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Twitterende boeren ontmoeten elkaar live
Circa twintig boeren die elkaar intensief volgen op Twitter, maar elkaar nog nooit 

live hadden gezien, namen vorige week deel aan de eerste zogenoemde ‘boerent-

weetmeet’ van Nederland. Het initiatief van Nieuwe Oogst-redacteur Caroline van der 

Plas (Twitternaam: @Lientje1967) werd een groot succes. Staatssecretaris Sharon 

Dijksma en Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) nodigden de boerentweetmeet-

boeren via Twitter zelfs uit om een informeel bezoek aan Den Haag te brengen, later 

dit jaar. Veel boeren die de oproep op Twitter aanvankelijk hadden gemist, tweetten 

‘bij een volgende keer er zeker bij te willen zijn’.

Tekst:  Caroline van der Plas
Foto’s: Ruben Meijerink

Voor museum De Waag, waar iedereen hee! 
afgesproken zich te verzamelen, is het even 
voor elf uur een drukte van belang. Er is zater-
dagmarkt én de zon schijnt. Het is lastig om 
te bepalen wie de boerentweetmeet-boeren 
zijn. Hoe weet je of die voorbijganger een 
van de boeren is die je volgt? Je hebt elkaar 
immers nooit gezien, ook al ken je elkaar via 
Twitter nog zo goed.

Je kijkt mensen een paar keer met een ver-
wachtingsvolle blik aan, maar dan lopen ze 

toch door. Over hun schouder nog even mee-
warig kijkend waarom die mevrouw net zo 
naar hen lachte. Gekke momenten. Dan loopt 
een groepje mensen met uitgestoken hand 
recht op De Waag af. De eerste boerentweet-
meeters vinden elkaar net zo spontaan als 
deze hele ontmoeting is ontstaan (zie kader). 
Verbaasd over hoe de ander eruit ziet, of welke 
stem die heeft. Ze worden ouder, jonger, dikker 
of dunner bevonden. De profielfoto’s op Twit-
ter blijken toch een heel ander beeld te hebben 
gegeven. Hoe dan ook, het ijs is gebroken.

In het nabijgelegen café Floors wordt de 

eerste anderhalf uur vooral besteed aan elkaar 
te leren kennen. Zonder uitzondering is ieder-
een enthousiast over het bijzondere evene-
ment. Gelachen wordt er omdat een van de 
deelnemers, melkveeadviseur Rob Huinink (@
robhuinink) uit Lichtenvoorde, die ochtend 
vanuit de auto nog heeft getweet aan radio-
zender 3FM dat hij onderweg was naar een 
boerentweetmeet in Deventer. De discjockeys 
maakten er direct melding van. De boerent-
weetmeet ‘goes national’. 

DIJKSMA
De geste aan de boerentweetmeet-boeren 

van staatssecretaris Sharon Dijksma om na de 
zomer een bezoek te brengen aan haar departe-
ment, wordt met applaus begroet. Dijksma liet 
voorafgaand aan de boeren-twitterontmoeting 
weten: ‘Geweldig idee, zo’n boerentweetmeet! 
Zou het leuk zijn om deze club eens uit te nodi-
gen op het departement? Iets informeels met 
een borrel erbij?’ Kamerlid Jaco Geurts volgt 
de boerentweetmeet kennelijk ook en twittert 
even later: ‘Gezellige dag zo te zien. Volgende 
keer bezoek bij mij?

De eerste tweetmeet begint nog maar net en 
de volgende staan al vast. 

Intussen leggen de boeren aan elkaar uit 
wat voor type bedrijf ze hebben, hoeveel die-
ren, hoe ze een en ander aanpakken, wat hún 
knelpunten zijn. De gesprekken, die ook steeds 
meer over ‘thuis’ gaan, hervatten zich tijdens 
een korte stadswandeling door het historische 
centrum van de Koekstad én tijdens de lunch.

Varkenshouder Erik Stegink uit Bathmen 
die het gezelschap later die middag op zijn 
bedrijf ontvangt, noemt de boerentweetmeet 
een goed initiatief. ‘Boeren moeten vaker van 
het erf komen. Op deze manier kan dat. En ze 
verbreden tegelijkertijd hun kennis.’

Na de afsluitende borrel aan het einde van 
de dag is iedereen het erover eens: de boerent-
weetmeet móet een vervolg krijgen. En krijgt 
die ook. Dan wellicht ook met meer andere 
boeren erbij, die nu waren verhinderd of de 
oproep op Twitter hadden gemist. 

Een smartphone blijkt voldoende om 
elkaar te verbinden.

Boerentweetmeet schot in de roos

De boerentweetmeet begon met koffie en gebak in café Floors.

Varkenshouder Erik Stegink (links) legt uit hoe zijn bedrijf eruit ziet, terwijl varkenshoudsters Heleen 
Holtmanns en Sabine Grobbink (voorgrond) druk aan het twitteren zijn over de boerentweetmeet.

Het idee om de boeren in contact met elkaar te bren-
gen onstond min of meer spontaan, toen de naar 
Denemarken geëmigreerde melkveehoudster Mar-
lies Jacobs (@DeenseBoerin) dit voorjaar reageerde 
op een tweet over haar oud-woonplaats Deventer.
Vrijwel direct reageerden diverse boeren dat áls zij 
ooit in Nederland zou zijn, ze misschien wat konden 
afspreken. Melkveehoudster Florina Blokland (@Flori-
naBlokland) uit het Zuid-Hollandse Goudriaan opperde 
om er dan een ‘tweetmeet’ van te maken. Nieuwe 
Oogst-redacteur Caroline van der Plas, woonachtig 
in Deventer, pakte de handschoen op en nodigde 

geïnteresseerde boeren via Twitter uit voor de ‘eerste 
boerentweetmeet van Nederland’.
Het resulteerde in uiteindelijk ruim twintig aanmel-
dingen van boeren uit Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Gelderland, Limburg, Brabant en Zuid-Holland. De 
dag bestond uit een sociaal gedeelte (koffie, lunch, 
borrel) en een kennisgedeelte met een bezoek aan het 
bedrijf Piggy’s Palace van varkenshouder Erik Stegink 
in Bathmen.
Tweets over de boerentweetmeet zijn te vinden op 
Twitter, via #boerentweetmeet

Het ontstaan van de boerentweetmeet

Wie: Heleen Holtmanns 
(@Heleenholtmanns)
Wat: Varkenshoudster, 
deelnemer Frievar.com en 
Friberne varken in Tweede Exloërmond (Dr.)
Aantal volgers: 321
Volgend: 362
Aantal tweets: Bijna 5.400
Twittert over: Eigen bedrijf; inzicht geven in de 
dagelijkse praktijk op een zeugenhouderij; hobby 
tuinieren
Activiteit: Dagelijks drie tot vijf (re)tweets
Het mooie van Twitter: Een bijdrage leveren aan het 
positieve imago van de varkenshouderij
Tips: Leg contact met mede-boeren

‘Bijdragen aan positief 
imago’

Wie: Jannes Stelling 
(@Koeienboerjames)
Wat: Melkveehouder in 
Haule (Fr.)
Aantal volgers: 1.329
Volgend: 2.000
Aantal tweets: 13.458
Twittert over: Werkzaamheden op de boerderij, 
zoals koekalverij in de wei, weidegang, de eerste 
snee of zodebemesten
Activiteit: Gemiddeld elf tweets per dag
Het mooie van Twitter: De tweet waar je het niet 
van verwacht, levert soms een heleboel reacties op. 
Netwerken is mooi, maar vooral het kunnen delen 
en de reacties erop. Zelf kijk je er vaak heel anders 
tegenaan
Tips: Gebruik Twitter als een van de middelen, niet 
hét middel. Er is zoveel meer dan Twitter

‘Netwerken en 
delen is mooi’ 

Wie: Sabine Grobbink 
(@Sabinegrobbink)
Wat: Varkenshoudster in 
Barger Compascuum (Dr.)
Aantal volgers: 787
Volgend: 1.083
Aantal tweets: Bijna 8.000
Twittert over: Leuke momenten van biggen, zeugen 
en beren op varkensbedrijf; leuke dingen van thuis 
én akkerbouw
Activiteit: Dagelijks twee tot drie eigen tweets, 
reacties op anderen en retweets 
Het mooie van Twitter: Gauw op de hoogte van 
nieuws; informatie delen; mensen ontmoeten, 
begrip kweken bij burger; het mooie werk kunnen 
laten zien; imago verbeteren
Tips: Laat zien wat je doet, ook stukje privé. Daar 
kunnen mensen zich in herkennen

‘Begrip kweken 
bij burger’

Wie: Fokko Heida 
(@Fokkhoheida)
Wat: Medewerker bij Maatschap van der Zijl in 
Katlijk (Fr.)
Aantal volgers: 182
Volgend: 246
Aantal tweets: 2.450
Twittert over: Werk, privé en retweet artikelen met 
interessante links voor andere boeren
Activiteit: Bijna elke dag wel eigen tweet; dagelijks 
reageren en retweeten
Het mooie van Twitter: Zien waar andere boeren 
mee bezig zijn en wat ze anders doen; leggen en 
behouden van contacten; imagoverbetering
Tips: Pas op wat je op Twitter zet, want sommige 
dingen worden soms verkeerd geïnterpreteerd of 
niet begrepen

‘Zien wat andere 
boeren doen’

cvdplas



