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Januari 2022
Door Erik Luiten

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar
2022. Via deze weg willen wij iedereen een goed en
vooral gezond nieuwjaar toewensen, zowel
persoonlijk als ook bedrijfsmatig.

Vecht met ons mee voor
maar € 25 per jaar!
Word HIER donateur
Samen sterk voor onze
toekomst!
Oproep!
Wij zoeken een Website beheerder en een Social media beheerder
-

Heb je kennis van de agrarische sector en ben je op de
hoogte van de actualiteit?
Heb je goede communicatieve vaardigheden?
Heb je affiniteit met social media of heb je ervaring met
WordPress websites?
Ben je creatief en neem je makkelijk initiatief?
Herken jij je in de identiteit van Agractie?

Herken jij je in bovenstaande punten, en heb je tijd om onze website
te updaten en/of social media bij te houden? Stuur dan een mailtje
naar info@agractie.nl. We nemen dan contact met je op en kijken
samen naar de mogelijkheden.

We weten nu al dat het een spannend jaar zal gaan
worden. Het zojuist aangetreden kabinet met haar
plannen zullen in de uitwerking een behoorlijke
weerslag hebben op onze bedrijven. Met maar liefst
twee ministers op een departement dat tot voorkort
als overbodig werd gezien, een stevig budget met en
een nog hoger ambitieniveau, vraagt van ons om
scherp aan de wind te blijven.
We zullen dan ook gevraagd en ongevraagd onze visie
blijven geven op de voorstellen die zullen gaan
komen. Dit jaar zullen we ook een verdere uitwerking
van onze eigen visie geven, waarbij we de onderdelen
‘poen voor groen’ en de ‘gedragscode keten’ voor
eerlijke boeren prijzen met voorrang zullen
oppakken. Op dit moment zijn we ook bezig met een
alternatief te komen voor een praktische invulling
voor het komende bemestingsseizoen aangezien het
ministerie het voor elkaar heeft gekregen om niet
eerder dan einde groeiseizoen 2022 duidelijkheid te
geven omtrent derogatie. Daarover verderop in deze
nieuwsbrief meer.
Kortom; we blijven ons, met jullie steun, onverkort
inzetten voor onze positie en onze sector.

Door Bart Kemp
Machtige tegenstanders
Het jaar 2022 begon met een mooie opsteker voor de boeren! Dier&Recht werd ook in hoger beroep door het Gerechtshof
Amsterdam veroordeeld. Betekent dat dat ze niets meer mogen zeggen over zuivel of dierhouderij? Nee zeker niet! Ze mogen
alléén niet meer zeggen dat 'zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt'. Toch is het belangrijk dat we nu weten dat de vrijheid
van meningsuiting, waar deze clubs zich op beroepen, beperkt is. Maar is het dat nu allemaal waard? Tienduizenden euro's
proceskosten, een hoop aandacht ook voor de boodschap van Dier&Recht.. Ja! Wij zeggen volmondig ja! We hadden niet
verwacht beide zaken te winnen, maar wat een erkenning is dit voor boeren. Dat is ook gebleken uit het feit dat we overladen
zijn met apps en berichten, dank daarvoor! We hebben er ook van geleerd. Wat dan? Wel, dat dit soort club hun netwerk op
orde hebben. Bij de media, bij de WUR, de politiek, binnen ministeries, hun donateurs bestand. Noem maar op. Het was niet
toevallig dat Rutger Bregman, als BN-er, de avond erná bij Op1 zat. Hij was de beste debater in hun netwerk om hun verhaal
te vertellen, dus schreef hij op verzoek een kwaaie column in 'de Correspondent' en hop 's-avonds bij Op1. En dit is één club,
maar er zijn er tientallen! En ze hebben vele miljoenen te besteden, wat ze effectief doen. Dat is de les. Als we niet willen
dat onze rechten en belangen verkwanseld worden, zullen we een tandje bij moeten zetten. Iedere landbouwclub moet doen
waar hij goed in is, en elkaar vooral niet afvallen. Daar zijn ook middelen voor nodig die effectief besteed moeten worden.
Vanuit boeren en periferie. Als we op onze handen gaan zitten dan geven we het zeker weg, zoveel is inmiddels toch wel
duidelijk gezien alle berichten en ontwikkelingen? De strijd is niet gestreden, dit was slechts een slag. Er zullen er nog vele
volgen. Doen jullie mee?
Door Hans van der Wind
Bezoek aan de Tweede Kamer
Op dinsdag 14 december 2021 hebben Erik, Bart en Hans namens Agractie een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Dit
was de dag voor de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en dus een goed moment voor een leuke actie. Voor alle
Kamerleden en beleidsmedewerkers hadden wij een handig herbruikbaar #onzeboerenzakje, gevuld met heerlijk duurzaam
geteeld fruit van Nederlandse bodem, meegenomen. Naast het fruit waren de zakjes ook voorzien van een mooie flyer met
eindejaarsgroet en een QR code die doorverwijst naar onze visie.
Totaal hebben we 350 zakjes uitgedeeld. De reacties waren zeer positief, waardoor wij de mogelijkheid kregen uitvoerig met
diverse Kamerleden te kunnen spreken over de toekomst van de landbouw in Nederland en onze visie te delen. Dit
resulteerde in het feit dat we later in de week door diverse landbouw woordvoerders uit de politiek werden benaderd voor
input betreft het gepresenteerde coalitieakkoord op 15 december.
In het jaar 2022 zullen belangrijke beslissingen worden genomen worden in Den Haag over de toekomst van onze sector. Als
Agractie zullen wij er alles aan doen om zichtbaar te zijn en in gesprek te blijven met de politiek en strijden voor een goed
toekomstperspectief voor onze boeren!
- Benieuwd hoe deze dag verliep? We maakten een vlogje, die je hier kunt bekijken! -

Door Jens de Willigen

Door Sjoerd Mensonides
Evenwichtsbemesting

Jens

Derogatie lijkt zo goed als verspeeld. Het is nog maar de
vraag wanneer hier een beslissing over wordt genomen in
Europees verband, als er al een beslissing wordt genomen.
Dit heeft nogal wat gevolgen voor de bedrijfsvoering. Zeker
als we in ogenschouw nemen dat de kunstmest prijzen de
pan uit rijzen, als het al verkrijgbaar is. Voor de boer
desastreus als hij niet voldoende kan bemesten. Geen mest
op het land, is geen eiwit van het land. Dus daar gaan we
met onze goede voornemens voor kringlooplandbouw. Ook
heeft dit effect op de klimaatdiscussie. Verarming vanwege
onderbemesting heeft (in)directe effecten op CO2-binding
en opslag.

Wat hebben we weer een jaar achter de rug… stortvloeden
aan rapporten, opinies en politiek gezever kwamen soms de
neus uit. Snappen ze het nog steeds niet? We blijven ze het
gewoon steeds weer vertellen! De ene keer met de trekker,
de andere keer met een tasje Nederlands beste fruit.

Agractie is een lobby begonnen om het roer qua bemesting
om te gooien. Zeker ook gelet op recente inzichten van
WUR, dat dierlijke mest minder negatieve effecten heeft
qua uitspoeling dan voorheen gedacht en dan kunstmest.
Wij willen gaan bereiken dat er in dit land sprake is van
evenwichtsbemesting. Wat je van het land haalt mag er ook
weer op. Te beginnen bij de melkveehouderij, omdat die er
al tools en data voor heeft, en dan zo snel mogelijk in alle
sectoren implementeren.
Evenwichtsbemesting moet dan plaatsvinden met meer
dierlijke mest en kunstmestvervangers, zodat de kunstmest
langzamerhand uitgefaseerd kan worden.
Wij zetten in op een landsbrede pilot met voldoende
monitoring voor waterkwaliteit en milieueffecten. Wij
willen niet meer wachten op het moment dat er eerst
allerlei modellen waterdicht en fraudedicht zijn, maar
willen een ‘learning by doing’, zodat je de lessen uit de
praktijk gelijk kan implementeren voor het daarop
volgende jaar.

Goed voor het milieu, goed voor de boer. Wij gaan hiermee
richting de politiek, in de hoop dat we nog iets kunnen
maken van het groeiseizoen 2022!

Toch hebben ook positieve stortvloeden gehad: aan regen
hadden we in 2021 geen gebrek, aan het begin zelfs wat te
veel. De oogsten zijn goed verlopen en de prijzen zijn over
het algemeen goed te doen. Ook in Utrecht oogstten we
niets anders dan lof van de vele duizenden bezoekers aan de
Boer- & Burger Brunch. We mochten de stedeling leren wat
voor lekkers, gezonds en grote variatie onze trotse boeren
met veel toewijding produceren. Kortom: een jaar om nooit
te vergeten!

(Tekst gaat verder op de volgende pagina)

(vervolg ‘Jens’)
Het nieuwe jaar zal voor Agractie er weer een zijn van het
snelle schakelen op de actualiteit, een jaar van constructief
samenwerken, de boel wakker schudden en een tactische
wedstrijd spelen, waardoor we er met z’n allen beter
uitkomen. Voor mij zal dit een jaar worden van de studie
afronden, toekomst plannen maken en vooruit met de geit!
Helaas moet ik hierdoor mijn bestuursfunctie neerleggen.
Door het geringe aantal uren in een dag, maar 24, kwam ik
aan mijn bestuurstaken niet meer toe. Team Agractie, wat
hebben jullie met deze mooie club toch onwijs veel voor
elkaar gebokst en wat ben ik jullie dankbaar voor alles wat
ik heb mogen leren en doen! Uit het bestuur betekent
natuurlijk niet dat ik nergens meer te vinden zal zijn.
Uiteraard blijf ik actief vrijwilliger en help ik waar het kan.
Wat een visje eten op het boulevard van Noordwijk met de
trekker je wel niet kan brengen!
Door Team Boer in de Klas
Boer in de Klas
Fijn dat basisscholen weer open zijn! Onze gastboeren staan klaar om weer
lessen te verzorgen. Vorig jaar hebben 31 klassen een gastboer in de klas gehad
in Groningen, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. De
kinderen konden proeven en ervaren wat er zoal gebeurt op de boerderij en wat
er nodig is om dagelijks eten op je bord te krijgen. Een aantal scholen staan al
gepland voor de komende maanden.
U kunt onze gastboeren volgen via onze facebookpagina:
www.facebook.com/boerindeklas
Oproepje!
We zijn nog op zoek naar gastboeren, vooral in provincies Zeeland en Flevoland;
landelijk zoeken we kwekers, geitenhouders en fruittelers. Aanmelden kan via
www.boerindeklas.nu

