Kringloopboeren
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Nadat door diverse
belangengroepen is voorgeschreven dat wij als burgers en
buitenlui van het landje aan de Noordzee niet zo maar
allerlei ouwe spullen in de kliko mogen gooien, maar dat we
die een nieuw leven moeten geven (hoe komen ze op het
taalgebruik?), zijn nu ook de boeren aan de beurt. Deze
bevolkingsgroep wordt vaak ten onrechte beschuldigd dat ze
maar een eind weg kweken en verbouwen zonder de
duurzaamheid te betrachten, die ons tegenwoordig door die
zelfde groepen wordt opgelegd. Wat we eigenlijk precies onder duurzaamheid moeten
verstaan, is nog steeds niemand echt duidelijk, want je kunt duurzaamheid op heel erg veel
manieren uitleggen en dat is wel zo makkelijk. Als je het aan de boeren, burgers en buitenlui
niet op de ene manier kunt uitleggen dan is er nog wel een andere verklaring te vinden
waarom wij duurzamer moeten gaan leven en handelen.
Volgens allerlei wijsneuzen die weinig van de agrarische sector af weten, moeten de boeren
eindelijk eens minder massaal allerlei gewassen gaan telen en vleesproducerende schepselen
laten opgroeien. We krijgen er volgens deze lieden allemaal te veel van, ze zorgen voor
fijnstof en allerlei ander soorten levensbedreigende verontreiniging van onze leefmilieu en
zijn dus per definitie slecht voor onze gezondheid. Dat het aantal koeien en varkens en andere
soorten groot- en kleinvee dat wij teveel hebben elders voedselproblemen kunnen oplossen,
vinden zij niet zo belangrijk. Dat is een kous van het andere been en dat lossen ze daar ter
plaatse dan maar op. Als onze kotelet, bieflap of varkenshaas maar niet te duur wordt.
Gelukkig lopen er ook nog verstandige lieden op onze aardbol rond, die nadenken hoe al die
overschotten op nuttige wijze te hergebruiken zijn. Hoe die dus in een kringloop ingebracht
kunnen worden en de homo sapiens tot nut kunnen zijn. Eén van die personen is onze eigenste
Minister van Landbouw en Voedselvoorziening Carola Schouten. Lid
van een kleine partij, die veel aanhangers op het boerenland kent, zelf
boerendochter, die het klappen van de boerenzweep kent, maar met de
voeten midden in deze tijd staat. Zij dacht over dit soort zaken diep na,
ging te rade bij haar vroegere lotgenoten en kwam met een slim idee:
de kringlooplandbouw. De koeien- of varkensboer met tig stuks vee
moet als gevolg daarvan een flinke hoop stront kwijt zien te raken. Dat
gaat vaak via afvoer met dure mega grote tankwagens naar bedrijven
vaak honderden kilometers verder in het land. Volgens onze Carola kan dat veel goedkoper,
efficiënter en minder milieubelastend. Want….. in de buurt van die veeteler is er wel een
bedrijf te vinden waar allerlei gewassen worden geteeld, die ook nodig zijn voor ons
dagelijkse brood. Die gewassen zijn er bij gebaat dat ze op een zo natuurlijk mogelijke wijze
omhoog schieten en rijpen en dan is het bemesten met onvervalste natuurlijke koeien- of
andere dierlijke uitwerpselen van de nabije buurman een goede, goedkope en duurzame
oplossing. Geen honderden kilometers transportoverlast meer, maar lozing in “het putje” van
de buurman, die er zijn korenhalmen, maïskolven en andere gewassen op een goedkope wijze
mee kan bevruchten.
Slimme meid toch, die Carola, en op de toekomst voorbereid, maar natuurlijk borrelde er
weer gesputter op uit de diverse afvoerputjes. Het idee werd door velen met open armen
binnen gehaald, anderen wierpen al weer dammen op tegen de plannen. Het is echter de
moeite waard om haar ideeën in deze wintermaanden verder uit te werken en later uit te
proberen met proefnemingen. Vooral niet via pilots, want piloten hebben
geen affectie met het boerenleven en schieten alleen maar, maar gewoon
met eenvoudige plannen zonder allerlei geld- en tijdverslindende,
afremmende en onze leefomgeving belastende voorschriften. En wie weet
dat minster Carola Schouten als bedenkster van de kringlooplandbouw dan
ooit nog eens terecht komt in het rijtje van echte landbouwministers als
Mansholt en Brax. Mijn zegen heeft ze.
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