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Redactioneel
Voor u ligt het eerste nummer van 
Verbinding in 2021 – tevens het tweede 
nummer over het thema duurzaamheid en 
rentmeesterschap. Het vorige nummer ging 
vooral over de P van profit – economie. In 
dit magazine staat de P van planet centraal: 
ecologie. In dit nummer staat de P van 
planet - ecologie centraal. We willen met 
deze drie nummers met u nadenken over 
de trage vragen: waar staan we anno 2021, 
waar staan we als christenen voor? Wat 
ons betreft zijn dat mooie en indringende 
vragen om met elkaar het gesprek over te 
voeren. Helaas kan dat op dit moment niet 
tijdens fysieke bijeenkomsten. Hopelijk kan 
het later dit jaar wel weer. We adviseren u 
daarom ook deze nummers van Verbinding 
te bewaren, zodat ze later als gespreksstof 
kunnen dienen.

Als u doorbladert, vindt u een interview 
met demissionair minister van LNV 
Carola Schouten. Zij blikt terug op de 
afgelopen vier jaar. Intensieve jaren door 
de stikstofcrisis en de coronapandemie, 
waarin we zagen dat niet alles kan en/of 
maakbaar is. Ze vertelt over haar diepere 
drijfveren als christen, die ook raakvlakken 
hebben met haar nieuwe visie op de 
kringlooplandbouw. Verder bieden we u 
artikelen van meteoroloog Reinier van den 
Berg over klimaat – ook een belangrijk 
aspect van planet en ecologie - en van de 
voorzitter van Agri & Food Dirk Duijzer over 
de ecologische opgave van de Nederlandse 
land- en tuinbouw. We gaan ‘Op de koffie’ 
bij Christiaan van Dalfsen. Hij boert tussen 
Zwartsluis en Staphorst, samen met  
de natuur. Hermineke Vonk adviseert in 
haar column om naar de grond te luisteren. 
We wensen u veel leesplezier toe. 

Agenda
30 MAART 2019
Webinar over het stikstofdilemma, Theologische Universiteit Kampen 
19.30-21.00 uur, deelname gratis. 
Meer info en aanmelding: www.wwjg.nl/stikstofkilemma

Op dit moment worden er door onze verenigingen geen fysieke bijeenkomsten 
georganiseerd. We vinden het jammer dat we niet bij elkaar kunnen komen, 
om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Ondanks de beperkingen geven we 
vier tips om toch van betekenis te kunnen zijn:
Ga in gebed. Als christenen hebben we een machtig wapen in handen. Ons 
geloof en onze verbondenheid met de Almachtige. God onze Vader, die altijd 
luistert als wij tot Hem bidden en smeken. Bid, voor deze wereld, voor Neder-
land, voor bestuurders, voor land- en tuinbouw, voor degenen die u lief zijn.
Geef aandacht. Hoewel fysieke ontmoetingen moeten worden vermeden, 
is contact zeker wel mogelijk. Bellen, een kaartje sturen, een mailtje sturen, 
skypen, facetimen. Er zijn mogelijkheden te over. Geef elkaar tijd en aan-
dacht en bemoedig elkaar.
Neem je plaats in. Doe lokaal aan goede acties mee. Vouw niet alleen uw 
handen, steek ze ook uit de mouwen. Laat, voor zover u daartoe in staat 
bent, met uw daden christelijke betrokkenheid en barmhartigheid zien.
Attendeer op Pastorale Agrarische Coaching (PAC). Wanneer het passend 
is, attendeer mensen op Pastorale Agrarische Coaching. De PAC-medewer-
kers kunnen een luisterend oor bieden.

Kijk verder op:
CCA: www.cca-nederland.nl/agenda CGMV: www.cgmv.nl/agenda

GODS SCHEPPING

Wat een contrast maakten we in februari mee in 
de natuur. Het ene moment sneeuw, vorst van 
15 graden Celsius onder nul en de gelegenheid 
om te schaatsen; en een week later alle sneeuw 
en ijs verdwenen, waarna het kwik steeg tot zelfs 
15 graden boven nul. Van beide situaties kun 
je ontzettend blij worden. Zelf sta ik altijd weer 
versteld van Gods grootheid in de schepping. Laten 
we dat vooral willen zien en ervan genieten. Het 
komende voorjaar is weer de tijd om het land te 
bewerken, om te ploegen, te bemesten, te zaaien 
en te zijner tijd te oogsten.

Het is belangrijk om van al die werkzaamheden 
te genieten en het land, dat we in bruikleen 
van de Schepper hebben, goed te bewerken. 
Dan zal Hij ons de oogst geven. Ook dit 
nummer van Verbinding staat in het teken van 
rentmeesterschap. Zorgen voor de aarde, voor onze 
akkers en weilanden. Met als doel de mensheid en 
onze dieren van voedsel te voorzien. Helaas zijn er 
nog steeds delen op de wereld waar hongersnood 
heerst. Laten we alles in het werk stellen om 
verantwoord te produceren. Daar hoort ook een 
verantwoorde prijs bij. In het Bijbelboek Prediker 
lezen we over het niet rusten van je hand bij het 
zaaien. Laten we zo onze opdracht, die we van de 
Schepper hebben gekregen, op een juiste manier 
uitvoeren. Volhouden blijft ons motto, al zit er best 
veel spanning op in deze tijd.

Dick van der Horst/voorzitter CGMV agrariërs

Deze rubriek wordt beurtelings geschreven door 
Jan Overeem (CCA) en Dick van der Horst (CGMV).

Overdenking

Wiggele Oosterhoff/beleidsmedewerker CCA
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Werken aan een 
gelukkig boerenbestaan

INTERVIEW MET MINISTER CAROLA SCHOUTEN 
VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Via kringlooplandbouw wil minister Schouten agrariërs ruimte geven om de kwaliteiten 

die de Nederlandse agrariërs zo eigen zijn in te zetten voor een nieuwe toekomst: 

innovatief ondernemerschap, vakmanschap, sterk in samenwerking en met goede 

relaties over de grenzen heen. ‘Want we zijn allemaal gebaat bij gezond, goed en 

duurzaam voedsel.’ Tekst: Wiggele Oosterhoff en Niels Rook

Carola Schouten (1977) groeide op 
als boerendochter in het Noord-
Brabantse Giessen in een gereformeerd 
vrijgemaakt gezin. In 1995 verhuisde 
ze naar Rotterdam en studeerde 
daar bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit. Na een baan als 
beleidsmedewerker bij het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
werkte ze bij de Tweede Kamerfractie 
van de ChristenUnie met als pakket: 
sociale zaken en werkgelegenheid en 
later financiën. In 2011 werd ze door de 
parlementaire pers verkozen tot ‘Politiek 
talent van het jaar’. In oktober 2017 
werd zij vicepremier en minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
in het kabinet-Rutte III. Sinds het kabinet 
op 15 januari 2021 aftrad vanwege 
de toeslagenaffaire, is Schouten 
demissionair. Ze staat bekend als een 
harde werker, iemand die doorvraagt 
en haar dossiers tot op het bot kent. 
In het VPRO-programma Zomergasten 
2020 leerde Nederland haar kennen als 
een vrouw met dromen en idealen, als 
alleenstaande moeder met een zoon, 
iemand die zich laat leiden door haar 
geloof. We spreken haar vanwege de 
coronamaatregelen en haar drukbezette 
agenda ‘op afstand’.

U HEEFT BIJ UW AANTREDEN EEN NIEUW 
MINISTERIE OPGEBOUWD. HOE KIJKT 
U DAAROP TERUG? U KWAM MET EEN 
NIEUWE VISIE OP DE TOEKOMST VAN DE 
LANDBOUW: KRINGLOOPLANDBOUW. 
WAAROM KOOS U VOOR DIE INSTEEK?
‘Uit de formatie kwam de opdracht om 
een eigen ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit op te richten. 
Een uitdagende opdracht die ik met 
behulp van kundige mensen uit heb 
kunnen voeren, met als doel de positie 
van veehouders, akkerbouwers, tuinders 
en vissers te versterken en hen zoveel 
mogelijk met elkaar te verbinden. Na 
mijn aantreden heb ik met veel mensen 
uit de sector en sectororganisaties 
gesproken om echt van hen te horen 
wat er leeft. Hun wens was helder: 
geef ons duidelijkheid. Duidelijkheid 
over welke toekomstperspectieven de 
regering ziet voor de landbouw, over 
het overbruggen van de spanningen 
tussen natuur en landbouw en hoe 
landbouw kan bijdragen aan het 
klimaatvraagstuk. Deze gesprekken 
waren de input voor mijn landbouwvisie 
over kringlooplandbouw. Als je terugkijkt 
op de afgelopen tijd, kun je stellen 
dat er een wissel is omgezet met de 
visie op kringlooplandbouw en dat er 
tegelijkertijd nog stappen gezet moeten 
worden in de nieuwe richting.’

WAT IS VOLGENS U DE ESSENTIE VAN 
KRINGLOOPLANDBOUW? 
‘Met mijn visie op kringlooplandbouw wil 
ik toewerken naar duurzame landbouw 
en een voedselsysteem dat we kunnen 
doorgeven aan volgende generaties. 
Door slim om te gaan met grondstoffen, 
niet meer te verbruiken dan nodig, 
onnodige verliezen te vermijden en terug 
te geven waar mogelijk, kunnen we onze 
landbouw meer in samenhang brengen 
met natuurlijke processen. Maar mijn 
visie gaat niet alleen over duurzamere 
processen. Het gaat mij ook om het 
versterken van de positie van de boer en 
tuinder. Er zijn weinig ondernemers die 
zo efficiënt opereren als Nederlandse 
agrariërs. Maar we moeten onder ogen 
zien dat we daarmee de aarde alleen 
maar verder uitputten. Dat we daarmee 
de oorzaken en gevolgen van de 
klimaatverandering onvoldoende onder 
ogen zien. En ook dat we de agrarische 
gemeenschap overleveren aan een 
nóg snellere inkrimping. Daar wil ik 
vanaf. Ik wil ervoor zorgen dat boeren 
die duurzaam willen werken ook een 
eerlijker prijs krijgen voor hun producten 
en zo in staat zijn om in samenhang 
met hun omgeving te produceren. Als 
dat niet lukt, zullen de (kleine) regels 
ter bescherming van de natuur en 
de ecologie blijven opstapelen en is 
niemand echt gelukkig.’

WAAROM MOET DE NEDERLANDSE 
LAND- EN TUINBOUW ZICH RICHTING 
KRINGLOOPLANDBOUW ONTWIKKELEN?
‘Via kringlooplandbouw wil ik agrariërs 
weer ruimte geven om de kwaliteiten 
die de Nederlandse agrariërs zo eigen 
zijn in te zetten voor een nieuwe 
toekomst: innovatief ondernemerschap, 
vakmanschap, sterk in samenwerking 
en met goede relaties over de grenzen 
heen. Om daar te komen, zullen er 
dus dingen moeten veranderen. De 
afgelopen jaren heb ik via verschillende 
wegen – waaronder het Omschakelfonds, 
de Taskforce verdienvermogen, het 

‘Ik ben overtuigd dat je achter de 
bezieling van iemand komt en je tot  
het beste resultaat komt als je met 

elkaar om de tafel gaat.’

Minister Carola Schouten (Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit) brengt een 
bezoek aan akkerbouwer Nathan van 
Beek op zandgronden in Gilze die zijn 
teelten aanpast aan een veranderend 
klimaat. Beeld: ANP/Sem van der Wal
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jonge-boerenfonds, de regeling voor 
stalinnovaties, mijn toekomstvisie 
voor gewasbescherming en contouren 
van het toekomstige mestbeleid – 
geprobeerd om richting te geven. Ik ben 
ervan overtuigd dat we samen kunnen 
toewerken naar een toekomstbestendige 
Nederlandse landbouwsector.’

DE AFGELOPEN VIER JAAR WAREN 
INTENSIEVE JAREN. DENK AAN 
KLIMAATVERANDERING, STIKSTOFCRISIS 
EN COVID-19. HOE HEBT U DEZE PERIODE 
BELEEFD? WAAR HAALDE U DE ENERGIE 
EN INSPIRATIE VANDAAN OM DOOR TE 
GAAN?
‘Als je minister wordt, is dat een groot 
voorrecht en weet je ook dat het geen 
rustige jaren worden. Tegelijk is het een 
prachtige baan - het waren echt vier 
bijzondere en intense jaren die ik niet 
had willen missen. Er zijn veel leuke 
momenten geweest, bijvoorbeeld bij 
boeren op het erf wanneer ik met ze 

sprak over wat beleid nu in de praktijk 
voor hun familiebedrijf betekende. Er 
waren ook minder leuke momenten, 
bijvoorbeeld rondom het Stikstofdossier, 
wanneer groepen lijnrecht tegenover 
elkaar stonden. In alle omstandigheden 
heb ik altijd geprobeerd open en eerlijk 
het gesprek aan te gaan over wat iemand 
bezighoudt en de uitdagingen waarvoor 
wij staan. Ik ben overtuigd dat als je 
achter de bezieling van iemand komt 
en je tot het beste resultaat komt als 
je met elkaar om de tafel blijft gaan 
en het gesprek niet schuwt. Overigens 
heb ik nooit moeite gehad om mezelf 
te motiveren voor mijn werk. Ik heb 
veel respect en bewondering voor het 
boerenbestaan en ben dankbaar dat ik 
hier een bescheiden bijdrage aan heb 
mogen leveren.’

WAAR STAAN WE EN WAAR STAAN WE 
VÓÓR? ALS U DEZE VRAAG VOOR DE 
NEDERLANDSE LAND- EN TUINBOUW 

MOET BEANTWOORDEN, WAT IS DAN UW 
ANTWOORD?
‘Ik denk dat de Nederlandse land- en 
tuinbouw op een kruispunt staat. Als we 
op de huidige route doorgaan, leidt dat 
tot steeds meer regeldruk, vervreemding 
tussen agrariërs en de maatschappij 
en steeds verdere uitputting van onze 
natuurlijke grondstoffen. Dat kan anders 
en dat moet anders. Via mijn visie op 
kringlooplandbouw is een wissel in 
denken ingezet om die verandering aan 
te sporen. Mijn beleid richt zich op drie 
essentiële voorwaarden: verbeteren 
van het verdienvermogen voor 
kringlooplandbouw, meer praktijkkennis 
over kringlooplandbouw en de 
waardering voor duurzame landbouw en 
voedsel vergroten. 
Waar we staan én waar we vóór staan 
zijn dus twee compleet verschillende 
dingen. Wanneer ik aan de Nederlandse 
landbouwsector denk, denk ik aan: 
toonaangevend ondernemerschap, 

creativiteit, oplossingsgerichtheid 
en toekomstgericht vermogen. Dit 
zijn allemaal grote woorden en brede 
termen, maar zo zie ik het wel. We staan 
op een punt van cultuurverandering. 
Van zoveel mogelijk produceren tegen 
een zo laag mogelijke prijs, naar voedsel 
produceren met een zo laag mogelijke 
‘foot print’. Dat vraagt nogal wat, maar 
ik ben ervan overtuigd dat Nederlandse 
agrariërs bij uitstek de juiste personen 
zijn om ook in deze route opnieuw het 
voortouw te nemen.’

VEEL DISCUSSIE GAAT OVER DE RELATIE 
TUSSEN LAND- EN TUINBOUW EN 
DE SAMENLEVING. OVER DE RELATIE 
TUSSEN BOEREN EN BURGERS. HOEVEEL 
(GEBRUIKS)RUIMTE VOORZIET U IN 
DE TOEKOMST VOOR DE LAND- EN 
TUINBOUW IN NEDERLAND? WAAR 
MOETEN BOEREN EN TUINDERS ZICH 
DAN VOORAL OP RICHTEN?
‘Ook hier geldt dat agrariërs veel 
in eigen hand hebben. Gaan we op 
dezelfde voet door, dan komen er 
hoogstwaarschijnlijk steeds meer regels 
en zal de afstand tussen boer en burger 
groter worden. Maar als wij erin slagen 
om de voedselproductie dichterbij 
maatschappelijke uitdagingen – zoals 
het tegengaan van klimaatverandering, 
versterking van de natuur en verbetering 
van de waterkwaliteit – te brengen, dan 
denk ik dat boeren, tuinders en vissers 
weinig te vrezen hebben. Overigens 
staan zij daar niet alleen in. De overheid, 
ketenpartners, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties moeten 
op hun beurt ondernemers – waar nodig 
– ondersteunen. Daar zal ik zo goed 
mogelijk op toe proberen te zien. 
Tegelijkertijd wil ik hier ook de ruimte 
nemen om Nederlandse agrariërs te 
prijzen. De afgelopen jaren zag ik erg veel 
motivatie en inzet om de omschakeling 
naar kringlooplandbouw te maken. 
We kennen hier een toonaangevende 

agrarische sector, waar we trots op 
(mogen) zijn, die nu op weg is naar 
productiemethodes die meer in balans 
zijn met de omgeving. Daar staat 
tegenover dat consumenten bewuster 
moeten worden van wat zij eten en 
kopen in de supermarkt. De keuzes die 
zij maken, hebben een direct effect op 
de bedrijfsvoering van de boer. (Her)
waardering van de kwaliteit en het 
vakmanschap achter ons voedsel is op 
zijn plaats.’

WELKE BOODSCHAP HEEFT U VOOR DE 
SAMENLEVING EN DE BURGERS EN DE 
CONSUMENTEN IN NEDERLAND?
‘We zijn allemaal gebaat bij gezond, 
goed en duurzaam voedsel. Onze boeren 
en agrariërs staan dagelijks voor dag 
en dauw op om daaraan te werken. 
Ik zie dat de maatschappij steeds 
verdergaande eisen aan de landbouw 
stelt. Het moet duurzamer, met minder 
gewasbeschermingsmiddelen, meer 
oog voor dierenwelzijn en minder 
emissies van schadelijke stoffen. Dat 
kan. Nederlandse boeren en agrariërs 
zijn als geen ander in staat zich aan te 
passen aan wat de samenleving van 
hen vraagt. Maar daar staat wel wat 
tegenover. Investeringen die zij maken 
om duurzamer te produceren, moeten 
terugverdiend kunnen worden. Daarom 
is het belangrijk om bewust met voedsel 
om te gaan en zo min mogelijk te 
verspillen. Zo dragen we samen bij aan 
een duurzame voedselproductie.’

HOE DUIDT EN VULT U HET BEGRIP 
‘RENTMEESTERSCHAP’, ALS 
PRIVÉPERSOON (CHRISTEN) EN ALS 
MINISTER?
‘Ik geloof dat wij allemaal een taak 
hebben goed voor deze aarde te zorgen 
en dat we allemaal moeten bedenken wat 
onze rol daarin is. Ik ben van mening dat 
we een plicht hebben ervoor te zorgen dat 
onze kinderen en kleinkinderen het ook 
goed zullen hebben. Rentmeesterschap 
gaat voor mij dus verder dan alleen 
‘zorgen dat de natuur ons kan blijven 
geven wat wij nodig hebben’. De aarde 
zie ik niet als een geschenk van God aan 
de mensen om daar maar mee te doen 
wat wíj willen. Ik zie het vóór alles als een 
geschenk aan het leven, aan álle leven op 
aarde, dus ook het niet-menselijke leven. 
Verduurzaming van de voedselproductie 
is een van de schakels om bij te 
dragen aan die brede vorm van 
rentmeesterschap. Dat gezegd 
hebbende, vind ik verduurzaming van 
onze voedselproductie niet alleen 
een taak van onze agrariërs. De hele 
maatschappij – overheden, ketenpartijen 
en consumenten – kan daar door middel 
van hun keuzes aan bijdragen. Het is 
makkelijk om naar boeren te wijzen en 
te roepen dat het anders moet, maar 
zij moeten hun gezin onderhouden 
en in staat zijn om investeringen ter 
verduurzaming terug te verdienen. Anders 
komt er van hun rentmeesterschap 
onvoldoende terecht, hoe goed zij ook 
hun best doen.’

Januari 2020: premier Mark Rutte en minister Carola 
Schouten van LNV tijdens een bezoek aan het melkveebedrijf 

van Eefje en Eric Meihuizen. De bewindslieden praten met 
natuurclubs en boeren over de stikstofproblematiek. 

Beeld: ANP/Robin van Lonkhuijsen

‘Ik wil er vanaf dat we de aarde alleen 
maar verder uitputten en de agrarische 
gemeenschap overleveren aan een nóg 

snellere inkrimping.’
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Wij zitten niet in een ruimteschip en 
kunnen die ervaring op die manier niet 
opdoen. Wel hebben we een leidraad 
die schetst hoe we de aarde mogen 
zien. Ik zou haast zeggen: wij hebben 
geen ruimteschip nodig om de waarde 
van de aarde op de juiste manier te 
taxeren. Leidend voor ons is hoe God, de 
Schepper, Zijn eigen werk ziet. Die blik 
bepaalt ook hoe wij kijken. En vervolgens 
ook hoe wij de aarde gebruiken, haar 
bewerken, er dingen uit halen of er 
dingen in stoppen.

Laat ik eerst iets zeggen wat de basis 
vormt voor onze kijk op de aarde. Psalm 
24 zegt: ‘De aarde is van de Heere en alles 

wat zich daarop bevindt.’ Dit is een heel 
belangrijke uitspraak en moet ons met 
respect voor die aarde vervullen. Zodra 
wij maar iets bedenken over de aarde en 
alles wat zich daarop bevindt, hebben 
we te maken met de Eigenaar. Dat maakt 
ons voorzichtig en respectvol in onze 
benadering.

GRENZEN
De opdracht die de mens van God 
krijgt bij de schepping, maakt dit direct 
duidelijk. Hij mag met gezag al het 
geschapene beheren. Die opdracht is niet 
grenzeloos. Het is bewerken (in cultuur 
brengen) en tegelijkertijd bewaren of 
bewaken. Dat bewaken geeft aan dat 

de mens er voor moet zorgen dat hij 
de aarde gebruikt met respect voor de 
grenzen die God daaraan stelt. En daar 
ging het ooit mis en gaat het nog steeds 
mis. Adam en Eva gehoorzaamden 
God niet. Dat was het einde van het 
harmonieuze verblijf in de Hof van Eden.

De gevolgen waren en zijn groot. Er 
is sprake van een vloek die de aarde 
treft omwille van de mens. Doornen 
en distels, zweet en tranen. De profeet 
Jesaja schetst een beeld van wat de 
zonde van de mens doet met de aarde 
(Jes. 24). Dat is nogal desastreus, de 
voedselproductie komt geheel stil te 
liggen; de oorspronkelijke woestheid en 

Het raakt astronauten emotioneel als ze vanuit de ruimte naar het kleine bolletje 

kijken dat aarde heet. Na hun terugkeer op deze planeet hebben ze meer waardering 

voor haar schoonheid en voor wat op aarde leeft. Ze beseffen: we hebben maar één 

planeet en daar moeten we zuinig op zijn. Tekst: Henk Massink Beeld: Karla Leeftink

leegheid van de aarde keert terug. De 
apostel Paulus vat kernachtig samen wat 
het gevolg is van de zonde van de mens 
voor de schepping. Die schepping zucht 
als in barensnood (Rom. 8).

ONDERHOUDENDE ZORG
Ondanks dit alles houdt Gods zorg 
voor Zijn aarde niet op. Hij blijft met 
onderhoudende zorg betrokken op de 
aarde en alles wat daarop leeft. Psalm 
104 beschrijft dat heel beeldend. Hij 
voorziet alles wat leeft met wat het 
nodig heeft. Planten, dieren en mensen 
wachten daar op. Sterker nog: ze zijn 
er totaal afhankelijk van. Er is een 
bijzondere relatie. God heeft alles met 
wijsheid gemaakt. En ook onderhoudt en 
vernieuwt Hij alles met Zijn Geest. En die 
schepselen op hun beurt spelen, zingen 
en loven tot eer van hun Schepper. Zie 
ook Psalm 147 en 148.

Die blijvende zorg van God komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in het 
sabbatsgebod. Niet alleen voor mens 
en dier. Ook het land mag rusten. Na 
zeven jaar mag het land rusten van zijn 
productieve bestaan. En na zeven keer 
zeven sabbatsjaren moet de grond 
terug naar de oorspronkelijke ‘bezitter’. 
Land mag verhuurd worden, maar nooit 
verkocht. Want het is (immers) eigendom 
van God.

PERSPECTIEF
We zien nu twee lijnen: enerzijds vloek, 
verderf, gebrokenheid en een zucht om 

gerechtigheid. Aan de andere kant Gods 
blijvende trouw en de belofte van herstel. 
De vraag kan opkomen, en die leeft ook 
onder christenagrariërs, maakt het wat 
uit hoe ik met de aarde omga? Je kunt 
denken: ‘Het is allemaal niet volmaakt 
meer, wat maakt het uit’? Of ook ‘Gods 
bestuur gaat over alle dingen, en zeker 
over weer en klimaat, doet het er wat toe 
wat ik – als klein mensje in dat geheel - 
doe?’ Om het maar direct klip en klaar 
te zeggen: het doet er zeker toe hoe wij 
omgaan met de aarde.  

Dat we weten van de zonde en haar 
gevolgen, moet ons er niet toe verleiden 
dan de boel maar de boel te laten. Of 
te denken: alles zal uiteindelijk door 
vuur vergaan. Juist de gevolgen van de 
zondeval, de gebrokenheid en de pijn, 
doen een appèl op ons. Ze vragen om 
tempering, om het tonen van een ander 
perspectief. Als voorbeeld: het is geen 
christelijke houding om mensen met 
een beperking op te sluiten, om op die 
manier leed onzichtbaar te maken. 
Eerder proberen we het leven voor 
deze mensen nog zoveel mogelijk te 
verzachten. Zo geldt dat ook voor de 
schepping. Waar we gebrokenheid 
en tekort aantreffen, proberen we die 
te verhelpen of qua effect te beperken. 
Dat geldt ook voor het leven in en om het 
agrarisch bedrijf.  

ZORGVULDIGE OMGANG
Ieder mens heeft te kampen met moeite, 
pijn en ziekte. Maar, ook dan blijven 

we zoveel mogelijk goed voor onszelf 
zorgen. Zo blijven we ook zorgen voor 
de schepping. Niet dat wij daarmee een 
nieuwe aarde voorbereiden. Het is denk 
ik niet zo dat die insecten en weidevogels, 
waarvan wij het leven sparen, onderdeel 
zullen uitmaken van het leven op de 
nieuwe aarde. Hoe dat precies zal 
zijn weten we niet, in ieder geval veel 
heerlijker dan het ooit geweest is. Wel is 
het zo dat wij geoordeeld zullen worden 
naar onze werken. En, zo denk ik, daar 
hoort ook onze zorgvuldige omgang met 
de aarde, Gods eigendom, bij.

Wij hebben dus geen ruimtetrip nodig 
om de aarde op waarde te taxeren. Wat 
God er over zegt, is genoeg. Zijn woord 
biedt ons de juiste kijk op de aarde. Zijn 
zorg – dat zegt de regenboog – blijft, 
door het oordeel heen, tot de komst van 
een nieuwe hemel en aarde. Christus 
herscheppende werk loopt uit op de 
komst van Zijn Koninkrijk. 

Dr. Henk Massink is 
theoloog en filosoof qua 
opleiding en werkt bij 
het ministerie van LNV. 

Hij schreef dit artikel op 
persoonlijke titel.

Zie voor meer informatie over dit thema 
het boek van de auteur: Oog voor de 
schepping. De opdracht duurzaam om 
te gaan met de aarde, Apeldoorn: De 
Banier, 2018.  

KIJKEN NAAR 
DE AARDE

VERDIEPING
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Boer en 
landschapsbeheerder: 
‘Ja, dat kan’
Een boerenbedrijf runnen, maar ook landschapsbeheerder zijn. Het lijkt een spagaat, 

maar het kan. Dat bewijst Christiaan van Dalfsen (35). Met zijn ouders runt hij een 

melkveebedrijf in het Natura 2000-gebied De Olde Maten-Veerslootslanden onder de 

rook van Zwartsluis.  Tekst en beeld: Eelco Kuiken 
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De maat in agro techniek
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Vader Wout (62), moeder Tineke (59), 
Christiaan en zijn vrouw Mirjam (35) 
hebben een gangbaar bedrijf met tachtig 
melkkoeien en rond de vijftig stuks 
jongvee. Het is een extensieve boerderij. 
Dat betekent dat ze bijna zelfvoorzienend 
zijn. Het voer voor de beesten komt van 
het eigen land. De boerderij heet Eben 
Haëzer. Tot zover heeft God ons gebracht 
en zo is het ook, gelooft de familie. 
Vader en opa waren boer en Christiaan, 
vader van drie jonge kinderen, zet deze 
traditie voort. ‘Ik wil dit in de toekomst 
blijven doen en ik denk ook dat het 
goed kan, met oog voor de schepping en 
tegelijkertijd efficiënt boeren.’

STRENGE REGELS
In de tijd van grootvader Van Dalfsen 
waren de Olde Maten-Veerslootslanden 
een uitgestrekt landbouwgebied, 
waar tientallen kleine boeren hun 
brood verdienden. Overal stonden die 
kenmerkende mobiele melkstalletjes, 
als eilanden in een zee van groen. 
Tegenwoordig is het veenweidegebied 
tussen Zwartsluis en Staphorst een 
cultuurlandschap, waarin historie en 
natuur hand in hand gaan. Het beheer 
is voor een groot deel in handen van 
Staatsbosbeheer, die het uitbesteedt 

aan een agrarische natuurvereniging 
die de gronden op haar beurt verpacht 
aan boeren. De regels zijn streng. 
Natuurbeheer en het agrarisch gebruik 
dienen elkaar te versterken. 

De koffie wordt geserveerd in het 
Koetuur. Het wat? ‘Het Koetuur. Dat is 
een vergaderruimte, van alle gemakken 
voorzien met een grote glazen wand 
die uitkijkt op de stal’, legt Christiaan 
glimlachend uit. Hij studeerde agrarische 
bedrijfskunde. In plaats van op een 
kantoor te zitten, besloot hij boer te 
worden. Hier ligt zijn hart. ‘De koeien 
lopen beneden, terwijl mensen boven 
vergaderen. In deze coronatijd ligt dit stil, 
maar normaal gesproken wordt er veel 
gebruik van gemaakt. Het schijnt dat je 
makkelijker knopen doorhakt, als het vee 
beneden rondscharrelt. Het geeft aan dat 
er meer is dan moeilijke onderwerpen 
alleen.’

MIDDELEEUWERS
De Van Dalfsens boeren in een uniek deel 
van Overijssel. Achthonderd jaar geleden 
begonnen de noeste Middeleeuwers bij 
het Meppelerdiep en het Zwarte Water 
met de ontginning van het veengebied 
in oostelijke en zuidelijke richting. De 

gebeurde in zogeheten slagen. Namen 
van wegen, zoals Munnikenslag, 
Bergerslag en Bisschopsslag, verwijzen 
hier nog naar. De pioniers verhuisden 
de dorpen Rouveen en Staphorst zelfs 
een keer of drie als woonhuizen en 
landerijen te ver van elkaar verwijderd 
raakten. Kerkheuvels, plekken waar ooit 
bedehuizen stonden, herinneren nog 
aan deze bijzondere trektocht door het 
gebied. 

Door overerving binnen een slag (elk 
kind kreeg zijn of haar deel) ontstonden 
in de loop van honderden jaren lange 
percelen, die ook steeds smaller werden, 
met elzensingels die als gordijnen door 
het gebied liepen. Staatsbosbeheer 
bracht de laatste decennia honderden 
hectares terug in oude staat. In 
Natura 2000-gebied De Olde Maten en 
Veerslootlanden ligt 600 hectare aan 
natuurlijke graslanden op die langgerekte 
percelen tussen oude boksloten. Het is 
een gebied met een heel eigen sfeer dat 
aansluit op De Wieden in het noorden. 

BED & BREAKFAST
De meeste boeren verdwenen, 
maar niet de Van Dalfsens. Het 
cultuurlandschap om de boerderij heen 
is zo mooi, dat ze naast de boerderij 
ook een bed & breakfast hebben, een 
groepsaccommodatie met zestien 
bedden en dus ook een conferentieruimte 
met uitzicht op het vee. Tussen de 
besprekingen door kan je even over het 
erf kuieren. Je moet dan wel een hond 
met te veel energie trotseren. ‘Ja, er zijn 
beperkingen, maar dit gebied biedt ook 
veel uitdagingen. De combinatie werkt 
voor ons.’ 

Christiaan is aan strenge regels 
gebonden. Van de 55 hectare grond, die 
bij de boerderij hoort, is twaalf hectare 
natuurgebied. Drijfmest en kunstmest 
mogen hier niet, op de rest wel. Het 
jongvee mag grazen op dit schrale, 
kruidenrijke grasland dat in de zomer 

‘Ik denk dat wij 
kunnen groeien 

zonder onze 
omgeving extra te 

belasten.’

een ware kruidenpracht is, een paradijsje 
voor de fauna. ‘In dit stuk ben ik feitelijk 
landshapsbeheerder.’

GEEN NIEUW GRAS
Christiaan en zijn vader mogen ook geen 
nieuw gras gebruiken. De zoden liggen 
er misschien al wel honderd jaar in. ‘De 
opbrengst is minder, maar het zorgt 
wel voor hooi met bloemen en kruiden, 
zoals hooi bedoeld is. Het ruikt lekker 
en de koeien vinden het heerlijk’, zegt 
Christiaan. De pachtprijs die hij aan 
Staatsbosbeheer betaalt, is lager dan als 
het om reguliere gronden zou gaan. 

Ook voor de rest van de hectares zijn 
regels. Ook hier mogen de Van Dalfsens 
geen nieuw gras gebruiken. Geen 
industrieweiland, geen groene vlakte 
waar voor de rest niks groeit, maar gras 
uit grootmoeders tijd op langzaam 
inklinkende veengrond. Hier mag de 
mest wel op, maar alles met beleid om 
het kwetsbare gebied mooi te houden. 
‘De opbrengst is wat minder, maar de 
kwaliteit van het gras is goed. Wij boeren 
samen mét het gebied. Het is mooi om 
het zo te doen en het kan ook. Wij vinden 
het belangrijk om het samen met de 
schepping te doen, niet ten koste van de 
omgeving.’

KRITISCHE GRENS
Zijn er dan geen zorgen? Ja, die zijn er 
natuurlijk wel, want boeren in Nederland 
doe je zo langzamerhand tegen de 
publieke opinie in en de bureaucratie 
is een uitdaging. ‘De regels zijn strikt. 
Als ze nog strenger worden, komt ons 

verdienmodel in de knel. Hoewel groei 
voor ons geen doel op zich is, moet het 
eigenlijk wel, want de kostprijs stijgt 
jaarlijks, terwijl de omzet van ons bedrijf 
gelijk blijft. Consumenten betalen niet 
meer voor onze producten, dus op een 
gegeven moment bereik je een kritische 
grens. Of de prijs moet omhoog of je 
moet uitbreiden. Ik denk dat wij kunnen 
groeien zonder onze omgeving extra te 
belasten’, zegt Christiaan. ‘Ik kijk naar 
mogelijkheden en ik geloof dat ze er 
zijn. Ik hoop dat mijn kinderen hier ook 
kunnen boeren.’

De stikstof- en CO2-uitstoot moeten naar 
beneden, dat vindt iedereen. Christiaan 
en zijn vader doen mee aan een proef, 
waarbij ze magnesiumchloride toevoegen 
aan de drijfmest. Het is een van de 
mogelijkheden die ze uitproberen om de 
minder stikstof te produceren. Het zorgt 
ervoor dat stikstof gebonden wordt in de 
mest en niet vervluchtigt als ammoniak. 
Althans, dat is de proef. ‘We geloven dat 
het werkt, hoewel de erkenning er nog 
niet is.’

Aan die erkenning schort het nogal eens 
in de publieke opinie, vindt Christiaan 
en hij stoort zich er mateloos aan. ‘Het 
zou fijn zijn als we als boeren uit de 
negatieve hoek komen. Al decennia zijn er 
zeer strenge regels waar we aan moeten 
voldoen en er is al heel veel gebeurd, veel 
meer dan in andere branches. Sommige 
partijen roepen nu dat de halve veestapel 
moet verdwijnen. Ze hebben geen idee 
waar ze het over hebben. Ze willen een 
bedrijfstak saneren die al jaren heel veel 
moeite doet om mee te bewegen. Dat is 
simpelweg niet eerlijk.’

NIET HET ONDERSTE UIT DE KAN
‘Wij en anderen bewijzen dat je samen 
mét het gebied kunt boeren. Het is niet 
het meest efficiënt, maar het kan als je 
niet altijd het maximale wilt. We hoeven 
niet het onderste uit de kan, we willen 
het op een goede manier doen voor de 
schepping en voor onze kinderen. Tijdens 
rondleidingen die wij geven op ons 
bedrijf, laten we zien hoe we zorgen voor 
ons vee en onze omgeving. Zo helpen we 
actief deze opinie positief bij te draaien.’
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COLUMN 

Luister naar de grond
‘Luister naar de grond’ is een zin uit de mond van Jan, mijn man, toen hij 
uitleg gaf over zijn manier van omgaan met gras binnen ons bedrijf. Naar de 
grond luisteren. De woorden bleven bij me resoneren. Wij leven hier in de 
Alblasserwaard in een ‘opgedroogd moeras’, onder de waterspiegel, tussen 
de rivieren, veen op klei. Hoe luister je daarnaar?

Nederland heeft verschillende grondsoorten en daardoor staan er door het 
land heen vaak andere gewassen. De bollen in Noord-Holland, het koren 
in Brabant, de mais in de Achterhoek en het gras in de Alblasserwaard 
staan daar niet voor niets. Goed luisteren naar de grond vraagt echter een 
scherper gehoor dan deze grove schets. Wanneer het gewas past bij de 
grond, wil dat nog niet zeggen dat er goed geluisterd wordt. Het is immers 
niet moeilijk om de grond te overvragen. Is er dan goed geluisterd? Mag 
grond ook zijn grenzen aangeven? In de Bijbel kozen ze ervoor om het land 
soms een jaar rust te geven, zodat het weer even ‘op kon ademen’. Hoe 
nemen wij onze verantwoording dat de grond het volhoudt? Ik denk dat 
we vaak geneigd zijn om te handelen vanuit onze eigen boerenbehoefte. 
Hoe kan het land zo efficiënt mogelijk gebruikt worden en zo veel mogelijk 
opbrengen? Met eerlijk luisteren naar de grond wordt de focus anders. De 
vraag wordt dan: ‘Wat is goed voor het land, waardoor het land voortbrengt 
wat goed is?’

Feitelijk gaan we hier op de boerderij hetzelfde om met grond, zoals ik 
in mijn pastorale coachingspraktijk omga met mensen. Ik luister naar de 
ander, waardoor ik kan aansluiten. Ik zoek in mijn gesprekken naar datgene 
wat goed is, waardoor de ander meer vrucht kan dragen. Eigenlijk doen Jan 
en ik hetzelfde werk: luisteren en op die manier de ander/het andere tot zijn 
recht laten komen. Misschien moeten we de grond wat vaker benaderen 
zoals wij ook benaderd willen worden. Niet: wat kan ik van jou gebruiken, 
maar: wat is goed voor jou? 

Hermineke Vonk (1971) runt samen met haar man een veehouderij 
(95 koeien) en een B&B/groepsaccommodatie (15 bedden) in Goudriaan 
(Zuid-Holland). Daarnaast is ze als docent, trainer, coach en auteur actief 
onder haar eigen naam hermineke.nl, binnen kerk, school en 
de agrarische sector.

He rm i n e k e
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In de achterliggende periode is de website van CCA 
vernieuwd. We plaatsen regelmatig nieuwe berichten 
over activiteiten en actualiteiten. Neem dus regelma-
tig een kijkje op de nieuwe website. 
 www.cca-nederland.nl 

Vorig jaar zijn we gestart met een Nieuwsbrief voor 
CCA-leden. Deze verschijnt in principe vier keer per 
jaar, tussen de Verbindingen door. Het eerste nummer 
van dit nieuwe jaar vindt u op de website van CCA. 
www.cca-nederland.nl/actualiteiten - nieuwsbrief

Op de website van CCA vindt u twee podcasts. 
1.  Op goede gronden - We zijn bij wijze van expe-

riment begonnen met een nieuwe podcast: ‘Op 
goede gronden’. Een podcast die u wil inspireren 
om met een Bijbelse blik te kijken naar landbouw 
en voedsel, naar leven en werken in Gods schep-
ping. www.cca-nederland.nl/activiteiten - pers en 
publicaties

2. Bedrijfsopvolging - Lianne Veenstra (agrocoach) 
en Wiggele Oosterhoff spraken samen met Nieuwe 
Oogst over ‘de valkuilen van aannames bij bedrijfs-
opvolging’. www.cca-nederland.nl/activiteiten - 
pers en publicaties 

 

Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Leen 
Hordijk als voorzitter van de Raad van Toezicht 
van de Theologische Universiteit Kampen, wordt 
op 30 maart 2021 een webinar georganiseerd over 
het thema: ‘Het stikstofdilemma en de blijvende 
uitdaging voor de milieu-ethiek.’ 
Leen Hordijk (emeritus hoogleraar milieusysteemana-
lyse), Arne Schaddelee (gedeputeerde ChristenUnie 
Utrecht), Ben Apeldoorn (melkveehouder en bestuur-
der LTO-Noord) en Ad de Bruijne (hoogleraar christe-
lijke ethiek) gaan dan onder leiding van Roel Kuiper 
(rector TU Kampen) in gesprek over dit actuele onder-
werp. Iedereen die betrokken is bij CGMV agrariërs en 
Christen Contact Agrarisch wordt hartelijk uitgeno-
digd om aan dit webinar deel te nemen. Meer infor-
matie is te vinden op www.wwjg.nl/stikstofdilemma. 
Deelname is gratis, aanmelding is wel noodzakelijk. 

De man van onze columniste Hermineke Vonk is eerder 
dit jaar gekozen tot graslandboer van Nederland. Van 
harte gefeliciteerd!

Passie voor het landelijk gebied 
Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, 
Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met 
name uit in het landelijk gebied. Hierdoor ontstaat op vanzelfsprekende wijze een relatie 
tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten. Vanuit een hechte 
vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een 
waardevolle leefomgeving.

Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke Planvorming
Landschap & Cultuurhistorie

Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke Planvorming
Landschap & Cultuurhistoriewww.cultuurland.com

Landschap & 
Cultuurhistorie

Ruimtelijke 
planvorming Gebiedsontwikkeling
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Terwijl de wereld vanaf begin 2020 gebukt 
ging onder de gevolgen van de coronapan-
demie, ging de opwarming van de wereld 
onverminderd door. Er werd door het dras-
tisch beperken van reizen wereldwijd tot 
ruim 5 procent minder CO2 uitgestoten dan 
in het peiljaar 2019. Maar een dergelijke 
afname van CO2-uitstoot vertaalt zich niet 
direct in een afname van de opwarming. 
Immers, de totale hoeveelheid aan broei-
kasgassen, zoals CO2, nam ook in het jaar 
2020 nog hard toe. Meer broeikasgassen in 
de atmosfeer betekent meer opwarming.  
Wetenschappelijk staat vast dat de 
wereld snel opwarmt. Elke meetreeks, 

van welk instituut en voor welk gebied 
ook, laat die opwarming zien. Er zijn ook 
verschillen. Gebieden nabij de Noordpool 
warmen harder op dan landen in de (sub)
tropen. Nederland warmt sneller op dan 
het gemiddelde van de hele aarde. Is de 
wereld sinds begin vorige eeuw met circa 
1,3 graden opgewarmd, ons land nadert 
inmiddels al de 2 graden opwarming over 
dezelfde tijdsspanne. 

EXTREMEN
Die opwarming van (bijna) 2 graden is 
klimatologisch enorm veel. Toch klinkt het 
misschien nog niet eens zo extreem. Het 

probleem is dat een 2 graden warmer Ne-
derlands klimaat samengaat met meer en 
grotere extremen, zowel qua temperatuur 
als neerslag. En dat betekent dus ook im-
pact op de agrarische sector. Wat betreft 
neerslag zal de gemiddelde jaarlijkse neer-
slag verder stijgen. Die is al gestegen van 
750 mm/jaar (vorige eeuw) naar 860 mm in 
de periode 1991-2020, maar daar blijft het 
niet bij. Vooral de winters worden natter. 
In het zomerhalfjaar zijn het vooral de 
enorme wolkbreuken (met onweer, hagel 
en zware windstoten) die overlast ver-
oorzaken.   Tegelijkertijd kunnen we ook 
meer intense droge perioden (denk aan 

In dit artikel kijken we naar de oorzaken en de gevolgen van 

klimaatverandering en focussen ons daarbij op de landbouw. Omdat de veel 

besproken stikstofuitstoot van de landbouw geen significant effect heeft op 

het klimaat, laten we dat hier buiten beschouwing, met uitzondering van 

lachgas. We beginnen met het grote plaatje. Tekst: Reinier van den Berg
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de zomer van 2018) tegemoet zien. Zowel 
te veel als te weinig water betekent een 
uitdaging voor waterbeheer. In feite moe-
ten we zoet water beter gaan vasthouden. 
Bijvoorbeeld in spaarbekkens. Anders 
zullen we in toekomstige hete droge zo-
mers met beregeningsverboden serieuze 
problemen krijgen. Met name in Zeeland, 
Zuid- en Noord-Holland, Flevoland, Fries-
land en Groningen wordt verzilting van 
de bodem ook een toenemend probleem. 
Een oplossing kan zijn om zoutminnende 
gewassen te telen. Op langere termijn gaat 
de versnellende stijging van de zeespiegel 
ook zijn tol eisen.

De temperaturen zelf stelt de boer ook 
voor uitdagingen. In de zomer van 2019 
werd het voor het eerst meer dan 40 
graden. Hoe bescherm je het vee tegen 
deze hitte? En kan het gewas verbranden 
bij deze temperaturen? Een veranderend 
klimaat kan soms gunstig uitpakken 
voor plagen door insecten, parasieten en 
schimmels. Kortom, de impact van kli-
maatverandering op de landbouw is groot 
en zal verder toenemen. Al zijn er ook 
kleine pluspuntjes: het groeiseizoen wordt 
langer en er kunnen meer snedes per jaar 
worden gemaakt.

BROEIKASGASSEN
De oorzaak is, zoals gezegd, de toename 
van broeikasgassen. Meestal hebben we 
het over CO2. Een molecuul dat een be-
langrijke rol speelt (in het leven) op aarde. 
Immers, gewassen, gras en bomen ade-
men CO2 in en geven er zuurstof voor terug 
aan de atmosfeer. Je zou CO2 een groeistof 

kunnen noemen. Binnen een 
bepaalde bandbreedte bete-
kent meer CO2 een verhoogde 
activiteit van een gewas en 
dat kan zich vertalen in meer 
opbrengst. Mooi meegeno-
men, maar het is wel een heel 
hoge prijs vanwege de andere 
effecten van meer CO2 in de 
atmosfeer. Naast CO2 zijn er 
andere broeikasgassen in het 
spel. Methaan (CH4) is daarvan 
de belangrijkste. Het komt van 

nature voor, maar wordt door activiteiten 
van de mens en van de landbouw in grote 
hoeveelheden uitgestoten. Lachgas (N2O) 
is het derde broeikasgas dat van belang 
is en waarvan de uitstoot door de mens 
wordt verhoogd. 
Van de uitstoot van broeikasgassen door 
de mens wordt een aanzienlijk deel direct 
in verband gebracht met de landbouw. Op 
zich is dat niet eens vreemd, want om bijna 
acht miljard mensen op aarde te voeden, 
is er simpelweg ook heel veel landbouw 
nodig. Schattingen van het aandeel van 
de landbouw in de emissies van broei-
kasgassen komen wereldwijd uit op 15 
tot 20 procent. De marge komt vooral 
doordat wel of niet wordt meegenomen 
tot in welke mate landgebruik verandert. 
Als voor de aanplant van een palmolie-
plantage eerst regenwoud wordt gekapt 
of verbrand, dan levert dat veel extra 
uitstoot op.

De uitstoot van de landbouwsector be-
treft CO2, methaan en lachgas. Wat betreft 
CO2 gaat het vooral om het gebruik van 
fossiele brandstoffen en niet duurzaam 
opgewekte stroom. Methaan hangt voor-
al samen met de rundveesector. Het rund 
produceert een aanzienlijke hoeveelheid 
methaan tijdens de spijsvertering. Omdat 
methaan ruim twintig keer zo krachtig is 
wat betreft het vasthouden van warmte, 
telt de uitstoot door alle runderen in 
de landbouw hard mee met het totaal. 
Lachgas komt vrij tijdens bewerking van 
grasland. Bij scheuren, ploegen en ook 
bij mest injecteren ontsnapt het lachgas 
uit de bodem. Lachgas komt op zich in 
veel kleinere hoeveelheden vrij, maar 
het molecuul is 265x zo effectief qua 
opwarming dan CO2.

KANSEN
In het klimaatakkoord zijn per sector af-
spraken gemaakt hoe groot de reductie van 
broeikasgasemissies moet zijn. Landelijk 
moet de uitstoot in 2030 op 49 procent 
minder uitkomen dan in peiljaar 1990. De 
landbouw moet 3,5 megaton CO2 (equiva-
lenten, waarbij ook methaan en lachgas 
worden meegenomen) minder uitstoten. 
De huidige uitstoot ligt nabij de 25 mega-
ton, dus op zich is de opgelegde reductie 
voor de landbouw bescheiden te noemen. 
Toch zijn er serieuze veranderingen nodig in 
de landbouw. Maar dat biedt ook kansen!

Ik denk dat biologische vormen van 
landbouw grote voordelen kunnen bieden 
voor het klimaat. Grasland inzaaien met 
kruidenmengsels betekent een beter 
ecosysteem in een bodem die meer CO2 
vastlegt. Bemesting middels injecteren is 
niet nodig en dus wordt uitstoot van lach-
gas vermeden. Desgewenst kan wel ruwe 
stalmest op de weide worden gebracht. 
Dat is ook weer goed voor het bodemleven 
en verhoogt dan dus de opslag van CO2. 
Meer bomen betekent meer schaduw 
voor de dieren, meer opslag van CO2 en 
een toename van biodiversiteit. Bomen 
samen met landbouw noemen we wel 
boslandbouw of agroforestry. Het is sterk 
in opkomst. Verder kan bij gewassen 
gekozen worden voor strokenteelt. Dat 
verhoogt de biodiversiteit en soorten zijn 
minder kwetsbaar voor plagen, dus er kan 
sterk bespaard worden op (schadelijke) 
gewasbeschermingsmiddelen.
De uitstoot van methaan van het rundvee 
kan worden gereduceerd door de samen-
stelling van het voer te veranderen. In zijn 
algemeenheid is de impact van vee op kli-
maatverandering dermate groot, dat een 
verschuiving naar minder dierlijke en meer 
plantaardige producten onontkoombaar 
zal zijn. Maar dat kan ook nieuwe kansen 
opleveren voor landbouwend Nederland!   

Reinier van den Berg is al ruim dertig 
jaar weerpresentator bij RTL4 

en duurzaam ondernemer, 
onder andere in recycling 
van kunststoffen.

Nederland warmt 
sneller op dan het 
gemiddelde van de 

hele aarde.
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VERDIENMODEL OP BASIS 
VAN HET GOEDE LEVEN

In de naoorlogse periode heeft 
de agrarische sector een enorme 
prestatie geleverd op drie terreinen. 
Het eerste grote vraagstuk was de 
voedselproblematiek, die was ontstaan 
na het instorten van alle markten en de 
vernietiging van een groot deel van het 
productiepotentieel. De oplossing zou 
een breed gestimuleerd en ondersteund 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) moeten zijn, gericht op voldoende 
voedsel, kwalitatief goed en betaalbaar. 

STABILITEIT EN WELVAART
Het tweede vraagstuk lag op het 
institutionele niveau van Europa. Zou 
het mogelijk zijn in Europa een stabiele 
situatie te krijgen, waarbij Duitsland 
en Italië als mogendheden niet meer 
tegenover Frankrijk en Engeland zouden 
staan? Dat kon alleen maar als er een 
nieuwe vorm van samenwerking zou 
ontstaan. Beide handen zouden elkaar 
kunnen wassen, als de land- en tuinbouw 
de drijvende kracht van de Europese 
samenwerking zou gaan worden, door de 
totstandkoming van een Europese Unie 
en een open interne markt. Dat lukte en 
al na 25 jaar kon geconstateerd worden 
dat beide doelen in vergaande mate 
geslaagd waren. 

Het derde grote vraagstuk was hoe de 
Nederlandse samenleving welvarend 
zou kunnen worden na alle schade die de 
oorlog toegebracht had aan de economie. 
De land- en tuinbouw ging in procenten 
de hoogste bijdrage leveren aan het 
handelsoverschot en werd in een straal 
van 500 kilometer rondom Nederland 
een belangrijke leverancier van 
agrarische producten en via Rotterdam 
en de binnenvaart een belangrijke in- en 
exporteur van voedsel.

VICIEUZE CIRKEL
De motor, die op gang gekomen was 
met steun van het GLB, bleef echter niet 
stilstaan. Boeren en tuinders raakten 
verwikkeld in een race om het bestaan, 
waarbij schaalvergroting en verdergaande 
rationalisatie van de productie de 
belangrijkste uitgangspunten waren 
en zijn. Ieder jaar 3 procent minder 
bedrijven, een grondprijs die bleef stijgen 
en een marge die bleef dalen. Nederland 
werd het land waar de consument het 
laagste percentage van het inkomen ging 
besteden aan voedsel, met het meest luxe 
assortiment in de winkel. 
Deze ratrace wordt gaandeweg door 
boeren en tuinders ervaren als een 
vicieuze cirkel, waarin ze gevangen 

zitten. Gevangen tussen alle partijen, 
die de kosten door blijven rekenen in 
een samenleving die dermate gewend 
is aan vrede, veiligheid, luxe, weelde 
en welvaart, dat de agrarische sector 
soms meer als een last dan als een 
gewaardeerde sector wordt beschouwd. 

MILIEUGEBRUIKSRUIMTE
De laatste jaren buitelen alarmerende 
rapporten over de slechte staat waarin 
de natuur in Nederland verkeert, over 
elkaar heen. Al die rapporten geven 
hetzelfde signaal af: Nederland nam de 
opgave om de natuur te bescherming 
en de uitstoot van schadelijke stoffen te 
reduceren, niet serieus genoeg. Er is echt 
wel iets bereikt, maar niet genoeg. Eind 
2019 legde een uitspraak van de rechter 
de nieuwbouw van woningen stil, omdat 
de wetgeving ontoereikend was om de 
actuele problematiek rondom de uitstoot 
van stikstof voldoende te reduceren. Op 
24 april 2020 gaf het kabinet aan op welke 
wijze het stikstofprobleem structureel 
zal worden aangepakt en op 12 oktober 
2020 werd een wetsvoorstel bij het 
parlement ingediend. Op 8 juni 2020 
verscheen het advies van de commissie-
Remkes, ‘Niet alles kan overal’, en 
nieuwe onderzoeksrapporten zijn in 
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De kerkvader Augustinus merkte dat boeren in zijn tijd spraken over het verdienmodel 
en legde daar de vinger bij. Hij waarschuwde de samenleving voor maakbaarheid 
en hoogmoed. Zijn boodschap is dan ook onverminderd actueel: een verdienmodel 
zonder aandacht voor het goede leven is niet duurzaam en zal op de langere termijn het 
boerenhart niet aanspreken. Tekst: Dirk Duijzer 

voorbereiding. Het staat vast dat met de 
recente wetgeving het laatste woord niet 
is gezegd en richting 2030 en verder zal 
Nederland zonder ingrijpende verdere 
maatregelen niet kunnen voldoen aan de 
in verdragen vastgelegde doelen waaraan 
het zich verbonden heeft. Daarbij gaat 
het niet alleen om bescherming van 
de 161 Natura 2000-gebieden, maar is 
de hele breedte van het milieubeleid 
in het geding: behoud en herstel van 
landschapswaarden, biodiversiteit, 
uitstoot van CO2, fosfaat, NOx en NH3 en 
doelen gerelateerd aan de opwarming 
van de aarde en klimaatbeleid. De 
cijfers liegen niet, maar zijn moeilijk 
bespreekbaar als op voorhand zonder 
respect met de belangen van mensen en 
sectoren wordt omgegaan. Krimp van 
een sector kan de uitkomst zijn, als er 
serieus overleg is gevoerd, er voldoende 
tijd wordt gegeven, als innovaties en 
een evenwichtig beleid en voldoende 
begeleidende maatregelen een plaats 
hebben gekregen. Daarbij kan voor een 
oplossing niet alleen gekeken worden 
naar de agrarische sector. De samenhang 
van opvattingen en gedrag van de 
calculerende consument, versus de 
opiniërende samenleving en tot slot de 
stemgerechtigde burger, vereist aandacht 
bij de oplossingsrichting.

AUGUSTINUS
De vraag naar een nieuw verdienmodel 
in de land- en tuinbouw lijkt soms 
alleen maar te gaan over het saldo 
van inkomsten en uitgaven. Maar 
daarachter sluimert in veel boerenharten 

het verlangen om meer rekening te 
willen houden met andere waarden. 
Een mooi landschap, welzijn voor 
dieren, een betere natuur en minder 
vervuiling. Zorgvuldiger omgaan met 
de milieugebruiksruimte ligt in het 
boerenhart dicht aan de oppervlakte, 
maar wordt in veel discussies niet 
meer benoemd. De economie lijkt de 
randvoorwaarden te bepalen en niet de 
liefde voor het boerenvak. 
Ruim 1600 jaar geleden preekte 
de kerkvader Augustinus over dat 
verschijnsel. Hij merkte dat boeren in 
zijn tijd voortdurend spraken over het 
verdienmodel: ‘Dit is duurder dan dat.’ Hij 
zei daarover: ‘Dit is duurder, wat betekent 
dat anders dan: het heeft een hogere 
waarde? Hoe bepaal je de prijs? De prijs 
van tarwe en de prijs van een trekdier 
druk je uit in geld. De prijs van grond druk 
je uit in zilver. De prijs van een parel druk 
je uit in goud. Maar wat is de prijs van 
liefde? Dat ben je zelf. Als het gaat om de 
liefde zegt God: ‘Geef mij, mijn zoon, uw 
hart. Het is voor mij, dan gaat het niet 
verloren voor u’.’
Augustinus is ook de man die 
voortdurend de hele samenleving 
waarschuwde voor hoogmoed. Twee 
generaties voor zijn geboorte werden 
christenen gemarteld en na hem stortte 
het Romeinse Rijk ineen. Voedsel 
werd schaars, veiligheid bestond niet 
meer. Gedachteloos negeren van 
een stabiel Europa, het belang van 
voedsel ontkennen, de economische 
stabiliteit negeren, zou hij ongetwijfeld 
kenschetsen als vergaand hoogmoedig. 

HET GOEDE LEVEN
Op 18 juni 2020 werd een motie in de 
Tweede Kamer aangeboden, waarin 
de regering wordt opgeroepen om 
een studie te verrichten naar een 
nieuwe vorm van landbouw, met 
concreet aandacht voor duurzame 
verdienmodellen. Als (deel van 
het) antwoord hebben de drie 
topsectoren landbouw, water en 
voedsel samen een innovatieagenda 
opgesteld om de innovatiekracht en 

het verdienvermogen van sectoren 
te versterken en maatschappelijke 
uitdagingen op te lossen. Daarvoor 
zijn investeringen nodig, naast tijd en 
een gezamenlijke inspanning van tal 
van overheden en maatschappelijke 
organisaties. Alle partijen moeten 
bereid zijn om samen de zoektocht te 
beginnen. Een wij-zijmentaliteit tussen 
hoogopgeleide (of hoogmoedige?) 
stedelingen en boeren op het platteland 
die zich bedreigd voelen in hun bestaan 
(in een egelstelling?), is hierbij funest. Het 
vraagstuk is te complex om op voorhand 
te volstaan met makkelijke antwoorden.
Toen de filosoof Gabriël van den Brink 
nadacht over de grote vragen van het 
leven, hoe wij ons het menselijk bestaan 
voorstellen en welke waarden meespelen 
in de moderne samenleving en hoe 
we om moeten gaan met de eeuwige 
spanning tussen ideaal en realiteit, 
constateerde hij dat grote instituties 
bestaan om het leven te beschermen 
en te bevorderen. Dat geldt ook voor 
de agrarische sector als totaal. Een 
verdienmodel zonder aandacht voor het 
goede leven is niet duurzaam en zal op 
de langere termijn het boerenhart niet 
aanspreken.

Dirk Duijzer is sinds januari 2020 
voorzitter van de topsector Agri & 
Food. Hij is directeur coöperatie, 

bestuur en duurzaamheid 
bij Rabobank Nederland. 

Daarvoor was hij 
directeur van LTO 
Nederland.

‘Kerkvader 
Augustinus legde in 
zijn tijd al de vinger 
bij het verdienmodel.’
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