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Lars werkt als boer
én in de bouw
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De combinatie van zijn werk
als uitvoerder bij onder meer
Ploeg kozijnen en als vee
houder, dát is waar het hart van
Lars Castelijn (27) dagelijks
sneller van klopt. ‘Het voelt
goed om in beide functies
duurzaam bezig te zijn.’
Het is 2016 als Lars Castelijn afzwaait
als fulltime boer, nadat hij vier jaar met
zijn ouders samenwerkte op hun melk
veehouderij in Rijpwetering. In dat dorp
groeide hij op met zijn ouders en twee
zussen. ‘Als kleine jongen molk ik na
schooltijd de koeien al met mijn vader.
Niet altijd even leuk, want veel vrije tijd
was er niet. Maar nu ik ouder ben – en zelf
afgestudeerd veehouder – zie ik wel wat
een prachtvak het eigenlijk is.’

MOEIZAME JAREN

De familie verkoopt na wat moeizame
jaren met pijn in het hart de helft van
de boerderij. De andere helft, met zestig
koeien, een stuk land en een melkrobot,
blijft in eigen beheer. ‘De veehouderij staat
zwaar onder druk’, vertelt Lars. ‘Hoe hard
we ook werkten, het gewenste resultaat
bleef uit. We verkochten de helft en ik
begon voor mezelf. Zo kwam ik bij Ploeg
kozijnen terecht, waarvoor ik nu tachtig
procent van mijn tijd werk.’
Bij Ploeg kozijnen startte Lars eerst als
monteur. Hij groeide door tot Uitvoerder
Zakelijke Projecten. ‘Het mooie aan dit
werk? De verantwoordelijkheid. Ik stuur
graag. Ik haal altijd eerst informatie
binnen, om die daarna door te vertalen
naar de praktijk. En ik heb voorkennis
als oud-monteur. Ik weet wat betreft de

informatie en communicatie waar de
tekortkomingen liggen.’

FAMILIEBEDRIJF

Maar hoezeer die rol hem ook op het lijf
geschreven lijkt, Lars’ hart ligt toch echt
in de veehouderij. Daar is hij na zijn werk
dan ook nog volop te vinden. Trots is hij
op zijn ouders, die de boerderij ondanks
alle ontwikkelingen – denk aan de stikstofcrisis en de lage melkprijzen – al
jaren draaiende houden. Uiteindelijk wil
Lars het bedrijf van hen overnemen.
‘Dat is mijn grote droom. Hoewel ik de
combinatie van het leven als boer en als
uitvoerder graag behoud. Het voelt goed
om in allebei de functies steeds bezig te
zijn met duurzaamheid. En Ploeg is gewoon een mooie organisatie. Knap toch,
hoe een familiebedrijf zo uitgegroeid is?’

DUURZAAM BOEREN

Lars vertelt over de duurzame ontwikkelingen op de boerderij. ‘Zo zorgen we
dat we het land optimaal bemesten en
geen producten verspillen. Ook halen we
onbruikbare tulpenbollen uit De Veen.
Daar smullen onze koeien van. Omdat
we de bollen mengen met gras, geven zij
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er goede melk van. Waar wij weer heerlijke, pure kaas en andere zuivelproducten
van maken, die we in onze eigen winkel
verkopen.’ En ook bij Ploeg kozijnen staan
duurzaamheid en circulariteit hoog in het
vaandel. Lars: ‘Onze kozijnen zijn onderhoudsarm, gaan gemiddeld veertig jaar
mee. En we recyclen zoveel mogelijk restmaterialen, scheiden afval en profiteren
volop van onze zonnepanelen. We willen
in 2030 zoveel mogelijk circulair zijn.’
Hij heeft nog een tip voor iedereen die
meer wil bijdragen aan een duurzame
wereld. ‘Weg met die tuinen vol tegels.
Planten zorgen dat het water beter
wegloopt. Al kies je alleen maar voor
gras: die ene aanpassing is al zoveel
beter voor het milieu!’

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900

