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Organiseren samen op maandag 2 oktober 2017 om 20:00 uur 

 
een openbare avond met als onderwerp: 

  

Boer zijn, boer blijven! 
Naar een houdbare agrarische sector in 2025 

 
in De Radstake, Twenteroute 8, 7055 BE  Heelweg 

 
De agrarische sector heeft het moeilijk. De kranten staan er vol van. Melkveehouders, varkenshou-
ders, kippenboeren, geitenboeren, allemaal hebben ze hun problemen. De (te) snel wisselende regel-
geving, veeziekten en mede als gevolg daarvan de financiële problemen veroorzaken veel stress. 
Stress, die ook gevolgen heeft voor de gezinnen. 
 

Sommige gemeenten zijn al bezig om hieraan te werken. Andere zijn bezig met de voorbereidingen, 
maar het is uiteindelijk de agrariër die bepaalt wat er gebeurt. 
 

Bestuursleden van het CDA Regio Achterhoek en de LTO Noord afd. West Achterhoek vinden deze 
ontwikkelingen dusdanig zorgelijk dat ze hierover een gezamenlijk avond willen organiseren. Dit is 
gelukt en we hebben drie aansprekende mensen bereid gevonden om niet alleen hun visie op de hui-
dige situatie te willen geven, maar ook verder te willen kijken.  
 

De inleiders voor deze avond zijn: 
 

 

Jaco Geurts 
 
Tweede Kamerlid voor het CDA sinds 20 september 2012. 
Hij was eigenaar van een varkenshouderij in Voorthuizen. Tevens was hij 
fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Barneveld. Jaco is 
woordvoerder land- en tuinbouw, natuur, plattelandsbeleid en krimpgebie-
den, water en (landbouw)milieu.  
Hij is voorzitter van de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst. 
 

 
 

Ruud Huirne 
 
Directeur Food & Agri Nederland binnen Rabobank Nederland. Hier houdt hij 
zich bezig met de strategie, financiering en risicomanagement van individue-
le agrarische bedrijven in alle sectoren, inclusief de (intensieve) veehouderij, 
akkerbouw en tuinbouw, alsmede met de MKB-food bedrijven. 
Tevens is hij nog verbonden aan de Wageningen Universiteit als bijzonder 
hoogleraar coöperatief ondernemerschap. 
 

 
Paulien Hogenkamp 
 
Werkt o.a. als coach in de agrarische sector. Daarin begeleidt ze boeren in 
hun persoonlijke ontwikkeling. Ze doet dit via individuele coaching, media-
tion en workshops. Ze helpt mensen om “de kop” leeg te krijgen, waardoor 
er weer ruimte komt voor creatieve ideeën, constructieve gesprekken met 
de omgeving en concrete stappen richting een duurzame, rendabele en zelf-
sturende toekomst. Met als belangrijkste uitgangspunt dat de oplossing in de 
mens zelf zit. 
 

  

Na de inleidingen is er een korte pauze, waarin u een kopje koffie of thee kunt drinken en waarin u uw 
vragen kunt formuleren. Daarna krijgt u volop de tijd uw vragen op de inleiders af te vuren. 
 

Deze avond is openbaar en niet alleen bedoeld voor de leden van het CDA of de LTO. Neemt u daarom 
uw buurman en/of buurvrouw mee, als zij in dit onderwerp zijn geïnteresseerd.  
 

U bent van harte welkom. 
 
Namens het CDA Regio Achterhoek 
Henk Maalderink, voorzitter 
 
Namens de LTO Noord 
Bert Sloetjes, bestuurslid  


