AS
KOEIEN IN DE MAA
innovatie

Bouwen op het water neem
mt een vlucht. Van drijvende
villa’s, paviljoens en hotels op de Malediven en Dubai
tot innovatieve projecten in eigen land. In Rotterdam
verrijst nu een heuse Floatinng Farm. Het project wordt
vanuit heel de wereld met innteresse gevolgd.
Door Elsbeth Grievink

O

p dit moment staan
er alleen nog
maar een paar
pilaren in het
water, maar
in november
zal er een boerderij drijven in de
Merwe-Vierhaven, het innovatiedistrict in Rotterdam. Met aan boord
maar liefst veertig koeien, die daar
doen wat koeien doen: loeien, eten,
drinken, poepen, plassen en melk
geven. In plaats van in de wei staan
ze echter op een drijvend hightech
bouwwerk van twee verdiepingen
bezienswaardig te zijn. De Floating
Farm wordt namelijk de eerste drijvende zuivelboerderij ter wereld,
die ook nog eens zelfvoorzienend,
circulair en klimaat-adaptief is.
Iedereen mag komen kijken hoe
hier geboerd wordt. Hoe de koeien
door robots worden gevoerd met
reststromen uit de stad, zoals
bierbostel van een lokale bierbrouwer en aardappelschillen van een
aardappelverwerkingsbedrijf uit de
regio. Hoe robots de koeien melken
en van de opbrengst (800 liter melk
per dag) melk en yoghurt maken. U
kunt er robots de koeienmest zien
verzamelen, die wordt gebruikt
om nieuw gras te kweken. Hoe de

Zo moeten de
boerenbedrijven in
de Merwe-Vierhaven
eruit gaan zien.
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belangrijkste voedingsstoffen uit
de koeienurine worden gehaald,
waarna de rest als schoon water in
de Maas geloosd wordt.
Er is een educatiecentrum waar
workshops en kinderfeestjes kunnen plaatsvinden. ‘Even belangrijk
als goed voor de koeien zorgen, is
ons verhaal vertellen aan zoveel
mogelijk mensen’, zegt de 26-jarige
Albert Boersen, die als bedrijfsleider bij Floating Farm aan de slag
zal gaan. Hij studeerde Bedrijfskunde en Agribusiness in Leeuwarden en droomde er altijd al van een
stadsboerderij te bestieren. Zijn
vaders melkveebedrijf in Friesland
overnemen was geen optie voor
hem. De educatieve en innovatieve
aspecten van een drijvende boerderij spraken hem meteen aan. ‘Eten
is onze eerste levensbehoefte, en
zeker mijn generatie is er veel mee
bezig. Leeftijdsgenoten hebben het
over superfood, maar waar de aardappel vandaan komt, weten ze niet’,
zegt hij. ‘Ik kan me daar ook wel
iets bij voorstellen, als je driehoog
in Rotterdam woont. Daarom is het
zo mooi dat de Floating Farm ín
de stad komt. Daar kun je mensen
laten zien waar de yoghurt uit de
supermarkt vandaan komt en hoe
deze gemaakt wordt.’

Voor twee dagen voedsel

Het idee voor de Floating Farm
ontstond toen Peter van Wingerden van vastgoedontwikkelaar
Beladon in 2012 hoorde wat orkaan
Sandy in de Verenigde Staten had
aangericht. ‘Aanvoerwegen waren
onbegaanbaar geworden. Er was
voor maar twee dagen vers voedsel
in de stad. Het werd zó duidelijk
dat we voor ons voedsel afhankelijk zijn geworden van transport.’
Van Wingerden dacht na over dit
probleem en kwam uit bij de koe,

die hij ‘de grootste upcyclemachine’ ter wereld noemt: ‘Je stopt
er biomassa in en krijgt er melk en
natuurlijke meststoffen voor terug.’
Dus besloot hij een zuivelboerderij
te ontwikkelen. Op het water, om
daarmee de voedselproductie in de
stad te kunnen brengen en te anticiperen op de groei van steden en
het veranderende klimaat. Samen
met zijn partner, Minke van Wingerden, gaf hij die plannen verder
vorm. Hoewel Beladon de nodige
ervaring heeft met bouwen op het
water, had de bouw van de Floating
Farm in de Rotterdamse haven nog
heel wat voeten in de aarde. ‘Het
vergunningentraject verliep niet
vlot omdat een drijvende boerderij
nu eenmaal geen dagelijkse kost is’,
zegt Minke van Wingerden.
Ze zien hun drijvende boerderij
als een pilot. ‘Het project wordt
vanuit alle continenten gevolgd. En
dat is begrijpelijk, want voor steden
die dicht in de delta liggen, door
overstromingen bedreigd worden,
of gewoon geen ruimte hebben,
zoals Shanghai of Singapore, heeft
de Floating Farm veel potentie.’
Desondanks komt de eerste concrete vraag voor het creëren van
een tweede ‘ﬂoating farm’ opnieuw
uit Nederland: ‘De gemeente Den
Bosch heeft ons gevraagd een voorstel te doen.’

den duur een complete, rendabele
‘food strip’ in de Maas ligt, met
een drijvende zuivelboerderij, een
drijvende kippenboerderij en een
drijvende verticale kas op het water.
Het idee is dat de productiestromen
dan nog efﬁciënter uitgewisseld
kunnen worden. ‘Kippen kunnen
de mest van koeien uit elkaar scharrelen en de onverteerde deeltjes
opeten. De kippenmest kunnen we
gebruiken in de kas’, legt Boersen
uit. Hij brengt als bedrijfsleider het
‘logische boerenverstand’ in bij de
Floating Farm. Het welzijn van de
dieren heeft zijn hoogste prioriteit.
Dat de koeien weleens zeeziek
zouden kunnen worden, zoals door
de Partij voor de Dieren geopperd
werd, is volgens hem onzin. ‘Koeien
worden al eeuwen op boten vervoerd. Bovendien krijgt de Floating
Farm zo’n stabiele constructie dat
hij niet gaat deinen. De koeien zullen er niks van merken.’
Op dit moment woont Boersen
nog op een kwartier ﬁetsen van de
Floating Farm, iets wat hem niet
bevalt. ‘Als boer wil je er eigenlijk
permanent zijn voor je dieren.’
Daarom heeft hij bij de gemeente
een verzoek ingediend om een
woonboot te mogen bouwen naast
de boerderij. Die heeft zijn wens
nog niet ingewilligd. Boersen heeft
wel alvast vrienden gemaakt in het
Merwe-Vierhavensgebied. Voor
zijn buren van de SuGu-club, een
collectief dat bezig is met biogas,
nam hij al eens een emmer mest
mee uit Friesland. ‘Voor hen is het
lastig aan mest te komen. Ik zeg
gewoon: pa, ik haal even een emmertje stront uit de put voor gasten
in Rotterdam.’ Vader vindt dat
prima. Al moet die op verjaardagen
nog weleens uitleggen waar zijn
zoon nou precies mee bezig is in
Rotterdam. o

Bedrijfsleider Albert
Boersen,
hier aan
land met
een kalfje.

Boerenverstand

Beladon krijgt geen subsidie voor
de ontwikkeling van de Floating
Farm. ‘Met veertig koeien moeten
we met de verkoop van mest, melkproducten, vlees en de inkomsten
uit entree, workshops en verhuur
van de educatieruimte break-even
kunnen spelen’, aldus Van Wingerden. De ambitie is niet alleen het
aantal koeien uit te breiden, maar
ook het aantal farms, zodat er op

‘Orkaan Sandy maakte
duidelijk dat we voor ons
voedsel afhankelijk zijn
van transport’
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Schetsen van de
Floating Farm. De
koeien zijn van het
Montbéliarde-ras.
De Partij voor de

Dieren was bang
voor zeeziekte bij de
runderen, maar dat
is volgens Boersen
onzin.

‘De ambitie is een
complete, rendabele
“food strip” aan te
leggen in de Maas’

