
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

Nieuwsbrief Agractie 

              06-07-2022 

Door Erik Luiten 

Voorwoord - Zitten we midden in de storm of is dit pas het begin? 
 

Ruim 2,5 jaar geleden, na het grootste boerenprotest ooit op 1 oktober 2019, was 
daar het -nog grotere- grootste boerenprotest op 22 juni 2022. Waar in 2,5 jaar tijd 
vele rapporten volgeschreven zijn door minstens zoveel commissies en belangrijke 
personen en er tal van voorstellen vanuit de agrarische sector zijn aangedragen, 
kwam daar als een duvel uit het doosje ‘het kaartje’ van minister van der Wal. In 
één klap werd duidelijk wat al die abstracte rapporten behelsden, al hadden we 
hier één jaar geleden, op 7 juli 2021, al voor gewaarschuwd met onze actie op het 
Malieveld. Complete gebieden leegvegen en geen ruimte meer voor de boeren. De 
gebieden zijn nu groter geworden en in heel Nederland zijn enorme gebieden 
aangewezen met nota bene nog extra beperkingen door nieuwe natuur aan te 
wijzen met vergaande beperkingen. De mismatch tussen bestuurlijk en ambtelijk 
Den Haag en de sector was nog nooit zo groot. Een uiterst technocratische 
benadering van een probleem dat volledig in de schoenen van de landbouw is 
geschoven. Bestuurlijk geblunder van de bovenste plank wat enorm veel 
slachtoffers oplevert. Onze reactie was helder en duidelijk. Dit beleid moet van tafel, 
de Kritische Depositie Waarde moet uit de wet. 

Zitten we nu midden in de storm of staan we pas aan het begin? Als we alle kaartjes 
die geproduceerd zijn door de overheid op elkaar leggen, is er op heel veel plekken 
in Nederland geen ruimte meer om te boeren. De ‘van der Wal kaartjes’ plus de 
kaartjes vanuit het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn laten zien dat er steeds 
meer ruimte ons wordt ontnomen. Denk bijvoorbeeld aan 5 meter bufferstroken 
langs watergangen, wat in de veenweidegebieden snel oploopt tot een groot deel 
van het areaal, en aan de 100 – 250 meter bufferstroken in beekdalen. Met de 
‘stikstofcrisis’ en de ‘watercrisis’ zijn we er nog niet. Wat te denken van de 
CO2/methaan? 

We zullen moeten blijven strijden op alle fronten met de wetenschap dat we de 
steun hebben van de Nederlanders. We moeten volhouden! Onze sector staat op 
het spel! Meer dan ooit! 
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Door Sjoerd Mensonides 

Waar staan we nu? 
 

De brief met startnotitie moet gelezen worden als “de 
opgave” die gerealiseerd moet worden. Het richt zich 
eenkennig op stikstof en KDW (Kritische Depositie 
Waarde), maar zou zich breder moeten richten. In het 
coalitieakkoord was het NPLG (Nationaal Plan 
Landelijk Gebied) reeds aangekondigd. NPLG is een 
verzameling van water, bodem, biodiversiteit, klimaat 
en stikstof die zich in één programma moeten 
versmelten en leiden tot gebiedsgerichte processen 
en projecten. Zoals de Startnotitie zich laat lezen, zijn 
de onderwerpen vertaald in een kaart met 
stikstofreductiedoelstellingen. Omdat dit document 
de status ‘startnotitie’ heeft zullen deze doelstellingen 
aan nader onderzoek moeten worden onderworpen 
(het plan-MER). Daarom hebben deze genoemde 
doelen tot op heden ook geen (juridische) status.  

Omdat het NPLG breder is getrokken dan alleen 
stikstof, is het kaartje veel breder ingekleurd dan alleen 
de stikstofgevoelige gebieden. De NNN-gebieden 
(Natuur Netwerk Nederland, voorheen de EHS - 
Ecologische Hoofdstructuur), de veenweidegebieden 
en misschien nog wel meer gebieden zijn ook van een 
kleur voorzien. Het is opmerkelijk dat deze NNN-
gebieden en veenweidegebieden ook allemaal een 
verhoogde reductieopgave toebedeeld krijgen. Het 
causaal verband tussen deze verhoogde 
reductiedoelstelling en instandhouding c.q. 
verbetering van de stikstofgevoelige doelhabitats in 
de N2000-gebieden is ons volledig onbekend. Wij 
vinden dit dan ook volledig uit de lucht gegrepen.  

De eenzijdige focus op KDW- doelen is ons een doorn 
in het oog. Het zegt namelijk niet veel over de staat van 
de 

natuur, waar het uiteindelijk allemaal om te doen is in 
deze “crisis”. Het enige wat de KDW doet is een 
grenswaarde aangeven waarboven significant 
negatieve effecten op voorhand niet uitgesloten kunnen 
worden. Dat de KDW door rechtszaken en het gebruik in 
politieke context een eigen leven is gaan leiden is 
opmerkelijk te noemen. Te meer, omdat vele 
deskundigen aangeven dat een eenzijdige focus op de 
KDW ons niet ècht gaat helpen. Ook het PBL gaf dit klip 
en klaar aan in haar advies op de Stikstofwet. In een 
aangenomen Tweede Kamer motie riep Boswijk e.a. 
reeds op ons niet eenzijdig te richten op KDW, maar juist 
de staat van instandhouding van de N2000-gebieden 
leidend te laten zijn.  
 
Wat betekent dit allemaal concreet? Eigenlijk niet veel 
en tegelijk heel veel. In juridische zin staat er niets ‘in 
beton gegoten’ vast, daarom zegt dit soort kaartjes en 
getallen (nog) niet veel. Echter, dit vormt wel het 
vertrekpunt, de opgave, van waaruit de provincie de 
gebieden in moet gaan. In de uiteindelijke besluiten 
kunnen de percentages best wel iets gaan afwijken, 
maar de inzet is torenhoog geweest door de minister en 
zie dat maar weer eens naar reële proporties terug te 
brengen.   



  

 

  
Door Bart Kemp 

Remkes moet ’t fixen 
 

De afgelopen weken heeft Agractie via allerlei kanalen direct 
en indirect aangestuurd op een gesprek met de 
hoofdpersonen in de stikstofkwestie, van der Wal en Rutte, 
over het fundament en de doelen onder het stikstofbeleid. Via 
de politiek en LNV is dit uiteindelijk opgepakt. Maar, opnieuw 
wordt de sector hierbij gepasseerd, want in plaats van 
simpelweg een eerste gesprek te plannen, heeft Den Haag 
opnieuw een sluiproute bedacht. Opperfixer Johan Remkes, 
verantwoordelijk voor het smeden van deze coalitie én de 
stikstofkoers van de coalitie, moet het nu gaan fixen met de 
boeren. Het is voorspelbaar hoe dit gaat lopen. Allereerst heeft 
men tijd ingebouwd. Remkes ‘kan’ pas over 6 weken 
beginnen, tot die tijd laat Den Haag het de politie en ME 
oplossen. Vervolgens zal Remkes afzonderlijk met alle 
landbouwpartijen in gesprek gaan. Als je niet wilt? Ook prima, 
dan komt in het rapport dat die landbouwpartij niet wilde 
praten met de ‘bemiddelaar’.. Na deze serie gesprekken zal 
Remkes waarschijnlijk een advies uitbrengen. Met daarin de 
speelruimte die hij vooraf binnen de coalitie heeft gekregen. 
Iets met verschuiving qua doelen in de verschillende gebieden 
en ‘perspectief’. Niets van betekenis voor wat betreft het 
fundament. CDA en VVD laten zich immers volledig gijzelen 
door D66 die genietend op de achterbank zit? Conclusie: een 
hoop acties, een hoop gepraat, niets bereikt.    
 
Hoe dan wel? De druk op CDA en VVD moet omhoog! Deze 
druk is al erg hoog, maar moet op allerlei manieren strategisch 
worden verhoogd, totdat ze het zinkende schip, dat dit 
Kabinet is, laten vallen en de stekker uit het Kabinet trekken. 
 
Wij wensen iedereen die hier voor en achter de schermen aan 
werkt veel succes toe! Hou vol, zet door, stel de inhoud 
centraal: De KDW moet uit de stikstofwet! 

 

  

 



  

 

 

 

  

Door Alien van Zijtveld 

Uit de provincie Overijssel 
Op 10 juni 2022, u weet wel, de dag van de Startnotitie 
van minister van der Wal, en de dag dat uit de 
perspectiefbrief van minister Staghouwer bleek dat de 
landbouw géén perspectief heeft, spraken wij met 
gedeputeerde ten Bolscher. We spraken met elkaar in 
de Lutte (Twente) op het prachtige bedrijf van Frans 
Zanderink. Dit bedrijf is al vele generaties in zijn familie. 
Helaas is het allerminst zeker dat dit nog generaties zo 
gaat zijn. Het Natura-2000 gebied Dinkelland, wat 
bestaat uit het beekdal van de Dinkel met een aantal 
zijbeken, ligt letterlijk in de achtertuin van Frans. Wat 
de stikstofplannen en de maatregelen uit het 7e AP 
betekenen voor de bedrijven van o.a. Frans en buurman 
Eduard, is onzeker. Gedeputeerde ten Bolscher ziet 
ruimte om met de boeren uit de provincie zélf te kijken 

hoe de stikstofplannen kunnen worden vormgegeven. 
Het uitgangspunt voor hem is vooral: hoe blijft de 
leefbaarheid van de gebieden intact en hoe houden we 
de kwaliteit van het landschap in stand? Dat het een 
lastige puzzel wordt, is niets nieuws. Helemaal toen 
tijdens het gesprek het beruchte ‘kaartje van van der 
Wal’ openbaar werd, met 95% stikstofreducties in en 
rond Natura-2000 gebieden. Ten Bolscher was 
zichtbaar geschrokken toen deze hoge reducties ook 
bleken te gelden voor de zogenaamde NNN-gebieden. 
De doelen zijn volgens hem ‘richtinggevend’. Agractie 
ziet dat anders: deze doelen staan vast in de wet. Die 
moeten gehaald worden. Maar die opgave is té groot 
om nog een leefbaar landschap over te houden. Dáár 
wringt het.  

We blijven structureel in contact om onze input voor de 
provincie Overijssel te geven. 

  

Op de foto vlnr:  
Frans Zanderink (melkveehouder), Eduard Sanderink (melkveehouder), Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde 
Overijssel), namens Agractie: Erik Luiten en Alien van Zijtveld 



  

 

  
Agractie on Tour 
  

Inmiddels liggen er alweer drie ‘Agractie on Tour’-
avonden achter ons. Het was een groot succes! We zijn 
blij met de grote opkomst. Dit zegt natuurlijk iets over 
hoe de stikstofproblematiek leeft onder ons allemaal.  

De aftrap was op 25 mei in Woudenberg, op het bedrijf 
van Teus van der Wind. Op 1 juni stonden we in Ermelo 
op het bedrijf van Wouter en Henriette Rozendaal. Op 
15 juni stelde Arjan van den Heijkant zijn bedrijf 
beschikbaar in Oosteind. We bedanken jullie voor de 
gastvrijheid! 

We kijken terug op drie geslaagde avonden. Irene van 
der Marel verzorgde een presentatie over stikstof. Na 
de presentatie was er alle ruimte voor vragen en 
opmerkingen. Daarnaast stonden we open voor input 
uit de zaal, aan de hand van stellingen. Deze input is 
zeer nuttig voor ons, en gebruiken we om onze verdere 
weg uit te stippelen. Na afloop van het ‘officiële’ 
gedeelte, was het tijd voor een gezellig hapje en 
drankje om na te praten en een rondje over het bedrijf. 

Na de zomervakantie zullen we een vervolg geven aan 
Agractie on Tour. We hopen u dan te ontmoeten! 



  

 

  

Word partner van Agractie! 
  

Agractie Nederland zoekt financiële sponsors om een juist antwoord te kunnen geven op de ondoordachte 
keuzes die er zijn en worden gemaakt door onze overheid. Het beleid is niet alleen destructief voor de 
Nederlandse agrarische sector, ze bepalen mede door hun ‘beleid’ dat er ook in Brussel onomkeerbare keuzes 
(green deal/ derogatie/ waterkwaliteit/ stikstof) gemaakt worden. Een werkbare (inter)nationale langetermijnvisie 
is noodzakelijk voor de voedselzekerheid van onze bevolking en dat van onze buurlanden! 

Agractie Nederland is in 2019 ontstaan naar aanleiding van de boerenprotesten. Onze speerpunten zijn:  

Werkbaar beleid met toekomstperspectief voor de agrarische sector; ruimte voor de boer 

Herwaardering van de boer 

Educatie en voorlichting; Boer in de Klas 

Op onze website www.agractie.nl is veel informatie te vinden over onze acties van de afgelopen jaren. Ook kunt 
u ons visiedocument inzien waarin beschreven staat waar wij voor staan.   
 
De werkzaamheden die op dit moment noodzakelijke ondersteuning nodig hebben zijn het onderzoekswerk, 
dossiervorming, contacten onderhouden en versterken tussen de belangenorganisaties in de agrarische sector. 
Daarnaast zal Agractie Nederland de juridische strijd moeten intensiveren. Hier zijn dringend financiële middelen 
voor nodig!    
 
Wij zijn op zoek naar partners die ons willen ondersteunen in de strijd voor onze prachtige agrarische sector. 
Strijdt u mee? Ga dan naar het aanmeldformulier op onze website. Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u 
mailen naar info@agractie.nl, of telefonisch contact opnemen (zie contact, onderaan deze nieuwsbrief). 

Hartelijk dank! 

 

http://www.agractie.nl/
https://agractie.nl/partners/
mailto:info@agractie.nl


  

 

 

  

 

Agractie Nederland 
 

Meer lezen over onze visie?  
Klik HIER om ons 

visiedocument te openen.  
 

Donateur worden?  
Klik HIER! 

 
 

Contact 
 

St. Agractie Nederland  
Woutersweg 1 

6718 TJ  Ede 
info@agractie.nl 
www.agractie.nl 

 
 

Bestuur 
 

Voorzitter: 
Bart Kemp   

Tel. 0655978721 
 

Secretaris: 
Alien van Zijtveld  

Tel. 0615548515 
 

Penningmeester: 
Mathijs Lubbertsen 

 
Algemeen bestuursleden: 

Erik Luiten 
Sjoerd Mensonides 
Hans van der Wind 
Theo Mandersloot 

Ad Baltus 
Arnoud Verbeek 

Wat deden we nog meer? 
-  

• Op 22 juni stonden we met de hele agrarische sector in Stroe. Benieuwd 
naar de opening van het programma door Bart Kemp? Bekijk HIER zijn 
toespraak.  
 

• Op 23 juni vond het stikstofdebat plaats in de Tweede Kamer. In aanloop 
naar dit debat gaven wij DEZE input aan Tweede Kamerleden. 

 
• Erik Luiten gaf op zondag 3 juli bij Hart van Nederland en op het NOS 

journaal een reactie op de aanstelling van Remkes als onderhandelaar 
tussen de boeren en het kabinet. Eerder al, op 30 juni en 1 juli, vertelde Bart 
Kemp op BNR radio en in De Week van Gelderland waar een 
onderhandelaar aan moet voldoen.  

 
• Wij stellen keer op keer de inhoud centraal: de KDW (Kritische Depositie 

Waarde) moet úit de stikstofwet. Zolang hier niet over gepraat kan worden 
en zolang het kabinet hier niet in beweegt, is actie noodzakelijk. 

 
• Houd onze socialmedia kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven 

van de laatste ontwikkelingen!  

Download en druk 
deze uitleg om uit 

te delen aan 
burgers tijdens de 

acties. Zorg dat 
iedere burger die 

je ziet er één krijgt 
zodat ze weten 

waarom er actie 
gevoerd wordt! 

 

 

https://agractie.nl/visiedocument-agractie-nederland/
http://www.agractie.nl/donateur-worden
http://www.agractie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=RFLshTntCAc&t=33s
https://drive.google.com/file/d/1jit9FQ8p43HiNrsLBuEAZrYP4i1xV6w7/view?usp=sharing
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/economie/boeren-tegen-bemiddelaar-remkes-fdf-agractie?fbclid=IwAR3MR6-gXZ2C-hd6UgCIEqdcOhPTQofz6hkmvUzdCUWAOIuoUPp9sONzt4w
https://www.npostart.nl/nos-journaal/03-07-2022/POW_05159261
https://www.npostart.nl/nos-journaal/03-07-2022/POW_05159261
https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10480904/agractie-onaangenaam-verrast-door-minister-staghouwer
https://www.gld.nl/nieuws/7723236/maakt-mediator-het-verschil-de-boeren-staan-niet-te-juichen
http://www.facebook.com/agractie
http://www.instagram.com/agractie_nederland
http://www.twitter.com/agractie
https://agractie.nl/wp-content/uploads/2022/06/Waarom-blijven-boeren-in-actie-.pdf

