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Inseminatoren melden steeds meer problemen met agres-
sieve melkkoeien. Jaarlijks lopen tientallen van hen verwon-
dingen op, vooral botbreuken.

Deskundigen hebben geen duidelijke verklaring, maar de 
grotere veestapels kunnen er mee te maken hebben. Daar-
door is er meer afstand tussen mens en koe. Zie pagina 17.
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92
procent van de Vlaamse boeren en tuin-
ders zegt plezier te beleven aan zijn werk. 
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van 
Bayer. Bijna negen van de tien onderne-
mers geven aan dat ze geen spijt hebben 
van hun beroepskeuze.

12
procent van de beroepsbevolking bestaat 
op dit moment uit zelfstandigen zonder 
personeel (zzp’ers). In totaal gaat het om 
ruim een miljoen mensen, meldt het CBS. 
Het aandeel zzp’ers is de afgelopen jaren 
steeds verder gestegen.

1,38
miljard euro betaalt het Amerikaanse 
farmaceutische concern Amgen voor de 
overname van het biotechbedrijf Dezima 
Pharma in Naarden. Dezima Pharma is 
vier jaar geleden opgericht. Nooit eerder 
werd zo veel geboden voor zo’n bedrijf.

Meer nieuws: bezoek onze site

Verruiming in vergroening
Boeren krijgen vanaf 2016 meer mogelijk-
heden om landschapselementen mee te 
tellen voor de vergroening. Tot nu toe vallen 
alleen landschapselementen in het kader 
van de duurzaamheidscertificaten en onbe-
heerde akkerranden daaronder. Omdat 
Brussel niet meer eist dat bij een ruimere 
toepassing alle landschapselementen 
in het hele land geregistreerd moeten 
worden, past staatssecretaris Sharon 
Dijksma (EZ) nu de regels aan. Vrijwel alle 
landschapselementen, met uitzondering 
van sloten, kunnen voortaan meetellen 
voor de vergroening.

Pastoor directeur van FPG
Berend Pastoor is benoemd tot directeur 
van de Federatie Particulier Grondbezit 
(FPG). Hij volgt per 1 december de vertrek-
kende directeur Ronnie van Woudenberg 
op. Pastoor was eerder lobbyist voor LTO 
Nederland in Brussel en directeur Belan-
genbehartiging van LTO Noord. Sinds 
2013 is hij adviseur Public Affairs voor het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN), waarvoor hij de lobby in Den Haag 
doet. Ook vervult Pastoor enkele commis-
sariaten in de financiële dienstverlening.

Matige stijging loonkosten
De loonkosten zijn in Europa in het 
tweede kwartaal van dit jaar met gemid-
deld 1,9 procent gestegen. In het eerste 
kwartaal was dat nog 2,3 procent, aldus 
statistiekbureau Eurostat. De verschillen 
tussen de lidstaten zijn groot. Met name 
in Midden- en Oost-Europa wordt arbeid 
steeds duurder. Zo stegen de gemiddelde 
arbeidskosten in Letland met 7,9 procent 
en in Roemenië met 7,7 procent. Neder-
land kent met ongeveer 0,5 procent een 
relatief lage loonstijging. In Griekenland 
daalden de arbeidskosten als gevolg van 
de financiële crisis met 2,9 procent.

Dierenbescherming kleiner
Door een reorganisatie vervallen bij de 
Dierenbescherming ruim 35 van de circa 
160 voltijdbanen. Algemeen directeur 
Frank Dales heeft dinsdag het personeel 
ingelicht. De reorganisatie is nodig om effi-
ciënter te werken en om te besparen op de 

overheadkosten. ‘De overhead is simpel-
weg te duur geworden. Zo kunnen wij het 
geld dat we van onze leden en donateurs 
krijgen meer aan de dieren besteden. Als 
we nu niet zouden ingrijpen, zouden we 
straks moeten gaan bezuinigen op onze 
directe hulp aan dieren. Dat mag natuurlijk 
nooit gebeuren.’

EU-richtlijnen antibiotica
De Europese Commissie heeft richtlijnen 
opgesteld voor het verstandig gebruik van 
antibiotica bij dieren, meldt Veearts.nl. In 
de richtlijnen worden ‘beginselen van ver-
standig gebruik’ uiteengezet. De richtlijnen 
zijn bedoeld als praktische leidraad voor de 
lidstaten, ze zijn niet verplicht. In de richt-
lijnen worden onder meer per diergroep 
acties genoemd om resistentie tegen anti-
biotica te voorkomen. Volgens de Europese 
Commissie moet systematische behande-
ling van koeien bij het droogzetten worden 
vermeden en alternatieve maatregelen per 
geval worden overwogen.

45 gebiedsaanvragen binnen
De veertig collectieven die vanaf 2016 het 
agrarisch natuurbeheer gaan uitvoeren 
hebben bij de twaalf provincies in totaal 
45 gebiedsaanvragen voor subsidie voor 
het Agrarisch Natuur- en Landschaps-
beheer 2016 ingediend. De kwaliteit van 
de gebiedsaanvragen is wisselend, meldt 
de portaal Natuur en Landschap. Op een 
aantal onderdelen adviseren de provincies 
de collectieven om de gebiedsaanvragen 
aan te scherpen en met een nadere toe-
lichting de puntjes op de i te zetten.

Bundeling insectenhandel
De webwinkel Insectable.nl is overge-
nomen door Delibugs, leverancier van 
eetbare insecten in Lelystad. Delibugs 
verkoopt al vier jaar een ruim assortiment 
insecten voor menselijke consumptie en 
richtte zich vooral op Noord-Nederland. 
Insectable.nl werkt vooral in Zuid-Neder-
land en op de Duitse en Belgische markt. 
Beide bedrijven bundelen nu hun krach-
ten. Volgens directeur Ger van der Wal van 
Delibugs verwerft hij met zijn webwinkel 
een grote groep klanten, met name in de 
groeimarkt Duitsland.

Jacht zomergans kan effectiever
MIkE SCHELLART, ARNO DE SNOO

Het bejagen van zomerganzen kan 
veel effectiever als er tussen de 
provincies beter en eenduidig beleid 
is over het gebruik van hulpmidde-
len. Dat stellen LTO Nederland en de 
Jagersvereniging. 

Beide belangenorganisaties rea-
geren op een verhaal over de bestrij-
ding van ganzen in de verschillende 
provincies vorige week in Nieuwe 
Oogst. Uit een rondgang langs de 
Faunabeheereenheden (FBE’s) blijkt 
dat zomerganzen met wisselend suc-
ces zijn bestreden, onder meer omdat 
de voorwaarden voor ontheffingen 
streng zijn.

Daarnaast stelt de Jagersvereni-
ging dat diverse provincies jagers 
onthouden van hulpmiddelen om 
zomerganzen effectief te bejagen. Zo 
zijn lokganzen en lokfluiten in veel 
provincies niet toegestaan bij de 
jacht op zomerganzen. Het schieten 
van ganzen een uur voor zonsopgang 

is in een aantal gevallen ook niet 
mogelijk.

Volgens de jagers is het uur voor 
zonsopgang een zeer effectieve tijd 
om de ganzen op de korrel te nemen. 
De dieren vliegen rond die tijd vanaf 
hun slaapplaats naar de weiden en 
akkers waar voedsel te vinden is.

‘In ieder provincie is het weer 
anders’, zegt Reinier Enzerink van 
de Jagersvereniginf. Als voorbeeld 
noemt hij Noord-Brabant, waar 
jagers geen lokganzen of lokfluiten 
mogen gebruiken, maar wel voor 
zonsopgang mogen jagen. In Gelder-
land mag daarentegen niet voor zons-
opgang worden gejaagd. Lokganzen 
mogen weer wel.

‘De middelen om ganzen te lok-
ken zijn nodig’, zegt Enzerink. ‘Jagers 
willen netjes schieten en dan moet je 
de ganzen dichtbij kunnen halen. De 
lokmiddelen helpen daarbij.’

LTO-portefeuillehouder Peter de 
Koeijer herkent de ervaringen van de 
jagers. ‘Om effectief te bejagen is een 

uur voor of na zonsondergang een 
groot verschil. Ook blijken lokganzen 
een effectief hulpmiddel te zijn.’

Hij vindt dat de belemmeringen 
opzij moeten worden geschoven. ‘We 
hebben een groot probleem dat door 
iedereen wordt erkent, zelfs door 
natuurorganisaties. Dan helpt het 
niet als er extra belemmeringen wor-
den opgelegd.’

OvervlOed
Wat zich volgens De Koeijer nu 

wreekt, is dat met het mislukken van 
een landelijk ganzenakkoord elke 
provincie nu zelf haar eigen koers 
vaart. ‘Het is een overvloed aan regels 
geworden. Iedereen is het erover eens 
dat er eenduidige regels moeten 
komen. Zeker voor boeren en jagers 

die over de provinciegrenzen werken. 
Anders is bejagen niet effectief.’

Hij hamert op meer uniform 
beleid bij de provincies en minder 
beperkende heffingen en regels. 
‘Ook moeten we naar een eenvou-
dige manier van schade melden om 
een juiste schadestatistiek te hebben. 
Anders ontvalt de basis voor de hui-
dige en toekomstige ontheffingen.’

De problemen rondom lokmid-
delen en het voor zonsopgang jagen, 
wordt ook door de FBE’s onderschre-
ven. Zij willen met provincies in 
gesprek om dit op te lossen. LTO zit 
daar niet direct aan tafel, maar is wel 
een van de partijen binnen de FBE’s.

De Koeijer wil wel een belang-
rijke boodschap meegeven. ‘Er moet 
een sterk organisatorisch verband 
komen tussen het Faunafonds en de 
FBE’s. Het totale apparaat is nu heel 
omslachtig en inefficiënt. De over-
headkosten kunnen dan ook omlaag, 
waardoor er meer geld overblijft om 
aan de boeren uit te keren.’
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-   AANBIEDING: Partij gebruikte 
   industrieplaten

   200 x 200 x 14
  met dubbele zware wapening 

-  Kavelpadbetonplaten met ruitprofi el
  Afmeting:  325x250x16 cm
   300x175x16 cm
   300x100x16 cm

-  Megablokken in diverse afmetingen
  Vlak en met nop
  Blokken met dubbele watergoot
  Blokken met lepelsparing

- Kanaalplaten in diverse afmetingen
  Met stalen balken voor sleufsilowand

- L-keerwanden voor sleufsilowanden
  L-wand met of zonder hak
  L-wand met steunbeer
  U-wanden en T-wanden

- Diverse handel en partijen
  Golfplaten en damwand
  Partijen hout en schotten
  Landbouwbruggen

Betonmortel uit eigen centrale,
Friesland en omstreken

Megablokken voor sleufsilowanden, 
opslagvakken en mestscheiders

Rubber op rol 
Voor o.a. versleten kuilplaten

Partij 2e keus kavelpadbetonplaten 
Div. afmetingen

AANBIEDING


