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Kennismakingsvragen aan Fons Kersten 

 

 

1. Zou je kort iets kunnen vertellen over je “thuis” en “werk”? 

“Ik ben (mede)eigenaar van drie bedrijven, Brosa, Zuivel van Nu en Hoeve Rosa. Brosa is een 

melkveebedrijf in Velden met 350 melkkoeien en 200 stuks jongvee, dat in samenwerking 

met de familie Van Lipzig wordt geëxploiteerd.  

Als melkveebedrijf willen wij rendabel, duurzaam en transparant naar buiten zijn en in 

samenwerking met onze omgeving opereren. Dit geven wij inhoud door: 

• Onze voetgangersbrug, van waaraf geïnteresseerden 24/7 een kijkje in onze stal 

kunnen nemen. 

• We maken gebruik van 800 zonnepanelen om (deels) in onze energievraag te kunnen 

voorzien. 

• We pachten en beheren 45 ha natuurgrond van ‘onze buurman’ Limburgs Landschap. 

• Passen bloem- en kruidenrijke akkerranden toe bij (een deel) van onze 

akkerbouwpercelen. 

Zuivel van Nu  

Produceert op ons erf ambachtelijke zuivelproducten van onze eigen melk, zoals yoghurt, 

pudding, hangop, maar ook melk en chocomel. Dit zetten wij af via de korte keten bij zo’n 60 

verkooppunten in Limburg en Zuidoost-Brabant.  

Hoeve Rosa  

Is een vergaderlocatie in Sevenum voor trainingen, coaching, vergaderingen, 

klantbijeenkomsten, hei-sessies, et cetera. Doelgroepen zijn bedrijven, instellingen en 

overheden. Naast de bestuursfunctie bij de LLTB ben ik momenteel bestuurlijk actief voor AB 

Werkt Zuid-Nederland en FrieslandCampina.” 

 

2. Heb je naast deze bestuursfunctie ook andere vrijetijdsbestedingen? 

“Ik mag graag genieten van ons prachtige buitengebied door af en toe op de racefiets te stappen 

en te wandelen met de hond. Daarnaast ben ik lid van voetbalvereniging Sparta 18 in Sevenum 

en speel met een team in de 45+ competitie.” 

  



3. Wat heeft je ertoe aangezet om te solliciteren naar een bestuursfunctie? 

“De eerste reden is dat ik op 6 december jl. ben benoemd in het bestuur van de LLTB. 

Natuurinclusieve Landbouw is één van mijn portefeuilles, die sluit mooi aan bij mijn andere 

portefeuille: Platteland en Omgeving. De LLTB is grondlegger van Natuurrijk Limburg en mag één 

zetel invullen in het bestuur van coöperatie Natuurrijk Limburg. Als LLTB willen wij ons graag 

blijven inzetten voor de doelen van deze coöperatie en haar leden, die veelal ook lid zijn van de 

LLTB. 

De tweede reden is dat ik natuurinclusieve landbouw zie als één van de transitiepaden voor de 

agrarische sector. Over tien jaar verwacht ik dat elke agrariër op één of andere manier een 

bijdrage levert aan natuurinclusieve landbouw. Dit kan echter alleen, als daar ook een langjarig 

verdienmodel aan vastzit; ook daar wil ik mij voor inzetten.” 

 

4. Wat heb je met duurzaamheid en natuurbehoud? 

“Duurzaam betekent voor mij volhoudbaar! Daarom vind ik dat duurzaamheid gaat over de drie 

P’s: People, Planet en Profit. Deze moeten alle drie aanwezig én in balans zijn om echt duurzaam 

te zijn. Natuurbehoud is daar een onderdeel van.” 

 

5. Wat zijn je ideeën over hoe we als coöperatie in Limburg gaan groeien? 

“Door overheidsbeleid en maatschappelijke wensen zal natuurinclusieve landbouw en 

daarmee ook coöperatie Natuurrijk Limburg de komende jaren groeien. Het is zaak dat wij 

agrariërs en andere geïnteresseerden voorzien van de juiste ondersteuning om een stap te 

kunnen maken. Kwaliteit in onze dienstverlening en de juiste tools zijn daarbij belangrijk. De 

basis hiervoor zijn goede mensen binnen onze werkorganisatie.” 

 

6. Wat is je visie op verantwoordelijkheid en natuurinclusieve landbouw? 

 

“We zijn als samenleving verantwoordelijk voor onze omgeving. Daarin moet iedereen zijn 

steentje bijdragen. Natuurinclusief ondernemen is een manier voor de sector om daaraan bij 

te dragen. De gevolgen van het nemen van die verantwoordelijkheid kunnen echter niet 

alleen op het bordje van de agrarische ondernemer komen te liggen; we werken immers aan 

een gemeenschappelijk, maatschappelijk doel. Als we met z’n allen willen dat onze boeren 

en tuinders voldoende veilig en gezond eten blijven produceren, waarbij we onze omgeving 

leefbaar en beleefbaar willen houden en daar extra inspanningen voor worden gepleegd, 

moet daar wat tegenover staan.” 

 

7. Wat verwacht je van de samenwerking met het bestuur? 

“We hebben pas één keer vergadert in de nieuwe samenstelling van het bestuur. Het lijkt mij 

een gebalanceerde groep, leuke, kundige en gedreven mensen. We zijn als team 

gemotiveerd om onze coöperatie en haar doelen verder te brengen. Overigens speelt de 

ledenraad in mijn ogen de belangrijkste rol binnen onze coöperatie. Als bestuur zullen we 

nauw met haar samenwerken.” 

  



 

 

8. Welke doelen wil je bereiken met je bestuurswerk bij Natuurrijk Limburg? 

“Groei van natuurinclusieve landbouw, dienstverlening door kwalitatief goede medewerkers 

en een passend verdienmodel voor onze leden.” 

 

9. Hoe zie je de rol van coöperatie Natuurrijk Limburg binnen de Limburgse 

natuurontwikkeling? 

“Onze coöperatie moet goede mensen in dienst hebben, die vooral in de praktijk actief zijn, 

dicht bij onze leden. We kunnen zo gezamenlijk bijdragen aan een gevarieerd en 

aantrekkelijk landschap op basis van gezonde bedrijven”.  

 

10. Heb je nog een vraag of opmerking/tip voor onze leden? 

“We zijn een coöperatie voor alle leden; voor hen die al veel aan natuurinclusieve landbouw 

doen en voor leden die er nog minder mee bezig zijn of ermee willen starten. Beide groepen 

leden zijn voor mij even belangrijk. We moeten elkaar respecteren en de tijd geven om 

stappen te zetten die bij ieder individueel passen. Ik denk dat leden ook veel van elkaar 

kunnen leren. Daar kunnen wij een faciliterende rol in spelen.” 


