
Reactie van G.Goverde, secr. van Platform Aarde Boer consument: 
  
44% van de boeren verdienden in 2007 een minimuminkomen of minder. Dat percentage zal dit jaar wel 
oplopen, vanwege de lage (melk) prijzen. De helft van de boeren zit dus op het minimuminkomen, en dat 
inkomen bestaat voor veel boeren voor een derde (soms meer) uit 'inkomenssteun'. Hoe is het mogelijk 
dat men daarvan 5% gaat overhevelen naar plattelandsontwikkeling en milieu?  Waar zijn we mee 
bezig? Geld voor het milieu is prima, maar niet uit de portemonnee van de boer. Betaal eerst de boer 
een faire prijs in plaats van subsidie.  
Gedeeltelijk gaat het subsidiegeld naar 'de bevordering van milieuvriendelijke landbouw en 
dierenwelzijn'. Dat zijnvooral subsidies voor 'innovatie' voor boeren die grootschaliger gaan werken. Ze 
krijgen bijvoorbeeld gratis varkensrechten als ze luchtwassers en andere technische snufjes 
aanbrengen. Het geld gaat naar het soort landbouw dat we geen van allen willen - megabedrijven in vele 
hectares van landbouwwoestijnen: kilometers van een zelfde soort gras dat op dezelfde dag in het zaad 
schiet. Geen wonder dat de bijen het moeilijk hebben, daar doet een bloeiende akkerrand hier en daar 
niet veel aan af.  
De Nederlandse landbouw-voormannen onder leiding van voorvrouw Verburg zijn bezig met een vlucht 
naar voren in de hoop dat de rest van Europa bij onze 'innovatie' achterblijft. Maar het is de 
energieverslindende en CO2 uitstotende route, niet de duurzame route die we in deze barre tijden 
zouden moeten kiezen. Ondertussen houden per dag een stuk of tien 'gewone' boeren op. Met die lage 
prijzen hebben hun zoons en dochters er geen trek meer in. Bovendien zitten we door de afschaffing 
van de productiebeperking (melkquotum) nu met een overschot dat met behulp van exportsubisies de 
markt voor boeren in de ontwikkelingslanden verpest.   
De protesten van ons burgers worden tot nog toe genegeerd. Maar op 4 juni krijgen we een herkansing. 
Voor een stemwijzer op het gebied van landbouw in Europa en in de ontwikkelingslanden zie 
www.aardeboerconsument.nl 

  

 


