
 

 

Wisseling van de wacht 
 
6 Juni 2020, een dag uit het leven van Antoon en Ans Hanenberg, voormalig melkveehouders 
 
Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat boerderij leven. Antoon en Ans hebben de knop volledig 
omgezet. Geen koekalverij, maar vakantiebestemmingen is wat hen bezig houdt. Elke 3 maanden 
weer een ander land, de werelddelen worden op toerbeurt afgereisd. Van de 7 nieuwe 
wereldwonderen zijn alleen Taj Mahal en Machu Picchu nog te gaan. Terug in Nederland is er iedere 
avond een andere hobby of tijdverdrijf; kunstschilderen, fotografie, Gregoriaanse zang, overal zijn ze 
voor te porren. De boerderij op de Veluwe hebben ze heel gemakkelijk los kunnen laten. Wie had dat 
ooit verwacht? 
 
Nee… zo´n vaart zal het niet lopen. Bovenstaande hoofdrolspelers zijn zo niet opgevoed. Beide -  
opgegroeid in een boerengezin - zijn niet anders gewend dan iedere dag zorgen voor de dieren, veel 
uren maken en gewend aan 1 keer per jaar een korte vakantie, buiten het seizoen.  Maar het leven 
van Antoon en Ans gaat wel veranderen. De eerste AOW centen zijn binnen, boer senior heeft de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt!   
 
Dit gaat bij ons wat anders dan in het bedrijfsleven. Geen maandelijkse loonafdracht, maar een 
klassiek voorbeeld waarbij de boerderij zelf het pensioen vertegenwoordigt. Met name de 
landbouwgrond die mijn ouders in hun boerengeschiedenis opgebouwd hebben, is in die tientallen 
jaren meer waard geworden.  Dat maakt het verantwoord om zonder pensioen potje bij Aegon oud 
te worden.   
 
Maar er zijn ook veel parallellen. De vacature voor  Boer(in) M/V  is al menig jaar geleden geplaatst 
op het intranet van “Ons Veluwe”. Met mij en Mirjam zijn 2 geschikte kandidaten gevonden. In 
samenspraak met onze HR specialist is een loopbaantraject uitgestippeld. “Ga je eerst maar eens 
bewijzen in het bedrijfsleven”, was de boodschap. Ik vond een mooie baan bij FrieslandCampina 
Nutrifeed in de ontwikkeling van kalvermelkpoeders, met mooie reizen naar alle uithoeken van de 
wereld. 
   
Maar met de lente van 2017 in aantocht begint het echt te kriebelen. Mirjam en ik staan te popelen 
om de vacature in te vullen. Natuurlijk wordt het wennen. Geen 38-urige werkweek, 25 
vakantiedagen en 12 verschillende koffie varianten die collega’s voor je tappen. Maar er komt veel 
moois voor terug. Je eigen dag indelen, werken met dieren en in de buitenlucht maar ook altijd bezig 
met “continuous improvement”. En alle energie die je erin steekt  draagt bij aan de ontwikkeling van 
je eigen bedrijf.     
 
Hoe zit dat dan met boer senior? Wacht voor hem het beruchte zwarte gat?  
Ook dat zal zo´n vaart niet lopen. De wekker mag ‘s ochtends uit, maar de weg naar de boerderij is 
kort. En met mijn opa als lichtend voorbeeld, die op 90-jarige leeftijd nog tussen de koeien liep… De 
appel valt niet ver van boom.  
 
Naam: Martin Hanenberg  
Leeftijd: 32 jaar 
Status: getrouwd met Mirjam  
Beroep: samen met pa en ma melkveehouder aan de Veluwe in Erp 
www.facebook.com/onsveluwe 
 
Boerengeluk is… de goede zorgen voor het dier beloond zien worden.  
 
Bijschrift foto: Drie generaties melkveehouders Hanenberg. Martien (98), Antoon (65) en Martin (32)  
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