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Landbouw: een strategische troef

Column
Voermaatregel Schouten
is terecht van tafel
De door ons fel bekritiseerde voermaatregel is van tafel. Dat heeft echter
heel wat voeten in de aarde gehad.
LTO heeft hiervoor haar uiterste best
gedaan. Het heeft heel wat bloed,
zweet en tranen gekost, maar uiteindelijk is het dan allemaal niet voor
niets geweest.

PETER SMIT

In de Zomerserie over toekomst in
Nieuwe Oogst pleitte Rob de Wijk,
hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden,
onlangs voor een herwaardering
van de landbouw als een voor Nederland strategisch belangrijke
sector. Het interview oogstte veel
reacties op de website Foodlog.nl.
Hieronder een bloemlezing uit die
reacties.

In een laatste, ultieme poging deze
draconische maatregel van tafel te
krijgen, die voor ons symbool staat
voor regelzucht, micromanagement
en detailregelgeving, hebben we ons
dinsdag schriftelijk tot minister Carola
Schouten gewend. Nogmaals hebben
we benadrukt dat deze maatregel tot
veel frustratie in de sector en dus bij
onze achterban leidt en geen verband
houdt met de realiteit. Lang leek deze
boodschap aan dovemansoren gericht,
maar woensdag kwam dan toch na
koortsachtig overleg het verlossende
woord. De maatregel gaat van tafel.

Wouter de Heij, Food4Innovations
‘Helemaal gelijk. Het 100 miljard
plus agrifood(tech)complex is
uniek en groot. Honderdduizenden
banen direct en nog veel meer indirect. Daarin gaan ‘wroeten’ is dom,
gevaarlijk en onnodig. Ik noem dit
economische mikado. Je weet niet
bij welk stokje de stapel uiteindelijk
instort. Oppassen met grote aanpassingen dus.’
René van Druenen, landbouwvernieuwer
‘Strategisch gezien is het juist van
belang dat we zo min mogelijk
afhankelijk zijn van anderen als
het gaat om onze voedselvoorziening. Als de coronacrisis iets heeft
bewezen, dan is het dat wel. Wat
dat betreft kun je kringlooplandbouw als een ook strategisch juist
uiterst belangrijke stap zien om dat
te bereiken met een belangensfeer
van bijvoorbeeld 800 kilometer om
ons land heen.
‘Trump te willen imiteren met zijn

Plantenveredeling is zo’n kwaliteit die Nederland moet koesteren, stelt Rob de Wijk.
eerst dreigen en vervolgens (als dat
niet werkt) opleggen van sancties
als hij zijn zin niet krijgt (eerder een
teken van zwakte dan van kracht),
lijkt me niet zo’n goed idee en ook
wel iets te hoog gegrepen voor een
land als het onze, iets te megalomaan.’
Krijn Poppe, landbouweconoom
‘Gebruik food en agri als troef in
internationale politieke strategie.
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Veel van onze minister-presidenten
komen erachter dat een staatsbezoek voor veel meer dan 8 procent
over food en agri gaat. Dus als je
iets wilt van een ander land, krijg je
dat wellicht gedaan door inzet van
Nederlandse food en agri.
‘Een deal ‘wij reorganiseren uw
varkenssector voor voedselveiligheid en zoönosen, als u meer aan de
mensenrechten doet’, lijkt me nog
lastig, maar misschien zijn er goede
voorbeelden van?’

Piet Hoogland, oud-akkerbouwer en
-veehouder
‘Nederland exporteert ook boeren.
Overal in de wereld zijn in talrijke
landen Nederlandse boeren actief
boer of vervullen ze een agrarische functie. Zelfs in Alaska zit een
Nederlandse boer met 600 hectare
die in de zomermaanden Anchorage
belevert, verpakt en wel.
‘Er is nog geen enkele buitenlandse
boer die zich als boer in Nederland
heeft gevestigd.’

Jinke Hesterman, burger in buitengebied
‘Met alle respect voor Rob de Wijk,
volgens mij is hij niet helemaal
goed op de hoogte. Een zin als ‘Op
landbouwgebied heeft Nederland
een enorme geloofwaardigheid’ is
er echt eentje uit de vorige eeuw.
Zolang er in het buitenland en op
handelsmissies sprookjes worden
verteld, ja dan houdt de geloofwaardigheid nog wel even stand.
‘Maar o wee als ze er elders in de
wereld lucht van krijgen hoezeer dat
veelgeprezen landbouwsysteem in
Nederland is vastgelopen.’

Bert van Ruitenbeek, adviseur duurzame landbouw en voeding
‘Voedselzekerheid moet strategisch veel meer op Europees niveau worden bekeken. En Rob de
Wijk heeft gelijk dat we strategisch
moeten denken, maar landbouw
heeft alleen toekomst als we onze
natuurlijke hulpbronnen in stand
houden en dus vanuit zo natuurlijk
mogelijke kringlopen gaan werken.
‘Lokaal (think globally, act local) is geen geneuzel, maar voorwaarde voor een volhoudbaar systeem. Juist met die enorme veestapel zijn we gigantisch kwetsbaar.’

Als LTO blijven we ervan overtuigd dat
oplossingen worden gevonden aan de
onderhandelingstafel. Daar mag soms
best met de vuist op worden geslagen,
maar dan wel zonder te polariseren.
We moeten ons als sector niet uit
elkaar laten spelen, maar op een fatsoenlijke manier samenwerken. Daarvoor moeten we elkaar met vertrouwen en openheid tegemoet treden.
Léon Faassen
bestuurslid LTO Nederland

H

Dolksteek
Je kunt veel zeggen over onze minister van Landbouw, maar ik vind haar dapper. Dapper om in deze
tijd boerenbeleid te maken, alle (persoonlijke) kritiek
aan te horen, overeind te blijven. En dan ook nog
plaats te nemen bij Zomergasten, terwijl buiten op
de parkeerplaats vijftien trekkers ronkten.
Kringlooplandbouw is het paradepaardje van
Carola Schouten, dus een fragment van The Biggest
Little Farm had ik wel verwacht. De beelden toonden
ons hoe alles in de natuur met elkaar samenhangt
en dat natuur en landbouw wel degelijk hand in hand
kunnen gaan: eenden bestreden een slakkenplaag
in de boomgaard en kippen pikten vliegenmaden uit
de mest. ‘Het idee dat je natuurlijke processen kunt
inzetten om landbouwproblemen op te lossen is zeer
waardevol’, stelde Schouten. ‘Zeker als je denkt aan
de vraagstukken waar we voor staan.’

Uiteraard ben ik op de eerste plaats
blij voor al die boeren die dit zwaard
van Damocles zien verdwijnen. Maar
ik ben ook blij dat we de minister eindelijk hebben weten te overtuigen dat
deze maatregel feitelijk niks oplost.
Mensen mogen best iets van ons verwachten, maar wil je iets bereiken,
dan zul je dat samen en in goed overleg moeten doen. De sector is bereid
stappen te zetten om tot een reductie
van stikstof te komen, maar wel op
een manier die aansluit bij de praktijk
en bij de gezondheid van onze dieren.

Mee eens. Daarom blijf ik het ook niet snappen
dat we in 2017 op onze biodynamische boerderij in
Drenthe vijf gezonde koeien naar de slacht moesten
doen. Op een Demeterbedrijf werkt een boer met een
gesloten huishouding, een natuurlijke balans. Met
een stikstofnorm van 112 kilo per hectare hadden
we geen bijdrage geleverd aan het mestoverschot in
Nederland. Sterker: met vijf koeien minder zou onze
balans verstoord zijn.
Mijn man maakte daarom bezwaar tegen het
fosfaatreductieplan en in afwachting van de reactie
hield hij zijn koeien aan. Stel dat hij gelijk kreeg, was
de dood immers onomkeerbaar. Na maanden (!) viel
er een brief op de mat: uw bezwaar is afgewezen en
omdat uw kudde niet is gereduceerd, volgt een boete
van 21.000 euro.
Dat doet nog steeds pijn, Carola. Het maakt je

ANNA

glimlach bij het woord ‘kringlooplandbouw’ bovendien totaal ongeloofwaardig. De Naoberhoeve komt
als boerderij zeer in de buurt van Apricot Lane Farm,
zoals de boerderij in The Biggest Little Farm heet.
Ze zetten er lieveheersbeestjes in in de strijd tegen
luizen, voeren reststromen uit de tuinbouw aan de
koeien en zetten 10 procent van het land in voor biodiversiteit. Je had deze boerderij kunnen belonen,
stimuleren. Maar je gaf hem een dolksteek.
Na jaren van onzekerheid dient de rechtszaak
tegen de boete deze week. Want we blijven vechten.
Ook wij zijn dapper.

Hanna Hilhorst
biologisch boerin in Weesp
@HannaHilhorst

