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Leo van Raaij
Almelo/Hezingen

Er klonken grote woorden, nog 
geen jaar geleden. Vanuit Natura 
2000-gebied Het Springendal 
tussen Ootmarsum en Vasse zou 
Ikwileerlijkezuivel.nl de zuivel-
markt op zijn kop gaan zetten. 
‘Disruptief’, was de term die 
werd gebruikt. Het idee: melk, 
yoghurt en toetjes bestellen via 
een app, ze op maat gemaakt la-
ten produceren in gedigitali-
seerde en gestandaardiseerde lo-
kale zuivelfabrieken en ze vervol-
gens aan huis laten bezorgen.

Met verve werd afstand geno-
men van zuivelgiganten als Fries-
landCampina, Arla en A-ware en 
van de banken, die immers de 
boeren hadden gestimuleerd met 
grote stallen tegen zo laag moge-
lijke kosten te produceren. Rik 
Hoogenberg: „Het gevolg is de 
huidige stikstofcrisis, duurzaam-
heidsproblematiek, oneerlijke 
prijzen voor de boeren en macht 
bij enkele grote partijen.”

Hoewel via crowdfundingac-
ties twee ton aan investeringen 
werd binnengehaald voor het 
Twentse initiatief, proefde 

Hoogenberg dat zijn toekomstige 
‘concullega’s’ er in eerste instan-
tie niet veel van verwachtten. 
„Maar nu hebben we een pand 
aangekocht waar we gaan begin-
nen. Het gaat echt gebeuren!”, 
zegt hij enthousiast.

Ideaal pand
Hoogenberg staat in de toekom-
stige zuivelfabriek, aan de Edi-
sonstraat op bedrijvenpark Born-
sestraat in Almelo. „Een ideaal 
pand”, zegt hij, terwijl hij een 
rondleiding geeft. Tot voor kort 
was er een bedrijf gevestigd dat 
daar voedsel voor ziekenhuizen 
bereidde. Het doolhof van koel-
cellen wordt de komende tijd 
compleet aangepast, er komen 
melktanks aan de voorzijde 
waarin de melk van boeren wordt 
aangeleverd en uitbreidingen aan 
de achterzijde voor de productie.

„Boeren in de natuur, daar is 
het allemaal om begonnen”, zegt 
Hoogenberg. Het verhaal begon 
vooral met de boodschap dat het 
voor een betere melkprijs moet 
zorgen voor lokale boeren. Maar 
Hoogenberg schakelt moeiteloos 
een tandje bij, nu de stikstofpro-
blematiek zo expliciet is.

Vooraf was er scepsis. 
Heeft dat plan van 

Ikwileerlijkezuivel.nl 
wel kans van slagen? 

Maar zie daar: in 
Almelo wordt een 

pand omgebouwd tot 
zuivelfabriek. Nog 

mooier: volgens 
oprichter Rik 

Hoogenberg uit 
Hezingen biedt zijn 

initiatief oplossingen 
voor de huidige 

stikstofproblematiek. 
„Het gaat echt 

gebeuren.”
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Er komt een tweede 
fabriek voor melk en 

karnemelk
 – Rik Hoogenberg, oprichter 

Ikwileerlijkezuivel.nl

Het Openbaar Ministerie stelt 
geen strafvervolging in tegen de 
Oldenzaalse zorgondernemer 
Yvonne Verdonkschot en haar 
dochter Kristy Kühlkamp. Vol-
gens de rechtbank in Almelo 
hebben de twee overduidelijk 
gefraudeerd, maar de politie 
heeft de aangifte nooit doorge-
zet naar het OM. Waarom is on-
duidelijk.

Angelique Kunst
Almelo/Oldenzaal

Verdonkschot was jarenlang direc-
trice van zorgonderneming De Ro-
zenhof in Oldenzaal. Deze krant 
onthulde vorig jaar hoe zij en haar 
zus de spil vormden van een Twents 
netwerk waarin  miljoenen euro’s 
aan zorggeld  verdwenen. De Ro-
zenhof ging in februari van dit jaar 
failliet. De curator heeft inmiddels 
beslag laten leggen op bezittingen 
van Verdonkschot en haar twee 
kinderen, die samen met haar be-
stuurder waren van het zorgbedrijf. 
Volgens de curator zijn ze met z’n 
drieën persoonlijk aansprakelijk 
voor zo’n 1,5 miljoen aan schulden.

Ongeluk
In januari stonden moeder Ver-
donkschot en dochter Kühlkamp 
bovendien voor de rechter in een 
fraudezaak. Zorgverzekeraar ONVZ 
ontdekte dat ze samen vier jaar lang 

onder valse voorwendselen zorg-
geld gedeclareerd hadden. Kühl-
kamp kreeg in 2012 een auto-onge-
luk waaraan ze naar eigen zeggen 
ernstige lichamelijke klachten 
overhield. Ze had intensieve zorg 
nodig, die ze inkocht bij De Rozen-
hof. Haar moeder declareerde de 
zorg vervolgens bij ONVZ.

Niet hulpbehoevend
Maar de zorgverzekeraar ontdekte 
dat Kühlkamp niet zo hulpbehoe-
vend was als ze zich voordeed. Ze 
kon bijvoorbeeld ondanks haar 
handicaps wel karten, en full time 
werken in haar moeders bedrijf. De 

rechtbank concludeerde begin juni 
dat hier sprake was van fraude en 
veroordeelde moeder en dochter 
tot het  terugbetalen van zeker 
120.000 euro aan zorggeld.

ONVZ deed in 2020 ook aangifte 
bij de politie tegen moeder en 
dochter, vanwege valsheid in ge-
schrifte en oplichting. Maar de po-
litie heeft de zaak nooit doorgezet 
naar het Openbaar Ministerie. Of er 
überhaupt onderzoek is gedaan is 
onduidelijk: de politie kon daar gis-
teren niets over zeggen. 

 cPolitie verzuimde 
aangifte door te 
zetten; waarom is 
onduidelijk

Moeder en dochter 
niet vervolgd voor 
fraude met zorggeld

‘Veelzijdig zorgverlener’ 
betaalt geen huur en 
heeft geen cliënten 
Een stel waterpijpen en wat ga-
meconsoles: dat was alles wat 
de huisbaas aantrof toen hij een 
kijkje nam bij zorgbedrijf Top-
service-pgb aan de Anjelier-
straat in Almelo. Niets wees 
erop dat er zorg werd verleend 
aan cliënten. Gistermorgen trof-
fen hij en de huurder elkaar bij 
de rechtbank in Almelo.

Angelique Kunst
Almelo

Top-service-pgb afficheert zichzelf 
als ‘een veelzijdige zorgverlener’. 
De eenmanszaak van Garo Top-
chian werkt voor mensen met een 
pgb, een wmo-indicatie en levert 
ook zorg in natura. Maar Topchian 
heeft al sinds vorig jaar zomer geen 
huur meer betaald voor het pand 
aan de Anjelierstraat.

De verhuurder, Heuver & Westra 
Beheer, pikte dat niet. Dat is trou-
wens ook een bekend bedrijf in de 
zorg: eigenaren Sander Westra en 
Erik-Jan Heuver waren voorheen 
eigenaren van Zeker Zorg in En-
schede. Dat bedrijf ging in 2019 fail-
liet, kort nadat beide directeuren 
zich terugtrokken. Er loopt nog al-
tijd een onderzoek naar hen. 

Heuver & Westra Beheer is eige-
naar van het pand waar Top-ser-
vice-pgb haar zorgactiviteiten in 

onderbracht. Maar toen Topchian 
niet betaalde, ging Westra kijken in 
het pand. Hij trof er niets aan dat op 
zorgactiviteiten duidde. En omdat 
hij de huurder ook niet te pakken 
kreeg, besloot hij de sloten te ver-
vangen. Dat zou Topchian dwingen 
om contact met hem op te nemen.

Gesloopt en beschadigd
Dat gebeurde ook. De zorgonderne-
mer liet weten dat hij de huur wilde 
opzeggen. Maar er waren led-pane-
len uit het plafond gesloopt, een ba-
lie was verwijderd en het tapijt was 
beschadigd. Al die zaken moesten 
gerepareerd, maar Topchian kwam 
niet over de brug. Ook de achter-
stallige huur betaalde hij niet.

Uiteindelijk werd het pand in 
maart van dit jaar ontruimd. Westra 
& Heuver Beheer eisten bij de rech-
ter betaling van huur en schade, al-
les bij elkaar zeker 15.000 euro. Top-
chian eiste op zijn beurt genoeg-
doening voor de schade die de huis-
bazen hadden aangericht door on-
aangekondigd de sloten te vervan-
gen: daardoor kon hij zijn cliënten 
niet meer verzorgen.

Een poging van de rechter om 
beide partijen een schikking te la-
ten treffen, mislukte. De huisbazen 
vonden een toezegging van Top-
chian te vaag. De rechter doet nu op 
19 juli uitspraak.
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„Die afname van het aantal boe-
ren gaat gebeuren”, zegt hij. „Het 
is innoveren of saneren. Het heeft 
geen zin alleen maar defensief te 
zijn. Daar bereik je weinig mee. Er 
is een groep die zal stoppen, maar 
ook een groep die verder wil en 
kan. Die moet je helpen. Maar ze 
moeten dat doen met minder die-
ren en dan toch een boterham 
kunnen verdienen. Daar hoort dan 
een hogere melkprijs bij”, zegt 
Hoogenberg.

Maar ook een eerlijke prijs in de 
supermarkt. Om dat mogelijk te 
maken is volgens hem de overheid 
ook aan zet. „We willen met Ikwi-
leerlijkezuivel.nl de hele zuivelke-
ten samenbrengen. We hebben er-
voor gekozen ook de supermark-
ten erbij te betrekken, om zo snel 

op grote schaal afzet te creëren. 
Daarmee kunnen we zoveel moge-
lijk boeren toekomstperspectief 
bieden”, aldus Hoogenberg.

Eerlijke prijs
„Je ontkomt er niet aan met belas-
tingmaatregelen te zorgen voor 
een eerlijke prijs. Anders gaan be-
drijven vanuit lagelonenlanden er 
onderdoor.”

In die eerlijke prijs moet volgens 
hem ook de milieuschade verdis-
conteerd zijn. Daarvoor heeft Ik-
wileerlijkezuivel.nl een systeem 
bedacht. Een systeem waarin ook 
een rol is weggelegd voor de pro-
vincie. „Ik heb de gedeputeerde 
een miljoen euro per boerenerf ge-
vraagd voor de transitie”, zegt 
Hoogenberg. Het plan daarna is de 

boeren vanuit de supermarkten 
extra te betalen voor elke liter 
melk, wanneer ze bepaalde mili-
eudoelen halen.

Hij noemt vijf verduurzamings-
doelen: stikstof, broeikasgas, wa-
terkwaliteit, biodiversiteit en die-
renwelzijn. Hoogenberg: „Treden 
met een meerprijs voor de melk. 
Daar worden duidelijke prestaties 

voor afgesproken. Bij elke trede 
krijgt een boer wat extra, zodat hij 
meer inkomsten krijgt per koe.” 
Woensdagavond legde Hoogen-
berg zijn verhaal uit aan de pro-
vinciale commissie Landbouw en 
Natuur, waarin over de stikstof-
problematiek werd gesproken.

Echte yoghurtfabriek
Op 1 januari 2023 moet de fabriek 
de nu al toegezegde 15 miljoen liter 
yoghurt maken. „Dat is fase 1”, 
zegt Hoogenberg. „Supermarkten 
kunnen allerlei yoghurtsoorten 
onder eigen merknaam verkopen. 
Gemaakt van melk uit natuurge-
bieden en de omgeving daarom-
heen.” De fabriek in Almelo wordt 
een echte yoghurtfabriek. „De vol-
gende stappen worden voorbereid. 

Er komt een tweede fabriek voor 
melk en karnemelk.”

De laatste fase is in 2024 het per-
sonaliseren van de producten die 
met een app te bestellen zijn. „En 
eventueel thuisbezorgd worden of 
afgehaald kunnen worden bij de 
supermarkt”, zegt Hoogenberg. 
Op de website is al zichtbaar dat 
de consument tegen die tijd met 
de prikkelende merknaam Natuur 
Zuiver zal worden verleid. En alles 
komt ‘van dichtbij’. Dat ‘dichtbij’ 
kan overigens overal in Nederland 
zijn: in de Twentse supermarkt 
liggen straks producten van melk 
van boeren uit Het Springendal, 
van boeren uit de omgeving 
Apeldoorn (Veluwe) en van boe-
ren uit de omgeving Utrecht 
(Utrechtse Heuvelrug).
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 g Rik Hoogen-
berg van ikwi-
leerlijkezuivel.
nl in de nieuwe 
zuivelfabriek, 
op Bedrijven-
park Bornse-
straat in Al-
melo. FOTO LEN-

NEKE LINGMONT

fg Rik 
Hoogenberg in 
de melkstal 
van boer Jan 
Scholten 
Linde (l) uit 
Hezingen. 
Scholten 
Linde gaat 
melk leveren 
aan Ikwileer-
lijkezuivel.nl. 
FOTO ROBIN HILBERINK

fd De Alme-
lose zuivelfa-
briek gaat 
vooral yoghurt 
maken. 
Griekse yog-
hurt, Turkse 
en Skyr. FOTO 
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Eerlijke 
zuivel moet 
moderne 
boer vooruit 
helpen

l 
Bij elke trede krijgt de 
boer wat extra, zodat 
hij meer inkomsten 
krijgt per koe
 – Rik Hoogenberg


		2022-06-23T20:00:54+0200
	Preflight Ticket Signature


	1: 
		2022-06-23T20:01:04+0200
	Preflight Ticket Signature





