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‘Nitraatrichtlijn is
uitgesmeerde pastasaus’
Vice-voorzitter Wim Klink van de KAVB
ondervindt de gevolgen van het 7de
Actieprogramma Nitraatrichtlijn als
bollenkweker aan den lijve, als de
maatregelen in 2022 worden ingevoerd
zoals ze nu in het ontwerp staan. Hij heeft
geen goed woord over voor de plannen
én ook niet voor de manier waarop ze tot
stand zijn gekomen. “Het is een pastasaus
van maatregelen die over het hele land
wordt uitgesmeerd.”

Wim Klink
VICE-VOORZITTER KAVB EN BOLLENKWEKER
Akkerbouwer en bollenkweker Wim Klink in Zeewolde is vice-voorzitter van de
KAVB. Hij is voor het CDA politiek actief in de provincie Flevoland, in de Staten.
Klink komt uit Emmeloord in de Noordoostpolder, maar sinds 1980 woont hij in
Zeewolde. Klink doet mee aan het Actieplan Bodem en Water en is lid van de
stuurgroep en het programmateam van het actieplan. Zoon Rick en vader Wim
zitten samen in de maatschap. Klink Zeewolde werkt samen met BV De Hout
Bolbloemen en samen telen de bedrijven 100 hectare bollen. Verder heeft Klink
een opslagbedrijf en een pootgoedverwerkingstak.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Euh… pastasaus?
“Het is een plan waarin het realisme volledig ontbreekt en
de maatregelen zijn totaal niet toegesneden op de verschillende teelten, gebieden en grondsoorten. Er is van alles bij
elkaar gegooid om een saus van de maken die nu door de
overheid over het hele land wordt uitgesmeerd. Er staat wel
in het plan dat wordt uitgegaan van een gebiedsgerichte
aanpak, maar dat zie ik anders. Neem nu de Flevopolder,
waar mijn bedrijf ligt. We hebben hier in de agrarische
sector helemaal geen nitraatprobleem. Wat we wel zien is
een enorme stikstoflevering vanuit de Oostvaardersplassen.
In dat natuurgebied zitten te veel beesten en ook de ganzen
gaan daar ’s avonds heen. De stikstofproductie wordt niet
afgevoerd. Ja, naar het water en zo de polder in. Vervolgens
krijgt de agrarische sector het op zijn bord.”
Het actieprogramma presenteert de sector de rekening,
maar die accepteert ‘m niet?
“Natuurlijk niet! Dit is geen probleem van de agrarische
sector, maar van de hele samenleving. Waarom draaien wij
als sector op voor een probleem dat niet alleen door ons
wordt veroorzaakt. Kijk ook naar de stoffen die vanuit de
huishoudens via de waterzuivering in het milieu komen, uit
natuurgebieden, via afspoeling van betegelde binnensteden

en door emissie van industrie. Zuiveringsslib wordt met veel
energie verbrand, omdat het zwaar is vervuild. Dat geeft
veel stikstofuitstoot en het grote probleem is dat er geen
cirkel meer is. We hebben als samenleving de ‘circle of life’
doorbroken en daar moeten oplossingen voor komen. Er
zijn bijvoorbeeld zuiveringsinstallaties die wel in staat zijn
slib zo schoon te maken dat het als struviet bruikbaar is als
meststof voor de agrarische sector. Daar worden nu proeven
mee gedaan op de Boerderij van de Toekomst en dit soort
oplossingen zorgen voor herstel van die cirkel.”

Maar dat actieprogramma…
“Dat moet helemaal opnieuw en ik vrees dat het niet klaar
is voor het einde van het jaar. We hebben nu wel zienswijzen ingediend, maar eigenlijk zijn we verkeerd begonnen.
Er werd deze zomer door het ministerie van Landbouw een
plan gepresenteerd waar we als sector totaal niet mee uit
de voeten kunnen. Het viel zo rauw op ons dak, dat we aangaven dat we er niet aan willen meewerken. De agrarische
sector is dus niet betrokken geweest bij dit plan, maar nu
ondernemen we als één sectorbrede organisatie actie tegen
het plan. De ketenpartijen als bijvoorbeeld aardappelverwer22 oktober 2021
ker Avebe, bietenverwerker Suikerunie en Rabobank staan
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‘Alleen door samen te
werken als sector en overheid
bereik je resultaat’

daar bovendien achter, want ook voor hen heeft het plan
enorme gevolgen.”

Die gevolgen komen vooral voort uit de data die in het
actieplan staan?
“Kalenderlandbouw, dat is wat het wordt als het plan van
kracht is. Het is idioot om suikerbieten voor 1 oktober te
rooien omdat voor 31 oktober een vanggewas gezaaid moet
worden na de hoofdteelt, als ze eigenlijk nog twee maanden moeten doorgroeien. Maanden die belangrijk zijn voor
de opbrengst. De bietenverwerker krijgt te veel tegelijk, er
ontstaan bewaarproblemen en de kwaliteit van de bieten is
onvoldoende. Bij aardappelen is de situatie net zo, maar ook
in de bloembollen kunnen we alle zomerbloeiers afschrijven.
Die zijn met deze deadlines niet meer te telen. Voor een
gemiddeld bollenbedrijf kost dit in 2022 vijf procent van de
omzet en dat loopt op tot vijftien procent van de omzet in
2027. Dan maak je dus geen winst meer en kun je als bedrijf
niet overleven.”

Oké, weg met het plan. Maar wat dan?
“Samenwerken, net zoals we dat hier in de Flevopolders
doen met het Actieplan Bodem en Water. De overheid mag
daarbij best vertrouwen op de agrarische sector, die als geen
ander met de natuur werkt. Natuurlijk wil je controleren
wat er wordt gedaan, dus laat waterschappen en hoogheemraadschappen rustig het water controleren op kwaliteit.
We verlangen wel dat we niet meteen een boete krijgen als
we bij experimenten met nieuwe technieken om de emissie
terug te dringen en keer een norm overschrijden. Maak van
de handhaver een adviseur, die de sector kan helpen aan
de normen te voldoen. Dat is een veel betere motivatie. Dat
hebben we ondertussen wel geleerd van ons eigen Actieplan,
dat wordt gedragen door boeren en erfbetreders. Het waterschap en de provincie dragen bij door de onderzoeken van
de watermonsters te verzamelen en voor hun rekening te
nemen en zo kun je met weinig geld veel doen. De ogen van
de beleidsmedewerkers en de bestuurders van de betrokken
organisaties gingen open, onder meer omdat in de monsters
vervuilende stoffen worden aangetroffen die helemaal niet
van de agrarische sector komen.”
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Deze aanpak vertalen naar andere gebieden dus, is uw
visie. Maar voor de Europese nitraatrichtlijn gaat dat toch
te traag?
“Het kan niet sneller. In het huidige actieplan wordt ook
genoemd dat er projecten moeten worden gestart waarin
agrariërs deelnemen om de waterkwaliteit te verbeteren,
maar je bent zo twee tot drie jaar bezig voor je kunt beginnen. En dan heb je niet zomaar resultaten. Terugdringen
van de emissie gaat altijd traag. Zo heb ik mij door een professor van Wageningen University & Research al eens laten
vertellen dat je zelfs van een perceel dat je twintig jaar niet
bemest nog emissie zult zien. Je moet niet naar deadlines
kijken, maar naar de praktijk en daar je actieprogramma
op baseren. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij de ondernemer centraal staat, met de overheid dicht op de bedrijven
is de oplossing. Dat heeft de praktijk inmiddels bewezen.
Ooit werd niet nagedacht over wat we waar deden op het
erf, met gewasbeschermingsmiddelen. Nu zijn we ons dat
heel erg bewust en is met een project als Schoon erf, schone sloot de erfafspoeling met tachtig procent afgenomen.
Zo werkt het.”

22 oktober 2021

22 oktober 2021
006-8 In gesprek Wim Klink.indd 8

15-10-21 10:11

