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Doorwerth, 17 november 2022 

Geachte heer Van den Tweel, 

Wij schreven u een brief (d.d. 7 juli 2022) over de bemesting van enkele akkers nabij Doorwerth, 

waarop wij uw schriftelijk antwoord ontvingen (d.d. 26 september 2022; uw kenmerk 

9203/1012673).  

In uw antwoord beaamt u dat de door ons aangegeven akkers bij uitstek geschikt zijn om een 

bijdrage te leveren aan een natuur- en landschapainclusieve landbouw. Wij zijn verheugd over deze 

visie. Niettemin menen we uit uw antwoord op te kunnen maken dat GLK misschien niet helemaal 

beseft hoe schadelijk de huidige landbouwpraktijk is, niet alleen voor de akkers zelf, maar ook voor 

het aangrenzende gebied waar, zoals we schreven, de kritische depositiewaarde van habitattype 

H9120 van 20 kg N/ha/jaar ruimschoots wordt overschreden. Mede ten gevolge van het gebruik van 

akkers die in eigendom zijn van uw organisatie. Bovendien hopen wij te mogen veronderstellen dat 

het verpachten van de akkers niet betekent dat daarmee de doelstellingen van uw organisatie op 

deze gronden zijn losgelaten.  

Wij kunnen ons voorstellen dat GLK niet precies kan bijhouden wat er nu eigenlijk gebeurt op ieder 

perceel. Daarom kunnen klachten van omwonenden zo waardevol zijn: zij zien immers veel; 

sommigen lopen bijna dagelijks langs de door ons aangegeven akkers. Hun observatie is dat er vorig 

jaar drie keer drijfmest is uitgereden. Als dit waar is, en we hebben geen reden aan de objectiviteit 

van de waarnemers te twijfelen, dan wordt er meer mest toegediend dan wettelijk is toegestaan: de 

akkers worden dan gebruikt om mest te dumpen. U schrijft dat de pachters werken volgens de 

normen voor biologische landbouw. Dat is niet in overeenstemming met de waarneming dat op de 

gewraakte akkers alleen drijfmest wordt gebruikt. In de biologische landbouw dienen immers vooral 

vaste, voorgecomposteerde mest en verschillende soorten compost te worden aangewend. Drijfmest 

ondersteunt de kwaliteit van de bodem veel minder, of kan zelfs negatief uitwerken; ook geeft het 

een groter risico op uitspoeling, aldus de normen voor biologische landbouw. Verder betekent het 

dat de mest voor minimaal 70 % van biologische herkomst biologisch dient te zijn. 

(https://wiki.groenkennisnet.nl, § 3.1) 
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Wij verzoeken u om op basis van deze informatie nog eens goed na te gaan wat er nu precies gebeurt 

op de akkers. Wellicht is er aanleiding serieus in gesprek te gaan met uw pachters en eventueel de 

contracten met hen te herzien.  

Verder willen wij, zoals u voorstelt, best in gesprek gaan met de stichting biotoopverbetering. We zijn 

echter van mening dat GLK als grondeigenaar en als natuurorganisatie primair de partij is om het 

gesprek met deze stichting te voeren. Nog steeds wordt voor de akkerranden die vrolijke potpourri 

aan bloemzaden gebruikt met zonnebloemen, bolderik (waarvan de inheemse soort in Nederland 

bijna is uitgestorven) en dit jaar met bijenbrood (Phacelia tanacetifolia, komt uit Calafornia). 

Bloemrijke randen zijn prima, maar dan dienen wel inheemse akkerkruiden te worden gebruikt. Het 

beste is het maaisel neer te leggen van natuurlijke bloemrijke akkers of graslanden die in de buurt op 

vergelijkbare grond gemaaid zijn. Hopelijk wilt u deze informatie meenemen als u met de stichting in 

gesprek gaat. 

Namens Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen, 

 

Jan-Philip (Flip) Witte, voorzitter   Max Smit, secretaris 

 

 

 


