
 

Boerenbeleefdag 4 oktober 2019; effectieve vaktechnische informatie en deskundige sprekers Cees Buisman en Jan 

Cees Vogelaar 

Bezoekers: overdag 175 en ’s avonds 230 

 

‘Tûk buorkje’ en eerlijke regels 

Het thema van de boerenbeleefdag van Mulder Agro op vrijdag 4 oktober op het bedrijf in Kollumerzwaag was: 

Regeneratief boeren. Directeur Theo Mulder noemt dat ook wel herstellende landbouw, of nog beter in het Fries: tûk 

buorkje. Hier een impressie van de druk bezochte bijeenkomst. 

Gehoord van één van de sprekers tijdens het middagprogramma: Wat zit de natuur toch verschrikkelijk slim in elkaar. 

Alleen vitale gewassen vormen zaad tijdens de groei en alleen daarmee kunnen we als producenten verder telen. 

Gewassen die op substraat worden geteeld doen dat niet. 

Opmerkelijke uitspraak van Cees Buisman, directeur van Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie bij 

Wageningen Universiteit: Er moet meer vrouwelijke inbreng komen bij het veranderingsproces in de land- en 

tuinbouwsector. Vrouwen zijn volgens hem meer veranderingsgezind dan mannen. 

Vrouwen nodig  

De opmars van vrouwen in de agrarische sector is overigens al flink op gang gekomen in onderwijs en wetenschap. 

Theo Mulder noemt een voorbeeld: de Indiase wetenschapper Vandana Shiva, die op allerlei manieren aan de weg 

timmert. Ze was vorig jaar spreker tijdens de congres Symphony of Soils en ze schreef een voorwoord voor de 

ontdekker van plantenvoeding, de Duitse wetenschapper Justus von Liebig. 

De term Moeder Aarde, is ook niet voor niks, vindt Theo Mulder. De vrouw is de bakermat voor vruchtbaarheid en het 

in stand houden van menselijke soort. Bij grond gaat het om de teelaarde van 30, 40 centimeter. ‘Daar gebeurt het 

allemaal, groei en vermeerdering. Dat is gewoon de rol van de vrouw.’   

Spreker Cees Buisman van Wetsus is niet de eerste de beste. Hij weet veel van water, maar ook van grond en de 

verbetering van de bodem met organische materiaal. Buisman schreef ook een boek over water en de groeiende 

wereldbevolking met de titel: De mens is geen plaag. Zijn advies: Stoppen met focussen op eigen groei en welvaart. 

Dom en onjuiste modellen 

Jan Cees Vogelaar was eerder veehouder en bestuurder. Nu is hij paardenfokker en zit hij in de groene energie. De 

stikstofplannen van de overheid noemt hij dom en gebaseerd op onjuiste modelberekeningen. Hij is voorzitter van het 

Mesdagfonds dat de universiteit van Amsterdam opdracht heeft gegeven de werkelijke depositie van stikstof meten. 

De roep om inkrimping van de veestapel is uiterst voorbarig, meldde Vogelaar in de Mulder Agro-bijeenkomst. 

Vogelaar: ‘Inkrimping van de veestapel wordt geroepen door vegetarische en veganistisch ingestelde groeperingen. 



Nu de PAS is afgeschoten wordt dat gegeven weer misbruikt om te pleiten voor minder dieren in Nederland. Het zijn 

niet meer dan  onderbuikgevoelens.’ 

Het is gewoon een gevecht om de ruimte, zegt Vogelaar. ‘Natuur- en milieuorganisaties willen meer natuur en dus 

minder landbouw. Echter, de depositie van stikstof in Nederland is nog nooit gemeten. Geen overheid of 

onderzoeksinstelling heeft dit ooit gedaan. In Nederland werken we met een theoretisch rekenmodel dat niet deugt. 

Mulder kent meer voorbeelden van onbegrijpelijk overheidsbeleid. Kijk naar het bijstoken van biomassa in brandstof. 

Zijn idee: ‘Steek het geld in regeneratieve landbouw. Dan ben je goed bezig.’ Er is volgens hem nog te veel verspilling 

van grondstoffen en van water. De grootste problemen voor de sector ziet hij in het te kort aan fosfaat en zoet water. 

Meer aandacht voor de bodem was de rode draad in de bijeenkomst. Duurzaamheid moet de komende tijd voorop 

staan, vindt Mulder. De groene revolutie heeft niet echt goed gewerkt: De productie op het boerenbedrijf 

verdubbelde, van 5 naar 10 ton tarwe en de melk van 5.000 naar 10.000 liter, terwijl de effectiviteit van voer en 

kunstmest met de factor 6 naar beneden ging. 

Wat volgens hem nodig is: Een geel/groene transitie. Geel staat daarbij voor de zon en groen voor de planten. ‘De zon 

is gratis en water in feite ook. De plant maakt suiker van waterstof en zuurstof. Realiseer je eens dat 90 procent van 

de levensbehoefte van de plant gewoon niets kost.’ 

Tekst: Wiebe Dijkstra 

 

 


