Piet van IJzendoorn blijft voorzitter van de BD-Vereniging

Weerleggen van paradigma’s

<

Piet van IJzendoorn:
TTIP vergroot onze
afhankelijkheid van
‘de Monsanto’s’

‘De BD-Vereniging is de enige club waar boeren en
burgers samenwerken. Dat zie je nergens anders. Die
samenwerking is de aanjager voor veranderingen in
de landbouw en in de samenleving. Daarin hebben
boeren en burgers een gezamenlijk belang. Daar wil
ik vanuit de BD-Vereniging aan werken.’ Tekst: Ellen
Winkel / Foto: Milieudefensie - Marten van Dijl

Dit zei Piet van IJzendoorn (68) in 2013 bij zijn aantreden als voorzitter van de BD-Vereniging en dit is
nog steeds precies wat hij doet en wat hij de komende
drie jaar wil blijven doen. Hij stelt zich op de Jaardag
(zie kader) beschikbaar voor een tweede termijn van
drie jaar.
“Gister was ik op het gemeentehuis in Zeewolde om
te praten over de boer-burger-coöperatie die we hebben opgericht, Voedsel Lokaal Oosterwold. Daar ben
ik vanuit het Initiatief Bewust Bodemgebruik bij betrokken. Eergister was ik in Den Haag, mede namens
Platform ABC (Aarde Boer Consument), voor een actie
tegen TTIP, het handelsverdrag met de VS. Het was een
gezamenlijk protest van Milieudefensie, enkele vakgroepen van LTO en enkele vakbonden. TTIP vergroot
onze afhankelijkheid van ‘de Monsanto’s’, van de anonieme krachten. Wist je dat John Deere, de grootste
fabrikant van landbouwmachines ter wereld, gegevens
verzamelt via sensoren in hun machines, zogenaamd
om de precisielandbouw te optimaliseren? Deze big
data verkoopt John Deere aan Monsanto, stond 19
april in Trouw. Zo wordt de landbouw bij boer en burger weggehaald. Ik zet me in voor een mooi alternatief: gemeenschapslandbouw, waarbij boer en burger
samen een regionaal-biologische landbouw ontwikkelen.”
Piet is veel onderweg, vooral allerlei clubs. Het runnen
van boerderij Zonnehoeve, die hij in 1982 heeft opgericht, laat hij over aan de jongere generatie. “Weerleggen van paradigma’s, dat is wat ik overal doe.” Hij laat
al jaren zien dat fosfaat-bemestingadviezen niet klop-
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pen. Onlangs is er onderzoek gedaan door
PPO, een instituut van Wageningen UR. “De
onderzoekers waren echt verbaasd dat sla
zo goed kan groeien op onze ‘fosfaat-arme’
grond. Ze kunnen dat niet verklaren.”
“Bij Bionext en Biohuis heb ik me bezig gehouden met het beleid op het gebied van
bodem en bemesting. Ik ben daar best wel
eens – voor hen – vervelend in. Zij zijn in
mijn ogen als biologische belangenorganisaties teveel gericht op het kortetermijnbelang
van de sector. Uit de manier waarop ze over
opbrengstmaximalisatie en NPK-meststoffen
praten, blijkt dat ze zó gangbaar denken.
Zo willen akkerbouwers de verplichting van
100% biologische mest tegenhouden. Want
biologische mest kost geld, en als je gangbare
mest afneemt krijg je geld toe. Ze denken niet
naar de toekomst. Dat vind ik het leuke van
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de BD-Vereniging. Die denkt echt vanuit de
bodem, de natuur en het maatschappelijk
belang. Dat leidt tot nieuwe ontwikkelingen.”
In samenwerking met Bewust Bodemgebruik
en het Ministerie van EZ steekt Piet nu veel
energie in het samenbrengen van wetenschappers uit verschillende disciplines om tot
een brede, vernieuwende visie te komen op
het gebied van landbouw en voeding. “Iedereen is met een klein onderdeeltje bezig – met
bodem, lucht, water, mest, gezondheid, klimaat, biodiversiteit, economie, etc – terwijl
alles samenhangt. De veehouderij is geen
opzichzelfstaande productie eenheid, ze is
dienstbaar in een landbouw waarbij het GEVEN van zonnekracht aan de aarde leidend
is. Deze positieve aardeontwikkeling geeft
voedselzekerheid en veiligheid voor iedereen
op aarde.”
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Nieuwsbrief
BD-Vereniging
Afgelopen maanden hebben we de leden van de BD-Vereniging per e-mail
op de hoogte gebracht van de laatste
ontwikkelingen van de winterconferentie, de viering van 21 jaar Eemstuin
en de Algemene ledenvergadering.
Hebt u die berichten niet ontvangen?
Dan beschikken we mogelijk niet over
uw juiste e-mailadres. Geef u op voor
de nieuwsbrief via bdvereniging.nl/
nieuwsbrief en voeg luc@bdvereniging.nl toe als geaccepteerde afzender
in uw spam-ﬁlter.

3 juni = Jaardag:
Kijken in de spiegel van je werk
Op BD-boerderij De Hondspol in Driebergen vindt 3 juni de Jaardag van BD-Vereniging
en BD-Grondbeheer plaats. Waarom op De Hondspol? Omdat Grondbeheer de 30 hectare
van deze boerderij op 29 april heeft gekocht van de in ﬁnanciële problemen verkerende
zorginstelling Lievegoed. Bij de Jaardag is er een rondleiding over De Hondspol, er zijn
thema-werkgroepen over de eigen mogelijkheden voor de ontwikkeling van een biologisch-dynamische toekomst en er is een kort formeel gedeelte met de algemene ledenvergadering. Kijk voor meer info in het onlangs verstuurde jaarverslag (zie afbeelding).
Komen jullie ook? Aanmelden graag via bdvereniging.nl of via 0850 609044.
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