
 

Welkom ZLTO-congres 4 april 2019 

Wim Bens, bestuursvoorzitter ZLTO 

Dames en heren, geachte minister Carola Schouten, geachte Commissaris van de Koning, Wim van 

de Donk, familie Huijbers, beste Hans. Namens het bestuur van ZLTO heet ik u allen een heel 

hartelijk welkom op dit bijzondere congres van ZLTO en op het afscheid van Hans Huijbers.  

Op verzoek van Hans hebben wij gekozen om het Congres van ZLTO letterlijk op het boerenerf te 

organiseren. Daarmee stellen wij u in de gelegenheid om de kracht van het boerenerf te ervaren 

en om u te laten zien welke kansen er op het boerenerf liggen. En om te benadrukken dat wij als 

ZLTO het verschil willen maken op het erf van de boer. De keuze voor de thuislocatie van Hans 

maakt zijn afscheid persoonlijk en geeft een inkijk in het leven van een boerenbestuurder.  

Als nieuwe voorzitter van ZLTO/NCB ben ik vereerd om jou op te volgen en onderdeel uit te mogen 

maken van de rijke geschiedenis van de boerenbond, maar ik realiseer mij ook dat ik een 

uitdagende opdracht heb aanvaard. De maatschappelijke druk op de agrarische sector blijft hoog. 

Er spelen vele ontwikkelingen, in ons land, in onze provincie en wereldwijd, die van invloed zullen 

zijn op onze sector. Ik noem er een aantal: de circulaire landbouw. De verbreding. 

Ketenversterking. De energietransitie. De klimaatverandering. Politieke verschuivingen. En dit zijn 

er maar een paar. Dat betekent, en daar zetten wij ook op in, een forse transitie van de sector. 

Verandering is niet van nu maar van alle tijden. 

Onze sector kent een breed pallet met een hoge variëteit in verschijning en wat opvalt is dat wij 

het ontzettend goed doen. Wij leveren producten met hoge kwaliteit, met de laagste footprint van 

Europa. We leveren een economische bijdrage aan Nederland waar je niet omheen kunt. En we 

hebben een aandeel in de duurzame energie, we beheren landschappen, werken aan 

biodiversiteitsherstel, houden ons bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij 

leveren een bijdrage aan het merendeel van de Global Sustainable Development Goals. En we 

kunnen nog veel beter en nog veel meer. Mits anderen met ons meedenken en -werken in de 

transitie. 

Als dé belangenbehartiger van Boeren en Tuinders in het zuiden van het land zullen wij hierin een 

gidsrol moeten vervullen. Wij zijn er in de eerste plaats voor onze boeren en tuinders. Wij zullen 

het verschil moeten maken op het boerenerf, middels advies, financieel voordeel, kennisdeling en 

het netwerk. De effecten van onze inspanningen voor het collectief, zullen zichtbaar moeten zijn 

voor de individuele boer en tuinder, om onze toegevoegde waarde te bewijzen. Op het boerenerf 

komen de vraagstukken en ook de spanningen bij elkaar. De boer mag er niet alleen voor staan en 

zal de steun in de rug van zijn of haar belangenbehartiger altijd moeten voelen. Hierin hebben wij 

een opdracht. ZLTO is een krachtige vereniging die op deze opdracht is ingericht en ik zet mij daar 

graag voor in.  

En ik zet mij graag in voor de sterke ambitie die we in samenspel met onze leden hebben 

geformuleerd, “Boeren hebben een oplossing”. Vroeger had de boer een belangrijke positie in enkel 

het produceren van voedsel. Met deze visie en ambitie laten wij zien dat de opdracht en 

verantwoordelijkheden van de boer en tuinder veel verder gaan en daarmee behouden wij een 

belangrijke positie in een breder speelveld. Met deze visie leggen we de verbinding tussen boeren 

en tuinders en de samenleving. Wij zorgen nog steeds voor voedselzekerheid. Maar we doen meer. 

Wij maken gezonde en duurzame producten, wij leveren een bijdrage aan vraagstukken rondom 

het klimaat en energietransitie en wij zijn de rentmeesters van een vitaal platteland.  

Boeren en tuinders zijn onderdeel van de samenleving en leveren met volle overtuiging hun 

bijdrage aan de vraagstukken van die samenleving. Ook al zijn die inspanningen vaak te 

onzichtbaar, ze verdienen het om gezien te worden.  

En ook hier ligt een taak voor ZLTO. En dat is geen eenvoudige rol. De feiten moeten leidend zijn. 

Steeds opnieuw zullen wij de belangen van de sector moeten afwegen tegen andere belangen in de 

samenleving. Wij zetten ons in tot het uiterste voor een “license to operate” voor de boer. Maar 

daarvoor vragen wij ook om een toekomst- en inkomensperspectief voor een modern agrarisch 

bedrijf. Dat lijkt mij een faire vraag. De boer en tuinder is historisch van grote betekenis voor het 

welvarend Nederland dat wij nu kennen. Wij zijn ervan overtuigd dat boeren en tuinders van grote 

betekenis blijven voor een welvarend Nederland. Met deze ambitie hoop ik dat wij Nederland net zo 



 

trots op de sector kunnen maken als boeren en tuinders dat op hun bedrijven en hun bijdrage zijn. 

En dat velen in de boer een partner zien, om de eigen ambities mee te realiseren. 

Want partnerschap zit in ons bloed. Vele coöperaties in ons land hebben hun oorsprong bij 

boerenbelangenorganisaties zoals ZLTO of NCB. Een belangrijk kenmerk van een coöperatie is 

samenwerken, in de gedacht van Pater van den Elsen, onze founder. Ik ben er van overtuigd dat 

oprecht kijken naar ieders belangen en samen naar oplossingen zoeken de weg is van succes. Een 

nieuw politiek klimaat, veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten zullen 

ons helpen om te slagen. Ik hoop oprecht, en daar zet ik mij voor in, dat wij met elkaar de 

verbinding gaan maken. Als coöperator blijf ik zeggen “Alleen ga je sneller en samen kom je 

verder”.  

Dames en heren. Ik wist dat ZLTO een breed netwerk had. Maar als je eenmaal binnen bent, dan 

realiseer je je dat de omvang van dat netwerk nog vele malen groter en breder is dan je vanaf de 

buitenkant ziet. Ook uw aanwezigheid hier vandaag is daar een teken van. Wat zou dat netwerk 

dat wij samen vormen, tot grootse dingen in staat zijn… 

Dames en heren, beste Hans,  

Het is vandaag niet aan mij om jou, Hans, te bedanken voor jouw inzet voor ZLTO, maar het is nu 

wel een mooi moment om jou te bedanken voor de afgelopen twee maanden waarin ik van je 

mocht leren en je beter heb leren kennen. Ik heb met verwondering en bewondering gekeken naar 

het werk van een boerennetwerk en een boerenvoorzitter. Mede door jou heb ik een goed beeld 

gekregen van het ondernemerschap en de diversiteit van de sector, de bijdrage die ondernemers 

leveren en hun kansen voor de toekomst. Hans, zeer bedankt daarvoor!  

Graag dank ik u voor uw aandacht wens ik u allen een prettig en interessant congres toe.  

 

 


