
“Eigenlijk stop ik gewoon,” zegt hij. Afscheid nemen is hem te 

plechtig, laat hij weten in de kantine van witlofkwekerij COR 

BV in Wervershoof. Kenmerkend voor Ruiter, die geen man 

is van recepties en formaliteiten. Veel liever acteert hij achter 

de schermen om dingen voor elkaar te krijgen. Hoewel hij het 

aantal functies langzaam afbouwt, geniet hij daar nog steeds 

van. “Bij een prikkelende opmerking tijdens een vergadering 

voel ik me gelijk veertig en zit ik er weer vol in. Ik heb diverse 

bestuurscursussen gevolgd, die voor mij persoonlijk eigenlijk 

allemaal op hetzelfde neerkomen: hoe word je geen oude man? 

Zo heb ik ze althans altijd opgevat.”

Leg eens uit...
“Als je open staat voor anderen, blijft de geest soepel. Het is 

sowieso goed om veel met jongeren te praten, of eigenlijk om 

naar ze te luisteren. En dan niet bij alles reageren met ‘Ik moet 

dat eerst nog zien...’. Dat is de categorie notoire mopperaars. 

Het is weinig zinvol om uit te leggen hoe het allemaal moet. 

Ik heb dat zelf trouwens ook moeten leren. Ik was vroeger ook 

iemand die precies dacht te weten hoe het zat. Juist na het 

stellen van vragen komen er nieuwe gedachten los. Sowieso is 

het nog het allermooist om een ander te laten zeggen wat jezelf 

denkt.”

Dan lijkt me mensenkennis onontbeerlijk...
“Klopt. In een bestuur leer je mensen pas echt kennen. 

Voorheen had ik zelf ook al vaak een antwoord in mijn hoofd. 

Gaandeweg heb ik geleerd om niet de oplossing, maar hetgeen 

we willen bereiken centraal te stellen. Er leiden meer wegen 

naar Rome. Problemen ontstaan vaak op het moment dat 

de te volgen route teveel wordt uitgekauwd. Stel doelen, ga 

niet teveel in op details en probeer waar nodig met anderen 

mee te bewegen. Het is voor mij niet belangrijk wie de credits 

krijgt. Ik kan dat gemakkelijk loslaten. Iemand die zichzelf als 

prioriteit stelt, loopt onherroepelijk vast. Inmiddels weet ik: 

als het fout gaat sta je alleen, gaat het goed, dan staat het hele 

toneel vol.”

Dat moet u op zo’n moment toch steken?
“Nee, echt niet. Het heeft te maken met de omgang met 

mensen. In elk bestuur zit minstens één duveltje. Die probeert 

het je lastig te maken. De kunst is om daar niet teveel op in te 

gaan. Erger u niet, verbaas u slechts. Dat is best lastig, maar 

daarmee kom je veel verder. Als een verschil van mening 

escaleert, raakt het einddoel uit zicht.”

Dat klinkt behoorlijk ‘zen’. Ik heb begrepen dat u ook 
wel eens uit uw slof kan schieten...
“Natuurlijk heb ik ook mijn ergernissen en ben ik ook wel eens 

boos een vergadering uitgelopen. Naderhand baalde ik dan. 

Vooral van mezelf. Met de jaren heb ik geleerd om me tijdens 

vergaderingen in te houden, als het de verkeerde kant dreigt 

op te gaan. Wel zoek ik dan na afloop personen op bij wie 

ik mijn hart kan luchten of een mening peilen. Een keihard 

standpunt in een vergadering heeft meestal een averechts 

effect. De ander kan er dan dwars voor gaan liggen. In de 

politiek zijn de tenen nog langer. Zelf zou ik daar niet elke dag 

in kunnen meedraaien. Ik kan niet tegen de achterkamertjes, 

het profileren en veinzen. Politiek is veel meer de waan van 

de dag. De ene keer is het zus, de andere keer zo. Er wordt 

veel minder consequent een lijn gevolgd, meestal vanwege 

persoonlijke belangen. Tenminste zo ervaar ik het.”

‘Ik heb altijd vertrouwen
gehouden in goede afloop’ 

INTERVIEW

Siemen Ruiter stopt als bestuurder voor Stivas:

Als bestuurder zet Siemen Ruiter een stip aan de horizon. Daar moet het met de  
organisatie of de sector naartoe. De weg erheen vindt hij minder interessant.  
Hij wil doelen bereiken. Is het niet linksom, dan rechtsom. Niet de route maar  
de bestemming, daar draait het om. Per april 2015 neemt Ruiter afscheid als  
secretaris/penningsmeester van het dagelijks bestuur van Stivas. 
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‘Ik heb altijd vertrouwen
gehouden in goede afloop’ 

Siemen Ruiter stopt als bestuurder voor Stivas:

U heeft als agrarisch bestuurder wel veel met de  
politiek te maken...
“Dat klopt, maar dan staat het ten dienste van het vak. Ik denk 

wel dat ik een aardige politieke antenne heb ontwikkeld. Ik 

weet hoe de hazen lopen. Dat kan ik inzetten om ons doel te 

bereiken. Soms is het ook goed om iemand de ruimte te geven. 

Ik heb bijvoorbeeld altijd fantastisch met Jaap Bond samenge-

werkt, hoewel we het lang niet met elkaar eens waren. Als een 

verschil van inzicht niets met de hoofdzaak te maken heeft, 

laat ik het liever rusten en concentreer me op de onderwerpen 

waar we wel hetzelfde doel nastreven. Bijvoorbeeld het werken 

aan een sterke agrarische structuur in Noord-Holland.”

Daarvoor hebben jullie elkaar vaak getroffen.  
Ook als het gaat om de toekomst van Stivas...
“Zeker. We hebben daarin steeds dezelfde lijn aangehouden, 

wat er ook gebeurde. Zo waren we eens voor een belangrijke 

afspraak in het provinciehuis. Jaap was ruim twintig minuten 

vertraagd en we wisten dat hij maar een half uur had. Bij 

binnenkomst bood hij gelijk zijn excuus aan. Er zat zichtbaar 

haast in de man. Van echt zaken doen, zou het niet komen. Ik 

heb toen gezegd: ‘We weten wat we willen en we vertrouwen 

elkaar’. Daarop hebben we elkaar de hand geschud. Sowieso 

had het weinig zin om teveel op details in te gaan, waarop in 

de meeste gevallen toch nog geen antwoorden waren te geven.”

Hoe belangrijk was het dat jullie allebei rookten?
(Lachend): “Ik ga hier het gebruik van tabak niet promoten, 

maar we hebben elkaar inderdaad geregeld in een rookpauze 

gesproken. Niet dat daar echt knopen worden doorgehakt, 

maar je geeft elkaar wel eens een hint. Dat is soms genoeg. 

Ook al stond er niks zwart op wit, ik had het woord van Jaap 

dat we de zaak overeind zouden houden. Het vergde zeker 

geduld. Dat is een kwestie van respect, maar ook van ‘geen 

beloftes doen die niet kunnen worden waargemaakt’. Hoewel 

het soms best spannend was hoe Stivas verder moest, heb ik 

nooit wakker gelegen over het voortbestaan. Puur vanwege de 

grote toegevoegde waarde van de stichting. Stivas werkt op 

een relatief goedkope en nette manier, zonder zich zelf met het 

beleid bezig te houden. Dat wordt gewaardeerd.” 

Hoe merkt u dat?
“Er is geen plek in Noord-Holland waar Stivas geen werk heeft 

verricht. Er zitten ambassadeurs door de hele provincie. Dat 

zijn de ondernemers, die nog elke dag blij zijn met een ruil. 

Hoewel de agrarische achterban zich dat misschien niet altijd 

ten volle realiseert. Stivas is een constante factor, die geduldig 

blijft proberen om oplossingen te vinden. Projecteer de resul-

taten van de afgelopen vijftig jaar maar eens op de ruimtelijke 

opgaven voor de komende pak ‘m beet twintig jaar. Dan is er 

genoeg te doen. Terecht dat daarvoor collectieve middelen 

beschikbaar zijn, omdat ook andere functies, zoals natuur, 

‘Ik kan niet tegen de 
achterkamertjes, het 
profileren en veinzen’
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recreatie en waterberging worden gediend. Cofinanciering 

door de overheid is daarom gerechtvaardigd. Daarnaast haalt 

Stivas zelf opdrachten binnen, mede dankzij die betrouwbare 

en onafhankelijke rol. Zo heeft de stichting zich ook gekwalifi-

ceerd als aanvrager van Europese POP-subsidies.”

Terwijl dat in eerste instantie niet een echte taak  
van Stivas was...
“Dat mag zo zijn, maar het is Stivas de afgelopen jaren wel 

gelukt om 2,3 miljoen euro de sector in te halen. Dat is een 

enorme verdienste. Provinciale Staten staat achter ons en 

hebben al geld gereserveerd voor de POP3-periode en de 

overbrugging vanuit POP2. We spelen dit spel niet uit eigen 

belang. Uiteindelijk profiteren de belanghebbenden in het 

landelijk gebied van Noord-Holland er van.” 

Stivas kijkt ook voorzichtig over de provincie
grenzen... 
“We horen allemaal bij Europa. Als we in Noord-Holland goed 

werk doen, waarom zouden we onze kennis en ervaring dan 

niet in Flevoland of Zuid-Holland inzetten? We mogen best 

zelfvertrouwen uitstralen. Wij zijn een club die met pasklare 

oplossingen kan komen. Het is mooi dat ze het bij gemeenten 

inmiddels ook zien, zoals bij de alternatieve inrichting voor 

het Wieringerrandmeer. Op grote schaal worden daar stappen 

vooruit gezet. Maar ook een project zoals bij Stede Broec laat 

mooi zien wat we kunnen. De gemeente kleurde daar eerst 

zelf de waterberging in, maar in samenspraak met Stivas is 

een alternatief voorgelegd, dat leidde tot betere kavels, een 

natuurpad, een betere doorvaarbaarheid, nieuwe natuur en 

dus die extra waterberging. Een betere reclame is er niet. Dat 

geldt voor ondernemers, maar ook voor de andere betrokke-

nen zoals het waterschap, de gemeente en de burgers.”

Is dat de nieuwe lijn? 
“Provincies leggen meer het initiatief neer bij het gebied. Dat 

is koren op onze molen. We zijn een uitvoeringsorganisatie. 

Die rol past ons perfect. Wij bepalen niet het areaal recreatie 

of natuur, maar als de hectares duidelijk zijn, kunnen we wel 

kijken of functies kunnen worden gecombineerd of gebieden 

efficiënter ingericht. Die koppeling is net als bundeling van 

kennis in de verschillende sectoren economisch sowieso van 

groot belang. Met Agriboard en tegenwoordig de Greenport 

Noord-Holland Noord bereiken we mooie resultaten. De 

laatste vijf jaar is de agrarische sector in de Noordkop veel 

positiever onder de aandacht gekomen dan in de periode 

daarvoor. Dat is een groot winstpunt.”

Hoe komt dat?
“Het heeft ook alles te maken met het uitdragen van trots. Als 

bestuurder doe ik dat zeker. Ik ben oprecht trots op Stivas. Net 

als ik met veel voldoening kan kijken naar de ontwikkeling van 

de agrarische sector in de provincie. Dat is toch grandioos? 

Er zijn prachtige bedrijven die onderling ook steeds meer de 

samenwerking zoeken, bijvoorbeeld in de marktbenadering of 

innovaties. Het zorgt voor veel werkgelegenheid. Ook de jeugd 

ziet er weer toekomst in. Er wordt geïnvesteerd en initiatief ge-

nomen. We hebben hier ook drie jonge jongens op het bedrijf. 

Dat vind ik geweldig. Het geeft de zaak nieuw elan. Ze hebben 

een frisse kijk en ik ben oprecht benieuwd naar hun visie. Zo 

is er de laatste jaren al veel veranderd. Ik verzorgde altijd de 

financiën en verzekeringen. Dat heb ik helemaal overgedragen 

en nu kijk ik er pas naar als het klaar is.”

Lukt het om dat los te laten?
“Ik vraag nog wel eens wat na, niet om ze terecht te wijzen 

maar puur om het achterliggende idee te horen. Eigenlijk heb 

ik altijd geprobeerd om me zo ook als bestuurder op te stellen. 

Mijn grootste compliment is: ‘Siemen is een bestuurder die 

de directie laat ondernemen’. Ik zie dat ook als dé manier om 

de kwaliteiten van anderen te benutten. Je moet jezelf niet 

willen klonen. Op ons bedrijf is het niet anders. Iedereen doet 

waar hij het beste in is. Broer Dick verzorgt het transport en 

de logistiek, Jan heeft de contacten met de veiling en Kees is 

verantwoordelijk voor de teelttechniek. Zoiets plust en mint 

zichzelf uit. Ik was vooral bestuurlijk actief en onderhield de 

contacten met de boekhouder en de bank.”

Vanwaar die bestuurlijke drang? 
“Ik was een veel te onrustig type om alle dagen in de schuur te 

werken. Ik had veel meer expansiedrift. In het bestuurswerk 

kon ik dat kwijt. Dingen voor elkaar krijgen, daar geniet ik van. 

Voor iemand met alleen lagere tuinbouwschool, heb ik me zo 

toch aardig kunnen ontwikkelen. Vooral de bestuurscursussen 

waren heel nuttig. De verhalen van anderen, ook over de mis-

sers, inspireerden me en zetten me aan het denken. Dat voelde 

niet als werken. Het ging gewoon door. En ik kon die kennis 

en ervaring ook weer inbrengen in het management van het 

bedrijf. Hoewel iets meer vanaf zijlijn, blijf ik de komende 

jaren nog wel actief. Zoals gezegd: dat houdt me jong.”  
De gebroeders Ruiter, met vanaf links Dirk, Siemen, Jan en Kees.
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