
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Agractie 

              2 september ‘21         

Door Erik Luiten 

Kantelpunt?! 

Begin juli hebben we een succesvolle actie op het Malieveld in Den Haag gehad, met een goede opkomst en goede sprekers. 

Aanleiding was het rapport dat adviseerde om grote gebieden als Het Groene hart en de Gelderse Vallei leeg te vegen, en de 

boerderijen in te wisselen voor natuur, zonneparken en woningen. Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover. In diezelfde 

week kwam het PBL (Plan Bureau voor Leefomgeving, dit is een onafhankelijk bureau dat de regering van advies voorziet) met 

een rapport waaruit bleek dat de gestelde doelen in de aangenomen stikstofwet niet haalbaar zijn, zelfs niet wanneer alle 

melk- en akkerbouwbedrijven uit de provincies Overijssel, Gelderland en Noord Brabant vertrokken zijn. Dit is een cruciaal 

rapport, die wij gebruiken bij ieder gesprek die wij voeren met politici. Hiermee hopen we dat ze ook gaan inzien dat we op 

deze manier op een doodlopende weg zitten en dat de wet echt aangepast moet gaan worden. Hiervoor zijn de Tweede en 

Eerste Kamerleden aan zet. Wij zitten hier bovenop en hopen dat hiermee het kantelpunt is bereikt. 

Het tweede lichtpuntje van deze zomer is de uitspraak in het kort geding dat we hebben aangespannen tegen een stichting die 

zegt op te komen voor de rechten van het dier. De campagne was gericht tegen de zuivelconsumptie, waarbij er op een pak 

melk een vergelijkbare afbeelding zoals op een sigarettendoosje was weergegeven, met de tekst: ‘zuivel veroorzaakt ernstig 

dierenleed’. Dat dit ronduit belachelijk is weten wij natuurlijk. We laten ons niet zomaar wegzetten als boeren die hun dieren 

zouden mishandelen. Hiermee gingen ze over een grens, vond ook de rechter. Dat we er daarmee niet zijn weten we, dat de 

campagnes aangepast weer doorgaan weten we ook, maar toch zien we het als een kantelpunt en geeft het positieve energie. 

Die energie zullen we hard nodig hebben in de inzet om het echte verhaal te laten zien en te vertellen. Dit doen we op vele 

manieren. Denk aan Boer in de Klas en op 15 oktober bij de Boer & Burger Brunch. Doen jullie mee?! Je leest het allemaal 

verderop in deze nieuwsbrief. 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

Door Sjoerd Mensonides 

Modus Operandi 

Het IPPC rapport is nog niet uitgekomen of de 

initiatieven voor CO2 taks, vliegtaks, autotaks, 

vleestaks, enzovoorts, buitelen al over elkaar heen. 

Nog even en we krijgen een leef- en ademtaks voor 

elke zucht CO2 die we uitblazen. Maargoed, 

maatschappelijk is dit urgentie en er zal dan ook wel 

met geld gesmeten moeten worden om allerlei 

klimaatregelingen ten uitvoer te brengen.  

Als sector krijgen we hier de komende jaren mee te 

maken. Ook al is het kort-cyclische methaan ons 

ding, er wordt nu al voorgesorteerd op de 

uitwisseling tussen fossiele CO2 en natuurlijk 

methaan. Lees: vee (methaan) uitruilen tegen 

fossiel (CO2). Een kopie van de stikstofdiscussie, 

waarbij het natuurlijke ammoniak uitgeruild wordt 

tegen het verbrande/chemische stikstofoxide. Zie 

de stikstofdiscussie als een soort generale repetitie. 

In Frankrijk zijn er al maatregelen voor krimp van de 

veestapel ten behoeve van het klimaat. Hoe zot wil 

je het hebben? Maar we kunnen hoog springen of 

laag springen en ontzettend in het defensief 

hiertegen, maar gelijk hebben is niet altijd gelijk 

krijgen. Dus hoe kunnen we hier slim mee omgaan? 

En hoe kunnen we anticiperen en een stap voor zijn, 

voordat het ons allemaal weer overkomt? 

Naast dat we met hart en ziel boer zijn, zijn we ook 

nog eens ondernemer. Dus spreek die ondernemer 

in je aan en bedenk hoe we als gezamenlijk blok een 

modus operandi kunnen vinden in de 

klimaatdiscussie. Niet vanuit de verdediging, maar 

vanuit het spreekwoordelijke offensief. 

Graag doen we een oproep aan jullie om ideeën 

te delen met ons! 

Door Jens de Willigen 

Terugblik op actiedag 7 juli 

Het was wéér nodig helaas… de rapporten buitelde over elkaar heen. 

De ene nog slechter dan de ander en allemaal óver de landbouw… 

niet mèt de landbouw! En daarom vonden wij en velen met ons het 

hoog tijd worden om weer naar Den Haag te gaan. Zo’n actie als dit 

organiseer je niet even, er komt een hoop bij kijken. Een podium en 

geluid is redelijk simpel, maar een goed programma met de juiste 

evenwicht tussen politieke en landbouw sprekers is een moeilijke 

afweging. Samen met de input van een aantal hele actieve boeren 

hebben we er naar mijn mening toch een geweldige dag van kunnen 

maken met een duidelijke boodschap: Ruimte voor de Boer! 

Wat ik persoonlijke het leuke vind aan de demonstraties is de 

saamhorigheid onder de boeren, de verhalen die bij iedere boer 

anders zijn en wat voor hun de reden is om weer op de trekker het 

hele eind te rijden. Dit geeft je als jong bestuurslid toch weer kracht 

om door te gaan met de strijd en nooit op te geven! 

Maar het echt leuke is dat er onder het genot van een gratis 

hamburger, koffie of ijsje het bijna op een grote reünie lijkt met 

onwijs veel bekenden! Leuk om velen van jullie weer gesproken te 

hebben. 

 



  

 

  
Door Bart Kemp 

Naar de rechter 

Net als iedereen werden ook wij zeer 

onaangenaam verrast door beelden en tekst 

waarin dierhouders in de grote steden als 

‘veroorzakers van ernstig dierenleed’ openbaar 

werden tentoongesteld. Wat te doen, vroegen 

we ons af. Het liefst zou je er natuurlijk meteen 

heengaan met een pot zwarte verf of iets 

dergelijks. Maar dat is alleen maar koren op de 

molen van dergelijke partijen. Dan maar 

negeren? Of zou er een kans zijn dit toch een halt 

toe te roepen? Als bestuur waren we er al snel 

uit; we gaan hier tegengas tegen geven. Door 

gericht scherp te schieten, en niet met een schot 

hagel, is dat gelukt.  

Blijkbaar zijn er grenzen aan de vrijheid van 

meningsuiting en we zijn blij dat hiermee een 

precedent staat waar we een andere keer op 

kunnen terugvallen. Hopelijk snijdt ook de klacht 

bij de Reclame Code Commissie door ZuivelNL 

hout, waardoor deze anti-dierhouderijclub 

opnieuw een tik op de vingers kan krijgen.  

Maar dit zal niet stoppen! De afgelopen weken 

hebben we nogal wat lijntjes en personen 

nagetrokken, en het blijkt dat dit soort clubs zich 

zeer efficiënt hebben verweven in medialand, 

politiek en wetenschap. Daardoor hebben ze 

veel meer macht dan ze op basis van hun getal 

zouden hebben. Daar kunnen wij een voorbeeld 

aan nemen! Door eendrachtelijk en massaal de 

trots van de sector uit te dragen, én de financiën 

te vinden om dat ook massaal zichtbaar te 

maken op de plaatsen waar het noodzaak is. 

Vanuit de re-actie in het offensief. Hup, de 

schouders eronder! 

 

Door ‘Team Boer in de Klas’ 

Boer in de Klas 

Als gastboer of boerin naar de basisschool, om een eerlijk verhaal te 

vertellen over de agrarische sector in Nederland en specifiek je eigen 

bedrijf. Dat is in het kort wat Boer in de Klas inhoudt. Nu het nieuwe 

schooljaar weer (bijna) begonnen is, beginnen de aanmeldingen van 

scholen binnen te druppelen. Aan ons de taak om school en gastboer aan 

elkaar te koppelen en te zorgen voor meer agrarisch onderwijs in 

Nederland. Dat is het ultieme doel: Ieder kind in Nederland bereiken met 

eerlijk agrarisch onderwijs. Op de vraag “Waar komt ons eten vandaan?” 

moet het antwoord van alle kinderen zijn dat het van de dieren en de 

akkers komt en niet gewoonweg uit de supermarkt. 

Wij zijn Jacoline Peek-Hamoen en Ankie van Houts van ‘team Boer in de 

Klas’ en samen werken wij aan het uitrollen van Boer in de Klas. Het 

afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het opzetten van een 

gastboerenbestand. Intussen hebben we een aardig netwerk opgebouwd, 

maar natuurlijk is er altijd ruimte voor meer gastboeren. Ben of ken je een 

boer of boerin die dit leuk vindt? Aarzel dan niet en schrijf je in als 

gastboer via de website www.boerindeklas.nu! Druk zijn we met de 

kennismakingsgesprekken, nog altijd hebben we een aantal gesprekken te 

gaan. Ook het zoeken en ontwikkelen van lesmateriaal dat gebruikt kan 

worden door onze gastboeren behoort tot onze taak. Het trainen van de 

gastboeren gaat bijna beginnen en vanaf september wordt er extra 

aandacht besteed aan het ontwikkelen van interactieve opdrachten per 

sector die als handvat kunnen dienen voor onze gastboeren. Afgelopen 

juli hebben we onze eerste online thema training gehad en deze zullen in 

de loop van het jaar vaker aangeboden worden. Boeren krijgen dan online 

advies van ervaringsdeskundige, vaak uit ons eigen gastboerenbestand.  

Kortom dit nieuwe schooljaar gaan we er volop tegenaan en zullen de 

eerste gastlessen gegeven worden. Wij kunnen niet wachten op de eerste 

enthousiaste verhalen van kinderen, juffen, meesters en gastboeren.  

Wil je helpen met het promoten van Boer in de Klas? Vraag dan de flyer 

van Boer in de Klas aan door je naam, adres en aantal flyers te e-mailen 

naar boerindeklas@agractie.nl en de flyers worden naar je opgestuurd. 

 
 

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


  

 

 

 

Door Alien van Zijtveld 

De boeren van Nederland komen naar Utrecht!  

Bijna twee jaar geleden zette Agractie in hartje Amsterdam een groots evenement neer, om ons als boeren te laten zien 

in de randstad en het gesprek aan te gaan met de burger over voedselproductie en het boerenleven. Bekijk HIER de 

terugblik op de Boer & Burger Brunch 2019.  

Dit smaakt naar meer! We zijn ontzettend blij dat we dit jaar op 

15 oktober opnieuw de Boer & Burger Brunch gaan organiseren, 

dit keer in het centrum van Utrecht! Het belooft opnieuw een 

onvergetelijke dag te worden. De Boer & Burger Brunch vindt 

plaats tijdens de Dutch Food Week, die gehouden wordt van 9 t/m 

16 oktober 2021 en organiseren we in samenwerking met Team 

Agro NL en Trotse Jonge Boeren. 

Om deze dag tot een succes te maken hebben we héél veel 

mensen nodig! In Amsterdam mochten we rekenen op zo’n 250 

vrijwilligers, die eten uitdeelden achter de kramen, in gesprek 

gingen met de burgers, hielpen met de op- en afbouw, of met de 

trekker kwamen en zorgden dat de dag ordelijk verliep. Wil jij ook 

je steentje bijdragen op 15 oktober? Aanmelden als vrijwilliger kan 

via actie@agractie.nl. Voor iedere vrijwilliger staat een attentie en 

onkostenvergoeding klaar.  

 
De voorbereidingen zijn in volle gang, en het belooft opnieuw een mooi evenement te worden! We hopen dat we 
met elkaar onze schouders onder deze dag zetten én mogen rekenen op jou aanwezigheid! In het belang van onze 
mooie sector! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dAbnSYbVGMU
mailto:actie@agractie.nl

