
Job Albers, 32 jaar jong, biedt, samen met broer Freek, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
dagbesteding op Doe-Boerderij An’t Hoag. Een kleinschalig gemengd bedrijf met fruit, akkerbouw, veeteelt, 
zorg en recreatie. ‘Ik zie de toekomst goed tegemoet. We willen flink uitbreiden in biologische akkerbouw; 
natuurinclusieve landbouw is een kans voor ons. Boeren en natuur horen bij elkaar.’ 

Werken op de boerderij doet ieder mens goed. Leven 
in het hier en nu. ‘De vraag naar zorg is hoog en ik 
verwacht dat die vraag blijft.’ Job is sinds 3,5 jaar boer 
op Doe-Boerderij An’t Hoag, zijn broer Freek 2 jaar. De 
boerderij is opgericht door hun vader Martien die helaas 
al is overleden. ‘Ik wilde altijd al boer worden. Ons pap 
zei ‘Ga het boeren maar eerst op een ander leren’. Dat 
heb ik ook gedaan in de breedste zin van het woord.’ Job 
volgde opleidingen tot installateur, weg- en waterbouw, 
groenopleiding en zorgbegeleider. 

Veerkrachtig landschap
Het platteland is landschap uit boerenhanden. ‘Ik zie 
kansen voor boer en natuur. Met lokale mensen en 
middelen kunnen we een veerkrachtig landschap maken 
en onderhouden. Wij kennen het gebied en de grond. Dat 
biedt kansen voor boeren.’ Voedselbossen zijn een leuk 
extra onderdeel. ‘Vaak is het oude wijn in nieuwe zakken. 
Meerdere lagen op een perceel. Dat gebeurt al eeuwen. 
De toekomst zal ons meer technieken brengen; over 10 
jaar vliegen de drones rond om de appels te plukken.’

Samenwerken
‘De gemeente als opdrachtgever, Agrarische Natuur 
Vereniging als rolverdeler en de boeren als uitvoerders. 
Zo zie ik de noodzakelijke samenwerking en zo houden 

we de noodzakelijke euro’s in de agrarische sector. We 
hebben elkaar nodig; de intensieve en extensievere 
agrarische bedrijven in de regio. Voedselvoorziening is de 
primaire taak maar daarnaast hebben wij van oudsher de 
kennis en materialen om het landschap te beheren. Die 
moeten we volop benutten.’

Zorg
De Doe-Boerderij draait op menselijk inzicht en gezond 
verstand. Afhankelijk van de individuele mogelijkheden is 
er voor iedereen wel een plek te vinden op de boerderij. 
Aanwas van cliënten is geen enkel probleem voor de Doe-
Boerderij. ‘Wij maken ons geen zorgen om de aanwas. 
De vraag is en blijft hoog. Hopelijk blijft het budget op 
peil. We zien elke dag dat het werken op de boerderij de 
mensen goed doet.’

Recreatie is ook een tak op de Doe Boerderij. ‘Tot corona 
hadden we een boerencamping. Nu zetten we in op de 
luxere kant voor verhuur van welnesshuisjes en gar-
dining: een duurzaam high class diner bij ons op het erf. 
Educatie staat ook nog op mijn wensenlijstje; kinderen 
laten zien en beleven waar het voedsel vandaan komt. 
Broodnodig nu en in de toekomst.’
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