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Het stof van de afgelopen Tweede Kamerverkie-
zingen is nog maar net neergedaald en toch moe-
ten we ons langzaam maar zeker op gaan maken 
voor nieuwe verkiezingen. Op 16 maart 2022 
mogen we naar de stembus voor een nieuwe 
gemeenteraad.

De gemeenteraadsverkiezingen gaan over 
belangrijke zaken, namelijk over wie de nieuwe 
overheidsbestuurders worden die straks het 
dichtst op onze bedrijven invloed uitoefenen. De 
gemeentelijke omgevingsvisie, het sluitstuk van 
de reeks, de nationale omgevingsvisie, de pro-
vinciale omgevingsvisie en de gemeentelijke 
omgevingsvisie gaan door de nieuwe gemeen-
teraad worden vastgesteld voor eind 2023. Om 
voldoende perspectief voor de ontwikkeling van 
onze bedrijven te behouden, moeten we zorgen 
dat er verstandige mensen met goede ideeën in 
de gemeenteraden komen.

Daarnaast zien we zien steeds vaker dat gemeen-
tes op eigen houtje, zonder kennis van zaken, 
adviezen van gerenommeerde instanties naast 
zich neerleggen en zelf beperkingen en verbo-
den voor onze sector willen introduceren. Voor de 
sector is het juist belangrijk dat wetten en regels 
zijn gebaseerd op feiten, in plaats van op emoties. 
Ik wil graag denken dat het in veel gevallen niet 
direct onwil of kwaadwillendheid is richting onze 
sector, maar eerder het goed willen doen voor de 
inwoners van de gemeente. Maar op basis van 
verkeerde aannames.

Hier kunnen wij als boeren en tuinders de helpen-
de hand toesteken. Zoek aansluiting bij een partij 
die actief is in uw gemeente, biedt aan te helpen 
bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. 
Met name op de dossiers land- en tuinbouw en 
omgeving. En nodig kandidaat-gemeenteraadsle-
den uit voor bedrijfsbezoeken. Wanneer mensen 
die niet bekend zijn met onze sector in de prak-
tijk zien wat er gebeurt, neemt de waardering toe. 
Dat kan dan de basis zijn voor het beleid van de 
komende vier jaar in uw gemeente. Kleine moeite, 
groot plezier.

Joris Baecke
bestuurder ZLTO

Nieuwe verkiezingen

JASPER SCHEL

Akkerbouwer Jaap Jan op ‘t Hof uit Sirjans-
land neemt deel aan het project Bodem Up, 
waarbij boeren en tuinders op maat advies 
krijgen over het verbeteren van de bodem. 
Ook deze bodemkenner steekt daar wat van 
op. ‘Als boer kun je niet álles weten.’

Op ‘t Hof heeft in maatschap op het 
Zeeuwse Schouwen-Duiveland grond met de 
smaken klei (35 procent afslibbaar), zavel (15 
procent afslibbaar) en lichte zandgrond. Naar 
eigen zeggen heeft hij veel aandacht voor de 
bodem en heeft hij zijn zaken op dat gebied 
‘redelijk op orde’. 

Zo heeft Op ‘t Hof jaren meegedraaid in 
het project Veldleeuwerik en heeft hij in 2013 
de ploeg met pensioen gestuurd. ‘We zijn toen 
overgeschakeld naar niet-kerende grondbe-
werking. Dat passen we op alle percelen en 
voor alle gewassen toe. Het verbetert de capil-
laire werking. Daar plukken we letterlijk de 
vruchten van.’

Dat is geen overbodige luxe op Schouwen-
Duiveland met het brakke slootwater. Daar-
naast is volgens de akkerbouwer de bodem 

veel makkelijker te bewerken.
Op ‘t Hof kwam in aanraking met Bodem 

Up via een onderzoek dat op Schouwen-Dui-
veland loopt naar het opslaan van zoetwater 
in de bodem. ‘Ik kreeg het aanbod mijn bedrijf 
door een bodemcoach te laten doorlichten op 
het gebied van bodemgesteldheid. Het is altijd 
goed om met een onafhankelijke professional 
te kijken naar bodemmonsters en analyses. 
Daar word je nooit stommer van.’

KENNIS IN PRAKTIJK TOEPASSEN
ZLTO-adviseur Nick Quist ging in Sirjans-

land aan de slag. De al aanwezige bodem-
analyses werden opgestuurd en door Quist 
vooraf bestudeerd. ‘Bodemanalyses leveren 
een schat aan informatie op, daar zou je bijna 
een cursus voor moeten volgen’, grapt Op ‘t 
Hof. ‘Als boer kun je niet álles weten. En als 
je ergens al veel informatie of kennis krijgt 
aangereikt, is het vaak lastig dat op je eigen 
bedrijf in de praktijk toe te passen.’

Samen met Quist besprak de akkerbou-
wer de analyses en adviezen. Dit bracht onder 
meer aan het licht dat hij best veel stikstof 
aanvoert via compost en organische mest. ‘Uit 

de analyse kwam naar voren dat ik wellicht 
goed uit kan met minder kunstmest. Dat was 
echt een eyeopener.’ 

Het is volgens Op ‘t Hof best lastig om je 
werkwijze te veranderen als het eigenlijk wel 
goed gaat. ‘Maar nu is die keuze goed onder-
bouwd, dus ik ga het proberen. Want als 
zoveel kunstmest niet nodig is, waarom zou je 
het dan nog geven?’

Het minderen met kunstmest blijft voor-
lopig de eerste stap om de bodemgesteldheid 
te finetunen. Maar Op ‘t Hof is nieuwsgierig 
geworden naar wat nog meer mogelijk is. ‘Ik 
ben ondernemer en dan moet je altijd kritisch 
blijven kijken naar wat je doet. Mijn zoon wil 
het bedrijf graag overnemen en hij heeft hier 
ook interesse in. En terecht, want hij moet met 
dezelfde bodem nog jaren vooruit.’

‘Bodem UP is echte eyeopener’

Jaap Jan op ‘t Hof: ‘Je moet altijd kritisch blijven kijken naar wat je doet.’ Foto: Anton Dingemanse

‘Bodemanalyses leveren veel 
informatie op, je zou bijna 
een cursus moeten volgen’

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is 
gestart met het Werkgeversjournaal. Iedere 
maand wordt een aflevering gepubliceerd 
op werkgeverslijn.nl/werkgeversjournaal. In 

dit journaal komen de actualiteiten rondom 
werkgeverschap aan bod en wordt het thema 
van de maand van de Werkgeverslijn verder 
toegelicht. Foto: Mathilde Weijdeman

Werkgeverslijn start WerkgeversjournaalKennissessies Fabulous Farmers
JASPER SCHEL

Fabulous Farmers houdt in de maanden mei 
en juni kennissessies over uiteenlopende 
onderwerpen. Leden kunnen zich aanmelden 
voor een of meer van deze informatiebijeen-
komsten.

Fabulous Farmers is een landbouwproject 
waarin ZLTO samen met boeren en tuinders 
ervaring opdoet met een ‘volhoudbaar’ teelt-
systeem, in de akkerbouw, fruitteelt en vee-
houderij. 

De komende maanden staan diverse ken-
nissessies gepland, te beginnen met de sessie 
Kosten- en batenanalyse agrobiodiversiteit op 
woensdagavond 26 mei. Verder vindt er in mei 
nog een ochtendsessie plaats op maandag 31 
mei over bodem en bemesting in de akker-
bouw (grondbewerking en groenbemesters).

In juni staat Kruidenrijk grasland in de 
melkveehouderij – over beworteling, bemes-

ting en biodiversiteit, centraal (22 juni, 11.00-
12.30 uur). Diezelfde dag nog staat er een 
tweede kennissessie op de rol van Fabulous 
Farmers, van 14.00 tot 15.30. Deze staat in het 
teken van bokashi en bloemenstroken in de 
fruitteelt en vochtmeters. 

Natuurlijke plaagbestrijding in de akker-
bouw is het onderwerp van de sessie op 29 
juni van 14.00 tot 16.00 uur en daarnaast is 
er in juni ook nog de kennissessie ‘Beregenen 
in de veehouderij/efficiënt watergebruik op 
zandgronden’. De datum is nog niet bekend.

In oktober volgen dan nog de sessies Niet-
kerende grondbewerking in de akkerbouw en 
Natuurlijke plaagbestrijding in de fruitteelt. 

Bij interesse in het project kunt u zichzelf 
aanmelden als Fabulous Farmer via de web-
site van ZLTO. Fabolous Farmers ontvangen 
persoonlijk een uitnodiging voor de bijeen-
komsten. 
� u www.zlto.nl/fabulousfarmers 


