was daar heel duidelijk in: ‘Wat je ook beslist, ik sta achter je’, zei
ze. Mijn vader had ik ook ingelicht met welk plan ik rondliep, verder
had ik er geen ruchtbaarheid aan gegeven.”
Vertrouwensband
Toen de kogel door de welbekende kerk was en Mark wilde gaan
verkopen, is hij naar Martien van Arendonk van Leyten & Van der
Linde gegaan. We voeren dit gesprek op verzoek van Leyten &
Van der Linde, dus willen we nu helemaal weten waarom hij specifiek naar Martien is gegaan. “Wat dat betreft was het voor mij
heel makkelijk. Het was of Martien of niemand. Ik leerde Martien
30 jaar geleden al kennen als bietenagent. Later heb ik een tijdje
bieten gereden en toen kwam ik hem ook geregeld weer tegen.
We hebben een vertrouwensband opgebouwd, welke met dit soort
transacties heel belangrijk is. Vorig jaar juni heb ik hem de eerste
keer gesproken over eventuele verkoop. Hij heeft mij goed voorgelicht over de procedures en de mogelijke hobbels die we tijdens
het verkoopproces konden tegenkomen. Ook heeft Martien goed
uitgelegd wat de voor en nadelen zijn van ‘stille’ verkoop. Na enkele gesprekken heb ik mijn bedrijf definitief besloten in de ‘stille
verkoop’ te zetten. Het streven was in eerste instantie om ongeveer in 2022 op te leveren. Kort daarna heb ik aangegeven dat als
er een koper kwam die eerder wilde afnemen, dit eventueel ook
wel mocht.” Wat dat betreft lijkt Mark een vooruitziende blik gehad
te hebben. Kort daarna meldde Martien dat Landbouwbedrijf de
Groot geïnteresseerd was. Dat was eind januari en op 30 april is
alles bij de notaris al beklonken.

Mark Haverkamp verkocht zijn bedrijf in stille verkoop
Maatschap, overname, uitbreiding en verkoop, zomaar
wat stadia waar nogal wat (agrarisch) ondernemers op
een bepaald moment mee te maken kunnen krijgen. Recent verkocht Mark Haverkamp (42) van de Polenweg te
Bant in ‘stille verkoop’ zijn akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf, dat zijn opa in de vijftigerjaren begon. ‘Stoppen
is ook ondernemen’, luidde nog niet zolang geleden een
informatiebijeenkomst die Leyten & Van der Linde Makelaars en Rentmeesters organiseerde. Een terugblik op
Marks besluit en het antwoord op de vraag wat voor hem
de aanleiding voor deze stap was.
Wat bij aankomst op het bedrijf aan de Polenweg opvalt, is de staat
van het bedrijf. Bij wie stopt, is vaak al een lang traject vooraf gegaan aan zo’n besluit. In aanloop naar dat moment wordt dan veelal niet heel veel meer geïnvesteerd, om nog mee te gaan met de
tijd. Bij Mark is hier duidelijk geen sprake van geweest. Een royale
bewaarschuur staat achter het huis en daarvan is - bij wijze van
spreken - de verf amper droog. Ook het erf en de ‘oude’ bewaarschuur verkeren in uitstekende staat. Daarnaast is de varkensstal
daar achter gelegen ook vrij recent en blaakt eveneens van bouwkundige gezondheid. Des te meer dringt de vraag zich op, wat aan
dit besluit ten grondslag kan liggen…
Een steile trap in de nieuwe bewaarschuur leidt ons naar de moderne kantine. Daar aangekomen vertelt Mark op verzoek, beknopt
de voorgeschiedenis van het bedrijf. “Mijn vader heeft in 1975 het
bedrijf van mijn opa, die hier in de vijftiger jaren begon, overgenomen. Hij heeft toen een nieuwe varkensstal gebouwd, die in 2007
is vervangen door de huidige stal. We hebben toen een stal met
luchtwasser gebouwd, om mee te gaan met de emissie-eisen. De
stal biedt plaats aan 1944 mestvarkens. De varkens werden steeds

–

moeilijker met het akkerbouwbedrijf te combineren en daarom is
die al een aantal jaren verhuurd, zodat we daar zelf geen werk
meer aan hebben. De nieuwe bewaarschuur is van 2017.”
Bij het bedrijf hoort 66 hectare akkerbouwland. “In 2010 hebben
we een kwart kavel van een buurman erbij gekocht en we huren
tevens nog wat grond.” De gewassen worden gangbaar geteeld
en in het bouwplan ligt, of nu beter gezegd lag, de focus op aardappelpootgoed. “Jaarlijks teelde ik 30 hectare pootaardappels,
waarbij regelmatig in de buurt grond geruild werd.” Suikerbieten en
schapengras voor de handel, waren beide goed voor 11 hectare.
Verder nog vijf hectare uien en vijf hectare die verhuurd werd voor
de bloembollen. Ook werd er wel grond geruild voor het telen van
witlofpennen. Het meeste werk deed hij in eigen beheer en een
deel werd samen gedaan met de overbuurman, met wie hij ook een
aantal machines in gedeeld eigendom had.
Geleidelijk naderen we in het gesprek het moment, dat de beslissing aan de orde moet komen wat het besluit tot stoppen gevoed
heeft. De toelichting laat niets aan duidelijkheid te wensen over.
“De vrijheid die je als ondernemer vroeger had, die is weg. Ik was
er zat van en wel klaar met de regeldruk. Tegenwoordig krijg je van
de overheid alles maar opgelegd en heb je zelf haast niks meer
te vertellen.” In varkenstermen vervolgt hij: “Als er voor de sector iets gedaan moet worden, dan liggen we aan de laatste tiet.”
Desondanks was er toch nog recent geïnvesteerd in machines en
gebouwen. Is dit gevoel hem dan enigszins overvallen? “Nee dat
niet. Daar had ik al eerder last van. Maar ik had de hoop dat als ik
zou moderniseren, de lol dan misschien weer terug zou komen. De
eerste tijd was dat ook zeker zo, maar de oude twijfel kwam daarna toch heel snel weer terug.” Samen met partner Mariëlle Game
heeft hij een dochter van acht jaar. Hoe stond Mariëlle hier in? “Die

De verkoop van het bedrijf is middels stille verkoop gegaan, ofwel
het bedrijf stond niet op internet of in de ‘etalage’ te koop. “Op zich

Stille verkoop
Het wordt regelmatig gevraagd door potentiële kopers: ‘’Heb
je niets in de stille verkoop?’’
Een vraag die snel gesteld is, maar iedere keer weer moeilijk
te beantwoorden.
Bij stille verkoop voel ik altijd de druk om het zolang als mogelijk stil te houden. Dit betekent eigenlijk dat je het bedrijf
pas te koop kunt aanbieden aan iemand waarvan ikzelf moet
inschatten of het de koper gaat worden.
Een goede gebiedskennis en een uitstekend netwerk zijn daarvoor heel belangrijk.
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had ik geen haast, dus hoefde het ook niet heel breed gemeld te
worden. Het ging allemaal heel snel, dat is me eerlijk gezegd wel
wat overvallen.”
Zelf heeft hij niet ‘gelobbyd’ bij potentiële kopers. “Dat is een bewuste keuze geweest. Ik had het Martien in handen gegeven. Als ik
dan zelf ook ga lobbyen, dan geeft dat alleen maar ruis op de lijn.
Beter dan zoals het nu gegaan is, had volgens mij niet gekund.” De
reacties op de verkoop zijn doorgaans positief. “Ik had er nooit een
geheim van gemaakt dat ik betwijfelde of ik tot mijn 65e akkerbouwer zou blijven. Maar dat ik er nu al mee stopte, heeft sommigen
toch wel wat verrast.”
Tot juni volgend jaar mogen ze eventueel nog in ‘hun’ huis blijven
wonen, het bedrijf wordt nu namens de nieuwe eigenaar gerund
door een bedrijfsleider. Mark en Mariëlle hebben een bouwkavel
gekocht in Wellerwaard, even buiten Emmeloord. Daarvoor worden momenteel tekeningen gemaakt. Wellerwaard ligt - als je hard
kan gooien - op een steenworp afstand van waar ze nu wonen.
Een prachtig project, maar was een bedrijf in een land met minder
regels of meer ruimte dan geen optie? “Ik heb het daar nog wel
over gehad, maar kreeg daar de rest van het gezin niet warm voor.
Wat de toekomst precies zal brengen is nog even afwachten. Ik
blijf op kleinere schaal in de landbouw actief en voorlopig gaan we
ons eerst maar eens op de nieuwbouw richten…”

