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In dit nummer

In dit zevende nummer heeft onze redactie voor u opnieuw 
een aantal leuke artikelen samengesteld. Het zal u als lezer 
van ons Agrarisch Magazine inmiddels wel bekend zijn hoe 
de redactie tegen de land- en tuinbouwsector aan kijkt: een 
dynamische en innovatieve sector waarin van alles gebeurt en 
waarover veel interessants is te vertellen. Ook in dit nummer 
hebben wij weer getracht u daarvan een dwarsdoorsnede aan 
te bieden die daarvan een afspiegeling is. 

In het thema-artikel belichten wij de boer en tuinder vanuit 
een wellicht onverwachte hoek: de agrarische sector bepaalt 
met haar activiteiten in letterlijke zin in grote mate ons 
blikveld in het buitengebied. Zonder de inspanningen van 
de sector zou dat blikveld heel beperkt zijn en zouden we in 
dat gebied door de bomen hoofdzakelijk alleen nog maar bos 
zien.   

De Heus Brokking Koudijs in Ede staat centraal in onze 
bedrijfsreportage. Joost Belt en Loek de Lange  vertellen u 
waarom dit bedrijf zich al lang niet meer beperkt tot alleen 
de productie van veevoeders. 

In “de Case” maakt onze gastschrijver Peter Kleine ons op 
amusante wijze deelgenoot van een interessante ontmoeting 
die hij ooit met de eigenaar van een agrarisch loonbedrijf had. 
We sluiten niet uit dat de betreffende loonwerker inmiddels 
is over gegaan tot aanschaf van de Rottweiler van 30 kg 
om ongewenste experts op afstand te houden (of te laten 
achtervolgen?)    

In het artikel “Kost de Kaas het Kalf de Kop?”  laten wij u zien 
waarom een koe vier kwartieren in haar uier heeft en over 
vier spenen beschikt, terwijl er normaal gesproken maar één 
kalf per lactatie wordt geboren.  Haar uier biedt op die wijze 
voldoende ruimte voor en het kalf en de kaas.

In het “Interview met uw vakgenoot” vertelt Annemarie 
Lemmens-van Gent van ABN-AMRO Zwolle u over haar 
werkzaamheden als afdelingsmanager Schadebehandeling 
Zakelijke Verzekeringen. Ze licht haar betrokkenheid met 
de agrarische sector toe, legt uit waarom zij van mening is 
dat schaderegelen een vak is en welke kennis en kunde daarbij 
nodig is om dat vak goed uit te kunnen oefenen.

Hoofdtaak van de expert is om feiten vast te stellen en het 
geven van duidelijke antwoorden na een voorval op de vraag 
“wat is er nu eigenlijk gebeurd?” De vraag lijkt simpel, het 
antwoord daarop is dat echter lang niet altijd, zoals wij u 
zullen laten zien in het artikel “Feiten zijn feiten, of toch niet 
altijd?”. De moraal van het verhaal is hier dat de expert 
onder alle omstandigheden en tegen iedere gesprekspartner 
in zijn werk kritisch zal moeten blijven om tot de juiste 
vaststellingen te kunnen komen.

Het laatste artikel geeft in vogelvlucht een indruk van de 
risico’s die in de agrarische sector het meeste voor komen. 
Met het oog op voedselveiligheid ligt de sector natuurlijk 
figuurlijk onder een vergrootglas, maar er zijn diverse 
kenmerkende “mechanismen” te benoemen in de sector die 
schade kunnen veroorzaken. Zonder twijfel zal het artikel 
niet allesomvattend zijn, maar het geeft wel een indruk van 
de meest  in het oog springende risico’s zoals wij die vanuit de 
laatste 20 jaar tegen zijn komen. 
 
Het CL Agrarisch Magazine laat u kennismaken met voor 
u interessante aspecten uit de agrarische sector. Mocht u 
ook willen reageren naar aanleiding van de inhoud van dit 
nummer of suggesties aan willen dragen, dan kunt u gebruik 
maken van ons e-mailadres; agrarisch@cl-nl.com.

Wij wensen u weer veel leesplezier!

De redactie.  
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De aanblik die het land op een bepaalde plaats biedt, oftewel 
“het landschap”, is de resultante van het plaatselijk gebruik 
van de grond. De wijze van grondbeheer is weer afhankelijk 
van de functie die de grond vervult, denk aan bewoning, 
natuur, recreatie en landbouw. Wanneer deze functies 
langere tijd ongewijzigd blijven, ontstaan op den duur in het 
landschap karakteristieke 
kenmerken. De agrarische 
sector heeft in het 
verleden een bepalende 
rol vervuld in het ontstaan 
van die karakteristieke 
eigenschappen en vervult 
ook een grote rol in het 
behoud daarvan.

Veel mensen realiseren zich niet dat er een actieve inzet nodig 
is om een landschap te creëren en te behouden. Een landschap 
waarin mensen wonen en werken ontstaat niet door de grond 
met rust te laten, hetgeen men misschien zou verwachten. 
Wanneer grond niet actief wordt bewerkt of onderhouden, zal 
in eerste instantie spontane vergrassing ontstaan. De volgende 
fase is dat er zich onkruiden vestigen en dat er verruiging van 
de vegetatie ontstaat. Vervolgens groeien er struiken en op 
den duur – u moet dan denken aan een periode meerdere 
decennia - resteert alleen bos. Door de lichtconcurrentie 
met de bomen, zijn in die laatste fase de bodembedekkende 
planten afgestorven en 
is alle lage begroeiing 
verdwenen. Door het in 
cultuur houden van grond, 
wordt dit gefaseerde 
proces van “verbossing” 
dus belemmerd. Zonder 
de agrarische sector zou een afwisselend polderlandschap als 
bijvoorbeeld “Het Groene Hart” dus niet kunnen bestaan. 

De ruilverkavelingswet, in 1985 vervangen door de 
landinrichtingswet en de wet op de ruimtelijke ordening, 
met daarin een juridisch kader voor structuur- en 
bestemmingsplannen, bepalen op hoofdlijnen in ons land hoe 
wij met ons grondgebied om willen gaan. Zo kan “agrarisch 
grondgebruik” als bestemming vast worden gesteld. Door de 

wens om tot een efficiëntere verkaveling van landbouwgrond 
te komen, zijn in het verleden in veel gebieden kleinschalige 
landschapselementen verloren gegaan. Greppels zijn gedicht 
en watergangen zijn gedempt na aanleg van drainagesystemen. 
Karakteristieke bomensingels zijn opgeofferd om tot grotere 
aaneengesloten bewerkingseenheden te kunnen komen. 

Deze schaalvergroting in 
de landbouw heeft in veel 
gevallen geleid tot grotere en 
uniformere kavels. Om de 
draagkracht van de grond te 
verhogen en het gebruik van 
grotere en zwaardere machine 
op het land mogelijk te maken, 

is het waterpeil in veel gebieden verlaagd. De keerzijde van 
deze ontwikkelingen is geweest dat veel karakteristieke 
landschapselementen verdwenen en dat er minder variatie in 
het buitengebied is ontstaan.

Op zeker moment is in ons land het inzicht ontstaan dat onze 
flora en fauna werd verarmd door het creëren van alsmaar 
grotere en uniformere percelen en het éénzijdige beheer 
daarvan. Weidevogels horen van oudsher bij ons land, maar 
kregen het lastig om zich staande te houden. De “kritische” 
soorten als veldleeuwerik, kemphaan, watersnip en ook 
de grutto bleken niet in staat om zich aan de gewijzigde 
omstandigheden aan te passen. Plantensoorten verdwenen of 

vormden juist op ongewenste 
plaatsen een plaag. 

Om verschraling van 
biotoop tegen te gaan en 
de biodiversiteit in stand te 
houden, zijn op nationaal 

niveau veel initiatieven tot stand gebracht. Denkt u daarbij 
aan het realiseren van wildviaducten, de instelling van 
ecologische verbindingszones en financiële ondersteuning 
voor de aanleg van onbewerkte bloemen- en kruidenzones 
rond landbouwpercelen.

Ook op internationaal niveau zijn initiatieven genomen. 
Zo heeft de EU op basis van een vogel- en habitatrichtlijn 
een beleid voor behoud en herstel in het plan “Natura 

De agrarische sector als verzorger van 
ons landschap
Op de laatste VN-lijst met oppervlaktes, neemt ons land – zelfs nog achter de 
“kleine” Baltische staten - een zeer bescheiden 133e plaats in met totaal ruim 
4.152.600 ha. Ca. 20% daarvan bestaat uit water. Het resterende oppervlak bestaat 
voor bijna 57% uit cultuurgrond, derhalve grond die op één of andere wijze in 
gebruik is voor de verbouw van gewassen. De hoofdtaak van de agrarische sector 
is het in gebruik brengen en houden van deze grond in de vorm van akkerbouw, 
tuinbouw of als blijvend grasland. Daarnaast vervult deze sector echter een andere 
belangrijke taak, waar we het in dit artikel met u over willen hebben.

Veel mensen realiseren zich niet 
dat er een actieve inzet nodig is 

om een landschap te creëren 
en te behouden.

Door het agrarisch grondgebruik, 
dragen boer en tuinder bij tot 

het behoud van ons landschap.
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2000” opgesteld. Daarin is een samenhangend netwerk 
van natuurgebieden in de Europese Unie aangewezen. In 
deze gebieden vinden planten, vogels en andere dieren de 
bescherming die zij nodig hebben om de soorten in stand 
te houden en hun leefgebieden uit te breiden. Ons land telt 
inmiddels al 162 van deze Natura 2000-gebieden. Dat de 
aanpak haar vruchten afwerpt kan blijken uit de succesvolle 
herintroductie van de wolf in ons land. De aanwezigheid van 
dit roofdier zal overigens binnen de landbouw gemengde 
reactie oproepen. Akkerbouwers zullen blij zijn dat het wilde 
zwijn nu een natuurlijke vijand heeft. Houders van kleinvee 
zullen zich echter afvragen of de wolf de verleiding zal 
kunnen weerstaan om op hun schapen te jagen en - wanneer 
zou blijken dat dit niet het geval is - zich geconfronteerd zien 
met extra kosten voor beveiliging en afrastering. 

Terug naar de essentie van dit artikel: het beheer en de 
verzorging van de groene ruimte is uiteraard niet alleen 
in handen van de boer. Grote natuurgebieden, zoals het 
Lauwers-meergebied, worden extensief beheerd. Zoals in 
de inleiding al aangegeven bestaat ons land voor ca. 57% uit 
cultuurgrond. Op deze gronden is het onderhoud in handen 
van de gebruiker, ofwel de agrarische sector. Om een gunstig 
microklimaat te scheppen is een deel van dit oppervlak 
overkapt met tunnels en/of kassen. Door het agrarisch 
grondgebruik, dragen boer en tuinder bij tot het behoud van 
ons landschap. De agrarische sector heeft primair een taak 
als voedselproducent, maar bepaalt daarmee in belangrijke 
mate hoe het overgrote deel van ons land er uit ziet en in 
de toekomst uit zal blijven zien. Deze invalshoek op het 
verzorgen van het landschap is dus reden om de traditionele 
kijk op de boer en tuinder te verruimen. 
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Jullie vinden beide vast dat jullie een leuke baan hebben. 
Zie ik dat goed? 

Loek: de dynamiek is in onze sector groot. Er komen 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen op ons af. Ik doe 
binnen De Heus onderzoek gericht op het ontwikkelen 
van nog betere voeroplossingen voor onze klanten. Daar 
kan ik goed mijn creativiteit, kennis en energie in kwijt. Ik 
kom voortdurend met nieuwe behoeftes en problemen in 
aanraking waar een oplossing voor moet komen. Dat is een 
erg leuk aspect in mijn werk. Het spreekt me ook erg aan dat 
ik mij kan in zetten voor een sector met over het algemeen 
hardwerkende mensen die begaan zijn met hun bedrijf. Ik 
ben na mijn studie in Wageningen en diverse functies in de 
diervoedersector bij Brokking in dienst gekomen als hoofd 
van de landbouwkundige afdeling met verantwoordelijkheid 
voor de receptuur en de kwaliteitszorg. In 1997 is Brokking 
overgenomen door De Heus. 

Joost: ik ben nu 4 maanden in dienst bij De Heus en heb het 
bedrijf leren kennen als een enorme leuke organisatie met 
een “no nonsense” cultuur, waarin de klant en mens centraal 
staan. 

De Heus geeft als organisatie veel vrijheid aan haar mensen 
en legt ook veel verantwoordelijkheid bij haar mensen om 
datgene te doen waar ze goed in zijn. Dat geeft de mogelijkheid 
om zelf voor een groot gedeelte inhoud te geven aan je functie. 
Dat houdt ook iedereen voortdurend gemotiveerd. Dat vind 
ik zelf heel waardevol. Hiervoor heb ik bij enkele bedrijven, 
waaronder Sara Lee, Koninklijke Gazelle en C1000, diverse 
marketing- en verkoopmanagementfuncties bekleed. 

De Heus heeft zich van een éénmansbedrijf tot een groot 
en succesvol internationaal operend bedrijf ontwikkeld. 
Wat is nu volgens jullie de basis daarvan geweest?

Joost: door de klant altijd centraal te stellen. Natuurlijk 
zegt ook onze concurrentie dat ze dat doet, maar de manier 

waarop onze organisatie is ingericht heeft er toe geleid dat wij 
uitermate flexibel en slagvaardig zijn. Wij kunnen de klant 
snel bedienen met die producten en services die toegesneden 
zijn op zijn locale situatie. 

Loek: als “klant” moet je dan vooral denken aan de veehouder. 
Dat kan een familiebedrijf in Nederland zijn, maar ook een 
“backyardfarmer” in Vietnam. Ook de grote verzelfstandigde 
staatbedrijven, zoals die in de vroegere Sovjet-Unie voor 
kwamen, zijn klant bij ons. 

De Heus heeft dit jaar het predicaat “Koninklijk’ 
ontvangen en ziet dat als een stimulans om haar grenzen 
te verleggen. Waar liggen die grenzen nu en hoe denken 
jullie die op te kunnen rekken? 

Joost: Daarmee doelen we er niet alleen op dat we als bedrijf 
willen blijven groeien, door andere landen te betreden en 
omzet te verhogen. We doelen daarmee ook op het groeien in 
onze dienst- en serviceverlening naar onze klant toe. Hierin 
willen wij continu verbeteren, onze grenzen verleggen. Het 
is een metafoor die op gaat voor zowel onze groeiambities 
als de wijze waarop we die inhoud willen geven door onszelf 
voortdurend te verbeteren. 

De Heus Voeders: 
“Samen voor resultaat”.
Het bedrijf dat Hendrik Antonie de Heus in z’n eentje begon in 1911 is honderd 
jaar later uitgegroeid tot een internationaal en onder koninklijk logo opererend 
mengvoederbedrijf met meer dan 1.700 medewerkers, 28 productielocaties en 
activiteiten in meer dan 40 verschillende landen. 
Werd in 1984 nog een productie van 150.000 ton behaald, in 2010 is dat uitgegroeid 
tot meer dan 3 miljoen ton voer. De Heus blijft haar grenzen verleggen. Dat mag 
(ook) letterlijk worden opgevat, met uitbreiding van haar belangen in diverse 
landen, zoals Polen, Rusland, Vietnam en Zuid-Afrika.

Uw verslaggever sprak met Joost Belt en Loek de Lange, respectievelijk Manager 
Marketing & Corporate Communication en manager Research & Development. 
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Loek: De Heus heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
In 15 jaar is een vertienvoudiging gerealiseerd in afzet. Maar 
daaraan ligt ook een ontwikkeling ten grondslag in hoe we 
denken en vinden dat we onze klanten optimaal kunnen 
bedienen. En dat is een doorlopend proces. In die zin zijn we 
voortdurend grensverleggend bezig. 

Hoe zorgt de Heus voor een binding met haar klanten? 

Loek:Waar het op neer komt is dat we onze klant tevreden 
willen stellen. Zelfs meer dan dat. Pro-activiteit en diepgaande 
klanten- en marktkennis zijn hierin essentieel.
Door een goed product, goede kwaliteit en goede service 
helpen we de klant aan een goed resultaat. 

Joost: we gaan er steeds vanuit “waar heeft de klant nu behoefte 
aan?”. We krijgen daarmee inzicht in de uitdaging waar 
de boer voor staat en kunnen die boer dan snel en op maat 
bedienen. Het klinkt misschien heel logisch om klantgericht 
te werken, maar wij zetten ons als organisatie iedere dag 
weer in om de gewone dingen buitengewoon goed te doen. 
Daar wordt iedereen bij de Heus op gewezen en op getraind, 
want een klant heeft natuurlijk niet alleen contact met onze 
verkopers.

Loek: zo’n 20 jaar geleden hadden we een assortiment van circa 
50 verschillende voeders. Door voer als maatwerk te leveren 
hebben we nu wel duizenden verschillende voerproducten.
Iedere veehouder heeft wel eens problemen op zijn bedrijf. Wij 
proberen steeds die problemen beter en sneller op te lossen 
dan onze concurrentie en zo een binding te bewerkstelligen.

Dat betekent dan dat jullie je dus niet beperken tot het 
voer, want lang niet alle problemen zijn voer gerelateerd?

Loek: nee, we kijken ook naar de huisvesting, klimaat, 
gezondheidszorg en het totale management. Joost vult aan: 
we hebben op heel veel gebieden expertise op universitair en 

hbo-niveau, waardoor we steeds goed inzicht kunnen krijgen 
in de problemen op het bedrijf. Onze buitendienst kan binnen 
onze organisatie terugvallen op bijvoorbeeld een dierenarts en 
adviseurs op het gebied van klimaatbeheersing. Ook kunnen 
we samen met de veehouder een bedrijfsontwikkelingsplan 
opstellen en een ondernemer adviseren op het gebied van 
personeelsbeleid. 

Waar houdt de afdeling R. & D. binnen de Heus zich nu 
vooral mee bezig? 

Loek: informatie vanuit klantcontacten leidt continu 
tot nieuwe inzichten. Deze inzichten proberen wij zo 
snel en optimaal mogelijk te vertalen naar praktische 
voeroplossingen op maat. Onze afdeling R. & D. speelt 
daarin als kenniscentrum een sleutelrol. 

Een concreet voorbeeld: gezondheid speelt in de veehouderij 
een hele prominente rol. Dat is ook voor ons als bedrijf een 
centraal thema. We hebben van daaruit het “Nutribiotica-
concept” ontwikkeld. Dat heeft als doelstelling om het 
antibioticagebruik in de veehouderij te beperken. Door 
met voernutriënten vanuit natuurlijke ingrediënten de 
microbiologie in het maag-darmkanaal van het dier zo te 
sturen, dat het dier meer weerstand opbouwt en minder 
of geen antibiotica nodig zijn. Met dit concept hebben we 
bereikt dat de bedrijfsresultaten goed blijven ondanks dat er 
geen antibiotica meer aan het voer worden toegevoegd. 

Dergelijke concepten worden bij ons eerst op eigen 
proefbedrijven van De Heus getoetst. Wij investeren in 
voerinstallaties en extra voeropslag op deze bedrijven waar 
we langjarige contracten mee aan gaan. Wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van voeronderzoek worden zo 
betrouwbaar, direct en efficiënt vertaald naar de praktijk. Het 
voordeel van toetsen onder praktijkomstandigheden is dat 
het geen steriele omgeving betreft, maar dat de natuurlijke 
omstandigheden op het bedrijf van de klant zoveel mogelijk 
worden benaderd. We streven er dan ook naar om dat 
onderzoek zo dicht mogelijk bij de klant te laten plaats 
vinden. Eén van onze proefbedrijven staat bijvoorbeeld in 
Polen, dat voor ons een belangrijk afzetgebied is geworden 
vooral voor vleeskuikenvoer.

Efficiëntie, economie en duurzaamheid zijn ook altijd 
belangrijke thema in onze sector. We proberen met ons 
onderzoek de vertering te verbeteren, waardoor de dieren 
beter presteren en relatief minder mest uitscheiden. Dat is 
goed voor het dier, voor de portemonnee van de veehouder 
en voor het milieu. 

Zijn er ook nog andere manieren voor De Heus om aan 
oplossingen te komen, anders dan de voersamenstelling 
aan te passen?

Loek: je moet dan ook denken aan aard en kwaliteit van de 
gebruikte grondstoffen en de technologie. Maken we meel 
of korrels en hoe maken we die? Dat kan ook weer invloed 
hebben op de voederconversie.

We leveren ook concentraten. Dat is een bepaald kernvoer 
met vitaminen, mineralen en eiwitten, een voormengsel waar 
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de bedrijven zelf een volledig voer mee mengen op basis van 
lokaal aanwezige grondstoffen. 

Voedselveiligheid is uiteraard ook voor jullie een “hot 
issue”. Hoe zorgen jullie er voor dat je zo weinig mogelijk 
bezoek aan huis krijgt van schade-experts?

Door onze processen zo goed mogelijk te beheersen, te 
beginnen bij de inkoop en door continu de vinger aan de pols 
te houden om binnen de marges te blijven die daarvoor staan.
We spreken bijvoorbeeld heel duidelijk onze specificaties af 
en verrichten regelmatig audits bij onze leveranciers ook in 
het buitenland, om er voor te zorgen dat er een constante 
kwaliteit aan grondstoffen wordt aangeleverd. We beschikken 
in diverse landen ook over laboratoria om partijen op 
kwaliteit te kunnen controleren. Voor onze kwaliteitsborging 
zijn bijvoorbeeld via TrusQFeed, GMP+, HACCP en VIP 
garanties ingebouwd.

Zijn we in dit gesprek volgens jullie nog iets vergeten?

Loek: De veehouderij staat veel in de belangstelling, niet altijd 
op een positieve manier. Maar ik wil wel graag benadrukken 
dat wat wij hier in Nederland – een klein land met veel 
mensen en veel dieren – weten te presteren, wereldwijd met 
veel belangstelling en hier en daar misschien zelfs wel met 
enige jalousie wordt gevolgd. Het kan natuurlijk altijd nog 
beter, maar we mogen daar als sector best trots op zijn. In 
Nederland hebben wij gewoon de beste boeren van de wereld.

Joost: klantgerichtheid begint met passie en gedrevenheid. 
Dat tref je bij de Heus bij veel mensen aan.

Loek: De Heus is een bedrijf dat haar mensen de ruimte 
biedt om in vrijheid te functioneren. Die vrijheid op een 
verantwoordelijke manier dragen in een “platte” organisatie 
maakt dat we hier goed kunnen presteren. 

Links Loek de Lange, rechts Joost Belt.
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Een paar dagen later belde ik aan bij het woonhuis van 
J. Een wit geschilderde vrijstaande woning met op de 
oprit een verschrikkelijke foute oude zwarte Mercedes 
E-klasse in een AMG-uitvoering. Juist; te veel chroom 
en te grote 18-inch velgen met te brede banden. De 
dubbele chromen uitlaat maakte het plaatje compleet. 
Ik zocht tevergeefs naar de vossenstaart aan de 
binnenspiegel en belde aan. Direct nadat de voordeur 
open ging stoof een klein hondje naar buiten. Het vieze 
en luidruchtige keffertje gaf me sterk het gevoel dat ik 
wat hem betrof hier niet welkom was. Het contrast met 
de AMG was groot. “Je zou minstens een Rottweiler van 
30 kilo verwachten” schoot door me heen.

Mevrouw J. gaf mij een slap handje en nodigde mij uit om 
binnen te komen. Via de hal kwamen we in een kleine keuken 
waar op het tafeltje al een kopje klaar stond. “U lust zeker wel 
een bakje na de lange reis uit Hoogezand?” zei ze. “Hoogeveen, 
mevrouw….” antwoordde ik. “Melk en suiker alstublieft”.  
Mevrouw schonk in en zei aan dat haar man zo zou komen. 
“Hij heeft het erg druk en kan het eigenlijk niet wachten….?”. 
Ik kreeg niet de gelegenheid om haar vraag te beantwoorden 
want ze was nog niet uitgesproken of J. kwam de kleine 
keuken binnen en vulde met zijn imposante verschijning 
de ruimte. Met mijn 1,90 meter voelde ik me plotseling 
klein. J. was een beer van een vent wiens lichaam door jaren 
noeste fysieke arbeid gevormd leek tot een ‘Goliath’. De man 
zat van top tot teen onder restanten van waren bedekt met 

Belevenissen rond een vieze 
oude scheur 
(door Peter Kleine)

Op de achtergrond klonk het geluid van een John Deere en dat maakte het voeren 
van het telefoongesprek enigszins lastig. Toch lukte het om een afspraak te maken 
met J., eigenaar van het gelijknamige loonwerkerbedrijf. Het ging niet van harte….. 
J. zat midden in de bietencampagne en had eigenlijk geen tijd voor een bezoek van 
een schade-expert. “Kun je zelf niet even gaan kijken en me bellen als je het gezien 
hebt?”. Nee dus…. Met een grom verbrak J. de verbinding en ik maakte daaruit op 
dat het gesprek wat hem betrof ten einde was.
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gewassen en de keuken was in twee seconden een bende. Het 
leek hem niet te deren…. J. stak een hand in mijn richting 
en even twijfelde ik wat de consequenties zouden zijn voor 
mijn middenhandsbeentjes. De kolenschop sloot zich om 
mijn hand en tot mijn opluchting stopte de druk op het 
moment dat het pijn begon te doen .“J.” zei hij kort en nors. 
Hij wachtte mijn reactie niet af, maar brieste naar zijn vrouw 
dat hij ook “een bakje” wilde. Hij slobberde het hete vocht in 
twee teugen naar binnen.

J. was met z’n eigen tracktor tegen z’n eigen schuur aangereden 
met scheuren in het gevelmetselwerk als gevolg. De schuur 
stond op circa 10 minuten rijden van het woonhuis. J. beende 
voor mij de woning uit in 
de richting van een pick-
uptruck waar de AMG met 
gemak op geparkeerd kon 
worden. De V8 in de zwarte 
GMC kwam tot leven. 
Klaarblijkelijk was het de 
bedoeling dat ik achter J. aan 
zou rijden…… 

De schuur stond een eindje 
van de weg en op het terrein er voor stond een aantal auto’s 
geparkeerd. GTI’s, GSI’s en nog wat opgeblazen barrels. Het 
geheel leek mij een afspiegeling van het personeel van J. Mijn 
Passat leek een Maybach bij dit schroot……. De GMC kwam 
schuddend tot stilstand en J. smeet de kluisdeur van de cabine 
dicht. Hij rolde een zware Van Nelle en gezamenlijk liepen 
we in de richting van de schuur. 

“Ouwe meuk” was het eerste wat in me op kwam bij de 
aanblik van de schuur. Het pand ging duidelijk al vele jaren 
gebukt onder de elementen en 
onderhoud had het al lange 
tijd niet gehad. Rijp voor 
de container wat mij betrof. 
Geen eer aan te behalen. In 
de voorgevel zat een grote 
schuifdeur en rechts daarvan 
was in het metselwerk een recente beschadiging zichtbaar. 
Dit deel van de gevel was onder invloed van een grote kracht 
iets naar binnen gedrukt met breuken in metselwerk en het 
afschilveren van stenen tot gevolg. Toedracht en gevolgen 
leken aannemelijk. Aan de binnenzijde van dit geveldeel was 
een zelfde beeld zichtbaar en ik gaf in de richting van J. aan 
wat er mijns inziens door een aannemer hersteld diende te 
worden. J. begon onrustig heen en weer te lopen en zoog het 
laatste deel van de Van Nelle in zijn longen. 

“Er is veel meer schade Kleine….” zei hij met een geïrriteerde 
ondertoon in z’n stem. Het was duidelijk; J. begon zijn geduld 
te verliezen. Hij had zich tot dat moment klaarblijkelijk 
ingehouden, maar nu leek hij de controle over zichzelf te 
verliezen. De ware aard van deze mastodont kwam langzaam 
boven drijven. Ik ging bewust niet meer met de rug naar hem 
toe staan……

J. wees mij op een ander stuk metselwerk dat ter hoogte van 
de betonnen vloer was afgebroken. “Dat hoort er ook bij….” 
zei hij kort en zachtjes terwijl zijn ogen samenknepen. Ik 

bekeek de scheuren en zag dat allerlei ongedierte er al lange 
tijd geleden haar intrek in had genomen. De breukvlakken 
waren bedekt met spinnenwebben en insecten fecaliën. 
Behoedzaam zocht ik de juiste bewoordingen om mijn 
bevindingen aan J. kenbaar te maken. Ik hoefde niets meer te 
zeggen. Waarschijnlijk zag J. aan mijn gezicht dat ik hem niet 
geloofde. Dat was het moment dat er bij hem iets knapte. In 
zijn nek begon een ader zwaar te kloppen en de kolenschoppen 
balden zich tot mokers.  In mijn gedachten zag ik in de 
Hoogeveensche Courant de tekst van een rouwadvertentie al 
vorm krijgen: “Van ons is heengegaan na een niet te winnen 
strijd in een oude schuur, Peter Kleine”.  J. deed een stap in 
mijn richting, maar had nog net genoeg besef om te snappen 

dat het niets zou oplossen…. 
Het enige dat hij uit kon 
brengen was een zacht, maar 
dwingend uitgesproken; 
“Opdonderen!”. Ik wist dat 
als ik nu nog één woord 
tegen hem zou zeggen hij 
zou aanvallen als een T-Rex. 
Onverwacht, snel, pijnlijk en 
niet ondenkbaar…. dodelijk. 
Met een hartslag van 200 

liep ik King Kong voorbij, stapte in m’n auto en reed weg. 
“Overleefd….”ging er door me heen. In de achteruitkijkspiegel 
zag ik een bellende J.

Na een kwartiertje rijden heb ik de auto aan de kant gezet 
en heb een sigaret opgestoken. Nadat ik mezelf getrakteerd 
had op een tweede heb ik mijn opdrachtgever geïnformeerd 
over hetgeen er was voorgevallen. J. had inmiddels gebeld en 
zijn beklag gedaan over “dat ventje met die stropdas met z’n gel.. 
(censuur) over een vieze oude scheur”.

In samenwerking met onze 
opdrachtgever hebben 
wij J. kunnen bewegen 
tot het indienen van een 
herstelofferte en is de 
daadwerkelijk opgetreden 

schade vastgesteld. De vieze oude scheur is daarbij buiten 
beschouwing gebleven.

Met mijn 1,90 meter voelde ik 
me plotseling klein. J. was een 

beer van een vent wiens lichaam 
door jaren noeste fysieke 
arbeid gevormd leek tot 

een ‘Goliath’

“Van ons is heengegaan na een 
niet te winnen strijd in 

een oude schuur, Peter Kleine”.
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Misschien op het eerste gezicht een wat rare vraag, maar is 
alles wat “er aan zit” eigenlijk wel zo logisch? En dan gaat het 
niet om het wonder dat elke nieuwe wereldburger is, maar om 
zoiets als tepels bij een jongetje. Want, laten we wel wezen, 
wat heeft een man daar nu aan? Die tepels zijn alleen maar 
lastig toch? Overbodige uitstulpingen, die bij het hardlopen 
gaan schrijnen door de wrijving met het shirt (tip: eerst 
even afplakken). Gelukkig is dat in de dierenwereld anders 
geregeld. Toch…..?

Een zeug is van nature uitgerust met een hele “batterij” kleine 
tepels. Gezien de grootte van de tomen die in één worp 
gereproduceerd worden, is dat helemaal niet zo gek. Voor het 
meeste en het beste zog moet je als big wel vooraan liggen, 
maar zo heeft elk lid van de toom toch een eigen plekje. 
Moeder Natuur heeft dat wel goed voor elkaar, of toch niet? 
Ooit een koe met vier kalveren gezien?  Toch heeft iedere 
koe één uier, met maar liefst vier spenen. Toegegeven, het 
komt voor dat er bij een melkkoe een tweeling ter wereld 
komt (bij circa 1% van de geboortes) en zelfs een drieling is 
niet helemaal onmogelijk, maar vier tegelijk in één kalfbeurt 
zou toch echt voorpaginanieuws zijn. Wanneer we moderne 
technologieën als embryotransplantatie buiten beschouwing 
laten, kunnen we gerust stellen dat een melkkoe normaal al 
minimaal 5 jaar oud is wil zij voor zoveel nageslacht  kunnen 
zorgen.

U vraagt zich af waarom u nu in dit toch wat ongebruikelijke 
onderwerp verzeild bent geraakt? Welnu, in een mooie 
reportage in een gerespecteerd landelijk dagblad, werd 
onlangs verslag gedaan  van de motieven van vegetariërs, 
vleesverlaters, fruitisten 
en veganisten om 
bepaalde agrarische 
producten niet te 
consumeren. Vegetariërs, 
stond daarin, eten 
geen vlees en vis. Niets 
nieuws, maar vervolgens stond er ook “ook andere producten 
waarvoor dieren dood moeten, zoals kaas, zijn in veel gevallen 
taboe”? Drie keer opnieuw gelezen, maar het stond er echt. 
Maar kaas wordt toch van melk gemaakt en niet van de koe 
zelf ? Een koe hoeft toch niet geslacht te worden om kaas te 
maken? Hoe zit dit? was de eerste gedachte. Even verderop in 

het artikel kwam dan een uitleg. Die kwam erop neer dat een 
koe alleen melk produceert bij de geboorte van een kalf. Deze 
melk is bedoeld om het kalf op te laten groeien. Wanneer wij 
mensen een koe exploiteren om de melk, gaat dat dus ten 
koste van dat kalf, is de redenering. Oftewel, het maken van 
kaas kost het kalf de kop.

Niet om iets af te doen aan de 
motieven van een overtuigd 
vegetariër, iedereen mag wel en 
niet eten wat hij of zij zelf wil, 
maar deze redenering  lijkt toch 
wel mank te gaan. Waarom?

Van nature stopt de melkproductie bij een koe na het afkalven 
al na enkele maanden. Het kalf is dan inmiddels zo ver in haar 
ontwikkeling, dat het zelf toe kan met alleen water en vast 
voer in de vorm van voldoende ruwvoer. 

Een moderne melkkoe is echter na het afkalven probleemloos 

Kost de Kaas het Kalf de Kop?
Even onder ons voor diegenen onder u die eigen kinderen hebben: Is het u ook 
overkomen? Wat dan, vraagt u? Nou, dat je bij de geboorte van je kind onbewust 
als eerste kijkt of alles er wel aan zit zoals het hoort? Of het aantal vingertjes 
en teentjes wel klopt? Het wolkje is nog maar net ter wereld en ondergaat al 
direct de eerste ouderlijke controle. Achteraf kun je er samen als vader en moeder 
natuurlijk  hartelijk om lachen, dat dit nu je eerste reactie was. Gelukkig klopt het 
in de meeste gevallen allemaal. Aan ieder handje vijf kleine vingertjes en ieder 
voetje vijf minuscule teentjes. Het adembenemende propje is zoals het hoort, een 
mensje in het klein.

Ooit een koe met vier kalveren gezien?  
Toch heeft iedere koe één uier, 

met maar liefst vier spenen.



14    Agrarisch Magazine nr 7    

wel tien maanden lang achtereen productief, zonder opnieuw 
te hoeven afkalven. Sommige heel enthousiaste exemplaren 
moeten zelfs dan nog met droogzetters worden aangezet om 
te stoppen met de melkproductie. Een koe produceert in ons 
land gemiddeld circa 8.000 kg melk per jaar, een veelvoud van 
wat één kalf kan consumeren.   

Zolang het kalf maar 
de biest krijgt van haar 
moeder – de biest zit 
vol met noodzakelijke 
afweerstoffen voor het 
kalf – kan het zelfs 
gezond opgroeien 
met melkvervangende 
producten. Punt is, dat er 
dus veel meer melk is dan dat kalveren weg kunnen werken. 
Dat overschot aan melk kan dan zonder gewetensbezwaren 
worden gebruikt voor de productie van zuivelproducten, 
waaronder melk.

Nu hoor ik u denken, zo gemakkelijk is dat toch niet? Nee, 
inderdaad, er zit wel een addertje onder het grazige groene 
gras. Kaas is weliswaar een zeer waardevol voedingsmiddel, 
maar voor iedere 10 kilogram kaas is – afhankelijk van het 
vetgehalte - maar liefst zo’n 100 liter koemelk nodig. Kaas is 
lekker en voedzaam en bovendien veel beter houdbaar dan 

de grondstof, maar de productie is daarmee in zekere zin wel 
“melkverslindend”.  

Maar terug naar de vegetariër en het kalf. Koeien worden 
inderdaad geëxploiteerd, “uitgenut” zo u wilt. Maar het 
niet-eten van kaas, spaart geen kalveren. Heel veel kalveren 

en koeien of hun producten 
eindigen inderdaad op ons bord, 
maar dat staat los van de vraag of 
het wel of niet nuttigen van kaas 
nu zinvol is en een bijdrage levert 
aan een veilig runderbestaan.

Onze verre voorouders hebben 
zichzelf lang geleden van 
jagende nomaden ontwikkeld 

tot veehouders. Het oerrund werd circa tien duizend jaar 
geleden gedomesticeerd. Die eerste veehouders ontdekten al 
snel de mogelijkheden van het rundvee. Niet alleen voor de 
trekkracht, het vlees, het leer maar ook de melk kon worden 
benut. Weliswaar is het procédé voor kaasproductie pas aan 
het eind van de 19e eeuw ontwikkeld, maar deze vroege 
veehouders hadden al door waarom een koe vier spenen 
heeft: om zowel het eigen kalf als zijn hoeders van melk te 
voorzien. Drie van de vier kwartieren werden leeg gemolken. 
Het vierde was voor het kalf.      

Onze verre voorouders hebben zichzelf 
lang geleden van jagende nomaden 

ontwikkeld tot veehouders. 
Het oerrund werd circa tien 

duizend jaar geleden gedomesticeerd.



Agrarisch Magazine nr 7   15      

INTERVIEW   MET UW VAKGENOOT

Annemarie Lemmens-Van Lent (45) 
Afdelingsmanager Schadebehan-
deling Zakelijke Verzekeringen van 
ABN AMRO Zwolle: “schaderegelen 
is een vak”.

Annemarie, wat houdt je functie in?

Binnen ABN-AMRO hebben we een verzekeringsmakelaardij 
waar grootzakelijke klanten worden bediend. Wij zijn 
voor onze relaties de specialisten die kennis leveren bij het 
ontwerpen, opstellen en vervolgens realiseren en onderhouden 
van verzekeringscontracten. Op deze contracten kunnen 
zich uiteraard ook schadegevallen voordoen. We hebben 
een centrale schadeafdeling waar schades voor deze relaties 
worden behandeld. Ik geef leiding aan deze schadeafdeling. 

Wat moet ik verstaan onder het begrip “grootzakelijke 
klanten”? 

Dat zijn de grotere bedrijven met complexe risico’s en 
grote verzekerde belangen. De risico’s worden door ons als 

verzekeringsmakelaar geplaatst bij verzekeraars in binnen 
en/of buitenland. Als verzekeringsmakelaar stellen wij zelf 
de contracten op, stellen wij de verzekeringsvoorwaarden 
samen, verzorgen wij de premie-incasso en verzorgen wij  het 
proces van schadeafwikkeling. 

Hoe is ABN-AMRO op zakelijk  verzekeringsgebied 
georganiseerd?

We hebben 5 regiokantoren, in Amsterdam, Rotterdam, 
Eindhoven, Utrecht en Zwolle. 
Deze kantoren hebben hun eigen werkgebied en onderhouden 
rechtstreeks contact met de klant, zowel voor acquisitie als 
beheer. Vanuit Zwolle verzorgen wij landelijk en centraal de 
activiteiten als Register Makelaar in Assurantiën (RMiA).
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Wat vind jij nu het leukste onderdeel van je werk? 

Mensen onderschatten vaak hoe belangrijk schadeafhandeling 
is. Het is in feite de kern van het verzekeringsproduct. 
Verzekeren is voor veel bedrijven vaak een “non-issue” en wordt 
soms gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar als er een schade 
is moet blijken dat de klant het juiste verzekeringsproduct 
heeft aangekocht. “Dan doet de polis examen”, zeggen wij wel 
eens. Dan moet blijken dat de klant door specialisten terzijde 
wordt gestaan en dat de 
klant schadeloos wordt 
gesteld. Een schade goed 
regelen is echt een vak, dat 
je moet beheersen. 
Het substantieel bijdragen 
aan het oplossen van 
een probleem voor een 
verzekeringsrelatie, dat 
ontstaat als zich een 
schade voordoet, dat geeft ons veel voldoening. Daar doen we 
het voor. Klanttevredenheid is onze belangrijkste drijfveer. 

Hoe meten jullie dan die klanttevredenheid? 

Wanneer een schade is afgewikkeld, vragen we door middel 
van een enquête aan iedere klant wat hij van de afwikkeling 
gevonden heeft. Zo krijgen we van onze relaties directe 
terugkoppeling over de kwaliteit van onze werkzaamheden. 
Dat helpt ons ook om, waar mogelijk, de kwaliteit van de 
schadeafwikkeling te blijven verbeteren.

Wat is het lastigste in je werk?

Soms blijkt bij een schadegeval 
dat de verzekeringsportefeuille 
niet optimaal is samengesteld. 
De klant kan vergeten zijn om 
zaken door te geven of wordt 
geconfronteerd met de keuzes 
met betrekking tot zijn verzekeringen die hij in het verleden 
heeft gemaakt. Bij het afwikkelen van schade moet je het 
in beginsel doen met de polissen die afgesloten zijn en aan 
die uitgangspositie kun je op dat moment weinig meer 
veranderen.
Als een relatie bijvoorbeeld in het verleden niet gekozen 
heeft voor het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering 
en na een grote brand blijkt dat hij een jaar lang niet meer 
over zijn bedrijfspand kan beschikken, kunnen er grote 
continuïteitsproblemen ontstaan voor het verzekerde bedrijf. 
Het is dan een uitdaging om toch te proberen de betreffende 
brandschade naar tevredenheid van de klant te regelen.
Schade regelen werd in het verleden nog wel eens gezien als 
een administratief proces, maar het behelst veel meer dan dat 
alleen. Het is vooral ook een commercieel proces, waarbij 
de advisering van relaties zwaar weegt. Het managen van de 
verwachtingen die een klant heeft over de schadeafwikkeling 
en het sturen van een schadeproces is erg belangrijk, maar 
tegelijkertijd soms ook lastig. 

Heb je dan ook weer een terugkoppeling naar de rest van 
jullie organisatie?

Wij vinden dat schadeafwikkeling ook een voortdurende 
bron van productontwikkeling is. Best practices bij 
schadeafwikkeling en schadevoorbeelden communiceren 
wij ook periodiek naar de rest van onze organisatie, omdat 
praktijkvoorbeelden niet alleen leerzaam zijn, maar ook 
bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van ons 
verzekeringsadvies aan relaties.

Hoe ben je eigenlijk in dit werk terecht gekomen?

Ik kom oorspronkelijk 
uit Delft, heb rechten 
gestudeerd aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en 
ben afgestudeerd in 1989. Ik 
ben toen als trainee bij ABN-
AMRO terecht gekomen. Niet 
zozeer omdat ik bewust in de 
verzekeringsindustrie wilde 

werken, maar om werkervaring op te doen. 
Ik heb in mijn loopbaan onder andere een aantal jaren 
als verzekeringsadviseur in de publieke sector gewerkt, 
denk daarbij bijvoorbeeld aan gemeenten, hogescholen en 
universiteiten.
In 2003 had ik inmiddels twee kleine kinderen en ben ik terug 
gegaan naar een managementfunctie, met meer vaste uren op 
kantoor. Ik werd toen hoofd van de aansprakelijkheidsafdeling 
binnen onze verzekeringsmakelaardij. In 2006 is besloten 
de schadeafdelingen binnen onze verzekeringsmakelaardij 
te centraliseren. Ik ben toen afdelingsmanager 
schadebehandeling geworden.  Dat is voor mij eigenlijk wel 

een ideale combinatie: 
leiding geven, veel 
vakinhoudelijk bezig 
zijn, zeer complexe 
schaden behandelen en 
ook nog rechtstreeks 
klantcontact hebben. 

Je behandelt onder andere ook schades voor de 
mengvoederindustrie. Heb jij zelf van oorsprong iets met 
agrarisch? 

Ja, zeker wel. Veel mensen gaan naar een supermarkt en laden 
hun winkelwagen vol, eten dat op en de vuilnisman haalt de 
resten weg, zonder daar al te diepgaand over na te denken. 

Maar als er een schade is moet blijken 
dat de klant het juiste 

verzekeringsproduct heeft 
aangekocht. 

“Dan doet de polis examen”

Van een expert verwacht ik 
dat die een soort 

“helikopterfunctie” vervult.



Agrarisch Magazine nr 7   17      



18    Agrarisch Magazine nr 7    

Maar uiteindelijk is de consument het einde van een hele 
lange keten, waarin van alles en nog wat gebeurt voordat een 
artikel bij die consument terecht komt. 
Zolang er geen verstoringen in die keten zijn merkt niemand 
daar iets van, maar bij agrarische schades – en dat maakt 
ze interessant – heb je, voordat je het weet, een enorme 
vlekwerking.

Je kunt soms met een paar honderd veehouders te maken 
krijgen, naast de betrokken  supermarkten, die producten 
niet uitgeleverd krijgen. Vaktechnisch maakt dat voor een 
schadebehandelaar agrarische schades erg interessant. 

Ik ben zelf geen boerendochter maar heb wel iets met beesten. 
Mijn ouders hadden vroeger altijd honden, duiven, paarden 
en schapen en ik heb zelf, toen ik in Delft woonde, heel lang 
en op behoorlijk niveau, paard gereden.

Hoe kan het dat ABN-AMRO  relaties in de 
mengvoederindustrie aan zich weet te binden, want ik 
denk dan toch in eerste instantie aan RABO-bank? 

ABN AMRO is erg professioneel en gespecialiseerd in de 
mengvoederindustrie, hetgeen ook geldt voor de zakelijke 
verzekeringsorganisatie van ABN AMRO. Deze sector is 
een sector waar specialisatie van kennis en deskundigheid 
erg belangrijk is. Onze organisatie is er op ingericht om die 
kennis te borgen en landelijk ter beschikking te stellen. Wij 
hebben een hoge mate van sectorkennis waardoor we de grote 
agrarische relaties optimaal kunnen bedienen. We proberen 
als verzekeringsmakelaar onze kennis ook in te zetten op het 
handhaven van de verzekerbaarheid van de sector op lange 
termijn. 

Heeft aansprakelijkheid een aparte plaats bij schade 
afwikkeling?

Bij een schade blijkt vaak dat een klant niet goed weet 
wat de aansprakelijkheidsverzekering eigenlijk doet en 
hoe de schadeafwikkeling bij deze verzekering werkt. 
Klanten voelen zich vaak aansprakelijk en realiseren zich 
niet dat de verzekering in beginsel pas uitbetaalt, als ze 
ook juridisch gezien aansprakelijk zijn. Klanten hebben 
primair commerciële relaties die ze goed willen houden, 
ondanks dat er een claim is ontvangen. Dat maakt het 
afhandelen van aansprakelijkheidschaden zeker lastig, want 
je hebt als verzekeringsmakelaar een complex speelveld, dat 
je voortdurend moet blijven overzien. 

Welke ontwikkelingen zie jij op dit moment voor de 
expertise- en de verzekeringsmarkt?

Een aantal verzekeraars let erg op de kosten en heeft 
bezuinigingstrajecten ingezet. Er worden daardoor minder 
snel experts ingezet, of een schade wordt met een eenvoudiger 
expertise afgedaan. Bulkschades worden vaker afgewikkeld 
door expertisebureaus die zich hebben toegelegd op de 
onderkant van de markt of via een netwerk van reparateurs.  
Er blijft daardoor een beperkt aantal expertisebureaus over, 
dat meer gespecialiseerd is in complexe schades. 

Als makelaar zien wij nu al dat op bepaalde terreinen de 
spoeling op expertisegebied dun is. Als zich een complexe 
schade voordoet, waar meerdere partijen bij betrokken zijn, 
en één van de partijen heeft al een bekende expert benoemd, 
is het soms erg lastig om daar kwalitatief gelijkwaardige 
expert als alternatief tegenover te zetten. 

De expertisemarkt vergrijst ook en het is zaak dat er op 
tijd wordt ingezet op opvolging, want experts hebben toch 
een aantal jaren nodig om zich te ontwikkelen, totdat ze 
echt zelfstandig kunnen werken aan de bovenkant van de 
verzekeringsmarkt. 

Hoe zie jij de rol van de expert?

De expert moet onafhankelijk, deskundig en vakkundig zijn 
en over de juiste communicatieve vaardigheden beschikken. 
We hebben in beginsel niet zo veel aan een expert, die heel erg 
technisch is maar geen idee heeft hoe hij zijn verhaal aan een 
klant en andere partijen moet uitleggen. Een expert heeft ook 
een zekere “autoriteit” nodig. 

Het is ook belangrijk voor de expert dat hij vooruit denkt en 
op tijd overleg voert over zaken waarvan hij vermoedt dat die 
een probleem kunnen worden. Van een schadebehandelaar 
verwacht ik dat hij of zij de regie voert in een dossier. Van 
een expert verwacht ik dat die een soort “helikopterfunctie” 
vervult, dat hij of zij het proces van schadevaststelling kan 
overzien en, indien nodig, in staat is proactief te sturen. 

Wat doe je in je schaarse vrije tijd?

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, die behoorlijk veel 
tijd opslorpen. Daarnaast sport ik normaliter 3 x in de week, 
onder andere hardlopen.  Ik vind het belangrijk om zowel 
lichamelijk als geestelijk fit te zijn en te blijven. Ook met 
mijn kinderen probeer ik veel te wandelen en te fietsen. We 
hebben thuis vissen en een hamster, maar daarnaast heb ik 
echt te weinig tijd om er ook nog andere huisdieren op na te 
houden.

Ik heb mijn oudste dochter wel moeten beloven dat we een 
hond nemen, als ik de Staatsloterij win, helaas schiet dat nog 
niet echt op..…..

Heb je zakelijke toekomstplannen?   

Ik heb op dit moment een afwisselende en interessante baan, 
die goed past bij mijn kennis en vaardigheden, en waar ik ook 
heel zelfstandig kan werken. 
Ik geloof erg in eigen initiatief. In die zin past mijn huidige 
baan ook goed bij mijn karakter. 
Ik ben praktisch ingericht en een doener. Mijn huidige functie 
is leuk en leerzaam, waar ik elke dag van geniet. Uiteraard 
moet je altijd denken aan je eigen “employability” op langere 
termijn, maar voorlopig ben ik hier zeker wel op mijn plaats.
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Deze definiëring laat weinig ruimte voor twijfel, wat onder 
“de feiten” moet wordt verstaan. Voor de schade-expert is het 
vaststellen van de feiten (die hebben geleid tot ….) één van 
zijn belangrijkste, zo niet de belangrijkste taak in het hele 
proces van behandeling en afwikkeling van een schadegeval. 
Wanneer niet duidelijk is wat er nu eigenlijk is gebeurd, blijft 
die leemte altijd als een soort zwarte wolk boven een dossier 
hangen. Die onduidelijkheid kan zich dan weer vertalen 
in een stroperige afwikkeling en soms in een langdurige 
discussie tussen belanghebbenden tijdens de afhandeling. In 
het uiterste geval moet er zelfs worden geprocedeerd, omdat 

de feiten niet goed of niet éénduidig vastgesteld zijn. 

De beperking, die een agrarisch expert net als zijn collega’s 
van andere disciplines in zijn werk heeft, is dat hij altijd 
achteraf ten tonele verschijnt. De reden voor zijn intrede 
in een dossier is nu eenmaal dat er iets in het verleden is 
voorgevallen, waardoor schade is ontstaan. Het is aan de 
expert om zo goed en betrouwbaar mogelijk vast te stellen 
wat zich voorafgaand aan het voorval heeft voorgedaan.

De expert kan uiteraard zelf waarnemingen doen op de 

Feiten zijn feiten, of toch niet altijd?
Van Dale, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, omschrijft het begrip “feit” 
als volgt: “wat werkelijk is of heeft plaatsgevonden, gebeurtenis of omstandigheid 
waarvan de werkelijkheid of het geschied-zijn vaststaat”. Het begrip ”werkelijk’ staat 
in hetzelfde standaardwerk omschreven als “wezenlijk bestaand ofwel wezenlijk 
zijnd…..”.



20    Agrarisch Magazine nr 7    

schadelocatie, maar is vaak aangewezen op getuigenissen 
van betrokken personen. Over de waarde van dergelijke 
getuigenissen heeft (helaas op 27 april jl. overleden) 
Prof. Wagenaar in een lezing medio 2009 tijdens een 
Masterclass van ons bureau, op bijzonder boeiende 
wijze zijn theorieën ontvouwd. Tijdens het opslaan, 
bewaren en reproduceren van herinneringen kan er van 
alles mis gaan, waardoor de betrouwbaarheid van de 
getuigenis (deels) verloren gaat. 
Wanneer de expert geluk heeft, zijn er foto’s of is 
er filmmateriaal waarmee de toedracht kan worden 
gereconstrueerd. Dat er in de praktijk van een expert 
het één en ander mis kan in zijn pogingen tot het 
vaststellen van “de feiten” blijkt uit de volgende 
voorbeelden.

Elke expert kan zijn eigen werkelijkheid ervaren. Zo 
hebben wij ooit mee mogen maken dat een schade-expert, 
optredend namens een rechtsbijstandverzekeraar, een 
volledig ander feitenrelaas rapporteerde over hetzelfde 
voorval, dan wij namens de AVB-verzekeraar van de 
aangesproken partij hadden vastgesteld.
Het bleek dat deze expert op een ander moment zijn 
vaststellingen had gedaan en ook met andere personen had 
gesproken. Het gebeurt regelmatig dat verschillende experts 
in hetzelfde dossier worden benoemd. Om misverstanden 
te voorkomen, kan het 
dan wenselijk zijn dat zij 
hun eigen onderzoek met 
elkaar coördineren, zodat 
zij op hetzelfde moment 
en op gelijke wijze hun 
informatie verzamelen en 
hun waarnemingen doen. 
De discussie die over de 
interpretatie van die waarnemingen kan ontstaan (wat zie of 
hoor ik nu eigenlijk….?), kan dan ter plekke worden gevoerd.

Een tweede voorbeeld is een werknemer van een 
montagebedrijf die wij ooit spraken. Er was een schade 
ontstaan waar hij bij betrokken was. Van belang was om vast 
te stellen wat hij nu precies wel en niet had gedaan. De man 
gaf ons in een gesprek zijn feitenrelaas, hetgeen door ons 
werd opgetekend in eigen 
aantekeningen. Mede op 
grond daarvan rapporteerden 
wij onze bevindingen.
Ruim een jaar later ontvingen 
wij van dezelfde monteur 
een getekende verklaring, 
tijdens een verhoor onder ede 
afgelegd in een rechtbank. 
Tot onze verbazing gaf hij daarin een totaal ander relaas over 
zijn rol in het ontstaan van de schade.
Om een dergelijke “glijdende” getuigenis te voorkomen, 
hebben wij sindsdien verklaringen van betrokken persoon 
direct op schrift vastgelegd en laten tekenen, zodra duidelijk 
werd dat het verklaarde wel eens cruciaal zou kunnen zijn in 
het vaststellen van het gebeurde. 

Het derde en laatste voorbeeld van feiten die toch eigenlijk 

geen feiten bleken, ontlenen wij aan een bollenkweker, die een 
nieuwe bewaarschuur had laten bouwen. Tijdens de opslag 

van de waardevolle 
bollen was er iets mis 
gegaan, waardoor 
er een forse schade 
was ontstaan. De 
kweker had de 
installateur daarvoor 
aansprakelijk gesteld.

Tijdens het gesprek 
met de kweker kwam 
uiteraard aan de orde 
wat er nu volgens 
hem fout was gegaan. 
De kweker gaf aan 
dat hij de installateur 
opdracht had 
verstrekt om een klep 
op een bepaalde wijze 

te construeren, zodat hij daar een groter bedieningsgemak 
van had. Deze constructiewijze bleek de oorzaak van het 
defect aan de bewaarinstallatie. Toen wij nader ingingen op de 
motieven van de kweker voor zijn opdracht aan de installateur, 
vond hij kennelijk dat hij daarmee zelf argumenten gaf die 

zijn positie in het dossier 
ondermijnden. Terwijl wij 
zijn net afgelegde verklaring 
in ons aantekenblok 
noteerden, stond hij 
plotseling op en liep met 
enkele snelle passen op ons 
af. Met de ietwat dreigend 
uitgesproken “opdracht’ om 

direct te vergeten wat hij zojuist had gezegd, trok hij onze 
aantekeningen van het blok en verscheurde deze boven zijn 
prullenbak. Gezien deze gedragsverandering van de man en 
de toch wat “explosieve” situatie die was ontstaan, hebben 
wij het gesprek toen maar beëindigd, met de mededeling 
dat wij hem later onze vragen per brief zouden stellen, waar 
hij dan in alle rust schriftelijk op kon reageren. Terug in de 
auto hebben wij het gevoerde gesprek opnieuw zo letterlijk 

mogelijk genoteerd. In zijn 
latere brief gaf de kweker 
uiteraard een andere 
verklaring af dan zijn eerste 
mondelinge versie van het 
gebeurde.

Al deze gebeurtenissen 
bevestigen wat u natuurlijk 

al wel wist, namelijk dat belanghebbenden een eigen versie 
van een gebeurtenis in kunnen kleuren, afhankelijk van hun 
positie in een dossier. 
Onder het motto,”het hoeft niet waar te zijn, als ik er zelf 
maar in geloof ” stemmen de gereproduceerde feiten niet 
altijd overeen met de werkelijkheid. Aan de expert de taak 
om altijd kritisch om te gaan met aangeboden informatie en 
deze te wegen en te “filteren” tot de meest oorspronkelijke en 
“blanco” versie, die zo veel mogelijk recht doet aan de feiten. 

Tijdens het opslaan, bewaren en 
reproduceren van herinneringen kan 

er van alles mis gaan, waardoor de 
betrouwbaarheid van de getuigenis 

(deels) verloren gaat.

Onder het motto,”het hoeft niet 
waar te zijn, als ik er zelf maar in geloof” 

stemmen de gereproduceerde feiten 
niet altijd overeen met 

de werkelijkheid.
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Risico’s in de agrarische sector
Basis voor een verzekeringsovereenkomst is volgens art. 246 W. v. K. – naast het 
indemniteitsbeginsel – het onzekere voorval. De schadeverwekkende gebeurtenis 
is naar normale loop der dingen niet met stelligheid te verwachten. Er bestaat 
alleen een kans oftewel een risico dat er schade zal kunnen ontstaan.

In sommige gevallen is die kans wel levensgroot aanwezig. Het 
is dan eigenlijk alleen nog onzeker hoe groot de schade zal zijn. 
Denkt u maar eens aan de aannemer die van het nutsbedrijf 
opdracht krijgt om in de berm een kabel of een leiding aan te 
leggen of te vervangen. Wanneer er in die berm bomen staan 
(wat in ons land veel voor komt) is het in de meeste gevallen 
vooraf al wel duidelijk dat er bij het grondwerk schade aan 
de wortels zal ontstaan. Voor de opdrachtgever van dergelijke 
werken en de uitvoerder daarvan is het ontstaan van schade 
zelfs zo voorspelbaar dat ze in het bestek – dus voordat de 
schop de grond in gaat - maar vast overeen komen op welke 
wijze die schade zal worden begroot.

Een ander voorbeeld is de rijplaten die worden uitgelegd in 
grasland of op gazons. Er wordt daarmee wel voorkomen 
dat er verdichting van de grond ontstaat, maar het gras 
sterft zonder zonlicht al in een paar weken af. Wanneer de 
werkzaamheden langer dan die paar weken in beslag nemen 
weten partijen op voorhand dat het nodig zal zijn om een 

grondbewerking en herzaai uit te voeren en dus dat er extra 
kosten ontstaan.

Op menig schade-afdeling zal men van een collega wel 
hebben gehoord: “moet je horen, hoe is dit nu toch mogelijk?”. 
En dan volgt vaak een relaas – meermaals met een keten 
van gebeurtenissen – waarvan niemand vooraf had kunnen 
vermoeden dat dit zich op die wijze zou kunnen voordoen. 
Dat is het kenmerk van het ware “onzekere voorval”. De 
meeste schadelijke voorvallen doen zich voor in het gebied 
tussen de beide hier geschetste uitersten, het ondenkbare en 
voor de hand liggende voorval. In de agrarische sector komen 
bepaalde schademechanismen met zekere regelmaat terug. 
De onzekerheid van het voorval ligt dan opgesloten in tijd en 
plaats. In dit artikel geven wij u in vogelvlucht een indruk van 
de specifieke risico’s in die sector. 

Dieren kunnen zich onvoorspelbaar gedragen. Niet alleen in 
hun gedrag naar mensen maar ook naar elkaar. Paarden kunnen 
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flink uithalen met hun achterbenen. Vaak komt dat niet voort 
uit agressie maar uit angst. Honden zijn nieuwsgierig en 
beschikken over een uitstekend reukvermogen. Ooit hebben 
we een schade mogen behandelen van een pluimveehouder 
nadat een hond van een kennis bij de hennen in de stal terecht 
was gekomen. Het pluimvee was opgestoven en op een hoop 
in een hoek terecht gekomen. De dieren onderin de hoop 
hadden dat niet overleefd. Honden en schapen zijn ook een 
slechte combinatie. Schapen lijken met hun vluchtgedrag een 
hond uit te nodigen om te gaan jagen. Honden ontsnappen 
ook regelmatig aan de controle van hun eigenaar, bijvoorbeeld 
omdat ze een wildgeur oppikken. 

In de intensieve veehouderij worden varkens, kalveren of 
hennen in een gesloten omgeving gehouden, waarbij zij 
afhankelijk zijn van ventilatie. Met enige regelmatig behandelen 
wij schadegevallen waarbij 
die ventilatie door een 
technische storing is 
stilgevallen en dit te laat 
is opgemerkt. Opvallend 
is dan dat vaak de grootste 
dieren – waarvan men zou 
vermoeden dat die het 
sterkst zijn – als eerste sterven omdat deze naar verhouding 
meer zuurstof nodig hebben. 

In de akkerbouw zien we ieder jaar de spuitschades, waarbij 
gewasbeschermingsmiddelen overwaaien naar het gewas van 
de buren. ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat zijn vanuit het 
oogpunt van windluwte de beste uren om te spuiten, maar 
de loonbedrijven hebben hun personeel beschikbaar tussen 
7.00 en 17.00 uur. Vaak wordt dan maar het risico genomen. 
Op een gegeven moment “moet’ er worden gespoten want 
het onkruid, de schimmel of de insectenplaag groeit immers 
wel door. Waterschades hebben in het groeiseizoen ook grote 
gevolgen. De akkerbouwer heeft tussen het zaaien of planten 
en de oogst nogal wat kapitaal 
op het land staan en sommige 
gewassen sterven al af wanneer 
ze langer dan 24 uur met hun 
wortels in het water staan. 

In de melkveehouderij is het 
automatisch melk systeem (de 
melkrobot) al meerdere jaren 
ingeburgerd. In de eerste jaren 
van de introductie daarvan 
verdrongen de diverse producenten zich in de markt. Het 
leek wel alsof ze bevreesd waren de slag te missen wanneer een 
concurrent eerder de robot voor de praktijk beschikbaar had. 
Gevolg was dat veel producenten met een nog niet volledig 
uitontwikkeld ontwerp op de markt kwamen, waaraan nog 
veel te verbeteren viel. De eerste gebruikers van de robot 
waren niet alleen trendsetters maar ook testbedrijven, die 
daar pas na de aanschaf en tegen wil en dank achter kwamen. 

Een risico dat zich in de melkveehouderij ook regelmatig 
verwezenlijkt is de melk die voor verdere verwerking 
ongeschikt raakt omdat bij een van de leverende boeren melk 
met antibiotica in de tank terecht is gekomen. Uierontsteking 
komt veel voor en een lakterende koe moet wel worden 

gemolken om haar aan de melk te houden. Bij het gescheiden 
houden van “penicillinemelk” gaat nog wel eens iets mis. 
         
De tuinbouw staat bekend als een dynamische bedrijfstak, 
waarin technische veranderingen elkaar snel opvolgen. 
Veranderingen die vooral voortvloeien uit schaalvergroting. 
Waarin het risico van de tuinbouw zich van andere 
sectoren onderscheidt is de toegevoegde waarde aan een 
productiemiddel. Door een tuinder wordt normaliter een 
opbrengst nagestreefd van minimaal EUR 45,00/m2. Dit komt 
overeen met een bedrag van EUR 450.000,00/ha. Dit betekent 
dat een calamiteit in deze sector tot een omvangrijk verlies 
kan leiden. Het gebruik van een afwijkend productiemiddel, 
bijvoorbeeld een meststof of een onjuiste toepassing van 
een gewasbeschermingsmiddel kan in de tuinbouw grote 
financiële gevolgen hebben. Belanghebbenden zijn zich 

daar niet altijd van bewust. 
Risicobeheersing behoort 
op elk tuinbouwbedrijf 
een onderwerp te zijn waar 
aandacht aan wordt besteed.

Een ander voorbeeld daarvan 
is voedselveiligheid. Bij 

voedselproducenten is hygiëne steeds belangrijker, niet in de 
laatste plaats om ook pathogene organismen die schadelijk 
zijn voor de planten zelf, te weren. Of het voorkomen dat 
residu op het product achterblijft. Voorkomen dat de MRL 
(maximum residu level) wordt overschreden. De recente 
hectiek rond de EHEC bacterie toont aan hoe kwetsbaar de 
producent en risicodragers zijn.

Door schaalvergroting nemen financiële belangen toe en 
daarmee bij een calamiteit ook de omvang van schade. Dat 
betekent niet dat de sector zich ten opzichte van andere 
sectoren nadelig onderscheidt. Schaalvergroting gaat 
steevast gepaard met een verdergaande automatisering. 

De productieprocessen 
worden volledig gestuurd. 
Productiesystemen zijn 
beveiligd waarmee bij een 
normaal gebruik geen 
schade behoeft te ontstaan.

Een nimmer uit te sluiten 
risico is de menselijk 
fout. Op het moment dat 
een persoon een onjuiste 

handeling verricht of iets nalaat zal steeds een schade kunnen 
ontstaan. Het is een risico dat op elke moment en op elke 
plaats in de keten zal blijven bestaan.

Opvallend is dan dat vaak de 
grootste dieren – waarvan men 

zou vermoeden dat die het sterkst zijn – 
als eerste sterven omdat 

deze naar verhouding meer 
zuurstof nodig hebben.

Waarin het risico van de tuinbouw 
zich van andere sectoren 

onderscheidt is de toegevoegde 
waarde aan een productiemiddel.



Agrarisch Magazine nr 7   23      



24    Agrarisch Magazine nr 7    

Het CL Agrarisch Magazine is een uitgave van Cunningham Lindsey.  
 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?  
Kijk dan op www.cunninghamlindsey.nl  
of  stuur een e-mail naar info@cl-nl.com 

 


