
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Agractie 

              10-11-2021         

Door Erik Luiten 

Het jaar 2021 loopt alweer richting het einde. Opnieuw een jaar waarin Corona ons dagelijks leven veel heeft bepaald, 

waardoor we elkaar niet veel hebben kunnen ontmoeten. Ondanks dat gegeven zijn wij niet minder actief geweest. Ik denk 

aan onze visie die we in april presenteerden in Nieuwspoort, de mooie actie op het Malieveld op 7 juli, het gewonnen Kort 

Geding tegen Dier & Recht, de Boer & Burger Brunch in Utrecht, waarover verderop in de nieuwsbrief meer, en het vliegtuigje 

van afgelopen week boven Nederland met de tekst: ‘Laat boerenland in boerenhand #agractie’.  

Het zit nadrukkelijk in onze naam (Agr)Actie en dat zullen we blijven inzetten om onze brede gezamenlijke belangen te 

behartigen, of dat nu duidelijk zichtbare acties zijn of de gesprekken die we voeren met 2e Kamerleden, LNV, provincies of pers.  

Dat dit nodig is, blijkt wel wanneer je de voorstellen voorbij ziet komen. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekkende 7e 

Actieprogramma Nitraat. En er zullen nog wel meer (on)nodige voorstellen komen met betrekking tot CO2 en methaan. 

Om ons hiervoor actief in te kunnen blijven zetten, hebben we de steun van jullie leden en donateurs hard nodig. We zijn jullie 

dan ook dankbaar voor de steun en het vertrouwen dat daarmee wordt uitgesproken. Ken je nog mensen in je omgeving die 

ook ons werk en inzet willen steunen, wijs ze op de mogelijkheid van het worden van lid of donateur, waarmee ze een leuk 

geschenk mogen uitkiezen uit de beschikbare artikelen in de webshop. Tip voor de komende feestmaand: Zoek je een leuk 

geschenk om te geven, dan wordt het tijd om een kijkje in onze webshop te nemen! 

 

Hoger Beroep 

U herinnert zich vast nog de walgelijke beelden nog die in steden door heel 

Nederland stonden met daarop teksten zoals ‘zuivel veroorzaakt ernstig 

dierenleed’ en ‘zuivel is dodelijk’, met misleidende beelden erbij. Agractie won 

in augustus het Kort Geding tegen Dier&Recht dat was aangespannen tegen 

de afbeeldingen met de tekst ‘zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’. De 

rechter oordeelde dat dierhouders niet ‘zomaar’ neergezet mogen worden als 

dierenmishandelaars.  

Dier & Recht ging hiertegen in Hoger Beroep. Deze zitting vindt plaats op 7 

december 2021. We hopen dat we ook daar, mét jullie, kunnen laten zien dat 

we dergelijke uitingen niet pikken! We zien het Hoger Beroep met vertrouwen 

tegemoet, helemaal nu ook de Reclame Code Commissie onlangs oordeelde 

na een klacht van ZuivelNL dat de uitingen misleidend en oneerlijk zijn. 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

Door Bart Kemp 

7e actieprogramma nitraatrichtlijn; Een analyse 

We staan er slecht op in Brussel. Mede doordat we veel 

meer kilo’s product van een hectare oogsten dan onze 

buurlanden, hebben we soms ook meer uitspoeling van 

bijvoorbeeld nitraat. En dat mag niet van Brussel. We 

hebben in het verleden stevige afspraken gemaakt en 

Carola wil graag het braafste meisje van de klas zijn. Dus ze 

zei tegen haar ambtenaren: “Mijn tijd als minister zit er 

bijna op, maak maar een plan met de méést absurde en 

rigoureuze maatregelen die je kunt bedenken om de 

uitspoeling van nitraat terug te dringen. Praat er niet over 

met sectorpartijen, en denk vooral niet na over de 

gevolgen op het boerenerf!” “Maar, kunnen we dat wel 

maken? We kunnen boeren toch niet uitroken?” Zo vroeg 

nog een integere ambtenaar. “Zo gaan we het doen”, was 

het antwoord van de minister. “En als het plan klaar is gaan 

we er óók niet met de sector over praten, nee, we leggen 

het ter consultatie.” Een mooi woord voor; geef allemaal 

je mening maar, we doen er toch niets mee. Bovendien 

kunnen er ook tal van mensen op reageren die geen enkel 

benul van boeren hebben. Aldus gedaan, en na enige tijd 

verscheen het meest rigoureuze plan dat ooit in Nederland 

is bedacht. Zonder doorrekening van de gevolgen 

uiteraard. De héle agrarische sector natuurlijk in rep en 

roer, en het vertrouwen in de overheid dat al wég was ging 

nu in de min. Gedurende de hele consultatie roerden alle 

partijen zich. Zo ook Agractie onder meer in deze brief. De 

consultatie, waarop duizenden mensen reageerden, sloot 

op 18 oktober. De dag erná kwam de laatste truc van 

Carola: Mevrouw de minister stond ‘welwillend open voor 

aanpassingen in het concept 7e actieprogramma 

nitraatrichtlijn’ vanuit de sector. Mits de doelen maar 

gehaald gaan worden… En zo niet, dan kunnen jullie als 

boeren sowieso fluiten naar de derogatie. 

Dankjewel Carola; we waren blij met je als minister! 

 

  

Laat boerenland in boerenhand! 

Vorige week deden wij een oproep aan de politiek, de 

formerende partijen en de Nederlandse burgers. Dit keer 

niet met trekkers, maar in de lucht!  

De formerende partijen hadden dit keer besprekingen in 

Groningen. Dat was dan ook dé plek om onze boodschap te 

laten zien. Ook vlogen we boven de snelwegen, boven de 

steden in Oost Nederland, de Randstad en Den Haag.  

Waarom deden wij deze oproep? Op dit moment worden er 

reeds boeren gedwongen onteigend in de Krimpenerwaard. 

Ook in andere provincies staat dit op de agenda. En in 

nagenoeg alle ‘Haagse’ rapporten van het afgelopen halfjaar 

is het nadrukkelijk aan de orde. Landbouwgrond, die we hard 

nodig hebben voor de voedselopgave en de gewenste 

extensivering. We laten onze vruchtbare grond niet 

verkwanselen! Laat boerenland in boerenhand! 

Met een vliegtuig actievoeren? Is dat niet gek, met een 

vliegtuig? Die stoot toch ook veel stikstof uit? Wij vinden het 

inderdaad heel vreemd! Dat wij als boeren al onze dieren en 

activiteiten nauwkeurig moeten registreren, maar als we 

willen tientallen vliegtuigen mogen inzetten zonder enige 

extra vergunning. Hieruit blijkt temeer dat er met twee 

maten wordt gemeten, en ook daar willen we aandacht voor 

vragen met deze actie! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19GCty7QN50Ufhr2xESaQdoQrhdZMIJoG/view?fbclid=IwAR32m3OC73qZbbQkEQ-oqv1kNjaTiV_mFK7BzYN4MSdntkDRbH58fcjY8M4


  

 

  

Door Ankie van Houts (Team Boer in de Klas) 

Hoera we zijn gestart!  

De eerste boeren en boerinnen zijn in de klas geweest. Wat een enthousiasme bij de juffen, meesters, kinderen en niet in 

de laatste plaats onze gastboeren. Hopelijk gaat dit enthousiasme voor een olievlek verspreiding zorgen. We zien in ieder 

geval steeds meer verzoeken van scholen binnen komen. Niet alleen van basisscholen trouwens, we worden intussen ook 

benaderd door de buitenschoolse opvang en de middelbare school. We focussen ons nu op de basisschool, maar er liggen 

dus al uitbereidingsmogelijkheden in het verschiet. 

Wat is het leuk om de klas in te gaan en te vertellen over je eigen bedrijf, je passie, je levenswerk. Wat zijn de kinderen 

enthousiast en geïnteresseerd. De eerste lessen waren vorige maand in Amsterdam en Rotterdam, precies de plek waar we 

willen zijn. Eerlijke boerderij educatie voor ieder kind in Nederland dat is wat we willen, niet alleen in de dorpen waar ze 

nog fijn naar de boerderij toe gaan. Hoe mooi is het dan dat je meteen in de grote stad voet aan de grond krijgt. Ook heel 

mooi begin deze maand 16 lessen op 1 school, waarmee de behoefte van school aan boerderij educatie benadrukt wordt. 

De komende maanden gaan er nog vele mooie gastlessen volgen. We zien dat het loont als gastboeren zelf scholen in de 

buurt benaderen. Het ons kent ons doet daarbij blijkbaar goed zijn werk en wat is het dan leuk om een enthousiaste school 

en gastboer te zien na afloop van de lessen. Wil je helpen met het verder verspreiden van de enthousiaste olievlek van Boer 

in de Klas? Je kunt nog steeds flyers van Boer in de Klas aanvragen door je naam, adres en aantal flyers te e-mailen naar 

boerindeklas@agractie.nl. De flyers worden dan naar je opgestuurd. 

Nog steeds werken we aan het ontwikkelen van interactief lesmateriaal en het uitbreiden van ons gastboerenbestand. Dus 

ben of ken je een varkenshouder, pluimveehouder, geitenhouder, vleesveehouder, schapenhouder, akkerbouwer, 

tuinbouwer of fruitteler die dit leuk vindt? Aarzel dan niet en schrijf je in als gastboer via de website www.boerindeklas.nu! 

Op dit moment is Femke haar afstudeerwerk bij ons aan het doen. Zij maakt per leerjaar een overzicht van (interactieve) 

werkvormen die passen bij de leeftijdscategorie. Onze gastboeren kunnen vervolgens met deze werkvormen op het juiste 

niveau hun eigen sector en bedrijf in beeld brengen. Zo proberen we in combinatie met de introductie film over de gehele 

agrarische sector in Nederland eenheid te creëren in de gastlessen van verschillende gastboeren. We willen een kwalitatief 

hoge standaard kunnen garanderen in heel Nederland. Denk je nu ik of wij hebben ook lesmateriaal ontwikkeld wat voor 

Boer in de Klas gebruikt kan worden? Laat het dan vooral weten via boerindeklas@agractie.nl.  

 

mailto:boerindeklas@agractie.nl
http://www.boerindeklas.nu/
mailto:boerindeklas@agractie.nl


  

 

 
Door Alien van Zijtveld 

Terugblik op een mooie Boer & Burger Brunch 

Op 15 november, tijdens de Dutch Food Week, stond hartje Utrecht in het 

teken van verbinding Boer en Burger en het verhaal achter voedsel én de 

boeren! De Neude en het Stadhuisplein stonden helemaal vol met 

voedselkramen, educatiekramen, een podium, en vermaak  voor de kinderen 

zoals springkussens, trekkertrek en een rodeostier. Dit allemaal met als doel 

om de burger te laten zien waar ons voedsel vandaan komt!  

De kramen waren gevuld met allerlei verschillende soorten voedsel. Denk aan 

zuivel, broodjes, kaas, vlees, fruit en groente, friet van eigen aardappelen, ijs, 

en zelfs een bakje koffie met een lekkere koek. Ook was er een 

uitbeendemontratie van een varken, een lam aan het spit en zelfs de jagers en 

vissers waren aanwezig om hun verhaal te vertellen. Er was een programma op 

het podium, met als presentatrice Marit van Bohemen, wat een mooi inkijkje 

in het leven van de boer gaf. Verschillende boeren mochten hun verhaal 

vertellen. Op grote schermen was dit goed te volgen voor de vele aanwezige 

mensen. Wat ook leuk was, was de Pubquiz die Team Agro NL verzorgde.  

De sfeer op deze dag was heel goed. Ook het weer was goed, wat zo’n dag toch 

een extra zonnig tintje geeft. De burgers van Utrecht waren vooral verrast dat 

álles gratis was. De vele vrijwilligers (zo’n 150) namen alle tijd om de burger 

het verhaal van voedselproductie te vertellen. Het is mooi om als boer trots te 

zijn op de producten die je maakt en om dit te kunnen uitdragen. Bij veel 

burgers is er veel onwetendheid. Des te mooier dat dit geluid mocht klinken. 

We hopen dat dit tot iets meer besef leidt bij de burger.  

Is ons doel geslaagd? Volmondig JA. We schatten zo’n 10.000 burgers bereikt 

te hebben met deze actie. Mooi om te zien dat de saamhorigheid bij boeren 

onderling goed was, en dat we dit ook konden uitstralen naar de buitenwereld. 

Ook de gezamenlijke organisatie met Team Agro NL en Trotse Jonge Boeren 

verliep goed. We zijn blij dat we samen deze dag tot een succes wisten te 

maken! 

Laten wij als boeren de verbinding blijven zoeken met onze medeburgers. 

Laten we blijven vertellen hoe we vol passie bezig zijn voor natuur, onze 

gronden, onze dieren en ons voedsel! 

Bekijk hier de aftermovie van de Boer & Burger Brunch 2021! 

https://www.youtube.com/watch?v=7NbR_0af2KM&t=13s

