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Agelopen winter hebben we onze nieuwe waterstofinstallatie in gebruik
genomen. Met de oude konden we slechts twee windarme zomermaanden overbruggen en moesten we nog regelmatig waterstof bijkopen die
met fossiele energie was opgewekt. Nu kunnen we onszelf jaarrond bedruipen en hebben we de energiekringloop eindelijk gesloten! Alle ener-
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Vorige week hebben we de eerste schreden
gezet op onze nieuwe aankoop, een kavel
goede grond van 25 ha dicht bij de boerderij. Ondanks de hoge prijs, 260 duizend euro
per ha, zijn we er blij mee. Met het bestaande machinepark kunnen we dit rondzetten
en daardoor hoeft de gemiddelde kostprijs
niet te stijgen. Graag zouden we deze kans
benutten om de vruchtwisseling nog wat
extensiever te maken, maar dat gaat met
deze grondprijs niet lukken. Het wil nog
steeds maar niet tot de koppen van onze
politici doordringen dat toegang tot grond
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Het wil nog steeds maar

momenten waaruit blijkt hoezeer de boer-

niet tot de koppen van

derij gedragen wordt door haar omgeving.

onze politici doordringen

lenlange procedures doorlopen om huizen

dat toegang tot grond

middels is dat de gewoonste zaak van de

Twintig jaar geleden moesten wij nog elnaast de boerderij te mogen bouwen. Inwereld. De wetgeving was er toen nog op

in de rechtssfeer moet
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worden geregeld en niet
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is de landbouw de bron van waaruit vele
mensen van de landbouw kunnen genieten
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zonder erin te hoeven werken.

jaarlijks heel veel kapitaal
uit de landbouw en dat
kapitaal moet wel door
de landbouw worden
opgebracht.
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