'Zaai uw zaad in de morgen en laat uw hand
tegen de avond niet rusten, want gij weet niet,
of het ene gelukken zal of het andere, dan wel
of beide tezamen goed zullen zijn.'
(Bijbel, Prediker 11:4).
Bert Smit

Toekomst voor de
Nederlandse akkerbouw
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akkerbouw in Nederland gehouden.
Is de akkerbouw uit ons land verdwenen?
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