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Misvattingen!
Sinds ons laatste ledenblad zijn er weer de nodige 
publicaties verschenen en meningen verkondigd 
waarin we nogal eens dezelfde misvattingen te-
genkomen. We zetten de belangrijkste voor u op 
een rijtje.

Landbouw gaat alleen over ruimtegebruik
We zien vaak dat de landbouw in de maatschappij 
vooral wordt gezien als (te) grote gebruiker en ver-
vuiler van ´ons´ land. Voor de zomer hebben we hier 
al een aantal artikelen aan gewijd: landbouw gaat 
over voedselproductie en de hoge opbrengsten in 
Nederland maken het uitermate efficiënt. Maar in juli 
verscheen het rapport ‘Naar een uitweg uit de stik-
stofcrisis’ van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL). Opvallend was wat de media er van maakten, 
namelijk ‘Veehouderij en akkerbouw moeten verdwij-
nen uit drie provincies’. In onze ogen benadrukte het 
rapport vooral dat de huidige denkwijze en criteria 
van het Ministerie van LNV geen uitweg bieden. Men 
gaat nu uit van de kleinste kritische depositiewaar-
de, maar volgens het PBL kan die vaak niet worden  
gehaald, ook niet als álle menselijke activiteiten wor-
den gestopt. Tot zover was de NAV het er redelijk 
mee eens, maar ons grootste bezwaar tegen het 
rapport is dat ook het PBL er geen enkele blijk van 
geeft het belang van voedselproductie in te zien. Ons 
persbericht als reactie op het rapport kunt u lezen op  
www.nav.nl. Dit is ook overgenomen door Boerderij.

Landbouwbelangen 
Wat we veel tegenkomen in gesprekken over ge-
biedsagenda’s van provincies en Rijksoverheid, 
is de misvatting dat natuur, recreatie, toerisme en 
woningbouw ‘algemene belangen’ zijn en de land-
bouwbelangen alleen de belangen van de boeren 
vertegenwoordigen. De NAV brengt steeds in dat 
landbouw ons voedsel produceert en daarmee min-
stens zo’n algemeen belang is en maatschappelijke 
doelen dient als de andere belangen in een regio! 

Boeren willen niet veranderen
Nog zo’n misvatting die we zowel mondeling als in 
publicaties tegenkomen: boeren willen niets veran-
deren aan hun bedrijfsvoering. Dit gaat volkomen 
voorbij aan twee zaken: als er één sector is die 
zichzelf voortdurend vernieuwt is het de landbouw 
wel en belangrijker, bijna altijd gaat de door de 
maatschappij gewenste verandering gepaard met 
verlies van inkomen. Bovendien zijn investeringen 
duur. Dat raakt dan overigens weer aan de misvat-
ting dat alle boeren miljonairs zijn.

Boeren weten niet hoe ze kunnen verduurzamen
De misvatting dat boeren niet weten hoe ze moe-
ten verduurzamen hangt samen met de vorige. Dus: 
boeren willen niet veranderen en weten ook niet hoe. 
Het ministerie trekt de beurs voor kennisvouchers 
waar vooral adviesbureaus en accountantskantoren 
van profiteren. Men blijft ver weg van het onderlig-
gende probleem van onvoldoende verdienvermo-
gen, want dat is te ingewikkeld om aan te pakken en 
wordt dus genegeerd. Het vergt een actief markt- en 
prijsbeleid, verbod op verkoop onder kostprijs,een 
hogere prijs voor voedsel of kleinere marge voor 
retail en tussenhandel en verlaten van de huidige 
handelsverdragen, die zorgen voor oneerlijke con-
currentie tegen lagere productiestandaarden. De 
huidige minister van LNV blijft steken in optimisme 
dat de consument vanzelf meer wil betalen voor 
duurzamer geproduceerd voedsel en dat als je de 
margeverdeling in de keten zichtbaar maakt, deze 
ook vanzelf eerlijker wordt. Steeds hetzelfde dus: wel 
signaleren maar geen echte oplossingen zoeken.

Landbouw stoot alleen maar CO2 uit
RVO heeft recent een pamflet uitgebracht voor 
burgers over biomassa (https://www.rvo.nl/onder 
werpen/duurzaam-ondernemen/duurzame- 
energie-opwekken/bio-energie/de-korte-en-de- 
lange-koolstofkringloop). Daarbij wordt het verschil 
tussen lang-cyclische en kort-cyclische CO2 uitge-
legd, maar wel op een volkomen foute manier: land-
bouw schaart men bij gebruikers van fossiele koolstof 
(en huishoudens niet!) en laat men weg bij kort-cycli-
sche binding van CO2. We hopen dat bij het uitkomen 
van dit artikel deze fout hersteld is, maar het geeft 
wel een bepaald vooringenomen beeld weer bij de 
bewuste ambtenaren. Het eerste antwoord van RVO 
op ons commentaar was dat landbouwgewassen ‘te 
kort-cyclisch zijn om mee te tellen’. Wie dan de grens 
van ‘te’ bepaalt is onduidelijk maar heeft wel gevol-
gen voor de beeldvorming van landbouw bij burgers, 
door alleen de schadelijke kant te laten zien.

Kloof stad-platteland
Nog iets wat ons opviel: in een recente brief (27/8/21) 
aan de Tweede Kamer geeft minister Schouten haar 
antwoorden op vragen van Slovenië, de huidige 
voorzitter van de EU over de kloof tussen stad en 
platteland. Schouten schrijft: ‘De tolerantie van de 
samenleving voor negatieve externaliteiten van de 
landbouw neemt af. Door de coronapandemie is het 
belang en waardering van natuur en biodiversiteit in 
de leefomgeving toegenomen. Daarbij zien we ook 
een nieuwe waardering van het platteland, vanwege  
bijvoorbeeld de aanwezigheid van natuurparken, 

ruimte en recreatiemogelijkheden.’ Ook bij onze 
minister geen enkele aandacht voor de waarde van 
voedselproductie, geen woord over de kloof tussen 
boeren en burgers omdat burgers niet weten waar 
het voedsel vandaan komt en het werk van boeren 
niet op waarde schatten.

Exportfabel
Dat brengt ons bij de exportfabel die we al eerder 
ontrafelden (zie de juli-uitgave van dit blad): netto is 
Nederland een importland voor voedsel en zouden 
we anderhalf keer zo veel landbouwgrond moeten 
hebben om de eigen bevolking te voeden. Dus: 
‘landbouw kan wel minder want het is toch maar 
voor de export’ kan wat ons betreft van tafel. Overi-
gens nog een hardnekkige misvatting is dat boeren 
zelf gebrand zijn op het behouden van de positie als 
tweede exporteur van voedsel ter wereld. Ook in de 
Volkskrant werd recent (27-8-2021) weer geschreven  
‘De ambitie om ’s werelds grootste exporteur van vlees 
en gewassen te zijn, is kortzichtig en uit de tijd.’ Ook 
niet waar: dat boeren allemaal streven naar schaalver-
groting. Men negeert het onderliggende probleem: als 
de marges te klein zijn is schaalvergroting een manier 
om het inkomen te vergroten. Dit wordt mogelijk ge-
maakt doordat er steeds minder bedrijven zijn met 
een opvolger, waardoor boerderijen te koop komen.

NAV-visie
Onze ervaring bij het opstellen van onze toekomst-
visie is dat veel boeren prima weten hoe ze moeten 
verduurzamen, extensiveren, natuurvriendelijker kun-
nen worden. Probleem is steeds dat de samenleving 
wel eisen stelt maar niet wenst te betalen én dat 
maatregelen vaak niet op alle vlakken een positief ef-
fect hebben. Niet alles wat je doet voor biodiversiteit 
is ook positief voor klimaat enz. Recent kwam daar 
buiten de landbouw een goed voorbeeld van voor-
bij: luchtvervuiling remt de opwarming van de aarde, 
maar eist zelf wel slachtoffers. Een dergelijke spagaat 
treedt ook regelmatig op binnen de landbouw. Een 
voorbeeld: voor de bodem en voor CO2-binding is 
dierlijke mest gewenst, maar kunstmest geeft minder 
risico op uitspoeling en minder emissie. Of: Roundup 
gebruik ligt onder vuur, maar de uitstoot door diesel-
gebruik bij mechanisch wieden of door onkruid bran-
den is slechter voor het klimaat. In onze toekomst-
visie hebben we de complexiteit laten zien door alle 
kansen die de NAV ziet voor verduurzaming te scoren 
op zowel het effect op milieu, klimaat en biodiversiteit 
als op voedselproductie en saldo voor de boer. En 
door een aantal kansen die onze leden echt zien zit-
ten door te rekenen wat betreft het inkomen. 
 lees verder op pagina 2
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Dan blijkt dat zaken die als doel in een regiodeal 
terecht komen zoals ‘minimaal 50% rustgewassen’ 
of ‘vanggewas als gewas in het bouwplan’ bedrijfs-
economisch totaal onhaalbaar zijn. En zolang er hef-
fingsvrije import van plantaardig eiwit is waarbij geen 
eisen aan de productiewijze worden gesteld, geldt 
dit zeker ook voor de teelt van eiwitgewassen; dat is 
ook geen kwestie van niet weten hoe te telen of niet 
willen, maar van te lage (wereldmarkt)prijzen. Alleen 
integrale aanpak van álle factoren door inhoudelijk 
competente beleidsmakers gaat werkelijk helpen! 

Risico’s en gevolgenl
Groot risico van al deze misvattingen vindt de NAV 
dat op basis van verkeerde ideeën en framing be-
sluiten worden genomen en beleid wordt gemaakt. 
Men vergeet of wenst geen aandacht te schenken 
aan het belang van voedselproductie én aan ons 
geluk dat we bij een gunstig klimaat in de vrucht-
bare rivierdelta van een continent zitten. In de ogen 
van de NAV verplicht dit ons tot behoud van zoiets 
essentieels als voedselproductie, wat elders in Eu-
ropa steeds moeilijker wordt. In de sterkte-zwakte 
analyse van de landbouw voor het GLB wordt voed-
selproductie niet genoemd want ‘dat is vanzelfspre-
kend (!)’. Maar daar gaat het juist om! 
Door boeren te benaderen als onwillig of op zijn minst 
onwetend, wordt de kans gemist om gebruik te ma-
ken van het vakmanschap en ondernemerschap van 
de boer. Door de waarde van de landbouw te onder-
schatten kan deze makkelijker worden opgeofferd. 
Door de landbouw de grootste schuld van klimaat-
verandering en vervuiling toe te dichten hoeft de 
maatschappij niet naar zichzelf te kijken, zoals re-
cent mooi scherp verwoord door Dick Veerman op 
Foodlog (https://www.foodlog.nl/artikel/biomassa- 
goed-koe-fout/ ). Maar daarmee wordt ook de kans 
gemist om de juiste stappen te zetten! 
Er zijn nogal wat partijen en NGO’s die ons bezwe-
ren dat ze niet uit zijn op het wegjagen van de land-
bouw uit Nederland, mits boeren maar wel doen wat 
anderen willen. Maar wij geloven ze niet. Het meest 
extreme recente voorbeeld is de Provincie Friesland 
die een Ontwerp Omgevingsverordening publiceert 

waarin boeren wordt verboden tussen zonsonder-
gang en zonsopkomst hun land te betreden. Een 
soort uitgebreide eeuwigdurende avondklok op ei-
gen grond dus. Te schandalig voor woorden, nog 
verergerd doordat de provincie niet het fatsoen heeft 
om direct openlijk toe te geven dat dit te ver gaat, 
maar zegt dat we het democratisch proces maar 
moeten afwachten. En dat ambtenaren en bestuur-
ders van diezelfde provincie echt durven te zeggen 
dat ‘wie niet horen wil maar moet voelen’, dat ‘het 
bedoeld was om boeren tot een gesprek te dwin-
gen’ en oh ja, dat ze het ‘wel jammer vinden dat de 
landbouw zo argwanend naar de provincie kijkt’. Van 
dezelfde orde is een opmerking van een bestuurder 
van een andere provincie: ‘Er zijn meer natuuraan-
hangers dan boeren in mijn provincie dus de natuur 
gaat voor.’

Conclusie
Wanneer je beleid en campagnes baseert op mis-
vattingen en foute aannames is de kans klein dat 
je iets oplost, maar je doet er wel schade mee. En 
dan hebben we de foute aanname dat boeren te-
gen natuur zijn nog niet eens meegenomen. Iedere 
ambtenaar of natuurbeschermer die denkt dat hij/
zij het beter weet dan de boeren en dus kan voor-
schrijven hoe de landbouw moet werken, schaadt 
daarmee de landbouw en dus de voedselzekerheid 
in dit land. Iedereen die de waarde van voedselpro-
ductie onderschat idem. Het plan van Natuurlijk Ne-
derland om 1.2 miljoen ha agrarische grond op te 
kopen voor natuur omdat de voedselproductie toch 
maar voor het buitenland is, wordt gepromoot door 
o.a. de econoom Kalshoven (Volkskrant, 22-1-2021). 
Een journalist die de biodiversiteit wil redden door de 
landbouw te minimaliseren noemt als bronnen alleen 
natuuraanhangers en -wetenschappers (Volkskrant, 
13-8-2021). Alles compleet gedacht vanuit de volle 
winkelschappen.
Wat we nodig hebben is erkenning van de land-
bouw als producent van voldoende goed voedsel 
en erkenning van de kennis, kunde en goede wil van 
boeren. En houdbare verdienmodellen en voldoen-
de toekomstperspectief waardoor de boeren ruimte 
krijgen om gewenste veranderingen door te voeren.
Er zijn 17 miljoen mensen in dit land, als die wor-
den opgestookt om de boeren echt te verbannen 

uit dit land dan gaat dat deze eeuw wel lukken. 
Maar de mensen die zo tegen boeren zijn zouden 
zich echt moeten afvragen wat hun kindskinderen 
dan gaan eten. Want uiteindelijk is het toch een 
boer, in Nederland of elders, die je voedsel heeft 
geproduceerd. 

De Landbouw- en Visserijraad (de landbouw- en 
visserijministers van de EU) gaat zich buigen over 
de mogelijkheid om binnen de wereldhandelsre-
gels toch eisen te stellen wat betreft productiewij-
ze van importproducten. Men ziet (eindelijk) in dat 
zonder deze eisen aan import de verduurzaming 
binnen de EU ernstig gehinderd wordt. Onze lobby 
begint vruchten af te werpen!
Ook wil men meer onderzoek naar de mogelijk-
heden van biologische bestrijding in open teelten. 
Wat de NAV betreft moet men zich dan vooral fo-
cussen op een minder rigide toelatingstraject voor 
deze middelen.  

Op 15 oktober a.s. organiseren Agractie en 
TeamAgroNL een Boer & Burger Brunch in het 
centrum van Utrecht van 12 tot 16 uur. Doel is 
om burgers kennis te laten maken met de Neder-
landse landbouw en producten. Er worden nog 
vrijwilligers gezocht. Nadere informatie vindt u op  
www.agractie.nl. 
Aanmelden kan via actie@agractie.nl.  

Het weerbeeld van het huidige landbouw- en 
groeiseizoen is op zijn minst lastig te noemen. Ter-
wijl de start in april eerst nog aan de droge kant 
was, eindigde de maand in veel regio’s kleddernat, 

waardoor op diverse plekken 
de laatste aardappelen pas in 
juni gepoot zijn. Ook voor me-
chanische onkruidbestrijding 
was het moeilijk om een be-
vredigend resultaat te behalen 
vanwege het beperkt aantal 
werkbare dagen. Gelukkig 

hebben we nu nog een redelijk pakket chemische 
middelen achter de hand. Juist de bodemherbici-
den hebben dit jaar wel goed gewerkt. Dat vochtig 
weer en schimmels hand in hand gaan is natuur-
lijk al lang bekend. De aantasting van Phytophtho-

ra in de aardappelen, valse meeldauw in de uien, 
overige bladziekten en roesten in de granen bleek 
groter dan de robuuste rasresistenties aan kunnen. 
In de biologische landbouw leidt dit tot een grote 
opbrengstderving; in de gangbare landbouw zijn 
we blij dat de zogenaamde ‘gereedschapkist’ met 
middelen ook hier nog gevuld is. Het is duidelijk dat 
op dit moment de voedselvoorziening niet gewaar-
borgd is met de mogelijke normen van 2030. Dat 
is al over negen jaar! Er zal een revolutie in de ont-
wikkeling van resistentieveredeling, de ontwikke-
ling van ‘groene middelen’ en de toelating daarvan 
moeten plaatsvinden, anders worden de ambitieuze 
doelstellingen van overheden niet gehaald.
Ook extreem waren de clusterbuien, die dit jaar nu 
iedereen wel een keer gehad heeft. Het toppunt 
was natuurlijk de situatie in het stroomgebied van 

de Maas en de Moezel, die tot overstromingen ge-
leid heeft. Dit soort uitzonderlijke omstandigheden 
zijn onmogelijk verzekerbaar en behoren door de 
maatschappij - dus de overheid - in voldoende mate 
afgedekt te worden. Te hopen valt dat de uitwerking 
van de schaderegeling conform de intenties ver-
loopt. Het toppunt van extremiteit is natuurlijk de 
polariserende actie van Dier & Recht met haar an-
ti-zuivelcampagne, waarbij in feite de melkveehou-
derij onmogelijk werd gemaakt. Deze actie was te-
kenend voor de houding van extreme groeperingen 
ten aanzien van de landbouw; met een ‘volle su-
permarkt’ de zichtbare en nabije landbouwpraktijk 
aan de kaak stellen; moeten we ons dan afhankelijk 
maken van verre oorden en multinationals voor het 
dagelijks voedsel?
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter Extremen

Goed nieuws uit 
de Landbouw- en 
Visserijraad

Vrijwilligers gezocht 
voor Boer & Burger 
Brunch
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Bauke Bierma: ‘Meer duidelijkheid voorkómen wildschade nodig.’

Introductie
Bauke Bierma (69) boert op een bedrijf van 60 ha 
aan de Roerdompweg bij Zeewolde. Daar is hij in 
1979 vanuit Het Bildt (Friesland) met zijn ouders 
naartoe verhuisd. In Friesland hadden ze een ge-
mengd bedrijf met vrij zware grond. Bauke was 
niet echt gecharmeerd van veehouderij en de zwa-
re grond maakte de teelt van pootgoed ook lastig. 
De toen gebruikelijke vroege doodspuitdata zorg-
den voor matige opbrengsten op de zware grond. 
Een ruilverkaveling bood de kans op het bedrijf in 
Flevoland. Daar is de grond ook zwaar, maar 5% 
organische stof en 8% kalk maakt de grond wel 
veel beter bewerkbaar. Toen Baukes vader minder 
op het bedrijf mee kon helpen, moest Bauke kie-
zen hoe hij verder wilde. ‘Als ik door ging met poot-
goed zou ik een medewerker moeten hebben, met 
consumptieaardappelen niet. Bedrijfseconomisch 
waren de verschillen niet groot. Met een mede-
werker zou ik meer gebonden zijn en daarom heb 
ik voor de overstap naar consumptieaardappelen 
gekozen.’
Het bouwplan was vroeger intensiever: ´Ik heb een 
tijd lang vrijwel geen graan in het bouwplan gehad. 
Na een aantal jaren zag ik dat de opbrengsten te-
rugliepen en de grond steeds stugger en moeilijker 
bewerkbaar werd. Ik was toen net lid geworden 
van een bedrijfseconomische studieclub en zag 
dat anderen, met minder intensieve bouwplannen, 
betere resultaten haalden. Ik begreep dat ik moest 
sleutelen: aan het bouwplan en aan mezelf. Ik ben 
toen minder intensief gaan telen. Met granen, stro 
hakselen, groenbemesters, de toepassing van var-
kensdrijfmest en spitten in plaats van ploegen heb 
ik de grond weer kunnen verbeteren en zijn de op-
brengsten weer op peil.´
Bauke doet nu het bedrijf samen met zoon Johan 
(35), die naast het bedrijf een volledige baan heeft 
bij Cebeco als gewasbeschermingsspecialist. Jo-
han: ‘Je kunt ook zeggen dat ik naast een volledige 
baan ook in het bedrijf werkzaam ben. Mijn vader 
is nog fit en werkt nog graag op het bedrijf, waar-
door ik een baan met het bedrijf kan combineren. 
Mijn vader laat de beslissingen over de ontwikke-
lingen van het bedrijf en de afzet van de produc-
ten aan mij over. Allemaal in goed overleg, maar 
uiteindelijk is mijn stem doorslaggevend.´ Hoe dat 
verder zal gaan als zijn vader niet meer zoveel werk 

op het bedrijf kan doen, weet Johan nog niet. ‘Ge-
lukkig is het nog niet aan de orde. Eén ding is voor 
mij wel zeker: ik ga het bedrijf wel voortzetten. Het 
brengt mij wel zoveel plezier, dat ik het zeker niet 
wil verhuren of zo. Maar mijn baan brengt me ook 
veel, verruimt mijn blik enorm. Dat wil ik ook niet 
graag missen. Misschien is er op termijn iets met 
een collega te regelen, die een deel van het werk 
wil doen.’

Toekomst
Johan heeft wel altijd al boer willen worden. Na 
school wilde hij eerst een tijdje ergens anders wer-
ken en is via een baan bij Syngenta nu bij Cebeco 
terecht gekomen. ‘Ik houd me daar bezig met de 
ontwikkelingen voor de gewasbescherming op de 
middellange termijn. Hoe kunnen we de problemen 
oplossen die we voorzien? Met die kennis kunnen 
de teeltadviseurs dan weer aan de slag. En ik kan 
het op ons bedrijf direct toepassen.’ Johan con-
stateert dat er zoveel wordt gesproken over de 
mogelijkheden die groene middelen en stroken-
teelt bieden, dat mensen die wat verder van de 
landbouw afstaan, zoals bij het ministerie, denken 
dat het allemaal al praktijkrijp is. Maar het is alle-
maal nog maar in een beginstadium, er moet nog 
veel uitgezocht en er moet praktijkervaring worden 
opgedaan. Johan vindt het lastig om te voorzien 
hoe de landbouw zich verder zal ontwikkelen. ‘Het 
is op zich wel een cruciaal moment en de Neder-
landse samenleving zal moeten bepalen wat men 
met de landbouw wil. Willen we dat de landbouw 
sterk gaat krimpen en er meer ruimte komt voor 
andere functies als wonen en natuur? Beseffen 
we dan wel wat het strategische belang van onze 
voedselproductie kan zijn? De uitkomst van deze 
discussie is moeilijk te voorzien.’
Johan verwacht dat de automatisering en robotica 
voor de landbouw het eerst zullen leiden tot robots 
bij de onkruidbestrijding. ‘Ik zit zelf eigenlijk meer 
te wachten op monitoringssystemen waarmee je 
de ontwikkeling van ziekten en plagen veel beter 
kan voorspellen. Je kunt dan je gewasbescher-
ming veel efficiënter inzetten. Ik weet dat hieraan 
gewerkt wordt, als eerste voor de grote gewassen 
als granen, rijst en soja. Voordat we hier voor aard-
appelen en uien iets aan hebben, zal nog wel even 
duren, vermoed ik.’

Actualiteiten in het gebied
In Flevoland worden alle bestaande windmolens 
gesaneerd. Er komen minder maar wel veel gro-
tere turbines voor terug. Nu kunnen ook veel meer 
boeren en ook ‘burgers’ investeren in deze wind-
parken. Johan: ‘Gelukkig kunnen we nu ook deel-
nemen aan deze verbreding van ons bedrijf.’
Een andere ontwikkeling, waar vooral Bauke zich 
zorgen over maakt, is de wildschadebestrijding in 
Flevoland en eigenlijk in heel ons land. Bauke: ‘Een 
treffend voorbeeld is een koppeltje edelherten dat 
onlangs vanaf de Veluwe het Veluwemeer is over-
gezwommen naar Zuidelijk Flevoland. Ze zitten in 
een stuk bos wat Faunabeheer Flevoland nu heeft 
aangewezen als leefgebied met de eerste 500 m 
als gedoogzone waar eventuele schade geclaimd 
kan worden. Buiten die 500 m is er een nuloptie. 
Daar mogen ze niet zijn en kan je ook geen scha-
de claimen. Je moet dan zelf maar zien hoe je ze 
weg krijgt, mochten ze schade aanrichten. Dat is 
voor boeren onwerkbaar. De belangenorganisaties 
zouden bij de Provincie een werkbare oplossing 
met schadevergoeding voor het hele agrarische 
gebied moeten bepleiten. Er bestaat veel onduide-
lijkheid over wildschadebestrijding, ook van soor-
ten die je wel mag bestrijden. Je hebt een WBE 
(Wild Beheer Eenheid), zeg maar de jagers, die het 
Faunabeheerplan van de Provincie uitvoeren en de 
wildstand beheren. Daarnaast heb je de bestrijding 
van wildschade. Daarbij kan je degene inschakelen 
die op jouw bedrijf het jachtrecht heeft als je bijv. 
last hebt van houtduiven in je graan. Die jager kan 
toevallig ver weg wonen en niet willen komen voor 
een paar duiven. Of de boer weet helemaal niet 
wie op zijn bedrijf jaagt. Dat kan hij navragen bij 
de Wildbeheer Eenheid (WBE). Wanneer de jager 
of de jachtcombinatie niet in staat is de wildscha-
de te bestrijden kan de grondgebruiker ook altijd 
nog iemand anders met een jachtakte inschake-
len. Eventueel kan de WBE daarin bemiddelen.’ 
Zie voor meer info pag. 4 en http://www.nav.nl/ 
thema/achtergrond/bedrijfsrisico/ . 

Bedrijfsgrootte:  60 ha
Bouwplan:  20 ha tarwe
 15 ha consumptieaardappelen
 15 ha suikerbieten
 10 ha uien

Elke maand laten we in ‘NAV-er in beeld’ een NAV-lid 
aan het woord. Deze maand vader en zoon Bauke 
en Johan Bierma, akkerbouwers in Zeewolde. 



4 GENOEG IS BETER

Het IPCC heeft in augustus een nieuw rapport 
uitgebracht. Leden van het IPCC zijn weten-
schappers die aantoonbaar breed gedragen we-
tenschappelijke publicaties op hun naam moeten 
hebben staan. Daarmee poogt de IPCC de onaf-
hankelijkheid te waarborgen.
Het nieuwe rapport geeft een alarmerend beeld: 
veel snellere en grotere stijging van de tempera-
tuur en grotere zeespiegelstijging. Recent werd 
ook (met de nodige slagen om de arm) geconclu-
deerd dat de tegenwoordig meer voorkomende 
hevige regenval veroorzaakt wordt door klimaat-
verandering. 
Voor de landbouw betekent dit dat zowel omgaan 
met teveel als met te weinig water steeds belang-
rijker wordt. Het rapport toont naast het belang 
van aanpassen aan de veranderende omstandig-
heden ook nog weer eens aan dat het nemen van 
maatregelen om de opwarming te beperken van 
het grootste belang zijn. En daar wordt in de ak-
kerbouw ook volop aan gewerkt met o.a. minder 

intensieve grondbewerking en het opslaan van 
CO2 in de bodem.
Er lopen diverse initiatieven vanuit de landbouw 
over waterberging, druppelirrigatie, peilgestuur-
de drainage, tegengaan van verzilting enz. De 
gezamenlijke landbouwsector heeft een initiatief 
ingebracht voor het Uitvoeringsprogramma van 
de Waddenagenda om een zoetwaterstrategie te 
ontwikkelen in de noordelijke kleischil. We hebben 
ook ingebracht om het IPCC rapport te betrekken 
bij de Waddenagenda. Het lijkt immers onzinnig 
om te praten over doorsteken van de dijken en 
ontpoldering als de zeespiegelstijging veel sneller 
gaat dan eerder gedacht. Dan wordt het juist zaak 
om het land zo goed mogelijk te beschermen.

Er gebeurt van alles op het gebied van faunabe-
heer en wildschade. In het NAV-bestuur is Hans van 
Kessel het centrale aanspreekpunt, maar regiona-
le zaken worden door de plaatselijke bestuurder 
opgepakt. Zo speelt er in Friesland een situatie 
waarin iemand uit de Faunabeheer Eenheid wordt 
gezet omdat hij een afwijkende mening heeft. Ook 
in Friesland wil men het verjagen van ganzen van 
akkerland aan banden leggen terwijl vogels in dor-
pen wel mogen worden verjaagd. En men wil de 
schadedrempel voor wildschadeclaims verhogen 
van € 250 naar € 2500! U begrijpt dat wij bezwaar 
hebben gemaakt.
In augustus heeft de Rechtbank Gelderland beslo-
ten dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt 
van de landelijke vrijstelling voor de houtduif, konijn, 
vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai en de 
provinciale vrijstelling voor brandgans en woelrat in 
Gelderland. Dat veroorzaakt veel problemen voor 
agrariërs die hun gewassen willen beschermen te-

gen faunaschade. Hetzelfde dreigt in de provincie 
Noord-Holland, omdat daar dezelfde gerechtelij-
ke procedure loopt. De provincie Gelderland gaat 
daarom in hoger beroep bij de Raad van State tegen 
het vonnis van de rechtbank dat het goedkeurings-
besluit het Faunabeheerplan Vrijstelling vernietigde. 
Ook vraagt zij een voorlopige voorziening aan om 
schadebestrijding snel weer mogelijk te maken. 
In Flevoland is de Stichting Faunabeheer Flevo-
land opgeheven. De gevolgen hiervan staan in 
een bericht op onze website www.nav.nl onder 
Bedrijfsrisico. Er is ook een brief verstuurd aan 
alle leden in Flevoland. 
Wat betreft de schadevergoedingen speelt breed 
het probleem dat wanneer er een nuloptie is 
(d.w.z. dat de betreffende diersoort er niet mag 
voorkomen) u ook geen schade kunt claimen 
wanneer deze soort er toch is. Dit moet met 
spoed gerepareerd worden. 
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Voordelig 
kennismaken 
met de NAV!
Nog geen lid van de enige echte, 
onafhankelijke en sectorale vakbond van 
en voor akkerbouwers, de NAV? 

Word dan nu lid. Dat is nu heel aantrekkelijk: 
tot 1 januari 2022 betaalt u € 50,-. 
Of: u bent al lid maar uw buurman of vriend 
nog niet? Help de NAV versterken en over-
tuig uw collega van het goede en nuttige 
werk van de NAV. Ook voor uw collega geldt: 
tot 1 januari 2022 is de contributie € 50,-.

De NAV is puur sectoraal voor het akker-
bouwbelang en stelt het inkomen van akker- 
bouwers centraal. Belangenbehartiging kan 
plaatsvinden zonder concessies te doen 
aan andere sectoren. De NAV zet zich in 
voor faire opbrengstprijzen, dat wil zeggen 
integrale kostprijs (dus inclusief vergoeding 
voor eigen arbeid en eigen vermogen) plus 
ondernemersmarge. De vakbond strijdt voor 
betere toekomstkansen dan degenen die de 
akkerbouw willen overleveren aan de grillen 
van de (wereld)markt. U ziet het: 
de NAV is uniek. 
Lid worden kan via het inschrijfformulier.
Dit kunt u vinden op www.nav.nl 
of pak de telefoon ( 06-15 62 44 60).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond

Postbus 318
8250 AH Dronten

tel 06 - 15 62 44 60

e-mail   info@nav.nl
website www.nav.nl

 @NAV_AkkerBouwer

  Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond

 Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Contactpersonen

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081

Regio Noord
Gerlof Bergmans
06 - 45 28 67 85

Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611

Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39

Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 2 oktober.

En wat deed de NAV nog 
meer in juli en augustus?
• De NAV heeft wederom deelgenomen aan diverse gesprekken met supermarktketens over verdien-

modellen.
• De NAV heeft een bijeenkomst van de Coalitie Klimaatbestendige Kusten bijgewoond, evenals de 

presentatie van Zoet op Zout bij SPNA in Kollumerzijl.
• De brede landbouwcoalitie in de noordelijke kleischil heeft de landbouwdoelen aangescherpt voor het 

uitvoeringsprogramma Waddenagenda.
• Een aantal leden van het Regieteam Waddenagenda heeft een werkbezoek gebracht aan het bedrijf 

van Teun de Jong. Het was goed om de ambtenaren van Rijk en Provincie nadere uitleg te geven over 
de landbouw in het Waddengebied.

• De werkgroep Agroecologie heeft vergaderd en heeft zichzelf omgedoopt tot de werkgroep Verduurza-
ming. De werkgroep zal o.a. de jaarlijkse update van de tabellen uit de toekomstvisie op zich nemen.  

juli &  
augustus

Foto voorpagina: Gerard Hol

Faunabeheer en wildschade

Nieuw klimaatrapport


