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NETWERK BOERENKANS NOORD  

 
 

UITNODIGING 
voor de (uitgestelde) Netwerkbijeenkomst Boerenkans regio Noord 

 
Datum:  dinsdag 12 oktober 2021 

Tijd:     14.30 - 17.00 uur 

Locatie: Familie Smeenge,  De Zeegster Hoeve, Hoofdweg 62, 9483 PD Zeegse 

 

Aanmelding uiterlijk donderdag 7 oktober:  boerenkansnoord@gmail.com 

 

Het thema van de bijeenkomst is: 

 

Agrarisch Natuurbeheer in de praktijk 

 

Gastheer is  AgriPlaza Makelaars, die voor ons een 1,5 meter locatie beschikbaar heeft gesteld op 

De Zeegster Hoeve in Zeegse. 

 

De heer Smeenge zal iets vertellen over zijn vlees- en zoogkoeienbedrijf gelegen in het 

Natuurgebied het Drentse AA. Hierbij zal hij ingaan hoe hij in combinatie met het agrarisch 

natuurbeheer in dit gebied als landbouwer een verdienmodel heeft gevonden. 
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Programma: 

14.15 uur Ontvangst 

14.30 uur - Opening, door netwerkvoorzitter Erik Middelveldt; 

 - mededelingen, in te brengen agendapunten en voorstelronde. 

 Overige agendapunten: 

 - verslag van 15 oktober 2019 ; 

 - vaststellen van datum en onderwerp voor de volgende bijeenkomst; 

 - datumvoorstel: donderdag 9 maart 2022;  

- nieuw commissielid/secretaris: Bertus Stormink is gestopt met zijn 

werkzaamheden   voor Zorg om Boer en Tuinder en Netwerk Boerenkans Noord. 

Opvolger is de heer Martin Kuizenga, vrijwilliger bij ZOB. 

  

14.45 uur Over AgriPlaza Makelaars door Harry Nijborg. 

    

15.00 uur Inleiding door Jan Reinder Smeenge over het thema. 

 Aansluitend gedachtewisseling naar aanleiding van het thema en een wandeling 

door het Drentse Aa-gebied. 

 

16.30 uur Gelegenheid voor een drankje en een hapje. 

  

17.00 uur  Einde van de bijeenkomst. 

 

Wij danken Jan Reinder Smeenge voor het verzorgen van het thema en AgriPlaza Makelaars voor 

het beschikbaar stellen van de locatie en catering. 

 

Aanmelding: 

Opgave uiterlijk donderdag 7 oktober: boerenkansnoord@gmail.com 

 

Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. 

 

Graag begroeten wij u op dinsdag 12 oktober a.s. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

De netwerkcommissie van Boerenkans Netwerk Noord, 

 

Erik Middelveldt, voorzitter 

Martin Kuizenga,  secretaris (opvolger van Bertus Stormink) 

Gerty Leeuwerik, lid/penningmeester 
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Verslag  van de  Netwerkbijeenkomst Boerenkans regio Noord  
op dinsdag 15 oktober 2019 bij ABN-AMRO op TT-circuit Assen.  
 
1. Opening: Door netwerkvoorzitter Erik Middelveldt. Hij is blij met de grote opkomst met 33 

aanwezigen en heet iedereen van harte welkom. Het bijzondere van Netwerk Boerenkans 
Noord is dat we een vaste kern van aanwezigen hebben met daarnaast een wisselende groep 
belangstellenden. Aansluitend een voorstelronde langs alle aanwezigen. 
 

2. Over ABN-AMRO 

We zijn deze middag te gast in de VIP-room van ABN-AMRO bank op het TT-circuit te Assen. 

Roelof van Pijkeren is onze gastheer samen met enkele collega’s. 

Roelof bespreekt een aantal zaken waarmee ABN-AMRO actief is maar niet direct te maken 

hebben met de dagelijkse financieringspraktijk. 

 

- Verbinding Boer - Burger 

ABN-AMRO is actief betrokken bij initiatieven die de verbinding tussen boeren en burgers 

bevorderen. 

 

- Foundation 
Op jonge leeftijd ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent, is belangrijk voor 
later. Maar niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. ABN AMRO Foundation zet zich in 
voor kinderen die opgroeien in een minder kansrijke omgeving dan leeftijdsgenoten. 
Tijdens onze activiteiten komen we in actie om kinderen hun talenten en interesses te 
laten ontdekken, kennis en skills bij te brengen, en doelen te helpen bereiken. Zo maken 
we hun horizon een stukje breder. 
Om deze kinderen te bereiken, werken we onder meer samen met het 
Jeugdeducatiefonds. Dit fonds certificeert en financiert scholen met leerlingen uit 
gezinnen die niet in staat zijn om onderwijs gerelateerde kosten zelf te betalen. Denk aan 
een bril, een fiets of bijles. In nauw overleg met dit landelijke scholennetwerk stelt ABN 
AMRO Foundation ieder jaar een passend programma samen vol impactvolle activiteiten. 
 

- Agriterra 
ABN AMRO geeft medewerkers elk jaar een aantal dagen om zich in te zetten voor 
maatschappelijke initiatieven. Eén van die initiatieven is Agriterra, een Nederlandse 
stichting die advies en trainingen geeft aan agrarische coöperaties in opkomende landen. 
“In welk land je ook komt, boeren spreken dezelfde taal.” Roelof van Pijkeren heeft 
onlangs zelf actief geweest hiervoor bij een project in Afrika. 

 

 

3. Er staat een spotlight op de agrarische sector. Hoe ga je daar als agrarisch ondernemer en 

erfbetreder mee om?” 

Mediaboerin Eline Vedder neemt ons mee in de wereld van de massamedia.  Zij is een veel 

gevraagde gast in praatprogramma’s. En onlangs was ze zelf onderwerp in het programma van 

“Lubach op Zondag”. Eline geeft aan hoe moeilijk het is om je verhaal in de massamedia met 

heel veel informatie en meningen goed te presenteren en te laten overkomen. 



Pagina 4 van 4 

 

De afgelopen week heeft het  Provinciebestuur van  Drenthe mede door inspanningen van 

Statenlid Eline Vedder het Provinciale stikstofbeleid bijgesteld. Dit was een spannend proces 

achter de schermen. 

 

Een aantal aspecten worden door Eline aan de hand van haar presentatie (zie bijlage) 

besproken:  

- De pyramide van Maslow: fysiologische behoeften, zekerheid, sociale acceptatie, 

waardering en zelfontplooiing. 

- Je moet een ander proberen mee te nemen in je verhaal. Communicatie begint bij jezelf, 

je moet je kwetsbaar opstellen. 

- Een stappenplan bij een gesprek of presentatie:  met wie ben je in gesprek, hoe wil je 

overkomen en wat is je boodschap. Korte blokjes doen het beter dan lange technische 

verhalen. 

- Naast het laten zien dat je kennis van zaken hebt, is vertrouwen in de persoon en de feiten 

van groot belang. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn verschillende zaken. 

- Voor agrarisch ondernemers is de burger laten zien waar je mee bezig bent van het 

grootste belang. Dit is ook je kwetsbaar opstellen naar burgers in je omgeving. 

 

Na het beantwoorden van vragen en enige discussie wordt het thema afgesloten. 

Voorzitter Erik Middelvelds bedankt Eline Vedder van harte voor haar inbreng en dat ze in deze 

hectische boerentijden de tijd heeft weten te vinden om aanwezig te zijn. 

 

 
4. Overige agendapunten: 

- Het verslag van de bijeenkomst van 14 maart 2019 wordt vastgesteld. 
- De datum voor de volgende bijeenkomst wordt vastgesteld: dinsdag 17 maart 2020. 
- Brainstorm over een onderwerp voor de volgende bijeenkomst: 

Als onderwerp wordt door Harry de Groot (agrifirm) genoemd: Coalitie Vitale 
Varkenshouderij. 

- Monique Koopman geeft aan dat er op 1 januari 2020 een belangrijke wijziging komt van 
de BBZ-regeling voor 55-plussers. 

 
5. Rondvraag. Geen vragen 

 

6. Sluiting 

Erik Middelveldt bedankt ABN-AMRO voor de gastvrijheid en Eline Vedder voor het verzorgen 

van de inleiding. 
 

 
Bertus Stormink,  secretaris,  mede namens Erik Middelveldt en Gerty Leeuwerik. 

 

 

 


