
Reactie JA21 Toekomst voor Nederlandse Akkerbouw 

 

Om te beginnen, ik ga niet naar de mond praten om zieltjes te winnen. Maar 

aangeven wat ik zie en van jullie plannen denk. 

 

Vooropgesteld, zelf heb ik een behoorlijk aantal keren acties mede 

georganiseerd voor de positie van de akkerbouw en ben zelf in 1990 in 

Breukelen ondersteboven gereden tijdens een actie en sinds die tijd loop ik 

kreupel. Dus ik denk iedere dag aan de akkerbouw. 

In algemene zin ademt jullie visie een defensieve positie uit die ik niet om mij 

heen zie bij buren en vrienden akkerbouwers en al helemaal niet bij jonge 

akkerbouwers. 

Die zitten anders in de wedstrijd. 

Jullie behoudende analyse deel ik maar gedeeltelijk. 

Het verschil tussen de Noord Oost polder en Oostelijk Flevoland was voor in de 

jaren 80 en 90 goed te zien. 

De innovaties en bedrijfsontwikkelingen vonden voornamelijk plaats bij 

ondernemers in de Noord Oost polder die vanwege hun geringere 

bedrijfsomvang naar mogelijkheden zochten om als ondernemer te blijven 

bestaan en zelf positie daarin te kiezen. 

Deze beweging is veel later op gang gekomen in Oostelijk Flevoland. 

Tijdens protesten tegen de Mc Sharry plannen in de jaren 90 hebben we geld 

geëist en gekregen voor innovatie. Kijk eens wat Avebe daar bijvoorbeeld mee 

heeft gedaan. Een totaal eerst opgegeven tak in de akkerbouw floreert en geeft 

een mooi saldo. En momenteel zie je ook andere gewassen in Zuid Oost 

Groningen en Drenthe in gebruik komen. 

De wereldwijde vraag naar voedsel neemt alleen maar toe en de 

mogelijkheden om daar als sector en boer op in te spelen ook. 



Nederland is naast zaai- en pootgoed exporteur grote exporteur van andere 

producten als bijvoorbeeld uien en vollegrond groenten die reeds 

akkerbouwmatig worden geteeld. 

Voor JA21 is van belang dat nieuwe teelt en vermeerderingsmethoden en 

innovaties als Crispr Cas snel invoering kunnen krijgen om de toppositie als 

zaad- en pootgoedvermeerderaar te kunnen handhaven. Maar natuurlijk ook 

dat deze veredelde gewassen beschikbaar komen voor Nederlandse 

akkerbouwers waardoor gewassen minder vatbaar worden voor ziekten en 

plagen. 

Structuur en infrastructuur, innovatie en markttoegang dat zijn de zaken waar 

een overheid zich actief mee kan bemoeien om de positie van bedrijven te 

versterken. 

JA21 wil kavelruil ondersteunen zodat verkaveling beter kan worden en er 

efficiënter kan worden gewerkt. 

JA21 wil dat er voldoende zoet water beschikbaar komt in de regio’s waar dat 

nu niet het geval is zodat daar droogte een minder grote schade geeft. 

JA21 wil dat Co2 vastlegging in de bodem ook in Nederland beloning kan 

krijgen iets wat de Nederlandse overheid tot nu toe niet toe staat. 

JA21 wil nieuwe methoden zoals Crispr Cas toestaan zodat er betere 

opbrengsten kunnen worden gehaald met minder teeltrisico en dus ook minder 

chemie. 

JA21 wil level playing field bij gebruik gewasbescherming en in de markt. 

Met bovenstaande punten help je de akkerbouw sector meer dan met 

constructies waar de overheid zich gaat bemoeien met prijsbeleid. 

JA21 is ook voor het afbouwen van het hoepeltjes geld, de GLB bedragen. 

De reden is dat deze steeds meer worden mis-/gebruikt om boeren in het  

korset te duwen van “groen” plannen en steeds minder als ondersteuning van 

het inkomen leiden maar steeds meer tot hogere kosten. 

Bij pacht zie je dat nu al het meest scherp. De verpachter pakt de helft van de 

toeslag de boer moet aan kostenverhogende maatregelen voldoen (de 



hoepeltjes om door te springen). Kortom de verpachter heeft het netto- 

resultaat en de boer de kosten. 

Deze bovenstaande beweging zal de komende jaren alleen maar veel sterker 

worden door de plannen van Frans Timmermans. 

Stop met het rondpompen van hoepeltjes geld hou op met al die onzinnige 

regelgeving. 

Laat boeren doen waar ze goed in zijn en zorg voor de door JA21 gestelde 

punten zorg dat boeren niet met de handen op de rug gebonden moeten 

werken maar dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Namelijk boer zijn. 

 

 


