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Antizuivelcampagne Dier &
Recht misleidend en oneerlijk
Amsterdam – De Reclame Code
Commissie heeft geoordeeld dat
de campagne van Dier&Recht tegen
zuivel op verschillende onderdelen
oneerlijk is en de consument misleidt.
Deze uitspraak van de Reclame Code
Commissie volgt op een klacht die
werd ingediend door ZuivelNL. In augustus startte de activistische dierenclub uit Amsterdam een campagne
met billboards in een paar grote steden waarop onder andere stond dat
zuivel ‘ernstig dierenleed’ zou veroorzaken. Daarnaast doet Dier&Recht
onjuiste suggesties over de gezondheid van zuivel en de leefomstandigheden van kalfjes.
Volgens de reclamewaakhond zet de
actiegroep de gemiddelde consument

met deze campagne op het verkeerde
been, omdat de uitingen onduidelijke
en verwarrende informatie bevatten.
Ze adviseert Dier&Recht om niet
meer op dergelijke wijze reclame te
maken.
Directeur van ZuivelNL Hubert Andela is blij met de uitspraak. „Het kan
niet zo zijn dat actiegroepen onjuiste,
misleidende beweringen zouden mogen doen en daarmee zuivel, melkveehouders en zuivelondernemingen
ten onrechte in een kwaad daglicht
zetten”, reageert hij. „Het is goed dat
daar nu een halt aan wordt toegeroepen.”
Agractie won eerder al een kort geding tegen Dier&Recht. Daarop
moesten de dierenactivisten de uitingen weghalen waarop stond dat zuivel ‘ernstig dierenleed’ zou veroorzaken.

UvW: ‘Klimaatverandering
moet topprioriteit worden’

Gerard Opsteeg: „Ik wil weten of het een lonende neventak is voor ons bedrijf.”

Peter van den Heuvel: „Aanleg van natuur met tiny houses lijkt me wel een uitdaging.”

Veel belangstelling voor plan Peel Natuurdorpen

Boer stapt pas in bij solide
verdienmodel
Een aantal boeren ziet wel brood in het plan van Jan Ottens om in
de Peelregio nieuwe natuurdorpen te ontwikkelen. Drie van hen
vertellen hier over hun persoonlijke beweeggronden. Of ze daad
werkelijk zullen instappen, hangt af van het verdienmodel.

P

eelboeren Peter van den Heuvel en Willem Verkuijlen zijn
beiden op zoek naar verbreding. Ze legden in augustus
2020 hun oor te luister in Milheeze, waar Jan Ottens zijn
opmerkelijke plan aan boeren voorschotelde. „Ik was
nieuwsgierig. Ik verhuur al grond
voor een voedselbos. Aanleg van natuur met tiny houses lijkt me wel een
nieuwe uitdaging”, zegt de 49-jarige
akkerbouwer Van den Heuvel uit
Odiliapeel. Ook melkveehouder Verkuijlen (43) uit De Mortel liet zich
overtuigen in Milheeze. „Wij hebben
al ingezet op natuurinclusieve landbouw. Juist Jan Ottens is daarbij onze
adviseur. Zijn verhaal sprak ons wel
aan.”
Gerard Opsteeg (54), veehouder in
Zeeland, hoorde afgelopen najaar
van het plan via zijn 16-jarige neef,
die zijn weekendhulp is. Opsteeg
heeft geen opvolger. Maar het zou later iets kunnen zijn voor zijn neef, die
in Boxtel mbo veehouderij gaat doen.
„Hij heeft me aan het denken gezet. Ik

wil weten of het een lonende neventak is voor ons bedrijf.”

Drie pijlers
Het ‘Peelproject’ beoogt met drie pijlers een oplossing te bieden voor
meerdere maatschappelijke vraagstukken: de politiek gewenste transitie van de landbouw, de aanleg van
nieuwe natuur en het oplossen van
een stuk woningnood. „De landbouw
staat er negatief op”, vindt Peter van
den Heuvel. „Als de overheid dit plan
niet met twee handen aanpakt, lukt
nooit meer iets.”
Echter, de huidige regelgeving strookt
niet met de plannen. Bij het wijzigen
van bestemmingsplannen spreken gemeenten en de provincie een woordje
mee. Ook het waterschap heeft zijn
regels. Daarnaast zijn er tal van praktische en juridische consequenties
voor de bedrijven. Om belemmerende regelgeving uit de weg te ruimen,
voeren Pierre Bos (voorzitter van de
stichting Peel Natuurdorpen) en Ottens gesprekken met de verschillende

overheden. Tegelijk heeft het plan de
wind in de zeilen, want in de Europese Unie zijn onlangs afspraken gemaakt over subsidiëring van natuurinclusieve landbouw en vergroening.
Daarnaast kent Noord-Brabant het
Groen Ontwikkelfonds Brabant, met
mogelijkheden tot financiering.

de financiering over te laten aan een
derde partij. Van den Heuvel vindt dat
het niet in handen moet vallen van op
winst beluste projectontwikkelaars.
„Boerenland in boerenhand”, is zijn
stellige mening.
De ‘natuurwoningen’ zijn niet bedoeld
als vakantiehuisjes, maar voor permanente bewoning. Ze moeten min of
meer opgaan in het landschap en zijn
afgezien van leidingwater ‘off grid’
(zonder nutsaansluiting). Primitief
zijn ze allerminst (met alternatieven
voor elektra, riool en voorzien van
WiFi) en ze hebben een minimale ecologische footprint. Aan belangstelling
ontbreekt het niet: meer dan 2.900
mensen uit alle windstreken hebben
zich al aangemeld.

Verdienmodel
Meer dan 2.900 mensen uit
alle windstreken hebben
zich al aangemeld
Kosten
De kosten per tiny house worden geraamd op 60.000 tot 80.000 euro. Binnen het project zijn er twee opties: (1)
je koopt als boer de huisjes om deze
te verhuren, of (2) je verpacht een
stuk grond, zodat de bewoner zelf
een huisje kan plaatsen. Geen van
de drie agrariërs ziet het zitten om

Of de drie boeren zelf een plan gaan
ontwikkelen, of samen met collegaboeren in de omgeving, weten ze nog
niet. Ottens zal hard moeten maken
dat het verdienmodel solide is, voordat boeren de stap wagen. Er is bestuurlijke overeenstemming om een
pilot te starten in vijf gemeenten in de
noordelijke Peel. Die pilot omvat 250
hectare nieuwe natuur op verschillende locaties in deze gemeenten. In het
dorp Zeeland (gemeente Landerd) is
een demolocatie van 50 hectare voorzien. Voor de eerste hectare daarvan
is een vergunning aangevraagd en

Willem Verkuijlen: „Wij hebben al ingezet op natuurinclusieve landbouw.”

Project Peel Natuurdorpen
Een initiatiefgroep rond ‘aanjager’ Jan Ottens wil in het Peelgebied gehuchtjes ontwikkelen door het plaatsen van tiny houses op boerenland, in
combinatie met aanplant van nieuwe natuur. Het idee is dat met de komst
van 10.000 van deze prefab-woningen in de Peel 3.500 hectare nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Naast Ottens maken Pierre Bos (voorzitter) en Annie
Martens deel uit van de stichting Peel Natuurdorpen. Volgens hen levert het
plan niet alleen betaalbare woningen en nieuwe natuur op, maar ook een robuust verdienmodel voor deelnemende boeren. In ruil voor inkomsten uit de
verhuur van de tiny houses worden zij landschapsboer. Het project draait om
‘landschapslandbouw’: een combinatie van landbouw en natuur waarin klein
wonen mogelijk is. Om de Peel te ‘herschrijven’, zoals de initiatiefnemers dat
in gedachten hebben, zoeken ze naar een samenwerking tussen grondeigenaren, overheden en andere partijen in de Peel. Info: www.peelnatuurdorp.nl
deze hectare wordt komende winter ingericht met drie tiny houses in
nieuwe natuur. Het moet zichtbaar
maken wat het project betekent in de
praktijk.

Opvolging
Veehouders Verkuijlen en Opsteeg
zijn niet van plan hun bedrijf in te
krimpen, op het moment dat een
deel van het eigen land wordt bestemd voor natuur en tiny houses.
Akkerbouwer Van den Heuvel denkt
radicaler. „Wanneer blijkt dat er een
goed verdienmodel onder ligt, sluit
ik inkrimping van ons landbouwareaal niet uit.” Veel hangt voor hem samen met de opvolging. „Wij hebben
dochters van 13 en 11 jaar. Die willen geen akkerbouwer worden, maar
straks misschien wel aan de slag met
landschapslandbouw. Zo behoudt de
grond zijn waarde en kunnen onze
dochters daar straks de vruchten van
plukken.”
Ook Opsteeg ziet het liefst dat zijn
bedrijf over een aantal jaren wordt
voortgezet, al dan niet met natuurlandbouw. Verkuijlen kan over opvolging nog weinig zeggen, zijn kinderen zijn daar nog te jong voor.

Belemmerend?
Verkuijlen verwacht dat de transitie
vraagt om aanpassingsvermogen,
ook van gangbare boeren. „De kunst
is om telkens te kijken hoe je mee kan
bewegen met de gevraagde verandering.”
De initiatiefgroep vindt dat ZLTO erg
terughoudend is ten opzichte van het
project. „ZLTO wil het ledenaantal
behouden en wil zoveel mogelijk boerengrond in boerenhanden houden”,
stelt Verkuijlen. De omvorming van
landbouwgrond naar nieuwe natuur
kan gezien worden als ‘inleveren’.
„Maar als wij meedoen, doen wij geen
afstand van de grond”, stelt Opsteeg.
Omdat zich veel overheden moeten
uitspreken, verloopt het proces enigszins stroperig. „Het gaat om veel regeltjes. Ik schat dat we er niet meteen
uit zullen komen”, verwacht Van den
Heuvel.
Tekst: Henny Lenkens
Beeld: Ellen Meinen
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Wilt u reageren?
redactie@agrio.nl
of tel. 0314 - 62 64 38

Den Haag – Volgens het Klimaatsignaal van KNMI gaat klimaatverandering in Nederland sneller dan verwacht. De Unie van Waterschappen
roept het nieuwe kabinet daarom
op om van aanpassen aan extreem
weer een topprioriteit te maken.
Het Klimaatsignaal ’21 van het KNMI
laat zien dat de temperatuurstijging
harder oploopt dan gedacht en dat
extreme droogte en hoosbuien steeds
vaker zullen voorkomen. Volgens de
UvW bevestigt dit signaal wat de waterschappen al in de dagelijkse praktijk merken: Nederland heeft in toenemende mate te maken met extreem

weer. „De wateroverlast in Limburg,
Noord-Holland en Friesland van afgelopen zomer laat zien dat extreem
weer vandaag de dag al voor problemen zorgt”, licht UvW-voorzitter Van
der Sande toe. „Als regionale waterbeheerders ervaren de waterschappen deze problemen het eerst. Daarom investeren we jaarlijks 1,8 miljard
euro in het klimaatbestendig maken
van Nederland.”
Met temperatuurstijging en zeespiegelstijging staat ook de beschikbaarheid van zoet water onder druk. Bij
lage rivierstanden kan het zoute water van de zee verder Nederland indringen. Dit heeft schadelijke gevolgen voor natuur en landbouw.

Nieuwe wet verbetert
onderhandelingspositie boeren
Den Haag – Met de invoering van
de wet Oneerlijke Handelspraktijken
(OHP) in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen wil het ministerie
van LNV de onderhandelingspositie
van boeren en tuinders versterken.
De wet OHP beschermt boeren en
tuinders tegen eenzijdige kortingen
op de prijs van de geleverde producten. Daarnaast vergroot de wet de
bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om handhavend op te treden tegen oneerlijke
handelspraktijken.
De wet vloeit voort uit het regeer
akkoord, waarin de politieke partijen

megaphone

afspraken hebben gemaakt over het
versterken van de positie van de boer
in de keten. Naast de primaire producenten van voedsel is de wet ook van
toepassing voor vleesverwerkers, zuivelfabrieken en groothandelaren die
leveren aan de detailhandel.
Oneerlijke handelspraktijken kunnen
zowel bij de ACM als bij de nieuw in
het leven geroepen Geschillencommissie worden voorgelegd. De ACM
zal bij een melding controleren of
een afnemer de wet OHP overtreedt
en kan handhavend optreden. De
Geschillencommissie doet uitspraak
over individuele klachten van boeren
en kent eventueel schade-uitkeringen
toe.

Oproep: wat speelt er
in uw omgeving?

De komende jaren gaat er veel veranderen in de landbouw. Denk aan
veranderende regelgeving, oprukkende infrastructuur en woningbouw, beschermende maatregelen
voor natuur en bodem. Al deze veranderingen raken het boerenbedrijf.
Spelen er zaken in uw omgeving die

de ontwikkeling van uw bedrijfsvoering gaan raken? De redactie van
Stal & Akker hoort graag wat waar u
tegenaan loopt.
U kunt uw ervaringen mailen naar
redactie@agrio.nl. Of bel met chefredacteur Stefan Buning, telefoonnummer 0314 – 75 65 02.

