
innovatie

KOEIEN IN DE MAA
Bouwenophetwaterneemmmteenvlucht.Vandrijvende
villa’s, paviljoens enhotels ooopdeMaledivenenDubai
tot innovatieveprojecten in eigen land. InRotterdam
verrijst nueenheuseFloatinnngFarm.Hetprojectwordt
vanuit heel dewereldmet innnteressegevolgd.

DoorElsbethGrievink

AS

O
pditmo-
ment staan
er alleennog
maar eenpaar
pilaren inhet
water,maar
innovember

zal er eenboerderij drijven inde
Merwe-Vierhaven,het innovatiedis-
trict inRotterdam.Met aanboord
maar liefst veertig koeien, diedaar
doenwatkoeiendoen: loeien, eten,
drinken, poepen, plassenenmelk
geven. Inplaats van indewei staan
ze echter opeendrijvendhightech
bouwwerk van twee verdiepingen
bezienswaardig te zijn.DeFloating
Farmwordtnamelijkde eerstedrij-
vende zuivelboerderij terwereld,
die ooknogeens zelfvoorzienend,
circulair enklimaat-adaptief is.
Iedereenmagkomenkijkenhoe
hier geboerdwordt.Hoedekoeien
door robotswordengevoerdmet
reststromenuit de stad, zoals
bierbostel vaneen lokalebierbrou-
wer enaardappelschillen vaneen
aardappelverwerkingsbedrijf uit de
regio.Hoe robotsdekoeienmelken
en vandeopbrengst (800 litermelk
perdag)melk en yoghurtmaken.U
kunt er robotsdekoeienmest zien
verzamelen, diewordt gebruikt
omnieuwgras te kweken.Hoede

Zomoetende
boerenbedrijven in
deMerwe-Vierhaven
eruit gaan zien.
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belangrijkste voedingsstoffenuit
dekoeienurinewordengehaald,
waarnade rest als schoonwater in
deMaasgeloosdwordt.
Er is eeneducatiecentrumwaar

workshops enkinderfeestjes kun-
nenplaatsvinden. ‘Evenbelangrijk
als goed voordekoeien zorgen, is
ons verhaal vertellenaanzoveel
mogelijkmensen’, zegt de26-jarige
AlbertBoersen, die als bedrijfslei-
derbij FloatingFarmaande slag
zal gaan.Hij studeerdeBedrijfs-
kundeenAgribusiness inLeeuwar-
denendroomdeer altijd al vaneen
stadsboerderij te bestieren. Zijn
vadersmelkveebedrijf inFriesland
overnemenwasgeenoptie voor
hem.Deeducatieve en innovatieve
aspecten vaneendrijvendeboerde-
rij sprakenhemmeteenaan. ‘Eten
is onze eerste levensbehoefte, en
zekermijngeneratie is er veelmee
bezig. Leeftijdsgenotenhebbenhet
over superfood,maarwaardeaard-
appel vandaankomt,weten zeniet’,
zegthij. ‘Ik kanmedaarookwel
iets bij voorstellen, als jedriehoog
inRotterdamwoont.Daaromishet
zomooidatdeFloatingFarm ín
de stadkomt.Daar kun jemensen
laten zienwaarde yoghurt uit de
supermarkt vandaankomtenhoe
dezegemaaktwordt.’

Voor tweedagenvoedsel
Het idee voordeFloatingFarm
ontstond toenPeter vanWinger-
den van vastgoedontwikkelaar
Beladon in2012hoordewatorkaan
Sandy indeVerenigdeStatenhad
aangericht. ‘Aanvoerwegenwaren
onbegaanbaar geworden.Erwas
voormaar tweedagenvers voedsel
inde stad.Hetwerd zóduidelijk
datwe voorons voedsel afhanke-
lijk zijn geworden van transport.’
VanWingerdendachtnaoverdit
probleemenkwamuit bij dekoe,

diehij ‘de grootsteupcyclema-
chine’ terwereldnoemt: ‘Je stopt
erbiomassa in enkrijgt ermelk en
natuurlijkemeststoffen voor terug.’
Dusbesloothij een zuivelboerderij
te ontwikkelen.Ophetwater, om
daarmeede voedselproductie inde
stad tekunnenbrengenen te anti-
ciperenopdegroei van stedenen
het veranderendeklimaat. Samen
met zijnpartner,Minke vanWin-
gerden, gafhij dieplannen verder
vorm.HoewelBeladondenodige
ervaringheeftmetbouwenophet
water, haddebouwvandeFloating
Farm indeRotterdamsehavennog
heelwat voeten indeaarde. ‘Het
vergunningentraject verliepniet
vlot omdat eendrijvendeboerderij
nueenmaal geendagelijksekost is’,
zegtMinke vanWingerden.
Ze zienhundrijvendeboerderij

als eenpilot. ‘Hetprojectwordt
vanuit alle continentengevolgd.En
dat is begrijpelijk,want voor steden
diedicht indedelta liggen, door
overstromingenbedreigdworden,
of gewoongeen ruimtehebben,
zoals Shanghai of Singapore, heeft
deFloatingFarmveel potentie.’
Desondankskomtdeeerste con-
crete vraag voorhet creëren van
een tweede ‘floating farm’opnieuw
uitNederland: ‘DegemeenteDen
Boschheeft onsgevraagdeen voor-
stel tedoen.’

Boerenverstand
Beladonkrijgt geen subsidie voor
deontwikkeling vandeFloating
Farm. ‘Met veertig koeienmoeten
wemetde verkoop vanmest,melk-
producten, vlees ende inkomsten
uit entree,workshops en verhuur
vandeeducatieruimtebreak-even
kunnenspelen’, aldusVanWinger-
den.Deambitie isniet alleenhet
aantal koeienuit tebreiden,maar
ookhet aantal farms, zodat er op

‘OrkaanSandymaakte
duidelijkdatwe voor ons
voedsel afhankelijk zijn
van transport’

Bedrijfs-
leiderAlbert
Boersen,
hier aan
landmet
eenkalfje.

denduur eencomplete, rendabele
‘food strip’ indeMaas ligt,met
eendrijvende zuivelboerderij, een
drijvendekippenboerderij en een
drijvende verticale kasophetwater.
Het idee isdatdeproductiestromen
dannogefficiënteruitgewisseld
kunnenworden. ‘Kippenkunnen
demest vankoeienuit elkaar schar-
relenendeonverteerdedeeltjes
opeten.Dekippenmest kunnenwe
gebruiken indekas’, legtBoersen
uit.Hij brengt als bedrijfsleiderhet
‘logischeboerenverstand’ inbij de
FloatingFarm.Hetwelzijn vande
dierenheeft zijnhoogsteprioriteit.
Datdekoeienweleens zeeziek
zoudenkunnenworden, zoals door
dePartij voordeDierengeopperd
werd, is volgenshemonzin. ‘Koeien
wordenal eeuwenopboten ver-
voerd.Bovendienkrijgt deFloating
Farmzo’n stabiele constructiedat
hij niet gaat deinen.Dekoeien zul-
len erniks vanmerken.’
OpditmomentwoontBoersen

nogopeenkwartierfietsen vande
FloatingFarm, ietswathemniet
bevalt. ‘Als boerwil je er eigenlijk
permanent zijn voor jedieren.’
Daaromheeft hij bij de gemeente
een verzoek ingediendomeen
woonboot temogenbouwennaast
deboerderij.Dieheeft zijnwens
nogniet ingewilligd.Boersenheeft
wel alvast vriendengemaakt inhet
Merwe-Vierhavensgebied.Voor
zijnburen vandeSuGu-club, een
collectief dat bezig ismetbiogas,
namhij al eens eenemmermest
meeuit Friesland. ‘Voorhen ishet
lastig aanmest te komen. Ik zeg
gewoon: pa, ikhaal eveneenem-
mertje strontuit deput voor gasten
inRotterdam.’ Vader vindtdat
prima.Almoetdieop verjaardagen
nogweleensuitleggenwaar zijn
zoonnoupreciesmeebezig is in
Rotterdam.o

‘Deambitie is een
complete, rendabele
“food strip” aan te
leggen indeMaas’

Schetsen vande
FloatingFarm.De
koeien zijn vanhet
Montbéliarde-ras.
DePartij voorde

Dierenwasbang
voor zeeziektebij de
runderen,maardat
is volgensBoersen
onzin.
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