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‘Wat willen burgers weten van een boer?’
Anne-MArie rops

Tjitske Ypma en haar collega Eva Oosterwe-
gel, beiden actief in de communicatie en 
journalistiek, zetten maandag bij LTO Noord 
Lemsterland circa dertig melkveehouders 
aan het denken over hun eigen bedrijf, hun 
eigen sector en hoe de burger daarnaar 
kijkt.

‘Verplaats je in burgers. Wat vinden zij 
interessant aan een melkveebedrijf? Als 
je dat weet, kun je erop inspelen en de 

verbinding leggen met burgers’, zegt Ypma. 
De agrarisch journalist met ‘melkveeroots’ 
maakt zich zorgen over de steeds groter wor-
dende kloof tussen boeren en burgers. Daar-
om heeft zij haar inleiding de titel gegeven: 
‘Wat kunnen we doen tegen het opkomende 
negatieve beeld van de melkveehouderij?’ 

Hoe ervaren de boeren dit? Voelen zij zich 
aangesproken als het over negatieve beeld-
vorming van hun sector gaat? Roept het bij 
hen negativiteit op? Er wordt weifelend gere-
ageerd. ‘Ik het gevoel dat je je constant moet 
verdedigen als melkveehouder’, klinkt het uit 
de zaal.

Als de stelling wordt opgeworpen dat het 
beeld van de melkveehouderij in de afgelo-
pen vijf jaar negatiever is geworden, dan is 
iedereen het daarmee eens. Maar dat is niet 
iets om je bij neer te leggen. ‘Je kunt zelf wat 
doen aan de beeldvorming van de melkvee-
houderij. Je hebt invloed daarop’, aldus de 
journalist. ‘Je kunt met elkaar veel bereiken.’

Draagvlak
Een goed imago is belangrijk voor politiek 

draagvlak, werkplezier, ondernemersruimte 

en de afzet van je producten. Ypma noemt als 
voorbeeld, waarvoor geen politiek draagvlak 
was, een megastal die er niet kwam omdat 
de omgeving dit niet wilde. Een positief 
voorbeeld heeft ze ook. ‘De stadsboerderij in 
Almere kreeg er 75 hectare bij en mocht een 
stal bouwen omdat de omgeving dit belang-
rijk vond.’ 

In de Tweede Kamer heeft de sector het 
niet makkelijk. De linkse partijen en de one-
issuepartijen, die allemaal minder koeien 
willen in Nederland, hebben bij de verkiezin-
gen meer stemmen gekregen dan bij de vorige 
verkiezingen. ‘En kijk ook naar de moties in 
de afgelopen tijd, zoals kalf bij de koe; die 
zijn aangenomen’, zegt de journalist. 

Wie zijn het dan die het imago van de sec-
tor beïnvloeden? ‘De politiek, actiegroepen, 
journalisten, burgers met sociale media en 
de boeren zelf.’ Door zelf activiteiten te ont-
wikkelen, passend bij de mensen die je wilt 

bereiken, draag je bij aan de beeldvorming 
van de melkveehouderij.

‘Het boerenbedrijf biedt daarvoor unieke 
kansen. Denk aan het maken van dierenfilm-
pjes via YouTube en het delen hiervan. Maak 
allemaal een YouTube-kanaal aan en plaats 

er elke maand een filmpje op. Als ieder dat 
deelt met zijn vrienden, moet je kijken wat 
een bereik je hebt. Dan sta je er als sector’, 
stelt de journalist.

‘Het persoonlijke verhaal van boeren 
krijgt in de media veel aandacht. Zoals nu 

het verplicht slachten van koeien vanwege 
de fosfaatregelgeving. Als een boer hierover 
vertelt in de krant, hoe dit hem raakt, dan 
raakt dit ook de lezer. Bedenk verder dat het 
boerenleven ‘in’ is, net als voedsel. En lokale 
productie is hip.’

Naast het inzetten van sociale media 
voor de beeldvorming en het benaderen van 
(lokale) kranten met het eigen persoonlijke 
verhaal adviseren de communicatieadviseurs 
om ‘andermans’ bijeenkomsten te bezoeken 
en activiteiten te houden op het eigen erf.

Op De fOtO met een kOe
‘Een diner in de stal, een fietsroute die 

door je stal loopt’, geeft Oosterwegel als tips. 
‘Daar creëer je veel goodwill mee. En als je 
een open dag houdt, organiseer dan dat kin-
deren op de foto kunnen met een koe. Die 
foto wordt vervolgens door de ouders weer 
gedeeld op Facebook. Dat heeft effect.’ 

Eva Oosterwegel (met bril) en Tjitske Ypma rechts van haar te midden van de leden van LTO Noord Lemsterland. Foto: Persbureau Noordoost

‘Ik heb het gevoel dat je je 
constant moet verdedigen 
als melkveehouder’

Partij voor de Dieren
‘Zelf werken aan de beeldvorming van de sector 
doe je bijvoorbeeld door het bezoeken van ander-
mans bijeenkomsten’, adviseert Tjitske Ypma de 
leden in Lemsterland. ‘Bezoek eens een Groen-
Links-debat of een filmavond van de partij voor 
de Dieren. Het kan heel leuk zijn een ander soort 
mens te ontmoeten. Wees jezelf en praat mee. Durf 
je kwetsbaar op te stellen, vertel ook over je twij-
fels. Bijvoorbeeld over wat het met jou doet dat er 
dieren naar de slacht moeten.’ een reactie uit de 
zaal: ‘We zijn allemaal dierenvrienden, hebben het 
welzijn van dieren voor ogen. Daar zit de verbin-
ding, met ieder ons eigen verhaal.’

TiTiA TiLMA

Een heftruck is een handig hulpmiddel 
op het erf. Met name in de akkerbouw en 
bloembollenteelt wordt er veel gebruik van 
gemaakt. Leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB 
en KAVB kunnen nu met korting heftrucks 
kopen of leasen.

LTO LEDEnvOORDEEL

LTO Ledenvoordeel heeft daarvoor collec-
tieve afspraken gemaakt met Heffiq. Dit 
bedrijf is exclusief dealer van het Neder-

landse merk Hyster en het merk Utilev. Heffiq 
biedt een breed pakket aan, van pallettrucks 
tot zwaar materieel zoals vorkheftrucks op 
diesel of lpg.

‘Voor de veeleisende gebruiker is het 
merk Hyster aan te raden. Hyster is een van 
de grootste producenten van heftrucks. Het is 
een kwaliteitsmerk dat werkt met hoogwaar-
dige onderdelen. Heffiq biedt voor dit A-merk 
een landelijk dekkend servicenetwerk en 
kan op locatie ondersteuning bieden als dat 

nodig is’, zegt productmanager Johan Schui-
temaker van LTO Ledenvoordeel.

‘Leden die op zoek zijn naar een simpe-
ler maar degelijke heftruck die eenvoudig in 
gebruik is, kunnen veel waar voor hun geld 
vinden bij het betaalbare merk Utilev. Heffiq 
is dealer van zowel Utiley als Hyster en kan 
onze leden daarom goed adviseren’, stelt 
Schuitemaker.

De afspraken met Heffiq zijn exclusief 
voor leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en 
de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur (KAVB). Leden krijgen 5 
procent korting.

leasen
Behalve koop van nieuwe en gebruikte 

machines, behoort leasen tot de mogelijk-
heid. De korting geldt ook op onderhoud en 
onderdelen.

Heffiq heeft vestigingen in Nijmegen, Via-
nen en Hoogeveen.

Meer informatie over het nieuwe leden-
voordeel is te vinden op www.ltoledenvoor-
deel.nl/heftrucks.

Ledenvoordeel op heftrucks
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Promotie- en informatiemateriaal over de 
agrarische sector is een goede aanvulling 
wanneer u bezoekers of schoolklassen ont-
vangt op uw bedrijf. voor open dagen op de 
boerderij is er promotiemateriaal beschik-
baar bij LTO noord. 

Voor jonge bezoekers zijn een boerderijkijkdoos, 
kleurplaten en stickervellen beschikbaar. Leden 
kunnen deze gratis in gepaste hoeveelheden 
bestellen via info@ltonoord.nl. Daarnaast stellen 
we standaardpromotiepakketten beschikbaar 
voor afdelingen van LTo noord. in dit pakket 
zitten pennen, schrijfblokken, ballonnen, kleur-
platen en informatiefolders van LTo noord.
De producenten organisatie Varkenshouderij 
(poV) verstrekt gratis pr-materiaal aan var-
kenshouders, zoals lesmateriaal en folders. 
Tevens stelt de poV de vier minuten durende 
film ‘Varkens horen bij nederland’ beschikbaar. 
Varkenshouders kunnen dit promotiemateriaal 
aanvragen door een e-mail te sturen naar info@
pov.nl. Meer informatie is te vinden op de website 
www.pov.nl.

naast het promotiemateriaal bij LTo noord is 
er op internet informatie beschikbaar die meer 
gericht is op het ontvangen van klassen op de 
boerderij. Het educatieproject ‘Met de klas de 
boer op’ heeft op www.metdeklasdeboerop.nl 
veel informatie staan en links naar onder andere 
filmpjes, lesmateriaal en websites van verschil-
lende bedrijven.

Meer Websites
op de website www.hetkleineloo.nl is ook voor 
veel sectoren lesmateriaal te vinden, dat zowel 
agrariërs als leerkrachten kunnen gebruiken. 
Voor meer promotie- en lesmateriaal kunt u ook 
terecht op onder andere www.zuivelonline.nl, 
www.overvarkens.nl, www.akkerbouwvoorjou.
nl en www.blijmeteenei.nl.

Promotie- en lesmateriaal beschikbaar bij LtO

     Dit is niet de originele foto. Vanwege copyright hebben we een eigen foto toegevoegd.


