
 

 

Leden van het Kernteam 

Jan Ham Akkerbouwer in Noord-Holland 

 

In mijn overtuiging dat er in Nederland voor de akkerbouw 
sterke grenzen aan groei zijn, heb ik gekozen voor meer 
functionaliteit op ons bedrijf. De ervaringen en visie hierachter 
wil ik graag met energie en inzet verder brengen in het kernteam 
van de Boerenraad” 

 

Geert van der Veer Initiatiefnemer Herenboeren Nederland in Noord-Brabant 
 

 

Ik ben een van de initiatiefnemers achter de Boerenraad. In deze 
turbulente tijden is het noodzakelijk dat er gewerkt wordt aan 
een perspectiefvolle toekomst. Geen ad hoc dossiers, maar een 
integrale benadering die de weg vrij maakt om als ondernemer 
invulling te geven aan doelen, zowel die van jezelf als die de 
maatschappij van ons vraagt. Ik ben enorm gemotiveerd om de 
weg naar een mooie toekomst vrij te maken van hobbels en 
obstakels. 

 

Jos Verstraten Melkveehouder in Noord- Brabant 

 

 

Ik zet mij in voor de Boerenraad omdat ik vind dat wij in 
Nederland de brede diversiteit aan de manier waarop wij 
voedsel produceren moeten koesteren in plaats van dat het 
ons uit elkaar drijft. Daarvoor wil ik werken aan positiviteit. 
Aan overeenkomsten in plaats van verschillen. Aan 
oplossingen waarbij iedere boer de kans krijgt om van 
meerwaarde te zijn voor zijn omgeving en daarvoor ook 
beloond te worden. Dat proces kan een verbreding en 
versnelling gebruiken aanvullend op de inzet die er al is. 

 

Bregje Hamelynck Tuinder Community Supported Agriculture in Friesland 
 

 

Ik zet mij graag in voor de Boerenraad omdat ik denk dat we de 
boeren die graag mee willen in de slag naar verduurzaming 
kunnen inspireren met de verhalen en voorbeelden van boeren 
die daar hun eigen vorm in gevonden hebben. En omdat ik wil 
bijdragen aan het wegnemen van een aantal hobbels die deze 
verduurzaming nu in de weg staan. 

 

Hans Huibers Melkveehouder in Noord-Brabant 
 

 

Het verzorgen van dier , plant , bodem en ecosystemen kunnen 
wij boeren beter dan wie ook. Ik zet mij dan ook graag in om 
boeren in hun kracht te zetten. 
Ik wil me inzetten om de verduurzaming van de groep gangbare 
boeren, op weg naar een toekomstbestendige landbouw. 
De Boerenraad, met name de Oplossingsgroepen, kunnen 
helpen door via de 5 thema's stappen voorwaarts aan te reiken 
om op het erf tempo te maken. Daar ga ik voor! 



 

Kees van Zelderen Melkveehouder in Noord- Brabant 
 

 

Ik wil graag grenzen verkennen en grenzen verschuiven. De 
toekomst van onze landbouw vraagt andere keuzes. Iets in gang 
zetten wat we nog nooit gedaan hebben maakt blij en ik weet 
zeker dat we dat als boeren en tuinders dat kunnen. Een 
toekomst agenda bouwen met oplossingen waar de 
boerenwijsheid weer gewaardeerd word . Een platform bouwen 
met alle boeren die een bijdrage leveren aan de toekomst. 

 

Jessica Tepper Melkveehouder in Drenthe 
 

 

Als nieuwkomer en koploper in de agrarische sector, zet ik me 
graag in voor een toekomstbestendige sector, waarbij er 
ruimte is voor voedselproductie in balans met natuur. Dit doe 
ik al vanuit ons eigen bedrijf, door zichtbaar te zijn, door samen 
te werken met onderzoek- en onderwijs, door de burger te 
betrekken en te informeren. Binnen de Boerenraad verwacht ik 
de kennis en ervaring die ik binnen mijn eigen bedrijf opdoe, in 
te kunnen zetten om de transitie te helpen versnellen. Binnen 
ons bedrijf ervaar ik sterk dat er veel wél kan, maar dat het 
beleid en de gevestigde orde vaak tegenwerken. Ik geloof sterk 
dat er op inhoud veel mogelijk is, maar dat de weg om daar als 
land te komen nog veel obstakels kent die we vanuit de 
Boerenraad helpen aan te pakken.. 

 

Jan Duijndam Melkveehouder in Zuid-Holland 
 

 

Ik was met onze kinderen in gesprek dat zij meer en meer de 
leiding op ons bedrijf gaan overnemen toen de Boerenraad 
voorbij kwam. De onafhankelijke opstelling en de passie voor 
boeren sprak me enorm aan. We hebben als Boerenraad de 
vrijheid om buiten de gebaande paden te denken. Nu ik op 
mijn bedrijf meer ruimte krijg wil ik mijn opgebouwde kennis 
graag met anderen delen. Ik wil boeren helpen in te spelen op 
de grote veranderingen die gaande zijn. Ingewikkelde woorden 
horen niet bij mij. Op dat punt moeten we als Boerenraad nog 
een paar stappen zetten. Ook wil ik me inzetten voor het 
betrekken van de samenleving bij de Boerenraad. Zonder 
goede banden met de samenleving hebben wij als boeren geen 
toekomst. 

 


