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Redactioneel

Dit nummer was al bijna klaar toen de 
oorlog in Oekraïne uitbrak. Om aan deze 
vreselijke actualiteit toch aandacht te 
geven, is dit redactioneel op het laatste 
moment herschreven. Sinds de oorlog in 
Oekraïne het wereldnieuws dramatisch 
veranderde, lijkt corona verdwenen en 
overheersen de beelden van verwoeste 
steden en vluchtelingen. Het is oorlog 
in Europa, inclusief de dreiging van 
kernwapens. Onze gedachten gaan 
uit naar het Oekraïense volk en naar 
de vluchtelingen die zich over Europa 
verspreiden. God, wees hen nabij en 
laat ze gastvrij ontvangen worden. We 
bidden: Koning van de koningen, breng 
machthebbers tot inkeer en laat deze 
oorlog stoppen.

In dit eerste nummer van 2022 leest u een 
reflectie van Niels Rook en ondergetekende 
op het coalitieakkoord onder de titel ‘brede 
blik op herstel’. Daarnaast hebben we een 
aantal mensen gevraagd om kort hun visie 
op het coalitieakkoord te geven. Het artikel 
straalt diversiteit uit. In het betoog ‘tijdelijk 
perspectief’ wordt honderd jaar terug en 
honderd jaar vooruit gekeken. Inderdaad, 
een tijdelijk perspectief. Want hoe zal deze 
oorlog productie en prijzen van voedsel en 
energie in Europa veranderen? Wat zijn de 
gevolgen Nederlandse boeren en burgers? 
God weet het.

We wensen u inspiratie bij het lezen van 
deze Verbinding en vragen u te bidden voor 
deze wereld.

Agenda

In februari schaalde het kabinet een groot deel van de tot dan toe geldende 
coronabeperkingen af. Of er komend voorjaar weer bijeenkomsten kunnen 
worden gehouden, is nu nog niet te zeggen. Houd daarom de websites van 
CGMV en CCA in het vizier.

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

HOUVAST

De laatste twee jaren waren vanwege corona 
niet gemakkelijk. De verwachting is dat corona 
zich ook in 2022 blijft manifesteren. Dan kan de 
moed je soms wel in de schoenen zinken. Maar wij 
weten dat God erbij is, bij alles wat we doen en 
ondernemen. Wij lezen in Romeinen 8:35: 
‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, 
ellende….’ Dat te weten mag ons houvast geven. 
We mogen er kracht en moed uit putten om 
vol te houden, ook als het tegenzit. Ons is geen 
levensreis beloofd zonder obstakels. Wel is 
het beter vol te houden als je weet dat Hij ons 
omringt en vasthoudt.

Intussen is er een nieuw kabinet aangetreden 
dat tal van ingewikkelde besluiten moet gaan 
nemen rond onderwerpen die de agrarische 
sector onherroepelijk raken: stikstof, klimaat, 
duurzaamheid. Verder dringt de vraag zich op hoe 
we omgaan met de tweedeling in de samenleving, 
die zich ook onder agrariërs aftekent. Laten wij 
in voor- en tegenspoed teruggrijpen op Gods 
onfeilbare Woord en daar bemoediging in vinden. 
Immers: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij 
geleidt des Heren hand.’ Hopelijk kunnen wij 
elkaar in 2022 wat vaker ontmoeten om op die 
manier elkaar tot een hand en een voet te zijn.

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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Brede blik op herstel
Het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie kreeg als titel mee: 

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Met deze titel geeft het nieuwe 

kabinet aan hoe het blikveld eruitziet. Dit kabinet wordt door sommigen bestempeld  

als herstelkabinet. Zaken die in het verleden misgingen, moeten worden gerepareerd.  

In dit hoofdartikel kijken we met een brede blik naar dat gewenste herstel.  

Tekst: Wiggele Oosterhoff en Niels Rook Beeld: Karla Leeftink

Het nieuwe coalitieakkoord telt exclusief 
de financiële bijlage ‘slechts’ 42 pagina’s. 
In het akkoord worden ambitieuze 
toekomstplannen voor de komende 
kabinetsperiode gepresenteerd. Het 
akkoord telt zeven hoofstukken, die 
gaan over: democratische rechtsorde, 
duurzaam land, veiligheid en sterke 
samenleving, bestaansrecht en 
kansengelijkheid, welvarend land, 
gezondheid en internationaal. Als je 
werkzaam bent in de agrarische sector 
heb je de neiging om meteen of alleen het 
hoofdstuk over duurzaam land te lezen. 
Daar gaat het namelijk over landbouw en 
stikstof. Echter, voor die brede blik zijn 
ook de andere hoofdstukken van belang.

DROOGTE EN REGEN
Vanouds hebben de land- en tuinbouw 
in Nederland een prominente plaats 
in de samenleving, hoewel dat niet 
door iedereen wordt gezien en erkend. 
Boeren, tuinders en vissers voelen zich 
weleens aan de kant gezet. Daarom is het 
noodzakelijk vandaag de dag met een 
brede blik te kijken. In het hoofdstuk over 
duurzaam land gaat het over klimaat en 
energie. Het veranderende klimaat heeft 
direct invloed op de land- en tuinbouw. 
Denk aan heftige droogte of regenval, 
die de gewassen op het land kunnen 
beschadigen. Of neem striemende 
hagelbuien, die in een oogwenk kassen 
in scherven kunnen verpulveren. In 
de landbouw van de toekomst zal de 
productie van voedsel en energie steeds 
vaker hand in hand gaan.

WONINGBOUW
Ook het onderwerp volkshuisvesting 
is nauw verwant aan de agrarische 
sector. Je kunt dan denken aan al die 
nieuwe huizen die nodig zijn. Waar 
worden die gebouwd en hoeveel 
landbouwgrond is daarvoor nodig? 
Of neem de (tuinbouw-)bedrijven met 
veel buitenlandse werknemers. Goede 
huisvesting voor personeel is toch een 
kwestie van fatsoenlijk werkgeverschap? 
Verder gaat het over de infrastructuur: 
essentieel voor agrofoodbedrijven, die 

hun versproducten snel bij de consument 
willen bezorgen.

FAMILIEBEDRIJF
In het hoofdstuk over bestaansrecht en 
kansengelijkheid staan het onderwijs 
en de arbeidsmarkt centraal. Het 
Nederlandse landbouwkennissysteem 
staat elders in de wereld hoog 
aangeschreven. Landbouwkennis is een 
belangrijk exportproduct geworden. 
Hoe behoud je die koppositie? Hoe 
zorg je ervoor dat jonge mensen 
het familiebedrijf willen en kunnen 
overnemen? Hoe zie je erop toe dat er in 
de sector voldoende (jonge) mensen zijn, 
die het werk willen en kunnen verrichten? 
Dit vraagstuk laat zich overigens niet 
alleen in de land- en tuinbouw gelden, 
het komt in veel meer sectoren voor, 
denk aan de techniek en de zorg. Het 
hoofdstuk over gezondheid betreft de 
gezondheidszorg en medisch-ethische 
vraagstukken, inclusief de coronacrisis. 
Over gezonde voeding wordt geschreven 
over een op termijn in te voeren 
suikerbelasting en 0 procent btw op 
groente en fruit. 

GEZONDE PRODUCTEN
Als het om de relatie tussen landbouw 
en voedsel gaat, missen we in het 
coalitieakkoord de brede blik. Een 
belasting op suikerhoudende dranken 
mag dan een eerste stap in de goede 
richting zijn, maar uiteindelijk is het 
straffen van verkeerd gedrag. Waarom 
worden dit soort drankjes überhaupt 
geproduceerd en stoppen we er zoveel 
suiker in? Mede door de coronacrisis 
nam de verkoop van lokale producten 
bij boeren en tuinders flink toe. Het blijkt 
dat burgers steeds meer het belang 
gaan inzien van gezonde producten. Ook 
willen ze  het  verhaal van de boer weten. 
Uit recent onderzoek valt af te lezen dat 
landwinkels de nieuwe klanten weten 

vast te houden. Wat ons betreft is dit een 
mooie ontwikkeling, waardoor boeren en 
burgers dichter bij elkaar komen.

MARKT
In de komende jaren zal het voor steeds 
meer boeren en tuinders een individuele 
ondernemersvraag worden: voor 
welke markt ga ik produceren? Voor 
de internationale markt, waar je een 
anonieme producent bent en je vaak op 
kostprijs moet concurreren? Of voor een 
regionale markt, waar voedselkwaliteit, 
gezondheid en contact met klanten 
aanzienlijk zwaarder meetellen? Datzelfde 
geldt voor burgers en consumenten. 
Heb je ambitie om zo gezond mogelijk 
te leven en ga je daarom naar de boer in 
de buurt voor je boodschappen? Of koop 
je anoniem en zo goedkoop mogelijk 
voedsel in de supermarkt? We weten dat 
er mensen zijn, die niet over de financiële 
mogelijkheden beschikken om duurder 
voedsel te kopen. Het aantal klanten bij 
de voedselbanken in Nederland neemt 
toe. En de keuze tussen goedkoop in de 
supermarkt of duurder bij de boer, is 
niet zo zwart-wit als het misschien lijkt. 
Maar ziektepreventie door gezond eten 
en meer bewegen, wordt hopelijk een 
belangrijk(er) thema, waarbij boeren en 
tuinders een cruciale rol kunnen spelen.

 Met een brede blik naar het gewenste 
herstel kijken, brengt met zich mee dat je 
op een andere manier naar welvaart moet 
kijken. In het coalitieakkoord probeert 
de coalitie dit vorm te geven door te 
werken met de uitgangspunten van 
brede welvaart. Wat is brede welvaart? 
Tot voor enkele jaren geleden werd 
welvaart vooral vanuit de economische 
bril bekeken, met behulp van het bruto 
binnenlands product (bbp). Het bbp geeft 
het totaal van de primaire inkomens weer, 
die in een land worden verdiend. Het 
primaire inkomen is de  >>

KRITISCHE NOTEN BIJ HET COALITIEAKKOORD 
VAN HET KABINET-RUTTE IV 

Om brede welvaart te kunnen zien, 
heb je een brede blik nodig.
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>> optelsom van de beloningen van 
de productiefactoren kapitaal, arbeid, 
natuur en ondernemerschap. Als het bbp 
in een land hoger wordt, stijgt het totaal 
van de productie en inkomens in dat land 
en wordt er gesproken van economische 
groei. 

WAARDE
Sinds 2016 wordt de welvaart in 
Nederland op een andere manier 
gemeten. Bij de zogenaamde brede 
welvaart wordt gekeken naar alles wat 
mensen van waarde vinden. Dat klinkt 
misschien vaag, maar iets concreter gaat 
het om zaken als gezondheid, onderwijs, 
milieu en leefomgeving, sociale cohesie, 
persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. 
Bovendien gaat het niet alleen over de 
kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, 
maar ook over de effecten en gevolgen 
van onze manier van leven op het welzijn 
van mensen ‘elders’ (buiten de regio) 
en ‘later’ (toekomstige generaties). Dit 
denken probeert de coalitie vorm te 
geven in het coalitieakkoord. Zij streeft 
naar een duurzaam en welvarend 
land voor de huidige en toekomstige 
generaties, waarin inwoners naar 
vermogen kunnen meedoen. Dat klinkt 
positief, maar volgens ons worden op dit 
punt losse ideeën aan elkaar geregen en 
ontbreekt een gedegen langetermijnvisie.

MONITOR 
In mei 2021 bracht het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) een monitor 
brede welvaart uit, met daaraan 
gekoppeld een uitwerking naar de 
begroting voor het ministerie van LNV. 
Dat laat zien dat er voor de komende 
decennia grote uitdagingen zijn ten 
aanzien van de sustainable development 
goals (sdg’s). Deze zeventien duurzame 
ontwikkelingsdoelen zijn bedoeld om 
de wereld in 2030 tot een betere plek 
te maken. De sdg’s zijn afgesproken 
door de landen, die zijn aangesloten bij 

de Verenigde Naties (VN), waaronder 
Nederland. De doelen kwamen er op basis 
van wereldwijde inbreng van organisaties 
en individuen. De uitdagingen voor het 
beleidsterrein van LNV liggen op de 
thema’s: leven in het water, en leven op 
het land. 

GRONINGEN
Tegelijkertijd schetst de nieuwe minister 
van LNV Henk Staghouwer dat er positieve 
voortgang is geboekt. Waarbij wordt 
gewezen naar het verminderd gebruik van 
chemische gewasbeschermingsmiddelen 
en het dalend gebruik van antibiotica 
in de veehouderijsector. Er zijn ook 
specifieke regionale uitdagingen. Zo 
springt het oosten en noorden van 
Groningen er in negatieve zin uit. De 
gemeten én ervaren brede welvaart 
is daar laag; een lager besteedbaar 
inkomen, ongunstige gezondheid en 
relatief hoge werkloosheid. Dit beeld is 
in meer landelijke regio’s waar te nemen. 
Het betekent dat er in bepaalde regio’s in 
Nederland herstel nodig is. 

HERSTEL
Het nieuwe kabinet-Rutte IV wordt dus 
wel het ‘herstelkabinet’ genoemd. Het 
moet repareren wat er de afgelopen jaren 
is misgegaan of te weinig aandacht heeft 
gekregen. De nieuwe ministerspost van 
Carola Schouten voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen is daar 
een treffend voorbeeld van. Evenals 
de tweede ministerspost op het 
ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit van Christianne van der 
Wal over Natuur en Stikstof.
De komende jaren worden er vele 
miljarden uitgegeven aan het 
herstelbeleid. Kapitalen lenen en 
uitgeven is kennelijk geen probleem. Dat 
de staatsschuld van de BV Nederland 
oploopt, wordt op de koop toe genomen. 
Het wordt een spannende vraag of er voor 
al dat nieuwe beleid voldoende menselijk 

kapitaal beschikbaar is: mensen die het 
werk in de zorg, in de techniek, in de 
land- en tuinbouw daadwerkelijk kunnen 
uitvoeren. In het coalitieakkoord is een 
paragraaf over digitalisering opgenomen. 
Maar of robots mensen zoveel werk uit 
handen zullen nemen, dat we al het werk 
gedaan krijgen, blijft een vraag die ons 
bezighoudt.

VERTROUWEN
We vragen ons af of dit kabinet erin 
zal slagen om immateriële zaken te 
herstellen. Gaat het lukken om het 
geschonden en lage vertrouwen in de 
overheid op te krikken? Het lijkt ons 
duidelijk dat je immateriële zaken niet 
met een grote zak geld (terug) kunt 
kopen. Daarvoor moet je ‘gewoon’ de 
handen uit de mouwen steken. Het 
kabinet wil dat bereiken met een nieuwe 
bestuurscultuur. Maar voor vertrouwen 
heb je ten minste twee partijen nodig. 
Je moet het samen doen. Het is een 
kwestie van eerst geven en vervolgens 
terugkrijgen. Dat geldt in het groot; 
voor zowel de landbouwsector als de 
samenleving. Dat geldt ook in het klein; 
voor de boeren en de burgers in de 
buurt. Ten diepste geldt het ook voor 
onze relatie met God. Wij mogen erop 
vertrouwen dat 
we er niet alleen 
voor staan, maar 
dat Hij alles 
bestuurt en altijd 
bij ons is.

Vertrouwen is een kwestie van 
eerst geven en dan terugkrijgen.

LEESTIP
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Christus gedaan heeft. Daaraan zien 
jullie hoe je met elkaar moet omgaan.’ 
Paulus schrijft deze woorden aan een 
gemeente met een specifiek karakter. 
Filippi was een Romeinse kolonie in 
Noord-Griekenland. Romeinse veteranen 
mochten er hun oude dag doorbrengen. 
Lastpakken, die een bedreiging vormden 
voor de macht, werden ook naar deze 
plaats gebracht. In Filippi konden ze, ver 
van het centrum van de macht, een leven 
opbouwen. Paulus had dit stadje enkele 
keren bezocht. Er was een christelijke 
kerk ontstaan, die bestond uit enkele 
Joden en bekeerlingen vanuit de 
inwoners. Romeinse inwoners dus.

EERGEVOEL
De Romeinse cultuur was doordesemd 
van eergevoel. Heel je leven stond in het 
teken van hogerop komen: van soldaat 
naar commandant, en van commandant 
naar allerlei andere politieke functies. Er 
bestond een gedetailleerd schema: de 
ladder van eer (cursus honorum). Iedere 
stap was een stap, waarin je eer en 
aanzien groeide. Je hele leven – vooral 
dat van mannen – was erop gericht om 
meer eer te behalen. Die gerichtheid op 
jezelf was het belangrijkste leidende 
principe in het leven van een Romein.

DIENAAR
Paulus daagt dat denken op een radicale 
manier uit. Hij zet de gedachten van de 
Filippenzen over de manier waarop ze 
hun leven leiden totaal op de kop. Hij 
doet dat door te wijzen op de gezindheid, 
de houding, van Jezus. Jezus’ houding 
stond diametraal tegenover wat de 
Romeinen normaal vonden. Geen eer, 
maar nederigheid. Geen weg omhoog, 
maar een weg naar beneden. Geen trap 
naar de zolder, maar één naar de kelder. 
In Filippenzen 2:6-8 schetst Paulus die 
weg stap voor stap, in wel zeven of acht 
stappen: ‘Hij, die de gestalte van God 
had, maakte er geen aanspraak op aan 
God gelijk te zijn, maar deed afstand 
van zijn positie en nam de gestalte aan 

van een dienaar. Hij werd gelijk aan 
de mensen en is als mens verschenen. 
Hij heeft zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood 
aan het kruis’ (NBV21). Jezus ging de 
weg van nederigheid en van liefdevolle 
gerichtheid op anderen op een unieke 
manier, tot in het diepste putje.

VOORBEELD
Aan die unieke nederige weg kunnen 
wij een voorbeeld nemen, zegt Paulus. 
Alleen door de houding van nederigheid 
van Jezus aan te nemen, kunnen 
christenen in een kerk echt samenleven. 
Dat lukt niet als iedereen gaat voor eigen 
eer en trots. Ga je de weg van Jezus, dan 
wordt de kerk een superfijne plek om te 
zijn. Geen plek zonder conflicten, maar 
juist een plek waar conflicten waardig en 
liefdevol worden aangegaan. Geen plek 
zonder pijn en moeite, wel een plek waar 
pijn en moeite samen worden gedragen. 
Wat is de houding die Paulus wijst ook 
een goede weg voor het gepolariseerde 
debat over landbouw en natuur! 
Oprechte nederigheid voor boeren, die 
zich verzetten tegen de overheid, voor 
consumenten, die hun idealen thuis laten 
als ze naar de supermarkt gaan, voor 
natuurbeschermers, die alleen nog maar 
frustraties kunnen uiten, voor kerken die 
landerijen in eigendom hebben en alleen 
maar geïnteresseerd zijn in het geld dat 
deze gronden opleveren, en niet in hun 
ecologische waarde. 

OPEN VIZIER
Oprechte nederigheid betekent niet dat 
je je mening onder stoelen of banken 
schuift. Maar wel dat je elkaar recht doet. 
Dat je niet marchandeert met cijfers en 
getallen, maar dat je met open vizier het 
gesprek aangaat. Dat je je niet terugtrekt 
achter gemakkelijke verdedigingslinies, 
maar een poging doet om over te steken 
naar de ander. CHE-onderzoeker Korien 
van Vuuren heeft erop gewezen dat het 
helpend is om het gesprek niet alleen 
over zienswijzen en argumenten te 

voeren, maar ook over elkaars waarden. 
Als je je kunt verplaatsen in de ander en 
in de waarden van de ander, kan er een 
vruchtbaar gesprek ontstaan. Daarbij 
hoort ook het gebruik van de taal, zoals 
de ander die gebruikt. Zo geef je aan 
diens sociale identiteit (de overtuiging 
tot een bepaalde groep te behoren) te 
respecteren. Bij De Balie voerden Laura 
Bromet (GroenLinks) en Hans van den 
Heuvel (LTO) vorig jaar een gesprek, 
waarbij ze dit in praktijk brachten. 
Hier kreeg iets van Paulus’ oproep in 
Filippenzen 2 gestalte.

NEDERIGHEID
Nederigheid betekent niet dat je water in 
de wijn van je standpunten doet. Als oud-
directeur van A Rocha Nederland, een 
christelijke natuurbeweging, gaat het 
me aan mijn hart hoeveel natuur uit het 
boerenland is verdwenen. Ik geloof dat 
we geroepen zijn tot zorg voor en herstel 
van de schepping. De weg vooruit vraagt 
om kritische zelfreflectie, oog voor reële 
mogelijkheden en omstandigheden 
van boeren, waardering voor de data 
van onderzoeksinstituten en kennis 
bij natuurorganisaties. Het is een weg 
waarop wijsheid, vasthoudendheid en 
nederigheid nodig zijn. Wat zou het mooi 
zijn als tegenstanders elkaar op die weg 
gaan begrijpen en zich samen inspannen 
om grutto en veldleeuwerik terug te laten 
keren. Op sommige plaatsen kan dat en 
lukt dat. Boeren en natuurbeschermers 
hebben elkaar daar gevonden. Ze 
hebben oog voor elkaars waarden en 
belangen en komen tot nieuwe modellen, 
waar grutto en boer wel bij varen. Wat is 
het boerenland dan een geweldige plek 
om te zijn!

Embert Messelink is 
kerkelijk werker 

in Amersfoort en 
oud-directeur van 
de christelijke 

natuurbeweging  
      A Rocha Nederland.

NEDERIGHEID HELPT 
IN HET LANDBOUWDEBAT

VERDIEPING

Nederland is een dichtbevolkt en ondernemend land. Daardoor ligt er ongelooflijk veel druk 

op het landschap, op de ruimte, op elke vierkante meter grond. Er worden steden gebouwd, 

koeien, varkens en kippen gehouden en er wordt gas gewonnen. Het is begrijpelijk dat deze 

interacties spanning opleveren in het debat over landbouw en natuur. 

Tekst: Embert Messelink Beeld: Karla Leeftink

Mensen willen recreëren, ze moeten 
zich verplaatsen, er moet gewerkt, 
geproduceerd en getransporteerd 
worden. Ook willen we graag goed zorgen 
voor de schepping: voor die bijzondere 
en gevarieerde natuur die ons land kent, 
in de natuurgebieden, in de stad en op 
het platteland. Die spanning zie je terug 
in het telkens terugkerende debat over 

landbouw en natuur. De focus op zo veel 
mogelijk productie tegen zo min mogelijk 
kosten blijkt onhoudbaar: economisch en 
ecologisch. Maar als we het anders willen 
doen, hoe zorgen we dan goed voor zowel 
natuur als ook voor mensen, die hun ziel 
en zaligheid in hun boerenbedrijf hebben 
gestopt? Hoe voeren we het debat met 
invoelingsvermogen en wezenlijke 

betrokkenheid, juist als we het stevig 
oneens zijn met elkaar?

GEZINDHEID
De oude brief van de apostel Paulus aan 
de Filippenzen helpt ons. ‘Laat onder 
u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had’, schrijft Paulus daar. Of, in 
eigentijdse taal: ‘Bedenk wat Jezus 
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In 1985 nam Obed Smit de 
perkplantenkwekerij van zijn oom over. 
Hij bouwde het uit tot een kwekerij 
met zes locaties op 16 hectare grond. 
Als je komt aanrijden, zie je de lage en 
hoge kassen fonkelen in het daglicht. 
Binnen in die kassen bruist het groene 
kamerplantenleven. Duizenden, maar 
dan ook duizenden planten rollen er 
van de band om later in keurig verpakte 
en bestickerde trolleys van eigenaar 
te verwisselen. Hier produceert 
Smit Kwekerijen jaarlijks 18 miljoen 
kamerplanten, die verkocht worden in 
tuincentra, bouw- en supermarkten, bij 
Ikea, bloemisterijen, webshops en via 
Royal Flora Holland in zowel het binnen- 
als het buitenland. 

CORONAJAAR 2021
Het succes van Smit Kwekerijen kwam 
niet vanzelf. Pas na 2000, toen het bedrijf 
overstapte op louter kamerplanten, 
ging de curve geleidelijk omhoog. In 
2013 was het opnieuw crisis en moest er 
worden gesnoeid, wat gebeurde onder 
leiding van de destijds aangetreden 
Kees Pingen. De orchideeëntak werd 
afgestoten. Na de laatste sanering ging 
het vrolijk bergopwaarts met Smit 
Kwekerijen. Groene kamerplanten 
maakten een onstuitbare opmars. Waar 
lag dat aan?
Niemand die dát weet. Trends in 
de plantensector zijn moeilijk in te 
schatten, weet Pingen, intussen mede-
eigenaar van het bedrijf. ‘Kwam dat 
vanwege het feit dat zoveel mensen thuis 
zijn en hun interieur willen verrijken 

met gezonde planten? Blijven mensen 
planten kopen als corona eenmaal weg 
is? Of als ze minder te besteden hebben? 
Dat maakt onze planningen voor het 
komende jaar altijd weer spannend.’ 
Tijdens de lockdown in Nederland was 
er een omzetderving van 20 procent, ‘en 
dan kun je nog door’, zegt Pingen. Met 
andere woorden: Smit Kwekerijen staat 
nog als een huis, aangezien 80 procent 
van de kamerplanten als broodjes over 
de toonbank bleef gaan. Met januari en 
augustus als topmaanden. ‘Coronajaar 
2021 was uiteindelijk zelfs het beste jaar 
ooit.’

AAIBARE CACTUS
De grote kracht van dit bedrijf zijn de 
kennis en de passie van Obed Smit. Obed 
Smit reist de wereld rond en ruikt als het 
ware welke plant een verkoopnummer 
kan worden. Pingen, die me rondleidt, 
illustreert dat tijdens de bezichtiging 
van de imponerende logistieke hallen, 
waar hij een cactusje pakt dat niet prikt. 
‘Obed kreeg een salade met dragonfruit 
in Thailand te eten en ging wat testen 
met het zaad uit dit fruit. Hij ging er 
net zo lang mee aan de slag totdat dit 
aaibare cactusje het licht zag.’ 
Populair is ook de pannenkoekplant. 
Obed Smit wist de plant bij een 
buitenlands adres te bemachtigen en 

ging aan de slag met verbetering. De 
plant ligt goed in de markt, maar is niet 
beschermd. ‘Veel telers kweken deze 
plant, echter niet van die kwaliteit zoals 
wij deze maken. Het blijft dus voor ons 
een interessant product om mee door te 
gaan’, legt Pingen uit.
In de afgelopen jaren groeide Smit ook 
door samenwerking te realiseren met 
andere telers. ‘Niet in de regio, maar in 
Klazienaveen, Aalsmeer, Naaldwijk en 
Duitsland. Die maken planten voor ons 
en daarmee kun je je groei doorzetten, 
wat een win-winsituatie oplevert.’ 
Van de tachtig soorten, die Smit 
Kwekerijen in het assortiment heeft, zijn 
er ongeveer dertig kwekersrechtelijk 
beschermd. Verderop in de kassen vindt 
de productinnovatie plaats onder leiding 
van Obed Smit. Naast de productie van 
de tachtig soorten in vier verschillende 
potmaten, worden er ongeveer vijftig 
soorten getest. Pingen: ‘Allemaal op 
kleine schaal met als experimenten hoe 
de consument op deze planten reageert. 
Als teelt en markt kloppen, kunnen we 
ermee door. Veredeling is een langdurig 
traject. Als je 150 nieuwe planten hebt 
uit verzameling en veredeling, kan het 
zijn dat er maar één een succes wordt. 
Jaarlijks komen er vijf tot tien planten 
bij, maar wordt er ook een aantal 
gesaneerd.’

Rond het Groningse Sappemeer zijn al langer dan een eeuw tientallen kleine tuinders 

actief. Nu zijn er een paar grotere overgebleven. Eén ervan is Smit Kwekerijen, een 

bedrijf dat jaarlijks 18 miljoen groene kamerplanten in de markt zet. Wat komt daar 

allemaal bij kijken?  Tekst en beeld: Marie Verheij

 

Wie?   Smit Kwekerijen 
Waar?  Sappemeer, Groningen 
Wat?    Ontwikkelt kamerplanten die hoogwaardig, efficiënt en zo duurzaam 

mogelijk worden gekweekt. Jaarlijks 18 miljoen planten naar markten  
in binnen- en buitenland.

Op de koffie

Groene planten 
kweken op Groninger 
tuindersgrond

‘Gelukkig hebben we de energietarieven 
tot en met 2026 vastgelegd.’

Aaibare cactusRobot
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ENERGIETARIEVEN
Smit Kwekerijen heeft een harde dobber 
aan de verduurzaming van de veelal 
biologisch gekweekte kamerplanten. 
Het bedrijf werkt met zeven wkk’s 
(warmtekrachtkoppelingen), die samen op 
jaarbasis 10 miljoen m3 gas verbruiken om 
zowel stroom als warmte aan te maken. 
De stroom wordt in de winter deels voor 
de belichting gebruikt en voor een deel 
om terug te leveren aan het net. Pingen: 
‘Zeg nu zelf: 10 miljoen m3 gas is veel, dus 
kijken wij naar alternatieven voor fossiele 
brandstoffen, wat nogal een uitdaging is.’ 
Hij loopt vooral aan tegen de muur van 
overheidsbureaucratie. Overgaan op een 
op hout gestookte installatie werd in het 
verleden door de overheid gestimuleerd 
met subsidies, maar vond Smit Kwekerijen 
geen duurzame oplossing. Geothermie 
(aardwarmte) is in Groningen geen optie, 
want boren ligt gevoelig. Windenergie 
lijkt aantrekkelijk, maar brengt commotie 
teweeg. ‘We hoeven bij de gemeente niet 
aan te kloppen met het verzoek om een 
windmolen, want dat is uit den boze.’

ZONTHERMIE EN ZONNEPARKEN
Dus zet Smit Kwekerijen in op de 
ontwikkeling van zonthermiepanelen 
en zonneparken als alternatief voor het 
gas. ‘Zonthermie is het genereren van 
warmte door het opvangen van zonne-
energie door middel van thermische 
zonnepanelen. In combinatie met een 
vorm van (seizoens)opslag kan gedurende 
het hele jaar warmte worden geleverd. 
Door overtollige zonnewarmte in de 
zomer op te slaan, kan zonthermie in de 
winter voor verwarming worden ingezet. 
Punt is wel dat de bodem geschikt moet 
zijn voor warmte-opslag en dat we van de 
Provincie een vergunning nodig hebben 
om de warmte op 45 tot 60 graden op te 
slaan, en die staat hier open voor.’
Voor zonneparken of samenwerking met 
andere bedrijven voelt Smit Kwekerijen 
zich beperkt door de dwingende 
regelgeving. In dit verband wijst Pingen 
op de provinciale omgevingsverordening 

en het gemeentelijke ‘zoekgebied’ - beide 
belemmeren de actieradius en slagkracht 
van de kwekerij.
‘Je hebt te maken met de provincie, 
de gemeente en de bewoners om 
uiteindelijk een vergunning te krijgen 
om bijvoorbeeld een zonnepark neer 
te zetten. Iedereen roept dan wel om 
verduurzaming, maar liever niet in je 
achtertuin. Grondeigenaren willen voor 
zonneparken vaak de hoofdprijs. Het is 
de vraag of het voor ons dan nog uit kan. 
Niettemin denken we dat zonthermie 
en zonneparken haalbaar zijn voor ons, 
vandaar dat we zo de stap maken om van 
het gas af te komen.’ 

HOGE ENERGIETARIEVEN
De dramatische stijging van de 
energietarieven gaat Smit Kwekerijen 
niet voorbij. ‘Gelukkig hebben we onze 
tarieven tot en met 2026 vastgelegd’, 
zegt Pingen. ‘En dat geldt dan voor 70 
procent, omdat we voor een deel terug 
leveren aan het net. Voor zowel hetgeen 
we terug leveren aan het net als voor de 
variabele benodigde 30 procent, krijgen 
en betalen we gigantisch veel. Dus die 
70 procent zorgt voor een goede balans, 
waardoor we qua energiekosten op een 
stabiel niveau zitten. Je moet er niet 
aan denken dat je het volle pond voor 10 
miljoen kuub gas moet betalen. Dat zou 
onze ondergang betekenen. De tarieven 
zijn gestegen van 0,20 cent naar 1,80. 
Als je 1,60 meer betaalt voor 10 miljoen 
kuub gas, kan het niet uit. Kwekers, met 
name groentetelers, die de tarieven niet 
vastgelegd hebben, zijn bijna gedwongen 
om te stoppen.’ Pingen schudt zijn 
hoofd. ‘Ik vrees dat de consument straks 
de hoofdprijs betaalt voor tomaten en 
komkommers.’

OVERHEID
Ook op andere fronten is het onrustig, 
denk aan de stikstofcrisis. ‘Ik sluit niet 
uit dat de CO2-belasting opeens sterk zal 
stijgen. Wat dat betreft is het goed om aan 
duurzaamheid te werken, zodat je qua 

‘Coronajaar 2021 
was voor ons 

uiteindelijk het beste 
jaar ooit.’

kosten de risico’s spreidt. Het is gunstig 
als je een groene plant kunt leveren die 
sierwaarde heeft en gezond is om in huis 
te hebben. Als je dan ook nog een bijdrage 
levert aan het milieu, heb je het ideale 
plaatje om te verkopen.’
Verduurzaming betreft eveneens de 
inzet van gewasbeschermingsmiddelen. 
‘We gebruiken zo weinig mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen bij de 
teelt van onze planten. We doen heel 
veel biologisch, er zijn echter ook 
andere technieken die helpen op het 
punt van groei en verbetering, denk aan 
ledtechnieken. Niettemin heb je altijd een 
medicijnkastje achter de hand voor de 
planten. Die middelen gebruik je alleen als 
het nodig is.’ 

WINSTUITKERING
De derde component van verduurzaming 
betreft het personeel. Bij Smit Kwekerijen 
werken 250 medewerkers, van wie 190 
in vaste dienst en 60 in de flexibele 
schil. Pingen wil dat graag zo houden 
en wijst erop dat het bedrijf tijdens de 
coronacrisis ermee gebaat is dat flexibele 
krachten middels een uitzendbureau 
tijdelijk ergens anders kunnen worden 
gedetacheerd. ‘Met vaste krachten lukt 
dat niet: die kun je niet detacheren.’
Het is plezierig werken in Groningen, vindt 
Pingen, die voorheen onder meer bij KLM 
en Royal Flora Holland werkte. ‘De ruimte 
hier is prettig en het personeel loyaal. Tot 
dusver lukt het goed om vacatures in te 
vullen, wat in het Westland anders is. We 
vinden het belangrijk dat mensen met 
plezier naar hun werk gaan en dat merk je 
aan de sfeer. We stimuleren ontwikkeling 
en scholing van medewerkers en zorgen 
voor goede arbeidsomstandigheden. Dit 
jaar beginnen we met winstuitkering, 
omdat er in drukke tijden veel van onze 
medewerkers wordt gevraagd. Daar is 
waardering voor.’

Kees Pingen

Medewerkster

Logistiek

COLUMN 
 

Doe wat je hand 
vindt om te doen
 
Op de middelbare school was ik niet zo goed in scheikunde en ik snap dat 
abstracte nog steeds niet helemaal. Het is me dan ook al verschillende 
keren uitgelegd waarom de uitstoot van vliegtuigen een minder groot 
probleem is dan de uitstoot bij koeien. Voor mijn boerinnenlogica blijft het 
ingewikkeld. Over het algemeen wordt gezegd dat biologisch beter is dan 
chemisch. Behalve bij uitstoot, blijkbaar. 

En zo wordt er met de vinger naar de boeren gewezen. 

Nederland zucht. Er zijn te veel mensen, te weinig huizen. Er zou gekozen 
kunnen worden voor kleinere huizen. Er zou gezocht kunnen worden hoe het 
aantal mensen in een huis weer zou kunnen stijgen (CBS: 2,2 personen per 
huishouden). Het lijkt echter makkelijker om te bouwen op buurmans’ grond. 

En zo wordt er met de vinger naar de boeren gewezen. 

Of je dit nu eerlijk vindt of niet, we hebben ons hiertoe te verhouden. In 
mijn coachpraktijk gebruik ik soms de dramadriehoek. Met dit model kun 
je laten zien welke posities je in een bepaalde situatie kunt innemen. Eén 
positie is dat je de keuze kunt maken om in de slachtofferrol te kruipen. Of je 
kiest ervoor de verantwoordelijkheid te nemen. De slachtofferrol mag best 
voor een poosje, zeker wanneer het onrecht groot is, maar het brengt niet 
echt verder. We hebben onze verantwoordelijkheid te nemen binnen deze 
zuchtende schepping. Niet alleen de boeren overigens. Het is een taak voor 
alle mensen. Voor boeren, burgers en buitenlui.

Een huishouden heeft gemiddeld een voetafdruk van 20.000 kg CO2 per jaar 
(bron: ASN Bank). De grootste impact daarvan ligt bij spullen (bijvoorbeeld 
32 kg CO2 voor het maken van een spijkerbroek en 12,5 kg/jaar voor het 
wassen ervan). Daarna volgen de auto, het huis en ons voedsel, stelt auteur 
Babette Porcelijn. De problemen van de zuchtende schepping zijn breder 
dan het milieu. Laten we daarom allemaal verantwoordelijkheid nemen 
voor dat stukje waar we invloed op hebben. Zoals mijn vader altijd al zei: 
‘Wanneer er één vinger naar de ander wijst, wijzen er drie naar jezelf.’ Of, 
zoals de Bijbel het zegt: ‘Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar 
uw vermogen’ (Prediker 9:10a, HSV). 

Hermineke Vonk (1971) runt samen met haar man een veehouderij (100 
koeien) en een B&B/groepsaccommodatie 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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Agrarische sector reageert op de 
plannen van het nieuwe kabinet

Te midden van de hectiek van alledag zag een nieuw coalitieakkoord het licht, dat hoe 

dan ook de agrarische sector raakt. Hoe kijken de mensen uit het veld aan tegen dit 

coalitieakkoord en wat wensen zij het nieuwe kabinet toe? ‘Er is op twee manieren 

perspectief nodig: een richting  én een goed begaanbare weg.’ Tekst: Alied Boerma

15

Een richting 
en een weg
Judith Westerink

Het regeerakkoord borduurt voort 
op de landbouwvisie van Carola 

Schouten over de kringlooplandbouw. Deze visie was vooral 
een inhoudelijke richting. De komende regeerperiode biedt 
kansen om meters te maken met ‘deze transitie’. Het is 
te gemakkelijk om alleen maar tegen boeren te zeggen: 
je moet die kant op. Het moet ze ook mogelijk gemaakt 
worden om te bewegen. Er is dus op twee manieren 
perspectief nodig: een richting én een goed begaanbare 
weg. Hoopvol vind ik de mooie bedragen die in het 
regeerakkoord zijn gereserveerd voor natuurinclusieve 
landbouw en afwaardering van grond. Kritischer ben ik over 
het uitkopen van veehouderijen.
Volgens mij wordt daar te gemakkelijk naar gekeken als de 
oplossing van onze gezamenlijke milieuproblemen (stikstof, 
klimaat). Jazeker, er is verandering nodig in de landbouw 
en soms zal uitkopen nodig zijn. Maar ik hoop dat we 
genoeg boeren overhouden in Nederland, want we hebben 
ze heel hard nodig voor beheer van het landschap, zorg 
voor de natuur, duurzaam en lokaal voedsel en gezonde 
gemeenschappen. De maatschappij vraagt veel van 
boeren en daar mag wat mij betreft iets tegenover staan: 
betrokkenheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en een 
eerlijk inkomen. Dan komen we ook dichter bij Bijbelse 
waarden ten aanzien van landbouw: met respect voor de 
Schepper, rechtvaardig en midden in de samenleving. Ik 
ben ervan overtuigd dat christelijke boeren burgers kunnen 
helpen om meer zicht te krijgen op God. 

Judith Westerink werkt bij Wageningen UR, is trekker van 
de werkgroep Bijbel en Landbouw en schreef het boek
‘Goed boeren: de Bijbel over landbouw’.

Vertrouwen in 
onzekere tijden
Wiebren Veen

In Nederland hebben we te maken met politieke 
beslissingen over ruimtelijke ordening, stikstof, 
energietransitie en klimaatverandering. Er wordt 
gesproken over het opkopen van boerenbedrijven in de 
buurt van natuurgebieden om de stikstofdepositie in de 
natuur te verlagen. Daarnaast 
zijn er in Nederland veel 
extra woningen nodig. Voor 
veehouders én akkerbouwers 
zijn het onzekere tijden. 
Kunnen zij over tien jaar 
op dezelfde locatie nog 
hun agrarisch bedrijf 
uitoefenen? De plaats en 
de binding aan het bedrijf, 
waar je als kind opgroeide, 
hebben voor mij een 
emotionele waarde. Daar 
wil ik in de toekomst met 
plezier en passie mijn vak 
uitoefenen. Duidelijkheid 
over wet- en regelgeving op de lange termijn is belangrijk. 
Evenals eerlijke informatie over besluitvorming. Recent 
bleek door een WOB-verzoek van Greenpeace dat hoge 
beleidsambtenaren opmerkingen op een belangrijke 
stikstofstudie achterhielden. Hierin stonden kritische 
noties over het effect van het opkopen van agrarische 
bedrijven om de stikstofdepositie te verminderen. 
Opkopen is een dure maatregel. Geld, dat kan worden 
gebruikt voor het in stand houden van de huidige natuur 
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Ruime ervaring met Agro & MKB

Specialist in Asbest Dakrenovaties

Gratis subsidieaanvraag

Financial Lease mogelijk

Vraag tijdig uw SDE++ subsidie aan
neem snel contact met ons op!

In een persoonlijk kennismakingsgesprek
kijken we specifiek wat we voor uw bedrijf
kunnen betekenen en welke financiële,
duurzame én fiscale voordelen zakelijke
zonnepanelen u kunnen opleveren.
Interesse in een vrijblijvend adviesgesprek?
Neem contact met ons op!

Rendement van
uw dak?

Bel ons voor gratis
advies: 

(085) 9023 103
Specialist in Agro- en MKB zonnedaken

Neem contact op met
Thom Stelwagen:

085 9023 103
t.stelwagen@pv-projecten.nl

Hoge kwaliteit, Hoge garanties

Zelden werd er zo verhit over de landbouw gedebatteerd als nu. 
Landbouw raakt alles en iedereen, want het gaat meer dan ooit over 
voedsel, dierenwelzijn, biodiversiteit, bodem, landschap, milieu en 
het voortbestaan van talloze bedrijven. Hoe kun je een waarde(n)volle 
discussie voeren over landbouw?
 
Judith Westerink, als senior onderzoeker 
Landscape Governance verbonden aan 
Wageningen University & Research, 
schrijft in haar boek ‘Goed boeren. De 
Bijbel over landbouw’ dat het hoogste 
tijd is om gesprekken over de landbouw 
vanuit Bijbels perspectief te belichten. 
Westerink, mede-initiatiefnemer van het 
netwerk Bijbel en Landbouw, weet als geen 
ander dat de Bijbel je anders leert kijken. 
Vastgelopen discussies over de landbouw 
kunnen mogelijk vanuit de Bijbel weer vlot 
worden getrokken. Een voorbeeld: God 
heeft een hekel aan machtsmisbruik in de 
landbouw. Uit het verhaal van de wijngaard 
van Nabot blijkt dat God machtsmisbruik 

door het inpikken van familiegrond 
verafschuwde (1 Kon. 21). Westerink: ‘Het 
lijkt erop dat er op schaalvergroting ten 
koste van anderen geen zegen rust.’
Boeren zijn niet de enigen die keuzes 
maken en verantwoordelijkheid dragen 
met betrekking tot landbouw, aldus de 
auteur. Dit geldt ook een breed scala van 
burgers - van toeleveranciers, verwerkers, 
bankiers, bakkers, koks, ambtenaren tot 
consumenten. Westerink wil boeren en 
burgers bewust maken van de keuzes die 
ze maken als het over landbouw gaat. 
Het liefst zou zij die keuzes geïnspireerd 
willen zien vanuit de Bijbel. ‘God heeft hart 
voor de landbouw’, is haar overtuiging. 

Boeren in Bijbels perspectief
Westerink probeert om met behulp van 
de Bijbel zo dicht mogelijk bij het hart 
van God voor de landbouw te komen. 
‘Als we kinderen van God geworden zijn, 
we steeds meer op Jezus gaan lijken, 
de vrucht van de Geest in ons groeit, 
komen onze waarde en verlangens 
steeds meer in overeenstemming met 
die van God.’ Volgens Westerink zouden 
zeven waarden gemeengoed moeten zijn 
onder christenen – boeren en burgers: 
ontzag, dankbaarheid, afhankelijkheid, 
verantwoordelijkheid, recht, matigheid 
en rust. 
Elk hoofdstuk van het boek biedt een 
kader met gespreksvragen. ‘Goed 
boeren. De Bijbel over landbouw’ is 
uitgegeven in samenwerking met A 
Rocha Nederland. Het boekje van 34 
pagina’s is prachtig vormgegeven. Het 
is online verkrijgbaar en kan worden 
gedownload op de website van A Rocha 
(www.arocha.nl). (Marie Verheij)
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en de verduurzaming van de agrarische sector. Ik wil als 
jonge agrariër graag innoveren en stappen zetten naar 
een steeds meer duurzame bedrijfsvoering. Maar geef 
alsjeblieft vertrouwen en duidelijkheid. Ik vraag de nieuwe 
minister van LNV om met boeren, natuurbeheerders en 
burgers in gesprek te gaan over hun kijk op de toekomst 
van Nederland. Gelukkig weet ik als christen dat ik mag 
vertrouwen op God. Ook in onzekere tijden zorgt Hij voor 
ons.

Wiebren Veen is student tuin- en akkerbouw aan Aeres 
Hogeschool Dronten en toekomstig bedrijfsopvolger van 
een akkerbouwbedrijf in Steenwijkerwold.

(dat vervuilt een stuk minder), maar dan binnen, in mooie 
grote, warme ruimtes, zodat we goed zorgdragen voor het 
welzijn van onze dieren en tegelijkertijd het milieu minder 
belasten, doordat er geen mest op het land komt en geen 
ammoniak in de open lucht. We denken dat dit de toekomst 
van de agrarische sector is. Dat de overheid daarvoor 
geld beschikbaar stelt in de vorm van subsidies is mooi. 
Maar als alles alleen centraal aangestuurd wordt, zal dat 
onherroepelijk mislukken. Het is belangrijk dat de overheid 
in gesprek gaat met agrariërs over hún visie voor de 
toekomst. Voor wat betreft die toekomst van de agrarische 
sector in Nederland: voedselproductie moet plaatsvinden 
in de vruchtbare delta’s, of dat nou in Overijssel of op de 
Balkan is. Wat je nodig hebt is water en vlakke grond. Als je 
in Nederland alleen maar produceert voor de eigen lokale 
consumptie, dan gaan we het niet redden met elkaar. We 
hebben dus rekening te houden met de mondiale markt, al 
geldt dat voor de ene boer meer dan voor de andere. Maar, 
inzoomend op Nederland, het inzetten van die vruchtbare 
delta’s moet niet ten koste gaan van alles. We moeten 
ervoor oppassen dat we geen ‘grasvelden’ gaan creëren, 
waarbij bijvoorbeeld houtwallen moeten wijken voor nog 
een extra hectare gras. Laat de politiek zelf ook maar een 
beetje innovatief zijn. Wat denk je van al die leegstaande 
gebouwen en stallen? Pas het bestemmingsplan aan en 
maak gebruik van de ruimte die er is om meer woningen te 
realiseren. Geef ruimte aan de menselijke maat.

Dick van der Vegt heeft samen met zijn twee zoons een 
varkensbedrijf met 2000 vleesvarkens en is daarnaast 
manager van een zorgboerderij gespecialiseerd in 
autisme waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
wonen of in het weekend komen logeren. 

Koester 
de kleine 
bedrijven  
Pieter Post

Om de stikstofdepositie 
in de natuur te verlagen, 
heeft de overheid er in de 
achterliggende periode voor 
gekozen om varkensboeren 
uit te kopen. Goed nieuws 
is dat de agrarische sector 
in het regeerakkoord een groter budget krijgt. Met dit 
budget kunnen bedrijven opgekocht worden, waardoor 
het voor de blijvers gemakkelijker wordt. Daarnaast moet 
er ook geïnvesteerd worden in de blijvers, om gezond de 
toekomst in te gaan. Ik wil niets liever dan innoveren om op 
een steeds meer duurzame manier mijn bedrijf te kunnen 
uitoefenen. Daarom zijn wij bezig met mestverwerking op 
het eigen bedrijf, zodat we het water dat zo geproduceerd 
wordt weer kunnen hergebruiken. In de toekomst willen 
we graag klimaatneutraal opereren met behulp van 
zonnepanelen en windmolens. Hopelijk kunnen we in 
de komende jaren accu’s plaatsen, waarmee we stroom 
kunnen opslaan. Op die manier hebben we steeds minder 

‘Ik wil als jonge agrariër 
graag innoveren en stappen 
zetten naar een steeds meer 
duurzame bedrijfsvoering.’

gas nodig en hopen we op den duur qua energie volledig 
zelfvoorzienend te worden. Op dit moment mogen we van 
de overheid (nog) geen gebruikmaken van dierlijke mest 
als vervanging voor kunstmest. Maar we hebben nu wel 
subsidie kunnen aanvragen voor de doorontwikkeling van 
de verwerking van dierlijke mest. In mijn ogen is het beter 
voor het klimaat als we onze eigen mest kunnen verwerken 
en grondstoffen kunnen hergebruiken. Op dit moment 
draaien wij mee in de ketenstrategie ‘beter leven’. Wij zien 
het varken als een kringloopdier. Hoe gezonder het varken 
is, hoe minder voedsel je hoeft aan te slepen, hoe minder 
transportbewegingen er nodig zijn om het varken bij de 
slachterij te krijgen. We werken er hard aan om de veestapel 
gezond te houden. Ik vind het belangrijk om zorgvuldig 
om te gaan met de schepping. Over de toekomst van de 
agrarische sector in Nederland ben ik positief gestemd. 
Wel denk ik dat we voor een zware opgave staan, gezien 
de huidige voerprijzen en de opbrengsten. Het is prima 
dat er een aantal grote bedrijven voor de wereldmarkt 
produceert. Maar voor de lokale markt zijn juist de 
kleine bedrijven waardevol. Laten we die dan ook vooral 
koesteren.

Pieter Post is varkensboer. Hij was de afgelopen drie 
jaar maat in een voorlopige maatschap. In januari 
werd deze omgezet naar een definitieve maatschap 
met de bedoeling om over tien jaar de varkenshouderij 
volledig over te nemen. Het bedrijf houdt 350 zeugen in 
een gesloten systeem, wat betekent dat alle geboren 
biggetjes op het eigen bedrijf worden grootgebracht: ‘Van 
zaadje tot karbonaadje’. 

Beter af met minder zeugen
Dick van der Vegt

Ons varkensbedrijf is opgericht in 1976 met 300 zeugen  
en 2000 vleesvarkens. Op dit moment hebben we nog 
steeds 2000 vleesvarkens en zijn we bezig met een project 

om weer 32 
zeugen in het 
bedrijf op te 
nemen binnen het 
concept ‘beter 
binnen’. Wij willen 
met 32 zeugen 
net zoveel 
verdienen als we 
vroeger deden 
met 200 zeugen 

Stikstofcrisis 
wordt ons 
aangepraat
Bert Berghuis

Als akkerbouwer zet ik me in voor het 
opwekken van duurzame energie. 
Zo hebben wij twee windmolens. Per 
windmolen wekken we 2.100.000 
kWh/jr stroom op. Alleen al de besparing op aardgas is 
per jaar en per molen 500.000 m3 aardgas. Daar reken 
ik nog niet bij de verwerkingsenergie van een centrale, 
de besparing in CO2 en het rendement voor Nederland. 
Behalve die twee windmolens hebben wij ook 1900 
zonnepanelen op onze bedrijfsdaken liggen. Terwijl er 
een brede consensus bestaat over het klimaat, is dat niet 
het geval rond het stikstofprobleem. Ik ben zeer kritisch 
over het stikstofprobleem, dat ons door de Nederlandse 
overheid wordt aangepraat. Dat de overheid boeren wil 
uitkopen om de uitstoot van stikstof tegen te gaan, is 
fundamenteel onjuist, omdat onze gewassen veel meer 
stikstof opnemen dan dat onze bedrijven uitstoten. 
Volgens het LNV-rapport aan Brussel blijkt dat vrijwel alle 
Natura2000-gebieden er voortreffelijk voorstaan. Als je 
stikstof dan al een probleem vindt, dan mag je in mijn ogen 
geen industrie, bouw en wegen toelaten, want die nemen 
geen stikstof op, maar stoten wel NO2 uit (de schadelijke, 
onnatuurlijke stikstofvariant). Ik herken me in wat Ronald 
Plasterk in zijn column in De Telegraaf (16/12/2021) stelt, 
namelijk dat de stikstofcrisis geen landbouwcrisis, maar 
een bestuurlijke crisis is en dus ook alleen bestuurlijk kan 
worden opgelost. Hij geeft aan dat de stikstofuitstoot in 
Nederland sinds de jaren negentig met meer dan de helft is 
gehalveerd, dus dat kan het probleem niet zijn. De nieuwe 
groen-rode regering in Berlijn trekt er zelfs geen euro voor 
uit omdat het in Duitsland geen issue is. Hoe is het dan 
mogelijk dat formerende partijen in Nederland bereid zijn 
€ 25.000.000.000,- in een fonds te stoppen dat niet eens 
in het verkiezingsprogramma stond? Ik ben bang dat ons 
nationale landbouwbeleid op een drama uitloopt, waardoor 
we diep in de schulden komen en over vijf jaar beseffen wat 
ons is aangedaan.

Bert Berghuis is akkerbouwer in Noord-Groningen. Samen 
met zijn broer, twee zoons en zijn vrouw zit hij in een 
maatschap. 

v.l.n.r. Bert, Chériette en Dick van der Vegt, 

de huidige eigenaren van De Ruimte Dalfsen.
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TIJDELIJK PERSPECTIEF

Op 10 januari 2022 trad het kabinet-
Rutte IV aan. In het regeerakkoord 
staan de plannen voor de komende vier 
jaar. Vier jaar, dat voelt in coronatijd 
misschien wel lang. Hoe zal het in 2026 
zijn? We weten het niet, God weet het 
wel. Ik moest denken aan 2 Petrus 3:8: 
‘Maar laat vooral dit u niet ontgaan, 
geliefden, dat één dag bij de Heere is 
als duizend jaar en duizend jaar als één 
dag.’ Zo’n zin zet onze tijd in een tijdelijk 
perspectief. 

RAPPORT
Honderd jaar terugkijken, dat lukt ons 
nog wel. De geschiedenis is immers 
bekend. Honderd jaar vooruitkijken blijkt 
lastig. Wat we bij vooruitkijken meestal 
doen, is het doortrekken van bestaande 
ontwikkelingen. Honderd jaar terugkijken 
leert ons dat we nu te maken hebben 
met zaken, die een eeuw geleden niet of 
nauwelijks voorstelbaar waren. Honderd 
jaar vooruitkijken is dus problematisch. 
Toch deden onderzoekers van Wageningen 
UR een poging. Zij schreven een rapport 

met als titel: ‘Van visie tot actie. Een 
handelingsperspectief voor Nederland 
2120’. Het is geschreven in opdracht 
van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit en gaat over 
voedselproductie op land en op zee. Maar 
eerst gaan we honderd jaar terug, naar 
begin jaren twintig van de vorige eeuw.

HONDERD JAAR TERUG
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was 
net afgelopen. Deze oorlog had ruim 30 
miljoen doden, gewonden of vermisten 

BETOOG

In de Bijbel schrijft de apostel Petrus dat één dag bij de Heere is als 
duizend jaar en duizend jaar als één dag. Deze zin zet onze tijd in een 
tijdelijk perspectief. In dit betoog kijk ik honderd jaar terug en honderd 
jaar vooruit en relateer ik dat aan de voedselproductie. 
Tekst:Wiggele Oosterhoff Beeld: Karla Leeftink

tot gevolg. De kaart van Europa was 
drastisch veranderd. Duitsland werd 
door de internationale gemeenschap 
zwaar gestraft. Zo werd een kiem voor de 
Tweede Wereldoorlog gelegd. Een paar 
jaar na de Eerste Wereldoorlog heerste 
de Spaanse griep (1918-1920). Naar 
schatting overleden er wereldwijd ruim 
50 miljoen mensen. In Nederland stierven 
ongeveer 60.000 mensen. Artsen wisten 
in het begin niet dat een virus de oorzaak 
was. Er was geen vaccin beschikbaar. In 
1903 vlogen de gebroeders Wright als 
eersten met een gemotoriseerd vliegtuig. 
In juni 1909 steeg in Nederland het eerste 
vliegtuig op. 

AUTO
De T-Ford werd in 1908 als één van 
de eerste auto’s in massaproductie 
genomen. Mijn pake (Fries voor opa) 
had later als veehandelaar zo’n auto. 
De lampen van die auto hingen later 
als versiering in het huis van mijn 
grootouders. In 1920 vond in Amerika 

de eerste radio-uitzending 
plaats. Enkele decennia 
daarvoor was de telefoon 
uitgevonden. Computers 
en internet waren nog niet bedacht. 
Jan Bieleman schreef een boek over 
de geschiedenis van de landbouw in 
Nederland van 1500 tot 1950. Daarin 
worden onder andere de drooglegging 
van polders en de ontginning van 
veengronden beschreven. De rode draad 
in dit boek is, dat de agrarische sector 
honderden jaren een belangrijke plaats 
in de Nederlandse samenleving innam.

Wanneer je ‘landbouw 2120’ googelt, krijg 
je meerdere linkjes naar rapporten met 
vergezichten. Wanneer ik die rapporten 
doorlees, valt mij een aantal dingen op. 
Er is veel aandacht voor het klimaat. 
Als gevolg daarvan krijgen de rivieren 
in Nederland nog veel meer ruimte. Van 
landbouw en economie wordt geschreven 
dat ze in 2120 volledig circulair zijn. Het 
areaal landbouwgrond en de veestapel 
in Nederland nemen met circa de helft af. 
We gaan veel meer voedsel en energie op 
de Noordzee produceren. 
Nederland wil koploper op het gebied 
van innovaties blijven. Met een mondiale 
bril op kun je Nederland als één groot 
park beschouwen. Stedelijke bebouwing, 
natuur, landbouw en water zijn sterk 
met elkaar verweven. Er is meer regie en 
sturing nodig van centrale overheden in 
Den Haag en Brussel. In het genoemde 
onderzoek van Wageningen UR staat 
de voedselvraag centraal; welk en 
hoeveel voedsel eten we over honderd 
jaar? Hoeveel oppervlakte land en zee 
is daarvoor nodig? Waar kunnen we dat 
voedsel veilig, verantwoord en duurzaam 
produceren? Wanneer je de antwoorden 
op die vragen op de kaart van Nederland 
tekent, verandert er echt wel wat.

Wanneer je honderd jaar vooruit 
probeert te denken, trek je vaak huidige 
ontwikkelingen door. Die manier van 
ontwerpen zie je terug in de rapporten 
over de landbouw in 2120. Bekende 
onderwerpen als landbouwareaal, 
grootte van de veestapel, ruimte voor 
de rivier en energieproductie op zee 
komen erin terug. Het levert zeker 
boeiende vergezichten op. Tegelijkertijd 
is deze manier van ontwerpen ook 
begrensd. Simpelweg omdat we niet 
weten wat we nog niet kunnen weten. 
Welke ontwikkelingen op het gebied van 
klimaat, communicatie, gezondheid, 
ziekte en wereldorde komen er de 
komende honderd jaar op ons af? Het is 
de vraag of Amerika, Rusland en China 
nog steeds de grote drie wereldmachten 
zullen zijn. Lukt het om de opwarming 
van de aarde af te remmen of raken 
honderden miljoenen mensen als 
klimaatvluchtelingen op drift?

VOGELS
We weten het niet, God weet het wel. 
Hij vertelt mij in zijn Woord waar ik 
naar moet kijken. ‘Kijk naar de vogels 
in de lucht: zij zaaien niet en maaien 
niet, en verzamelen niet in schuren: 
uw hemelse Vader voedt ze evenwel; 
gaat u ze niet ver te boven?’ (Mattheüs 
6:26, HSV). Vertrouwen op God. Leren 
van Gods schepping. Doen wat goed en 
rechtvaardig is. Zo op weg gaan naar 
Gods toekomst. Morgen, de komende 
vier jaar, over honderd jaar, misschien 
wel over duizend jaar. 
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De kaart van Nederland in 2120 
(Bron: Wageningen UR, 2021).

‘Mijn pake had als veehandelaar 
een T-Ford.  De lampen van de auto 
hingen later als versiering in huis.’



Wegens de grote voortdurende hongersnood
Nieuwe actie “Boeren voor Boeren”

Gert van Putten van “Double Harvest” ondersteunt deze nieuwe actie
De oorlog in de provincie Tigray duurt nu al meer dan 14 maanden en het einde is nog niet in zicht, 

de gevolgen worden met de dag groter de hongersnood neemt gigantische vormen aan. Het ziekenhuis in 
Shire moet sluiten omdat dat er geen medicijnen etc. zijn. Nog steeds is er geen telefoon, internet benzine en 
dieselolie. Ook de banken zijn ook nog steeds gesloten, waardoor de meeste mensen geen geld meer hebben 

want salarissen kunnen niet betaald worden. Hulpverlening is op het platteland is praktisch onmogelijk.

Tien procent van het benodigde 
voedsel kon in het afgelopen jaar 
maar door de internationale organi-
saties uitgedeeld worden. Doordat er 
nu geen benzine en dieselolie meer  
is kunnen zij sinds 12 december  
helemaal geen voedsel meer in  
Tigray brengen. Doordat dit alles 
heeft de hongersnood draconische 
vormen aangenomen. Wat er nog aan 
voedsel is , is bijna onbetaalbaar  
geworden. Gelukkig heeft Grace  
village in het afgelopen jaar 200  
boeren voornamelijk in de maand 

mei kunnen ondersteunen met zaad 
en planten. De oogst lukte goed 
waardoor Grace Village veel mensen 
heeft kunnen helpen. Maar in de 
maand Mei moet er opnieuw weer 
geploegd en gezaaid worden voor de 
volgende oogst. Doordat de hongers-
nood zo toeneemt en er geen hulp 
komt hebben we dringend uw hulp 
nodig  Na het succes van het afgelo-
pen jaar willen we het mogelijk  
maken om de hulp uit te bereiden 
van 200 naar 400 boeren. Zodat de 
oogst verdubbeld kan worden  

“Double Harvest”. Het zou geweldig 
zijn als u het door uw giften mogelijk 
maakt dat Karin en haar medewer-
kers dit kunnen realiseren. Hoe meer 
zaad des te groter de oogst. Daardoor 
kunnen ze meer voedsel uitdelen aan 
de allerarmste die al bedelend probe-
ren aan voedsel te komen.

Wilt u meehelpen Maak dan uw gift 
over naar de Stichting Bridge to Light
o.v.v. Dubbele Oogst

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.


