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Tekst en foto’s: Bouke Poelsma

Het akkerbouw- en pluimveebedrijf van familie Beijering in 
Schoonloo is sinds eind jaren negentig flink gegroeid. Het onderhoud 
aan bestaande gebouwen wordt niet vergeten. Onlangs werden 
twee bedrijfsgebouwen voorzien van een nieuw dak. Investeren én 
optimaliseren, luidt de strategie.

INVESTEREN ÉN  OPTIMALISEREN 

Op het erf van familie Beijering is het 
op deze dag in begin juni een drukte 
van belang. Het zonnetje schijnt 
volop, maar de gevolgen van de vele 
neerslag doen zich voelen. De natte 
meimaand schopt de planning van de 
akkerbouwers een beetje in de war. 
Normaalgesproken zijn de aardappelen 
rond deze tijd al lang en breed gepoot. 
Nu moet er nog 15 hectare de grond in. 
‘Het is een bijzonder voorjaar, met veel 
neerslag. Ik kan me nog herinneren dat 
we twintig jaar geleden ook te maken 
hadden met een nat voorjaar. Toen 
waren we op mijn verjaardag op 17 
juni nog aan het poten. De opbrengst 
was later nog goed ook’, vertelt de 
69-jarige Lensinus Beijering, die in de 
kantine gekscherend aangeeft dat hij 
op het bedrijf een rol als pr-man vervult: 
‘praten en rondjes rijden’.  
Even later schuift ook Jantinus Beijering 
(45) aan voor een kop koffie. De 
ondernemer maakt zich geen zorgen 
over de uitgestelde werkzaamheden. 

‘De aardappelen gaan een warme en 
vochtige grond in. Dat gaat straks snel. 
Ze trekken zo weer bij.’ 
Maatschap Beijering legt zich voor 
een groot deel toe op de teelt van 
pootgoed. Het areaal omvat 95 hectare 
pootaardappelen, van 10 verschillende 
rassen. Beijering heeft 80 hectare 
pootaardappelen op contract voor 
Averis. 
In 2010 kiest Beijering er bewust 
voor om te stoppen met de eigen 
vermeerdering van pootgoed. Het telen 
van stammen is arbeidsintensief en de 
luizendruk is hoog. ‘Ons pootgoed is nu 
afkomstig uit Noord-Groningen. Daar zit 
minder luis. De kwaliteit is goed’, geeft 
Lensinus Beijering aan. 

Beregenen in april 2020 
Dat het ene jaar het andere niet is, 
weet ook bedrijfsopvolger en HAS-
student Lennard Beijering (19). ‘Vorig 
jaar waren we op 16 april al uien aan 
het beregenen. In totaal hebben we 

in 2020 3.500 uur beregend, met 2 
haspels’, vertelt hij. De akkerbouwers 
investeerden in totaal € 160.000 in de 
twee complete haspelsets. ‘We hebben 
het voormalige melkveebedrijf van de 
buurman gekocht. Daar willen we een 
bewaarschuur voor uien bouwen’, zegt 
Jantinus Beijering.  
Door het natte voorjaar moeten de 
akkerbouwers ietwat improviseren. 
Meerdere werkzaamheden moeten 
nu in dezelfde maand worden 
uitgevoerd. De asbestdaken van twee 
akkerbouwschuren worden vervangen. 
De daken van twee kippenstallen 
krijgen lichtkoepels en intussen moeten 
er ook nog aardappelen worden 
gepoot. Jantinus Beijering maakt 
zich er niet zo druk om. Hij is wel wat 
gewend. Sinds eind jaren negentig gaat 
er bijna geen jaar voorbij zonder dat hij 
één of meerdere grote (bouw)projecten 
op zich neemt.  
 
Bouwen aan tweede tak 
Met de keuze voor vleeskuikens als 
tweede tak doen de ondernemers 
aan risicospreiding. De kippen zorgen 
bovendien voor cashflow, vertelt 
Jantinus Beijering. ‘We hebben er een 
snelle geldstroom bij, waardoor we snel 
zaken kunnen doen.’ 

Beijering vroeg in 1998 een vergunning 
aan voor twee vleeskuikenstallen. 
De akkerbouwers bewerkten op dat 
moment 120 hectare grond. Inmiddels 
is het areaal meer dan verdubbeld. De 
ondernemers ruilen veel grond met 
collega-boeren in de omgeving.  
De eerste twee kuikenstallen worden 
in 2002 in gebruik genomen. In 2016 
verdubbelt Beijering de vleeskuikentak, 
met de ingebruikname van nog twee 
stallen. De ondernemers hebben 
een vergunning voor het houden van 
168.000 vleeskuikens, maar zetten in 
werkelijkheid 120.000 kuikens op. ‘We 
leveren de zogenoemde Goed Nest Kip 
van Albert Heijn. Deze kippen groeien 
langzamer dan reguliere kuikens. 
Daarbij houden we ook minder dieren 
per vierkante meter’, legt Jantinus 
Beijering uit.  
De lagere bezetting in de stallen heeft 
als gevolg dat de ondernemers flink 
meer moeten stoken om de stallen op 
temperatuur te houden. Gemiddeld 
verstoken ze per ronde (6 rondes per 
jaar) 7.800 kuub gas, oftewel 0,065 
kuub per kuiken. Met reguliere kuikens 
is het gasverbruik 0,035 kuub per 
kuiken. ‘Met minder kuikens in de stal 
ligt de warmteproductie van de dieren 
ook lager. Dat vertaalt zich door in 
een hoger gasverbruik’, zegt Jantinus 
Beijering.  
De twee oudste stallen worden 
halverwege juni voorzien van 
lichtkoepels in de nok, zodat de 

kuikens ook in deze stallen over 
daglicht beschikken. Het aanpassen 
van de staldaken kost € 18.000 per 
stal. Vanwege de werkzaamheden 
staan de stallen een weekje langer leeg 
dan gebruikelijk.  
 
Vaste partners 
Beijering werkt graag met vaste 
partners, waarvan hij weet wat 
hij aan ze heeft. De kuikenstallen 
zijn gebouwd door de erkende 
stallenbouwer Van Pijkeren. Dit bedrijf 
plaatst ook nu de lichtkoepels. De 
bovenbouw van de akkerbouwloods 
– met kistenbewaring – is in 2014 
gezet door Middendorp Montage. 
Dit bedrijf wordt ook ingeschakeld 
voor de recente asbestsanering en 
dakrenovatie van twee bestaande 
schuren. ‘Het gevoel bij dit bedrijf 
is gewoon goed. Je kent ze en je 
weet dat het werk probleemloos 
gebeurt’, zo geeft Lensinus Beijering 
aan. Middendorp Montage verving in 
totaal 2.100 vierkante meter asbest. 
Beide schuren werden voorzien van 
sandwichpanelen. De totale kosten 
bedroegen zo’n €100.000. ‘Kijk, de 
windveren ontbreken nog. Maar het 
dak ziet er rustig en strak uit. Ik vind het 
hartstikke mooi geworden’, zo vertelt 
Jantinus Beijering, terwijl hij richting de 
oude schuur wijst.  
 
Beter Leven  
Meerdere Nederlandse supermarkten 

Familie Beijering heeft in het 
Drentse Schoonloo een agrarisch 
bedrijf met akkerbouw, pluimvee 
en zonnepanelen. Op de foto 
poseren Jantinus en Lennard 
Beijering. Hun vader en opa 
Lensinus werkt ook nog volop 
mee in het bedrijf. Marjolein 
– de vrouw van Jantinus – 
doet de administratie. Sjoerd, 
Erik en Martijn zijn de vaste 
medewerkers op het bedrijf. De 
ondernemers hebben 278 hectare 
in gebruik. Het bouwplan bestaat 
voor een belangrijk deel uit 
pootaardappelen (95 hectare). Ook 
worden er fabrieksaardappelen, 
suikerbieten, graan en uien 
verbouwd. Er zijn 120.000 
langzaam groeiende vleeskuikens. 
Die worden gehouden in 4 
stallen. Op de daken van de 
bedrijfsgebouwen liggen in totaal 
3.000 zonnepanelen. 

gaan in 2023 met hun basisassortiment 
kip over op het Beter Leven-keurmerk 
van de Dierenbescherming. Familie 
Beijering wil de komende jaren 
inspringen op deze verschuiving naar 
Beter Leven 1 ster. Dat betekent 
dat aan de vleeskuikenstallen een 
overdekte uitloop moet worden 
gebouwd, zodat de kippen over 
extra scharrelruimte beschikken en 
weersinvloeden kunnen ervaren. Voor 
de ondernemers wacht een nieuwe 
investering, die weer in de tonnen 
loopt. Investeren, optimaliseren 
en bouwen aan de toekomst; Bij 
maatschap Beijering zijn ze niet anders 
gewend.

De bovenbouw van deze akkerbouwloods met kistenbewaring is in 2014 door Middendorp 
Montage gezet. Beijering koos voor natuurlijke ventilatie en heeft daar goede ervaringen mee.

De twee regenhaspels in beeld, met 
daarachter de grote bewaarschuur.


