
en boer met HBO diploma cul-
tuurtechniek op zak? Die vind je 
in de stad! Nol van Rijssel reisde 
voor een baggermaatschappij de 
hele wereld over maar volgde uit-

eindelijk zijn hart. „Mijn vader was een kleine 
boer op Bokt, hij kon er zijn gezin van vijf kin-
deren niet mee onderhouden dus had hij er 
een vaste baan bij. Vier van de zeven hectare 
grond die hij had, heeft hij verkocht aan de ge-
meente die er sportvelden van maakte. Boeren 
op de overgebleven grond zou voor mij hele-
maal niet haalbaar zijn.” 
Maar toen ontmoette hij Ella, een boerendoch-
ter uit Son en Breugel. Haar vader had flink 
wat grond. „In 1985 zijn Ella en ik getrouwd. 
We hebben dit huis gebouwd op de grond van 
mijn ouders en zijn alsnog gaan boeren. We 
zijn gestart met akkerbouw. In 1995 zijn we 
met de varkens begonnen en drie jaar later 
met de stieren. Sinds 2003 is het gehele bedrijf 
biologisch en als zodanig gecertificeerd.”

Winstmarge
„Mijn vrouw Ella en ik hebben bewust die keu-
ze gemaakt. In ons bedrijf hebben we direct 

Biologisch boeren anno 

2010, hoe doe je dat cre-

atief én rendabel? Vraag 

het Nol van Rijssel, Eindho-

vens biologisch varkens- 

en stierenhouder op Bokt: 

hij verkoopt ‘varkenswaar-

debonnen’ waarmee hij 

investeert in zonnecol-

lectoren voor zijn bedrijf.

 

TEKST: DoRoThéE FoolE

FoTo’S: gERaRD VaN hal 

E

interview

contact met de dieren en met onze klanten. De 
varkensstal met uitloop naar buiten heeft een 
capaciteit van 250 biggen, toch zijn er nooit 
meer dan 150 biggen. Een weloverwogen keu-
ze. De stieren lopen zomer en winter los in de 
wei en hebben een schuilhok. De weilanden 
waarin ze grazen zijn met schrikdraad afgezet 
- uitbreken zullen ze niet - maar wanneer ik de 
stieren controleer moet ik altijd op mijn hoede 
zijn. Uit voorzorg heb ik altijd een stok bij me, 
want een keertje struikelen, kan fataal zijn. De 
beesten gaan naar een aparte slachter, het vlees 
wordt uiteraard officieel gecertificeerd en de 
verkoop ervan is rechtstreeks aan particulie-
ren. Door de tussenhandel uit te schakelen 
heb ik een betere winstmarge.”
Maar Nol heeft nog andere inkomstenbron-
nen aangeboord. 

‘Varkenswaardebonnen’
Geheel in de lijn van een schoner milieu en 
met het oog op een toekomst waarin energie 
wel eens onbetaalbaar zou kunnen worden, is 
Van Rijssel ingehaakt op een landelijk initia-
tief van BoerENbuur voor zonnepanelen: een 
organisatie die duurzame, klimaatneutrale 
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landbouw bevordert. 
Nol is één van de vijfentwintig Nederlandse 
biologische boeren die met het project ‘Boer 
zoekt buur voor zonnepanelen’ zijn bedrijf 
door klanten en sympathisanten hoopt te kun-
nen voorzien van zonnecollectoren. „Je betaalt 
mij 250 euro en in ruil daarvoor krijg je zes 
waardebonnen van vijftig euro. Met de eerste 
bon kun je direct in mijn boerderijwinkel ko-

pen, met de overige vijf bonnen kun je de ko-
mende vijf jaar iedere keer eenmaal een aan-
koop doen. Uiteindelijk is zo je 250 euro 300 
euro waard. Daarbij  wordt iedereen die mij op 
deze manier ondersteunt een keer per jaar uit-
genodigd om de boerderij te bezichtigen.” 
Een klantenbindertje dus, dat al behoorlijk wat 
respons heeft opgeleverd. 
„Het is iets nieuws. Bovendien kun je zo’n bon 

ook iemand cadeau doen, is weer eens iets an-
ders als een theaterbon,” lacht Nol. 

Wie wil kan binnenkort in de nog in aanbouw 
zijnde kampeerboerderij verblijven. Op verzoek 
leert Van Rijssel je zelfs brood bakken in het na-
bijgelegen oude bakhuisje (uit circa 1850).
Voor meer informatie:
www.deblijebig.nl 
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