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Verbinding is het informatiemagazine van Christen Contact Agrarisch (CCA)
en CGMV agrariërs. CCA is een christelijke vereniging van leden die zich met
de agrarische sector verbonden voelen. CCA ondersteunt bij het maken
van rechtvaardige keuzes, thuis, op het werk en in het bedrijf. CGMV is een
vakorganisatie voor christenen waarbinnen agrariërs verenigd zijn. Verbinding
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VERANTWOORDELIJKHEID
Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar
de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom
kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventueel onvoorziene
gevolgen, veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd.
Standpunten, verwoord in artikelen en interviews door derden, hoeven niet overeen
te komen met de standpunten van CCA en CGMV.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

GOED GEWORTELD
Dit nummer van Verbinding gaat over de bodem.
Het woord bodem is de bovenste laag van de
aardkorst. Als ik het heb over bodemkunde, praat
ik over de laag waarin zich bodemvormende
processen afspelen. Als ik het woord bodem in
perspectief tot de Bijbel zet, kan ik zeggen dat we
spreken over de grond van mijn bestaan. Paulus
spreekt in zijn brief aan de Kolossenzen over het
geworteld en gegrondvest zijn in Jezus en daarin
te blijven.
Als wij, mensen, goed geworteld zijn in de Bijbel,
hebben we een vaste grond onder onze voeten.
Als er geen aarde, geen bodem is, kunnen de
wortels niet wortelen. Vandaag denken we zo en
morgen weer anders. Daarom is het zo belangrijk
dat er zich bodemvormde processen afspelen.
Ik denk dan aan de kerkgang, het onderzoeken
van de Bijbel en het spreken met anderen over de
Bijbel in Bijbel- en/of huiskringen. Daarin vinden
processen van groei van de wortels plaats. Dat
verstevigt onze wortels, waardoor we als zodanig
sterker in de bodem staan.
Als ik dat doortrek naar u, naar jou, naar mijzelf,
wat betekent dat dan voor mijn ondergrond, mijn
bodem? Zijn mijn wortels diep genoeg geworteld?
Juiste voeding is nodig om de wortels te laten
ontwikkelen. Wat is uw, jouw en mijn inbreng voor
een vruchtbare bodem? Laat het ons gebed zijn
om steeds weer opnieuw de bodem aan te vullen
met de juiste voeding, die te vinden is in Gods
woord. Zo houd je de ondergrond vruchtbaar!

ABONNEMENTEN
U kunt een abonnement op het blad nemen door lid te worden van CCA of CGMV
agrariërs (of beide). Op de websites (www.cgmv.nl en www.cca.nl) staat hoe u

Jan Overeem, voorzitter CCA

Agenda
In de nazomer zijn er in meerdere regio’s bijeenkomsten georganiseerd.
Gelukkig konden we elkaar weer ontmoeten en ons laten inspireren. Helaas
zijn in de afgelopen tijd de coronabesmettingen weer flink opgelopen.
Het CCA-bestuur heeft daarom ook besloten om de landelijke dag, die op
vrijdag 19 november 2021 stond gepland, niet door te laten gaan. Op dit
moment worden er door onze verenigingen geen fysieke bijeenkomsten
georganiseerd. We vinden dat jammer. Hoe de toekomst eruitziet? Laten we
vertrouwen en bidden dat we elkaar zo spoedig als mogelijk weer kunnen
ontmoeten en bemoedigen. Houd te allen tijde onze websites in de gaten
voor aankondigingen van bijeenkomsten.
Kijk verder op:
CCA: www.ccanederland.nl
CGMV: www.cgmv.nl/agenda
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Redactioneel
In dit laatste nummer van 2021 staat de
bodem centraal. ‘De bodem is het vaste deel
van de aarde met de zich daarin bevindende
vloeibare en gasvormige bestanddelen
en organismen voor zover dit zich tot een
meter onder het maaiveld bevindt’, luidt
een encyclopedische verklaring voor
bodem. In dit magazine benaderen we
de bodem vanuit het perspectief van de
agrariër die vanuit zijn of haar identiteit
graag goed wil zorgen voor de grond.
We nemen u mee in een mooi gesprek
dat Wiggele Oosterhoff voerde met Bart
Jaspers Faijer (wethouder ChristenUnie in
de gemeente Ommen) en met Derk Boswijk
(Tweede Kamerlid namens het CDA) over
omgaan met grond, grondgebondenheid en
rentmeesterschap. Tonnis Rademaker pleit
ervoor om anders te kijken naar de grond
en wel als heilige grond waarop je staat. Hij
schenkt aandacht aan de bodem vanuit de
gelijkenis van de zaaier. Bij Ronald van der
Horst in het Overijsselse Witharen dronken
we een kopje koffie. Hij doet mee aan het
Europese project ‘Beter lonen’, met als
doel het stimuleren en het voeden van het
bodemleven.
Cornelis Mosselman won dit voorjaar
de Martine Vonkprijs. Op pittige klei in
Ooltgensplaat, op het Zuid-Hollandse
Goeree-Overflakkee, begon hij te pionieren
met de strokenteelt. Hij ontdekte door zijn
manier van werken dat hij een stabieler
ecosysteem kan creëren. Hij is dankbaar en
ziet de prijs als een ‘dikke knipoog’ van God.
Met dit gevarieerde nummer willen we u
nieuwe inzichten geven en verhalen van
hoop bieden. We wensen u gezegende
feestdagen en een voorspoedig 2022 toe!

zich kunt aanmelden als nieuw lid. Het lidmaatschap van het CCA kost € 80,- per
jaar (€ 75,- bij automatische incasso); bij CGMV agrariërs hangt de contributie af

Deze rubriek wordt beurtelings geschreven door

van het inkomen. Ook kunt u een los abonnement nemen voor € 25,- per jaar.

Jan Overeem (CCA) en Dick van der Horst (CGMV).

Niels Rook, directeur CGMV
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WAAROM CORNELIS MOSSELMAN
OMSCHAKELDE NAAR STROKENTEELT

Vooruitboeren,
niet achteruit
Cornelis Mosselman won dit voorjaar de Martine Vonkprijs, ingesteld door GroenGelovig,
een platform dat christenen in beweging wil brengen om zich in te zetten voor
een duurzame schepping. Mosselman ontwikkelde op eigen houtje de biologische
strokenteelt op zijn bedrijf in Ooltgensplaat. ‘Ik wil werken vanuit de principes die God in
de natuur heeft gelegd.’ Tekst: Marie Verheij
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Mosselman (1982) boerde als
akkerbouwer voor zijn gevoel almaar
‘achteruit.’ De banken, de overheid en de
toeleveranciers stimuleren nog steeds
intensivering en schaalvergroting. De
manier waarop we nu voor het overgrote
deel in de landbouw bezig zijn, noemt
Mosselman achteruitboeren. Hij wil juist
vooruitboeren, maar hoe? ‘Dat is een
zoektocht waar ik nu nog in zit.’
Was dit het nou, deze grootschalige
monocultuur? Paste dat bij hemzelf, bij
wie hij is, bij zijn identiteit en hoe hij in
het leven wil staan? Nee dus. Hij ging op
zoek naar hoe het anders zou kunnen.
Het vertrekpunt was zijn bedrijf dat hij in
2006 had overgenomen van zijn vader en
dat in 1990 na een grote ruilverkaveling
op de buitenpolders van GoereeOverflakkee was komen te liggen, op
pittige klei. Het was een gemengd bedrijf:
melkvee en akkerbouw. ‘Maar ik had niets
met koeien’, zegt Mosselman.
TOEKOMSTPERSPECTIEF
Hij verkocht het melkquotum en
schakelde over op de gangbare

grootschalige akkerbouw, samen met
een agrariër uit de buurt. ‘Ik dacht: dit is
de weg en zo moet het. De samenwerking
leverde niet het resultaat op waarop
we gehoopt hadden; we hebben die in
goede harmonie beëindigd. Toen ben ik
van 2011-2017 als gangbare akkerbouwer
gaan telen op de 75 hectare: aardappelen,
suikerbieten, tarwe, uien en witlof.’ Maar
het bleef knagen. Hoe kwam hij tot de
keus om het roer radicaal om te gooien?
‘Eigenlijk waren het heel veel kleine
duwtjes. Als ik op mijn zware trekker over
het land reed, had ik het gevoel dat ik de
bodem aan het verdichten was, terwijl uit
diezelfde bodem mijn plantjes moesten
groeien. Dat druiste tegen mijn gevoel in.
De grootste aanjager om anders te gaan
boeren, was echter het ontbreken van het
toekomstperspectief dat mijn kinderen
zouden hebben wanneer ze later het
bedrijf zouden willen voortzetten. Voor
mijn gevoel was dat er nauwelijks.’
Hij verkocht een deel van zijn bedrijf,
zodat hij met het vrijgekomen geld
de rigoureuze omschakeling op de
biologische akkerbouw kon financieren.

‘Het was een complexe deal, want wie
garandeerde het succes? Toch konden we,
na anderhalf jaar, begin 2018, starten als
biologisch akkerbouwer met 50 hectare.’
Terugblikkend: ‘De stap die ik heb gezet
kan eigenlijk niet. Je neemt vanuit
menselijk perspectief een groot risico.
Je kunt het ook omdraaien: benoem het
als verantwoordelijkheid nemen. Ik ben
ervan overtuigd dat het op de huidige
manier niet kan.’ Maar toen begon het
pas. ‘Dan ben je bioboer en ben je, zeg
maar, goed bezig, maar blijkt de wereld
van de bioboeren nogal divers te zijn,
van puur economisch gedreven tot zeer
idealistisch. Biologisch is een grote stap
om te zetten, zeker in de akkerbouw. Ik
kwam er achter dat ik onderscheidend
moest zijn, want ik kan niet concurreren
met ervaren bioboeren die al jaren
op de markt zijn en vaak een betere
uitgangspositie hebben.’
STROKEN EN VASTE RIJPADEN
Mosselman stapte over op permanente
smalle rijpaden, waardoor 90 procent
van het land onbereden wordt – en je de

‘De Martine
Vonkprijs is voor
mij een dikke
knipoog van God.’
bodem niet verdicht. De grote
landbouwkarren heeft hij weggedaan
want die zijn niet meer nodig. ‘In plaats
van een groot perceel met één gewas,
verbouw ik nu acht gewasgroepen op een
stuk land in smalle stroken van drie meter
breed. Ik werk met zes stroken gewassen,
een strook grasklaver en bloemenstroken.
De gewassen zijn: pompoen, koolachtigen
(bloemkool, broccoli, spitskool, rode
kool, witte kool, palmkool, savooiekool),
witlof, uien, aardappelen, wortelen en
pastinaken.’ Op een bacteriepreparaat
tegen de rups van het koolwitje na
gebruikt hij geen bestrijdingsmiddelen. ‘Ik
wil zo min mogelijk ingrijpen.’
‘Elk gewas trekt z’n eigen insecten aan.
Zo is het ook met de schimmels en het
bodemleven. Als je dat mixt, krijg je een
divers systeem en op termijn een stabieler
ecosysteem. In de gangbare akkerbouw
onderdruk je het ecosysteem. In mijn
manier van werken doe ik dat ook, maar
wel veel minder zodat het bodemleven
kan opbloeien. Door de toenemende
biodiversiteit krijgen ziekten en plagen
minder kans.’
Wat hij nu ziet, overtreft zijn stoutste
verwachtingen. ‘Er zit fantastisch veel
leven in mijn bodem. Wat er in een
uurtje allemaal voorbij komt kruipen en
krioelen aan kevers en andere insecten,
is onvoorstelbaar. De goede wormen
had ik nauwelijks! Die had ik om zeep
geholpen. Ik heb moeilijk bewerkbare
kleigrond. Ik heb zelfs plannen gehad om
die af te graven als dijkverzwaringsgrond.
Diezelfde grond levert me nu kilo’s en
kwaliteit op.’ Mosselman levert zijn
producten zijn producten aan een grote
supermarktketen en verschillende
kleinere ‘korte ketens.’ Ook kunnen
Cornelis en Carolien Mosselman met hun kinderen
Joas, Levi, Ezra, Sara en Abel.

mensen in het oogstseizoen op het land
groenten kopen. ‘Tot mijn verrassing
worden mijn volumes langzamerhand te
groot. Als ik volgend jaar zeven hectare
kool verbouw, dan komt dat op 500.000
kilo. In de korte keten denken ze in termen
van 10.000 kilo. Dus daar moet ik over
nadenken.’

al heb ik heel bewust aanvaard dat deze
stap ook het einde van mijn bedrijf kan
betekenen. Het kan zijn dat het over drie
jaar ophoudt. Maar dan heb ik intussen
wel een paar jaar gedaan wat ik wil en
waar mijn talenten liggen. Mijn identiteit
ligt niet in mijn bedrijf, maar ten diepste
in Jezus Christus.’

GEEN TUSSENWEG
Cornelis Mosselman wil laten zien dat je
een bedrijf in vijf jaar kunt omschakelen,
als je maar consequent principieel andere
keuzes maakt. ‘Mijn bodem ging achteruit
en mijn kosten namen toe. Ook ik zat in
een tang, net als zoveel andere boeren,
en heb de springplank genomen om op
een andere manier te boeren. Ik deed
alles tegelijk, want ik denk dat er in de
landbouw een radicale transitie nodig is,
ook in de akkerbouw. Ik geloof niet in een
tussenweg. Als je het doet, doe het dan
goed.’
Hij weet zich erin bevestigd dat de weg
die hij is ingeslagen, juist is. ‘Ik ga voor
het onmogelijke, wat eigenlijk niet kan.
Als ik terugkijk is het een lange lijst van
zegeningen en dankpunten. Voor mij
geldt: in het verleden behaalde resultaten
bieden vertrouwen voor de toekomst
in Gods licht. Ik voel me meer boer als
tevoren. De positiviteit die ik om me heen
ervaar, is volgens mij precies waar veel
boeren in Nederland naar snakken. Ik ben
in een andere wereld terechtgekomen,

BEMOEDIGING
Alles verandert na zo’n radicale
omschakeling, zegt hij. ‘Je stapt buiten
je gebruikelijke agrarische bubbel en dat
werkt in mijn geval verrijkend. Je moet
tegen de stroom inroeien en tegendraads
durven zijn. Ik raad het iedereen aan om
je te oriënteren buiten je comfortzone. Ik
denk dat veel boeren wel anders willen,
maar niet weten hoe. Probeer buiten de
gebaande paden te denken. En kijk vooral
naar wat bij jou als ondernemer én bij
jouw bedrijf past. Denk ook verder dan de
bank.’
Hij ziet de Martine Vonkprijs als een
bemoediging, ‘een dikke knipoog van
God. Ik heb meer verbinding gekregen
met de wereld van christelijke agrariërs.
Maar ik mis bij christelijke boeren vaak
wel de urgentie dat ze voorop zouden
moeten lopen in duurzaamheid.’
Zie voor meer info
www.vooruitboeren.com.
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VERDIEPING

HEILIGE, HOOPVOLLE GROND
Als je eens op een andere manier naar de grond wilt kijken, is de Bijbel een geweldige
inspiratiebron. Voor deze bijdrage heb ik op een associatieve manier een paar
gedachtes en bijbelse beelden verzameld. Het zijn gedachtes en beelden van lang
vervlogen tijden, maar met de belofte dat je nog steeds Gods stem hierin kunt
verstaan. Tekst: Tonnis Rademaker Beeld: Karla Leeftink
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Oude ervaringen sluiten soms naadloos
aan bij de ervaringen van deze tijd. Een
andere keer lijkt het tegenovergestelde
het geval, maar ook dan kan door het
schuren nieuwe inzichten ontstaan. Hoe
kijk je als christen aan tegen de grond?
Bestaat er zoiets als heilige grond? En
hoe zit het met alle begraafplaatsen?
De grond lijkt vaak te zwijgen, terwijl de
verlieservaring niet minder wordt. Valt
er iets te verwachten van de grond? Of is
het veel positiever? De grond waarop ik
stevig sta?

Heb je weleens een boer met blote
voeten zien lopen op een uitgestrekte
akker? Zonder de welbekende klompen
of laarzen? Omdat de grond waarop hij
loopt heilig is? Óf een katholieke priester
die met wijwater de tractoren, het vee,
de weilanden en de akkers inzegent met
wijwater? Om zo te symboliseren dat
de boerderij en al het grond heilig is en
gezegend?
De gemiddelde nuchtere Nederlandse
boer kan waarschijnlijk niks met dit
soort verhalen. Grond is grond. Meer

niet. Er valt van alles te zeggen over
bemesting, begrazing en het veredelen
van gewassen. Maar het blijft bij alles wat
te begrijpen valt, wat wetenschappelijk is
getest.
‘Heilig. Trek je schoenen uit, want de
grond waarop je staat is heilig.’ Dat is wat
God zei tegen Mozes vanuit de brandende
braamstruik (Exodus 3:5). Nu kun je
zeggen dat dit een heel andere situatie is.
De grond is niet zomaar heilig, maar het is
heilig omdat God daar aanwezig is. Dat is
zo, en toch…

Hoe zit het met Nederland? Het land
waarbij we in de afgelopen eeuwen het
lichamelijke en geestelijke uit elkaar
hebben getrokken hebben en met de
doorgaande secularisatie het geestelijke
steeds meer buiten onze beleving is
komen te staan. Kijk door de ramen van
je boerderij eens opnieuw naar de akkers
en de velden. Jouw grond. En tegelijk
grond van de Schepper. In jouw ogen
misschien alleen maar materie, in de
ogen van God een plek waar Hij met zijn
Geest aanwezig wil zijn. Doe eens gek, en
loop morgenvroeg om vijf uur met blote
voeten over je akker. En stel je open voor
het mystieke inzicht: God is hier.
HOOP
De grond is heilig. Misschien een idee
dat nog moet indalen. En tegelijk zijn er
overal plekken aan te wijzen waar dit
gemakkelijker ervaren kan worden. Neem
bijvoorbeeld een begraafplaats. De stilte
en het besef hoe dichtbij de dood kan
zijn, maakt het tot een bijzondere plek.
Heilige grond.
We kunnen er niet omheen dat de grond
een doodskist is. Een plek waar alles op
stukloopt. In de Bijbel is dit niet anders.
Dood is dood.
En toch is er op allerlei manieren hoop.

Neem de korte gelijkenis van de schat
in de akker (Matt. 13:44). Het nieuwe
koninkrijk is te vergelijken met de man
die een grote schat ontdekte in een
akker. En om die schat te krijgen verborg
hij de schat en kocht de hele akker. Nu
zijn er heel veel interpretaties gegeven
aan de tekst. Het mooie vind ik dat de
schat en de akker bij elkaar horen. Net
zoals Jezus niet op aarde gekomen is
om alleen een aantal losse individuen
te ‘kopen’. De Bijbel zegt: ‘alzo lief heeft
God de wereld gehad.’
Het mooiste is dat de natuur ons voorgaat
in de hoop. Als mensen sterven, kunnen
we alleen terugvallen op ons geloof. Als
er in de natuur een graankorrel in de
aarde verdwijnt, komt er na een tijd van
wachten nieuw graan. Als de graankorrel
niet in de grond wordt gestopt en
sterft, zal het nooit vermenigvuldigen
(Joh.12:24). De boodschap van de
grond is dat het een sterfkist is. En
daarmee boezemt de grond angst in,
want wie wil er sterven? En toch zegt
de Bijbel dat je met beide benen op de
grond niet alleen de graankorrels maar
ook je eigen leven moet leren loslaten.
Want wie een graankorrel verliest, die
wint een akker vol koren.

VERTROUWEN
De grond kan soms best wat moerassig
zijn. Dat je bij een wandeling je afvraagt
of je er doorheen kunt óf dat je via de
berm er met een boog omheen moet.
De grond staat normaal gesproken voor
zekerheid en stabiliteit, maar dan moet
de ondergrond van goede kwaliteit zijn.
In Matt. 7:24-26 vinden we het bekende
verhaal van het huis gebouwd op de
rots óf op het zand. Zolang het leventje
al kabbelend voorbij gaat, is er niets
aan de hand. Maar als de stortregens
in je leven gaan huishouden, dan wordt
je geconfronteerd met de vraag of je
fundament wel goed is. Of je voldoende
geaard bent. Iedereen maakt in zijn of
haar leven gebeurtenissen mee die heftig
zijn. Situaties waarbij er sprake is van
pijn en lijden. Juist dan is het belangrijk
om te weten dat je kunt terugvallen op
de Grond van je bestaan, de Rots.
Voel de stevige grond onder je laarzen.
In alle situaties mag je weten dat de
Grond je draagt. En besef dat je niet in
een willekeurige, anonieme omgeving je
werk hoeft te doen. Het is Gods heilige
schepping, de velden en de akkers waar
de Geest boven zweeft. Laat dit inzicht
weer bij je binnenkomen als de mist
boven het veld hangt. En hou vol! Het
leven kan soms zwaar zijn. Tijden waarbij
de grond zwijgt en de tijd lijkt stil te
staan. Wij zijn allemaal in afwachting
tot de grond zal openbarsten. En de
graankorrels ontelbaar zullen zijn.

Tonnis Rademaker is
juridisch adviseur bij
CGMV vakorganisatie.
Hij studeerde
theologie en
schrijft dit artikel op
persoonlijke titel.
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PERSPECTIEVEN
IN DE REGIO

Het beste dichtbij
ABZ Diervoeding

Op de landelijke dag van Christen Contact Agrarisch zou

Postbus 5, 3860 AA Nijkerk|

Derk Boswijk, Tweede Kamerlid van het CDA, een lezing

www.abzdiervoeding.nl | info@abzdiervoeding.nl

Derk Boswijk

geven over perspectieven voor boeren en tuinders. Het CCAbestuur besloot om de landelijke dag op vrijdag 19 november

Kantoor Nijkerk
Westkadijk 4 | Telefoon: 033 422 15 10 |
Fax: 033 246 07 72

De maat in agro techniek

2021 vanwege toenemende coronabesmettingen niet door te
laten gaan. Ondertussen lijken de formatiebesprekingen, waar zowel het

Kantoor Eindhoven

CDA als de ChristenUnie aan deelnemen, in een afrondende fase te zijn. Aan dit

Hastelweg 159 | Telefoon: 040 238 07 77 |

artikel werken Derk Boswijk en Bart Jaspers Faijer mee. Bart Jaspers Faijer is

Fax: 040 238 07 80

wethouder (ChristenUnie) van de gemeente Ommen. Beiden geven hun visie op

Kantoor Stroobos
Groningerstreek 20 | Telefoon: 0512 35 12 81 |
Fax: 0512 35 22 76

www.boonagro.nl

Het adres voor duurzame en
biologische jonge hennen

Specialist in het verwijderen
van binnen en buitenasbest

BOVANS BROWN
veel courante eieren
uitstekend nestgedrag
donkere schaalkleur
goede leefbaarheid
ook geschikt voor vrije uitloop

Tevens leveren en monteren
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de land- en tuinbouw. Tekst: Wiggele Oosterhoff

Derk Boswijk schrijft in de
landbouwvisie van het CDA dat we
de maatschappelijke waarde van
de land- en tuinbouw méér moeten
gaan waarderen. Hoe doe je dat
wanneer veel boeren jarenlang een
kostprijsstrategie hebben gevolgd en
zwaar gefinancierd zijn?
Boswijk: ‘Ik heb het afgelopen jaar circa
150 boeren en tuinders gesproken. In
Overijssel hebben een natuurbeheerder
en een aantal boeren de handen
ineengeslagen. Boeren zijn daar
natuurgebieden gaan beheren èn ze
hebben hun veestapel ingekrompen.
Want dat was een voorwaarde van de
natuurbeheerder. Gemiddeld zijn die
boeren er zo’n € 20.000 op vooruitgegaan
èn ze willen niet meer terug. Kijk, dat vind
ik inspirerende voorbeelden van hoe het
anders kan. Laten we het gesprek over
de toekomst van boeren in Nederland
alsjeblieft niet met behulp van oneliners
en tweets voeren. Dan kun je alleen maar
voor of tegen halvering van de veestapel

zijn bijvoorbeeld. Dat is veel te plat!
Boeren vinden drie dingen belangrijk:
1) waardering van de samenleving, 2)
een boterham verdienen en 3) dat hun
kinderen het bedrijf overnemen. Laten
we praten over hoe we dat met elkaar
kunnen organiseren.’
Jaspers Faijer: ‘Overheid en
ondernemers hebben verschillende
verantwoordelijkheden. Van
overheden mag je verwachten dat
ze een duidelijke koers uitzetten en
daar ook aan vasthouden. Dat geeft
boeren en tuinders duidelijkheid en
daarmee ook perspectieven om te
ondernemen. Om te kunnen veranderen
heb je ondernemerschap, tijd en geld
nodig. Boeren moeten wel betaald

Bart Jaspers Faijer

worden voor maatregelen die ze op
het gebied van duurzaamheid nemen.
Die maatschappelijke waardering is
belangrijk! Helaas zit die waardering
niet (altijd) in de prijs die ze voor hun
producten krijgen. Consumenten dienen
een eerlijke prijs te betalen. Dat kan
bijvoorbeeld via een supermarktheffing
die rechtsreeks terugvloeit naar boeren.
Als wethouder vind ik het belangrijk
om goed contact te hebben met de
bestuurders uit de agrarische sector
en benaderbaar te zijn voor boeren en
tuinders in onze gemeente. In de regio
elkaar kennen en rekening houden met
elkaars belangen, is heel belangrijk om bij
gebiedsontwikkeling samen op te kunnen
trekken.’

‘Laten we het gesprek over de toekomst van
boeren in Nederland alsjeblieft niet met
oneliners en tweets voeren.’
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JONGE BOEREN
Jonge boeren geven de toekomst van
de land- en tuinbouw in Nederland
vorm. Hoe ziet die toekomst van jonge
boeren in Nederland eruit?
Jaspers Faijer: ‘Een Nederland zonder
boeren en tuinders kan ik mij niet
voorstellen. De land- en tuinbouw
maakt in ons land deel uit van onze
identiteit. Dat de agrarische sector
soms wordt weggezet als oorzaak van
allerlei problemen is jammer. Het raakt
jonge boeren en boerinnen in hun hart.
Terwijl we hen hard nodig hebben om
het platteland leefbaar te houden.
We spreken tegenwoordig over ‘brede
welvaart’. Het gaat niet alleen over een
goed inkomen, maar ook over sociaalmaatschappelijke en ecologische
welvaart. Die ‘brede welvaart’ vraagt van
jonge boeren ook een ‘brede oriëntatie’.
Ook hier is openheid, het onderhouden
van de juiste contacten en netwerken
heel belangrijk. Ga kijken bij elkaar, kijk
ook over sector- en gebiedsgrenzen heen.
Als lokale overheid kunnen we jonge
boeren daar ook bij helpen.’
Boswijk: ‘We hebben in Nederland onze
jonge boeren en tuinders keihard nodig.
Voor de productie van ons voedsel
èn voor het leefbaar houden van het
platteland. Aantrekkelijke regelingen om
bedrijfsovername mogelijk te maken,
moeten we daarom niet afschaffen, maar
eerder verruimen. In dit kader heb ik bij
de behandeling van de LNV-begroting
door middel van een motie het ministerie
van LNV ook gevraagd nu echt haast
te maken met de oprichting van het
Kenniscentrum Bedrijfsopvolging bij het
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.’
WET- EN REGELGEVING
In de landbouwvisie van het CDA
staat dat we ‘van regelzucht naar
ademruimte’ moeten. Minder weten regelgeving zal veel boeren èn
burgers als muziek in de oren klinken.

Hoe kunnen landelijke en regionale
overheden dat vorm geven?
Boswijk: ‘Zo’n voorbeeld uit Overijssel
geeft aan dat we veel meer regionaal
moeten werken. Den Haag moet een
vertaler van Europees landbouwbeleid
naar de regio worden. In Nederland
hebben we twaalf provincies. Als je naar
die provincies kijkt, zijn er per provincie
twee tot vier landbouwgebieden.
Neem Utrecht als voorbeeld. Het
westen is veenweidegebied met
vooral melkveehouderij. Het oosten is
zandgebied tegen een Food Valley aan.
Iedereen snapt dat daar verschillende
dingen nodig zijn. In Nederland gaat het
dan om zo’n dertig tot veertig gebieden
die een eigen aanpak vragen. Dat is
redelijk overzichtelijk en vooral ‘nabij’.
Want dat is heel belangrijk. Dat boeren,
burgers en bestuurders elkaar kennen én
vertrouwen!’
Jaspers Faijer: ‘Om te beginnen
is de agrosector in Nederland een
internationale sector, met sterke
invloeden van internationale markten en
Europees landbouwbeleid. Tegelijkertijd
is er op regionale schaal vaak wel
ruimte voor boeren. In onze gemeente
Ommen bijvoorbeeld loopt al jaren het
OMAB-project (organisch materiaal als
bodemverbeteraar) van de agrarische
natuurvereniging De Ommer Marke.
Een ander mooi voorbeeld is een groep
boeren uit het buurtschap Ommerkanaal,
die bermen beheren en bermmaaisel
hergebruiken als organisch materiaal.
Minder wet- en regelgeving voor de
land- en tuinbouw klinkt mooi, maar
als gemeente kan ik er niet zoveel
mee. Veel beleid wordt immers in
Brussel en Den Haag gemaakt. Ik zie
wel ruimte en kansen voor regionale
uitwerking daarvan. Mijn wens is dat
regionale overheden èn sector samen
gebiedsplannen maken. Ook dat vraagt
om een brede oriëntatie en integrale
aanpak. Want dan gaat het over

gebiedsgerichte aanpak stikstof (GGA),
maar ook over de energietransitie en
over water. Het zijn opgaven waar we als
regionale samenleving en sector mee te
maken hebben en die we sámen moeten
oppakken.’
BODEM
In de landbouwvisie van de
ChristenUnie is grondgebondenheid
een belangrijk uitgangspunt. De
ChristenUnie en het CDA willen allebei
de vruchtbaarheid en gezondheid van
de bodem verbeteren. De druk op de
grond in echter groot waardoor de
grondprijzen stijgen. In Flevoland hoor
je prijzen van € 130.000 tot € 150.000
per hectare. De titel van het rapport
van de commissie-Remkes was ‘niet
alles kan overal’. Hoe moet dat verder
met de grond in Nederland?
Jaspers Faijer: ‘Ook voor goed
bodembeheer is een gebiedsgerichte
aanpak nodig. In de gemeente Ommen
werken boeren en waterschap samen aan
het programma Lumbricus (zie: www.
programmalumbricus.nl). Lumbricus
laat in de praktijk zien hoe op hoger
geleden zandgronden landbouw en
natuur goed kunnen samengaan. De
resultaten zijn veelbelovend! Bewustzijn,
kennis en samenwerking zijn essentieel
en dat proberen we als gemeente zoveel
mogelijk te stimuleren.’

‘Landbouw- en
plattelandsbeleid
moeten in de regio
worden opgepakt en
uitgevoerd.’

Boswijk: ‘Het klinkt misschien bekend
en tegelijkertijd is het heel belangrijk; ‘de
bodem is de basis van alles.’ Veel boeren
zijn met hun grond verbonden en willen
daar goed voor zorgen. Die verbondenheid
tussen boeren en grond is voor de lange
termijn heel belangrijk. Daarom moeten
we speculeren met grond zoveel mogelijk
beperken. Als overheid hebben we daarin
ook een rol, want de overheid heeft zelf
ook grond. Verpacht die niet elk jaar aan
iemand anders of aan de hoogste bieder,
maar ga voor langjarige pachtcontracten.
Zodat boeren ook bereid zijn om in de
bodemvruchtbaarheid te investeren.’

RENTMEESTERSCHAP, WET- EN
REGELGEVING EN BODEMBEHEER
In het oude Israël kende men het
jubeljaar (zie: Leviticus 25). Eén keer
in de vijftig jaar werden alle gronden
aan de oorspronkelijk eigenaar
teruggegeven. De pachtprijs werd
dientengevolge bepaald door het
aantal gebruiksjaren tot het volgende
jubeljaar. Speculeren met grond was
op deze manier niet mogelijk. Of het
jubeljaar in het oude Israël vaak is
gevierd, daarover zijn Bijbeluitleggers
het niet eens. Niet speculeren met
grond en één keer in de zoveel
tijd een economische reset van de
grondmarkt, hoe zouden we dat nu in
Nederland vorm kunnen geven?

RENTMEESTERSCHAP
In het afgelopen jaar gingen meerdere
nummers van dit kwartaalblad
Verbinding over duurzaamheid en
rentmeesterschap. Duurzaamheid
wordt vaak als een containerbegrip
ervaren en rentmeesterschap als een
oude christelijke term. Hoe zouden we
het begrip rentmeesterschap opnieuw
kunnen laden?
Boswijk: ‘Het begrip rentmeesterschap
heeft inderdaad een stoffig imago. Het
gaat dan over bewaren en beheren en
over goed doorgeven aan de volgende
generatie. Op zich prima, maar niet zo
uitdagend. Ik denk bij rentmeesterschap
aan de gelijkenis van Jezus over de
talenten (zie: Matt. 25). Jezus veroordeelt
de man die zijn ene talent in de grond
heeft begraven en er niets mee doet.
Rentmeesterschap heeft voor mij te
maken met ondernemerschap. Dat je aan
de slag gaat met de talenten die je hebt
gekregen. Daar hoort geld verdienen
gewoon bij. Jezus prijst de mannen die
hun talenten hebben verdubbeld. De
uitdaging van goed rentmeesterschap is
dat we leven van de rente en niet van het
kapitaal zelf. Op dat punt hebben we nog
wel huiswerk te doen.’

Jaspers Faijer: ‘We moeten denk ik
opnieuw met elkaar uitvinden hoe we dat
kunnen doen. In Psalm 8 bezingt David de
grootheid van God en van Zijn schepping.
Hij is verwonderd over de plaats die de
mens daarin heeft als heerser over de
werken van zijn handen. We hebben dus
een opdracht. Die gaat over het verzorgen
van de bodem, het beschermen van
grond- en oppervlaktewater en over
zuinig omgaan met grondstoffen. Aan
christenen, die zich verbonden voelen
met de landbouw, zou ik willen vragen:
hoe vul jij die goddelijke opdracht in? In je
eigen leven, op je eigen erf, je eigen land of
voortuin? Laat de verwondering van David
ons dan inspireren. En wees ook creatief!’
Derk Boswijk en Bart Jaspers Faijer,
hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit
artikel.
Derk Boswijk is Tweede Kamerlid CDA
en auteur van de landbouwvisie van zijn
partij.
Bart Jaspers Faijer is wethouder
(ChristenUnie) van de gemeente
Ommen, met onder andere landbouw,
economie, platteland, water en klimaat
in zijn portefeuille.
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Op de koffie

Wie? 	Ronald van der Horst, getrouwd met Rianne, drie kinderen
Waar? Witharen, Overijssel
Wat? 	125 melkkoeien, roodbont, 60 stuks jongvee, 56 hectare grond,
waarvan 6 hectare gehuurd – op 11 ha wordt mais verbouwd

Op zoek naar de juiste
balans van de bodem
Melkveehouder Ronald van der Horst hoefde niet lang na te denken over de vraag of hij
wilde meedoen aan ‘Lonend Werken’ - een project op zoek naar een beter verdienmodel
met voordelen voor zowel de melkveehouder als de loonwerker. Hij stapte er in 2019 in
en ziet nu al resultaat. ‘De bodem komt beter in balans.’
Tekst en beeld: Marie Verheij
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Herman van Dijk: 'Je moet als boer goed opletten.'

‘Eerst de grond
laten afkicken
om tot betere
structuur te
komen.’
Achter zijn bureau in de boerderij
aan de Maatschappijwijk in het
Overijsselse Witharen vertelt Ronald
van der Horst (39) hoe hij met een
loonwerker en een bodemkundige
continu werkt aan een ‘juiste balans’
van de 50 hectare eigendomsgrond
van het familiebedrijf. Want van die
grond moet de opbrengst komen
om het vee te voeren. Hij stond open
voor ‘Lonend Werken’, een driejarige
project dat wordt gefinancierd vanuit
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.
Uit een reeks onderzoeken bleek dat veel
melkveehouders de opbrengstpotentie
van hun grond niet optimaal benutten.
Door de krachten van loonwerkers en
melkveehouders te bundelen, kunnen
beide partijen er financieel beter
van worden, zo is de achterliggende
filosofie. ‘Ik werk al heel lang samen
met loonwerker Koonstra. Door taken
te verdelen wordt ieders kennis en bezit
maximaal benut en leren we van elkaar’,
zegt Van der Horst.
NULMETING
In 2019 ging het project van start met
een nulmeting van zowel de veestapel
als de bodem. Koonstra bracht met
een verisscan de bodem van de
graslandpercelen specifiek in kaart.
Op zijn mobieltje roept Van der Horst
een aantal scans op. Voor een leek lijkt
dit een plaatje van een kleurige puzzel.
De werkelijkheid is anders. ‘Je kunt
hiervan aflezen wat de hoogte is, de
samenstelling, hoe de grond eruit ziet’,
wijst Van der Horst. Op het langgerekte
perceel aan de Maatschappijwijk

13

in Witharen varieert het in alle
kleurschakeringen: van donkerblauw
tot lichtblauw, van geel, groen, rood
tot paars. Donkerblauw geeft aan dat
de grond 1.08 tot 1.21 meter hoog ligt.
Paars scoort het hoogst met 1.57 meter.
Dan scrolt hij door naar een ander beeld
met geelbruine tinten. ‘Hier kan ik de
hoeveelheid organische stof in de grond
aflezen.’
BEMESTING
‘De jarenlange bemesting van de grond
had tot een magnesiumophoping

geleid. Dat veroorzaakte verdichting.
Nu proberen we de grond langzaam te
laten ‘afkicken’ en het sporengehalte
te verhogen’, vertelt hij. ‘Op basis van
al deze bodemgegevens, zoals pH,
organische stofgehalte, elektrische
geleidbaarheid en hoogte van de bodem
hebben we in 2020 heel gericht kalk
en compost gestrooid. Ook gebruik ik
vloeibare ureummeststoffen, die de
stikstofbenutting verbeteren. Waar nodig
worden selenium en kobalt toegevoegd.
Al met al verbetert de zuurtegraad
van de grond en gaat het organische

het totaalplaatje van het verzorgen van
zijn vee, het voeren en het melken, het
grondbeheer en de ruwvoerproductie.
Als hij problemen ervaart, gaat hij in
overleg met de loonwerker en de adviseur.
Het bedrijf van Van der Horst ligt op
zandgrond. In 2013 vond er een kavelruil
plaats, waarbij verder gelegen percelen
werden afgestoten en nieuwe kavels
aaneengesloten aan de Maatschappijwijk
kwamen te liggen. ‘Dat scheelde nogal
wat heen en weer rijden en daardoor
konden we efficiënter werken.’
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stofgehalte in de bodem omhoog’, aldus
Van der Horst. ‘Een vruchtbare bodem
leidt tot meer en gezonder ruwvoer
en tot gezonde koeien die meer melk
produceren, wat op de langere termijn
de kostprijs van melk omlaag brengt.’ Bij
gezonde koeien komt de veearts minder
vaak op het erf ‘en hoef ik in de stal
minder lapmiddelen te gebruiken’, licht
hij toe.
De hoeveelheid mest die Van der Horst
wettelijk mag gebruiken blijft hetzelfde,
‘alleen ik verdeel het wat anders als
een paar jaar geleden. Daarbij moet ik
ook altijd nog mest afvoeren volgens
de wettelijke normen. Die mest gaat
meestal naar akkerbouwers of naar een
mestvergister.’
FINETUNEN
De kern van het project ‘Lonend
Werken’ is het stimuleren en voeden
van het bodemleven. Nu de grond
in kaart is gebracht, kunnen de
landbouwmachines heel gericht
bemesten. Hij laat een afbeelding zien
van een blauwe penetrologger: een klein
veldwerkinstrument voor het meten van
de indringingsweerstand van de bodem.
‘Dit is precisielandbouw en finetunen’,
legt hij uit. Hij wijst op het verschil tussen
rode en witte klaver. ‘Met rode klaver

(een lange diepe rechte penwortel) krijg
je de grond losser. Witte klaver gaat niet
zo diep, maar breidt zich oppervlakkiger
uit en is daarom minder geschikt voor
de beluchting van de grond.’ Ronald van
de Horst geniet er zichtbaar van dit uit
te leggen. Hij is er trots op dat het zo
goed loopt. De grond wordt losser. Zelf
probeert hij een stuk grasland uit door
het te beluchten. Dat gebeurt met een
cultivator met twee tanden. ‘Het zat zo
vast dat we er flink aan moesten trekken.’
Twee andere boeren in de omgeving doen
ook mee, zes in totaal in Overijssel. De
resultaten zijn zichtbaar. ‘Als ik de spa in
de grond steek, zie ik meer wormen. De
beworteling neemt toe. Dat maakt de
grond luchtiger.’ Het gras dat ingekuild
wordt als ruwvoer, bevat meer mineralen
en sporenelementen dan tevoren.
Voorwaarde van het project ‘Lonend
Werken’ is dat de melkveehouder en
de loonwerker de taken nauwlettend
verdelen. Het is een kwestie
van gestructureerd werken. De
melkveehouder moet de focus houden op

OPA
We lopen naar buiten langs de stallen
en passeren een kleine mestvaalt. ‘Die
donkere mest is goed voor je moestuin’,
zegt hij. Eén van de te behalen doelen van
het project luidt: het produceren van niet
stinkende mest. ‘Gerijpte mest die positief
werkt op het bodemleven’, aldus Van der
Horst. ‘Goede mest stinkt dus niet.’
Verder, eenmaal in het grasland, schiet
een haas voorbij. Een drietal jagers
loopt in de wei van de buren, een schot
weerklinkt. Van der Horst steekt de spa
in de grond. ‘Kijk eens hoe mooi’, zegt
hij. Achter ons loeit een koe in de stal.
Van der Horst geniet zichtbaar van zijn
boerenbestaan. Hij vertelt het verhaal
van zijn opa uit Marle (bij Wijhe), die in
1961 hier in Witharen de boerderij met
8 ha grond kocht voor 68.083 gulden.
Hij begon er een gemengd bedrijf met
kippen, varkens en koeien. Grootvader
moest eens weten dat zijn kleinzoon
ondernemer is van een bedrijf met 125
melkkoeien, 60 stuks jongvee op 56
hectare grond (waarvan 6 huur) en net als
hij zo met de grond bezig is.
Op deze grijze novemberdag ligt er een
mystieke gloed over het land. De bomen
zijn nog gekleed in hun bladerpracht van

Bij gezonde koeien komt de veearts minder
vaak op het erf en hoef ik in de stal
minder lapmiddelen te gebruiken.

rood tot roestbruin. Op zijn achttiende kwam
Ronald met een diploma MTM (Management
Training Melkveehouderij) op zak bij zijn vader
Dick in de maatschap. Geleidelijk aan kantelde het
perspectief: de zoon werd meer eigenaar, de vader
minder. De bouw in 2006 van een nieuwe melkstal
was nog een gezamenlijke onderneming. In 2010
stopte Ronald met zijn baan bij een agrariër en
kwam hij volledig in de maatschap. In 2011 werd
er een droge koeienstal en een werktuigschuur
gebouwd; na 2011 zijn er geen grote investeringen
meer geweest aan de Maatschappijwijk 14.
STAP
Een jaar of vier geleden overwoog hij een flinke
stap naar een uitbreiding, maar zag daar vanaf.
Want: de tering moet wel naar de nering worden
gezet. Geen onverantwoorde besluiten nemen,
vindt hij, goed managen is het devies, ‘eerst
flink aflossen.’ Toch sluit hij niet uit dat hij in de
toekomst alsnog een stap zet om het familiebedrijf
te vergroten. Het project ‘Lonend Werken’ helpt
ongetwijfeld mee om de vleugels uit te slaan. ‘We
gaan verder op de ingeslagen weg, omdat de
resultaten zich laten zien.’

COLUMN
Eén analyse is
niet genoeg
‘De bodem is de basis van ons bestaan’, hoor en lees ik vaak in
artikelen over de bodem. En dat is ook zo, want in de bodem groeit
(indirect) ons voedsel. Maar hoe werkt de bodem dan? Dit is een vraag,
waarmee veel mensen zich bezighouden en waarop moeilijk antwoorden
te vinden zijn.
De bodem zit zó ingewikkeld in elkaar dat er verschillende
analysemethoden zijn om de bodem te bekijken. Het is niet dat de ene
analysemethode slecht is en de andere goed, maar ik zie het altijd zo dat
ze allemaal een ander stukje bodem analyseren. Hoe meer verschillende
analysemethoden, hoe beter het beeld van de bodem wordt. Daarbij
komt ook: zoveel mensen, zoveel wensen. Telers en veehouders hebben
allemaal verschillende filosofieën over de bodem en daar passen dan
ook weer verschillende analysemethoden bij. En dat is logisch, want in
Nederland hebben we een grote verscheidenheid aan grondsoorten en
dus ook veel verschillende filosofieën hoe met de bodem om te gaan.
Daarbij komt dat we allemaal anders zijn gemaakt en de ene werkwijze
nou eenmaal beter bij ons past dan de andere.
God laat zich in de natuur zien en daarom ga ik weer een metafoor
gebruiken: God is wat bovenstaande betreft te vergelijken met de bodem.
We beseffen het niet altijd, maar we zijn volledig afhankelijk van God en
daarbij is na duizenden jaren filosoferen nog steeds niet duidelijk hoe God
nou precies 'werkt'. Het mooie is dat we God, net als de bodem, allemaal
op een andere manier analyseren en over Hem filosoferen. Als we onze
analyses verzamelen, resulteert dat in dat we samen laten zien wie God is.
Zo heeft Hij het ook bedoeld. We zijn allemaal anders gemaakt en samen
vormen wij het lichaam van Jezus. Paulus zegt in 1 Korintiërs 12 dat we
allemaal een ander lichaamsdeel zijn (met bijbehorende functies en
talenten) en samen het lichaam vormen. Net als in de landbouw gaat het
in het geloof fout als we denken dat onze eigen analyse de 'heilige graal'
is en we andersdenkenden niet toelaten. Zoals Paulus dat in 1 Korintiërs
12 ook mooi zegt: Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet
nodig.’ En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie
niet nodig.’ We hebben elkaar nodig om een goed beeld te krijgen van
onze geweldig grote Schepper en Zijn schepping.
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Jo c h e m

Jochem Noordermeer (1997) is zoon van een biologische akkerbouwer in
Middenmeer. Hij studeerde af als student tuin- en akkerbouw en werkt
samen met zijn vader in de maatschap.
Ron Methorst met het lectoraatsteam

Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
God maakt zichzelf bekend als
Schepper van de hemel en van de
aarde. Klaas Nanninga liet aan de
hand van prachtige beelden zien,
hoe indrukwekkend die schepping is.
God heeft bij de schepping zich niet
ingehouden, maar Zijn schepping is
onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.
Op de CCA-avond van de regio
Noordwest Veluwe (Noordeinde, 21
oktober 2021) vertelde de oud-docent
biologie Klaas Nanninga enthousiast
over Gods schepping. Aan de hand van
prachtige beelden over planeten en
zonnestelsels liet hij zien hoe groot
het heelal kan zijn. Onvoorstelbare
aantallen sterren kwamen langs, op
eveneens onvoorstelbare afstanden bij
ons vandaan.
Ook van planten en dieren liet Nanninga
prachtige beelden zien. Sommige
zeedieren zijn pas recent ontdekt.
Van heel veel dieren snappen we niet
waarom God ze heeft gemaakt, zoals
ze eruit zien. Rupsen die veranderen in
vlinders, het is onvoorstelbaar wat er in
die cocon gebeurt.

Het tweede deel van de avond liet
Nanninga zijn hoorders nadenken
over de gevolgen van de zondeval. Zijn
camouflagekleuren – bedoeld om te
kunnen verstoppen voor roofdieren,
spinnenwebben – bedoeld om andere
dieren te vangen, te doden en op te
eten, roofdieren en kringlopen écht
na de zondeval ontstaan? Als je erover
doordenkt, zou God na de zondeval
haast voor de tweede keer een schepping
hebben moeten maken. Heel veel
planten- en dierensoorten moesten dan
veranderen. Of heeft God het gemaakt
zoals wij het nu kennen en was het
paradijs een beschermde tuin? Het zijn
grote vragen, waar één avond te kort voor
is. Boeiend om over na te denken en over
door te praten.

Rabo ClubSupport
In de regio Barneveld-Voorthuizen
heeft Christen Contact Agrarisch
meegedaan aan Rabo ClubSupport.
De actie heeft € 221,81 opgeleverd.
Een mooi bedrag dat we willen
gebruiken voor een nieuwe
folder over Pastorale Agrarische
Coaching (PAC).
Hartelijk dank aan iedereen die op
CCA heeft gestemd.
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Jezus

Dwalend door een tijd
van onzekerheden

Hij is de weg
dat staat geschreven

Zoekend naar een weg
uit deze pandemie

Hij wijst de weg
herders volgden zijn ster

Vragen we ons af
welke weg moeten we volgen?

Hij ging de weg
naar de kribbe hier beneden

Twijfelend door een veelheid
van feiten, meningen en nepnieuws

Hij is de waarheid
die staat geschreven

Oordelend over anderen
met afwijkende meningen

Hij leert de waarheid
velen volgden zijn onderwijs

Vragen we ons af
wat is nu nog waarheid?

Hij schrijft de waarheid
in de harten van zijn mensen

Treurend om verlies
van gezondheid en geliefden

Hij is het leven
dat is gegeven

Onwetend over de toekomst
van aarde en klimaat

Hij leefde het leven
net als ons

Vragen we ons af
wat is de waarde van het leven?

Hij geeft ons leven waarde
zowel in de hemel als ook op aarde

(Arie van der Vliet en Jouk Dunnink)

Christenen belijden dat God zich laat
kennen in Zijn schepping. Daar kun je
zijn Goddelijke grootheid zien. Klaas
Nanninga heeft ons met zijn enthousiaste
presentatie en prachtige beelden daar
iets van laten zien. Dank en eer aan de
Schepper!
(Wiggele Oosterhoff)

wilt u adverteren? bel Eddy Morren!
Tel 0318-253020 / 06-23056672
E-mail: info@morrenmedia.nl

Ik wens u gezegende Kerstdagen
en een goede jaarwisseling toe.

www.morrenmedia.nl

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.

Wiggele Oosterhoff
Naar aanleiding van Johannes 14 vers 6:
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BETOOG

VASTE GROND
Vanuit economisch perspectief bezien is de bodem ‘natuurlijk
kapitaal’. De landbouwkundige productie is de rente op dat kapitaal.
Duurzame productie is mogelijk als het kapitaal in stand blijft of
toeneemt. Neemt het af, dan ‘boeren we achteruit’. Een bekende
uitspraak van de vroegere Amerikaanse president Roosevelt is: ‘Een
land dat zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf.’ Ondenkbaar is dat
niet, want verschillende oude culturen, waaronder de Maya, zijn in het
verleden ‘te gronde’ gegaan aan uitputting van de bodem.
Tekst:Lijbert Brussaard Beeld: Karla Leeftink
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Ook vandaag de dag is bodemdegradatie
op wereldschaal een enorm probleem,
vooral door erosie en verlies van
organische stof. In Nederland is dat
slechts lokaal een probleem - onze
landbouwbodems zijn zeker niet ‘zo
dood als een pier’, zoals weleens
wordt beweerd. Bij ons tasten vooral
bodemverdichting, bodemdaling, verlies
aan gewasdiversiteit en waarschijnlijk
(maar nauwelijks onderzocht) effecten
van bestrijdingsmiddelen de bodem als
natuurlijk kapitaal aan.
Maar daar blijft het niet bij omdat
de Nederlandse landbouw indirect
bodemdegradatie veroorzaakt door
het grootschalige gebruik van soja en
andere diervoeders. Daarmee is ons land
als het ware een grote importeur van
bodemvruchtbaarheid, om maar niet te
spreken van de daarmee gepaard gaande
ontbossing. Bovendien, broeikasgassen,
die uit de bodem (en de stallen en de
dieren) afkomstig zijn, evenals stikstof,
fosfaat en bestrijdingsmiddelen uit de
bodem, belasten andere vormen van
natuurlijk kapitaal, namelijk water, lucht
en de levende natuur.

In het economisch denken gaat het
ook om andere vormen van kapitaal:
financieel (investeringen en rente),
fysiek (gebouwen, machines), menselijk
(opleidingsniveau, arbeid), sociaal
(gemeenschap, relaties, tradities) en
cultureel (kunst, wetenschap, geloof
en ideologie). Het voert te ver om dat
hier ‘grondig’ uit te werken, maar in de
economie bestaat een onweerstaanbare
neiging om al die kapitalen in geld uit
te drukken als basis voor ons menselijk
handelen. Daarmee krijgen ze een
prijs, maar weerspiegelt die ook hun
waarde? Waarden zijn moeilijk in geld
uit te drukken, maar wel belangrijk, zo
niet bepalend, voor ons vermogen om
alle belanghebbenden bij een gezonde
land- en tuinbouw in beweging te
krijgen. De belangrijkste waarde daarbij
is ‘vertrouwen’ en daaraan ontbreekt
het nu. Om dat terug te krijgen, is het
leerzaam om na te gaan waarom dat is
verdwenen.
VERLOREN VERTROUWEN
Mijn vader was ‘kassier’ van
een plaatselijke coöperatieve
boerenleenbank en ‘directeur’ toen die

later Rabobank ging heten. Die bank werd
bestuurd door plaatsgenoten, veelal
boeren en tuinders, en gecontroleerd
door een breed samengestelde raad
van toezicht, bestaande uit betrokken
mensen uit de omgeving. Mijn vader
kende de boeren en tuinders die geld
wilden lenen goed en hij bezocht hun
bedrijven. De beslissing of een lening
werd toegekend, was niet louter zakelijk,
maar ook gegrond op vertrouwen in de
mensen. Die basis kalfde echter steeds
verder af door de verschuiving van
zeggenschap naar de centrale bank en de
opgelegde samenvoeging van plaatselijke
banken. Iets vergelijkbaars zag je bij de
coöperatieve zuivel- en suikerfabrieken
en veilingen. Rabobank is in theorie nog
altijd een coöperatie, maar in de praktijk
een internationale onderneming, die
niet bestand bleek tegen hebzucht in
eigen kring, denk aan de manipulatie
van de Libor-rente. Mijn vader heeft dat
nog meegemaakt. Hij schaamde zich
plaatsvervangend. Weg vertrouwen.
Ook bij de zuivelcoöperaties en
andere partijen, zoals toeleveranciers,
afnemers en verzekeraars deed deze

schaalvergroting zich voor, met als gevolg
dat de mentale afstand tot boeren,
tuinders en consumenten steeds groter
werd. Ook aan de boeren en tuinders zelf
ging deze ontwikkeling niet voorbij: de
schaalvergroting dreef en drijft hen uiteen
met (dreigende) bedrijfsbeëindigingen en
protesten tot gevolg, omdat ze de ‘bodem
onder hun bestaan’ zien wegvallen. De
oorspronkelijke drijfveer (voor iedereen
nooit meer honger) veranderde in
efficiëntie en effectiviteit als doel op zich,
met geld als allesbepalende maatstaf.
We zien om ons heen dat de samenleving
vastloopt: op de ecologische grenzen
van die ene aarde, die we niet geërfd
hebben van onze ouders, maar in
bruikleen hebben voor onze kinderen.
Op de ongelijkheid in welbevinden dat
boven een bepaalde grens niet toeneemt
naarmate je rijker wordt, maar onder die
grens wel afneemt naarmate je armer
wordt. Op de geestelijke gezondheid
die afneemt naarmate je minder vat
hebt op wat er om je heen gebeurt.
Dat roept verzet op van individuen en
belangengroepen die zich niet gehoord
en gezien voelen. Om met Amnesty
International te spreken: ‘als niemand
luistert naar niemand vallen er doden in
plaats van woorden.’
BOUWEN AAN VERTROUWEN
Wat dan wel? Voor ecologische, sociale
en economische duurzaamheid is
dringend een transformatie nodig
van complete voedselsystemen
(van grond tot mond en weer terug
naar de grond). Dat kan alleen als
verschillende combinaties meedoen van
boeren(organisaties), hun toeleveranciers
en afnemers, loonwerkers, transporteurs,
banken, verzekeraars, consumenten
(organisaties), niet-agrarische
terreinbeheerders en overheden.
Kortom, er is een dringende noodzaak
om weer te investeren in vertrouwen,
die onderschatte en moeilijk in geld uit
te drukken vorm van sociaal kapitaal.

Dat heeft nogal wat ‘voeten in de aarde’.
Zien de grote spelers dat? Daar zijn wel
voorbeelden van. Een grote zuivelaar
betaalt een kleine groep boeren
inmiddels voor weidemelk, een grote
retailer gaat alleen nog rundvlees van
een kleine groep boeren uit Nederland
aanbieden en een grote bank komt
desgevraagd met mobiele service bij je
thuis. Lichtpuntjes zijn het, ook al is het
op grote schaal business as usual.
Op kleine schaal is de regio vaak de beste
‘voedingsbodem’ en de ruimtelijke
inrichting de beste gespreksbasis
voor duurzaamheid. Waarom? Omdat
de spelers elkaar op die schaal echt
(kunnen leren) kennen. Voorbeelden
zijn te vinden bij agrarische natuuren landschapsverenigingen en
milieucoöperaties. Boer en tuinder
beseffen, als het goed is, dat zij de
belangrijkste private beheerders zijn van
de publieke ruimte. Dat stelt grenzen
aan de maatschappelijk aanvaardbare
effecten van hun bedrijfsvoering. Het
publiek beseft, als het goed is, dat
doelen op het gebied van duurzaamheid
realiseerbaar moeten zijn in de
bedrijfsvoering.
Logischerwijs houdt dat in dat de
financiële inspanning voor duurzaamheid
niet alleen uit de markt kan komen.
Eigenlijk is dat niets nieuws, want via
het gemeenschappelijk landbouwbeleid
van de EU betaalt het publiek al mee.
Alleen kan die inspanning nog veel meer
op duurzaamheid worden gericht om de
maatschappelijke aanvaardbaarheid van
oplossingen het dichtst te benaderen. En
de markt (privaat) doet er goed aan zulke
grenzen ook te onderkennen door zich
medeverantwoordelijk te tonen voor het
publieke belang.
Gaat dat lukken? Samenwerking zit ons
nog altijd in het bloed, dus ik heb hoop
op inspanning van alle spelers voor
hernieuwde verbinding. Wie hoopt,
bevindt zich in het goede gezelschap

van schrijvers zoals Rutger Bregman (‘De
meeste mensen deugen’) en dichters
zoals Henriëtte Roland Holst (‘De zachte
krachten zullen zeker winnen’). Zij tillen
ons als het ware op. En kijk ook eens naar
de top tien van de Duurzame 100 van
dagblad Trouw. Daar staan maar liefst
vier op de land- en tuinbouw gerichte
initiatieven in. Die zetten ons met beide
benen op de grond. Vaste grond!
Lijbert Brussaard is
emeritus hoogleraar
bodembiologie
bij Wageningen
University &
Research. Hij schrijft dit
artikel op persoonlijke titel.
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De stichting St. Bridge to Light is in 2005 opgericht toen Karin van den Bosch, die al enkele jaren in
Ethiopië werkte, door de lokale overheid werd gevraagd om in de plaats Shire (provincie Tigray) een
kinderdorp op te zetten. Dit dorp kreeg de betekenisvolle naam Grace Village. Uitgebreide informatie
vindt u op de website van www.bridgetolight.nl.

Actie Boeren voor Boeren
"Double Harvest"
Gert

Nog steeds duurt de oorlog in Ethiopie in de provincie Tigray al meer dan een jaar, de gevolgen zijn onvoorstelbaar groot. Er is nog steeds geen telefoon, internet nog benzine en dieselolie. De banken zijn gesloten omdat ze
geen geld meer hebben. Hulpverlening op het platteland is daardoor nog steeds onmogelijk.
Ook de internationale organisaties
hebben geen mogelijkheden om
voedsel het land in te brengen want
het land is volkomen afgesloten.
Door dit alles is wordt de hongersnood steeds erger. De gevolgen voor
duizenden kleine boeren zijn enorm
groot. Hun oogsten en boomgaarden
werden vernietigd, hun ossen en
geiten werden geroofd, de ploegen
werden verbrand en het zaad voor de
volgende oogst werd gestolen.
Van menig boer werd ook het huis in
brand gestoken of stuk geschoten.
Het ontbreekt ze nu aan alles. In de

maand mei moest het ploegen en
zaaien beginnen voor de nieuwe
oogst. Vanuit Grace Village is toen
een actie gestart om 200 boeren in
de directe omgeving te helpen. Er
werd een medewerker aangetrokken
van agricultuur als leidinggevende.
En wat er aan ossen en ploegen nog
over was werd bij elkaar gebracht.
Zo hebben de boeren gezamenlijk het
land klaar kunnen maken om te kunnen zaaien. Want vanuit Grace Village
zijn ze voorzien van het nodige zaad
en planten. De oogst is goed gelukt.
Grace Village heeft van de oogst het

nodige gekocht voor de bewoners.
De boeren hebben nu weer te eten
en kunnen wat verkopen maar er is
geen geld om weer een nieuwe start
te maken. Met ondersteuning van
Gert van Putten willen we de Actie
Boeren voor Boeren starten om de
boeren te helpen weer ossen, geiten,
een ploeg en zaad te kopen voor de
volgende oogst.
Wilt u meehelpen. Maak dan uw gift
over naar stichting Bridge to Light
o.v.v. project boeren.

