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Zorgen om biologische ambitie EU

Column
Mijn voedingsadvies:
de Schijf van Oranje

Tijdens zijn ritten en wandelingen
zag veehouder Gert van Dam hoe
een biologisch-dynamisch perceel
met mais werd overwoekerd door
onkruid. Hij vreest meer van dergelijke misoogsten door de biologische ambitie van de Europese Unie
(EU). Is dat wel aan de burger te
verkopen, vraagt hij zich af.

Onlangs kwam een aantal diëtisten
met de Schijf for Life als alternatief
voor de Schijf van Vijf. Het is een voedingsadvies met een volledig plantaardig basis, waarbij naast gezondheid
het klimaat een belangrijke rol speelt.
Ik vind dat mensen zelf een keuze
moeten kunnen maken over wat ze
wel of niet willen eten. Ik heb dan ook
geen moeite met mensen die er een
vegetarische of veganistische levensstijl op nahouden. Zelf waardeer ik
een mooi stuk vlees. Ik kan daarvan
genieten en ben me bewust van de
herkomst en het leven dat een dier
heeft geleefd.

GERT VAN DAM
varkens- en melkveehouder in Aagtekerke
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Biologische landbouw, dat is
waar we naartoe moeten als het aan
Eurocommissaris Frans Timmermans ligt. In 2030 moet 25 procent
van het landbouwareaal van hem
biologisch zijn. Dat is naar mijn
idee een onhaalbaar doel.
Ik rij wel door de polder, met de
auto of op de fiets, want dan zie je
meer. Ook wandel ik geregeld over
wandelpaden tussen de akkers.
Op die tochten kom ik langs een
biologisch-dynamisch bedrijf. Vorig
jaar stond op een van die akkers
pompoenen. Dat is natuurlijk een
moeilijk gewas voor mechanische
bestrijding vanwege het woekeren.
Het viel mij vorig jaar al op dat er
behoorlijk wat onkruid stond, maar
ja, dat begreep ik wel bij een dergelijk gewas.
Dit voorjaar reden ze met een
vlammenwerper met een grote gastank over het perceel om het onkruid te bestrijden. Ik ben benieuwd

Tegelijkertijd begrijp ik ook best dat
mensen dat vreemd en zielig vinden
voor een dier. Ik zie dat anders, maar
daar kun je met elkaar over discussiëren. Waar ik wel moeite mee heb, is
als de mening wordt veroordeeld als
fout. Op zo’n moment ontstaan gelegenheidsargumenten.

Een perceel mais waarin onkruid stevig voet aan de grond heeft.
hoeveel insecten deze bewerking
overleven of dat er misschien kevertjes waren die het hier eventjes
warm van kregen.
Maar goed, ze moeten iets om
het onkruid te verwijderen. Na deze
bewerking werd er mais gezaaid die
door de lage temperaturen niet hard
groeide. Het onkruid deed dat wel,
want dat is niet zo kieskeurig. Het
groeide zo hard dat de mais opgesloten raakte door hanenpoot en
akkerwinde.

Colofon
Druk: Rodi Rotatiedruk
Informatie en bezorging:
tel. 088-8886611, redactie@nieuweoogst.nl
www.nieuweoogst.nl
Copyright /aansprakelijkheid
Reproductie alleen met toestemming van de
uitgever. De uitgever en auteurs zijn niet aanManager AgriPers: Bas Gregoor
sprakelijk voor schade door onjuiste berichten.
Redactie: tel. 088-8886611,
ISSN: 2352-2097 (Noord), 2352-2089 (Midden),
redactie@nieuweoogst.nl
2352-2070 (Zuid)
Advertenties: AgriPers BV, tel. 088-8886740, Reageren:
Op de opiniepagina kunnen lezers hun
adverteren@agripers.nl, www.agripers.nl
mening geven en reageren op het agrarisch
Vormgeving: Nieuwe Oogst
nieuws. De redactie behoudt zich het recht
Abonnementen niet-leden:
voor artikelen in te korten of niet te plaatsen.
€ 239,50 excl. 9% BTW
Reacties kunt u sturen naar
abonnement@agripers.nl
redactie@nieuweoogst.nl
Nieuwe Oogst is het mediamerk van LTO
Noord, ZLTO en LLTB en wordt uitgegeven door
AgriPers BV. LTO-leden ontvangen zes dagen
per week de nieuwsbrief en op zaterdag de
krant van Nieuwe Oogst.
Hoofdredacteur: Esther de Snoo

Vorige week zag ik tot mijn verbazing dat er een trekker in het land
reed met een grote klepelmaaier.
Het perceel werd geklepeld. Er was
blijkbaar niets meer mee te beginnen. Eigenlijk deed het me zeer toen
ik dit zag gebeuren.
VOLDOENDE VOEDSEL
Het zette me aan het denken
over de 25 procent biologisch die
Timmermans wil in de EU. Dit terwijl Europa straks als gevolg van
de Green Deal een oppervlakte zo
groot als Duitsland tekortkomt om
voldoende voedsel voor zijn inwoners te produceren. Dan is met misoogsten zoals deze of door plagen
een dergelijk areaaltekort misschien
nog wat te positief ingeschat.
Wat zal de burger hiervan vinden? Als mechanische onkruidbestrijding een keer niet lukt om
wat voor reden dan ook, waarom
bespuit je het dan niet een keer,
denk ik dan. Want maatschappelijk
en milieutechnisch is dit toch niet
verantwoord?
Is het biologisch-dynamisch als
je al deze bewerkingen op een perceel uitvoert en niet oogst? Hanen-
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pootzaad kan tot vijftig jaar overleven in de bodem. Is dat de wereld
schoon achterlaten voor de volgende generatie?
In dat licht doet de gangbare
akkerbouw het nog niet zo slecht.
Iedere molecuul CO2, ammoniak en
stikstofoxiden wordt in ieder geval
efficiënt benut om prachtig voedsel
te produceren voor de burger. Met
wat meer organische mest en lichtere robottrekkers wordt de reguliere
bodem zeker niet moe.
ANDER GEWAS
Op het beschreven perceel had
40 ton tarwe, 180 ton mais of 400
ton suikerbieten kunnen worden
geoogst. Maar door het door Timmermans gewenste biologische telen kwam er niets van terecht.
In hoeverre is de burger hiervan op de hoogte? Is die zich ervan
bewust dat door de biologische
keuze van de politiek het risico
wordt genomen dat de voedselvoorziening onzekerder wordt? Wordt
de boer-tot-bordstrategie straks een
boer-naar-leeg-bordstrategie? Sorry
meneer Timmermans, maar daar
pas ik voor.

Dat ervoer ik ook met de introductie
van de Schijf for Life. Bij een werkbezoek aan een groep boeren die allen
een gemengd bedrijf hebben, werd dit
mooi bevestigd. Dieren, mensen en
planten vormen met elkaar een voedselketen. Vanuit duurzaamheid zeggen
dat dierlijke producten niet geconsumeerd mogen worden, vind ik een
gelegenheidsargument.
In een opiniestuk in De Telegraaf heb
ik daarom gepleit voor een echt duurzaam voedingsadvies: de Schijf van
Oranje. Laat mensen bewust kiezen
voor land- en tuinbouwproducten van
eigen Nederlandse bodem. Lekker,
duurzaam en dichtbij geproduceerd.
Volgende week start de Dutch Food
Week, een mooi moment voor onze
boeren en tuinders om producten van
eigen bodem extra onder de aandacht
te brengen voor een gezonde en duurzame levensstijl.
Dirk Bruins
bestuurder LTO Nederland
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Beeld vormen of beleid voeren
‘De hele ganse dag nepnieuws ontkrachten’, zegt
Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) op Twitter. Dit
nepnieuws ontstaat vooral door misleidende moties
in de Tweede Kamer die beleidsmatig overbodig of
voorbarig zijn. Ze worden niet ingediend om iets bij
te dragen aan beleid, maar slechts om een bepaald
beeld te wekken bij de achterban. Dit keer ging het
over de motie van Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Wybren van Haga (Groep Van Haga) om
halvering van de veestapel niet meer als optie te zien
om het klimaat te verbeteren.
Nu wil het geval dat het op dit moment ook helemaal geen optie is. D66 heeft weleens wat getoeterd,
maar dat betekent niet dat dit een optie is in beleid
dat wordt ontwikkeld door het kabinet. Deze motie is
dus een zinloze motie die slechts is ingediend voor
de beeldvorming.

Arjen Lubach heeft in Zondag met Lubach eens
aandacht besteed aan moties die niets toevoegen
aan beleid, maar slechts worden ingediend voor
de beeldvorming. Hij heeft daar de mooie naam
‘zelfpro-motie’ voor uitgevonden. De stemuitslag
van ingediende ‘zelfpro-moties’ worden intensief
gedeeld op sociale media om te laten zien hoe slecht
andere partijen het met u voorhebben. In werkelijkheid hebben andere partijen tegen gestemd omdat de
motie voorbarig of overbodig was, wat de achterban
niet in de gaten heeft.
Het lijkt wel alsof het tegenwoordig in de politiek
alleen nog maar gaat om beeldvorming. De formatie
zit al een halfjaar vast, niet op beleidsmatige inhoud,
maar vanwege angst voor ongewenste beeldvorming.
Zo willen PvdA en GroenLinks alleen samen deelnemen aan een kabinet om te voorkomen dat een
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van hen niet links genoeg lijkt als die alleen zou deelnemen. CDA wil juist niet deelnemen in een kabinet
waar zowel PvdA als GroenLinks deel van uitmaakt
omdat dan het beeld zou kunnen ontstaan dat zij te
links zijn. D66 wil liever zonder christelijke partijen
omdat anders het beeld zou kunnen ontstaan dat ze
niet progressief genoeg zijn op de ethische vraagstukken.
Iedereen is bezig met beeld en aan beleid komen
ze niet toe. Al die beleidsmatig inhoudsloze beeldvorming zet de deur open voor nepnieuws waar Boswijk
een flink deel van zijn tijd aan kwijt is.

Bennie Stevelink
melkveehouder in Deurningen

