
  

IN GESPREK MET ... 
HEIN VAN 
SCHOOTEN

In het buitengebied van de gemeente Zwolle zijn in de afgelopen decennia veel boerenbedrijven verdwenen, 
onder meer door stadsuitbreiding in Zwolle-Zuid en Stadshagen. In Windesheim zijn er nog een paar, in Herfte, 
in Wijthmen, in de buurt van de Sekdoorn en aan de noordrand van Zwolle zijn nog boeren actief. 
In buurtschappen als Spoolde, Schelle en Oldeneel zijn de percelen te klein om rendabel te kunnen boeren. 

interview

Wij zijn deze keer op bezoek bij Hein van Schooten (41). Samen met zijn vrouw en 

4 dochters woont hij aan de rand van Windesheim, dichtbij de molen en de afslag 

naar Lierderholthuis. De jongste twee dochters zijn net naar bed gebracht, maar na 

een tijdje komen ze toch even nieuwsgierig kijken naar de late bezoeker. Hein is op 

deze plek geboren en ook zijn vader en zijn opa hebben hier geboerd. Momenteel 

omvat het melkveebedrijf 160 koeien en 80 stuks jongvee en daarmee is het een 

melkveebedrijf van meer dan gemiddelde omvang. Hein is al vanaf de beginfase 

van SPLIJ+ contractant. 

Na een informatieavond besloot hij zich aan te melden en sindsdien vallen 21 

knotwilgen bij de stal en een solitaire boom onder de vergoedingsregeling. 

“Het gaat mij niet zozeer om het bedrag – want dat is maar heel beperkt – 

maar om het idee dat het gewaardeerd wordt als je als boer bewust met het 

landschap bezig bent. Aan de overkant van de weg heb ik een stuk land gereed 

gemaakt om in te zaaien. Langs de sloot wil ik 20 nieuwe knotwilgen planten, 

om zo het landschap wat verder aan te kleden.”

We praten over de toekomst van de landbouw in Nederland en over de plannen 

om de veestapel te verminderen. Hein: “Laat ik maar met de deur in huis vallen: 

ik ben niet zo van polariseren, maar soms wordt het ook mij te gortig omdat het 

lijkt alsof de boeren van alle problemen de schuld krijgen. Het komt door ons dat 

de weidevogels zo hard achteruit gaan, dat de bijen verdwijnen, dat het grondwater 

vervuilt en dat er een stikstofprobleem is. Er wordt ons ook verweten dat we de 

bodem uitputten en de biodiversiteit om zeep helpen. Maar laat ik voor mezelf 

spreken: ik heb er geen belang bij om de bodem uit te putten. Een uitgeputte 

bodem levert niets op. Mijn vader en mijn opa hebben hier geboerd en ik hoop 

dat ik het bedrijf te zijner tijd aan een van mijn kinderen kan overdragen. Door 

het inzaaien van een combinatie van gewassen als klaver, timothee en Engels 

raaigras probeer ik er voor te zorgen dat er voldoende organische meststoffen 

in de bodem komen en dat de koeien gezond voer krijgen. Als je in mijn grasland 

een schop in de bodem steekt, dan zitten er veel wormen in, een teken van een 

gezond bodemleven. Maar van ons als boeren worden soms onmogelijke dingen 

gevraagd. Natuurinclusief boeren is een mooi ideaal, maar de cultuurgrond 

moet wel rendement opbrengen. De tijd van kleinschalige landbouw is, bij de 

huidige melkprijs, niet goed meer mogelijk. Wij bewerken in totaal 105 hectare 

grond. Daarvan is 21 hectare natuurgrond. Die gebieden (bij de Sekdoorn en in 

het Lierder- en Molenbroek) kunnen we deels inrichten als weidevogelland, met 

uitgesteld maaibeheer en plas-drasgebieden en als beschermd gebied voor o.a. 

kievitsbloemen. De natuurgrond achter de molen bij Windesheim was vroeger 

van Staatsbosbeheer en  is nu in het bezit van landgoed Windesheim. 

Wij beheren voor het landgoed een deel van die grond. Het rendement van 

natuurgrond hoeft niet hoog te zijn, want de pachtprijs is maar een fractie van die 

van cultuurgrond. Omdat we zowel natuurgrond als cultuurgrond in beheer hebben 

zien we ook meer kanten van de problemen. Daarom vind ik het een goed initiatief 

dat natuurbeschermers en landbouworganisaties gezamenlijk met plannen komen 

en niet als strijdende partijen tegenover elkaar staan.”

We concluderen dat er veel gedoe is om de ruimte in het landelijk gebied. Er is 

ruimte nodig om nieuwe woningen te bouwen, om nieuwe natuur te ontwikkelen, 

om de landbouw de kans te geven om te innoveren. Hein: “Maar tegelijkertijd wordt 

de schaarse ruimte ook gebruikt om zonnepanelen op landbouwgrond te plaatsen. 

Hier in de buurt ligt een veld van 14 hectare er vol mee. Je hoort van verschillende 

kanten dat dit nog maar een begin is. Dat vind ik pas armoede. Op die plekken 

groeit niets meer.”
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