
Mantinge, 17 december 2021 

 

Beste buren, lieve vrienden, geachte werkrelaties en andere dierbare contacten, 

 

Hansketien gaat een nieuwe fase in!  

 

In de zomer van 2018 hebben wij geitenboerderij Hansketien overgenomen en hebben wij onze 

intrek genomen in het Drentse land. Met veel vreugde en plezier werkten we, als trotse nieuwe 

eigenaren van Hansketien, hard op dit mooie bedrijf. In een prachtig landschap bewerkten wij het 

land en werkten we met onze dieren aan unieke en prachtige producten: de GRIE van Hansketien en 

het vlees van onze bokken, welk vlees ten onrechte vaak niet op waarde wordt geschat. 

 

Bij de overname is er veel te doen geweest rondom de koopprijs en de tijdsdruk die ons van 

verkoperszijde werd opgelegd. Gaandeweg kwamen wij erachter dat wij voor het bedrijf een te hoge 

prijs hadden betaald. Een prijs die wij gefinancierd hadden met kortdurende leningen van partijen 

van wie wij dachten dat zij ook achter ons initiatief en onze idealen stonden. Inmiddels is ons 

gebleken dat enkele van die partijen andere belangen hadden.  

 

Ondanks het betalen van een te hoge prijs en bijbehorende financieringslasten bleven wij hard 

werken om Hansketien verder vorm te geven, ondanks de tegenslagen die we telkens weer te 

verduren kregen zoals onverwacht achterstallig onderhoud en gebreken aan de boerderij en het 

benodigde materieel. Ook toen bleek dat de veestapel meer ziekte met zich meedroeg dan 

aanvankelijk gedacht en we te kampen kregen met extreem droge zomers die zorgden voor tekorten 

aan voer hielden we vertrouwen. We werkten nog harder, vanwege de vreugde om te kunnen 

boeren, de warme contacten in de buurt en de waardering voor de mooie en kwalitatief 

hoogwaardige producten die we maken.   

 

En dat harde werken betaalde zich terug. Na twee verliesgevende jaren vanwege alle tegenslagen en 

hoge financieringslasten konden we het derde jaar eindelijk zwarte cijfers schrijven. Helaas werden 

we ingehaald door de tijd. Na drie jaar dienden de kortlopende financieringen, die benodigd waren 

voor de door ons in 2018 betaalde koopsom, te worden afgelost. Waar de grote financiers ons nog 

de kans wilden geven om door te gaan stonden de oud-eigenaren van Hansketien, die een klein deel 

van de overnamesom hadden gefinancierd, op onmiddellijke betaling.  Onze plannen om door de 

aankoop van Demeter melk de kaasomzet te vergroten en een tweede tak in de zorg op te zetten 

kregen niet de tijd om zich te realiseren.  

 

We hebben alles in het werk gesteld om de plek van Hansketien in Mantinge te kunnen behouden. 

Hoezeer het ons ook spijt, het staat vast dat deze plek over een jaar zal verdwijnen. Wij hebben de 

plek van Hansketien in Mantinge moeten verkopen. Ondanks een enorme tegenwerking van onze 

grootste financier is het ons gelukt om een transactie tot stand te brengen die tot gevolg heeft dat 

wij al onze financiers inmiddels hebben afgelost, wij onze crediteuren kunnen voldoen en dat wij 

Hansketien kunnen voortzetten op een andere plek.  

 



Bij de verkoop van onze boerderij in Mantinge hebben wij bedongen dat wij Hansketien nog een jaar 

op deze plek mogen voortzetten. Na dit jaar zijn wij genoodzaakt om afscheid te nemen van deze 

dierbare plek.  

 

De waardevolle contacten die wij hebben opgebouwd, zowel in de werksfeer als in de persoonlijke 

sfeer, zullen wij zeker in stand houden. Het voelt bijzonder hoe velen ons zo gesteund hebben en 

kwalitatief goed werk geleverd hebben en ons ook geholpen hebben wanneer er weer zaken stuk 

gingen of het lieten afweten. 

Ook de beide jongens moeten zich nu nieuw oriënteren op hun toekomst, terwijl ze beide hadden 

aangegeven never nooit uit Mantinge weg te willen, en ze beiden graag het bedrijf tzt door wilden 

dragen. 

 

Het komende jaar zullen we gebruiken om een nieuwe plek te vinden voor Hansketien. Mochten er 

bij jullie ideeën zijn voor een nieuwe locatie dan zouden we het meer dan sterk waarderen als je met 

ons contact opneemt . Zoals gezegd staat in ieder geval vast dat wij Hansketien voortzetten en dat 

we zwarte cijfers zullen blijven schrijven. Ons unieke product blijft bestaan.  

 

Martijn heeft er vanwege alle veranderingen en nieuwe ontwikkelingen voor gekozen om een andere 

weg in te slaan. Aan het einde van volgend jaar zal hij de vennootschap in goede harmonie verlaten.  

 

Wij hebben met deze uitleg duidelijkheid willen verschaffen over de situatie rondom de verkoop van 

het plekje van Hansketien in Mantinge, mede om allerlei wilde speculaties te voorkomen. Mochten 

er vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om in gesprek te komen. Mogelijk vloeit er een 

traan. Maar in een open gesprek kan er verbinding blijven. 

 

Rest ons nog jullie een hele goede Kersttijd en een vreugdevol, gezond en sprankelend Nieuw jaar 

toe te wensen! 
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