KERSTSPECIAL BOER-POLITICUS MARTEN DIJKSTRA

leeftijd 39
woonplaats Oldeboorn
gezin getrouwd met Linda, 3 kinderen
bedrijf in maatschap met Linda 65 melkkoeien
politieke functie lid van Provinciale Staten Fryslân
namens de VVD sinds maart 2019

‘De politiek he e
mensen nodi g
Weidevogelboer Marten Dijkstra vindt dat
er in Friesland onrealistisch natuurbeleid
wordt gevoerd. ‘We worden geregeerd
door bestuurskundigen. De politiek heeft
praktijkmensen nodig’, vindt hij.
TEKST WICHERT KOOPMAN

E

en toekomst als veehouder leek er voor Marten Dĳkstra niet
in te zitten. Bĳ de boerenzoon openbaarde zich als kind een
darmziekte en daarom leek het verstandig fysiek minder inspannend werk te zoeken. Daarmee zou na vĳf generaties een einde
komen aan het familiebedrĳf in het Friese Oldeboorn of Aldeboarn.
Het liep anders. Marten volgde nog wel een opleiding levensmiddelentechnologie aan het AOC in Leeuwarden. ‘Maar in mĳn vrĳe
tĳd hielp ik met veel meer plezier mĳn vader op de boerderĳ.
En dan had ik in het weekend ook nog energie over om op stap
te gaan ...’, herinnert hĳ zich. ‘Zo groeide het besef dat er meer
mogelĳk was dan gedacht, als ik maar deed waar mĳn passie lag.’
Met zĳn ouders sprak Marten af dat hĳ het een jaar zou proberen.
Al snel was duidelĳk dat hĳ toch de bedrĳfsopvolger zou worden.

Niet mopperen, maar aanpakken
Martens persoonlĳke ervaring legde mede de basis voor zĳn politieke overtuiging. ‘In 2010 ben ik lid geworden van de VVD. Het
liberale gedachtegoed spreekt me aan. Als je mensen ruimte geeft,
kunnen ze zich ontwikkelen en zĳn ze tot veel meer in staat dan
als je ze pampert en klein houdt’, verklaart hĳ.
Dat de Friese melkveehouder uiteindelĳk ook zelf politiek actief
wilde worden, kwam voor zĳn omgeving niet als een verrassing.
‘Op jonge leeftĳd las ik al iedere dag de krant en was ik geïnteresseerd in wat er speelde in de politiek’, vertelt hĳ. ‘Bovendien ben
ik iemand met een duidelĳke mening en die laat ik ook graag
horen. Als je vindt dat dingen niet goed gaan, moet je niet blĳven
mopperen, maar aanpakken en de verantwoordelĳkheid nemen
om er zelf iets aan te doen’, vindt de veehouder. Hĳ volgde met
veel plezier een masterclass politiek van zĳn partĳ. Die scoutte
hem voor de VVD-kandidatenlĳst voor de Provinciale Staten van
Friesland in 2019.

Weg met onrealistisch natuurbeleid
Marten Dĳkstra is een melkveehouder met een missie. Hĳ schakelde vĳf jaar geleden om naar een biologische bedrĳfsvoering, op
zĳn bedrĳf worden innovaties voor het veenweidegebied beproefd
en de veehouder is een gepassioneerd weidevogelboer. Voor zĳn
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e eft
di g uit de praktijk’
Marten Dijkstra:
‘De boerenstand moet af
van het calimerosyndroom.
Wij hebben veel te bieden’
inspanningen voor de weidevogels won hij in 2017 de Gouden
Grutto van Vogelbescherming.
De bioboer met een natuurinclusieve bedrijfsvoering is niettemin
kritisch als het gaat over het natuurbeleid van de overheid. ‘Het
huidige beleid is onrealistisch. Waarom miljarden investeren om
boeren uit te kopen voor wensnatuur?’, vraagt hij zich af. ‘Om
een of andere reden heeft de gedachte breed postgevat dat landbouw en natuur tegengesteld zijn aan elkaar. Dat is helemaal niet
zo. Ik ervaar het op mijn eigen bedrijf. En ik weet zeker dat de
meerderheid van de Friezen net zo graag een wei met koeien en
weidevogels ziet als een kaal stuk natuurland vol met pitrus’, stelt
het Statenlid. ‘Daarom moeten we ook af van het beleid dat gronden die worden aangekocht voor natuurontwikkeling, automatisch worden doorgeschoven naar organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of It Fryske Gea. Vaak kunnen boeren
natuurbeheer veel effectiever en efficiënter uitvoeren met ook
nog eens hogere natuurwaarden als resultaat’, is zijn ervaring.

Trots in plaats van calimerosyndroom
Marten stelt met spijt vast dat de politieke invloed van boeren de
laatste tientallen jaren sterk is verminderd. ‘De boerenstand is in
zichzelf gekeerd geraakt. Maar dat is nergens voor nodig. We moeten af van het calimerosyndroom – “zij zijn groot en ik ben klein
en dat is niet eerlijk” – en beter uitdragen waar we voor staan. De
agrarische sector is economisch heel belangrijk voor de provincie
Friesland’, stelt hij met overtuiging.
Dat besluitvorming in de provincie stroperig verloopt en dat compromissen sluiten onvermijdelijk is, kwam voor Marten niet als
een verrassing. Toch is het volgens hem wel degelijk mogelijk om
in Provinciale Staten iets voor agrarische ondernemers te bereiken. ‘Het huidige actieprogramma veenweiden biedt boeren heel
wat meer perspectief dan het oorspronkelijke plan’, geeft hij als
voorbeeld. Het Statenlid roept boeren op om massaal politiek
actief te worden. ‘Ons land wordt geregeerd door bestuurskundigen. Die voelen niet wat beslissingen voor effect hebben in de
praktijk en zullen daardoor sneller instemmen met slappe compromissen. Nee, je krijgt in de politiek lang niet altijd je zin en je
moet je opponenten ook wel eens wat gunnen. Maar de politiek
heeft dringend mensen nodig die met beide voeten in de klei
staan. Er moet veel minder over en veel meer met de agrarische
sector worden gesproken.’ l
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