwen.  

 
 
Derogatie  
De respondenten 1, 3 en 5 zeggen zich bezig te houden met de derogatie. Respondent 5 geeft aan 
het zonde te vinden dat dadelijk zonder de derogatie veel meer mest moet worden afgezet en 
kunstmest moet worden aangekocht. De respondent heeft hier zelf geen last van, maar vindt het niet 
bevorderlijk voor de sector. Ook respondent 1 geeft aan het jammer te vinden dat de derogatie eraf 
gaat, volgens de respondent is het meer een politiek spel wat wordt gespeeld en zit er geen 
landbouwkundig verhaal achter. Voor respondent 3 is de regel van 80% grasland echt een lastig iets 
wat blijft spelen in het bedrijf. Economisch gezien kan de respondent nog niet zonder derogatie 
verder. In de omgeving van het bedrijf is het gewoon te duur om de mest kwijt te kunnen. De markt 
is in de omgeving erg vol met andere (varkens) boeren. Het is geen probleem om de mest kwijt te 
kunnen, maar de kosten zorgen ervoor dat respondent 3 veel waarde hecht aan de derogatie.  
 
Bedrijfsovername  
Bij drie van de vijf respondenten speelt de bedrijfsovername momenteel een rol.  De respondenten 
zitten net zelf in het bedrijf zoals respondent 4, hebben nog geen opvolger zoals respondent 1 of 
hebben een jonge zoon die het nog niet helemaal zeker weet of hij het bedrijf over wil nemen zoals 
respondent 3. Zo is bij drie verschillende melkveehouders zichtbaar dat de bedrijfsovername op drie 
verschillende manieren een rol kan spelen.   

 
 
Meer eiwit van eigenland  
Respondent 1 en 4 geven aan dat meer eiwit van eigenland een onderwerp is waarmee ze bezig zijn. 
Volgens respondent 1 is het sowieso handig om andere gewassen ook meer onder de loep te nemen. 
Hierbij is niet alleen het eiwit van het grasland van belang volgens hem maar ook het verbouwen van 
een eiwitvervanger in plaats van soja. Respondent 4 geeft aan om het ruwvoer breder te trekken 
door meer eiwit van eigenland. Door meer onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de kwaliteit wat je 

“Ja, je zou stom wezen als je het niet zou doen, want als jij als veehouder 3 a 4 hectare veldbonen 
zet heb je gewoon goud, hiervoor hoef je niks voor te doen. Ja beetje klaver zaaien en een klein 

beetje veldbonen, en je bent er.”

”Ja bedrijfsovername, hij zegt niet voluit, dat wil ik per se. Hij zegt ook niet voluit dat wil ik niet. 
Hij zit nu in het eerste jaar van de Master in Boxtel en hij is op en top koeienboer. Ja ik hou me 

met van alles en nog wat bezig, hè, onze jongste zoon is 17.” 
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van het grasland haalt. Hierbij vindt de respondent het interessant om te zien hoeveel eiwit van 
eigenland land komt. Daarnaast verbouwt de respondent ook graag een eiwitrijkgewas, maar geeft 
aan hiervoor niet over voldoende grond te beschikken. Voor de respondent is dit niet mogelijk, 
omdat hij anders maïs zou moeten inleveren om een ander gewas te gaan verbouwen.  
 
Politiek  
Respondent 1 en 5 geven aan dat de politiek in het algemeen een onderwerp is waar hun zich mee 
bezig houden. Hierbij geeft respondent 5 aan dat de hele druk van de politiek hem bezighoudt. 
Respondent 1 is daarnaast ook de enige respondent die aangeeft alleen het liefst de artikelen over 
de politiek te willen lezen

 
De respondent zoekt deze artikelen dan ook echt op wanneer artikelen gelezen worden. 
Daarentegen wil respondent 3 helemaal geen artikelen over de politiek lezen zo laat de respondent 
weten 

  
Politiek zorgt bij de respondent voor een negatieve sfeer. Daarnaast geeft de respondent ook aan 
nog maar weinig vertrouwen te hebben in de politiek waardoor, de informatie liever niet gelezen 
wordt.  
 
Automatisering  
Twee van de vijf respondenten geven aan dat automatisering bij hen op het bedrijf een rol speelt. Zo 
vindt respondent 3 zichzelf niet overdreven geautomatiseerd, maar houdt zich hier wel mee bezig 
door bijvoorbeeld het introduceren van een melkrobot. Voor respondent 2 is dit ook een onderwerp 
wat zeker op het bedrijf speelt. Momenteel is het bedrijf bezig met het bouwen van een voerkeuken 
voor de Lely Vector.  
 
Boer-burger verbinding  
Bij respondent 3 komt het onderwerp boer-burger verbinding gedurende het interview naar boven. 
De burger weet te weinig wat erop het bedrijf speelt volgens de respondent. Respondent 3 woont 
zelf tussen twee burgers en staat daardoor veel dichterbij de burger dan de gemiddelde boer. 
Hierdoor krijgt de respondent van dichtbij mee hoeveel de burger niet weet. Wanneer zijn buren een 
rondje over de boerderij maken kijken ze verbaast op, wanneer ze kalfjes zien en daarbij vragen 
waarom de respondent deze ook heeft. Een simpel voorbeeld van hoe mensen niet weten hoe de 
melkveehouderij industrie in elkaar zit. Respondent 3 geeft aan het liefst zoveel mogelijk mensen op 
het erf te krijgen, waardoor dingen uitgelegd kunnen worden. De kans om informatie te delen krijgt 
de respondent voor zijn gevoel helaas te weinig. De respondent ziet graag meer mensen op zijn erf 
waaraan de boerderij uitgelegd wordt.   
 
Fosfaatrechten  
Over het onderwerp fosfaatrechten heeft alleen respondent 4 het. De respondent heeft door de 
fosfaatrechten in Nederland nog steeds te maken met een stal die niet volledig vol zit.  
 
Fokkerij  
Respondent 3 geeft aan zicht bezigt te houden met fokkerij op het bedrijf. Bij de andere 
respondenten kwam dit onderwerp niet aanbod.  
 
 
 
 
 

“Meestal de politieke dingen. Ja, maar de rest word ik mee doodgegooid met informatie, ik krijg van 
alle kanten informatie.” 

“Politiek wil ik echt zo min mogelijk van weten.”
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4.2.2 Extra informatie vanuit interviews  
In deze sub paragraaf wordt de extra informatie die vanuit de interviews is gekomen weergegeven.  
 
Ruwvoer  
Ook het onderwerp ruwvoer waar de ruwvoertour over ging kwam bij drie van de vijf respondenten 
weer terug naar voren. Respondent 4 en 2 geven aan dat bij het sparren over een onderwerp de 
ruwvoerteelt als eerste naar boven komt. Ook respondent 3 geeft aan altijd met ruwvoer bezig te 
zijn, maar ook vooral naar de toekomst te kijken. Wanneer gevraagd wordt naar welke artikelen 
respondent 3 graag leest geeft de respondent aan graag de ruwvoertour te lezen. De respondent 
noemt de ruwvoertour als enige bij deze vraag. 
 
Onderwerpen delen  
Alle respondenten geven aan niet een specifiek onderwerp te willen delen maar vooral heel open te 
zijn of geen idee te hebben wat ze willen delen. Voor respondent 2 geldt deels net als respondent 3 
dat de respondent het liefst alles wel wil delen. Wel geeft de respondent hierbij ook aan dat hij graag 
elkaar wil versterken, waardoor het een win-win situatie wordt. Respondent 5 wil de dingen die 
geleerd worden graag delen met andere. Waarbij respondent 4 juist aan geeft niet te weten wat van 
toepassing is om te delen. Alle respondenten komen indien gevraagd wordt naar welke onderwerp 
graag gedeeld wordt niet met specifieke onderwerpen. 
 
Bekendheid Boerenbusiness 
Ook is tijdens het interview gevraagd naar waar Boerenbusiness om bekend staat. Hierbij kwamen 
alle respondenten met een andere omschrijving. Voor respondent 5 staat Boerenbusiness vooral 
bekend om delen van kennis in artikelen en om de marktanalyses. Volgens respondent 3 staat 
Boerenbusiness vooral bekend om de onafhankelijkheid en bij respondent 4 staat het bekend als een 
vakblad met online artikelen. Wanneer het werd gevraagd aan respondent 1 staat Boerenbusiness 
bekend om een heel scala aan onderwerpen, waarbij de politieke uitspraken eruit springen. 
Respondent 2 was eerst helemaal nog niet bekend met Boerenbusiness, maar nu de respondent 
bekend is met Boerenbusiness vindt de respondent dat het bekend staat om zijn informatieve 
aanbod van artikelen die makkelijk weg te lezen zijn.  
 

4.3 Uitslag enquête  
In de paragraaf zijn de resultaten van de enquête weergegeven. Hierbij is de enquête opgedeeld in 
vier verschillende stukken: onderwerp, behoefte lezer, bekendheid Boerenbusiness en ruwvoertour. De 
vragen van de enquête zijn terug te vinden in Bijlage 6 (enquête vragen) en de volledige uitwerking 
van de enquête is terug te vinden in Bijlage 11 uitkomsten enquête.   
 

4.3.1 Onderwerpen 
In deze sub paragraaf worden de antwoorden weergegeven die zijn gegeven op de eerste vier vragen 
van de enquête deze vragen zijn gerelateerd aan het onderwerp. Deze vragen zijn door 461 
respondenten beantwoord.  
 
Bij vraag 1: Welk onderwerp houdt u momenteel vooral bezig? Hierbij kon de respondent slechts één 
antwoord invullen. Hierbij is in Figuur 5 te zien dat de optie stikstof het meest is ingevuld namelijk 
door 101 mensen. Daarnaast kozen 100 respondenten voor het GLB.  
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Tevens is te zien dat 61 van de respondenten voor de optie anders heeft gekozen. De onderwerpen 
die hierbij genoemd werden zijn te zien in Bijlage 11 Tabel 15. In deze Tabel is te zien dat 13 
respondenten niet konden kiezen en daardoor hebben gekozen voor het antwoord alles.  
 
In Figuur 6 zijn de antwoorden van de respondenten op vraag één tot en met vraag vier naast elkaar 
gezet. Hierbij konden bij vraag twee tot en met vier de respondenten wel voor meerdere 
antwoorden kiezen. De exacte aantallen van de antwoorden zijn terug te vinden in Bijlage 11 Tabel 
16. Hierbij is te zien dat de lezer eerder over een onderwerp over het algemeen wil lezen dan dat ze 
erover willen sparren of iets willen delen met andere. Daarnaast is te zien dat het onderwerp GLB en 
stikstof het meest zijn gekozen. Ook de mestwetgeving en meer eiwit van eigen land scoren hoger 
ten opzichte van de andere onderwerpen.  
 

 

Figuur 6 Onderwerpen vanuit enquête vraag één tot en met vier 

Bij vraag 2: Over welke onderwerpen spart u graag met andere melkveehouders? is te zien dat 53 
van de respondenten voor de optie “anders, namelijk” heeft gekozen. De onderwerpen die hierbij 
onder andere genoemd zijn te zien in Bijlage 11 Tabel 13. Hierbij is te zien dat zes melkveehouders 
graag willen sparren over financiering en/of de economische zaken en daarnaast zijn er vijf 
melkveehouders die helemaal niet graag sparren. Bij vraag 3: Welke informatie uit de praktijk deelt u 
graag met andere melkveehouders? Is te zien dat 50 van de respondenten voor de optie “anders, 
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namelijk” heeft gekozen. De onderwerpen die hierbij onder andere genoemd te zien in Bijlage 11 
Tabel 14. Hierbij geeft een deel van de respondenten überhaupt niet graag dingen te delen en een 
deel juist weer alles te wil delen. Bij vraag 4: Over welke onderwerpen leest u graag artikelen op 
Boerenbusiness.nl? is te zien dat 56 van de respondenten voor de optie “anders, namelijk” heeft 
gekozen. De onderwerpen die hierbij onder andere genoemd zijn te zien in Bijlage 11 Tabel 15. 
Hierbij geven respondenten onder andere graag te lezen over de markt, prijzen, alle onderwerpen en 
de economie in het algemeen.  
 

4.3.2 Behoefte lezer  
In deze sub paragraaf wordt antwoord gegeven op vragen vijf en negen van de enquête deze vragen 
zijn gerelateerd aan de behoefte van de lezer. Hierbij is de het aantal respondenten 451 bij vraag 5 en 
255 bij vraag 9.  
 
Bij vraag 5: Waarom leest u artikelen van Boerenbusiness? Is in Figuur 7 te zien dat 357 
respondenten van de 451 hebben gekozen voor het antwoord om op de hoogte te blijven van het 
laatste nieuws. Dit is de eerste behoefte van de acht behoeftes hou me op de hoogte. Daarnaast zijn 
ook vier andere behoeftes met ongeveer dezelfde aantallen genoemd:  

 Om inspiratie op te doen (inspireer me)  

 Om antwoorden te vinden op mijn vragen (beantwoord m’n vragen)  

 Om nieuwe dingen te leren (leer me iets nieuws) 

 Om mij te helpen een onderbouwde mening te vormen (help me m’n mening te vormen) 
Ditzelfde is te zien bij de behoefte die de lezer heeft bij de artikelen van de ruwvoertour dit levert 
geen verschil op. Enige verschil is dat minder mensen deze vraag hebben beantwoord. Tevens is te 
zien dat vijftien respondenten voor de keuze anders gingen bij vraag 5 en acht respondenten bij 
vraag 9. De antwoorden die de respondenten hierop gaven zijn terug te vinden in Bijlage 11 Tabel 16 
en 18.  
 

 
Figuur 7 Behoefte lezer Boerenbusiness  

4.3.3 Bekendheid Boerenbusiness  
In deze sub paragraaf wordt antwoord gegeven op vraag zes van de enquête deze vraag is 
gerelateerd aan de bekendheid van Boerenbusiness. Deze vraag is ingevuld door 445 respondenten.  
 
In Figuur 8 zijn de antwoorden die de respondenten op vraag 6 “Waar staat Boerenbusiness om 
bekend volgens u?” weergegeven. Hierbij is te zien dat Boerenbusiness voor 219 respondenten 
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Omdat de artikelen mij hielpen om een onderbouwde…

Anders, namelijk…

Algemene behoefte Ruwvoertour behoefte
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bekend staat om het delen van kennis. Daarnaast gaven elf respondenten de optie anders aan de 
antwoorden die hierop zijn gegeven zijn terug te vinden in Bijlage 11 Tabel 17.   
 

 
Figuur 8 Bekendheid Boerenbusiness  

 

4.3.4 Ruwvoertour  
In deze sub paragraaf is antwoord gegeven op vraag zeven van de enquête deze vraag is gerelateerd 
aan de ruwvoertour. Deze vraag is ingevuld door 443 respondenten.  
 
In Figuur 9 is weergegeven welke antwoorden zijn gegeven bij vraag 7: Heeft u afgelopen seizoen de 
artikelen van de Boerenbusiness Ruwvoertour gelezen? Hierbij is te zien dat de meeste 
respondenten sommige artikelen hebben gelezen. Daarnaast hebben ook 130 respondenten de 
ruwvoertour artikelen niet gelezen.  
 

 
Figuur 9 Gelezen artikelen ruwvoertour   

4.4  Expertises medewerkers Boerenbusiness 
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven die zijn gekomen uit de interviews die intern bij 
Boerenbusiness zijn gehouden. Deze resultaten geven antwoord op de deelvraag: Welke expertises 
om over te schrijven hebben de medewerkers van Boerenbusiness?  
 

4.4.1 Expertise  
In deze sub paragraaf wordt de expertise van de medewerkers weergegeven.  
 
Alle vijf de respondenten hebben hun eigen expertise. Respondent 6 en 10 geven aan zich met name 
bezig te houden met de melkprijzen, de marktontwikkelingen en de ontwikkelingen van bedrijven in 
de melkveehouderijsector. Daarnaast geeft respondent 10 aan zich samen met respondent 9 bezig te 
houden met stikstof. Hierover wordt een wekelijkse column geschreven vooral door respondent 10. 
Respondent 9 houdt zich naast stikstof grotendeels bezig met politiek en de economie. Terwijl 
respondent 7 merendeel over de akkerbouw schrijft en meer bezig is met de teelt en kunstmest als 
het gaat over het melkveehouderij gebied. Respondent 8 zegt overal expertise van te hebben op elk 
een beetje, maar geeft hierbij aan de details over te laten aan de collega’s. Wel geeft respondent 8 
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aan over de melkveehouderijsector met name te schrijven wanneer de respondent artikelen schrijft 
en hierbij voornamelijk interviews de te doen met zakenlieden.  
 

4.4.2 Onderwerpen overgeschreven 
In deze sub paragraaf wordt weergegeven over welke onderwerpen de medewerkers momenteel 
schrijven.  
 
De respondenten geven allemaal aan dat ondanks dat Boerenbusiness nu een onderwerp zoekt om 
over de praktische kant te schrijven Boerenbusiness met name staat voor de marktanalyses en de 
prijzen. Boerenbusiness maakt zichzelf onderscheidend volgens hun door juist buiten de stal te 
blijven en niet bij de boeren zelf in de stal te staan. Dit laat Boerenbusiness over aan andere 
vakbladen. Wel wil het bedrijf desondanks graag de lezers meenemen in de praktijk om hier 
economische waarde uit te halen en een beeld te geven van de markt.  
 
Praktische informatie  
Respondent 8 geeft aan het persoonlijk contact met 10 boeren over heel Nederland, zoals in de 
ruwvoertour wordt gedaan, ervoor zorgt dat er een beeld is van wat de markt gaat doen en zo ook 
de melkprijs. Respondent 7 geeft hierbij ook aan het belangrijk te vinden om de boeren mee te 
blijven nemen in de teelt, omdat hiermee geld gewonnen kan worden, zeker met het zicht op het 
nieuwe GLB. Ook respondent 10 geeft aan dat eventueel een krachtvoertour niet verkeerd zou zijn. 
De respondent geeft zegt hierover dat de boeren momenteel te weinig op pad gaan om hun voer in 
te kopen en hier winst uit te halen. Respondent 6 geeft aan dat Boerenbusiness nog meer naar de 
kosten kan kijken van producten zoals bijvoorbeeld kunstmest en gewasbestrijdingsmiddelen. 
Respondent 8 geeft aan dat kijken naar andere melkstromen en hierbij de prijzen een verrijkingen 
zijn op de praktische informatie van Boerenbusiness. Respondent 9 geeft aan dat er nog informatie 
te behalen valt uit de bedrijfsovernames en nevenactiviteiten, wat het verdienmodel van een 
melkveehouderij hierbij is.  
 
Interesse of liefst schrijven  
Respondent 6 schrijft het liefst over marktontwikkelingen en ontwikkelingen van bedrijven hierbij 
geeft de respondent aan hiermee graag de boeren te helpen twijfels weg te nemen en handvatten te 
geven om hun bedrijf te managen. Terwijl respondent 7 in het bijzonder interesse heeft in de 
uienmarkt, het GLB, eiwitteelt (veldbonen en maïs) en kunstmest. Respondent 8 schrijft het liefst 
over boeren onderwerpen en zaken die in de markt spelen, met als doel de ondernemersgeest te 
slijpen. Daarnaast houdt respondent 9 zich voornamelijk het liefst bezig met de politiek hierin liggen 
dan ook vooral de respondent zijn interesses. Respondent 10 geeft aan hele brede interesses te 
hebben, maar zich de laatste jaren vooral te richten om de melkveehouderij markt. Hier heeft de 
respondent zijn connecties liggen wat voor de interesse zorgt.   
 
Missen op moment  
Respondent 8 geeft aan dat nu de markt steeds kleiner wordt en dat de subsidies steeds meer een 
tweede markt gaan spelen, waardoor subsidies nog wel is interessant kan gaan worden. Respondent 
7 geeft aan dat wanneer de ruwvoertour nu verdwijnt Boerenbusiness, te weinig over de praktische 
teelt meegeeft. Terwijl respondent 10 het liefst dat de informatieprijzen pakketten worden 
aangevuld zoals: de melkprijzen zou zien van de Duitse- en Belgische markt. Respondent 6 zou ook 
het liefst nog meer prijzen zien maar eerder kalfs-, vee prijzen en prijzen van losse grondstoffen. 
Respondent 9 geeft aan dat het vooral belangrijk is dat de lezer zich betrokken blijft voelen alsof 
Boerenbusiness een soort clubje is.  
 

4.4.3 Wat zorgt ervoor dat een artikel goed lezen wordt  
In deze sub paragraaf wordt weergegeven wat volgens medewerkers in een goed artikel dient te 
staan.  
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Alle respondenten geven hierbij iets anders aan wat voor hun belangrijk is om in een artikel te 
stoppen wat goed gelezen wordt. Hierbij geeft respondent 6 aan dat een goed artikel voor elke lezer 
anders is de respondent denkt de kracht vooral is om optie aan te bieden, zodat aan de behoefte van 
alle lezers wordt voldaan. Respondent 7 geeft aan dat de respondent denkt dat de lezer vooral 
marktgerichte dingen wil lezen en daarnaast voorspellingen die de lezer kan gebruiken in zijn eigen 
bedrijf. Respondent 8 geeft aan een breed geschreven stuk een voorbeeld hiervan is de fusie van 
verschillende melkfabrieken die samengaan. Dit is niet alleen interessant voor de leden van de 
coöperatie maar voor de gehele sector, waardoor het veel impact maakt en veel gelezen wordt. 
Respondent 9 geeft aan dat de kracht van het schrijven van een artikel over de politiek is om 
moeilijke materie zo te maken dat iedereen het kan begrijpen. Daarnaast geeft de respondent aan 
dat het belangrijk is dat boeren zich in een artikelen moeten herkennen en hierdoor hun voordeel 
eruit kunnen halen. Tevens geeft de respondent aan dat, omdat een melkveehouder alleen 
onderneemt het fijn is voor de veehouder om de artikelen als een klankbord te zien. Respondent 10 
geeft aan dat het vooral een artikel moet zijn waar de melkveehouder zelf iets mee kan de 
respondent zegt dat het belangrijk is voor de melkveehouder, om iets te lezen waarmee, de lezer een 
zakelijk voordeel doet en zijn abonnement terug kan verdienen. De respondent geeft aan de dat de 
lezer van Boerenbusiness graag iets wil lezen over de prijzen en juridische informatie (subsidies).  
 

4.4.4 Gekozen onderwerpen vanuit trends 
In deze sub paragraaf wordt de top drie keuze van de medewerkers weergegeven.  
 
Gezien de antwoorden die zijn geven vanuit het interviews met medewerkers van Boerenbusiness op 
stikstof na niet overeenkwamen met de trends van de melkveehouders is ervoor gekozen om de elf 
trends voor te leggen bij de respondenten en te vragen naar hun top drie hierin is de mening van de 
lezer niet meegenomen en puur naar de expertise van de medewerkers gevraagd. Hieruit zijn de 
volgende antwoorden gekomen zie Tabel 9 Hierbij is te zien dat drie van de vijf gevraagde als eerste 
keuze aangeven verder te willen gaan met verschillende melkstromen. Daarnaast geven ook drie 
gevraagde aan verder te willen gaan met de bedrijfsovername dit staat bij een respondent op keuze 
nummer twee en bij twee respondenten op keuze nummer drie. Het onderwerp stikstof wordt door 
de twee respondenten gekozen die hier al over schrijven als eerste en tweede keuze.  
 
Tabel 9 gekozen onderwerpen vanuit trends 

Respondent  6 7 8 9  10 

Onderwerp 1  Verschillende 
Melkstromen  

GLB   Verschillende 
melkstromen  

Stikstof  Verschillende 
Melkstromen 
(prijzen) 

Onderwerp 2 Bedrijfsovername Meer eiwit 
van 
eigenland 
(teelt) 

Fosfaatrechten 
(wel nauw 
verband met 
andere)  

Boer- 
burgerverbinding 
(vorm van 
nevenactiviteiten)  

Stikstof 

Onderwerp 3  Meer eiwit van 
eigenland  

Boer-burger 
verbinding  

Bedrijfsovername  Bedrijfsovername  Derogatie  

 

4.5 Ervaringen van de melkveehouders over de ruwvoertour  
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven die zijn gekomen uit de interviews die met de 
melkveehouders zijn gehouden. Deze resultaten geven antwoord op de deelvraag: Welke ervaringen 
van de oud ruwvoertourdeelnemers kunnen mee worden genomen naar volgende praktijk artikelen? 
De volledige interviews zijn terug te lezen in Bijlage 9 Transcripties melkveehouders. 
 

4.5.1 Meedoen aan de ruwvoertour  
In deze sub paragraaf wordt weergegeven waarom de melkveehouders mee deden aan de 
ruwvoertour.  
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Gevraag door LG  
Alle respondenten gaven aan dat de vraag van Limagrain ervoor zorgden dat hun mee wilde doen 
aan het project. Daarnaast gaf respondent 1 aan dat het kwam, omdat een andere melkveehouder 
uit Doetinchem ermee stopte en de respondent nauw contact had met Limagrain. Waarbij respon-
dent 4 het een interessant onderwerp vond en ook zelf werkte bij Limagrain. Daarentegen wist res-
pondent 3 totaal niet wat de bedoeling was van de ruwvoertour.  
 
Van elkaar leren  
Naast het gevraagd zijn door Limagrain gaven vier respondenten aan mee te willen doen om van 
elkaar te leren. Respondent 5 gaf aan dat het een stukje interesse was om van elkaar te leren. 
Respondent 2 voegde hierbij eraan toe beter te willen worden in een onderwerp door erover te 
sparren. Daarnaast kwam respondent 1 er ook na een tijdje achter dat het delen van kennis ook voor 
hem een onderdeel was voor het meedoen aan de ruwvoertour.  
 

4.5.2. Mindere dingen aan de ruwvoertour 
In deze sub paragraaf worden de mindere dingen van de ruwvoertour weergegeven.  
 
Communicatie  
Waar respondent 1 aangeeft dat er te veel gecommuniceerd wordt geeft respondent 2 juist het 
tegendeel aan. Respondent 2 ziet dat slecht twee tot drie respondenten vooral wat zeggen in de 
groep en zou liever zien dat iedereen, zodra wordt begonnen met landbewerkingen wat meer details 
weer zou geven. 

 
 
Afstand  
Drie respondenten geven aan dat de afstand tussen de melkveehouders voor hun zorgt dat er minder 
contact is. De respondent 5 geeft hierbij aan dat elkaar bezoeken niet gaat lukken met de hele groep 
vanwege de afstand. Respondent 2 zou graag vaker een bedrijfsbezoek doen, maar ziet dit door de 
afstand niet zo goed zitten. Respondent 3 geeft hierbij aan dat het discussiëren op afstand erg lastig 
is en dit eerder met een groep dichtbij huis wordt gedaan. De respondent vindt hierbij de afstand 
niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een grote rol spelen, waardoor het verder van hem af staat.  

 
 
Niet te lang meedoen  
Twee van respondenten, respondent 2 en 5 geven aan dat te lang meedoen aan de ruwvoertour 
ervoor zorgt dat er minder energie in zit. Respondent 2 geeft aan dat bij een volgend project het 
verstandig is om met een maximale deelnametijd te werken. Respondent 5 geeft zelf aan dat, door al 
wat langer mee te doen minder energie te steken in de ruwvoertour.  
 
Meer metingen en excursie  
Respondent 2 geeft aan het jammer te vinden dat de excursie naar de kunstmestfabriek uit eindelijk 
niet is doorgegaan. De respondent vindt het jammer dat dit niet meer is opgepakt en zou graag bij 
een volgend project zien dat meer van deze excursies worden gepland met respondenten die wel 
ergens mee naar toe willen. Respondent 4 geeft aan graag meer proeven wil net als bij de gewastour.  
Hierbij wordt gedacht aan iets van bemestingsproeven of een andere proef waarbij dingen gemeten 
worden.  De verschillen die je onderling ziet met een proef vindt de respondent interessant en vond 
dit tijdens de ruwvoertour nog te weinig terugkomen.  

“Vind ik wel doodgegooid met informatie op de app.”  

“Ja, Ik vind dat erdoor 2 à 3 respondenten wat gedeeld wordt en de rest laat niks van zich eigen 
horen.

“Wij zitten als ruwvoer respondenten heel veel heel ver uit elkaar en het is heel dikwijls een ver van 
me bed show, hè? Dat is eigenlijk, is dat een beetje jammer.”
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4.5.2 Positieve dingen aan de ruwvoertour  
In deze sub paragraaf worden de positieve dingen van de ruwvoertour weergegeven.  
 
Van elkaar leren  
Drie van de vijf melkveehouders geven aan dat een positief punt is dat er dingen van elkaar geleerd 
zijn in de ruwvoertour. Zo kwam respondent 1 erachter dat door er dichterbij te staan meer beeld 
geeft. Respondent 2 gaf daarnaast ook aan dat het zien bij andere het zelf ook laat doen Respondent 
3 vindt het heel mooi om is mee te kijken in een andere provincie. Daarmee is veel geleerd over de 
verschillende weerinvloeden die ons kleine land heeft afgelopen seizoen en hoeveel verschil dit 
uitgemaakt heeft onderling was de respondent erg verbaast over.  
 
Communicatie  
De ruwvoertour deelnemer spreken heel verschillend over de communicatie, waar respondent 1 en 2 
wat negatief waren vonden respondent 3,4 en 5 het juist fijn. Zo vindt respondent 4 het app contact 
juist heel erg fijn. Hiermee ziet de respondent veel interactie voorbijkomen in de groepsapp en dat 
wordt als fijn beschouwd. Respondent 5 stelt de communicatie die plaats vindt via een 
bedrijfsbezoek op prijs. Daarnaast geven respondent 3 en 4 aan op de vraag of het eventueel een 
optie online meetings de organiseren positief te zijn.  
 
Metingen  
Waar respondent 4 negatief was over de metingen en de hoeveelheid hiervan ziet respondent 5 de 
metingen juist als een positief punt van de ruwvoertour. Respondent 5 vond de testen die Sander 
van Bayer heeft gedaan met een middel testen en deze vervolgens wegen en hiervan een 
voeranalyse over doen erg fijn. Dit soort metingen zou de respondent graag terugzien in een volgend 
project.  Waarbij wordt aangegeven dat meer metingen zeker interessant zouden zijn 
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5. Discussie  
In dit hoofdstuk worden de discussiepunten van het onderzoek weergegeven.  
 

5.1 Beoordeling geraadpleegde bronnen   
In deze paragraaf worden de discussiepunten op de literatuurstudie weergegeven.  
 
Bij de literatuurstudie zijn bepaalde trends meegenomen, maar het is niet zeker dat alle trends mee 
zijn genomen. Hierbij zijn bijvoorbeeld de trends omtrent het ruwvoer niet meegenomen, omdat 
Boerenbusiness niet verder wil gaan met de ruwvoertour. Er is van tevoren afgesproken om een 
volledig nieuw onderwerp te kiezen, om zo niet de partner Limagrain in de weg te zitten. Mocht een 
cruciale trend vergeten zijn zou dit terug zijn gekomen in de antwoorden van de enquête. Dit was 
niet het geval, er zijn wel andere antwoorden gegeven zoals: alles, financiering, prijzen, economie, 
markt of niet willen sparren. Echter werden deze antwoorden niet vaak genoeg genoemd om te 
concurreren met de meest genoemde onderwerpen om mee te nemen als trend. Hierdoor kan ervan 
uitgegaan worden dat er geen relevante trends zijn vergeten.  
 
Om tot bepaalde trends te komen voor de literatuurstudie is geen bepaald stappenplan gevolgd, 
waardoor dit niet is te herhalen is voor een ander. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van eigen 
omgeving die voor iedereen anders is, waardoor de lijst met trends minder betrouwbaar is. Dit bleek 
ook uit het onderzoek waarbij de procesbeoordelaar nog trends toe had te voegen en tevens de 
belangrijkste trend stikstof werd vergeten. Echter door de interviews af te nemen en de enquête 
onder melkveehouders te hebben gedaan, kan worden geconcludeerd dat geen belangrijke trends 
missen in de literatuurstudie.  
 
Bij het onderzoek van de BCC een nieuwsredactie (zie Bijlage 1.1 BCC) wordt aangegeven dat de 
behoefte hou me op de hoogte vaak de meest logische is van een nieuwsredactie om voor te 
schrijven, maar uit hun onderzoek bleek dat andere behoeftes voor hun lezer belangrijker waren. Bij 
Boerenbusiness is vanuit de enquête juist wel te zien dat de lezer de behoefte om op de hoogte te 
gehouden te worden.  
 

5.2 Beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek   
In deze paragraaf worden de discussiepunten op het veldonderzoek weergegeven.  
 
Bij deelvraag 3 (de inhoudsanalyse) is ervoor gekozen om drie willekeurige maanden te nemen. Het 
zou kunnen zijn dat in deze maand een bepaald onderwerp meer naar voren komt dan in andere 
maanden. Een voorbeeld hiervan zijn protesten, het GLB en het stikstofprobleem. Dit zijn trends die 
in deze maanden veel speelden, maar dit betekent niet dat deze ook per se in andere maanden veel 
spelen. Toch is ervoor gekozen om drie willekeurige maanden van het afgelopen jaar te nemen om te 
voorkomen dat bepaalde onderwerp meer overgeschreven is en zo een beeld te krijgen van de 
onderwerpen, waarover Boerenbusiness momenteel schrijft en hoe vaak deze artikelen 
daadwerkelijk worden gelezen.  
 
Ondanks dat is aangeven de interviews plaats te willen laten vinden op een rustige locatie zijn de 
volgende situaties ontstaan; de binnenkomst van bezoek, afgaan van een koekoeksklok, het 
klaarmaken van eten. Hierbij is het interview tijdelijk stil gelegd met een korte onderbreking. Echter, 
bevatte het interview geen heel persoonlijk onderwerpen, waardoor slechts na kort onderbreken 
weer doorgegaan kon worden. Indien het wel een persoonlijk onderwerp was, konden de 
onderbrekingen effect hebben op het interview. Dit was echter niet het geval waardoor ervoor is 
gekozen om de vraag nogmaals aan de persoon te stellen of te herhalen waar het interview was 
gebleven om zo geen informatie te missen. Hierdoor hebben deze onderbrekingen weinig tot geen 
invloed gehad op de resultaten van de interviews.  
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Bij de interviews heeft ondanks het zo objectief mogelijk zijn. Hier en daar sturing naar onderwerpen 
plaatsgevonden vanuit eigen interesse en dingen die momenteel spelen. Hierdoor is over sommige 
trends eerder door gegaan dan andere. Hierdoor kan het zijn dat de elf trends die worden 
meegenomen in de enquête niet allemaal even belangrijk zijn.  
 
Tijdens het afnemen van de interviews is niet gevraagd aan de melkveehouders welke onderwerpen 
liever niet gedeeld worden. Hierdoor is deze kant van de trends niet belicht. Indien die wel gedaan 
zou zijn zouden misschien bepaalde trends kunnen worden uitgesloten en/of een beeld hierover 
worden weergegeven.  
 
Deelvraag 6 (Welke ervaringen van de oud ruwvoertourdeelnemers kunnen mee worden genomen 
naar volgende praktijk artikelen?) is alleen gebaseerd op antwoorden van de helft van de 
ruwvoertour melkveehouders. Hierdoor kan het voorkomen dat de andere vijf melkveehouders hier 
totaal anders over denken en een vertekend beeld is gegeven. Dit wordt deels gedekt, doordat er 
willekeurig voor vijf melkveehouders is gekozen. Daarnaast zijn bij de eindbijeenkomst niet specifieke 
zaken door de andere melkveehouders aangegeven.  
 
Bij enquête is een populatie grote van 11.000 respondenten die de Melk Daily ontvangen genomen. 
Voor deze populatie is gekozen, omdat dit de lezers zijn van Boerenbusiness. Hierbij is er niet voor 
gekozen om de melkveehouders die meer dan 150 koeien bezitten te nemen, omdat deze populatie 
kleiner is en minder makkelijk in één keer te bereiken. Deze groep melkveehouders zit wel onder de 
populatie van de 11.000 respondenten. Voor het berekenen hoeveel enquêtes nodig zijn om het 
onderzoek betrouwbaar te maken is gekozen om voor de grootste populatie te kiezen, omdat dit de 
lezers van Boerenbusiness zijn en hiermee een grotere hoeveelheid enquêtes gewonnen dient te 
worden. In totaal zijn 443 enquêtes volledig ingevuld hierbij maakt het niet uit voor welke populatie 
is gekozen beide zijn betrouwbaar.  
 
Daarnaast is de enquête deels ingevuld. Dit komt waarschijnlijk, omdat veel respondenten zich niet 
geroepen voelde onder de categorie melkveehouder en/of lezer van Boerenbusiness. Hierover zijn 
ook verschillende mailtjes binnengekomen van boeren die gestopt zijn met hun bedrijf of slechts 
alleen jongvee hebben. Dit zijn ook lezer van Boerenbusiness, maar deze zijn bewust niet 
meegenomen bij de enquête uitkomsten, omdat deze mensen niet tot de doelgroep uiteindelijk 
behoorden. Voor de uitslagen van de enquêtes zijn alleen de melkveehouders gebruikt.  
 
Om de mening van de redactie interne medewerkers over bepaalde trends te krijgen, was het handig 
geweest om de opties hun voor te leggen en hun persoonlijke top drie te vragen. Dit is tijdens het 
interview zelf niet gedaan, wel is ervoor gekozen dit alsnog achteraf over de mail te doen. De 
onderzoeker was ervan uitgegaan dat de expertise en onderwerpen van de trends meer overeen 
zouden komen echter was dit niet het geval. Dit komt vooral, omdat de redactie over dingen die 
buiten de stal gebeuren schrijven en nog geen praktische informatie geven. De onderwerpen 
waardoor gekozen is zijn wel onderwerpen om meer praktische informatie over te delen waardoor 
deze vraag in het interview gesteld had moeten worden. Door dit alsnog over de mail te doen kon de 
mening van de redactie worden meegenomen in de keuze welke onderwerpen uitgewerkt dienen te 
worden.  
 
Vanuit de enquêtes kwam het onderwerp GLB als onderwerp naar boven waar de lezer het liefst over 
wil lezen. Echter is er bij de inhoudsanalyse een artikel van het GLB gevonden die niet meer dan 250 
keer is gelezen. De titel van het artikel is “Brussel maakt gehakt van Nederlandse invulling GLB”.  Er is 
geen verklaring gevonden waarom dit artikel dan zo weinig is gelezen. Wel is het een politiek gericht 
artikel, waardoor een praktische indruk anders uit kan komen.  
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6. Conclusie  
In dit hoofdstuk zijn alle deelvragen en de hoofdvraag beantwoord. 
 

6.1 Conclusie deelvragen  
In deze paragraaf worden alle deelvragen beantwoord vanuit de literatuurstudie, inhoudsanalyse, 
interviews en enquêtes.  
 

Deelvraag 1 Hoe sluit een redacteur volgens de literatuur aan bij de behoefte van een lezer?  

Een redacteur kan aansluiten op de behoefte van de lezer door eerst de behoefte van de lezer te le-

ren kennen. Uit onderzoek blijkt de lezer acht verschillende behoeftes te kunnen hebben waarom 

een lezer een artikel leest: hou me op de hoogte, leid me af, raak me, verbind me met anderen, inspi-

reer me, beantwoord m’n vragen, leer me iets nieuws en help me m’n mening te vormen.  

 

Deelvraag 2 Welke melkveetrends zijn er momenteel?  

De melkveetrends zijn momenteel: stikstof, automatisering, derogatie, GLB, verschillende melkstro-

men, fosfaatrechten, meer eiwit van eigenland, sharemilking, nevenactiviteiten en boer-burger ver-

binding.  

 

Deelvraag 3 Welke onderwerpen zijn in drie maanden het meest gelezen bij de melkafdeling van 

Boerenbusiness?  

De onderwerpen die in februari, april en juni 2022 het meest zijn gelezen zijn: de melkprijs, stikstof, 

bedrijven, Rabobank, politiek en de ruwvoertour.  

 

Deelvraag 4 Over welke onderwerpen is behoefte vanuit de lezers van Boerenbusiness? 

Vanuit de interviews met de melkveehouders van de ruwvoertour kwam de behoefte naar het onder-

werp stikstof bij iedereen terug, daarnaast noemden ook vier van de vijf boeren de mestwetgeving. 

De behoefte naar deze onderwerpen kwamen tevens terug uit de enquête.  Hierbij werd stikstof 

door 101 mensen gekozen om mee bezig te zijn, door 182 mensen om over te sparren, 153 mensen 

om informatie over te delen en 234 mensen willen hierover iets lezen. Ook GLB werd door 100 men-

sen gekozen om mee bezig te zijn, door 202 mensen om over te sparren, 166 mensen om informatie 

over te delen en 185 mensen willen hierover iets lezen. Daarnaast kozen ook hier de lezers de mest-

wetgeving en tevens het eiwit van eigenland.  

 

Deelvraag 5 Welke expertises om over te schrijven hebben de medewerkers van Boerenbusiness? 

De expertise van redactie van Boerenbusiness ligt grotendeels buiten de stal en niet in de stal geven 

alle geïnterviewden aan. Daarbij ligt de expertises vooral zakelijk en wordt vooral geschreven over 

prijzen en de ontwikkelingen van de markt. Daarnaast wordt ook geschreven over de politiek, stik-

stof, kunstmest, teelt en worden interviews met zakenlieden uit de melkveehoudersector afgeno-

men. Wanneer specifiek naar een top drie werd gevraagd vanuit de trends kwam het antwoord ver-

schillende melkstromen het meest naar voren. Daarnaast zijn ook de bedrijfsovername, stikstof, 

boer-burger verbinding en meer eiwit van eigen land vaker of op een hogere plek genoemd.  

 

Deelvraag 6 Welke ervaringen van de oud ruwvoertourdeelnemers kunnen mee worden genomen 

naar volgende praktijk artikelen? 

De ervaring dat deelnemers van elkaar kunnen leren is belangrijk dit zorgt voor een motivatie om 

mee te willen doen. Daarnaast is de communicatie tussen deelnemers belangrijk dat dit niet te veel 

is, niet te weinig en daarnaast ervoor zorgt dat de afstand tussen de deelnemers klein wordt. Ook ge-

ven de melkveehouders aan dat men niet te lang mee moet doen aan het project vanwege de 
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nieuwe informatie en de energie. Daarnaast worden de excursies en metingen erg gewaardeerd, om 

hier informatie uit te verkrijgen en interessante artikelen over te schrijven.  

6.2 Conclusie hoofvraag  
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag vanuit de antwoorden op de 
deelvragen.  
 
Hoofdvraag: Hoe kan Boerenbusiness ervoor zorgen dat de lezers een praktische indruk krijgen van 
een aantal melkveehouders over een melkveehouderij gerelateerd onderwerp?  
Door de lezer op de hoogte te houden. Hierbij geven de lezers aan graag over de onderwerpen 
stikstof en het nieuwe GLB te willen lezen. Echter, liggen de expertises van de redactie vooral bij 
zaken die buiten de stal gebeuren. Hierdoor kwamen de onderwerpen van de trends niet naar boven 
op stikstof na. Hiervoor is na de hand nog om een top drie van de genoemde trends gevraagd. Hierbij 
stond verschillende melkstromen driemaal op de eerste plaats. Daarnaast zijn ook de 
bedrijfsovername, stikstof, boer-burger verbinding en meer eiwit van eigen land vaker of op een 
hogere plek genoemd. Een overal onderwerp wat in alle antwoorden terugkomt is hierbij stikstof. 
Hierover hebben alle melkveehouders dit onderwerp aangeven en komt dit onderwerp ook als meest 
gekozen onderwerp uit de enquête. 
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7. Aanbevelingen  
In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen weergegeven die zijn voorgekomen uit de discussiepunten.  
 
Voor een vervolgonderzoek is aan te bevelen om de trends stikstof, GLB en verschillende 
melkstromen verder uit te werken vanuit de literatuur, om zo zoveel mogelijk over de onderwerpen 
mee te nemen. De informatie over de trends is slechts beperkt recent. Indien een volgend onderzoek 
pas gedaan wordt na een lange tijd is het noodzakelijk om opnieuw naar de trends te kijken. De 
trends die in dit onderzoek meegenomen zijn kunnen namelijk niet van toepassing zijn over een 
aantal jaar. Tevens is het belangrijk om waar kan de meest recente bronnen te gebruiken.  
 
Om extra te bevestigen dat uit de inhoudsanalyse de juiste onderwerpen zijn gekomen is het een 
optie om nog drie andere willekeurige maanden te onderzoeken en te kijken of de onderwerpen met 
elkaar overeenkomen. Daarnaast kan dan ook gekeken worden of er nog meer artikelen over het GLB 
zijn geschreven en tevens hoe goed deze zijn gelezen.  Om zo te zien of het toevallig was dat er 
slechts één artikel over het GLB is geschreven en dat deze slecht gelezen werd, terwijl de lezer wel 
aangeeft graag artikelen erover te lezen.  
 
Bij een volgend onderzoek is het aan te bevelen om van tevoren de vraag te stellen of iemand een 
veehouder is en een lezer van Boerenbusiness om zo niet achteraf de resultaten te hoeven filteren. 
Hierdoor zullen de half ingevulde enquêtes minder worden. 
 
Indien de mening van de oude ruwvoertourdeelnemers verder uitgezocht dient te worden is het 
mogelijk om de andere vijf melkveehouders ook te interviewen over hun mening over de 
ruwvoertour. Dit is momenteel niet gedaan vanwege de tijd en het gene wat er mee is gedaan in het 
onderzoek.  
 
De expertise van de medewerkers zit vooral buiten de stal en niet in de stal, hierdoor zit er weinig 
overeenkomst tussen de behoefte naar de trends en de expertise van de medewerkers. Dit is 
gebleken uit de interviews. Hierdoor is het verstandig om iemand erbij aan te nemen voor dit project 
of te zorgen dat een van de medewerkers de trend ook in stal leert kennen.  
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8. Advies  
In het advies worden drie verschillende onderwerpen uitgewerkt en hoe tot deze onderwerpen is 
gekomen. Tevens wordt kort samengevat wat in het onderzoek over dit onderwerp is verkregen in een 
kader.  
 
Er is bewust gekozen om meerdere onderwerpen uit te werken om zo de uiteindelijke keuze aan de 
redactie over te laten. In Tabel 10 is een top vier weergegeven van uit elk onderzoek. Hieraan zijn 
punten gehangen. Hierbij is te zien dat het onderwerp stikstof met 14 punten boven aan staat. 
Daarna komt melkstromen met 8 punten en GLB met 7 punten. Hierdoor is ervoor gekozen om deze 
onderwerpen uit te werken. Hierbij is het bij alle onderwerpen volgens de oud ruwvoertournemers 
belangrijk dat de boeren onderling van elkaar leren. Daarnaast is de communicatie tussen 
deelnemers belangrijk dat dit niet te veel is, niet te weinig en daarnaast ervoor zorgt dat de afstand 
tussen de deelnemers klein wordt. Ook geven de melkveehouders aan dat men niet te lang mee 
moet doen aan het project vanwege de nieuwe informatie en de energie. Hierdoor is het advies om 
melkveehouders niet langer mee te laten doen dan drie jaar. Tevens werden excursies en meting erg 
gewaardeerd, waardoor het verstandig is om dit terug te laten komen in een van de nieuwe 
onderwerpen. Dit zorgt tevens voor interessante artikelen die de lezer graag wil lezen.  
 
Tabel 10  overzicht waarde onderwerpen 

 Inhoudsanalyse  Interview 
melkveehouder 

Enquête  Interview 
medewerkers 

Punten  

1 Melkprijs/stromen  Stikstof  Stikstof  Melkstromen  4 

2 Stikstof  GLB Mestwetgeving  Stikstof 3 

3 Politiek  Mestwetgeving GLB GLB 2 

4 Ruwvoertour Meer eiwit 
eigen land  

Derogatie  Bedrijfsovername  1 
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8.1 Stikstof  
In deze paragraaf wordt een verkorte samenvatting en een advies geven voor het onderwerp stikstof.  

 
Het onderwerp stikstof kan naast de wekelijkse column terugkomen door bij tien verschillende 
boeren te gaan kijken hoe hun om gaan met de maatregelingen omtrent stikstof en welke eventuele 
oplossing er al voor het terugdringen van stikstof zijn gevonden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gekeken naar een Lely Sphere. Hoe werken de nieuwe maatregelingen en hoe bevalt dit bij de 
melkveehouders. Hierbij kunnen boeren van elkaar leren door te zien hoe bepaalde oplossingen 
lopen op het moment. Over deze oplossingen kan worden geschreven met daarbij de betreffende 
inhoudelijke informatie vanuit boeren zelf. Hierbij wordt met elke boer een interview gedaan en 
wekelijks één interview geplaatst. Hierna worden de maatregelingen met elkaar vergeleken en wordt 
gekeken naar de kosten en baten van een maatregel. Hierdoor kunnen andere boeren zien wat de 
opties zijn voor het verlagen van stikstof en wat voor kosten dit met zich meedraagt. Hierdoor kan de 
lezer een meer overwogen keuze maken in de strijd tegen de stikstof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al sinds 2019 speelt bij de overheid het doel om de hoeveelheid stikstof in Nederland 
drastisch te verminderen. Ondanks dat in 2015 de PAS werd uitgebracht vindt de Raad van 
State dat de stikstof uitstoot nog niet voldoende is teruggedrongen. De coalitie heeft 
hierdoor bepaald dat voor 2030 de hoeveelheid stikstof moet worden teruggebracht met 
50%. De meest drastische oplossing hiervoor was de veestapel te gaan halveren. Hierdoor 
ontstonden veel demonstraties, waarbij boeren met duizenden trekkers richting Den Haag 
zijn gereden.  
 
Het stikstof onderwerp speelt behoorlijk onder de melkveehouders. Bij de interviews die zijn 
afgenomen gaven alle vijf de melkveehouders het onderwerp stikstof aan als een onderwerp 
waar ze momenteel mee bezig zijn. Zo zei respondent 3 “Nou ja, het feit hoe het nu verder 
moet met heel het stikstof gebeuren. Daar hou ik me wel heel erg bezig hè.” De 
respondenten geven aan het zat te zijn met de politiek die geen duidelijkheid geeft voor hun 
toekomst.  Ook vanuit de enquête kwam het onderwerp Stikstof het meeste naar boven bij 
de vraag waar men het meest mee bezig is, waar men het liefst over sparde met andere 
melkveehouders en tevens waarover men het liefst iets wou delen.  
 
Stikstof is een onderwerp waar momenteel bij Boerenbusiness al een wekelijkste column 
over geschreven wordt door respondent 10 en soms respondent 9. Hierbij ligt dan ook hun 
expertise. Bij de vraag naar de top drie van de medewerkers gaven respondent 9 stikstof ook 
aan als eerste keuze en respondent 10 gaf het onderwerp aan als tweede keuze. Over stikstof 
is in deze maanden 52 keer geschreven. Hierbij kwam het onderwerp twee keer terug in de 
top tien van april en drie keer terug in de top tien van juni. Veertien artikelen van de 52 
werden meer dan 1.000 keer gelezen en 34 artikelen minder 250 keer.  
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8.1 Het GLB  
In deze paragraaf wordt een verkorte samenvatting en een advies geven voor het onderwerp GLB  

 
Het GLB is door de nieuwe invulling met onder andere een extra gewas voor veel melkveehouders 
nog niet duidelijk. Het verbouwen van een ander gewas en wat de optie zijn om het geld van het GLB 
te krijgen is nog onduidelijk. Door verschillende melkveehouders te volgen bij het telen van een 
eiwitrijk gewas bijvoorbeeld: veldbonen en luzerne. Dit kan vervolgens op soort gelijke manier aan 
worden gepakt als de Ruwvoertour. Hierbij kan ook gekeken worden naar wat het eiwitgewas 
oplevert als het gevoerd wordt als krachtvoer en zo ook naar de krachtvoer prijzen gekeken worden 
van verschillende melkveehouders. Hierbij wordt een groep van tien boeren wekelijks op de voet 
gevolgd in hun proces van het verbouwen van een eiwitrijkgewas van de aan kopen van de zaden tot 
het consumeren van het gewas door de koe. Wat er speelt per week wordt weergegeven in een 
artikel met hierbij tips waarop de boer moet letten bij het verbouwen van dit gewas. Tevens zullen er 
berekeningen worden weergegeven wat het uiteindelijke de boer op levert tegen over wat het zou 
kosten als dit gewas niet werd verbouwd.  
 
 

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een subsidie die de 
melkveehouders krijgen vanuit het EU-geld. Elke zeven jaar wordt hiervoor een nieuw beleid 
gesloten hoe de melkveehouders deze subsidie krijgen. Momenteel wordt druk gewerkt aan 
een nieuw GLB. Hierbij wordt een simulatietool volledig op de markt gebracht in februari 
2023. Hierbij krijgt de melkveehouder een basispremie per hectare van 220 euro indien hij 
voldoende punten heeft op vijf vlakken. Daarnaast kan een melkveehouder nog extra 
subsidie verdien door mee te doen aan eco-activiteiten, waardoor zij een classificeren voor 
brons, zilver en goud kunnen behalen. Het verbouwen van een stikstofbindend gewas of 
eiwitgewas wordt hierbij goed beloond.  
 
Drie van de vijf melkveehouders geeft aan bezig te zijn met het GLB hierbij geeft respondent 
3 aan dat het GLB een gigantisch hot item is waar momenteel veel mensen over schrijven. 
Echter, geeft respondent 10 (medewerker) ook aan dat het een onderwerp is waar slechts 
tijdelijk over geschreven kan worden. Het is een onderwerp wat momenteel erg speelt, 
maar als alles dadelijk duidelijk is rustig wordt. Als wordt gekeken naar waar de lezer het 
liefst over wil lezen steek het GLB met 234 stemmen boven het andere onderwerpen uit. Dit 
is niet terug te zien in het artikel wat is geschreven over het GLB dit is in de drie maanden 
die zijn geanalyseerd slechts één keer overgeschreven, maar dit artikel is niet meer dan 250 
keer gelezen.  
 
De medewerker respondent 7 geeft als eerste keuze bij zijn top drie het GLB aan. Hij is over 
het algemeen meer bezig met de akkerbouw en de teelt. Waardoor dit onderwerp het 
meest in vakgebied als het gaat over de melkveehouderij. Hij geeft aan dat het belangrijk is 
om melkveehouders mee te blijven nemen in de teelt, omdat hiermee in het algemeen geld 
gewonnen kan worden. In combinatie met het GLB kan de melkveehouder aan het 
verbouwen van eiwitgewassen nog meer geld verdienen. Zo geeft respondent 10 ook aan 
dat door het kritischer te kijken naar de krachtvoerprijzen en deels zelf krachtvoer te 
verbouwen nog winst gemaakt kan worden.  
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8.2  Verschillende melkstromen  
In deze paragraaf wordt een advies geven voor het onderwerp verschillende melkstromen. De lezer 

Een praktische indruk te geven op de melkstromen kan door een groep van ongeveer tien 
verschillende melkveehouders te zoeken die allemaal voor een andere stroom melk leveren en 
hierbij te gaan kijken naar de opbrengsten die zij ontvangen voor het leveren van deze melk maar 
vooral wat het kost om deze melk te produceren. Onderwerpen die hieronder andere in kunnen 
spelen zijn: welke aanpassingen hebben zij aan hun bedrijf moeten doen, waarom hebben ze voor 
deze melkstroom gekozen, wat zijn de regels waaraan zijn zich moeten houden, hoe kom je bij een 
bepaalde melkstroom, wat zijn de voerkosten van het bedrijf en hoeveel melk levert het bedrijf.  
Daarnaast zijn nog veel meer vragen te stellen om een beeld te geven van de melkstroom. Van elke 
melkveehouder kan en achtergrondverhaal geschreven worden en tevens kunnen de stromen van 
binnenuit de stal met elkaar worden vergeleken. Deze onderwerp komen vervolgens terug in een 

De verschillende melkstromen hebben een directe impact op de prijs die de melkveehouder 
krijgt voor zijn melk. Sinds 2016 is de melk niet meer gewoon melk die aan een fabriek 
wordt geleverd, maar zijn verschillende melkstromen ontstaan. Hierdoor kan de 
melkveehouder zich steeds meer onderscheiden in de markt en krijgt hij een andere 
garantieprijs voor zijn melk. De melkstromen zijn ontstaan door de supermarktketens die 
hun eigen huismerk uniek willen maken, waardoor supermarkten de stempel duurzamer 
dan de concurrentie kunnen krijgen. Hiervoor produceren Friesland Campina en A-ware 
ieder vier verschillende melkstromen. Hiermee wordt ingespeeld op de diversiteit, echter 
worden veel eisen aan de melkveehouders gesteld en wordt dit lang niet altijd uitbetaald 
volgens de literatuur.  
 
Over de melkprijs wordt momenteel wel al veel geschreven zo is te zien in de 
inhoudsanalyse dat hierover 86 artikelen overgeschreven in de maanden februari, april en 
juni.  
In de top tien artikelen van deze maanden kwam de melkprijs zeven keer voor. In totaal 
werden 31 artikelen vaker dan 1.000 keer gelezen, maar er waren ook 28 artikelen die niet 
vaker dan 250 keer werden gelezen. Drie medewerkers van de melkveehouderij kozen het 
onderwerp verschillende melkstromen als eerste keuze: respondent 6,8 en 10. Tijdens het 
interview geven respondent 6 en 10 aan dat hun expertise ligt bij het schrijven over de 
melkprijzen. Tevens geeft respondent 8 aan dat kijken naar andere melkstromen en hierbij 
de prijzen een verrijking zijn op de praktische informatie van Boerenbusiness. Momenteel 
wordt de melkprijs naast artikelen weergegeven in de melkprijsvergelijker hierbij worden de 
volgende melkfabriek meegenomen; Arla, A-ware, Leerdammer, Cono, DOC kaas, Friesland 
Campina en Vreugendenhil. Hierbij wordt de gangbare melkprijs meegenomen en daarnaast 
ook verschillende toeslagen voor melkstromen meegenomen. De melkstromen die worden 
meegenomen zijn: A-ware AH-concept, A-ware Boerderij, Arla klimaat check, Caring Dairy, 
Planetproof en Foqus planet. 
 
Het onderwerp komt niet goed uit de enquête en bij de interviews met melkveehouders 
kwam dit onderwerp niet ter sprake en ook uit de uitslagen van de enquête kwam dit 
onderwerp als een van de slechtste uit het onderzoek. Dit komt, omdat melkveehouders 
nogal gehecht zijn aan hun melkfabriek en overstappen naar een andere melkstroom of 
andere fabriek voor veel melkveehouders een grote stap is. Hun inkomen hangt af van de 
fabriek. Echter, wanneer gevraagd wordt naar waar Boerenbusiness om bekend staat geven 
tot 86 mensen het antwoord melkprijzen. 
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wekelijks artikel waarbij de melkveehouder niet alleen melkprijzen van een melkfabriek krijgt te zien 
maar ook meer kijk vanuit de praktijk.  
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Bijlage 1 Onderzoeken gebruikersbehoefte  
 
Bijlage 1.1 BCC  
Op 7 december 2018 presenteerde Dmitry Shishkin voor BBC World Service een nieuw model om de 
lezers behoefte weer te geven bij het Google News Forum. Dit model ontwikkelde hij voor alle 41 
internationale redacties. Shishkin merkte dat het bereik van de BBC stopte met groeien en zowel 
links als rechts werd ingehaald door concurrenten. Dit wou hij niet langer en ging zo op zoek naar 
een model dat gebruikt kon worden om BCC beter op de markt te positioneren. Hij merkte dat vooral 
nieuwe, vaak jonge gebruikers wegbleven (Vader, 2020; Cor Hospes, 2020).  
Het model dat Shishkin ontwikkelde heeft zes verschillende gebruikersbehoeftes namelijk (Vader, 
2020; Cor Hospes, 2020; Shishkin, 2019 ):  
1. Inspire me, inspireer me 
2. Amuse me or Divert Me, geef me afleiding 
3. Educate me, leer me iets 
4. Give me perspective, geef me achtergrond en context 
5. Update me, hou me op de hoogte 
6. Keep me on trend, vertel me waar mensen over praten 
 
Jarenlang heeft de BCC zich voornamelijk gericht op slechts twee gebruikersbehoeftes update me en 
give me perspective. Dit werd gedaan om de lezer op de hoogte te houden van het laatste nieuws en 
bood daarnaast analyses, achtergrond en context. Nieuwsredacties gaan volgens hem er vaak vanuit 
dat update me de belangrijkste behoefte is die mensen hebben bij een nieuwsredactie. Echter, zijn 
mensen vaak al door sociale omgeving al op de hoogte van welk nieuws is gebeurd. Uit zijn 
onderzoek bleek dat lezers vooral op zoek waren naar de andere behoeftes. Het inspelen op 
behoeftes van de lezers zorgt volgens Shishkin ervoor dat stukken meer gelezen worden. Het 
meegroeien met de behoefte van de lezer is volgens Shishkin dan ook cruciaal voor het blijven 
groeien met het bedrijf (Vader, 2020; Cor Hospes, 2020; Shishkin, 2019 ).  
 
Bijlage 1.2 Vogue  
Vogue is een lifestyleblad dat gemiddeld 56 miljoen lezers heeft. Het is een wereldwijd bedrijf dat 26 
licenties heeft gekregen in 2019. Sarah Marshall is het hoofd van Vogue en hoopt Vogue alleen nog 
maar door te laten groeien. Ook zij zag hoe het onderzoek van BCC op de markt kwam en dat 
hierdoor de lezers groeiden. Hierdoor besloot zij om haar eigen behoeftes model te schrijven 
aangepast naar het lifestylemerk van Vogue. Ze zag dat de behoeftes van de lezer bekijken een 
toegevoegde waarde heeft (Vader, 2020; Wel, 2020).  
 
Marshall liet om haar eigen behoefte model te schrijven een onderzoek doen waarbij 5000 lezers in 
tien verschillende landen werden bevraagd. 3000 mensen waren vaste lezers van Vogue en 2000 
mensen waren potentiële lezer binnen de doelgroep van het tijdschrift. Marshalls onderzoek bracht 
het volgende model op met zes verschillende behoeftes namelijk (Vader, 2020; Wel, 2020):  

1. Inspire me, inspireer me 
2. Educate me, leer me iets  
3. Divert me, entertain me leidt me af  
4. Update me, houd me op de hoogte  
5. Make me responsible, maak me verantwoordelijk 
6. Connect me., verbind mij  

De eerste vijf lezersbehoeftes bleken bijna in dezelfde mate naar boven te komen bij de lezers. 
Waarna Marshall-onderzoek heeft laten doen naar de bestaande artikelen of hier Vogue wel degelijk 
iets mee deed. Hierdoor kwam Vogue erachter dat het bedrijf met 38% van artikelen de behoefte 
update me vervulde, maar met slecht twee procent de behoefte make me responsible. Ook kwam 
Vogue erachter dat juist de artikelen van inspire me het meest werden gelezen. Dit terwijl deze op de 
redactie het meest werden afgewezen 
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Bijlage 1.3 Buzzfeed  
Buzzfeed is een van de meest bezochte nieuws en informatiesite in de Verenigde Staten, al sinds een 
paar jaar na het oprichten ervan. Elke maand krijgt BuzzFeed 200 miljoen bezoekers op hun website 
tegenover de 78,1 miljoen die New York Times krijgt. BuzzFeed experimenteert met verschillende 
niet-traditionele inhouden en formaten bij het geven van informatie (Tandoc, 2017). Zo maakt 
Buzzfeed onder andere korte artikelen, quizzen en lijstjes. Waar steeds meer traditionele 
journalistiek het moeilijk heeft met de nieuwe economische en technologische ontwikkelingen, 
waardoor hun lezers aantal krimpt.  Haalt de jongere generatie hun nieuws het liefst van sociale 
media en alle alternatieve bronnen in plaats van vanuit papier. Daarbij leest de lezer ook liever 
positieve berichten, waar BuzzFeed slechts 31,9% nieuwsartikelen heeft met een negatief aspect 
heeft New York Times 74,5% nieuws artikelen met een negatieve tint (Hurcombe , Burgess, & 
Harrington , 2019).  
 
Ook BuzzFeed ontwikkelde een model om de behoefte van zijn lezer te peilen. Echter, ging het 
bedrijf hierbij nog een stap verder door niet alleen naar de inhoud van de content te kijken, maar ook 
hoe het artikel bij kon dragen in iemand zijn leven. Hierbij stond de het gevoel van de lezer centraal, 
een artikel roept een bepaalde emotie op bij de lezer en deze emotie moet de lezer aanspreken. Het 
doel van het model van BuzzFeed is volgens Jonah Peretti (CEO van BuzzFeed) om content in elkaar 
te laten schuiven. Hiermee kijkt hij vooral naar de digitale content die online wordt gedeeld op social 
media. Het delen van content zorgt ervoor dat het een groter publiek bereikt. Wanneer met een 
artikel ingespeeld wordt op de emotie van de lezer wordt het artikel eerder gedeeld volgens Peretti. 
Peretti maakt hiervoor het volgende model waarbij deze emoties vooral de lezersbehoeftes moesten 
voldoen namelijk (Vader, 2020; Peretti, sd):  

 Makes me laugh (de content grappig moet zijn) 

 This is me (iemand moet zichzelf herkennen in de content) 

 Helps me connect (de content helpt iemand om banden met andere te versterken) 

 Helps me learn something (de content leert de lezer iets over zichzelf of iets doen om hun 
leven te verbeteren) 

Make me feel something (de content roept een emotie op zoals verbazing, hoop of verdriet)
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Bijlage 2 Punten en waarde per Eco-activiteit GLB 
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Bijlage 3 Lijst deelnemers ruwvoertour  
 

Tabel 11  Lijst deelnemers ruwvoertour 
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Bijlage 4 Interviewgids voor interviews oud ruwvoertour 
melkveehouders  

 

Introductie interview   

Intro  Bedankt dat u deel wil nemen aan mijn 
onderzoek. Het doel van het onderzoek is een 
specifiek onderwerp zoeken voor de lezers van 
Boerenbusiness waarbij wordt gekeken naar de 
praktijk op verschillende melkveehouderijen.  
Dit onderzoek doe ik vanuit Boerenbusiness en 
is een deel van mijn scriptie die ik schrijf voor 
de studie HBO Dier- en Veehouderij bij 
Inholland Delft  

Tijdsduur  Het interview gaat ongeveer 30 minuten gaan 
duren 

Vertrouwelijkheid Zou ik het interview mogen opnemen, zodat ik 
het later terug kan luisteren en de exacte 
informatie die u heeft gezegd uit kan schrijven 
voor de resultaten. Na het uitwerken hiervan 
wordt de opname weer verwijderd. Tevens zal 
ik u ter controle uitgewerkte interview 
opsturen.   

 Start opname  
Ik heb begrepen dat het interview opgenomen 
mag worden klop dit?  

Afronding introductie  Mocht u de vraag niet begrijpen geeft dit gerust 
aan dan kan ik hem verder toelichten  

Kernvragen deelvraag 4  1. Welke onderwerpen houden u momenteel 
vooral bezig? 

 

 2. Waar ligt u ‘s nachts van wakker (met 
betrekking tot u bedrijf)?  

 

 3. Over welk onderwerp zou u het liefst met 
een aantal andere boeren sparren?  

 

 4. Welke informatie uit de praktijk deelt u 
graag met andere boeren?   

 

 5. Over welke onderwerpen leest u graag 
artikelen van Boerenbusiness? 

 6. Waar staat Boerenbusiness volgens u om 
bekend?  

Kernvragen deelvraag 6  7. Wat zorgde ervoor dat u mee wilde doen 
aan de ruwvoertour?  

 

 8. Wat zou u liever anders hebben gezien 
tijdens de ruwvoertour?  
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 9. Welke positieve punten zouden we mee 
moeten nemen naar een volgen project? 

  

Afsluiting  10. Heeft u nog een vraag gemist in mijn 
interview?  

 Na het uitwerken van het interview worden de 
resultaten naar u toegestuurd. Waar mag ik 
deze heen sturen?  

 Bedankt voor uw medewerking en tijd.  
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Bijlage 5 Interviewgids voor interviews medewerkers  
 

Introductie interview   

Intro  Bedankt dat u deel wil nemen aan mijn 
onderzoek. Het doel van het onderzoek is een 
specifiek onderwerp vinden voor de lezers van 
Boerenbusiness.  
Dit onderzoek is een deel van mijn scriptie die ik 
schrijf voor de studie HBO Dier- en Veehouderij 
bij Inholland Delft  

Tijdsduur  Het interview zal ongeveer 30 minuten gaan 
duren 

Vertrouwelijkheid Zou ik het interview mogen opnemen, zodat ik 
het later terug kan luisteren en de exacte 
informatie die u heeft gezegd uit kan schrijven 
voor de resultaten. Na het uitwerken hiervan 
wordt de opname weer verwijderd. Tevens zal 
ik u het uitgewerkte interview opsturen.   

 Start opname  
Ik heb begrepen dat het interview opgenomen 
mag worden klop dit?  

Afronding introductie  Mocht je de vraag niet begrijpen geeft dit 
gerust aan dan kan ik hem verder toelichten  

  

Achtergrondvragen  1. Wat is volgens u het beste artikel dat u 
heeft geschreven? En waarom?  

  

Kernvragen 2. Over welke onderwerpen schrijft u het 
meest? 

 3. Op welke gebied heeft u de meeste 
expertise? 

 4. Welke onderwerpen hebben uw interesse?   

 5. Over welke onderwerpen schrijft u het 
liefste?  

 6. Welke onderwerpen missen volgens u in 
Boerenbusiness? 

 7. Op welk vlak mist Boerenbusiness volgens u 
praktische informatie?  

 8. Wat staat volgens u in een artikel dat de 
lezer wil lezen? 

Afsluiting  Heeft u nog een vraag gemist in mijn interview?  

 Na het uitwerken van het interview worden de 
resultaten naar u toegestuurd. Waar mag ik 
deze heen sturen? 

 Bedankt voor uw medewerking en tijd.  
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Bijlage 6 Enquête vragen  
 

Onderzoek nieuw praktisch onderwerp melkveesector 
 
Mijn naam is Manon van der Meer en voor mijn opleiding HBO Dier- en Veehouderij, doe ik een 
onderzoek bij Boerenbusiness. Het doel van de enquête is het vinden van een nieuw onderwerp om 
praktische informatie over de melkveehouderij delen. De enquête duurt echt maar vijf minuten of 
minder, bevat 8 vragen en uw antwoorden zijn volledig anoniem. U kunt de enquête maar één keer 
invullen, mocht u vragen hebben over de enquête, dan kunt u mij een e-mail sturen op: 
m.meer@boerenbusiness.nl. 
 
Alvast ontzettend bedankt voor uw tijd en moeite 

1. Welk onderwerp houdt u momenteel vooral bezig? (1 antwoord mogelijk)  
o Automatisering  
o Bedrijfsovername  
o Boer-burger verbinding  
o Derogatie  
o Fokkerij  
o Fosfaatrechten  
o GLB 
o Meer eiwit van eigenland  
o Mestwetgeving  
o Stikstof  
o Verschillende melkstromen  
o Anders, namelijk…  

 
2. Over welke onderwerpen spart u graag met andere melkveehouders? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
o Automatisering  
o Bedrijfsovername  
o Boer-burger verbinding  
o Derogatie  
o Fokkerij  
o Fosfaatrechten  
o GLB 
o Meer eiwit van eigenland  
o Mestwetgeving  
o Stikstof  
o Verschillende melkstromen  
o Anders, namelijk…  

 
3. Welke informatie uit de praktijk deelt u graag met andere melkveehouders?  (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
o Automatisering  
o Bedrijfsovername  
o Boer-burger verbinding  
o Derogatie  
o Fokkerij  
o Fosfaatrechten  
o GLB 

mailto:m.meer@boerenbusiness.nl
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o Meer eiwit van eigenland  
o Mestwetgeving  
o Stikstof  
o Verschillende melkstromen  
o Anders, namelijk…  

 
4. Over welke onderwerpen leest u graag artikelen van Boerenbusiness? (meerdere antwoorden 

mogelijk)  
o Automatisering  
o Bedrijfsovername  
o Boer-burger verbinding  
o Derogatie  
o Fokkerij  
o Fosfaatrechten  
o GLB 
o Meer eiwit van eigenland  
o Mestwetgeving  
o Stikstof  
o Verschillende melkstromen  
o Anders, namelijk…  

 
5. Waarom leest u artikelen van Boerenbusiness? (meerdere antwoorden mogelijk)  

o Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws 
o Om vermaakt te worden 
o Omdat de artikelen mij raken 
o Om verbinding te zoeken met andere melkveehouders 
o Om inspiratie op te doen 
o Om antwoorden te vinden op mijn vragen 
o Om nieuwe dingen te leren 
o Om mij te helpen een onderbouwde mening te vormen 
o Anders, namelijk…  
 

6. Waar staat Boerenbusiness volgens u om bekend? (meerdere antwoorden mogelijk)  
o Het delen van kennis  
o Melkprijzen  
o Als online marktblad 
o Marktanalyses  
o Reacties op politieke uitspraken  
o Onafhankelijkheid  
o Korte informatieve artikelen  
o Anders, namelijk..  

 

7. In hoeverre heeft u de artikelen van de ruwvoertour gelezen? (1 antwoord mogelijk)  
o Altijd  
o Meestal  
o Soms  
o Af en toe  
o Niet   
 

8. Waarom heeft u de artikelen van de ruwvoertour gelezen? (meerdere antwoorden mogelijk)  
o Omdat de artikelen mij op de hoogte hielden van het laatste nieuws 
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o Omdat de artikelen zorgden voor vermaak en/of verbazing  
o Omdat de artikelen emoties bij mij opriepen 
o Omdat de artikelen zorgden dat ik mij verbonden voelde met andere melkveehouders 
o Omdat de artikelen mij inspireerden 
o Omdat de artikelen antwoorden gaven op vragen die ik had 
o Omdat de artikelen mij nieuwe dingen leerden  
o Omdat de artikelen mij hielpen om een onderbouwde mening te vormen 
o Anders, namelijk…  

 
Bedankt voor het invullen van de enquête, mocht iets onduidelijk geweest zijn laat het dan gerust 
weten en mail naar: m.meer@boerenbusiness.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.meer@boerenbusiness.nl
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Bijlage 7 Codes die gebruikt zijn tijdens het coderen  
Tabel 12  Codes die gebruikt zijn met coderen deelvraag 3 

Artikel  Aantal keer gelezen  Onderwerp  

1 0-250 Melkprijs 

2 250 -500 Buitenland 

3 500-750 Stikstof 

4 750-1000 Melkfabriek 

5 1000+ Politiek 

6  Bedrijf 

7  Voer 

8  Bank 

9  Vleesvee 

10  Fosfaat 

11  Kaasprijs 

12  Melkpoeder 

13  Melkproductie 

14  Mest 

15  Ruwvoertour 

16  Grond 

17  Automatisering 

18  Protest 

19  Boterprijs 

20  Derogatie 

21  Brandstof 

22  Kalveren 

23  Corona 

24  Emissie 

25  Methaan 

26  GLB 

27  Overig 
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Bijlage 8 Meest gelezen onderwerpen artikelen  
 

Bijlage 8.1 Aantal artikelen per categorie  
 
Tabel 13  Aantal artikelen per categorie 

Code  Onderwerp  Feb-22 Apr-22 Jun-22 Totaal aantal keer  

1 Melkprijs 35 22 29 86 

2 Buitenland 31 25 27 83 

3 Stikstof 14 10 28 52 

4 Melkfabriek 27 10 11 48 

5 Politiek 4 11 9 24 

6 Bedrijf 9 7 7 23 

7 Voer 8 9 6 23 

8 Bank 1 5 7 13 

9 Vleesvee 4 3 4 11 

10 Fosfaat 6 1 3 10 

11 Kaasprijs 4 4 2 10 

12 Melkpoeder 3 3 4 10 

13 Melkproductie 5 3 0 8 

14 Mest 4 3 1 8 

15 Ruwvoertour 2 5 1 8 

16 Grond 1 2 3 6 

17 Automatisering 1 1 3 5 

18 Protest 0 0 5 5 

19 Boterprijs 1 1 1 3 

20 Derogatie 3 0 0 3 

21 Brandstof 1 2 0 3 

22 Kalveren 0 3 0 3 

23 Corona 2 0 0 2 

24 Emissie 0 1 1 2 

25 Methaan 1 1 0 2 

26 GLB 0 1 0 1 

27  Overig 13 4 12 29 

 Totaal  180 137 164                              481 

 
 

Bijlage 8.2 Score per artikel per onderwerp 
In tabel 14 staat één voor tot 250 keer gelezen, twee voor tussen 250 en 500 keer gelezen, drie voor 
tussen 500 en 750 keer gelezen, vier voor tussen 750 en 1000 keer gelezen en vijf voor meer dan 
1000 keer gelezen.  
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Tabel 14  Score per artikel per onderwerp  

Code  Onderwerp  1  2 3 4 5 

1 Melkprijs 28  12 6 9 31 

2 Buitenland 45 14 4 7 16  

3 Stikstof 34 5 0 3 14 

4 Melkfabriek 28 6 1 4 13 

5 Politiek 17 2 0 1 4 

6 Bedrijf 16 5 0 1 4 

7 Voer 10 10 4 2 1 

8 Bank 7 2 2 0 3 

9 Vleesvee 8 2 0 0 1 

10 Fosfaat 4 0 2 0 5 

11 Kaasprijs 2 5 2 0 1 

12 Melkpoeder 6 2 1 0 2 

13 Melkproductie 2 2 0 1 4 

14 Mest 7 0 1 1 0 

15 Ruwvoertour 1 3 0 0 4 

16 Grond 5 1 0 0 0 

17 Automatisering 5 0 0 0 0 

18 Protest 1 0 0 1 3 

19 Boterprijs 0 1 1 0 1 

20 Derogatie 1 0 0 0 2 

21 Brandstof 1 1 0 0 0 

22 Kalveren 1 1 1 0 0 

23 Corona 1 0 0 0 1 

24 Emissie 1 0 0 0 1 

25 Methaan 0 1 1 0 0 

26 GLB 1 0 0 0 0 

27  Overig 25 2 1 1 4 

 Totaal  257 77 27 31 115 
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Bijlage 9 Transcripties melkveehouders  
Bij alle transcripties zijn de tekstfragmenten die zijn gecodeerd in blauw weergegeven. Deze zijn 
meegenomen in een Tabel in het Excel bestand dit is te zien in de methode 3.2.1 in Tabel 2 Excel 
manier verwerken coderen. Deze Exceltabellen zijn niet toegevoegd vanwege de grote van de Excel 
bestanden.  
 

Transcriptie respondent 1  
00:00:00 Interviewer  
Bij deze is dan nog een keer de vraag of ik het inderdaad op mag nemen.  
 
00:00:05 Respondent 1  
Ja zeker 
 
00:00:07 Interviewer 
En dan is mijn eerste vraag, welke onderwerpen houden u momenteel vooral bezig? 
 
00:00:12 Respondent 1  
Zeker een stikstof verhaal hou mij natuurlijk sowieso bezig, maar ook wel nou de bedrijfsopvolging. 
Hoe verder, ook op de nieuwe Europese regels. Het hele gedoe met die buffer allemaal langs de kan-
ten. Ik heb een perceel als ik denk van, moet ik daar 3 meter daar landbeheer gaan doen? 
 
00:00:34 Interviewer  
Ja snap ik heb je veel sloten? 
 
00:00:35 Respondent 1  
Dat valt gelukkig wel een beetje mee, maar ik heb wel een perceel van twee hectare dat 700 m lang 

is waar de sloot langs op van het waterschap zijn ja, dat denk ik prima. Maar dat is toch wel een 

beetje heel veel om rekening mee te houden.  

00:00:50 Interviewer  
Ja snap ik. Ik heb wel gelezen dat als het meer dan 5 procent, is dat het dan? 
 
00:00:53 Respondent 1  
Toevallig heb ik dat inderdaad wel even kort gezien ja.  
 
00:00:56 Interviewer  
Nee, ja, dat scheelt al. 
 
00:00:57 Respondent 1  
Ja ja nee, dat klopt wel, maar nee, maar zulke dingetjes. Ja maar aan de andere kant. Ik heb ook de 
leeftijd. In sommige dingen merk ik wel ja jongens, als dit nog gekker wordt dan, dan gooi ik de hand-
doek iets eerder in de ring naar de bedoeling was, denk ik ook wel. Eens wel dus ja. 
 
00:01:14 Interviewer  
Ja, we hopen we natuurlijk niet. 
 
00:01:18 Respondent 1  
Nee maar het moet niet te gek worden, het moet wel een beetje, ja ze moeten wel een beetje nor-
maal blijven doen, maar als ze denken van ik ook van jeetje.  
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00:01:24 Interviewer  
Ja, ze waren eigenlijk wel nachts van wakker ligt eigenlijk de derogatie. Hoe dat nu verder gaat? 
 
00:01:27 Respondent 1  
Ja de derogatie. Maar de derogatie vind ik gewoon echt jammer. Ik vind wel dat heel veel boeren 
daar wat te makkelijk over instemmen. Maar ik vind gewoon, we hebben gewoon die bemesting die 
we door de derogatie mogen doen mogen doen, hebben we eigenlijk nodig om bemesting technisch. 
Daar gaat het mij gewoon om. En wat ik?   
 
00:01:48 Interviewer  
En het blijft ook een beetje aan welke soort land je natuurlijk hebt  
 
00:01:51 Respondent 1  
Ja, maar dat zeg ik al jaren en ik heb dit jaar ben ik ook gewoon naar met LNV en RVO op zo'n dag 
aan tafel gezeten. Ik zeg vindt gewoon ja, maar we hadden al lang van die bedrijfsderogatie af moest 
stappen en we hadden allang een gewasderogatie gemoeten. Dat was veel beter geweest in mijn op-
tiek. Nou, ik heb gewoon. 
 
00:02:10 interviewer  
Ja, de gewasderogatie gaan we nu wel soort van doen met het GLB 
 
00:02:11 Respondent 1  
ja dat zal misschien doen, maar ik vind bijvoorbeeld eerder kijk. Gras is eigenlijk de eerste derogatie 
gewas. Helaas, maar eigenlijk als eerder voerderbieten en bieten waren dan ook granen. Maar dat 
hebben ze er allemaal afgehaald en puur. Maar ik heb dat meerdere keren gevraagd en waarom is 
dat er afgehaald? Puur voor het gemak. Geen landbouwkundig achtergrond, dat is puur voor het ge-
mak.  
 
00:02:37 Interviewer  
Ja ja, en als we dan gaan kijken naar de derogatie, zou je dan liever wat meer informatie over de poli-
tieke stukken krijgen, of juist met wat meer informatie van wat anderen doen of wat zou jij dan wil-
len? 
 
00:02:48 Respondent 1  
Ja, ik kijk ik de derogatie zoals het nu gaat is gewoon een politiek spel, er zit geen landbouwkundig 
verhaal achter.  
 
00:02:56 Interviewer  
Ja maar als we zeg maar een artikel zouden schrijven. Wat zou je dan eerder willen lezen? Zou je dan 
meer het wat politieks willen lezen daarover over hoe anderen ermee omgaan of wat anderen hun 
ideeën zijn of. 
 
00:03:06 Respondent 1  
Nou ik, ik kijk hoe ze de politiek mee omgaan weet, denk ik wel. 
 
00:03:12 Interviewer  
Ja, daar kan je overal lezen zeg maar? 
 
00:03:14 Respondent 1  
Ja ja Ik denk misschien wel meer. Dat ik meer misschien over de achtergrond van derogatie wat le-
vert derogatie op. Als je zo meteen niet meer hebt, wat ja, goed, Maar dat lees je ook eigenlijk overal 
al maar wat met de consequenties. Het kunstmest verhaal is gewoon onzin ja je dure kunstmest 
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moet kopen. Wat als het dan toch over klimaat te hebben dat je eigenlijk zo min mogelijk moet doen. 
En, als ik dan nu lees van het klaver verhaal, zeg maar, nou denk ik, ja jongens, maar doet dat nog 
niet Iedereen dan? Ik doe dat al wel 15 jaar denk ik, ja. 
 
00:03:48 Interviewer  
Ja, dat dacht mijn vriend ook. Ja, klopt. 
 
00:03:54 Respondent 1  
Toen de bemesting elke keer minder werd ben ik gelijk al overgestapt op de klaver. Alle maaipercelen 
doe ik al heel lang rode klaver. En op een huispercelen waar de koeien op lopen, met witte klaver. 
Maar dat is moeilijk omdat in de hand te houden, vind ik. Dus de maai percelen vind ik makkelijker. 
Loopt net beter, maar ik denk ja. Maar het houdt wel een keer op welke minder, minder, minder. En, 
die kunnen ook niet alles compenseren met klaver.  In het voorjaar begint kalver altijd wat later. Dus 
In het voorjaar is er wel lekker dat je toch een beetje kunstmest, kunt gebruiken en dan eerste 
tweede snede bijvoorbeeld en dan laat je de klaver alleen het werk doen. 
 
00:04:36 Interviewer  
Je hebt nu dan over ruwvoer aan het sparren geweest, waar wat voor onderwerp zou je nog meer 
interessant zou vinden, of zou je zeggen van joh, daar kunnen veehouders wel nog over sparren met 
elkaar.  
 
00:04:48 Respondent 1  
Nou, Ik denk wel de eiwitvervangers denk ik, maar wel de in plaats van soja. Daar voer ik sowieso 
niet, maar ik ben er nog wel een paar jaar een beetje aan het experimenteren met die veldbonen, 
zeg maar zeg maar. Alternatieve gewassen zeg maar, kijk maar, want daar ben ik wel een beetje mee 
bezig. Zo van die mogen die mocht dan derogatie zo meteen eigenlijk zien dat je meer grond, maar 
ja, meer grond ik. Ik zit niet te wachten op meer maïs of wat dan ook. 
Maar daar kan ik wel zeggen. Boeren bieden dat niet willen, maar. 
Die kan wel zeggen dan gaat ik met maïs. Uuhm meer aankopen en op mijn eigen perceel misschien 
wat meer eigen iets meer veldbonen of iets dergelijk verbouwen.  
 
00:05:23 Interviewer  
Daar krijg je natuurlijk In het GLB.  Nu ook extra is eigenlijk ook indirect, ook wel het GLB waar je het 
over wil hebben.  
 
00:05:25 Respondent 1  
Ja ja wij krijgen ja. 
 
00:05:30 Interviewer  
Dan ook waar je het over wil hebben? 
 
00:05:30 Respondent 1  
Ja, ja, dus, eigenlijk moet ik, wat ik nu een beetje aan moet denken is meer grond verwerven, maar 
via een niet in eigendom, maar zeg maar, bij mij speelt andere boeren die eigenlijk niet. Maar eigen-
lijk is die veldbonen levert eigenlijk nog niet genoeg, hoor eigenlijk nog niet kostendekkend. 
Maar dus een boer die gestopt is, dus die gaat niet beginnen met veel veldbonen, maar die wil mis-
schien wel gewoon maïs verbouwen. Een paar jaar er zijn, is het misschien handig om te zeggen Als ik 
zeg, maar besteed ik de maisteelt uit en dan val ik de grond dan die 30% of 20% eigenlijk. 
 
00:06:05 Interviewer  
Je maïs veilig hebt gesteld dat je je voer veiliggesteld. Ja. 
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00:06:07 Respondent 1  
En daar iets meer misschien, maar ik doe daar ook wel voederbieten. Die heeft dan ook wel maar aan 
die veldbonen en daar samenwerkingsverband doe ik nu ook met een of een ja was eigenlijk eerder 
altijd mijn loonwerker, maar die is gestopt, maar die doet nog wel akkerbouw en Ik heb nog met hem 
een samenwerkingsverband als ook weer zo'n project. Wat dan loopt. 
En hij gaat meer eiwit het voor mij tellen, maar we wisselen ook de grond onderling uit. 
 
00:06:29 Interviewer  
Steeds minder krachtvoer eigenlijk, ja, en als we niet op het voer gebied kijken, is er dan ook nog iets 
waarvan je denkt van goh, daar kunnen we nog wel wat mee?  
 
00:06:37 Respondent 1  
Ja echt groen, ja kijk, Ik heb jarenlang met de Marke toen ik in voorlichting zat, nog ik met proefbe-
drijf te Marke. Toen ook al hebben we 20 jaar geleden ook gedaan wat ze nu willen doen. Ook alter-
natieven allemaal zoeken voor eiwit, maar eigenlijk komen altijd op hetzelfde neer. Goede gras van 
productie en goed grasland ben je is altijd nog het goedkoopste eiwit. 
 
00:07:01 Interviewer  
Ja ja. 
 
00:07:02 Respondent 1  
Ja, maar als je steeds minder mag bemesten? Maar kijk een goed eiwitgehalte in het gras is altijd nog 
afhankelijk van hoe je het bemest. Dus ja, mag je die bemesting en dan zit er ook steeds minder in 
jouw gras. Dus dat moet, dan moet je de kunstmest wie je mag gebruiken of mest je eigenlijk alleen 
In het voorjaar doen dat je een paar sneden eerst eraf kunt halen voor jou kuil in de winter.  
Maar dan ben je qua bemesting al uitgepoept om maar te zeggen. 
 
00:07:32 Interviewer  
Ja ja klopt. 
 
00:07:33 Respondent 1  
En het risico, ik doe aan beweiden, dus ik, ik moet ook oppassen. 
Ik moet mest afvoeren, dan moet ik het ook eigenlijk in het voorjaar doen. Als mijn koeien naar bui-
ten gaan, heb ik zo niet genoeg gemest om nog af te kunnen voeren. Snap je he. 
 
00:07:48 Interviewer  
Ja ik snap hem helemaal. Het is ingewikkelde kwestie, altijd. 
 
00:07:49 Respondent 1  
Ja ja, dus, dat heb ik ja, maar dat wordt, dat wordt best nog wel. Een dingetje want je wil eigenlijk 
ook beweiden. Maar als we gaan bij mij, heb je die mest ook in je in je weiland liggen, dus. 
Dat kan je dan. Dus ja, je moet ook. 
 
00:08:01 Interviewer  
Maar we willen wel allemaal weidemelk hebben. 
 
00:08:04 Respondent 1  
Ja ja dus ja dat is. Nog wel een dingetje maar goed, maar dat is wel een beetje mijn insteek van ja ik, 
Ik vind het jammer, maar eigenlijk wil ik meer gaan beweiden. Maar als het allemaal zo doorgaat, kan 
ik misschien helemaal niet meer gaan beweiden. Omdat ik eigenlijk de mest In de put moet hebben 
om af te voeren. Snap je?  
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00:08:23 Interviewer  
ja ja nee, daar heb je gelijk in. 
 
00:08:26 Respondent 1  
Dus ja ik. Dus dat vind ik het derogatie verhaal het is altijd best wel een beetje werk, maar het levert 
ook altijd genoeg op en nu nu gewoon gooien ze de derogatie weg en je hebt nog veel werk, maar 
dat kan ik niet weer wat anders. Weet je dan niks oplevert. 
 
00:08:44 Interviewer  
Ja klopt. 
 
00:08:44 Respondent 1  
En dat en dat dat ja, dat steekt dan wel een beetje. Dat vind ik jammer en en in, terwijl ook aange-
toond is in gebieden. Waar heel veel derogatiebedrijven zitten is het water voldoet aan de eisen. Ja 
jongens, en wat willen we? Het ging toch om het grondwater dat goed was, daar ging het toch om. 
 
00:09:04 Interviewer  
Ja ja nou ja, je denkt dus als mensen hun achtergrondverhaal over waarom derogatie eigenlijk niet 
helemaal lekker loopt dat dat wel aanspreek. Echt voor het publiek om te zien van goh, hoe gaan die 
daarmee om? Hoe gaan die daarmee verder? En dat ze daarover kunnen sparen? 
 
00:09:21 Respondent 1  
Ik ik, ik denk ja, dat denk ik denk dat belangrijk is en ik denk dat het nog belangrijker is. En als er dan 
toch grasland in in in, ja, maar dat willen ze dan ook, hè? Ze willen toch dat grasland ariaal. Aan be-
paalde ja behouden blijven, maar ik zou zeggen, dan is het nog belangrijk dat we misschien wel over 
gaan op gewasderogatie, maar dan kan je zeggen, grasland mag je gewoon meer opbrengen. 
Grasland heeft ook meer nodig voor een goede groei en voor een goede opbrengst en voor kwaliteit, 
dus dat denk ik nog steeds. Zorg ervoor dat grasland meer bemest mag worden, maar daar houdt het 
kost. Je niks als overheid ook niet, en toch behoud je grasland.  
 
00:10:00 interviewer  
Logisch ja is. Allemaal niet zo moeilijk. Alleen de Tweede Kamer, die moeten het weten.   
 
00:10:05 Respondent 1  
Ja, maar die maken van. Ja soms ja, maar van een mug een olifant. Ja, ja, hij volgens mij die snappen 
het volgens mij dat niet.  
 
00:10:15 Interviewer  
Ja, nou ja, maar dan nog hè? Dan hebben we het allerbeste voer getild of in die zin met dat derogatie 
en het GLB en alles. Maar dan moet het alsnog ook door de koe heen zou denk je dat er ook inte-
resse is om meer in die zin meer te kijken? Van ga, hè? Welke eiwitten en vetten levert het eigenlijk 
op, want wat we nu met de ruwvoertour hebben gedaan is natuurlijk echt vooral in het land geke-
ken. 
 
00:10:43 Respondent 1  
Ja, maar jullie moesten je misschien meer meerdere andere gewassen onder de loep nemen van wat 
doet? Het in de koe. Goh wat levert het op? 
 
00:10:51 Interviewer  
Welke brok koopt de een welke brok koopt de ander, hoe duur is? Bijvoorbeeld de brok bij de een en 
de ander misschien daar iets kritischer, want daar hebben we het dan echt over. Het geld, want we 
waren. 
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00:11:02 Respondent 1  
Ja ja. 
 
00:11:03 Interviewer  
Nou ook eruit, komt daar hebben. We het economische stukje te pakken? 
Natuurlijk, dan weet je dat daar dat. 
 
00:11:08 Respondent 1  
Dat dat ja, maar ja, Dat is wel heel ja. Ik denk. 
 
00:11:14 Interviewer  
Is dat lastig om daarover te sparren of of of zeg je van dat is? 
 
00:11:18 Respondent 1  
Ja ik, wij kijk ik, Ik heb altijd. Ik wil zo min mogelijk krachtvoer aankopen. Ik bedoel dan dan maar een 
veertje later in de productie. Ik heb ik ik. Wil gewoon, en nu heb je natuurlijk een droge zomer dat 
maar even uitgaan van een gewone, normale zomer laat ik dat maar even zo zeggen, dan heb je ei-
genlijk meestal ruwvoer genoeg. 
 
00:11:33 Interviewer  
Ja ja 
 
00:11:36 Respondent 1  
We hebben een aantal jaren geleden had je altijd niet verloren en zat je natuurlijk erg veel aangeko-
men. Ik dacht, ja, hallo, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik heb, Ik heb een boer, dus dan kan ik. 
Daarom ben ik ook weer begonnen met de voederbieten. Ja, we moeten zon hebben dat ruwvoer? 
Daar moeten we zoveel mogelijk melken maken en het is misschien wel interessant om te weten van 
welk ruwvoer kan ik dan te telen of of vervangende kracht voor om daar op een goede manier. Een 
economische manier, want dat is natuurlijk het eigenlijk het verhaal om dat zelf te gaan telen. 
 
00:12:08 Interviewer  
Wat doet Iedereen? Doet Iedereen op zijn eigen manier uiteraard. 
 
00:12:11 Respondent 1  
Ja ja, ja, maar eigenlijk heb je toch je kijk als ik brand mijn kop ik nou, dan ga je gewoon schoonma-
ken voor zoveel meisje gaan zoveel graspollen, zoveel biedt veel dit zoveel dat en dan ga je kijken 
wat voor kracht voor dus dan wordt een aangepast krachtvoer wat wordt gewoon gemaakt. En of in 
ieder geval. Iets wat er dicht bij in? De buurt kan dus het. 
 
00:12:30 Interviewer  
Is al heel moeilijk om het plaatje van iemand. Ja het volledige plaatje te kunnen laten zien en vanuit 
daar te kunnen Laten zien van goh, hè? Natuurlijk, daar zit ook nog een stukje. Welke koeien heb lo-
pen? dat levert ongeveer deze en deze melk op met die en die percentages. 
 
00:12:52 Respondent 1  
Ik denk dat er meer boeren, maar dat is, zo denk ik gewoon de meeste boeren misschien gebroken 
geïnteresseerd zijn en misschien geeft ook de beste inzichten wat. Wat een bepaald gewas doet. Zeg 
maar die veldbonen. Die hebben we ook heel hoog. Dat is echt voor het eiwit. Dan kan je bijna een 
op een. Vergelijken met soja, ze zeggen eigenlijk In de terroristische 1 kg soja is 1,2 kg veldbonen. 
Beetje voor, maar ik er stond een keer artikel heb ongelezen van de boer en die zegt. 
Ik voel gewoon een op een. Ik heb soja op een op een vervangen door veldbonen. Dat gaat prima. 
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00:13:29 Interviewer  
Je hebt ook maar net aan je kudde. 
 
00:13:30 Respondent 1  
Ja ja, en wat kom ik aan? Wat ik denk dat wel. Ik heb nu twee jaar zomerveldbonen gehad. 
Toch weer op de veldbonen terugkomen en nu hebben we winterveldbonen, want zomerveldbonen 
leveren eigenlijk te weinig op economisch gezien. Als je zeg maar een hectare grond moeten huren 
voor € 1.000, zeg maar en je gaat een veldbonen zetten, kan niet uit.  Zomerveldbonen in ieder geval 
niet, maar als je aan winterveldbonen hebt, tuurlijk, je moet met je geluk hebt, maar dan heb je een 
gedaan en sowieso met granen naar wat dan ook het veldbonen is dat misschien iets kwetsbaarder 
Maar dan kun je eigenlijk wel een zeker klei nog meer, maar hier op zand hebben ze ook 8 ton van 
een hectare gehaald en kijk en dan en zeker met de huidige krachtvoer prijzen kan dat echt? 
wel uit. Maar ik denk, Ik denk dat heel veel boeren wel, maar dat kwam ik zelf ook een beetje achter 
toen met die toen in Ik heb In het verleden verder verleden ook voederbieten gevoerd en toen ik er 5 
of 6 jaar geleden weer mee begon toen het quotum eraf ging. Ben ik volgende dag denkt meteen 
weer mee begonnen. Dat kon best wel heel veel boeren. We hebben een paar middagen hier gehou-
den van boeren van nou hoe meer ze zien een beetje op tegen het werk, want dan moet je ook best 
wel goed voor mekaar. Anders krijg je der een hekel aan, dus dan moet je gewoon dat je goed doet. 
En dan zijn we altijd wel heel veel boeren geïnteresseerd van nou. Hoe pakt dat uit voerderbieten? 
Dus ik denk zeker wel toch op dat voer. 
 
00:14:50 Interviewer  
De eiwitrijke gewassen met betrekking tot het geheel nieuwe GLB, waar dat ook extra gaat spelen 
 
00:14:51 Respondent 1  
Ja ja, maar ja, ja ja, nou, dat gaat natuurlijk tellen in jouw uitbetaling. Ja ja, dus kan het heel interes-
sant zijn, maar ja, goed. Van huis uit ben ik altijd heel heb ik helemaal niks met subsidies, maar ik 
denk als je ergens subsidie op krijgt, kan het dus eigenlijk niet uit. Financieel gezien, zo bekijk ik het 
altijd. Het is ook altijd een sigaar uit eigen doos zeg ik dan maar vaak, maar je kan hem oproken of je 
kan hem laten liggen. Zo zie ik dat dan altijd een beetje. 
 
00:15:23 Interviewer  
Ja ja.  
 
00:15:23 Respondent 1  
Maar het is wel een beetje, ik vind. Heel wel eens een subsidie bezit kan dus niet uit. Dat is zo met 
groene stroom zulke dingen huppakee, maar dat wordt nu is nu wel anders, maar dan moet ik zeg-
gen. Dus subsidie is leuk meegenomen, maar daarvoor moet je het niet doen, denk ik. 
 
00:15:45 Interviewer  
Nee, maar het zorgt er misschien wel weer voor dat de overstap. 
 
00:15:47 Respondent 1  
Hij heeft ook. Ja, ja, dat wel, dat zal ik niet zeggen maar dit is. 
 
00:15:52 Interviewer  
Dat boeren misschien de tijd krijgen om dusja, dat is wel een keer wel een keer die wat mindere ei-
witten oogst van die veldbonen te hebben, is dat de eerste keer niet helemaal doen zoals het moet. 
 
00:16:02 Respondent 1  
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Ja ja, dat denk ik ook wel, maar ik denk ook en daar ben ik ook als je echt. Als je gewoon melkvee-
houder bent moet je de teelt ook laten doen door een akkerbouwer.  
Je moet dat de gewasbescherming moet je laten doen. Ik mag het niet, vroeger deed ik het allemaal 
wel zelf, maar ik heb licentie laten verlopen zeg ik. Ik doe het zelf niet meer dat. 
Ik ook geen tijd meer voor. Dus eigenlijk, je kan je land ploegen zelf, je kan het zaad klaarleggen, 
maar eigenlijk wat er dan komt. Het zaaien doet toch meestal de loonwerker of een akkerbouwer en 
ook de teelt aanzicht, het spuitwerk en zulke dingetjes en dan moet je wel heel grote melkveehoude-
rijen zijn, denk ik of het heel leuk vinden. Ja jouw vriend doet het blijkbaar wel. 
  
00:16:45 Interviewer  
Zeker niet. Nee zeker niet. Nee, ja, die? Die heeft nu op het moment sowieso geen veldbonen. We 
hebben deels aardappels gehad en dat is, dat is echt gewoon puur helemaal uitbesteed, het hele land 
uitbesteed. 
 
00:16:54 Respondent 1  
Oh ja met de verhuur je de grond dan aan de akkerbouwer? Ja, maar dat doe ik hier net zo goed. 
 
00:17:02 Interviewer  
Ja, dat gebeurt wel vaker. Ja, als we even terugkijken naar Boerenbusiness, welke artikelen lees je als 
je? Als je wat leest? Welke artikelen lees je dan? Welke onderwerpen zijn dat een beetje? 
 
00:17:12 Respondent 1  
Meestal de politieke dingen. Ja. 
 
00:17:14 Interviewer  
Toch wel de politieke stukken? 
 
00:17:16 Respondent 1  
Ja, maar de rest word ik mee doodgegooid met informatie, ik krijg van alle kanten informatie en dan.  
Als ik dan vaak wel de Boerenbusiness lees, is het ook wel een keer de prijzen. 
Wat je zo even meer pikt, maar vaak wel een beetje en zeker nu met dat hele stikstof verhaal dan pik 
ik die dingen duidelijk uit. 
 
00:17:35 Interviewer  
Ja, ja staat, waar staat Boerenbusiness voor u onbekend denk je van? Ja, als je het met anderen daar-
over hebt en je hebt het over Boerenbusiness waar/ welke artikelen? Ja, waar staat het om bekend? 
 
00:17:49 Respondent 1  
Ja, waar staat het om bekent, ja? ik zie een heel scala aan onderwerpen voorbij komen. Maar ja, ik ik 
ja voor mij toch meer de moet ik zeggen. De reacties op politieke uitspraken of wel of de gevolgen 
ervan. Ja, die pik ik er echt uit. Er zijn voor mij. Ja, dat is voor mij Boerenbusiness iets meer. Ja ja, 
aansprekend, wat moet ik zeggen? Ja, kijk der op sommige redacteuren of journalisten die die dat 
werk doen. Die vind ik wel verhelderend, ja. 
 
 
00:18:25 Interviewer  
Goed om te horen, wat zorgt ervoor dat u dan wil meedoen aan een ruwvoertour?  
 
00:18:32 Respondent 1  
Kwam een beetje door Robert en omdat de boer in Doetinchem ermee stopte en toen hadden ze 
niet zo gauw iemand. Ik zei en heb ik toen ook tegen Robert gezegd. Nou, Ik wil het wel doen, maar 
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dan moet je me wel een beetje helpen. Ik heb niet elke keer op tijd om het land in te gaan en maar 
daar ik doe ook. 
 
00:18:34 Interviewer  
Ja ja. 
 
00:18:45 Respondent 1  
Al 27 jaar, een maïs net mee van Nieuwe Oogst van begin af aan al en nou zat ik een keer waar we nu 
ene keer voor Nieuwe Oogst en de andere keer weer voor Boerenbusiness. 
Ik zei dan mooi en ook met grasmonster te nemen, zulke dingen meer, maar vaak dan ben ik aan mij, 
ben ik. Druk dan vergeet ik dat weer van oohw shit dat grasmonster dat moet ook nog. Weetje wel, 
dus we hebben daar heb ik ook gedaan. Ik zeggen, Robert wil het doen, maar dan moet ik wel, dan 
moet je maar even helpen zo nu en dan. Even van van huis af de grond als jij dan even een monsters 
pakt of wat dan ook. Kijk, maar zo ben ik er eigenlijk een beetje betrokken, maar ook maar daar 
kwam er na de tijden pas achter van, oh ja, hè? Meerdere boeren en dan kun je een beetje zien van 
oh ja, die zitten er zoals bij Roel als het lukt dan ook elke keer geweest dan in Zeewolde wel heel an-
dere grond. En dan oh ja, en als ik dan zie wat hij het najaar nog maait, waarvoor gehaltes In het 
graskuil zit. Soort dingen, shit dus daar ben ik blij dat ik in het voorjaar al ja, dat is, dat is toch wel 
heel verschil en daar ben Ik een beetje achter gekomen door de ruwvoertour. Toen ik had daar zit 
toch wel een heel groot verschil tussen, dus dat vond ik wel dat vond ik wel. 
 
00:19:50 Interviewer  
Positief iets zeg maar? 
 
00:19:51 Respondent 1  
Ja, ja, dat vond ik ook de leuke dingen van hè, of hoe doen jullie dat? En ja, ja, dat vond ik het mooie 
ervan. Ja. 
 
00:19:59 Interviewer  
Dat zou je liever anders hebben gezien. 
 
00:20:02 Respondent 1  
Iets minder op de app. 
 
00:20:05 Interviewer  
Ja veel tijd. 
 
00:20:07 Respondent 1  
Vind ik wel doodgegooid met informatie op de app. Echt Jezus ik dat is wel heel erg veel informatie 
elke keer af of er ook heel veel onzin wel en maar goed, dat is aan mijzelf, of ik alles ga lezen en ik 
ook altijd niet gedaan, maar ongemerkt ga ik ja, oh ja, oh ja, toch maar even zien heel veel op die 
app. 
 
00:20:29 Interviewer  
Misschien vinden onze generatie meer. 
 
00:20:34 Respondent 1  
Maar dat denk ik wel, dan denk je, soms denkt Jezus helemaal niet meer anders doen? 
Wel weet ik niet, ik ben blij dat ik.  
 
00:20:43 Interviewer  
Ga je melk natuurlijk ook nog wel met de hand hier ja, en als je gaat kijken naar. 
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00:20:45 Respondent 1  
Ja, ja, jij bent ook een ander verhaal en ik dacht, ben ik toch alleen toevallig mijn vrouw vanmiddag 
met een vriendin mee, maar ik bedoel, ja, eigenlijk ben ik altijd alleen overdag, dus dan heeft mijn 
tijd gewoon nodig. 
 
00:20:58 Interviewer  
Nee, dat is heel logisch, maar ja, als je robots hebt, dan doe je al heel veel op de telefoon, want je be-
kijkt komt en dat merk je toch wel het verschil. 
 
00:21:06 Respondent 1  
Ja ja, dat denk ik ook wel. Nee, ik vond ik vond wel ik. Ik heb nu dan twee jaar meegedraaid. Ik vond 
het zeker informatief kan er ook eens achter hem nou eerst zijn met die kleigrond van Jeeh daar zit 
wel heel erg veel verschil in, maar ik ben ook wel achter gekomen dat dit jaar ervoor of voor twee 
jaar terug was er ook wel, maar voor dit jaar echt dat we hier in oosten echt droogte hebben gehad 
en dan heel veel boeren eigenlijk helemaal nergens last van hebben gehad. Voor bijvoorbeeld ja, dan 
denk ik, ja we dan praten we wel over klimaatverandering en zo maar dat denk ik in Nederland zo 
een klein land als Nederland is dat al afhankelijk van waar je zit. 
Ja wel, ik bedoel, mijn mijn dochter woont in Utrecht en en papa hier regent het regent het bij jou 
ook  
 
00:21:48 Interviewer  
Ja, welke grondsoort? Ja. 
 
00:21:52 Respondent 1  
Hier regent dan weer bij jou op nee nog steeds regelen zit, ja, shit dat. 
 
00:21:58 Interviewer  
Herkenbaar, ik zou dat tegen. Ja, dat heb ik natuurlijk ook. Ik zit natuurlijk In het westen en me vriend 
in het oosten, dus dat gebeurt ons ook heel veel.  Dat ik zeg joh regent het bij jullie.  
 
00:22:05 Respondent 1  
Ja, nee, maar dan dan kom je er wel een beetje achter zeker als je met de ruwvoertour mee doet van 
oh ja ja. Ja, dan krijg je een heel groot verschil In door. 
 
00:22:13 Interviewer  
Ja, dus dat is als als ik aan jou vraag, welke positieve punten zou je graag mee willen nemen? Dan is 
het wel blijf je zien wat anderen. 
 
00:22:21 Respondent 1  
Ja ja ja ja dat is zeker interessant, maar dat dat vind ik altijd nog wel. 
Maar nu heb je het nu is, heb je binnen een clubje waar je zelf bij zit en dan. Valt het eerder op je 
deurmat, laat ik het maar zo zeggen. 
 
00:22:33 Interviewer  
Ja ja dus ja. 
 
00:22:34 Respondent 1  
Ja, maar dat vond ik zeker één van de dingetjes.  
 
00:22:37 Interviewer  
Een volgend project zou je zeggen, van joh blijf wel een klein clubje houden. 
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00:22:40 Respondent 1  
Ja ja nee, dat is zeker wel leuk ja ja ja ik ik stond ook op en op de groep een keer te verlaten toen ie-
mand iets zei. Hij was met de vijfde snee aan het maaien voor het inkuilen en ik. 
Had er pas tweede snede inzitten dacht ik Bert Wissels gaat de groep verlaten hahaha  
 
00:23:00 Interviewer  
Jaloersheid snap ik ook ja nee ja nee een beetje. 
 
00:23:08 Respondent 1  
Ja, positief jaloers  
 
00:23:10 Interviewer  
Dat waren een beetje mijn vragen, heb je nog iets waarvan je zegt van joh, dat moet je nog echt 
meenemen? Heb ik nog iets gemist in? 
 
00:23:19 Respondent 1  
Kijk, we hadden bij ons dit jaar met dat perceel maïs, maar de variabel zaaien hebben we ook gedaan 
en eigenlijk hebben we hebben LG hier dat voor de rest niks meer gedaan en dat snap ik ook wel, 
maar het was gewoon de weersomstandigheden waren eigenlijk best wel heel droog. 
Ook de op de op dat perceel en vorig jaar hebben we met een ander perceel gedaan en toen kon je 
echt de effecten zien en dit jaar het viel niet tegen hoor, maar was het gewoon minder eigenlijk was 
te ja de droge hebben uit de de voordelen en de en beetje te min gedaan.  
 
00:23:50 Interviewer  
Het laatste vooral was in een keer het laatste stukje van die droogte van die mais. 
 
00:23:50 Respondent 1  
Ja de maïs heeft het flink te voorduren gehad. Ja, dat ging echt hard. 
 
00:23:58 Interviewer  
Maar geen heeft een foto van 9 dagen eerder en 9 dagen daarna. Dat wil je niet zien. 
 
00:24:03 Respondent 1  
Ga je liever meer. Ik ben er met de maïs van vorig jaar aan het voeren en ze hebben hier gisteren met 
een maïs de kuil gestoken, zeg maar, dus ik hoorde wel, maar die de monsternemer zei ook al, ik zeg 
hoe het voor mij is de maïs droog. Nou ik zeg van de tien boeren gisteren zaten er. Wat zei ie acht 
boven de 40% eentje boven de 50% droge stof en eentje onder de 40%.  
 
00:24:32 Interviewer  
Staat op 42%.  
 
00:24:36 Respondent 1  
Nee dan mag je niet klagen denk ik ook, want het was hier ook hoor. 
 
00:24:37 Interviewer  
Het VEM en de eiwitten die erin zaten mogen we niet over klagen nee.  
 
00:24:40 Respondent 1  
Het zetmeel zal misschien tegenvallen. Of ja, want jullie mij heeft die beregend eigenlijk?  
 
00:24:48 Interviewer  
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Een deel deels ja. 
 
00:24:50 Respondent 1  
Ja heb hier helemaal niet beregend.  
 
00:24:51 Interviewer  
Het deel dat regent is dus ook voornamelijk wel verkocht, ook hoor. 
 
00:24:55 Respondent 1  
Nou ja nou en dan goed ik, ik ben wel benieuwd, ik ik heb een paar percelen.  
1 perceel had ik vorig jaar variabel gezaaid heb dat was wel de lagere gelegen, want het is echt een 
perceel met heel veel en met hoogteverschil en de onderin was het prima maïs en boven het was 
een vennootrijp stond nog wel redelijk kolf in ben er wel heel benieuwd wat het zetmeel. De maïs 
qua massa was wel goed.  Maar de de kolf was kleiner, dus Ik denk dat het de verhouding ligt wat 
verder uit elkaar, dus ik ben wel, benieuwd naar het zetmeel 
 
00:25:36 Interviewer  
Ja geloof ik zeker.  
 
00:25:38 Respondent 1  
Maar gelukkig. Ik heb nog wel een beetje een beetje veldbonen. 
En daar zit en hoog eiwit, maar ook veel zetmeel in, dus dat misschien een beetje kan compenseren. 
 

Transcriptie respondent 2  
00:00:01 Interviewer  
Bij deze de vraag, zou ik het interview mogen opnemen? Ja, mocht je een vraag niet begrijpen. Vraag 
het dan gerust van joh van, wat bedoel je daarmee? Mijn allereerste vraag was, welk onderwerpen 
houden u momenteel vooral bezig? En dan gewoon In het breedste van de zin. 
 
00:00:19 Respondent 2  
Ja  
 
00:00:19 Interviewer  
Wel bedrijfsgericht, uiteraard maar. 
 
00:00:22 Respondent 2  
Bedrijfsgericht is bij momenteel de Vector de nieuwbouw zeg maar. 
 
00:00:26 Interviewer  
Ja ja, automatisering, zeg maar, ja, ja. 
 
00:00:27 Respondent 2  
Ja automatisering is inderdaad wat me echt het meest bezighoudt zeg maar.  
 
00:00:32 Interviewer  
Ja en als we buiten de stal gaan kijken op politiek vlak? 
 
00:00:35 Respondent 2  
We kunnen we maar in één woord zeggen, zeg maar, dan moeten we ook gewoon niet zeggen, want 
dat probleem hebben we eigenlijk niet dus in mijn beleving.  Het stikstof dat, ja.  
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00:00:41 Interviewer  
Ja ja. 
 
00:00:44 Respondent 2  
Het is een overheidsprobleem en niet geen sector probleem. Ja, ik vind geen sector problemen.  Ik 
denk dat we van iets maken van iets wat er niet is zeg maar.  
 
00:00:52 Interviewer  
Ja, daar ligt ie dan niet of nachts wakker van. 
 
00:00:54 Respondent 2  
Nee helemaal niet, geen minuut zelfs. Denk er echt geen minuut aan  
 
00:00:57 Interviewer  
Nee nee dat. 
 
00:00:58 Respondent 2  
 We bouwen gewoon de schuur, nou en.  
 
00:01:01 Interviewer  
Zijn er andere dingen waar je 's nachts wakker van ligt, dus dat je denkt van?  
 
00:01:03 Respondent 2  
Nee ook niet. Ik lig niet zo snel wakker. Zeg maar.  
 
00:01:03 Interviewer  
Nee, dat kan ook.  
 
00:01:08 Interviewer  
Ja dus voornamelijk echt gewoon bedrijf zelf en gewoon doorgaan en de automatisering en.  
 
00:01:14 Respondent 2   
Nou, ik ga gewoon door. Het gaat niet kijken en ook denken wat ze als vandaag beslissen dat.  
 
00:01:18 Interviewer  
Ja de één wel, de ander niet en een andere vraag was, over welk onderwerp zou het liefst met an-
dere mensen sparren met andere boeren?  
 
00:01:29 Respondent 2  
Ja, ik was in de ruwvoertour gegaan om meer te kunnen sparren, zeg maar had ik gehoopt, zeg maar 
dat dat meer zou gaan gebeuren, dus dat je getriggerd wordt door door andere mensen. 
Zeg maar die andere dingen doen als jij, waardoor je misschien wel. 
Ja zelf wat mee kan in je bedrijf ook, zeg maar, en dat kijk om maar met de deur in huis te vallen is 
mij wel tegen gevallen. 
 
00:01:50 Interviewer  
Ja, maar als we gaan kijken van ja, weet je ruwvoer is natuurlijk één aspect. Welk aspect zou je even-
tueel nog meer zeggen? Van joh? Daar zou ik nog wel eens met een ander over willen sparren.  
 
00:02:03 Respondent 2  
 Ja ik heb een keer een tijdje een boekhoudkundige fok club gezeten, zeg maar of In de groep, zeg 
maar even. Ja, het viel ook niet helemaal mee te doen. Dan heb je weer mensen die niet echt willen 
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delen, of er komt niet uit wat je wil, ik doe het toch allemaal een beetje hetzelfde, zeg maar daar zit 
ik niet heel veel raakvlak in om winst te krijgen zeg maar en de ene krijgt het daar, en daar kan jij het 
absoluut niet halen, zeg maar uit bijvoorbeeld een tweede tak ofzo zitten en dat dat werkt niet, zeg 
maar. Daarvoor had ik gehoopt naar wat ik gehoopt dat in ruwvoer. Ja om daar wat sterker nog in te 
worden zeg maar, omdat ik denk dat ik daar nog wel wat steken laat vallen. Om daar wat meer ken-
nis te gaan vergaren zeg maar.  
 
00:02:38 Interviewer  
Je vond gewoon dat ze te weinig In de groep aanwezig waren?  
 
00:02:41 Respondent 2  
Ja, ik vind dat er door 2 a 3 mensen wat gedeeld wordt en de rest laat niks van zich eigen horen. 
Ja dan hoor je niet in de ruwvoertour, vind ik zelf. 
 
00:02:48 Interviewer  
Ja, ja, dat is wel heel lastig om de juiste mensen te zoeken moet ik eerlijk zeggen 
 
00:02:51 Respondent 2  
Ja, dat ken ik ook wel, snap wel dat het moeilijk is maar het is wel zodat je erin gehaald om te delen, 
zeg maar daar heb je voor gekozen en als je dat niet wil dan. Dan moet je er gewoon uit gaan maar 
dat is mijn mening.  
 
00:03:01 Interviewer  
Ja, dus, maar hoe zou je dat dan oplossen? Zou je denken dat je daar iets meer aan moet hangen? Of 
dat dat dat dat in? Die zin dat je zal vallen? 
 
00:03:08 Respondent 2  
Ja wat meer aanhangen en sowieso wel maximale deelnametijd van een of twee of drie jaar, zeg 
maar nooit langer. Dat je altijd vers bloed erin hebt. En, het is wel moeilijk om continu mensen te 
zoeken die dat willen gaan doen, maar dat triggert je wel om. Ja de mensen die er dan in zitten om 
veel mee te doen, maar ook weer de lezers als ze wat anders lezen. Ander heb je ook daar heb je 
weer die Vijverberg was het weer of weer die Welhuis, zeg maar dat. 
 
00:03:34 Interviewer  
Ja ja ik mezelf ook al op betrap, degene die het meeste In de app zeiden, daar ga je automatisch ook 
meer naar bellen, omdat je zoiets hebt van die persoon steekt er tijd in, dus die wil wat, dus dan ga ik 
bel je die persoonlijk eerder op dat zo. Dat heb ik ook wel gemerkt dat sommige mensen. 
 
00:03:49 Respondent 2  
Nou dat is gewoon een feit dat had ik al heel gauw door. Na 2 maanden had ik al door dat het zo ging 
lopen.  
 
00:03:55 Interviewer  
Ja maar ja. 
 
00:03:56 Respondent 2  
Dat, dat vind ik dat vind ik persoonlijk jammer, zeg maar. 
 
00:03:59 Interviewer  
Ja, wij gaan ook niet iedereen continu achteraan bellen, met wil je alsjeblieft wat vertellen. 
 
00:04:01 Respondent 2  
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Moet ik niet willen, maar als ik na twee maanden al door heb dat sommige al te lang in de ruwvoer-
tour zitten.  
 
00:04:10 Interviewer  
Ja ja, want dit is jouw eerste jaar in de ruwvoertour geweest. 
 
00:04:10 Respondent 2  
 Ja dit is mijn eerste jaar ja.  
 
00:04:16 Interviewer  
Ja misschien net beetje het einde, laatste jaartje 
 
00:04:20 Respondent 2  
Ja, dat was wel jammer dat, ja je merkt wel sommige mannen. 
 
00:04:22 Interviewer  
Ja, dat is aan jou ligt. Wil je eigenlijk allemaal verder maar met vers bloed. Zal ik maar zeggen.  
 
00:04:26 Respondent 2  
Ja, met heel wat vers bloed erbij zou ik nog wel verder willen, maar er zouden bij mij niet veel namen 
overblijven die erin mogen blijven zeg maar. 
 
00:04:34 Interviewer  
Ja ja. 
 
00:04:35 Respondent 2  
Ik heb niks te vertellen zo is het ook wel weer, maar ik vind dat die te weinig in de app elkaar verster-
ken, zeg maar. 
 
00:04:41 Interviewer  
Ja, daar kan ik niet te veel over zeggen, want Ik heb ze maar een paar nee, net meer van ik heb. 
Je doet dat niet? Maar een paar maanden meegemaakt, dus ik ja, Ik vind dat lastig. Welke informatie 
uit de praktijk deelt u graag met andere boeren? 
 
00:04:54 Respondent 2  
Nou, Ik ben altijd degene die altijd alles deelt zeg maar. Ik deel echt alles.  
 
00:04:57 Interviewer  
Alles gewoon een open boek dat je zoiets hebt van. 
 
00:04:59 Respondent 2  
Ik ben een open boek, maar ik verwacht ook wel van een ander dat ze dat van terug doen en als ze 
dat dan niet doen dan stopt het bij mij ook wel, zeg maar. 
 
00:05:05 Interviewer  
Maar ja, en als we dan echt specifiek onderwerpen gaan bekijken ruwvoer. 
 
00:05:10 Respondent 2  
Ja, ik heb volgens mij al het gedeeld wat er te delen viel, zeg maar van voor tot achter zeg maar van 
zaten. 
 
00:05:14 Interviewer  
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Nee, maar als we kijken van je hebt bijvoorbeeld ruwvoer, zou je ook bijvoorbeeld iets qua derogatie 
of hoe je dadelijk met GLB omgaat of dat soort dingen zouden dat ook dat je zegt van joh, hé, dat zou 
mij ook wel interesseren. Of zeg je van joh, dat zijn onderwerpen dat Ik denk van joh, dat is totaal 
niks. 
 
00:05:25 Respondent 2  
Dat zou voor mij geen probleem moeten zijn. Ja, als je elkaar daarin in versterkt, zeg maar, dan denk 
ik dat het dat wel een win win is, zeg maar. 
 
00:05:38 Interviewer  
Het is vooral echt het versterken.  
 
00:05:40 Respondent 2  
Ja ik noem elkaar, je moet er wel beter van worden, je moet ergens aan deelnemen, zeg maar, en 
dan moet je ieder geval, jouw visie kunnen ventileren, zeg maar. En of de andere daar beter van 
wordt dat, ja. Dat is tussen de meesten. Ja natuurlijk, dat deed je misschien wel, want anders wel 
denken van ja, dat lukt hier nou weer, zeg maar. Maar ja, Je moet het wel van de andere kant moe-
ten dan feedback komen dat jij er ook wijzer van wordt, want anders heeft het geen zin, zeg maar. 
 
00:06:05 Interviewer  
En als we naar Boerenbusiness kijken welke artikelen lees je over het algemeen graag? 
 
00:06:11 Respondent 2  
 Ja veel eigenlijk. Ik had vroeger, dat heb ik met Ronald samen gestart zeg, maar.  
Dat is de voorganger van Ruben zeg maar, en toen toen zei ik altijd, Ik vind het vreselijk irritant dat 
jullie je bij jullie zonder abonnement maar twee regeltjes kan lezen en nooit het artikel, zeg maar. 
Dan triggert je het natuurlijk ook wel om een abonnement te nemen en nou heb ik een keer een 
abonnement, zeg maar vanwege de ruwvoertour zeg maar. En als je dan ziet hoeveel meer leest, om-
dat er gewoon het zijn niet heel lange artikelen, maar wel informatief artikelen. Ja, en dan. 
Ja, Ik denk dat ik wel straks of het nu afgelopen is dat ik een abonnement ga nemen, zeg maar ja, Ik 
kan blijven lezen, dat ik het anders toch ga missen, zeg maar. 
 
00:06:52 Interviewer  
En dan als we gaan kijken, meer naar de politieke stukken of meer naar de stukken wat er in het bui-
tenland gebeurt of meer naar de stukken van de melkprijs of. 
 
00:07:00 Respondent 2  
Ja die melkkoe gerelateerde stukken, zeg maar nou ja, een stuk over diesel lees ik ook zeg maar of ja 
of iets wat je denkt van, ja daar wel, dat liefst het ja wat je wat interesseert, zeg maar dat je denkt 
van wat voor de toekomst moet ik daar nog wat in schakelen, zeg maar. 
 
00:07:19 Interviewer  
En waar staat volgens u Boerenbusiness onbekend? 
 
00:07:23 Respondent 2  
Ze stonden bij mij helemaal niet zo bekend maar ja, nou. 
 
00:07:26 Interviewer  
Maar als je nu gaat kijken? Van goh, hè? Wat onderscheidt het bijvoorbeeld van een van een van een 
melkvee of een ander? Blad, of iets dergelijks?  
 
00:07:34 Respondent 2  
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Ja, dan gaat Ik denk meer ja , Ik vind het wel. Ja, op zich is leuker zeg maar makkelijker te lezen zeg 
maar het makkelijk lezen van informatieve aanbod, zeg maar. 
 
00:07:44 Interviewer  
Dan lees je het voornamelijk op de telefoon, of ja? 
 
00:07:46 Respondent 2  
Altijd via de telefoon, ja. 
 
00:07:49 Interviewer  
Ja, dat merken we toch wel dat er meeste mensen die zeggen van joh, het is makkelijk op de telefoon 
te lezen. 
 
00:07:53 Respondent 2  
Ja, je hebt al die artikelen onder elkaar en je kan op zich Switchen naar naar een bepaald iets waar 
dan nog een artikel staat, zeg maar wat je zoekt, want dat is ja daar lees ik hem altijd. 
 
00:08:04 Interviewer  
Ja, wat zorgt ervoor dat u mee wilt doen aan de ruwvoertour, dus hij had het. 
 
00:08:08 Respondent 2  
Gevraagd door één van Limagrain zeg maar, is dat. Die houden mij graag bij hebben. 
 
00:08:14 Interviewer  
En toen dacht je van waarom niet eens kijken of Ik kan sparren? 
 
00:08:17 Respondent 2  
Ja, nou sparren dat is gewoon ja dat het beter worden, zeg maar. Ja eens een keer wat extra, zeg 
maar. Net wat extra informatie. Ik hoop dan wat meer te doen, zeg maar. 
 
00:08:30 Interviewer  
Ja, denk je dat je vooruit bent gegaan? 
 
00:08:34 Respondent 2  
Ja je kan misschien wel door dat inzicht, maar niet heel veel zeg maar. Kan bewust stellen wat de 
keuze van het jaar om veel meer kalender te maaien, die had ik zelf al genomen. Dus, of het jaar veel 
beregend hebben iets van het jaar op jaar is dat in te vullen, zeg maar, ik heb zelf voor gekozen dat 
niemand tegen mij gezegd van je moet beregenen zeg maar.  
 
00:08:54 Interviewer  
Nee, ik denk ook niet dat het dat het de bedoeling is dat we er vertegenwoordiger onderling uit gaan 
hangen van, je moet dit je? 
 
00:08:59 Respondent 2  
Nee dat is. 
 
00:09:00 Interviewer  
Moet dat doen. 
 
00:09:02 Respondent 2  



 

 

82 

Nou, dat is een beetje ben je der heel veel wijzer van geworden. Nou ja dat misschien voorjaar was 
er eentje met een wiedeg bezig zulk soort dingen zou ik wel meer over willen sparren zeg maar. Maar 
daar komt dan weinig van terug zeg maar. Wat doet een ander? Wat doe jij? 
doe jij niks, doe je slepen?  
 
00:09:19 Interviewer  
Ja je zou dus liever meer zien. Ja, meer meer contact, maar zou je dan ook zeggen van joh. 
van spontaan ik, ik zal eens een van die gasten opbellen om te doen of om te sparren. 
 
00:09:33 Respondent 2  
Nou ja dat niet.  
 
00:09:34 Interviewer  
Of is dat dan weer net een tree te ver? 
 
00:09:36 Respondent 2  
Ja, maar daar ken je elkaar niet goed genoeg voor eigenlijk. Dat zou ik dan niet gauw doen, zeg maar. 
 
00:09:41 Interviewer  
Dus dan zou je eventueel meer bijeenkomsten willen?  
 
00:09:44 Respondent 2  
Nou moet wel centraal wezen, want ik vind 1 of 2 keer naar Wapse hartstikke leuk, maar het moet 
ook wel een beetje in de buurt wezen zeg maar.   
 
00:09:54 Interviewer  
Ja, dat is het lastige, omdat we door het hele land heen dan weer boeren vragen.  
 
00:09:57 Respondent 2  
Ja, dan zou je geen ruwvoertour moeten doen maar meer het moeten zoeken bij boeren in de buurt 
zeg maar die dan met elkaar een keer wat doen.   
 
00:10:11 Interviewer  
Ja ja ja. 
 
00:10:12 Respondent 2  
Moet je dan ook wat meer doen zeg maar de laatste tijd met name bij veldbonen. Dan zou je echt 
proefveldjes moeten hebben en dan spoortjes moeten maken zeggen. Zulke dingen zal ik leuk vinden 
als het in de regio is zeg maar. Gewoon eens om te kijken van past dat bij mijn bedrijf zeg maar? 
 
00:10:33 Interviewer  
Ja ja logisch. 
 
00:10:34 Respondent 2  
Als ik weet dat hier door zaaien, is hier gewoon geen optie, want dat, dat werkt hier gewoon niet. 
 
00:10:38 Interviewer  
Nou ja, misschien aan de andere kant van Nederland weer wel, dat is, dat is ook zo verschillend. Ik 
denk dat het sowieso is dat het team boeren natuurlijk jullie verschillen allemaal enorm veel van el-
kaar wat dat betreft. 
 
00:10:40 Respondent 2  
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 Ja wij doen altijd slepen in het voorjaar maar misschien gaat het met de wiedeg wel veel beter. Maar 
zulke dingen koop je niet op voorraad van we gaan het even proberen zeg maar. Dat doe je ook weer 
niet zeg maar. Maar je wil wel wat gras anderen straks erbij wat ik heb ingeschat als je het in het 
voorjaar goed doet heb je daar winst van in het hele jaar zeg maar.   
 
00:11:11 Interviewer  
Ja en zijn er ook dingen dat je denkt van joh, dat heeft het ruwvoer juist wel goed gedaan? Positieve 
punten dat je denkt van hé daar als je de volgende keer nog iets doet met boeren, dan zal zal dat. Op 
de op die manier is wel weer goed om op die manier te doen, zeg maar. 
 
00:11:30 Respondent 2  
Ik vind wel dat dit trikkert je enorm om als een ander gaat maaien om ook te maaien, zeg. 
We hebben hier niet veel buren en sommigen misschien heel veel buren. Die zien gewoon de buur-
man maaien, maar die hebben wij niet heel veel en dan ja, dan zie je wel van een ander die pakken 
het ook elke 4 weken, dus dan kan ik ook zeg maar. Zulk soort dingen.  
 
00:11:49 Interviewer  
Ja 
 
00:11:49 Respondent 2  
Een ander die doet dan bemesten en we weten het niet van allemaal. Zijn een paar die dat continu 
erin zetten, dus je hebt eigenlijk maar 3, 4 boeren die echt ja die dat je weet wat ze gedaan hebben, 
zeg maar de rest ja. 
 
00:12:03 Interviewer  
Ja ja, misschien moeten we dan toch een bij sommige aan iets jongere generatie hebben die iets 
meer op de telefoon bezig is. 
 
00:12:09 Respondent 2  
Ja, die gewoon denken hij, gaat nou mest rijden pak even een fotootje en heeft zoveel kuub en zo-
veel water en volume, zeg maar. 
 
00:12:18 Interviewer  
Ja nou ja dat. Ja bij een andere bij de boer gisteren hoorde ik dan inderdaad weer dat hij juist zoiets 
had van oh ja, ik had nog een foto moeten nemen. .Ja, ja, maar de een zit het er meer in zijn systeem 
dan bij de ander, en ik denk wie weet, misschien is dat een generatie of wel of niet moeten melken of 
ja, dat maken is de tijd hebben. 
 
00:12:43 Respondent 2  
 Tijd maken is het altijd, hè. Geen tijd hebben. 
 
00:12:44 Interviewer  
Nee klopt.  
 
00:12:46 Respondent 2  
Dus ja, ik vind wel dat de consument, maar hier hebben gehad, want ik vind dat artikelen. 
Moet je niet schrijven dit hoor, want dat staat niet echt cool, zeg maar dat, ik vind dat. 
Eigenlijk dat heel veel door door de sponsor wordt beïnvloed zeg maar. Dat vind ik echt een groot 
nadeel.  
 
00:13:08 Interviewer  
Ja, want dat is een van de redenen, waarom we ook stoppen. 
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00:13:11 Respondent 2  
Ja, dat weet ik, maar dat wist ik van Jesse ook al. Dat had ik ook allang door, maar dat vind ik echt 
een nadeel. 
 
00:13:17 Interviewer  
Ik weet niet in hoeverre hij dingen heeft gezegd dat ik wel en niet mag zeggen zeg maar  
 
00:13:20 Respondent 2  
Ja, maar ik wil ook niet dat dat op papier komt staat een beetje stom zeg maar.   
 
00:13:27 Interviewer  
Ja nee dat schappen we eruit.  
 
00:13:28 Respondent 2  
Maar dat is gewoon puur ja gewoon dat kan gewoon niet. Ga maar is de dingen nalezen elk  
mais artikel wordt ik nul keer vernoemd, zeg maar. Ja, hoe komt dat, omdat ik geen LG heb staan? 
 
00:13:45 Interviewer  
Oh, dat heb ik helemaal niet bewust gedaan. 
 
00:13:47 Respondent 2  
Nee, maar dat is voor jou tijd natuurlijk. Tijdje terug want, jij bent pas ongeveer de ogen te hoog van 
de oogst bij ingestapt, zeg maar. 
 
00:13:51 Interviewer  
Ja ja ja en ik heb geprobeerd zoveel mogelijk iedereen mee te nemen. 
 
00:13:57 Respondent 2  
Ik, ik mag niet mee hoor dat is al vanaf zaaien is. Ja, gaat ze allemaal nalezen? 
Er staat er wel een zaaidatum, weet maar nooit te omschreven hoe of wat zeg maar, en daar kwam 
dat het niet mocht, omdat ik geen LG zaaide. Ik heb dan KWS-zaad.  
 
00:14:08 Interviewer  
Oh nou, Dat is mijn nootje verteld. Ja maar ik. 
 
00:14:11 Respondent 2  
Maar die artikelen die werden dan ingebracht. Ruben moest dan bij bij LG een artikel laten lezen, zeg 
maar en dat ging er gewoon een kruis door Vijverberg dat hij zelf tegen mij gezegd dus. Nou, dat vind 
ik echt, not done is dat. Kijk ze hebben mij gevraagd en ze wisten het Ik heb zelf nog hoe heet dat 3 
hectare LG gezaaid zeg maar puur om. Ja, een soort als bedankt, dat ik van hun de ruwvoertour 
mocht meedraaien. 
En ik, want Ik had toch wat meer maïsland, dus ik zeg nou, dan leveren jullie ook hoe heet dat wat 
zaad en ik heb ook wat KWS-zaad gewoon in de schuur staan zeg maar. Heb ik gewoon bewaard zeg 
maar, omdat dat dat gewoon overschoot.  
 
00:14:44 Interviewer  
Ja ja. 
 
00:14:49 Respondent 2  
Dan hadden ze toch der ding, zeg maar. Dan denk ik van ja, schrijf gewoon je artikel zeg maar.  
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00:14:55 Interviewer  
Dat heb ik nooit meegekregen om heel eerlijk te zijn.  
 
00:14:58 Respondent 2  
Ja, dat vind ik gewoon. 
 
00:14:59 Interviewer  
Maar dat is inderdaad iets wat niet moet kunnen, zeg maar. 
 
00:15:03 Respondent 2  
En grasmonster nemen van ons hierzo zeg maar van voorjaar en ik heb barenbrug staan en ik heb LG 
staan zeg maar en het LG wordt dan beschreven en de Barenbrug monsters, zeg maar dat die zie je 
niet in de in uitslagen zeg maar. Ik had 3 monsters gemaakt een LG-monster en barenbrug monster 
en Ik had een combinatie van alles gemaakt 3 monsters en dan werden twee monsters omschreven 
en Barenbrug niet zeg maar. Ja denk ik van mijn eigen ja? Gaat er iets mis zeg maar. 
 
00:15:34 Interviewer  
Ja, Ik weet wel dat ik van jou ook twee monsters heb gehad van de laatste snede. Klop dat? 
 
00:15:38 Respondent 2  
Nee van de laatste snede had ik één monster van alles bij elkaar. 
 
00:15:38 Interviewer  
Oke toch wel? Ja, voor mij dan ook dan, dan had ik gewoon gevraagd, welke wil je online hebben? En 
zo ben ik dan ook wel weer.  
 
00:15:48 Respondent 2  
Zulk soort dingen dan, maar ja, dan bepaalt de sponsor te veel hoe het artikel eruitziet en dat spelle-
tje is me wel duidelijk geworden van het jaar. Ik ben daar ook heel veel gevraagd door de LG voor ei-
gen dingen van hun zeg maar. 
 
00:15:57 Interviewer  
Hè ja. 
 
00:15:58 Respondent 2  
Voor eigen dingen van hun zeg maar ook het via melkvee mee te doen, zeg maar  
 
00:16:00 Interviewer  
Ja ja. 
 
00:16:01 Respondent 2  
Krijg je eerst het artikel van melkvee magazine ter goedkeuring, zeg maar van de heen die je maakt, 
zeg maar en dan keuren ze hem goed zeg maar, of in ieder geval keur ik hem goed, zeg maar. En dan 
gaat ie naar LG toe en dan krijg je later weer een nieuwe artikel van best betreffende van hier heb je  
hem kun je hem nog een keer goed keuren. Dan heeft LG er weer overheen gelezen en dan moeten 
we er weer dingen anders en dan. 
 
00:16:26 Interviewer  
Ja, nee, maar in die zin zijn mijn artikelen alleen langs Eric gegaan op zijn eerst langs Jesse en dan 
Eric, maar puur spelling technisch en dat hun een bepaald manier een bepaalde manier van schrijven 
hebben. 
 



 

 

86 

00:16:37 Respondent 2  
ja ja dat klopt ja.  
 
00:16:43 Interviewer  
En, die willen ze een beetje gelijk houden en ik schrijf ik schrijf net anders eigenlijk. Jawel, dat is na-
melijk. 
 
00:16:48 Respondent 2  
Altijd, maar als ik zou schrijven zou het ook weer anders wezen. 
 
00:16:50 Interviewer  
Ja ja ja 
 
00:16:53 Respondent 2  
Dat mag ook gewoon. Ja, dat valt me dan wel op zeg maar.  Ik kon met Jesse ook goed sparren zeg 
maar en dan praat je wel is wat meer en dan.  
 
00:18:30 Interviewer  
Nee, ja, dat betreft zouden we bijvoorbeeld kunnen kiezen om eiwitrijke gewassen, daar meer meer 
veldbonen en dergelijke gericht op het GLB of iets dergelijks. Ik vind daar dat ik nu ook vooral bij de 
interviews aan het kijken van hé. Waar zouden eventueel interesses wel liggen? Heb jij nog onder-
werpen waarvan je denkt van oh, moet je ook echt nog mee? Dat zou je echt wel mee ter overweging 
moeten nemen. 
 
00:18:53 Respondent 2  
Ik vind bijvoorbeeld, weet ik voorjaar richting gewassen wel waanzinnig, interessant, zeg maar. Wat 
iedereen doet zeg maar, want Ik denk dat daar wel wat winst te halen is hier en daar zeg maar. 
 
00:19:03 Interviewer  
Is gewoon echt het gehele plaatje het hele reilen en zeilen. 
 
00:19:07 Respondent 2  
Ja wanneer iedereen maait en wat er dan in zit. Maai je april of derde week mei zeg maar.  
 
00:19:15 Interviewer  
Ja, alleen het punt is dat wij qua Boerenbusiness heel erg met economische cijfertjes altijd heel bezig 
zijn in de artikelen. 
 
00:19:23 Respondent 2  
Ja, maar dat gaat niet in de melkveehouderij  
 
00:19:24 Interviewer  
En, dat gaat niet met gras eraan hangen. Dat gras is niet economisch, want dan kan je niet zien van 
hé. 
 
00:19:30 Respondent 2  
Je moet ook kijken hoeveel views je hebt op de artikelen en volgens mij dit wel dat dat die opzij arti-
kel is altijd best wel goed zeg. Ja hoe weer houdt zat met een kijk als ik aardappel rooi dan heb ik 70 
ton of 60 ton, daar kan ik een stempel op leggen, zeg maar. Maar als ik een nou gras heb en ik maai 
dat in april en ik heb 1000 VEM en zeg maar en 190 totaal eiwit jaar, maar dan kan ik daar ook een 
stempel op leggen en als ik de tweede week van mei maai en ik heb 980 VEM en ik heb maar 160 tot 
eiwit kun je dat ook bestempelen zeg maar en dan zie je ook verschillende, waren ik. Denk dat je dat 
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met name dat is juist leuk om daar over te schrijven. Dat zou ik in ieder geval interessant zijn, maar 
wanneer pakt iemand die juiste moment. Het is toch voor iedereen verschillend want ja ik hoef ook 
geen 1000 VEM, want daar sloop je meer mee dan dat goed is. Maar een kuil boven In 900 VEM dat 
dan weer wel zeg maar. Hoeft ook niet altijd maar dat is wel je streven zeg maar.  
 
00:20:33 Interviewer  
Ja nee maar als het aan mij ligt, zou ik nog best verder willen met ruwvoer, maar het punt voor ons is 
nu echt gewoon, het moet iets anders worden. Ik moet een ander geheel zijn en dan dan. 
Ja, dan kunnen we niet ja, we kunnen we altijd indirect over het maaien hebben, maar niet alleen 
maar volledig. Dat zeg maar, zou je zeggen van joh. Noem maar wat 10 verschillende boeren die hun 
melkprijzen delen en eventueel zeggen van goh hè? Eiwitten en vetgehaltes of iets dergelijks. 
 
00:21:17 Respondent 2  
Dat is het moeilijk aan wij hebben in het verleden altijd een veel lagere, gemiddelde melkprijs zeg 
maar, maar het komt gewoon dat fokkerij zat gewoon, nou waren de gehaltes wel wat vergeten zeg. 
 
00:21:29 Interviewer  
Ja ja het ligt natuurlijk niet alleen aan het voer wat erin gaan.  
 
00:21:31 Respondent 2  
Nee ken je wel zeggen van ja, jij krijg die melkprijs en jij krijgt die zeg maar. Maar dat is moeilijk, zeg 
maar. Nou ja, daarentegen, ik heb ik levert het ze maar 140 tot 150.000 liter in de maand, zeg maar 
en een ander die doet er 80 leveren zeg maar.  
 
00:21:46 Interviewer  
Zeg maar, ja, dat is. Ja, nou ja, zeg mij, wat ja? 
 
00:21:49 Respondent 2  
Die hebben wel dikker gehaltes, maar qua aantal euro’s melkgeld. Heb ik veel meer, zeg maar. 
 
00:21:57 Interviewer  
Ja met ons met de jerseys. Helemaal niet te vergelijken, kan ik je zeggen. 
 
00:22:01 Respondent 2  
Nee, dat vind ik een beetje appels met eieren vergelijken zeg maar.  
 
00:22:04 Interviewer  
Ja, maar ja wel, een kijkje daarin geven bij de boeren is misschien wel interessant. 
 
00:22:09 Respondent 2  
Dat wel, ja, maar dan moet je ook wel, wat is de kostprijs zeg maar wat blijft er aan het eind van de 
rit weer over, zeg maar en, dat is wel veel belangrijker, zeg maar. Wat is je voerprijs was je netto kos-
ten, zeg maar, ja, en wat tik je eind van de maand definitief nou weg, zeg maar. 
 
00:22:23 Interviewer  
Ja, dan gaan we denk ik te veel boekhoudkundige in waar men niet wil delen. 
 
00:22:25 Respondent 2  
Ja daarom, want anders heb je niks anders vind ik het geen vergelijkingsmateriaal.  
 
00:22:31 Interviewer  
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Ja, dat is een meer kijken van wat het met een GLB wel dadelijk mensen eventueel eiwitrijke gewas-
sen, planten of dergelijke dat dat zie jij meer. 
 
00:22:39 Respondent 2  
Ja, je zou stom wezen als je het niet zou doen, want als jij als veehouder 3 a 4 hectare veldbonen zet 
heb je gewoon goud niks voor te doen. Ja beetje klaver zaaien en een klein veldbonen, en je bent er. 
 
00:22:53 Interviewer  
We hadden er 5 nodig. 
 
00:22:55 Respondent 2  
Ja, maar dan geen grasklaver? 
 
00:22:57 Interviewer  
Jawel, alleen gewoon heel veel hectare grond. 
 
00:22:58 Respondent 2  
Ja, maar ik heb 80 hectare grond en ik doe grasklaver alles. De meeste percelen zijn al grasklaver 
maar die komen ze dadelijk door zaaien met grasklaver, zodat ze er dan weer klaver bij zaaien en dan 
doe ik even wat doe ik gewoon 4 hectare veldbonen had ik nodig.  
 
00:23:17 Interviewer  
Ja nou ja, maar dat is misschien wel interessant om iedereen te laten zien van goh, hè, hoe kom naar 
het goud toe? 
 
00:23:27 Respondent 2  
Nou, dat zijn al ja, dat is voor nu voor dit jaar interessant, zeg maar. 
 
00:23:31 Interviewer  
Ja zal ik niet per se natuurlijk een onderwerp te zijn waarin wij langdurig dat dat dat is, mij niet ge-
vraagd.  
 
00:23:40 Respondent 2  
Nee, maar voor nu zou het interessant kunnen zijn zeg maar, daar moet je wel nu over schrijven zeg 
maar want ander dan ja. Mei, april heeft dat ook geen zin meer zeg maar  
 
 
00:23:52 Interviewer  
Denk je?  
 
00:23:53 Respondent 2  
Ja dan je alleen nog maar zomerveldbonen zaaien. Blijf om daarop te gaan, zeg maar 
 
00:23:57 Interviewer  
Ja, maar ja, misschien gewoon helemaal hoe de stimulatie toe. Ziet u überhaupt werkt? En ik denk 
dat daar nog heel wat boeren zijn die daar aankomen. 1,5 twee jaar mee aan moeten. 
En het rommelen zijn hoe ze dat het beste in kunnen vullen en ik denk dat het wel misschien van toe-
passing kan zijn om daar een kijkje bij de buurman te geven. 
 
00:24:19 Respondent 2  
Ja nou dat zo ja. 
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00:24:25 Interviewer  
Nou, ik denk dat ik dan een beetje weet wat ik graag wilde weten, hoe je erin staat, vooral ook en. 
Ja ook het stukje qua de ruwvoer tour hoe je dat hebt gevonden.  
 
00:24:41 Respondent 2  
Ja en ik vind nog steeds dat de excursie niet doorgaan is naar de kunstmestfabriek. 
 
00:24:46 Interviewer  
Excursie ja ga ik ook meenemen. 
 
00:24:48 Respondent 2  
Ja daarom zeg ik het ook nog.  
 
00:24:49 Interviewer  
Helemaal goed. Ja, heb ik ook niets over gehoord. Ja, wat dat betreft ben ik echt gewoon. 
 
00:24:53 Respondent 2  
Nee, het animo was gewoon te weinig er waren er te weinig uit de ruwvoertour zeg maar.  
En toen was er al sprake van wat ze het samen met akkerbouwers zouden doen in het najaar zeg 
maar, maar daar heb ik ook niks meer van gehoord.  
 
00:25:07 Interviewer  
Ooohw zonde.  
 
00:25:07 Respondent 2  
 Dat zijn juist de specifieke dingen waar je nou is, die ja, misschien is een keer een vinger aan die 
kunstmest ken krijgen zeg maar. Dat je denkt van uuh. Hoe en wat zeg maar  
 
00:25:18 Interviewer  
Ja stikstof plaatje met eventueel de de kunstmest.  
 
00:25:23 Respondent 2  
Hoe dat nou precies gaat dat hele proces en? 
 
00:25:26 Interviewer  
Zou ook door alleen op een onderwerp kunnen zijn waar we op verder kunnen borduren.  
 
00:25:31 Respondent 2  
Zeg maar, en dat? Ja, dat had ik dat het heel erg nieuwsgierig gevonden, zeg maar  
 
00:25:35 Interviewer  
Dat we dan ook in de in de in de Lely Sphere duiken van hé, hoe werkt die en? 
 
00:25:40 Respondent 2  
Ja, dat is mooi, want. 
 
00:25:42 Interviewer  
Bepaalde stromingen van de mest, hoe nu we minder mogen bemesten dadelijk. 
 
00:25:50 Respondent 2  
Ja, dan krijg je weer dat er een sponsor mee gaat zitten lezen zeg maar en dan krijg je weer een ge-
maakt artikel. Dat vind ik dan toch wel weer jammer zeg maar.  
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00:25:56 Interviewer  
Uiteindelijk moeten er wel sponsoren achter zitten, maar daar kan je natuurlijk ook van tevoren af-
spraken over maken. 
 
00:26:06 Respondent 2  
Alles omschrijven, zeg maar dat zijn nog wel interessante dingetjes voor de toekomst zeg maar. 
 
00:26:16 Interviewer  
Ja, mee eens  
 
00:26:16 Respondent 2  
 De inflatie, zeg maar. 
 
00:26:19 Interviewer  
Ga ik hem afsluiten. Bedankt voor je deelname  
 

Transcriptie respondent 3  
00:00:01 Interviewer 
Bij deze de vraag, mag ik het opnemen? Moet ik altijd even netjes formeel vragen, uiteraard? 
 
00:00:06 Respondent 3  
Ja als het morgen maar niet op SBS 6 komt vind ik prima. 
 
00:00:12 Interviewer 
Nee, het is echt puur alleen voor mijn eigen scriptie. Alleen omdat ja normaal pen ik natuurlijk altijd 
met jullie mee. Mocht je een vraag niet begrijpen, vraagt rust wat ik ermee bedoel. Mijn allereerste 
vraag was, welke onderwerpen houden u momenteel vooral bezig en dan niet SBS 6 onderwerpen, 
maar gewoon hier op het bedrijf, zeg maar qua ja, hoe het ruilt en zeilt?  
 
00:00:52 Respondent 3  
Nou ja, het feit hoe het nu verder moet met heel het stikstof gebeuren. Daar hou ik me wel heel erg 
bezig hè. Wij zitten natuurlijk best dicht bij een Natura 2000 gebied, hè? Als de regels als alles door-
gaat, zoals de regels nu zijn, dan moeten we 70% reduceren.  Dat houdt me nog wel even bezig, ja. 
En hoe, hoe gaan we dat doen.  Alles wat er tot nu toe gemaakt en geleverd is wordt allemaal afge-
keurd zo een beetje. Emissiearme vloeren en dergelijke. En we zitten hier in Brabant in 2024 zijn wij 
aan de beurt.    
 
00:01:28 Interviewer 
Ja, dat is vrij kort. 
 
00:01:29 Respondent 3  
En alle opties die, die die er zijn, die worden door de rechter van tafel geveegd.  Nou ja, dan denk ik 
weleens van hoe gaan we dat doen. 
 
00:01:39 Interviewer 
Ja logisch en als we naast het stikstof verhaal kijken, is er dan nog meer dat je denkt van joh, hè? 
Daar hou ik me ook nog wel mee bezig. 
 
00:01:49 Respondent 3  
Ja ik hou me met van alles en nog wat bezig, hè, onze jongste zoon is 17. 
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00:01:55 Interviewer 
Ja, een bedrijfsovername. 
 
00:01:57 Respondent 3  
Ja bedrijfsovername, hij zegt niet voluit, dat wil ik per se. Je zegt ook niet voluit dat wil ik niet. Als je 
het eerste jaar van de Master in Boxtel nu en hij is op en top koeienboer. Maar ja, die ziet ook van 
alles op zich afkomen, denk ik, moeten we dat hier, kunnen of willen. Ja dus ja en en. 
 
00:02:19 Interviewer 
Groot gelijk. 
 
00:02:21 Respondent 3  
Die robots ook die heb ik 1,5 jaar geleden gekocht. Toen was ik 54. En, Ik denk ja als die nou? Eens 
een jaar of 10 meegaan dan ben ik 65. Dan zien we wel weer verder ja, hè en en? 
 
00:02:36 Interviewer 
Onbewust toch ook wel bezig van, wat als niet dan? 
 
00:02:39 Respondent 3  
Nou ja, goed, wij hebben in 2008, die stal gebouwd en toen zijn wij van 60 naar 120 koeien gegaan.  
 
Onderbroken door visite tijdelijk de opname stopgezet.  
 
00:03:04 Interviewer 
Nee, maar ja bedrijfsovername houd je dus ook wel bezig van hè gaat het wel gaat het niet verder. 
 
00:03:07 Respondent 3  
Ja kijk, Wij zijn in tot 2007 hebben wij fokzeugen gehad 130 zeugen en 60 melkkoeien en voor mijn 
gevoel hadden wij twee halve bedrijf, hè? Heel veel werk en beide kanten te weinig omzet. En toen 
ja, wat ga je doen. Ik ben in mijn hart meer koeienboeren dan varkensboer dus de zeugen wegge-
daan. Veel geïnvesteerd, heel veel gesaneerd gesloopt koeienstal. Ik wilde toen eigenlijk helemaal 
nieuwe stal bouwen eigenlijk.  
 
00:03:48 Interviewer 
Nou varkens mag je denk ik ook niet uitbreiden met zo dichtbij de buren en dergelijke toch neem ik 
aan?  
 
00:03:52 Respondent 3  
Nee, nee nee niks, ik kon eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk een nieuwe stal bouwen en ja dan komt er on-
deraan de streep een bedrag staan. Waarvan je zegt dat gaat niet lukken hè? Dus wij hebben eigen-
lijk de oude stal laten staan. Heb je misschien net wel gezien dat? Er een nieuw stuk aangebouwd op 
de plek waar voorheen de varkensstal stond, dus wij konden ook niet eerder met die koeien iets 
voordat die varkens weg waren, omdat het hier zo dicht, zo smal is en zo dicht bij de buren. 
 
00:04:21 Interviewer 
Krap ja. 
 
00:04:21 Respondent 3  
En ja toen, toen gingen we dus naar 120 koeien. Toen zei Iedereen van ja, moet je in die 2 keer 6 vis-
graat melken. Ja ja, heb ik een paar jaar doen en dan kijken we wel weer verder. Maar ja, toen was 
het 2020 en waren we 12 jaar verder en die vissengraat stond er nog steeds. 
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Hè? En ja met een herniaoperatie achter de rug dacht ik van het moest toch maar is een keertje ge-
beuren. Dus ja, toen. 
 
00:04:48 Interviewer 
Gezondheid ja. 
 
00:04:53 Respondent 3  
Heb ik die robots gekocht en ja, werkt super bevalt, hartstikke goed. 
Maar ja. 
 
00:04:59 Interviewer 
Dus je houd je ook wel bezig met de automatisering in die zin? 
 
00:05:11 Respondent 3  
Ja Ja ik ben niet overdreven geautomatiseerd maar ik houd me er wel mee bezig  
 
00:05:14 Interviewer 
Maar links en rechts is het wel handig om hier en daar een investering te doen. Over welk onderwerp 
zou je het liefst sparren met andere boeren? 
 
00:05:22 Respondent 3  
Goeie vraag. 
 
00:05:27 Interviewer 
En natuurlijk nu het ruwvoer gedaan, zeg maar. Maar wat zijn er meer onderwerpen waarvan je 
denkt van? Hé, Als ik met een groep boeren zou zitten, dan zou ik daar dat nog eigenlijk wel bij de 
buurman willen weten, zeg maar. 
 
00:05:45 Respondent 3  
Ik zit er tot over onze oren in om die die die die heel de stikstof gebeuren, en het overspoelt heel 
veel dingen. 
 
00:05:51 Interviewer 
Ja, dat merk ik hier wel meer. 
 
00:05:55 Respondent 3  
Hé, kijk ja natuurlijk ruwvoer, fokkerij is allemaal. Zijn allemaal dingen die die ons bezighoudt, maar 
de toekomst houdt dus nog veel meer bezig. Dat is een beetje het probleem waar.  
 
00:06:11 Interviewer 
Nog niet eens zozeer naar de derogatie gekeken die eraf gaat en het GLB en.  
 
00:06:16 Respondent 3  
Ja, dat hangt daar allemaal mee. Allemaal aan vast, hè? Heel derogatie gebeuren heel GLB gebeuren 
die derogatie ook daar hebben we ook al veel prikkel of heel dikwijls aan gerekend samen met mijn 
adviseur om hè, want die die ja die 80% grasland is ook een blok aan je been. Eigenlijk alleen, ja afge-
lopen jaar kon je eigenlijk als je echt gaat, financieel plaatje op een rij gezet, kun je eigenlijk niet zon-
der.  
 
00:06:44 Interviewer 
Zonder de derogatie ja.  
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00:06:44 Respondent 3  
Het is gewoon te duur hier in de omgeving om die mest kwijt te worden, hier zitten toch een redelijk 
veel varkensboeren, dus de markt is vol. Druk dus ja afzet van mest is hier ja het is geen probleem, 
maar is wel gewoon duur, hè en dus die derogatie. Ja, daar hebben we al die jaren aan meegedaan, 
maar het is ja het doet me wel zeer dat ik denk van potverdorie al die extra regels en waar doe je het 
voor Ja, om minder mest af te hoeven voeren maar ja je leest. 
 
00:07:19 Interviewer 
Dat moet je dadelijk alsnog gaan doen. 
 
00:07:21 Respondent 3  
Ja ja ja en ik ben bang dat de regelgeving niet heel veel soepeler wordt. 
 
00:07:29 Interviewer 
Zin van. 
 
00:07:42 Respondent 3  
Hé je blijft je. Nou ja, je blijft in ieder geval met 70 of 75% gaat zitten, dus het rouleren met akker-
bouw wordt al heel erg veel. Nog steeds even moeilijk en en mestafzet. Wordt alleen maar meer. 
 
00:07:42 Interviewer 
Ja, je hebt hier niet echt veel akkerbouw of wel? 
 
00:07:45 Respondent 3  
Oh wel een paar maar niet zulke hele grote, maar wel een paar. Maar ja, Het is gewoon heel erg 
moeilijk je om als je die die die die 70 of 80% grasland vast moet houden. Dan kun je niet veel.  
 
00:07:59 Interviewer 
Nee, ja, dat kan je ook niet van joh. Ik neem nog net als andere boeren een veldboon een paar hec-
tare erbij. 
 
00:08:07 Respondent 3  
Nee, je hebt dan nog nog nog 20 of 30% voor om hè? Ik heb een paar hectare voederbieten. Een paar 
hectare maïs en dan is het klaar. 
 
00:08:16 Interviewer 
Ja de rest moet je aankopen? Welke informatie van het bedrijf zelf deelt u graag met andere boeren? 
 
00:08:29 Respondent 3  
 Ja. Ik heb niet zoveel geheimen, iedereen mag alles weten. 
 
00:08:31 Interviewer 
Ja, dat wil je wel dat je zoiets hebt van hé, als ik als iemand anders daar iets van op kan steken, dan. 
 
00:08:38 Respondent 3  
Nou ja er zijn, er zijn heel veel mensen de afgelopen 1,5 jaar ook robots wezen kijken. Ik heb twee 
jaar geleden die voorste boxen gemaakt. Ook heel veel mensen die daar die komen kijken en om op 
die robots terug te komen ook, hè.  Er zijn de dealers echt ook. Er zijn heel veel bedrijven die in het-
zelfde in dezelfde situatie zitten als jij zat. En die hè, in een bestaande ruimte ergens een paar robots 
willen plaatsen, wat volgens alle regeltjes van de dealer eigenlijk niet kan vervolgens alle de maat-
voering klopt niet precies helemaal. En en ja, en als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals 
het kan. En daarom zegt hij ook voor ons zijn die die die tijden van grote stallen van 200 koeien of 
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250 koeien die voor ons ook over. Wij hebben heel veel klanten die in hetzelfde schuitje zitten. Die 
melkstal hebben van 15 of 20 jaar oud die iets willen. En ja het past eigenlijk niet, kan eigenlijk niet.  
Er zijn heel dan zeggen ze heel veel van, moet je even bij Schoenmaker gaan kijken, daar kon het ook 
niet maar loopt het wel. Ja, dus ja, daar sta ik heel open in. Tientallen Mensen in wezen kijken de af-
gelopen jaar, hè? Er zijn ja, dat is dus, dat is wel leuk om dat te zien. 
 
00:09:57 Interviewer 
Dat snap ik dat. Bij mijn vriend net zo, daar zijn er ook heel veel die naar de GEA robots komen kijken.    
 
00:10:05 Respondent 3  
Nou niet alleen naar de GEA’s, maar gewoon het feit Kijk. 
 
00:10:10 Interviewer 
Ook in een bestaande stal.  
 
00:10:11 Respondent 3  
Ja, hè? Je moet eigenlijk volgens heel veel dealers zeggen. De norm is eigenlijk je moet 5 meter vrije 
ruimte voor de robots hebben. De koeien, hè, de makkelijk erin en eruit kunnen ja, we hebben 4. Het 
kan ook bij robot twee is het vooral bij de rij box is het maar 2,9 en Ik heb net zoveel melkingen bij 
robot 2 als bij robot 1. Dus de praktijk wijst uit dat dat ook kan. Alleen ja, als je. 
 
00:10:39 Interviewer 
Zelfs, sommige hebben wel de voorkeur voor welke ze gaan, maar dan nog. 
 
00:10:43 Respondent 3  
Ik had laatst melkcontrole en ik had 104 Koeien aan de melk en ik had 52 monsters bij robot 1 en ik 
had 52 monsters bij robot 2. Dus nou, dan zeg het maar. Dus wat dat betreft kan het wel al nou ja, 
goed als je als je nieuw bouwt, dan zeg je ja dit zijn de normen dan, hè? Er zijn, denk ik, maar ja, Je 
moet daar een paar boxen afbreken en daar een paar boxen afbreken. Nou we zullen eens even kij-
ken hoe het gaat afbreken kan altijd nog, en ze staan er nog en ik ga ze niet afbreken ook niet.  
 
00:11:12 Interviewer 
Ja moet je zeker niet doen? 
 
00:11:14 Respondent 3  
 Nee, maar zulke dingen? Ja, dat is wel leuk om daar met ook met andere mensen ook weer. 
 
00:11:18 Interviewer 
Hoe het uiteindelijk in de praktijk uitpakt en niet alleen de theorie, ja, en daar zijn we dus ook vooral 
naar op zoek van hé wat uit de praktijk kunnen we bij Boerenbusiness ook vertellen en de vraag vol-
gende vraag was eigenlijk van over welke onderwerpen  ees je graag de artikelen bij Boerenbusiness 
of lees je?  
 
00:11:38 Respondent 3  
Jawel ja hé, ruwvoertour hou ik natuurlijk in de gaten dat vind ik wel leuk, kijken hoe de, hoe de hoe 
de rest al al doet. Ja en meestal is het een beetje voorpaginanieuws, hè ik ga het echt niet allemaal 
lezen van echt helemaal. 
 
00:11:51 Interviewer 
Je wordt van de politieke dingen niet heel vrolijk? 
 
00:11:54 Respondent 3  
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Nee, daar wordt ik gewoon niet vrolijk van en hoe meer je lees hoe depressiever je der van wordt en 
dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want zo zitten we niet in elkaar.  
 
00:12:00 Interviewer  
Nee, dat snap ik. Nee, en als ik dan vraag, waar staat Boerenbusiness volgens u onbekend dan? 
 
00:12:08 Respondent 3  
Beetje beetje onafhankelijkheid, hè dat vind ik wel de mis ik wel eens in andere bladen hè beetje ja 
een beetje neutraal erin staan in ieder geval heel veel bladen en natuurlijk in de Boerenbusiness 
wordt ook gesponsord, hè.  Er wordt ook een bepaalde richting in geduwd, maar heel veel. 
 
00:12:29 Interviewer 
Proberen het zo min mogelijk? 
 
00:12:32 Respondent 3  
Ik bedoel precies wat ik bedoel, hè hier? 
 
00:12:33 Interviewer 
Dat is wat de reden waarom we stoppen met de ruwvoertour, zeg maar onder andere. 
 
00:12:38 Respondent 3  
 Dat snap ik wel alleen het zal op één of andere manier ook weer financieel rondgebreid moeten 
worden hè? En dat is altijd het dilemma waar waar waar waar in je zit. Ja, ja, het is heel veel bladen 
alle bladen die je openslaat en tegenwoordig via internet je komt. Eerst moet je eerst 33 advertenties 
door en dan kom je eens een keer ergens waar je zijn wilt en dat is in de bladen is op internet is op 
tv, is op de radio en je wordt er helemaal simpel van. 
 
00:13:09 Interviewer 
Ja, maar daar wordt het geld wel aan verdiend.   
 
00:13:09 Respondent 3  
 Ja ,ja  inderdaad daar moet het geld wel vandaan komen.  
 
00:13:14 Interviewer 
En als ik zeg, lees je liever een artikel over de politiek of de melkprijs of.  
 
00:13:21 Respondent 3  
Ja liever over de melkprijs niet over politiek. Politiek wil ik echt zo min mogelijk van weten.  
 
00:13:23 Interviewer 
Nee echt gewoon meer gebruik melkprijzen en wat wat de fabrieken een beetje doen, zeg maar dat 
vind je interessanter om bij Boerenbusiness te lezen dan de politiek en dat is puur dan ook om het 
stukje stikstof een beetje te ontwijken? 
 
00:13:35 Respondent 3  
Ja ook, ja, een politiek hebben niet zoveel vertrouwen meer in tegenwoordig, dus. 
 
00:13:40 Interviewer 
Maar wie wel? 
 
00:13:41 Respondent 3  
Ja, nou ja, dat dus. 
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00:13:44 Interviewer 
Wat zorgt ervoor dat u mee wilde doen aan de ruwvoertour?  
 
00:13:47 Respondent 3  
Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet wat de bedoeling was, hè.  Ja, ik ben gevraagd door iemand van 
Limagrain die woont hier in de buurt had Ad Verhoeven die zal je misschien wel kennen. Misschien, 
ja, dat is die man die al die al die filmpjes maakt van al die gewassen. En werken en die woont hier In 
de buurt en die zei ja dat is iets voor jou en Ik ben natuurlijk wel met van die boer denk ik. Zelf vind 
het leuk om mooie mooie kuil te maken en goed voer te winnen en daar goed van te melken en ja op 
die manier ben ik daarin gerold hè? En ja, Ik vind hartstikke leuk, maar ik vind het niet erg dat het nu 
stopt.  
 
00:14:29 Interviewer 
Ja, wat zou je liever anders hebben gezien tijdens de ruwvoertour? Zijn er dingen waarvan je denkt 
van hé.?  
 
00:14:37 Respondent 3  
Nou en, Ik weet is natuurlijk moeilijk om om dat anders te doen, maar het is. Wij zitten als ruwvoer 
mensen heel veel heel ver uit elkaar en het is heel dikwijls een ver van me bed show, hè? Dat is ei-
genlijk, is dat een beetje jammer. 
Ik snap ook wel dat we in iedere maand bij elkaar op de koffie hoeven te hoeven te zitten. Dat lukt 
niet, maar dat is wel moeilijk als je als je echt wil wil wil discussiëren of iets van elkaar wil leren, kun 
je dat makkelijker doen met een paar boeren uit je eigen omgeving in een straal van van. 
15 km als met een boer uit met alle respect uit Groningen, Friesland of Limburg. 
 
00:15:14 Interviewer 
Zou iets van een teams meeting op mijn computer dan helpen dat je zegt van joh Hé, hadden we één 
keer per maand noem maar wat bij elkaar gezeten, dan hadden we dus wat meer elkaar gezien qua 
gezicht en hadden we meer kunnen sparren in plaats van alleen over een appgroep 
 
00:15:28 Respondent 3  
Ja misschien wel  
 
00:15:30 Interviewer 
 Zit ik me hier ineens te bedenken.  
 
00:15:32 Respondent 3  
Nauw wie weet wel.  
 
00:15:33 Interviewer 
Dus je mist eigenlijk het nauwe contact wat je met een groep dichtbij wel zou hebben. 
 
00:15:42 Respondent 3  
Ja, en je moet toch een klein beetje. Daarom had. Ik ook jou uitgenodigd om eerst even een rondje te 
lopen. Dan praat makkelijker ook met die andere mensen, hè, ik je gaandeweg leer je wel een beetje 
kennen van oh ja, Roel heeft akkerbouw en die heeft veel gras dan die veel zelf inkuilen en die doet 
het uitbesteden en die doet die doet dat, maar daar kom je dan. In een heel laat later stadium kom je 
daar pas achter en dan is het ja, het blijft. Ik vindt de afstanden, te groot. Ja niet alleen letterlijk, 
maar ook figuurlijk. 
 
00:16:15 Interviewer 
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Ja nee ja snap ik volledig hetzelfde als dat. Ik heb me wel ingelezen, maar jullie bedrijf en Ik heb wel 
ongeveer gekeken van hé, wat wat doet wie? Want ik zei al tegen Jesse toen van ja, Ik ga niet zomaar 
Iedereen opbellen. Ik wil wel überhaupt weten hoeveel koeien je ze hebben en hoe de stal er onge-
veer uitziet, want maar voor mij was dat ook. Kan ik zoiets had van ja hè? 
 
00:16:35 Respondent 3  
Nou iedere situatie is anders, hè, want dat zie je ook, hè?Ja, Daarom doe ik eigenlijk bij iedereen als 
ergens zakelijk over hebben, eerst even rondje lopen, een klein beetje weet wat. 
 
00:16:45 Interviewer 
Zou eigenlijk bijna een filmpje moeten maken van een rondje dat je weet waar het waar waar je on-
geveer over praat, want dat wil lezer eigenlijk ook. 
 
00:16:57 Respondent 3  
Ja, dat klopt. 
 
00:16:58 Interviewer 
Het zou misschien een mooie toevoeging zijn voor een vervolgende project. Mochten we dat doen? 
 
00:17:03 Respondent 3  
Ja, kijk er heel dikwijls, is het zo dat? Zeker in het verleden als is open dagen georganiseerd werden, 
hè? Dan dan komt dus nieuwe koeienstal van 200 koeien en die die 4 robots en die en automatisch 
voedersysteem daar daar ja kijkt iedereen tegenop en..  
 
00:17:24 Interviewer 
Kijkt Iedereen mee en kan Iedereen even komen koekeloeren. 
 
00:17:28 Respondent 3  
Ja ja, en ik zeg altijd, en s’avonds moet je gewoon thuis weer de koeien melken.  
Hè, even weer met twee voetjes op de grond en en daar is dan weer wel mooi dat niet Iedereen. 
Precies hoeft te weten wat je allemaal doet, maar er wordt ja er kan ook op een verkeerde manier 
naar gekeken worden, hè? 
 
00:17:50 Interviewer 
Ja onbewust ben je toch wel bezig met he hoe wat voor uitstralingen heb ik? 
 
00:17:52 Respondent 3  
Oohw, die boer zit daar tussen die twee burgers in wat doet hij daar bijvoorbeeld. 
 
00:17:59 Interviewer 
Positief en negatief kan iedereen ernaar kijken natuurlijk. Welke positieve dingen ze vanuit de ruw-
voer zou je zeggen van joh, dat is nou eigenlijk echt iets goeds wat jullie goed hebben gedaan. Neem 
dat mee naar een volgend project. 
 
00:18:18 Respondent 3  
Nou, ja, Ik vind het idee op zich is gewoon hartstikke leuk en je zult ze mee negatief woord horen 
over over over  de ruwvoertour, dus Het is hartstikke mooi om ook bij het in een aantal andere pro-
vincie te kijken hoe de gewassen het daar doen en en he en dan zie je ook al heel erg veel verschil-
lende weersinvloeden in ons kleine kikkerlandje zeker afgelopen seizoen, hè? 
Dat je denkt van de een, die heeft de tweede snede krap bij elkaar en er staat niks en de andere die 
zegt ja we gaan nu de vierde snede maaien dat je denkt van oeps en dan zaten wij dat we een heel 
klein beetje tussenin. 
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Maar ik denk dat verschillen zijn wel erg groot en dat is wel heel erg leuk en en.Hè? Je ziet eens, wat 
ja de voer resultaten van elkaar is wel heel erg ik het het ruwvoertour gebeurde het echt het ruwvoer 
gebeuren aan zich interesseert me wel dat is ook de reden dat ik, dat ik ja meegedaan heb. 
 
00:19:13 Interviewer 
Ook om je eigen ruwvoer te willen verbeteren, of puur. 
 
00:19:17 Respondent 3  
Ook hè? Dus het het het. 
 
00:19:20 Interviewer 
Denk je dat dat met de afgelopen 3 jaar ruwvoertour dat je daar stappen in hebt gemaakt, dat je dat 
je?  
 
00:19:26 Respondent 3  
Moet eerlijk zijn.  die zou ik niet zo'n groot stappen. 
 
00:19:31 Interviewer 
Ja, Ik wil eerlijk, oh, uiteraard. Nee, heb je wat van een ander opgestoken, dat wel. 
 
00:19:34 Respondent 3  
Ja natuurlijk wel. Ja ja. Kijk, een klein voorbeeldje inkuilmiddel is hier In de omgeving waar hier wei-
nig gebruikt, hè? Sommige mensen doen het standaard, altijd, hè? En en ja ik, Ik heb er ook me neus 
ingestoken. Dus, kijk, nou ja en heb ik daar meteen grote verschillen gezien. Nee, maar als dat wel zo 
was, was dat goed. Dan hebben we misschien de afgelopen 20 jaar wel heel veel dingen heel erg ver-
keerd gedaan. 
 
00:20:03 Interviewer 
Ja, dat is iets uittesten is het triggert je wel om het uit te testen?  
 
00:20:10 Respondent 3  
Ja Denk ik. Waarom? Waarom doet een ander? Het altijd, en Waarom doe ik? 
Het eigenlijk nooit of bijna nooit. Hè? En dan probeer je eens wat. En ja, zie je hele grote verschillen. 
Nee, Als het als je het niet had gedaan, was dan anders geweest. Dat weet je niet. Vorig jaar hadden. 
Wij Ik heb vorig jaar 10 hectare maïs gekocht van de gestopte boer hier In de buurt en daar koop ik 
eigenlijk ieder jaar maïs vorig jaar heel veel last van buillenbrand in de in de maïs en het was vorig 
jaar was was gewoon een probleem. Vorig jaar hadden we een een schimmel. Ja, dit jaar zag je bijna 
geen buillenbrand op wat droog en die schimmel moet vocht hebben anders dan doe je het niet, dus, 
hè dit jaar was het heel veel minder, maar vorig jaar, Ik denk nou.Ik ga bij die kuil van hem. 
Dus inkuilmiddel gebruiken bij de maïs In de maïs kuil had ik dat nooit gedaan, hè, en ja is het beter, 
Ik heb geen last gehad van broei, Ik heb geen last gehad van schimmel In de kuil. Had ik het alles wel 
gehad?  weet ik niet, weet ik niet, weet Ik had bij. 
 
00:21:13 Interviewer 
Dat weet je nooit. Nee, nee, Dat is hetzelfde als van af je. 
 
00:21:16 Respondent 3  
Mijn bij mijn eigen maïs niet gedaan? 
 
00:21:18 Interviewer 
Twee dagen eerder of twee dagen later maait of hakselt. Het is een gokte allen tijde is eigenlijk de 
hele boerderij, een gokje spelletje. 
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00:21:28 Respondent 3  
Ja ja gokspelletje heel veel steentjes hebben u al zelf en niet alles. Hè? Maar nee, Maar dat houdt 
ook leuk, ja. 
 
00:21:34 Interviewer 
Weer niet. Zolang de overheid, maar niet met allerlei stikstoffen problemen komt. Ja, ja, meestal. 
 
00:21:47 Respondent 3  
Nou ja, die regels, maar de onduidelijkheid is wel erger. De onduidelijkheid, die is dat het. 
 
00:21:53 Interviewer 
Ze zeggen, we willen dit en we willen daar naartoe, dan kan je daar naartoe werken? En dat gebeurt 
nu niet. 
 
00:21:57 Respondent 3  
Ja en Waarom? We hadden heel veel regeltjes, die die Niemand niemand in in bij de overheid in Den 
Haag heeft nog het overzicht van. Waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Waar zijn we eigenlijk in? 
 
00:22:10 Interviewer 
 Omdat  de Europese Unie, het wil.  
 
00:22:15 Respondent 3  
Gros van het probleem heeft Nederland over zichzelf uitgeroepen, hè? Ja, hè? Want Er zijn heel veel. 
Europese landen die lachen ons gewoon recht op gezicht uit die Nederlanders die. 
 
00:22:32 Interviewer 
Beste jongetje van de klas, hè? 
 
00:22:33 Respondent 3  
Braafste jongens van de klas, hè? Ja. Maar ja, als dit allemaal zo moet, zoals het er nu voor staat, ja 
dan. Dan blijft er niet heel veel van over, ik zag van de week nog een een TikTok filmpje van van een 
dame, die die groenten kweken is al gewassen per 1 oktober van het land af moet. Wie verzint het, 
wie verzint? Het Waarom, Waarom, Waarom al zolang die gewassen op het veld staat en nog ge-
woon groeien nemen ze stikstof op. Waarom moeten die weg? Ja, die dames ook ja om ze straks in 
Spanje te gaan halen met ze alle co2 normen die eraan komen 
 
00:23:16 Interviewer 
Doen we met ons rundvlees toch exact hetzelfde. Ja, Ik kan wel zeggen dat ik het niet zo vind, maar  
ik sta er hetzelfde In het logica ontbreekt en Ik denk. 
 
00:23:30 Respondent 3  
Ja de logica ontbreekt. Ja ja, hè? 
 
00:23:32 Interviewer 
Denk Misschien dat we daar de burger ook wat hier zitten, de burgers vrij dichtbij. Ik denk dat de 
burgers ook heel vaak niet weten waar we het over hebben. 
 
00:23:42 Respondent 3  
 De burgers weten helemaal niks heel weinig tenminste. 
 
00:23:44 Interviewer 
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Wie weet, is dat een mooie insteek om daar burgers van op de hoogte te stellen.  
 
00:23:47 Respondent 3  
Nou ja, maar goed zover ook een open dag gehouden hier in combinatie met de ZLTO die hogere ge-
meente Tilburg. Die had een een een huifkartocht, geregeld langs allerlei bedrijven om zich open te 
stellen, maar ook In het buitengebied, biologische boeren en natuurinclusief, inclusief is natuurlijk 
heel  hot hier zitten heel dicht bij de Loonse en Drunense duinen hier dus allemaal en toen. Toen 
hebben ze van ZLTO uitgevraagd of dat wij ook mee wilden doen. Ik zeg ja, daar zit ook nog gewoon 
reguliere landbouw hier in hier In de omgeving. Daar komen heel veel mensen, hè. honderden men-
sen je eigenlijk alleen maar leuke reacties hè? Eigenlijk alleen maar leuke reacties, want Ik ben oh zo 
mooi bij die, hè? 
 
00:24:36 Interviewer 
Ja herkenbaar. 
 
00:24:38 Respondent 3  
Heel herkenbaar ja. 
 
00:24:40 Interviewer 
Ik heb zelf heel wat klassen rondgeleid, bedrijven waar we dan 17 november ook. Ja, daar heb ik heel 
wat klassen rondgeleid en ook bussen voor mijn kinderen uit Rotterdam gehad. Getint en dergelijke 
kwamen er zo aan en zo glimlach op het gezicht. Hè dus ja. 
 
00:24:58 Respondent 3  
Ja ja en melk is vies en voor ze klaar zijn hebben ze met zijn allen 3 emmers melk op, hè? 
 
00:25:04 Interviewer 
Ja ja mag tegenwoordig niet meer, maar.Hè,  
 
00:25:08 Respondent 3  
Gewoon inderdaad zo gekomen, zo nou mijn de oudste broer van mijn vader, is heel lang directeur 
geweest In de scholengemeenschap in Den Haag en ik woon dan praat ik over 40 jaar geleden van 
ieder jaar met een volle bus vanuit Den Haag hiernaartoe en die ging er allemaal koeien, die stin-
kende vies en en lust wij niet. Dat duurt slechts een kwartier 
 
00:25:31 Interviewer 
Ja, nou ja, hier zit je wel op dichter bij de burgers, Maar ik denk dat het eind van de straat zal niet 
meer weten hoe het er hier aan toe gaat.  
 
00:25:38 Respondent 3  
Helemaal niet. Weet je niks aan deze? Ja, ja, Dat was ook de reden dat we mee hebben gedaan aan 
die open dag  
 
00:25:40 Interviewer 
Dat is eigenlijk wel van de zotte. 
 
00:25:46 Respondent 3  
Ja je krijgt natuurlijk ook altijd de mensen die al een klein beetje dichter bij de agrarische sector staan 
want die die die die komen. Hè. Maar we zijn ook met met heel stikstof gebeuren. Met het demon-
straties zijn wij in in Tilburg naar de roze maandag geweest, dan zeg je iets. 
 
00:26:07 Interviewer 
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Ja dat is voor de voor de voor de voor de gay pride en dergelijke allemaal. Ja. 
 
00:26:12 Respondent 3  
Ja ja nou. Echt waar, hadden daar ja daar hadden we ook gezegd. Ook zo'n mooie rode zakdoek aan 
je auto had. Die hebben we daar, ja hebben we 500 uitgedeeld daar en als we er 2500 hadden gehad, 
dan waren we dus ook kwijt geweest en alleen maar leuke reacties en daar zijn dan wel mensen. Hè? 
Want daar komt, die komt heel Nederland komt daar naartoe en dan kun je ook heel veel mensen 
die heel ver van de Agrarisch sector vandaan staan.  Alleen maar leuke reacties, echt waar en natuur-
lijk. 
 
00:26:40 Interviewer 
Ja, maar die Mensen staan wel voor heel veel dingen open, hè? 
 
00:26:42 Respondent 3  
Ja klopt, klopt en natuurlijk op. Op zo'n evenement heeft iedereen goede zin. 
 
00:26:44 Interviewer 
En, Dat is denk ik. Denkt dat dat hun meer openstaan voor de boeren als sommige boeren voor hun. 
 
00:26:54 Respondent 3  
Dat, zou best kunnen. Ja ja, is het echt 300% meegevallen Als het echt is de beste actie die wij als als 
als boeren in deze regio tenminste tot nu toe gedaan hebben daar naartoe gaan. Echt waar, gewel-
dig, echt geweldig was heel erg leuk, hè? En ja, daar hebben we van alles van alles gedaan en, maar 
dat was. 
 
00:27:16 Interviewer 
Dus Misschien is dat ook nog wel een dingetje om, zeg maar de burger is wat meer te laten zien echt, 
echt meer dat In de stal kijk je. 
 
00:27:25 Respondent 3  
De burger staat zover van de boer vandaan hiernaast de hele mooie grote huis waar dat staat. Die 
mensen die wonen nu 2,5, 3 jaar dat jij bij onze buren die komen uit Tilburg uit stad. 
Hè, die hebben.3 kinderen die hebben. Die Mensen zijn iets ouder, zeker zijn. Ook achter de een 
rondje boerderij. Ja, prima, hebben jullie ook kalfjes? Ja, ook kalfjes. Hoezo ook? Zeg ja, ik zeg, als die 
koe geen geen kalfje heeft, heeft ze ook geen melk, hè? Oh ja, die vooral 3 kinderen, hè? Die is dan 
58 he? Ik zeg. Gaf jij melk dan toen je nog geen kinderen had? Oh ja. En die komen dan hier wonen 
he zo groot is die afstand ja. 
 
Telefoon gaat opname wordt tijdelijk gestopt  
 
00:28:29 Interviewer 
Is altijd wel de vraag die ik stelde, wil weten of mensen een beetje snappen hoe de agrarische sector 
van elkaar zitten, dan vraag ik altijd van, wanneer geeft de koemelk? En dan zitten ze je raar aan te 
kijken.  
 
00:28:40 Respondent 3  
Ja hoezo? Een koe geeft toch altijd melk hè? Of melk komt uit de supermarkt, kan ook nog.   
 
00:28:47 Interviewer 
Of uit de fabriek  
 
00:28:48 Respondent 3  
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 De fabriek ja ja. 
 
00:28:49 Interviewer 
En bruine koeien geven chocolademelk. 
 
00:28:54 Respondent 3  
Dan wil ik paarse koeien die geven milka chocoladerepen. En ja,daarom is het wel heel goed. 
Ik, ik zeg altijd bij alle mensen waar je de kans krijgt om het op jouw erf of waar dan ook uit te leg-
gen, die snappen het allemaal echt allemaal. Ik had Iedereen, iedereen die hier komt, kan ik uitleggen 
waarom mijn koeien niet buiten lopen. Hé joh koeien moet buiten.  
Dat weet ik ook dat vind ik ook mooi, alleen onze bedrijfssituatie is nu eenmaal zo dat hij hier minder 
goed kan en als ik die mensen uit kan leggen Hé, Dat als ze bij mij op de vloer gaan komen staan het 
uit kan leggen waarom ik dat doet.  Iedereen oh ja, nou, prima en natuurlijk, dat zal best in enkele 
zijn die er nog tegen aan schopt, maar 9 van de 10 mensen.  Nee, 99 van de 100 mensen kan ik dat 
uitleggen. Echt waar, en dan snappen ze het nog ook en dan gaan ze met een goed gevoel naar huis.  
Alleen die kans die krijgen we niet altijd, hè? En die heel grote groep die er niet op het erf komt hier, 
of bij jullie dat wij? 
 
00:29:57 Interviewer 
Die loopt er tegenaan te schoppen. 
 
00:29:59 Respondent 3  
Die loopt ja, en die groep is heel groot en die hebben allemaal stemrecht en die ja, dat is echt een 
taak van de agrarische sector. In het algemeen stel je nog veel meer open. Ik heb geen geheim, je 
mag. Iedereen alles zien en het hoeft niet. Het is hier echt niet mooier als bij de buren, maar ik heb 
geen geheimen, echt niet. 
 
00:30:20 Interviewer 
Zijn er nog dingen waarvan je denkt van joh, dat heb ik nog gemist in jouw vragen Als je op zoek bent 
naar een nieuw onderwerp. 
 
00:30:27 Respondent 3  
Nou, ja, ik wist helemaal niet. Wat je kwam vragen en waarom? Hè, dus ik? Wist dat ik helemaal niet. 
Ik dacht eigenlijk dat het meer over de eerlijk ben, dacht ik dat het meer over de gewassen zou gaan 
en wat we de afgelopen 3 jaar gedaan hebben. Maar ik snap nu dat jij moet natuurlijk naar volgend 
jaar toe en, daar heb ik jullie eigenlijk even niet niet begrepen. 
 
00:30:49 Interviewer 
Ja, Ik wil wel de positieve dingen inderdaad uiteraard meepakken en eventueel de dingen die fout 
zijn gelopen. Ook meepakken maar het inhoudelijke stukje van de ruwvoertour. Ja, dat, dat moeten 
we sowieso naast ons neer gaan leggen. Wie weet dat we eventueel wel eiwitrijk gewas kan eventu-
eel wel wat zou je daarvan vinden van joh met een nieuwe GLB gaan we op zoek naar. 
 
00:31:15 Respondent 3  
Na daar hangt dus heel erg veel van af hè? 
 
00:31:17 Interviewer 
Ja of jij, brons of goud gaat krijgen? Of niet eens, brons. 
 
00:31:24 Respondent 3  
Of niet eens brons? Ja. 
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00:31:27 Interviewer 
Ja, dus als je zegt van zou zou, zou je daar wel eens wel wel eens willen zien wat anderen doen, zegt 
zo van joh en dat is een goed onderwerp. 
 
00:31:34 Respondent 3  
Ook ja, Dat is goed ontwerp en of dat onze onze onze voederbieten straks ook op 1 oktober allemaal 
van het land moet moet moeten zijn, hè? Wij oogsten iedere twee jaar 3 weken. 
 
00:31:48 Interviewer 
 Ik durf het niet te zeggen? 
 
00:31:49 Respondent 3  
Ja nee, nee, je durft niet te zeggen. Nee. 
 
00:31:52 Interviewer 
Nee daar ga ik me handen niet aan branden.  
 
00:31:54 Respondent 3  
 Niemand durft dat te zeggen, maar hoe het is, want het zijn echt de basis zijn we een beetje kwijt? 
Hè? Het nuchtere boerenverstand is echt ver te zoeken.  
 
00:32:07 Interviewer 
Ja, Nee, maar Als je nu ziet waar ik heen wil, dan heb je wel het gevoel dat ik zeg, maar het overkoe-
pelende heb gevraagd of zeg je van joh, dat is nog echt een onderwerp of nog iets wat je wat je mist. 
 
00:32:25 Respondent 3  
Weet ik zo even niet? Maar heel ja natuurlijk, maar heel het GLB gebeuren is natuurlijk ook ja gigan-
tisch hot hè? En iedereen heeft het erover. Iedereen vindt er iets van. En ja, zien jullie ook iets mee 
moeten alleen dat doet, doet anderen natuurlijk ook en het is heel moeilijk om iets exclusiefs iets 
unieks eruit te pikken. En als je de wel doet, dan is het een heel dikwijls een bedrijf achter die voor 
de centjes zorgt, hé, wat wij reclame maken 
 
Telefoon ging weer af om deze reden en omdat alle vragen waren beantwoord na de telefoon alleen 
nog het interview afgesloten  
 

Transcriptie respondent 4  
00:00:00 Interviewer  
En dan meteen nog een keer de vraag of ik het op mag nemen als bevestiging dat het ook echt mag 
en dan is mijn allereerste vraag, welke onderwerpen houden jullie momenteel het meest bezig? 
 
00:00:5 Respondent 4 
Ja, qua ruwvoertour bedoel je dan zeg maar. 
 
00:00:16 Interviewer  
Het qua gewoon helemaal qua alles van het melkvee, zeg maar. 
 
00:00:22 Respondent 4  
Oohw ja de stikstof natuurlijk en hier de fosfaatwetgeving wel een beetje zeg maar die hebben we te 
weinig om de stal te worden zeg maar. Ook ben ik altijd wel bezig met het voer zeg maar.  
 
00:00:45 Interviewer  
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Ook al bezig met een bedrijfsovername of dat nog niet, of. 
 
00:00:49 Respondent 4  
Ja hoor, ik zit al in het bedrijf momenteel, dus dat speelt wel mee.  
 
00:00:56 Interviewer  
En, Als we dan gaan kijken? Ja je zegt dan die fosfaatrechten dat je er te weinig van hebt. Ja, hoe sta 
je daar dan in? Zou je daar dan meer informatie over willen of zeg je van joh? Daar wil ik wel een 
keer met en andere boer over sparren, of? 
 
00:01:15 Respondent 4  
Ja, ik denk informatie bekend is dat die mij wel bekend zijn, maar het is niet. 
 
00:01:21 Interviewer  
Wat is dan een onderwerp waarvan je zegt van joh hé, daar zou ik nog wel eens met andere boeren 
over willen sparren? 
 
00:01:21 Respondent 4  
Ja dan kom je toch wel vlug bij dingen gerelateerd aan de ruwvoerteelt denk ik  
 
00:01:39 Interviewer  
Ja  en zal dan een alternatief gewas, bijvoorbeeld eiwit, een eiwitrijke gewas of iets dergelijks, zou 
dat dan ook zeggen van joh, daar heb ik ook wel interesse in of?  
 
00:01:47 Respondent 4  
Daar heb ik altijd wel interesse in, maar we hebben niet echt grond over zeg maar om die gewasssen 
te kunnen telen. Tenminste je dan de keuze moeten maken om  maïs kunnen laten liggen en dan zeg-
gen ja ik ga dat gewas telen.    
 
00:02:04 Interviewer  
Ja heb je ook wel naar het GLB gekeken in hoeverre dat impact heeft op het bedrijf? 
 
00:02:10 Respondent 4  
Nog niet heel uitgebreid in ieder geval, wel een beetje maar dat wordt een drama iedere geval.   
 
00:02:20 Interviewer  
Ja, nou ja, misschien is dat dus iets waar je zo zegt van joh, daar wil ik met wel eens met een andere 
boeren over sparren over hoe die dat gaan oplossen?  
 
00:02:28 Spreker 4 
Ja dat is op zich wel een goeie, maar we hebben een studieclub, een stuk of 6 a 7 boeren. Daar doen 
we onder begeleiding aan mee. Dus daar hebben we vanmiddag over gehad, maar hier in het Zuiden 
valt dat nog echt niet mee.  
 
00:02:45 Interviewer  
Flinke kluif nog zeg maar en welke informatie van het bedrijf zelf zou je graag In de praktijk delen? 
Nu delen we natuurlijk de informatie van de ruwvoertoer percelen was zou je zeggen, van joh, Dit is 
iets wat ik de buitenwereld ook nog wel wil laten zien. Wat er hier op het bedrijf gebeurt. Bijvoor-
beeld een bepaald onderwerp?  
 
00:03:16 Respondent 4  
Nee, dat zou ik zou niet weten eigenlijk.  
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00:03:22 Interviewer  
Welke onderwerpen van artikelen van Boerenbusiness leest u graag? 
 
00:03:29 Respondent 4  
Markt gerelateerde artikelen zeg maar. Een beetje de melkprijzen en dergelijke.  
En verder. Ja ik kan niet echt zeggen dat ik dat onderwerp meer lezen dan een ander onderwerp. Ik 
vind het allemaal iets interessants. Ik lees de kop vaak en dan kijk ik of ik verder ga.  
 
00:03:49 Interviewer  
Oké, ja niet dat je zegt van joh bepaalde onderwerpen spreken me echt niet aan. 
Die die artikelen nou als die komen, dan denk ik van nou daar, die hoef ik niet te lezen. 
 
00:03:59 Respondent 4  
Ja, die zitten er ook tussen het kan zo niet meer die noemen, zeg maar van die sla ik dan sowieso 
over.  
 
00:04:07 Interviewer  
En waar staat Boerenbusiness volgens jou om bekend? Als je zegt Van joh, Als ik het over Boeren-
business heb, dan heb ik het over dat? 
 
00:04:18 Respondent 4  
Ja uhm een vakblad, maar dan online met artikelen. 
 
00:04:23 Interviewer  
Het is niet dat je specifiek onderwerp hebt, zegt van dat is Boerenbusiness?  
 
00:04:26 Respondent 4  
Nee, ja niet echt.  
 
00:04:27 Interviewer  
Zie ik meer? 
 
00:04:28 Respondent 4  
Die marktartikelen. Ja, dat komt ook wel. Ik vind terecht dus. 
 
00:04:37 Interviewer  
Ja en wat zorgde ervoor dat je mee wilde doen aan de ruwvoertour?  
 
00:04:43 Respondent 4  
 In eerste instantie werkte ik natuurlijk bij Limagrain en nou ja, het onderwerp spreekt me ook wel 
heel erg, maar dus vandaar denk ik wel interessant vind om mee te doen. 
 
00:04:54 Interviewer  
En, is er iets wat je liever anders zou hebben gezien tijdens de ruwvoertoer omdat hij nu stopt? Na-
tuurlijk van ja, wat zou je anders liever anders hebben gezien? Want dan dat er nu gebeurd is. 
 
00:05:04 Respondent 4  
Ja waar ik het vorige keer ook al over had iets meer met opbrengst meting ofzo. En dat is Natuurlijk 
lastig, maar dat vind ik wel heel interessant in ieder geval en je ziet hoe verschillende veehouders het 
doen maar ook wat is het resultaat daarvan zeg maar.  
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00:05:26 Interviewer  
Ja, dus iets meer de metingen zelf nog iets meer metingen zou jij nog graag hebben gezien? 
 
00:05:28 Respondent 4  
Ja nu zit ie je dat bij de gewastour wel al en dat zou ik ook graag naar de ruwvoertoer toe halen.  
 
00:05:41 Interviewer  
Ja en wat zijn de dingen die je die gebeuren? Ja, die in de ruwvoertour heb ik gespeeld, waarvan je 
dacht van ja, dat dat zou ik meenemen naar een volgende praktisch iets? .Vond je de whatsapp groep 
bijvoorbeeld fijn of iets anders?  
 
00:06:03 Respondent 4  
Ja, dat weet je daar toch de meeste interactie en zie je dingen voorbij komen of bij jou eens wat 
doen.  
 
00:06:09 Interviewer  
Of zeg je van joh, ik zou nog liever wat meer meetings zien of in die zin iets?  
 
00:06:17 Respondent 4  
Precies zijn wel heel interessant, maar dat is toch wel erg lastig om dat landelijk te doen zeg maar. Je 
ziet nu ook wel dat mensen die ver moeten rijden toch wel sneller afhaken.  
 
00:06:30 Interviewer  
Nou, zou je dan openstaan, bijvoorbeeld voor een online meeting dat je zegt van ja, weet je Mis-
schien dat we vaker iets van online moeten doen, dat je elkaar toch meer ziet of toch iets anders? 
 
00:06:37 Respondent 4  
Online meetings zou inderdaad ook kunnen  
 
00:06:41 Interviewer  
Of zeg je van joh, het contact is zo voldoende. 
 
00:06:45 Respondent 4  
 Of iets meer proberen voor bijvoorbeeld het zuiden een meeting en voor noorden de kaart iets meer 
uit elkaar trekken.  
 
00:06:59 Interviewer  
Zijn er nog dingen die je? Van de ruwvoertour die je graag kwijt zou willen. Dingen waarvan je denk 
joh als je volgende keer iets doet, neem dan dit of dat nog mee.  
 
00:07:12 Respondent 4  
Nou in ieder geval jammer, dat stopt en ja wat ik zeg iets met die opbrengst metingen, of verschil-
lende proeven vind ik wel interessant om dat te doen in een teelt of gewas. Dat mag voor mij iets uit-
gebreider worden.  
 
00:07:31 Interviewer  
Zou je bijvoorbeeld met de voederbieten dat je daar iets mee willen doen?  
 
00:07:34 Respondent 4  
Ja of bemestingsproeven of uhm ja zoiets. 
 
00:07:39 Interviewer  
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Mest inderdaad met hoeveelheid dat we dadelijk nog mogen op het land mogen zetten. Dat zou 
eventueel ook een onderwerp zijn waarvan je zegt van joh dat wil ik ook wel zien hoe anderen dat 
gaan doen 
 
00:07:45 Respondent 4  
Ja, ja eigenlijk wel.  
 
00:07:55 Interviewer  
Zijn jullie nog dingen waarvan je denkt, goh, hé, dat heb ik nog in jouw vragen. 
Gemist op het moment. 
 
00:08:01 Respondent 4  
Nee, niet dat ik zoiets? 
 
00:08:04 Interviewer  
Nou ja, dan waren dat een beetje mijn vragen, dan houden we het heel kort. Tenzij je er nog wat aan 
toe te voegen hebt.  
 
00:08:15 Respondent 4  
Niet zo in, maar zo binnenschieten.  
 
00:08:18 Interviewer  
Nee, dan ga ik hem afsluiten. 
 
Er schoot toch nog wat te binnen bij de respondent waardoor vervolgens weer de opname is aange-
zet.  
 
00:00:00Respondent 4 
Hoeveel product er van een hectare komt om eiwit van eigenland dat zou ik ook nog wel interessant 
vinden om dat soort kengetallen ook nog is met elkaar te vergelijken. 
 
00:00:06 Interviewer  
Dus hoeveel eiwit van eigen land? Hier wordt behaald en 
. 
00:00:08Respondent 4 
Ja, dat komt de opbrengst die veel breder trekken of kwaliteit kun je het ook noemen. 
 
00:00:15 Interviewer  
Nou, Dat is dan echt desnoods dat er weeg karren langskomen om te wegen. Hoeveel er. 
 
00:00:20Respondent 4 
Ja, dat is nu bij andere bedrijven dat ze wel proeven doen met weegcellen, dus ja. Als dat gefacili-
teerd kan worden.   
 
00:00:31 Interviewer  
Dan moeten we wel een sponsor vinden die dat leuk vinden, om te doen uiteraard. Maar ik snap wat 
je bedoelt, ga ik zeker meenemen. 
 
00:00:33Respondent 4 
Ja goed ja. Er ligt altijd wel een weegbrug in de buurt ja.  
 
00:00:43 Interviewer  
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Ja maar ja, Boerenbusiness is natuurlijk een blad wat schrijft en niet een organisatie die proeven zelf 
uitvoert natuurlijk.   
 
00:00:54Respondent 4 
Ja moet ook weer een klant gaan zoeken die de proeven uitvoert.  
 
00:00:58 Interviewer  
Dat is dan weer iets meer vooral voor veevoerbedrijf.  Of iets dergelijks. Maar we kunnen het wel. Ik 
neem het zeker mee en we gaan kijken wat we kunnen doen en wat bij Boerenbusiness past.  
 
00:01:08Respondent 4 
Ja, maar ja, dat is met alle onderwerpen als Boerenbusiness de kartrekker is ja, die schrijft alleen 
maar artikelen over interessante dingen en hoe maak je dan iets interessant? Ja, dus gewoon wat 
proeven te doen of iets nieuws te testen of. 
 
00:01:23 Interviewer  
Ja klopt, even kijkje bij de ja In de keuken van verschillende bedrijven. 
Ja, er zit een verschil tussen het volgen wat iemand met het GLB doet en het zelf opzetten van een 
proef natuurlijk. 
 
00:01:39Respondent 4 
Ja zeker ja.  
 
00:01:45 Interviewer  
Dan sluit ik hem bij deze graag alsnog af bedankt voor je medewerking.  
 

Transcriptie respondent 5  
00:00:00 Interviewer 
Dan bij deze de eerste vraag, mag ik het opnemen?  
 
00:00:03 Respondent 5  
Ja is geen probleem.  
 
00:00:08 Interviewer 
Oké, ja, moet ik even voor de formaliteit vragen? Zeg maar. 
Daarnaast mocht je een vraag niet begrijpen, vraag het rust. Dan ligt ik hem verder toe. De eerste 
vraag is, welke onderwerpen houden je momenteel vooral bezig? 
 
00:00:19 Respondent 5  
Bedrijfsmatig. Dat zijn wel meerdere onderwerpen.  
 
00:00:25 Interviewer 
Ja, dat mogen er ook meerdere zijn.  
 
00:00:29 Respondent 5  
De dementie van deze tijd waar we nu in zitten gigantische kostenstijging, energiekosten gigantisch 
gestegen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddel, voerkosten, gigantisch gestegen.  
De hele druk vanuit politiek op landbouw is niet alleen stikstof gebeuren, maar ook het nationale 
programma landelijk gebied dus wij daarover. Kader is van water en al dat gebeuren bij onder zit. Ik 
ben, Ik ben benieuwd, dus een keer sector 1 keer 1 goede stip op de horizon krijgt, waardoor we we-
ten waar we aan toe zijn. 
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00:01:17 Interviewer 
Ja, dat begrijp ik. 
 
00:01:17 Respondent 5  
Maar het is maar. Zeg maar opeenstapelen geweest de laatste jaren en zitten wij zelf in een situatie 
van een gemengd bedrijf melkvee en akkerbouw met ruim grond ten aanzien van de veestapel, dus 
ja derogatie heeft voor ons geen impact. Dus verder aanscherping van de mestwetgeving heeft voor 
ons ook niet zoveel impact. Maar iemand die wat intensiever zit. Ja, dat is natuurlijk al in zeker ook 
met veel voer aankoop. Zit ja, dan zit je In de hoge voerprijzen heeft het best wel veel impact op je 
bedrijfsresultaat. Ja, dan maar extra mestafzet door het door verval van derogatie die kunstmest 
aankoop. Ja, daar word je niet vrolijk van als je daar, ja,  
 
00:02:12 Interviewer 
Dus als ik dan vraag, waar ligt u 's nachts van wakker in met betrekking tot het bedrijf, dan is het. 
 
00:02:16 Respondent 5  
Nou, ik lig er niet wakker van.  
 
00:02:17 Interviewer 
Nee dat niet. Over welk onderwerp zou je het liefst sparren met een aantal andere boeren? 
 
00:02:30 Respondent 5  
Dat is divers. 
 
00:02:32 Interviewer 
Maar andere?  
 
00:02:33 Respondent 5  
Ik spar ook gewoon met anderen, maar is gewoon divers. Draai verschillende projecten mee, dus ja 
heb je ook wel sowieso wel wat? 
 
00:02:42 Interviewer 
Welke onderwerpen vind je dan sowieso? Spreek je aan? 
 
00:02:48 Respondent 5  
Wij zijn altijd wel met zijn zoektocht bezig om ieder jaar. Hier in het bedrijf, ergens weer te kunnen 
verbeteren en proberen met minimale investering een beter resultaat te halen. En dat dat vind ik, 
dan blijft altijd een uitdaging en jezelf blijven ontwikkelen, dat vind ik ook iets, vind ik leuk. 
Omdat ja veel projecten wat dan ook, en tref je nieuwe mensen in een ander gesprek. Ja, ja. 
 
00:03:16 Interviewer 
Welke informatie uit de praktijk deel je graag met andere boeren? 
 
00:03:24 Respondent 5  
Ja met dingen die we, weer leren, men bepaalde dingen doen. Ja. 
 
00:03:33 Interviewer 
Die bepaalde sectoren of dingen dat je zegt van hé, dat is specifiek iets waar ik. 
 
00:03:38 Respondent 5  
Nee, niet specifiek iets. 
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00:03:41 Interviewer 
Best wel een open boek, of? 
 
00:03:43 Respondent 5  
Ziet is zien wij doen met het project mee net werkpraktijk bedrijven, dus met management door mid-
del van managementmaatregelen ammoniak en methaanemissie reduceren. Ja, Maar ik gewoon bij-
eenkomsten met mekaar, een collega’s en paar begeleiders bij. Leer van elkaar bedrijf deelnemers 
zijn heel divers van alle grondsoorten van kleinste bedrijf 60 koeien grootste iets van 400. Intensief 
extensief. Ja, een biologisch bedrijven bij. Of interest. Hier gewoon nog eentje? 
Iemand die bedrijven bij die boven op natura 2000 gebieden zitten op het moment. Zeg maar. 
 
00:04:33 Interviewer 
Die hebben het zwaar op het moment.  
 
00:04:41 Respondent 5  
 Ja die hebben het niet makkelijk. Dus, maar dan kun, je wel veel van elkaar leren. 
 
00:04:44 Interviewer 
Ja, dat is wel echt mensen uit het hele land. 
 
00:04:46 Respondent 5  
En kijken vooral binnen het project. Ook zoektocht hoe kun je met elkaar verder komen?   
 
00:04:55 Interviewer 
Dat is voor u wel heel belangrijk om met elkaar verder te komen. 
 
00:05:00 Respondent 5  
Ja en we hebben het in Nederland toch een bepaalde omvang van de sector nodig, om bepaalde din-
gen, ontwikkelingen en dat soort dingen onderzoek aan de gang te kunnen houden. 
 
00:05:15 Interviewer 
En over welke onderwerpen leest u graag bij de artikelen van Boerenbusiness? 
 
00:05:21 Respondent 5  
Ja ik lees de melkveehouderij artikelen en akkerbouw lees ik wel en van varkens af en toe als er een 
kop is die me interesseert.  
 
00:05:32 Interviewer 
Zo over het algemeen alleen melkvee en akkerbouw. 
 
00:05:35 Respondent 5  
Ja, en de financiële artikelen vind ik ook altijd wel, met name van degene met een Joegoslavische af-
komst. 
 
00:05:48 Interviewer 
 Ik zou even niet zeggen welke collega dat is.  
 
00:05:55 Respondent 5  
Ja, ik weet niet of die echt dan echt volledig voor Boerenbusiness alleen schrijft.  Of dat hij alleen 
maar? Af en toe eens, wat schrijft? 
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00:06:06 Interviewer 
Durft niet te zeggen en als het dan over de melkvee artikelen hebben, lees je ze dan allemaal of lees 
je liever de politieke of liever de melkprijs of iets anders?  
 
00:06:24 Respondent 5  
Neeuh de meeste lees ik wel. De marktontwikkeling vind ik ook altijd wel politieke ontwikkeling, vind 
ik. Dat bepaalt of wel weer, wat voor richting we op gaan.  
 
00:06:40 Interviewer 
Ja en waar staat Boerenbusiness volgens jou onbekend? 
 
00:06:53 Respondent 5  
Ja delen van van kennis, in artikelen. 
 
00:06:57 Interviewer 
Ja niet een bepaald onderdeel wat je zegt van, dat komt meer naar boven. 
 
00:06:59 Respondent 5  
Ja en de marktanalyses vooral  
 
00:07:05 Interviewer 
Dat vind je. 
 
00:07:06 Respondent 5  
Dus helemaal, Ik heb er zelf ook een. Ik had buiten Boerenbusiness had ik al een abonnement op 
Boerenbusiness. Die kreeg ik met mijn arbeidsongeschiktheid verzekering. Ik kreeg hierop 10% kor-
ting als ik een abonnement op Boerenbusiness had.  
 
00:07:32 Interviewer 
Leuk, interessant nieuwtje en, wat zorgt u ervoor dat u mee wilde doen aan de ruwvoertour? 
 
00:07:43 Respondent 5  
Ook gewoon een stukje interesse om van elkaar te leren. 
 
00:07:49 Interviewer 
Nog een bepaalde manier dat je erachter door iemand bent gevraag?  
 
00:07:57 Respondent 5  
Ja, Ik ben gevraagd door de mensen van Limagrain.  
 
00:08:03 Interviewer 
En wat? 
 
00:08:03 Respondent 5  
Ken der ook wel vrij veel bij Limagrain dus ja Jos Koelkamp en zijn vrouw zijn goeie kennissen van ons 
die we wel regelmatig spreken. En ze collega’s ken ik ook wel ze hebben hier wel is een demo gehad 
met gecoat zaad in de maïs en toen zijn ze hier met de hele ploeg wel eens geweest. Dus vandaar. 
 
00:08:33 Interviewer 
We ja het openstellen van het bedrijf vind je ook mooi om daarvan te. Leren zeg maar. 
 
00:08:38 Respondent 5  
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Ja, ja, Als je iets vragen voor iets, dan sta ik wel voor open, daar heb ik niet zoveel moeite mee.  
 
00:08:45 Interviewer 
Wat zou je liever anders hebben gezien tijdens de ruwvoertoer?  
 
00:08:52 Respondent 5  
Ja vind ik lastig, want natuurlijk. Vorig jaar ook meegedaan. Toen hebben we corona jaar. Je merkt 
toch wel dat je wat langer hebt meegedaan waardoor de energie er opgegeven moment uit gaat.  
 
00:09:12 Interviewer 
Ja je zal sneller een wissels willen zien eigenlijk. 
 
00:09:14 Respondent 5  
Ja, ik denk net zo even ik wil volgend jaar niet weer mee doen stel ze komen bij me om het te vragen.  
 
00:09:23 Interviewer 
Nee logisch en, we hebben het ook volgend jaar niet. Meer, maar ik snap wat je bedoelt. 
 
00:09:27 Respondent 5  
Nee nee, op een gegeven moment is dat.  Je hebt het van elkaar In het twee seizoenen gezien en dan 
vind ik wel een keertje welletjes, ja. En dan weet je onderhand wel de verschillen onderling, hoe ie-
der het doet.  
 
00:09:45 Interviewer 
Ja en qua communicatie, hoe vond je dat lopen? 
 
00:09:46 Respondent 5 
Nauw op zich ging dat verder wel goed. Via de app ook.  Er zijn nooit vervelende dingen op de app 
geweest en vorig jaar ook niet.  
 
00:10:01 Interviewer 
Niet dat Ik weet. Welke positieve punten zou je zouden we mee moeten nemen naar een volgend 
project? 
 
00:10:10 Respondent 5  
Ik vind altijd bedrijfsbezoek vind ik altijd heel leuk. Ja toen vorig jaar zijn ze bij ons geweest midden i 
n de zomer. Het zijn er altijd wel uit aan geweest. De aftrap toen in Staphorst vond ik ook leuk toen 
ook een rondleiding gehad. Ja vond ik ook erg leuk.  
 
00:10:36 Interviewer 
Dus je zou eigenlijk bij Iedereen een keer in een keuken willen kijken, zeg maar of zeg je dat of is dat 
weer te veel? 
 
00:10:38 Respondent 5  
Ja, daar zijn de afstanden denk ik net weer te groot voor. Ik zou het het best wel willen, maar dan 
moet je de club ook bij elkaar hebben.  
 
00:10:58 Interviewer 
Ja ja. Nee logisch. 
 
00:11:04 Respondent 5  
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Er zijn een paar bij die ik nog nooit in levende lijven heb ontmoet. Er zijn er natuurlijk ook die hele-
maal in Zuid-Limburg zitten en dan is het qua afstand. Ja, als je dan krap in de tijd zit dus door het 
voeren en melken en je hebt niemand die het bedrijf kan waarnemen is dat erg lastig.  
 
00:11:29 Interviewer 
Ja, dat wordt lastig. 
 
00:11:33 Respondent 5  
En sommigen zijn er misschien wat minder enthousiast over dan voor zulke dingen dat is ook logisch.  
 
00:11:39 Interviewer 
Ja de ene is de ander niet. Zijn er nog vragen waarvan je denkt dat die heb je nog een mist om te stel-
len, of dat wil. Ik nog graag kwijt?  
 
00:12:02 Respondent 5  
Dat net zoiets heeft van, maar met Sander hier zo en In de middel testen dan. 
Hebben we ook gewogen en de voeranalyse gedaan. Zulke dingen zal ik wel graag meer terug zien 
zulke dingen.  
00:12:15 Interviewer 
Meer testjes tussendoor? 
 
00:12:15 Respondent 5  
Onder meer om een beetje meer onderzoek. En of het dan helemaal wetenschappelijk is maakt niet 
zoveel uit maar dan kun je met elkaar erover praten en meer een discussie krijgen. 
 
00:12:29 Interviewer 
Meer uitproberen zeg maar?  
 
00:12:30 Respondent 5  
Ja meer uitproberen. 
 
00:12:33 Interviewer 
Ja, dat is goed om nog even mee te nemen. Dan ga ik hem bij deze afsluiten en bedankt voor je me-
dewerking, uiteraard. 
 
00:12:45 Respondent 5  
Graag gedaan. 
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Bijlage 10 Transcripties medewerkers   
Transcriptie respondent 6  
00:00:00 Respondent 6  
Heb je vragen op papier gezet ofzo? 
 
00:00:02 Interviewer  
Ja, het zijn acht vragen en dan vraag ik nu aan jou van, ja mag ik, mag ik het bij deze ook opnemen? 
Want dat moet ik ook bevestigd hebben. 
 
00:00:07 Respondent 6  
Nee, dat mag niet. Ja tuurlijk geen probleem.  
 
00:00:09 Interviewer  
Dus dan zet ik de opname aan en dan is de eerste vraag, wat is volgens u het beste artikel dat u heeft 
geschreven en waarom? 
 
00:00:21 Respondent 6  
Oehw dat is een moeilijke vraag? Ik heb best wel veel artikelen geschreven. Nou ja, in de recente ge-
schiedenis heb ik geschreven dat een Duitse zuivel, partij Fude+Serrahn die die focuste, zich tot voor 
kort op Duitsland en die gaan nu ook melk zoeken in Nederland en dat had wel impact op de markt 
en dat ineens een nieuwe speler kwam, weet je wel, was het wel interessant voor melkveehouders 
als voor de industrie. Het was echt wel een echt wel een behoorlijk nieuwtje zeg maar, dus die. En 
achteraf gezien, het was ook gewoon een leuk verhaal, dus dat vond ik in de recente geschiedenis, 
daar kijk ik even terug op dit jaar. Is dat wel een van de betere verhalen geweest.  
 
00:01:17 Interviewer  
En over welke onderwerpen schrijf je het meest? 
 
00:01:26 Respondent 6  
Ontwikkelingen van de boten prijzen, kaasprijzen, melkpoeder, prijzen dus echt ontwikkeling van zui-
ver fabricaten en daarmee een doorkijkje naar de melkprijs. Dus eigenlijk kun je zeggen van de zuivel-
markt plus de melkprijsontwikkeling.  Daar schrijf ik veel over, ik schrijf ook veel over gaat die speci-
fiek over melk denk ik of ja ja. Ik schrijf ook wel over melkaanvoer cijfers. Dus wij, wat zeg maar wat 
de productie doet in Ierland wat de productie doet in Italië, wat de productie doet in de Verenigde 
Staten. Dat zegt iets over zeg, maar de aanbodzijde van de markt. Dat is heel bepalend voor de prijs-
vorming. Verder schrijf ik ook wel over. Nou, als je kijkt, zeg maar. Melk bedrijfsontwikkelingen bij-
voorbeeld, wat doet Friesland Campina. Waar investeert DOC-kaas in. Je wilt een keer, een interview 
met een handelaar, een zuivere handelaar of een juist met een melkfabriek wil dat soort dingen 
beetje bedrijfseconomische ontwikkelingen.  
 
00:02:39 Interviewer  
En op welk gebied heeft u de meeste expertise vindt u zelf? 
 
00:02:43 Respondent 6  
Het is de tweede vraag, Ik ben namelijk de tel een beetje kwijt.  
 
00:02:45 Interviewer  
Nee de derde. 
 
00:02:48 Respondent 6  
De meeste expertise. Moet je dat over jezelf zeggen, is dat ook dat een.  
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00:02:55 Interviewer  
Dit vind ik leuker, of dit vind ik. 
 
00:02:57 Respondent 6  
Ja, ik snap het. Ja uiteindelijk op de markt. Wat gaan de melkprijs doen. Wat, wat gebeurt er über-
haupt op de wereldmarkt? Waarom stijgen de prijzen, waarom dalen prijzen? Dat soort dingen.  
 
00:03:19 Interviewer  
Dus ook de plek waar je de meeste interesse in hebt of zeg je van ik heb ook eigenlijk wel interesse in 
een andere onderwerpen?  
 
00:03:26 Respondent 6  
Nou tweeërlei enerzijds, ja marktontwikkelingen, maar anderzijds ook wel ontwikkelingen van bedrij-
ven, zeg maar, waar gaan ze in investeren? Waar stel een bedrijf gaat uitbreiden naar. Nou een leuk 
voorbeeld daarvan is binnenkort voor Forfarmers kan je wel, denk ik wel een veevoerbedrijf.  
  
00:03:46 Interviewer 
Ja.  
 
00:03:48 Respondent 6  
Die hebben een in 2020 een nieuwe strategie gelanceerd. Die hebben ze bijvoorbeeld weer on hold 
gezet, want daar resultaten niet goed waren en nu gaan ze volgende week gaan ze weer een update 
geven van de nieuwe strategie, dus dat vind ik een interessante onderwerpen. Hoe wil Forfarmers 
inspelen op de toekomst? En dat probeer ik dan zo goed mogelijk te duiden. Dus bedrijfsontwikkelin-
gen en die heb je ook voor Friesland Campina en voor Vreugdenhil en Dairy Foods enuh. Waar gaat 
de melk van je vriend naartoe als ik vragen mag?  
 
00:04:14 Interviewer  
Friesland Campina helaas nog op het moment. 
 
00:04:16 Respondent 6  
Helaas nog. 
 
00:04:21 Interviewer  
 Ja hij twijfelt, ja. 
 
00:04:22 Respondent 6  
Oké nou, dat zijn dus hele interessante onderwerpen. Waarom boeren twijfelen? Daar probeer je ze 
eigenlijk een beetje handvatten te geven. Wat nou het is niet aan ons om, zeg maar te te zeggen van 
je moet naar Friesland Campina of naar A ware of Vreugdenhil, maar wel van wat gebeurt erbij Fries-
land Campina en wat gebeurt erbij A ware. Zodat boeren zoals jouw vriend een goede keus kunnen 
maken zeg maar? Dat is eigenlijk een beetje weg. 
 
00:04:43 Interviewer  
Ja nee ja. Hij leest het ook graag. Welke onderwerpen missen eventueel nog in Boerenbusiness? 
 
00:04:58 Respondent 6  
Ontwikkeling van de kalf prijzen en de vee prijzen. Dat kun je wel stellen. Wat is er nog meer. Dit is 
een boeiende vraag die je eigenlijk beter aan de melkveehouder kan stellen, aan je lezers kan stellen. 
Want die zijn nog niet bedrijfsblind weet je wel, maar ik denk dat het nu kaatst de, de kalfsprijzen zeg 
maar en slacht koeien prijzen  
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00:05:23 Interviewer  
Doe ik ook, maar ja ik stel deze vraag ook graag aan jullie.  
 
00:05:32 Respondent 6  
Nog meer aandacht op geven ik denk dat is voor losse grondstoffen in voer kunnen we nog wel een 
stapje in zetten. Dat soort zaken.  
 
00:05:43 Interviewer  
Nee en op welk vlak mist Boerenbusiness de praktische informatie dat je denkt van hé, daar kunnen 
we nog wel praktischer wat meer op induiken?  
 
00:05:54 Respondent 6  
Ja kijk, uiteindelijk zijn wij een marktplatform en wat wij zeggen altijd een beetje van onszelf als afba-
kening. Wat er in stal gebeurt, dat daar schrijven wij niet over klauw bekappen of over koe keuringen 
over noem nog is wat op, over uiergezondheid dat soort zaken daar schrijven wij niet over. Wij schrij-
ven puur wat er op de markt gebeurt. Alleen dat kan soms voor een melkveehouder een beetje een-
zijdig informatie zijn, omdat hij het anderen ook wil weten, ja.  Dat is het gevaar, maar jij vraagt je 
uiteindelijk van wat.  
 
00:06:33 Interviewer  
Net zoals dat we de Ruwvoertour nu hebben gedaan. Welke informatie zou je dan ook zeggen van ja, 
ik ga bij een aantal boeren langs om die praktische informatie op te halen?  
 
00:06:45 Respondent 6  
Nou, Ik denk dat je wel kunt stellen dat we opbrengst hebben we goed in beeld maar misschien de 
kosten, zeg maar wat ik net ook zei van oké, de nuka prijzen, maar ook prijzen van gewasbestrijdings-
middelen, kunstmest. Dat voelen we wel een beetje, maar dat is toch wel een beetje hapsnap zou 
misschien ook meer lijnen kunnen worden. De kosten kant dus eigenlijk.  
 
00:07:13 Interviewer  
Ja en wat staat er volgens u een artikel dat dat je? Ja, Ik heb hier u op geschreven, dus dit gaat een 
beetje door elkaar. Wat staat erin een artikel dat de lezer wil lezen? Behoefte, maar dan ja, waardoor 
wordt een lezer volgens jou? Getriggerd om een artikel wel of niet te lezen, welke behoefte heeft de 
lezer? 
 
00:07:34 Respondent 6  
Ah ja op die manier nou dat is heel moeilijk, denk ik globaal te zeggen, omdat je elke lezers anders. 
We hadden gisteren nog over sommige lezers houden van een scherpe kop anderen vinden dat al 
snel sensatie. Weet je wel, dus het was dat is een soort balans die daarin moet zien te vinden. 
Sommigen houden van lange artikelen onderhouden van korte artikelen. Sommige houden van video 
is andere houden van podcast bij wijze van. Het is een beetje zoeken naar de vorm, maar wat staat 
erin. Er is denk ik gewoon. Stel, je hebt trek het even op een mutatie van de melkprijs is als Campina 
verhoogd de melkprijs, dan moet erin staan wat de mutatie is. Gewoon de basisinformatie vervol-
gens hoe die mutatie op die ja op die mutatie match met de zuivelmarkt, zeg maar of het een logi-
sche mutatie is, ook niet logisch waar die vandaan komt nodig waren beetje duiding en vervolgens 
nog op de melkprijs van is dan Friesland Campina hoe die scoort ten opzichte van de rest. Hij kan 
zichzelf wel hoog zijn, stel het is, maar eens het is € 60 maar een concurrent betaalt € 63 dan is het 
dan is het zelf wel een hoge melkprijs, maar het kan altijd beter. Weet je wel dus het is ook gewoon 
de mutaties perspectief te hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel?  
 
00:08:51 Interviewer  
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Ja, ik snap wat je bedoelt. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van dat heb je nog gemist in het inter-
view daar had ik nog wel graag iets over willen vertellen. 
 
00:09:05 Respondent 6  
Nou ik ben eigenlijk meer benieuwd, wat heb je al opgehaald? Wat zeggen melkveehouders, wat kun 
je al zeggen?   
 
00:09:13 Interviewer  
Ja heel verschillend. Ik heb dan nu een beetje 10 verschillende onderwerpen opgesteld. De mestwet-
geving sommigen willen we wat over het fosfaat weten sommigen zeggen juist weer het GLB de an-
deren zeggen meer eiwit van eigen land. Nou ja, eigenlijk stikstof, Boer-burger verbinding dat rijtje is 
het een beetje, zeg maar dat soort onderwerpen. 
 
00:09:37 Respondent 6  
Ja, ik snap het wel, dat zijn wel op thema’s ze zijn aan de andere kant, ook wel wollige thema ’s vaak, 
dus boer-burger verbinding. Ja, als een boer in zijn staat een melktap zet. Dan heeft hij een verbin-
ding met het buurtwerk hartstikke goed, maar dat is waarschijnlijk niet voor elke melkveehouder 
haalbaar. Ja, je kunt wel een beetje inspiratie doen ofzo, dat dat dan weer wel, maar ik, ik snap je 
thema’s wel.  
 
00:10:01 Interviewer  
Ik heb het heel open gehouden als je dat heel breed naar een trechter gaat. Dus dat is de bedoeling.  
 
00:10:10 Respondent 6  
Leuk, kun je hiermee weer even vooruit? Alsjeblieft.  
 
00:10:11 Interviewer  
Ja, dit was eigenlijk wat ik nodig had. Dankjewel voor het meewerken  
 

Transcriptie respondent 7  
00:00:00 interviewer  
Weten hoe de vork In de steel zit met het opnemen dat. 
Dat het dan allemaal netjes staat en dat ik niet alles bij hoef te tikken. Dat lukt mij met een artikelen 
wel, maar met dit soort dingen niet. 
 
00:00:12 Respondent 7  
Vraag gewoon wat je vragen wil. Wees goed duidelijk. Dat bedoel ik niet gemeen, maar ook kritische 
vragen, noem maar op. 
 
00:00:21 Interviewer  
Ik ben vrij rechter zee, dat is weet je. 
 
00:00:22 Respondent 7  
Ja, maar nee, maar niet. Gewoon vragen, ook als je het als het antwoord niet helemaal is wat je zint 
zeg maar, of niet helemaal goed is, moet gewoon zeggen, oké? 
 
00:00:33 Interviewer  
Ik zal zeker doorvragen, wat is volgens jouw beste artikel wat je ooit hebt geschreven en waarom? 
 
00:00:48 Respondent 7  
Hoort dit deel ook bij jou onderzoek? Oehw me beste artikel.  
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00:00:54 Interviewer  
Ja, ik ben gewoon benieuwd wat voor onderwerp dat is. 
 
00:00:56 Respondent 7  
Beste artikel weet ik niet. Ik vind kunstmest heel interessant, daar zit ik bovenop. Dat is ook een 
moeilijk onderwerp. Ja, het is nog een beetje anders. Ik heb een keer over kostprijs stijgen en mijn 
kijk erop, zeg maar gedaan. Ik wil interview gedaan, een keer met een heel mooi artikel geworden. 
Niet per se goed over Oekraïne. Zeg maar hoe reizen Oekraïners zeg maar in de oorlog. 
Maar ik denk Ik denk kunstmest artikel marktgericht en iets echt iets waar de boer wat aan heeft.  
 
00:01:32 Interviewer  
Ja en over welke onderwerpen schrijf je het meest? Als we vooral voor melkvee gerelateerd, nog een 
beetje kijken. 
 
00:01:41 Respondent 7  
Melkweg gerelateerd, schrijf ik niet echt.  
 
00:01:42 Interviewer  
Ja helemaal niet meer. 
 
00:01:46 Respondent 7  
Als ik daarover schrijf, dan is het teelt. Dus eind teelt of maïsteelt? 
 
00:01:52 Interviewer  
Maar dat doe je dan wel ruwvoer doe je toch wel een stuk. 
 
00:01:59 Respondent 7  
Dat wel, even kijken ja eigenlijk wel eigenlijk op teelt technisch en daar ben ik hiervoor gekomen ei-
genlijk heel teelt technisch.  Kunstmest is ook iets ja, dat heb je door als je ook van natuurlijk net zeg-
gen, zodoende, ja. 
 
00:02:13 Interviewer  
Ja, dus, als ik vraag aan jou, op welk gebied liggen je expertises dan is het echt de teelt? 
 
00:02:17 Respondent 7  
Ja wel teeltgericht en ja, Ik heb ook die contacten heb ik daar liggen, weet je wel, die mannen van 
Bayer en noem maar op die spreek ik ook vaak. Het gaat ook over opbrengsten over die moest ver-
wachten hadden ja, dan wordt de gedachte daarachter is en maar niet over de melk of andere din-
gen totaal niet, nee. 
 
00:02:40 Interviewer  
Nee, echt meer je wat het landwerk zeg maar wat daar allemaal gebeurt?  
 
00:02:43 Respondent 7  
Ja maar wel dus Ik wil het begin van… uhm  
 
00:02:49 Interviewer  
Van de voedselbron 
 
00:02:50 Respondent 7  
Ja uiteindelijk komt wel met een melk, komt de melk van zeg maar. 
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00:02:55 Interviewer  
Ja, en welke onderwerpen hebben je meest interesse? Of is dat exact hetzelfde? 
 
00:03:02 Respondent 7  
Nou kunstmest is heel interessant. Uienmarkt vind ik heel interessant, maar dat is niet van de toepas-
sing. Het gaat over puur over melk, hè? 
 
00:03:09 Interviewer  
Ja, maar ja, dat hoort er wel bij, maar in dit in dit geval gaat het wel puur over de melk? 
 
00:03:13 Respondent 7  
Ja, maïs, maïs en veldbonen, de eiwitteelt zeg maar.  
 
00:03:19 Interviewer  
Ja, dat is ook wel het nieuwe onderwerp van voor de GLB zeg maar.  
 
00:03:22 Respondent 7  
Ja eigenlijk het nieuwe stukje, hè. De verandering die nu plaatsvindt, dat vind ik gewoon interessant. 
Zowel voor akkerbouw als melkvee en ook al hou ik iets liggen niet mijn interesse principe melkvee Ik 
vind dat wel heel interessant, omdat dat meer met teelt is. Ja ik lees wel waarom we. Ik lees niet dat 
de melkprijzen doen is zo niet marktgericht, maar ik lees wel wat innovatie zijn om meer melk te pro-
duceren bijvoorbeeld dat doe ik dan weer wel.  
 
00:03:53 Interviewer  
En zijn er nog onderwerpen die volgens jou missen bij Boerenbusiness dat je zegt van ja, daar schrij-
ven we eigenlijk te weinig over?  
 
00:04:03 Respondent 7  
Aan de melkvee kant?  
 
00:04:06 Interviewer  
Sorry, lastiger voor jou, maar ja, omdat je natuurlijk ook de ruwvoertour hebt gedaan. Had ik zoiets 
van ja, weet je. Vind wel, dat je erbij hoort.  
 
00:04:13 Respondent 7  
Pak hem maar mee. Ik bedoel, meer input jij erachter of je nou niks aan hebt of wil dat maar niet uit 
of juist alles mooi mee. Ja, waarschijnlijk wel even van mais en zo vanaf mijn kant, zeg maar maar. 
Dat zou wel zonden zijn als we met de ruwvoertour echt echt niet meer verder gaan. Dan mis je toch 
een stukje teelt en praktijk informatie, zeg maar hoe het daartoe gaat en. 
 
00:04:45 Interviewer  
Dus de praktische teelt wil je daar eigenlijk wel op een soort van andere manier inhouden?  
 
00:04:50 Respondent 7  
Ja, en dat doe ik echt niet. Zoals het nou precies met wat doet de maïs, zeg maar, en of waar op en 
en ook wel waar loopt de melkveehouder tegen aan? Kijk, wij schrijven veel over stikstof is natuurlijk 
een hot item, maar er zijn natuurlijk meer dingen. Het nieuwe GLB is nou iets wat sinds een half jaar 
op komt, zeg maar dat is gewoon nou ja, geen ramp, maar dat is ook gewoon zorgt ook voor proble-
men en. 
 
00:05:14 Interviewer  
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Voor sommige is het wel een ramp.  
 
00:05:16 Respondent 7  
Ja, voor sommige een ramp inderdaad, maar de verhouding stikstof is natuurlijk wat minder, maar 
dat is echt een ramp, zeg maar. Maar dat is mijn mening, maar ik zeg wel iets meer. De boer op zeg 
maar. Of de boeren, maar ja. Waar de boer tegen aankijkt.   
 
00:05:38 Interviewer  
Toch wel die blik in stal zeg maar niet alleen maar oppervlakkig de markten?  
 
00:05:40 Respondent 7  
Ja en als wij daarover schrijven, zeg maar dat interesseert die boer, dat hoeft niet heel veel te zijn 
maar dan. Dat wordt wel gelezen zeg maar.  Ja een beetje lastig, want ik weet niet precies hoe ik het 
moet schetsen akkerbouwer ligt me gemakkelijker dan.  
 
00:05:59 Interviewer  
We willen toch wel een compleet plaatje hebben?  
 
00:06:03 Respondent 7  
Ja, nou nogmaals, we doen natuurlijk wel de gewastour. We doen hier natuurlijk wel Boerenbusiness 
met nadruk op business voor de boeren. We zijn Natuurlijk geen akkerwijzer of uhm.  Nee, dus zijn 
wij gewoon niet, zeg maar. 
 
00:06:17 Interviewer  
Nee, en wat staat er dan volgens jou in een artikel wat men wil lezen? Wat is pakkend welke be-
hoefte wordt voornamelijk vervuld?  
 
00:06:29 Respondent 7  
Ik heb het gebied van markt weer terug op dat Boerenbusiness stukje of een stukje business. 
Als je wil lezen hoe het op de velden gaat, ja, dan kan je ook bij ons terecht daar niet van maar het is 
toch wel echt marktgericht, dus Ik denk dat die boer wil lezen wat doet de markt, voorspellingen.     
 
00:06:46 Interviewer  
Wat zijn de prijzen van kunstmest bijvoorbeeld dat soort dingen?  
 
00:06:48 Respondent 7  
Ja bijvoorbeeld of wat is de verwachting vooral weet je. Wat is nu kunnen ze opvragen? Ze bellen op 
van, wat moet ik nou betalen voor dit? Maar, waarom is dat zo, weet je wel? en en Ik denk dat het 
wel. Belangrijk is, en Waarom? Wat is de verwachting? Wat gaat zuivel bijvoorbeeld doen? Ja, Ik ben 
niet zo bekend, maar ja, wat is de prognose zeg maar. Ik denk dat heel belangrijk is, zeg maar. En een 
stukje met dat teelt enzo. Ik denk dat een beetje amusement is, maar het is heel erg mijn, kijk erop 
dus. Ja, ik kom er niet heel ver mee.  
 
00:07:18 Interviewer  
Jij staat weer op een andere vanaf een ander punt te kijken dan, ja.  
 
00:07:21 Respondent 7  
Ja dat komt ook omdat akkerbouw gericht ben en ja wat melk enzovoort en geen bar verstand van.  
 
00:07:29 Interviewer  
Is er nog iets waarvan je denkt van joh, dat moet je nog meenemen?  Dat heb je nog gemist. 
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00:07:36 Respondent 7  
Qua vragen nu? Ik denk dat. Ja, laat me even denken hoor. 
 
00:07:53 Interviewer  
Dat is een diepere vraag. 
 
00:07:54 Respondent 7  
Wat is de vraag?  
 
00:07:56 Interviewer  
Ja, Het is gewoon echt de afsluitende vraag van hé, heb je nog wat gemist in mijn interview? Wat ik 
wel had moeten meenemen?  
 
00:08:01 Respondent 7  
Nou ja, wat is de hoofdvraag? Zeg maar antwoord. Geven met mij interview. 
 
00:08:06 Interviewer  
Ja, waar de expertises liggen van medewerkers van Boerenbusiness. Dat is namelijk de vraag. 
 
00:08:13 Respondent 7  
Nou, je moet wel weten. Ik denk dat het wel. 
 
00:08:17 Interviewer  
Omdat we natuurlijk naar een nieuw onderwerp toe gaan en als ik niet en dat moet wel aansluiten bij 
de redactie. Dat is niet aansluit bij de redactie dan. Blijft het links liggen. 
 
Iemand belt aan op kantoor 
 
00:08:37 Respondent 7  
Kan misschien iets bredere uitleggen waar loopt die boer tegenaan. Dat betekent dus hoe beter en 
hoe kan die boer zo meer geld verdienen? Weet je wel meer een betere business doen of minder 
werk doen tegen hetzelfde dezelfde prijs. 
 
00:08:54 Interviewer  
Ja, maar dan kijken we in principe ook naar de automatisering, daar kan hij ook meer. Geld aan ver-
dienen? 
 
00:08:58 Respondent 7  
Bijvoorbeeld, maar ik kijk dat is ook de kostprijs, zeg. Wat Wouter op bedoel ik van ja. 
Hoe kan je zo efficiënt mogelijk economisch efficiënt werken, zeg maar als je het heel breed neemt 
dan zo. 
 
00:09:11 Interviewer  
Meer inzicht daarin geven? 
 
00:09:11 Respondent 7  
Ik denk dat wel, als we dat kunnen combineren dat we wel nog verder komen. Er zijn ook duidelijker 
en Ik denk dat voorspellingen doen dat daarin wel helpt. Ja, we zullen voorspellingen doen, progno-
ses. Ja die boer weet dan beter wat hij kan verwachten bijvoorbeeld met het nieuwe GLB.  Stel, wij 
nemen het heel we pakken heel erg op het GLB. Wij geven tips over schrijven erover nou, dit is ge-
beurd met zoveel, dit ik kan je verwachten dan weet die boer ook beter te wachten staat en nou, Ik 
denk dat we daarin wat matchen dat wisten we dat daarin Jij ja goeie link gelegd dan inderdaad.  
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00:09:50 Interviewer  
Het inderdaad wel om de kosten gaat alleen dan voor jou misschien wel meer teelt gerelateerd en hij 
is er ook van ja bestrijdingsmiddelen, zeg maar zeg, dat weten we allemaal niet zo goed. Wat de prij-
zen daar allemaal precies van zijn, want daar dat die dat stukje nog wel miste. 
Dus wie weet dat we daar dan even verder? 
 
00:10:09 Respondent 7  
En, dat komt ook uit als je over de teelt hebt. Wat kost een teelt bijvoorbeeld? Dan kan je uitrekenen 
wat wat je wat kost, wat je voeding, voeding allemaal. Kost voor die beesten. Het horen met elkaar 
stemmen met elkaar heeft gebracht. 
 
00:10:24 Interviewer  
Ja dan. 
 
00:10:25 Respondent 7  
En, Je moet niet als twee dingen. Ja, ik stel dat je dat optelt in in teelt in en markt, maar het heeft wel 
echt met elkaar te maken.  
 
00:10:32 Interviewer  
Alles heeft indirect met elkaar te maken. 
 
00:10:34 Respondent 7  
Ja zeker ja. 
 
00:10:36 Interviewer  
Dat heb ik ook wel gemerkt als we het over het GLB hebben het ook gelijk over een eiwitrijke gewas-
sen. Heb je het eigenlijk ook gelijk meer over eiwit meer eiwit van je eigen land heb je het ook gelijk 
over de stikstof dan, je pakt heel veel onderwerpen gelijk samen. Dus, Ik denk dat. Dat we daar nog 
even verder naar moeten kijken, maar in ieder geval bedankt voor jou. Medewerking en jouw mening 
daarover.  
 
00:11:01 Respondent 7  
Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt.  
 
00:11:06 Interviewer  
Ja, alleen alles heb ik uiteindelijk wat.  
 

Transcriptie respondent 8 
00:00:00 Interviewer  
Vandaar de vraag of ik het op mag nemen?  
 

00:00:02 Respondent 8  
Ja, zelf doe ik niet opnemen. Je moet ook weer helemaal afluisteren duur het nog een half uur, maar 
ieder zijn ding. Denk ik maar brand los.  
 

00:00:10 Interviewer  
Wat is volgens u het beste artikel wat u heeft geschreven en waarom?  
 

00:00:14 Respondent 8  
Het beste artikel op Boerenbusiness? Goh, dat is een goede vraag.  
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00:00:23 Interviewer  
Vandaar ook op zoek van welk onderwerp was dat dan? Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.  
 

00:00:29 Respondent 8  
Dat is wel heel lang geleden volgens mij.  Ja nu gaat wel een half uur duren inderdaad, hè? Nou in ba-
sis doe ik meestal echt de interviews met zakenlieden dus echt In de de in de agribusiness.  
en al, een van de de de de beste artikelen die in gaan lezen waren, dat was al in de tijd, maar dat is 
een hele tijd terug dat we in de tijd voor de zuivel fusies met Friesland Foods en Campina.  
Nou de afspraken dan ook heel vaak met de ja de, de betrokkene destijds tussen de voorzitter van 
een Campina of een voorzitter van Friesland Foods de coöperatie. En wat er allemaal bij komt kijken, 
een behalen en dat soort zaken. De fusie zelf was in 2008, dus dat is net voor die zomertijd. Maar 
daarna was natuurlijk nog heel veel van over te doen.  En, dat zijn wel stukken die ja natuurlijk breed 
gelezen worden, want dat vindt eigenlijk iedereen in de melkveehouderij interessant. Zo niet alleen 
de leden van de coöperatie zelf en natuurlijk iedereen die daarbij betrokken is. En, dat zijn echt wel 
meer de artikelen. Die als artikel die misschien niet een brede impact hebben, maar wel over de on-
derwerpen die wel een brede impact hebben over de hele sector. En in basis is is dat tenminste als je 
waar we heel wat wat wat wat is je je beste artikel of wat is inderdaad je artikel wat de de meeste 
impact heeft. Dat zijn meestal op dat soort verhalen.  
 

00:02:06 Interviewer  
Oké en over welke onderwerpen schrijft u het meest?  
 

00:02:10 Respondent 8  
Ik schrijf het dus een beetje. Ik ben een beetje tegenstrijdig, want Ik ben zelf zoon van een akkerbou-
wer. Alleen tot nu toe schrijf ik hier altijd het meeste artikel. Als ik daar naartoe komt over de melk-
veehouderijen over de zuivelsector.  En dat is meer, omdat de druk hier zelf.  De organisatie al heel 
goed bedeeld zijn met akkerbouw kennis met Niels en Jurphaas en ook vanuit vanuit DCA zelf. We 
kiezen netwerk Akkerbouwers, die zijn niet of zuivel of varkens, zijn niet hun eerste natuur. Varkens-
sector, ik ben een tijd lang hoofdredacteur geweest van een varkensblad, maar ik heb er zelf niet zo 
heel veel affiniteit mee en daarnaast de akkerbouw zelf, waar je dan van huis uit afkomt is de zuivel-
sector, een hele mooie sector.  
 

00:02:51 Interviewer  
En dan ook nog een specifiek stukje van de zuivel of gewoon de volledige zuivel?  
 

00:02:55 Respondent 8  
Nee eigenlijk puur allemaal de markt. Als kijk nu sinds de komst van Klaas is dat wel wat minder ge-
worden. Maar daarvoor ook met Wouter en zelfs toen Chanti heeft nog een tijd op de redactie geze-
ten. Dan ben ik pas me het makkelijkst aan met zuivere artikelen.  
 

00:03:12 Interviewer  
En op welk gebied heeft u de meeste expertise?  
 

00:03:17 Respondent 8  
Ik zeg altijd, ik heb overal verstand van van elke sectoren.  Dus, Ik ben wat dat betreft wel een gene-
ralist. Het nadeel van als je op de positie waar ik zit zeg, maar als hoofdredacteur dan, dan moet je 
ook overal iets van van weten en weten hoe de hazen lopen in elke sector en wat daar de belangrijk-
ste ontwikkelingen in zijn. Alleen, je weet net niet alles tot in de detail.  En, dat weten weer de mens 
als Wouter als, als Klaas, als Jurphaas over hun onderdelen, omdat ze net ook wat dichter op de men-
sen zitten. Maar je zegt waar je dan echt het meeste verstand van hebt dan, dan zie je qua qua keten 
en zo zit je echt wel ook in de akkerbouw en in de zuivel. Ja, dat zijn ook wel de hoofdtakken.  
 

00:03:57 Interviewer  
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En welke onderwerpen hebben uw meest interesses?  
 

00:04:02 Respondent 8  
Dat wordt wat eentonig. Ik heb altijd heel veel interesse in de de markt aan zich. En alle economische 
ontwikkelingen, dus dan moet je echt denken aan de agrarische markten en dan communiteit, maar 
dat termijnmarkten. Alle prijsvorming, daarin en koersen. Je hebt heel veel aan aandacht en inte-
resse In de ontwikkeling tussen. In die qua keten tussen wat speelt tussen de boeren en de Agribusi-
ness, ook via coöperaties. De verhoudingen daarin en hoe dat verder loopt en heel veel aandacht al-
leen maar dat is wel een persoonlijke interesse. Dat is niet zozeer vanuit vanuit Boerenbusiness in de 
boerenbelang om behartigen, omdat ik zich heel wat daar gebeurt om mijn dingen gebeuren en hoe 
daar de hazen lopen, zeg maar.  In de basis heb ik een hekel aan de politiek.  
 

00:04:55 Interviewer  
En, dat zijn dan ook de onderwerpen waar u het liefst overschrijft, zeg maar meer markt gerelateerd 
over.  
 

00:05:02 Respondent 8  
Ja, ik schrijf echt het liefst over echt de boeren onderwerpen en zaken die in de markt spelen die die 
echt echt ten goede komen voor voor de kennis van de boer. Ik heb hier intern, maar dat is een slo-
gan die ik vaak gehad of in anderen, want dat moeten schrijven om de ondernemersgeest van een 
van de boer te slijpen. En, dat is iets wat ik altijd in mijn hoofd heb als ik artikelen schrijf, joh, zou je 
zo een boer of echt zo zo betrokken in zo'n keten die moeten wel wat aan hebben.  
 
00:05:32 Interviewer  
Ja, er zijn er nog onderwerpen die volgens u missen op het moment?  
 

00:05:39 Respondent 8  
Ja, dat is heel interessant. Je ziet natuurlijk heel veel dingen in de sector gebeuren. Dus aan de stik-
stof kant als aan de politieke kant met het GLB en al dat soort zaken. Dat betekent eigenlijk dat de 
de. Dat was al zo met die subsidies vanuit de GLB en dat soort zaken we nu lijkt de overheid nog 
steeds meer een een tweede markt te worden voor een boer. De kader met met vergroening met 
met akkerranden met kruiden stroken en dat je niet meer mag spuiten langs een bepaald gebied. En 
als je die randen dan allemaal aanhoudt, krijgen er ook vergoedingen voor en al dat soort zaken. Dat, 
dat is wel iets. En ja, zo'n vergoeding is dan ook een markt, dan ga je ga je voor de vergoeding of ga je 
voor de basis en zaai je in het perceel gewoon vol op mij en hem gewoon af dat dat schijnt allemaal 
te kunnen. Dat is eigenlijk nog heel onduidelijk. Hoe dat precies in elkaar zit?  
 

00:06:32 Interviewer  
Nou, dat is nu ja.  
 

00:06:34 Respondent 8  
Alleen ja, dat dat is wel iets.  Daar heb ik ook intern op de redactie al over gehad. De markt is één 
maar als de overheid straks zo een invloed gaat, hebben nog meer, zeg maar dan nu op de porte-
monnee van de boer. Ja, daar moeten we dan eigenlijk ook wel iets mee doen als Boerenbusiness 
zijnde, want dat, dat kan je niet negeren. Los van het feit dat is het andere natuurlijk dat de doel-
groep langzaam afneemt, sowieso wegens natuurlijk verloop met het bedrijven die stoppen en geen 
opvolger hebben.  En, dat zal ja linksom of rechtsom wordt het ook de komende jaren aangejaagd 
door de politiek die de politieke druk die erop zit. Om boerenbedrijven op te kopen of nou ja, weg te 
jagen zou ik bijna willen zeggen. Dat betekent ook dat onze doelgroepen kleiner wordt en als je 
krimpt, moet je altijd kijken wat je doet en dan moet je slimmer zijn dan de concurrent dat klinkt al-
tijd als een holle kreet, maar dat is hier niet zo, zo is het werkelijk. Ja en dat soort dingen zijn we nu 
wel aan het kijken van echt iets mist, dan is dat echt die ondernemers informatie of op het gebied 
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ook van advies en vooral kennis en kunde signaleringsfunctie, want dit speelt in de van al die regelin-
gen, subsidies en al dat soort zaken die worden geïndexeerd. Ik denk dat wel iets is, wel In de toe-
komst al wat kinderen op moeten zijn.  
 

00:07:53 Interviewer  
Ja en op welke vlak mist Boerenbusiness dan nog de praktische informatie?  
 

00:07:59 Respondent 8  
Nou, bij ons is het altijd een beetje een dilemma, want aan de ene kant hoeven we geen praktische 
informatie te hebben, want we schrijven over de markten, dus we zeggen altijd de concurrentie. Die 
zit In de stal en wij zitten zweven boven het bedrijf. Dus het feit ook, ja, we schrijven eigenlijk de de 
ruwvoertour en de gewastour zijn uitzonderingen, maar we schrijven eigenlijk nooit erover wat er 
gebeurt in teelt wat er gebeurt in de stal, hoe je je melkrobot goed moet afstellen en al dat soort za-
ken. Dat doet de concurrent al kunnen we ons niet in onderscheiden. Dat doen we dus ook niet, dus 
schrijven we altijd. Boven het bedrijf over de markten en alles wat direct de portemonnee van de 
boer daar raakt. Kijk, en wat je wel ziet en dat zeker op bij de gewastour. En dat hij ook bij de ruw-
voertour terug dat toevallig net al het overleg over gehad van daar eigenlijk ook het onderzoek die jij 
doet, maar we dit wel een heel mooi vinden als een praktische vertaalslag een praktische component 
houden op de redactie.  
 

00:09:01 Interviewer  
Ja, maar ik denk, misschien heb je een invulling dat je zegt van hé, als ik er nu zo overheen kijk, dan 
denk ik dat het misschien dit of dat moet worden.  
 

00:09:10 Respondent 8  
Nou, maar ik heb wel van het begin af aan, je moet kijken naar inderdaad of het mooiste vind ik die 
die interactie die je hebt met die 10 met die 10 boeren. Ja, en dat is iets wat ik wel graag zou willen 
houden. Kijk bij de gewastour kan je natuurlijk mooi kijken van wat de opbrengst van die percelen 
uien van die percelen aardappels zijn. Dan kun je ook een indicatie geven, joh, zo zit de teelt in elkaar 
en waar ze dat over heel Nederland trekt, betekent dat dat zoveel aardappels zoveel uien zijn en 
daar kan je dan wel een beetje de markt op, op voorbereiden of op analyseren. Dat heb je ook bij de 
ruwvoertour ook met die analyses kuil resultaten en grassnedes. Je kan ook een inschatting maken 
dit betekent dat voor de melkproductie en je ziet ook dat zeker het melkgeld dus in dat is veel meer 
dan akkerbouwers. Akkerbouwers zijn er veel meer markt georiënteerd. Varkenshouders nog extre-
mer. Melkveehouders lopen erin wat achter, dat ligt niks aan de melkveehouder zelf en dat neem ik 
ze ook niet kwalijk, maar dat is puur door de markt waarin ze 20 jaar hebben gezeten dat je een 
melkquotum had dat je je helemaal geen interesse hoeft te tonen in de markt. Want ja, je moest ge-
woon dat quotum vol melken en afleveren en dan kijken wat je aan het einde van de rit over had.  
Want daar kun je niet veel meer. Nu staat natuurlijk nog veel interessanter. Alleen je merkt wel dat 
een een werkveld eerder nog veel warmer wordt dan met zo een ruwvoertour dan van de resultaten 
van maïs, gras en hoe je dat kan vertalen in een goede en gezonde melkproductie. Dan dat hij echt 
denkt of meent invloed te hebben op wat er in de markt plaatsvindt of dat hij daarop kan sturen op 
zijn bedrijf. Dat wordt wel anders. Ja, met alle melkstromen die er natuurlijk zijn bij de afnemers en 
waar je dan ook echt op moet gaan sturen en ook echt aan het programma moeten voldoen. Om te 
voldoen aan die eisen die daar aan die melk gesteld worden. En, dat is ook wel iets waar wij met inte-
resse bij Boerenbusiness naar kijken. We hebben ook de melkprijsvergelijker. Alleen dat maakt het 
wel heel diffuus, want ja als juist bedrijven 6 of als een Friesland Campina 6 a 7 melkstromen heb en 
elke afnemer heeft er 6 a 7 met hun eigen regeltjes zijn eigen wensen, hun eigen keten en dan dat 
soort zaken.  Ja, je ziet daar dan maar een beetje de vinger achter krijgen, wat er gebeurt. Maar dat 
dat zijn wel heel interessante dingen. En dan heb je toch weer, ja, dus daarom vind ik zo'n praktische 
vertaalslag wel belangrijk, maar het is niet de key business van Boerenbusiness.  
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00:11:35 Interviewer  
En wat staat er volgens u in een artikel dat lezer wil lezen?  
 

00:11:45 Respondent 8  
Voor ons zijn er altijd. In basis is het heel simpel. Laat als iemand een abonnement heeft van Boeren-
business of op Boerenbusiness kijkt, dan is hij vooral geïnteresseerd in prijzen. Dus er moet eigenlijk 
in elk artikel die die over de marktsector gaat, dus die echt In de marktanalyse zit in de informatie die 
we ons een abonnees sturen, moeten eigenlijk altijd wel een prijs of een marktontwikkeling in staan 
dat een soort gewenst bij ons ook altijd dat in elk artikel waar dat kan anderen grafiek in moet 
staan. En, dat is puur om die die zakelijke beleving erbij te krijgen. En, Dat is wel iets waar we heel 
veel waarde aan hechten. En, dat zie je ook In de conversie terug, hè? Want in het. Dus je kan weer 
leiden, waarom mensen een abonnement afsluiten, dan is dat 9, 9,5 van de 10 keer op een markt ar-
tikel. Dus onze doelgroep die vooral geïnteresseerd in prijzen en markten, dus dat moet in feit ook in 
elk artikel staan die bij ons achter de knop staan.  
 

00:12:41 Interviewer  
Dat waren ook mijn vragen, heb je nog iets gemist waarvan je dacht van hé, dat zou ik ook nog mee-
nemen.  
 

00:12:51 Respondent 8  
Nee, ja, een beetje toekomst van de sector zelf, maar die hebben we een beetje genoemd. Wat we 
een beetje diffuus is of je straks een in dienst ben van je van. Of je straks een zelfstandige onderne-
mer ben die een product aflevert die die gevraagd is door het publiek zeg maar. En op een gezonde 
markt opereert of je inderdaad straks half in dienst bent van de overheid en je landschapsbeheerder 
moet zijn tegen bepaalde voorwaarden en de veehouderij een tweede tak is het kan allemaal dat is, 
dus dat is even de vraag.  
 

00:13:27 Interviewer  
Scheelt denk ik ook, denk ik ook in welke provincie je ligt.  
 

00:13:30 Respondent 8  
Kijk, je krijgt straks wel een tegenstelling die wordt steeds groter, want. De overheid wil dingen orga-
niseren en reguleren, maar aan de andere kant moet een boer dat maar wel op de vrije markt zien 
terug te verdien. Ja zo, oftewel, je moet aan onze regels voldoen, maar hoe je daar inkomen voor ge-
nereert, moet je zelf maar uitzoeken. Nou subsidieregelingen zijn altijd gemaakt om afgebouwd te 
worden. Dus ja, dat wordt hele dat worden hele boeiende tijden.  
 

00:13:58 Interviewer  
Dan bedankt voor je tijd en aandacht dan was dit mijn interview.  
 

00:14:02 Respondent 8  
Ja, kan je er wat mee?  Ik ben heel benieuwd wat de andere collega's zeggen?  
  

Transcriptie respondent 9 
00:00:00 Interviewer  
Vraag dan zet ik hem nu aan of ik het mag opnemen?  
 
00:00:02 Respondent 9 
Ja hoor 
 
00:00:03 Interviewer 
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Heel erg bedankt alvast ervoor. En ja, dan heb ik dus inderdaad 8 vraagjes gewoon puur alleen om 
een beetje daarachter te komen. En dan is mijn eerste vraag, wat is volgens u het beste geschreven 
best geschreven artikel dat u heeft geschreven en waarom?  
 

00:00:21 Respondent 9 

Het best geschreven artikel? Nou dat is wel een hele open vraag?  
 
00:00:25 Interviewer  
Nee ja, dat zei respondent 8 ook al hele open vraag, maar om binnen te komen? Ja.  
 

00:00:28 Respondent 9 

Oohw dat is wel heel moeilijk, want ik schrijf natuurlijk elke dag dingen.  
 

00:00:34 Interviewer  
Of bepaald onderwerp dat je zegt van 
 

00:00:35 Respondent 9 

Ik kijk dan maar even nou. Ik denk bij mij meer de politieke artikelen. Als ik als ik nou. Ja, Ik vind het 
heel moeilijk.  
 

00:00:52 Interviewer  
Ja niet dat je zegt van een bepaald politiek stuk.  
 

00:00:54 Respondent 9 

Ja dan had je van tevoren even de vragen moeten opsturen. Dan had ik. Ik, ik kan kijken. Ik kijk even 
naar deze week, dan weet je. Ik had nou een artikel over melkveehouders in Brabant met met ou-
dere stallen. Die zitten in de problemen en dat is heel goed gelezen en dat is ook denk ik wel een stuk 
wat wat goed gelukt was.  
  
00:01:22 Interviewer  
En, dat komt omdat het inhoudelijk.  
 

00:01:25 Respondent 9 

Nou, omdat de hele moeilijke materie. Zo simpel, begrijpelijk verwoord en een keer lukt het beter 
een andere keer. En in dat stuk was dat goed gelukt, denk ik. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om 
de informatie die uit van de regelgeving die om speelt en en politiek om dat toch in. Daarin de kern 
uitpakken en dat zo te verwoorden. Dat was een beetje het succes van dat soort stukken is.  
 

00:02:01 Interviewer  
En over welke onderwerpen schrijft u het meest?  
 

00:02:09 Respondent 9 

Je mag gewoon je zeggen hoor. Je hoeft het niet u te zeggen, omdat het daar staat.  
 

00:02:11 Interviewer  
Ja de een, zegt u de ander zegt je, weet je. De ene heeft u liever je dus vandaar dat ik altijd eerst in u 
begin.  
 

00:02:23 Respondent 9 

Oke stikstof, de Haagse politiek en economie gerelateerde onderwerpen daar schrijf ik het meeste 
over.    
 

00:02:38 Interviewer  
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En, als ik dan vraag op welk gebied je expertises liggen. Dan zijn dat dezelfde onderwerpen?  
 

00:02:44 Respondent 9 

Ja denk het wel ja. Ja economie, stikstof, politiek.  
 

00:02:51 Interviewer  
Want daar liggen tevens ook je interesses.  
 

00:02:57 Respondent 9 

 Ja eigenlijk wel. Dus dat valt mooi samen. Nou, je stikstof is eigenlijk gewoon een politiek onder-
werp. Dus dat valt ook onder politiek en er zijn nog wel wat meer dingen die eronder vallen. 
  
00:03:12 Interviewer  
En over. Als je dan echt een specifiek van die 3 onderwerpen moest kiezen, welk onderwerp schiet er 
dan het meeste voor je toch uit?  
 

00:03:26 Respondent 9 

Ik denk politiek dan.  
 

00:03:32 Interviewer  
En zijn er nog onderwerpen die waarvan jij denkt die missen nog bij Boerenbusiness op het moment?  
 

00:03:44 Respondent 9 

Ik denk wel kijk we zijn het marktgerelateerd. Dus zo schrijft heel veel over de markt en over. Ja wat 
wat voor een boer goed is om te weten. Maar ik denk wel en dat is dus wel in die toren dat het ook 
goed is dat abonnees ook een soort gevoel houden van dat ze bij Boerenbusiness als een soort clubje 
horen. Ik denk dat juist die toeren daarin. Ja in een behoefte voorzien en ik denk dat we wel als we 
daar van afstappen wel zoiets moeten houden.  
 

00:04:23 Interviewer  
En over, welk onderwerp zou jij dan zeggen van hé, dat is iets waar je dan op die manier in de in de 
praktische informatie kan gaan delen?  
 

00:04:37 Respondent 9 

Ik snap de vraag even niet helemaal. Wat bedoel je?  
 

00:04:38 Interviewer  
Nou ja, we hebben nu dus het zeg maar over ruwvoer gedaan de tour, maar stel je voor he je zal een 
ander soort tour willen organiseren, zeg maar welke onderwerpen zou je dan zeggen? Van hé, daar 
kan je ook een tour 
 

00:04:51 Respondent 9 

Oohw oke ja nou, Ik denk bijvoorbeeld bedrijfsovernames dat wat heel veel speelt. Verdienmodel 
wat heel breed is, maar kan. Je wel kijken wat ze veel boeren hebben ook nog nevenactiviteiten. Dus 
gaan kijken van wat, wat is nou interessant om erbij te doen? Hoeveel kan je daarmee verdie-
nen? Wat doet een ander? Kan je dat ook combineren?  Ik denk dat in de praktische kant van je be-
drijfsvoering nog best wel veel informatie ligt die wij daarop kunnen brengen.  
 

00:05:26 Interviewer  
Dus als je het zegt over neventak, heb je het ook over de boer-burgerverbinding, zeg maar?  
 

00:05:31 Respondent 9 
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Nou, daar heb ik het eigenlijk meer over van bijvoorbeeld een boeren. Boeren camping een winkel, 
sommige verhuren hele vergaderruimtes en zo dus dus dat. En, dat is eigenlijk iets waar wij helemaal 
niks mee doen, maar dat is wel wat steeds meer Boeren hebben. 
  
00:05:55 Interviewer  
En wat staat er volgens u in volgens jou in een artikel dat te lezer wil lezen?  
 
00:06:04 Respondent 9 

Nou vooral denk ik dat aan dat de lezer wil weten. Wat heb ik hieraan? Gaat het over mij? Hoe kan ik 
hier mijn voordeel uithalen met. Om marktinformatie te nemen, of hoe je kan je de beslissingen op-
nemen. En misschien een stuk herkenning van omdat je toch zelfstandig ondernemer een beetje in je 
eentje opereert of soms in een maatschap met wat meer, maar dat je toch niet een heel team hebt.  
Dat je misschien juist wat ook een klankbord zoekt om een beetje te zien van alles, dus dat wordt 
een ander. Dat denk ik hoor, Dit is allemaal dingen die ik denk.  
 

00:06:53 Interviewer  
Maar dan gaat het ook om. Kijk, Ik heb er zelf natuurlijk ook mijn mening over en ik heb mezelf ik ook 
wel wat te enquêter uitslagen over. Maar ja, je wil van alle kanten de zaak belichten en niet van één 
kant. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van hé, dat moet je nog echt meenemen in je scriptie in je 
in dit interview van dat heb je nog echt wel gemist als je naar een nieuw onderwerp gaat zoeken.  
 

00:07:21 Respondent 9 

Ja ik, ik weet niet wat jij hebt gemist, want ik weet dat ik niet wat jij wat jij van ideeën al hebt.  
 

00:07:27 Interviewer  
Nou ja, nee, meer in deze in deze vragen zeg je van joh hè? Deze vraag zou ook, Als ik jou eens ook 
nog hebben gesteld, zeg maar in die zin.  
 

00:07:39 Respondent 9 

Nou ja. De onderwerpen waar je dus een tour omheen kan maken, of een tour of kan een project, 
Dat is misschien. Zijn er wel meer ideeën bij te bedenken, hè? Maar ja ik weet niet, je hebt nu weinig 
kader gegeven om nu de antwoorden in te geven. Je hebt heel open, heel opengehouden 
 

00:08:10 Interviewer  
Ik heb hem heel opengehouden. Ja, ik kan de 10 trends dus die ik in de enquête heb gezet naar de 
boeren, ook wel opnoemen als je zegt van joh hè, dan heb ik misschien meer een kader. 
  
00:08:25 Respondent 9 

Ja dat dat kader van wat kan je daarbinnen bedenken? Als het idee is dat je jij moet met ideeën ko-
men, toch?  
 

00:08:33 Interviewer  
Ja, nou ja, dat dat Ik heb, Ik heb. Ik heb er dus uiteindelijk 10 op een rijtje staan op het moment. Nou 
althans, ik heb er 10 In de enquête vanuit de interviews. Ik heb eerst interviews bij 5 van onze ruw-
voer deelnemers gedaan van goh hè? Waar zouden hun eventueel zeggen van joh, daar kan je in ver-
der vanuit daar en vanuit de literatuur heb ik dus uiteindelijk 10 onderwerpen. Op een rijtje gezet en 
die zijn ook meegegaan in de enquête. Nu ben ik vanuit de andere kant terug ook aan het kijken van 
hé, komt dat allemaal een beetje overeen? En en in, vanuit daar had ik de automatisering, de be-
drijfsovername en de boer-burger verbinding en daar dus ook mee de neventaken de derogatie, het 
fokkerij gedeelte, de fosfaatrechten, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het meer eiwit van ei-
gen land, de mestwetgeving, stikstof, verschillende melkstromen en daarnaast hadden ze ook nog 
een optie om anders te doen. En, daar heb ik nog een hele ja lijst uiteindelijk ook nog uitgekregen, 
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maar omdat ik de opties enigszins wilde. Ja kan moeilijker meerkeuzevraag zetten met 15 a 20 op-
ties, want dan wordt het te lang, dus dat zijn de 10 opties die ik daarin heb gegeven en voornamelijk 
komt daar heel erg de stikstof en het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar boven op het mo-
ment.  
 

00:09:59 Respondent 9 

Alleen de stikstof en zo dat doen we natuurlijk al best wel veel aan. Ja, dus als je dat in een vormpje 
wil gieten met net zoals je met de ruwvoertour doet?  
 

00:10:07 Interviewer  
Misschien wat ze überhaupt doen? Bepaalde vloeren en dergelijke.  
 

00:10:14 Respondent 9 

Ja, dan zou je van wat zijn, dat kan je per boer van wat doen ze? Wat voor een probleem lopen ze te-
genaan?  
 

00:10:25 Interviewer  
Dat is natuurlijk met gemeenschappelijk landbouwbeleid ook heel groot. Daar kan je dus nu natuur-
lijk ook zeggen. Nou ja, weet je, sommigen gaan over op een eiwitrijk gewas welke eiwitrijke gewas-
sen zijn er? Om gaan ze daarmee om? Wat zijn de kosten daarvan? Wat levert het uiteindelijk op? 
Dus dat is ja. Je kan er best wel, je kan er best wel veel mee en best wel veel kanten op, het is maar 
net wat we willen.  
 

00:10:44 Respondent 9 

Ja ja ja, maar als. We het op dezelfde manier willen doen, dus. Met een vast groepje boeren? Wat ik 
dan denk?  Dan moet je wel, ja, heel erg het afbakenen wat je wat je precies wil. Anders wordt het te 
breed.  
 

00:11:03 Interviewer  
Kan zeggen, Ik denk 5 boeren die veldbonen verbouwen bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen.  
 

00:11:12 Respondent 9 

Ja, ja, alleen blijft het interessants. Als je die steeds volgt, hè?  
 

00:11:22 Interviewer  
Geen idee, nou ja, ik denk dat het ongeveer hetzelfde is dat als je de mais volgt of dat je het gras 
volgt of dat je de uien of de aardappelen oogst volgt. Dan krijg je Natuurlijk ook alle seizoenen en 
dergelijke mee.  
 

00:11:38 Respondent 9 

Ja, maar je kan bijvoorbeeld wel verschillende eiwitgewassen doen of zo dat je niet alleen maar een-
tje hebt.  
 

00:11:44 Interviewer  
Ja nee.  
 

00:11:45 Respondent 9 

Dat was dus ja.  
 

00:11:46 Interviewer  
Of twee van ieder. Dat kan ook nog dat je wel enigszins vergelijking met elkaar kan maken, maar dat 
dat zijn allemaal details.  
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00:11:47 Respondent 9 

Ja ja, maar ik denk wel bij bijvoorbeeld bij die ruwvoertour dat dat kan elke melkveehouder zich in 
herkennen, dus Je moet wel iets zo breed opzetten dat wel de meeste zich er toe aangetrokken voe-
len.  
 

00:12:10 Interviewer  
Een goeie tip, nemen we zeker mee. Ja dat waren een beetje mijn vragen  
 

00:12:17 Respondent 9 

Oke, Oh, daar zijn we het snel doorheen, hè?  
 

00:12:19 Interviewer  
Ja, nee het is niet heel veel wat het is, maar ik wil wel graag de input ook vanuit jullie kant. Hebben, 
dat is eigenlijk voornaamste.  
 

00:12:25 Respondent 9 

En, wil je dan nog meer weten? Kun je sommige dingen niet duidelijk of zo? Ook bij mij, dan is het 
goed. 
 

00:12:28 Interviewer 

Nee eigenlijk was alles wel duidelijk en heb ik voldoen om mijn onderzoek verder te doen. 

Bedankt voor het meewerken aan dit interview.  

 

Transcriptie respondent 10 
 

00:00:00 Interviewer  
Mag ik het interview opnemen?  
 
00:00:02 Respondent 10  
Ja  
 

00:00:04 Interviewer  
Bij deze de eerste vraag en dat is misschien een beetje een hele brede vraag, maar wat is volgens u 
het beste artikel wat u ooit heeft geschreven en waarom?  
 

00:00:14 Respondent 10  
Wat het beste is? Ja, dat ligt eraan. Welke maatstaven je aanlegt of ik niets nieuwswaardige of het 
leukste of het journalistiek verantwoord meer verantwoord.  
 

00:00:22 Interviewer  
Het meest gelezen, zeg maar.  
 

00:00:24 Respondent 10  
Het meest gelezen?  
 

00:00:26 Interviewer  
En dan gaat het mij vooral eigenlijk een beetje om wat het onderwerp van dat artikel is, omdat ik 
daar op zoek naar ben.  
 

00:00:33 Respondent 10  
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Kijk hier Boerenbusiness schrijf ik een wekelijkse column. Soms een beetje in samenwerking met 
Linda. Dat heet de stikstofstemming en het dat proberen we de gebeurtenissen van de week bij el-
kaar te vegen of waar het gaat over stikstof en dat wordt, dat wordt heel goed gelezen, dus dat is ei-
genlijk niet een nieuwsbericht, maar het is een wekelijks. Nou ja, een soort vajeton bijna hè? Dus een 
wekelijks update over de stikstof wat er gebeurt aan wetgeving en andere initiatieven en waar men-
sen zich druk over maken of als er een debat is in de kamer dus.  
 

00:01:16 Interviewer  
Dus daar heel bewust voor gekozen om dat over stikstof te doen, of is het gewoon?  
 

00:01:19 Respondent 10  
Ja, omdat we omdat stikstof heel veel mensen bezighoudt in de landbouw en iedereen. En de reden 
waarom we dat doen In de vorm van een wekelijks rubriek, is dat omdat stikstof gebeurt heel veel op 
dat terrein. Het woord eigenlijk niet tot ons kernproducten. Maar we hebben we kunnen het ook, 
omdat ze zo belangrijk is voor de voor de voor de agrarische sector kunnen we het ons ook niet ver-
oorloven om het links te laten liggen. We willen ook niet elk bericht elk los bericht, een berichtje van 
maken of elke losse gebeurtenis, dus we hebben gezegd.  Nou, we gaan een wekelijks en dan  is het 
misschien ook makkelijker voor mensen om een touw aan vast te knopen, want dan worden ze een 
beetje bijgepraat. Elke week van wat er gebeurd is, kan je terugkijken en kunnen onze oude lezen.  
 

00:02:17 Interviewer  
Ja en over welke onderwerpen schrijft u het meest?  
 

00:02:21 Respondent 10  
Ik schrijf het meest over zuivel, alles wat gebeurt in de melkveehouderij en de zuivelindustrie. Daar-
naast ook voor Foodbusiness over een aantal grondstoffen zoals olies hè, dus dus de olijfolie, zonne-
bloemolie dat soort dingen. En dan nou ja, stikstof.  Dat hou ik er toch bij?  
 

00:02:50 Interviewer  
Ja, wat als we dan naar zijn want je zegt van zuivel, is er ook nog een specifiek onderdeel van zuivel 
dat je zegt van daar schrijf ik meer over?  
 

00:03:02 Respondent 10  
Wij vinden het heel belangrijk om zoveel mogelijk zakelijke informatie te brengen over de melkprij-
zen. Dus de prijs wat boeren ontvangen en ook aan wat bijvoorbeeld de prijsontwikkelingen zijn voor 
een aantal belangrijke zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, boter. Hé ook de rauwe melk die 
die verkocht wordt aan fabriek, dus dus niet wat boeren leveren contract, maar wordt los los ver-
kocht wordt. Maar of dat soort dingen,  nou dus dat?  
 

00:03:35 Interviewer  
Dat stukje.  
 

00:03:36 Respondent 10  
En, dat is onze corebusiness, hè? Zakelijke informatie.  
 

00:03:41 Interviewer  
En op welk gebied heeft u de meeste expertises dat dan ook de zuivel?  
 
00:03:44 Respondent 10  
Ja, ja  
 
00:03:50 Interviewer  
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Liggen daar ook hun interesses of zeg je van nou mijn interesses liggen ook nog wel op andere onder-
delen?  
 
00:03:54 Respondent 10  
Ik heb in principe een hele brede interesse, maar ik heb me hier de laatste jaren veel mee bezig ge-
houden. En ja, het is ook een wereldje waar je dan op een gegeven over in komt te zitten. Mensen, ik 
ken mensen, mensen kennen mij, want het begint altijd bij mensen anders dan gewoon cijfertjes op-
tikken helpt niks. Je moet de goede cijfers de goede informatie hebben en je moet het van de juiste 
personen hebben.  
 

00:04:23 Interviewer  
Logisch en u noemde net een paar onderwerpen, zeg maar.  Zuivel en food, onder andere over welke 
onderwerpen schrijft u het liefst?  
 

00:04:37 Respondent 10  
Dat maakt in feite niet zo heel veel uit als er iets interessants gebeurt op zo'n gebied, en kan een 
goed verhaal over maken, dan vind ik dat leuk.  
 

00:04:47 Interviewer  
En welke onderwerpen missen volgens u nog bij Boerenbusiness?  
 

00:04:55 Respondent 10  
Welk onderwerp je missen. Nou dat zijn meer wat Ik denk van welke informatiepakketten die wij 
aanbieden, laat ik het zo zeggen hè? Over prijsontwikkelingen en dat soort dingen daar kijk ik dan 
naar welke informatiestromen zij niet volledig of kunnen beter worden.  
 

00:05:14 Interviewer  
Dat zijn onder andere?  
 

00:05:16 Respondent 10  
Nou ja, je kunt in de zuivel kun je bijvoorbeeld. We houden de prijzen in de Nederlandse markt bij, 
ook in België, maar daar moet ik nog iets meer doen voor de biologische melk bijvoorbeeld daar wil-
len we ook met meer betere informatie hebben.  
 

00:05:36 Interviewer  
En op welk vlak zou Boerenbusiness praktische informatie nog kunnen delen dat je zegt van ja we jul-
lie kijken natuurlijk buiten de stal voornamelijk en niet in de stal, maar als we nou gaan kijken, we 
hebben Ruwvoertour gehad. Dat was wel een stukje, zeg maar in de stal. Wat zou nog een ander on-
derwerp zijn waarvan jij denkt van hé? Daar zouden wij een als bedrijf nog wel. Ja een vervanging zijn 
van, zeg maar?   
 

00:06:10 Respondent 10  
Ja de ruwvoertour is. Ja het zijn natuurlijk ook interessant, je kunt ook bijvoorbeeld de krachtvoer-
tour doen. Maar ja, dat is helaas. Dat is veel lastiger van wat is er daar allemaal te halen aan voor-
deeltjes op de de markt voor krachtvoer voor dieren , want ik denk dat veel boeren daar nog niet 
heel scherp op zijn. Ze houden wel in de gaten wat de prijzen zijn, maar ze zoeken niet. Ze shoppen 
niet echt van. Waar kan ik nou voortdurend met goedkoopste producten halen.  
 

00:06:48 Interviewer  
Nee, dat komt denk ik omdat ze bij hem voerleverancier aangesloten zitten en dat ze alleen binnen 
een voerleverancier kijken.  
 

00:06:55 Respondent 10  
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Waarom doen ze dat?  
 

00:06:57 Interviewer  
Omdat ze een adviseur hebben en die adviseert. Dat is, ja, mijn vriend heeft dan onafhankelijke advi-
seur, dus die koopt dus echt wel verschillend in en ik denk dat daar een van de weinige is die dat 
doen.  
 

00:07:09 Respondent 10  
Maar als je je als je daar zelf goed oriënteert, is dat niet veel goedkoper?  
 

00:07:14 Interviewer  
Moet je de tijd ervoor hebben?  
 

00:07:16 Respondent 10  
Dat is zo. Maar je maar je zou dat wel kunnen doen.  
 

00:07:18 Interviewer  
Ik denk dat dat ze heel veel de expertise ze leggen in de handen van een adviseur die ze vertrouwen.  
 

00:07:28 Respondent 10  
Ja, dat kan, maar je kunt ook kijken van wat is er aan voordeel te halen, hoeveel tijd kost me dat? Dus 
Je moet altijd zeggen van tijd hebben of tijd vrijmaken. Moet je afzetten tegen het voordeel wat Je 
kunt houden en als je dat zelf niet uitzoekt, dan weet je het nooit wat je laat liggen.  
 

00:07:40 Interviewer  
Ja zeker. Nee klopt, Dat is misschien iets inderdaad waar we in ons in kunnen verdiepen. En dan mijn 
laatste vraag, wat staat er volgens u in een artikel dat de lezer wil lezen? Wat bevat een artikel?  
 

00:08:03 Respondent 10  
Nou, Ik denk dat de ervaring is een beetje. Van als het gaat om boeren die willen gewoon weten waar 
ze praktisch iets mee kunnen doen, hè? Als als.  
Als er een zoveel? Bij wijze van spreken maar één keer per jaar. Iets heel zinvols te lezen denk ik van, 
ja, nou, hier heb. Ik echt mijn mijn abonnement alweer mee verdiend terugverdiend om het zo te 
zeggen, maar. Dus dat dat leg je de lat, denk ik laag he. Bij een keer per jaar. Maar je moet  die infor-
matie bieden waar ze waar ze gewoon daadwerkelijk voordeel mee hebben van waar ik niet op een 
bedrijfje.  
 

00:08:44 Interviewer  
Dus waar is er zelf iets mee kunnen?  
 

00:08:45 Respondent 10  
Ja, nou ja, dus, dus dat gaat dan vaak over prijzen informatie soms ook over juridische informatie van 
joh. Let even daarop of op subsidie of noem maar op. Kijk maar, wij schrijven eigenlijk niet over aller-
lei nieuwe subsidies die der zijn, want daar worden boeren vaak al zoveel over voorgelicht door boe-
renadviseurs of andere mensen die over de vloer komen. De boekhouder maar nou meer, de zake-
lijke informatie?  
 

00:09:15 Interviewer  
Ja, nou ja, als ik dan ga kijken naar de enquête die Ik heb gedaan, komt het GLB wel heel erg naar vo-
ren, want dat is natuurlijk nog heel nieuw. Zeg je van joh, daar zullen wij wel over kunnen schrijven, 
of zeg je van joh. Dat is echt een onderwerp, daar kunnen wij helemaal niks mee.  
 

00:09:28 Respondent 10  
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Kijk, iedereen schrijft over het GLB bewijzen in de landbouw geweest om het maar zo te zeggen, dus 
en Ik denk dat dat we daar niet speciaal onderscheidend mee zijn. En, dat is eventjes en het GLB dat 
heeft dat kind zo'n soort piek in de belangstelling en weer een dal hé. Als er weer een nieuwe update 
aankomt van het GLB dat wil Iedereen weten wat de details zijn en op een gegeven moment, weet je 
weer in dat het weer 3 a 4 jaar rustig.  
 

00:10:01 Interviewer  
Ja, logisch zijn er nog dingen waarvan je denkt van dat heb je nog gemist in je interview? Dat zou ik je 
nog heel graag mee willen geven als. Je op zoek bent naar een nieuw onderwerp.  
 

00:10:15 Respondent 10  
Ja, nou, Het is zeg maar wat.  
 

00:10:17 Interviewer  
Dingen waar ik rekening mee moet houden, bijvoorbeeld of iets dergelijks 
 

00:10:20 Respondent 10  
Bij je onderzoek? Ja, nou ja, Je kunt altijd kijken van hoe kun je het nieuwe informatiebronnen aan-
boren, hè? Want we hebben daar eigenlijk hebben we laatst al een beetje over gehad, bijvoorbeeld 
over de transactieapp, hè? Die, die wordt ook uitgerold voor melkveehouders en eigenlijk zit in die in 
de in alles wat binnenkomt of wat er over die app aan data verhoogt. Dat is dat zou zou Boerenbusi-
ness ook nog veel meer mee kunnen doen. Gaan ze ook wat doen, denk ik.  Maar er zit natuurlijk in-
formatie en je kunt de trends uithalen qua prijsontwikkelingen die je je kunt en je kunt daar ook boe-
ren mee adviseren.  
 

00:10:57 Interviewer  
Ja, dus dan zou ik een praktischer kijkje mee kunnen geven. Dankjewel voor je informatie. Kunnen we 
weer mee verder. 
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Bijlage 11 Uitkomsten enquête  
De pdf is zo ingevoegd dat door dubbel te klikken op de pagina de volledige pdf zichtbaar is.  
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Tabel 15   Onderwerpen vraag 1 t/m 4 aantal keer gekozen 

Onderwerp  Aantal vraag 1  

Vooral mee bezig 

(Maar 1 antwoord mogelijk)  

Vraag 2 

Sparren  

Vraag 3 

Delen  

Vraag 4 

Lezen  

Automatisering 18 62 80 98 

Bedrijfsovername 36 50 39 65 

Boer-Burger verbinding 24 92  86 89 

Derogatie 44 93  84 123 

Fokkerij 4 62 82 56 

Fosfaatrechten 12 29 47 99 

GLB  100 182 153 234 

Meer eiwit van eigen land 28 114 137 145 

Mestwetgeving 26 108 123 179 

Stikstof 101 202 166 185 

Verschillende melkstromen 5 29  27 48 

Anders 62 53 50 56 

 

Volledige lijst antwoorden op vraag 1 Welk onderwerp houdt u momenteel vooral bezig?  
Optie anders. 

Tabel 16  Vraag 1 

afzet van onze producten 

al bovenstaande, heeft allemaal betrekking op elkaar 

Alle onderwerpen. Kan geen keuze maken 

Alle punten 

allemaal 

allemaal eigenlijk 

alles wat er staat ben je elke dag mee bezig 

Arbeid 

Arbeidsefficentie 

Bedrijf toekomst bestendig maken. 

bedrijfsbeeindiging 

BEDRIJSVERPLAATSING 

beperken stikstofverliezen 

beregeningsverbod 

Besparing 

boerenkennis met elkaar uitwisselen 

broei in de kuil 

carriereswitch melkveehouderij naar akkerbouw. 

CO2 reductie 

de bemoeienis van de overheid 
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de regering die de boeren kapot maakt met allemaal regels 

financiering 

gesloten bedrijf 

GLB, stikstof en diergezondheid/welzijn 

grondgebonden heid 

Het is onmogelijk om in deze hectische tijd EEN onderwerp te kiezen uit deze lijst, muv bedrijfsopvol-
ging zijn alle onderwerpen aan de orde van de dag? 

Hoe dwingen wij de overheid om te stoppen met boeren te bestelen van vergunde rechten voor ren-
dabele bedrijfsvoering. Verleende vergunningen hoort de overheid en ieder te respecteren. Deze 
overheid laat  zien dat ze veehouders willen bestelen met het huidige stikstofplan van mevr Van der 
Wal. Mevrouw wees eerlijk en rechtvaardig en stop daar mee 

hoe ik het bedrijf kan afbouwen zonder dat ik bergen belasting moet betalen 

ik vindt dit lastig  1 is niet genoeg  nl eiwit eigen  land, derogatie en bedrijfsovername 

interesse 

isoleren van een 100 jaar oude boerderij 

Kostenbeheersing 

meerdere onderwerpen van het lijstje 

meerdere van bovenstaande zaken, derogatie, glb, meer eiwit van eigen land, stikstof en mestwet-
geving, de sector heeft loopt tegen al deze zaken aan en houden je bezig. 

mogelijke alternatieven voor uitkoop, i.v.m. stikstof-opgave 

Natuurinclusief 

nieuwe technieken in emissiebeperking 

O.a. Glb maar Waarom maar 1 antwoord? 

Optimaal grond gebruik 

pas melders 

pas melders legaliseren 

promotie vleesconsumptie 

regeneratief 

rendabiliteit 

rentabiliteit van innovaties, andere inkomstenbronnen als melkvee moet inkrimpen, hoe houd ik een 
rendabel bedrijf, 

Rutte zijn waanzin kabinet 

Samenwerking 

schaalvergroting 

Stikstof,Derogatie,Mest wetgeving, 

Stoppen 

stoppen 

toekomst 

Toekomst melkveehouderij 

Toekomst Pacht 

uitbreiding 

VAN ALLE ONDERWERPEN EEN BEETJE 

verduurzaming 

verduurzaming 

verhogen melkproductie 

Verwaarden van natuur en beleving 

waardestijging of-daling van landbouwgronden in de komende 5 jaar 

 

Volledige lijst antwoorden op vraag 2: Over welke onderwerpen spart u graag met andere 
melkveehouders? Optie anders. 

Tabel 17  vraag 2 

Afzet van onze producten 
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Alles wat met boeren voor en achterhuis te maken heeft 

anti-boer hetze 

Biogas plannen 

broei in de kuil 

CO2 reductie=voor bonus melkfabriek 

diergezondheid en welzijn 

Dierlijke mest tot meer waarde brengen ter vervanging van kunstmest. Het proces van primair ge-
scheiden mest optimaliseren. 

dit het zelfde als de vorige vraag 

economie 

eigen gras drogen 

eigenlijk alles 

energie 

financieren melkveehouderij 

ganzen en wolven 

gebrek aan aanpassing van beleid aan snel veranderend klimaat 

geen 

geen spart 

Gewenste service 

groen blauwe diensten verwaarden 

het ondernemen 

Het weer 

Het zoeken van de verbinding 

Hypotheekrente, andere inkomsten, hoe kom je aan subsidi 

idem 

ieder boert op zijn eigen manier, doet zijn best en hoopt op een gezonde, goedlopende werkdag; 
elke morgen weer 

Informatie voorziening over biologische productiemethode aan de burger 

intresse 

kalveropfok 

klimaat, gebruik maken van nplg 

mestverwaarding 

Niet 

niet specifiek 1 van deze onderwerpen. 

Optimaal grondverzorgingg 

Overleven als veehouders binnen nederland en de onrechtvaardige overheid. Vergunningen en toe-
zeggingen aan PAS melders hoort ieder te respecteren. De overheid is nu b 

Overschakelen 

Pachtzaken 

prijs van de kosten. 

Rentabiliteit,duurzaamheid 

roverheid 

Toekomst bestendige melkveehouderij 

totale bedrijfsvoering 

trek me eigen plan geen 1 veehouder is het zelfde 

VAN ALLES 

veevoeding 

verbreding 

verdienmodel veehouderij 

vleesvee 

Voer 

Waterschap 

weer nieuwe techniek in emissiebeperking 
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wij zijn bio dus meer in de richting van hoe het gaat in de biologische melkveebedrijven 

zie vorig antwoord 

 

Volledige lijst antwoorden op vraag 3: Welke informatie uit de praktijk deelt u graag met 
andere melkveehouders? Optie anders. 

Tabel 18 vraag 3 

alle boerenkennis 

Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering  delen 

bemesting. 

ben geen praktiserend boer meer 

ben niet zo'n deler 

Biologische landbouw 

CO2 reductie 

Dagelijkse gang van zaken 

Dagelijkse ondervinding, niet een specifiek onderwerp 

De onderzoeken die Jaap Hanegraaf en Geesje rotjers doen inzake stikstof 

Diergezondheid 

Diverse onderwerpen. 

Duurzame ontwikkelingen 

ecenomi 

economie 

Eigen energie opwekken 

eigenlijk alles 

finanieele resultaten fiscale wet en regelgeving 

geen 

Gezondheidsdoelstellingen 

Het zoeken van de verbinding. Leren De dialoog aan te gaan 

Hoe kunnen wij de derogatie weer terug krijgen en zo meer organische mest van eigen bedrijf op de 
vruchtbare landbouwgrond benutten. Zo kunnen wij ook misschien iets op kunstmest stikstof besparen. 
Dan kunnen wij als veehouders een nog grotere besparing leveren aan CO2 emmissie. Hoe dom is nu 
de overheid eigenlijk bezig? 

hoe ziet onze toekomst eruit 

idem 

intresse 

klimaat, co2 binding, nplg 

melkvee en jongvee weiden 

mestverwaarding 

natuurbeheer/weidevogels 

Niet 

niet eigen visie en plan 

niet meer maar anders boeren 

ondernemen 

optimalisatie 

Rantsoen 

Rentabiliteit,biodiversiteit,duurzaamheid 

Service naar de klant 

spreek weinig anderen 

VAN ALLES 

veevoeding 

verbreden van je bedrijf 

vergelijken van cijfers 
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vernieuwde verdienmodellen 

verschillende onderwerpen 

voeding 

weer emissiebeperking 

weet niet 

wildschade 

zorgen dat nl aan de regels ten onder gaat 

 
 

Volledige lijst antwoorden op vraag 4: Over welke onderwerpen leest u graag artikelen op 
Boerenbusiness.nl? Optie anders. 

 
Tabel 19  vraag 4 

algemeen 

alle actuele zaken 

Alle hierboven 

allemaal 

alles 

alles wel 

bedrijfsrapportage 

ben niet geabonneerd 

breed onderwerpen 

CO2 reductie 

Diergezondheid 

economie 

Economische 

Economische ontwikkelingen. 

eigenlijk alles 

financieel 

Financiële dingen 

Financiering 

grondprijsontwikkeling 

idem 

ik ben breed geïnteresseerd 

Ik lees weinig op Boerenbusiness veel artikelen afgeschermd 

Je kunt interessante artikelen vaak allen lezen als je abonnee bent 

klimaat, nplg 

Landbouw politiek 

landbouwpolitiek 

Landelijke en politieke ontwikkelingen 

lees niet veel 

Markt prijzen etc 

markt vooruitzichten 

Markt, actualiteit. 

markten 

marktinfo 

marktontwikkeling 

mechanisatie 

Meerdere onderwerpen zijn momenteel actueel 

melkprijs 

melkprijzen 
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Melkprijzen 

moe van alles 

naar het ondernemerschap van de boeren 

Niews 

Politiek 

Prijzen 

Prijzen melk stromen 

VAN ALLES 

Vanalles wat 

veel is premium, dus lees niet veel 

verbreding 

Visie en strategie 

wat interessant is 

Weggekocht worden 

weinig interessant en realistisch te lezen.. boerenbusiness praat de melkprijzen naar omlaag, de kosten 
omhoog... om al voor te sorteren, op de (gras)zaad prijzen... 't lijkt wel of ze worden betaald door de in-
dustrie! 

witte melk en verder geen gezeur 

zuivel gerelateerde onderwerpen 

Zuivel info 

 

Volledige lijst antwoorden op vraag 5: Waarom leest u artikelen van Boerenbusiness? Optie 
anders 

 
Tabel 20  vraag 5 

95% intreseert me niet te veel mainstream 

altijd boer geweest 

het nieuws van morgen 

ik lees geen artikelen 

in de hoop dat ze het voor de boer op gaan nemen 

Interesse 

Komen voorbij op google news. Als ik het interresand vind lees ik 
het 

krijg ze automatisch onder ogen 

lees niet veel 

lees te weinig door tijdgebrek 

makkelijk aangeleverd wordt 

op de hoogte blijven van wat er leeft 

Oschakelen 

toeval 

zie vorige 
 

Volledige lijst antwoorden op vraag 6 Waar staat Boerenbusiness om bekend volgens u?  
Optie anders 

 
Tabel 21  vraag 6 

afhankelijkheid 

beetje anti-coöperatieve mindset 

Duur 

erg op industriële landbouw gericht 

Info via verdienmodel 
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Jammer dat alleen de melkprijzen van Fr. Cam. voor iedereen te lezen is en die anderen 
niet 

sorry, maar ik loop niet hoog  op met de site. 

Weet niet 

zakelijk nieuws 

zie eerder 

zou  het niet weten 

 

Volledige lijst antwoorden op vraag 8: Kunt u aangeven waarom u de artikelen van de 
Ruwvoertour heeft gelezen?  Optie anders. 

 
Tabel 22  vraag 8 

? 

beneuwd wat er over gedeeld werd 

De kop Triggerde mij verder te lezen 

Ik heb geen abonnement 

interesse 

je blijft betrokken 

Omdat er een bekende uit de buurt mee deed 

 


