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Spotvogel

DE LUCHTKASTELEN VAN EEN FAILLIETE
SECTOR

“en die stumpers maar denken dat ze wat verdienen!”

de shit is voor de samenleving!

Can we have our money bACK?
Al zolang Spotvogel het zich kan heugen dweept het agro-monster jaar na jaar met
miljardenomzetten, waardoor iedere hardwerkende Nederlander nederig en dankbaar
zou moeten buigen voor de verdiensten van de dierenmisbruikende, stront mestende,
gif spuitende en landschap versjterende boerenstand.
Op geen enkel moment in de voorbije halve eeuw zag de burger/belastingbetaler als
contraprestatie zelfs maar iets dat in de verre verte gelijkenis zou kunnen vertonen met
zelfs maar een poging om te komen tot een kosten-baten analyse over die zogenaamd
gezonde landbouwomzet.
Want zeg nu zelf beste lezeres en lezer: iedere modern geoutilleerde boreling kan toch
nog bedenken, dat er tegenover elk economisch winstmodel een grotere of kleinere
debetpost dient te worden weggestreept alvorens van zuivere omzet te kunnen spreken.
Boeren tonen daarvoor grosso modo echter niet de minste interesse en kakelen of
balken altijd over hun enorme betekenis voor onze economie. Zodat geldschietende
bankiers daar hun vette voordeel mee kunnen doen.
De monetaire rekening daarvoor sluit zich als een almaar wurgender stuk henneptouw
om de nek van diezelfde doofblinde agrariërs. Maar die gaan pas nadenken op het
moment waarop zij van de hanenbalken springen en hun vrouw en kinders in verdriet
en schuldenlast achterlaten. U zou versteld staan als u wist hoe vaak dat gebeurd.

Terwijl er jaar na jaar miljarden gemeenschapspecunias in de bodemloze agrarische
subsidieput werden gestort, ons kostelijk kostbare landschap volkomen werd weg
gewalst en de totale natuur en fauna naar de Gallemiezen werden geholpen, lieten
dezelfde boeren die zich hieraan schuldig maakten, zich gewillig als vlinderlarven in de
cocons van louche standsorganisaties spinnen.
Wachtend op het nooit komende moment van ontpopping zagen deze blinde stumpers,
die zichzelf wijsmaakten dat zij Vrije Zelfstandige Ondernemers waren, niet dat achter
hun ruggen om al hun werk en handel werd uitverkocht aan grote ondernemingen op
het gebied van Retail en massale detailvermarkting.
Logisch dus dat hun inkomsten vér achterbleven bij hun maandelijkse bancaire
verplichtingen. En omdat we het over boeren hebben dacht men, zuchtend en kreunend
onder die schuldenlast, alleen maar over nόg meer investeringen en nόg omvangrijker
uitbreidingen. Zo verzonk men dus door eigen toedoen almaar dieper in het monetaire
moeras.

Intussen beschimpte men de consumenten en verweet hen koopjesjacht en
geldgierigheid bij het inslaan van de dagelijkse leeftocht. Daarbij realiseerde men zich
totaal niet, dat die voordelige prijsstelling het resultaat is van een marktmechanisme
waarin zij zich als producenten volkomen buiten spel hebben laten zetten.
Vroeger kende men immers de eigen coöperatieve instellingen zoals raiffeisenbanken,
zuivel- en graan coöperaties, eiermijnen etc. waarin individuele boerenbelangen een
sterke vertegenwoordiging kenden.

Via de standsorganisaties die voortkwamen uit de vroegere vakbewegingen, lieten
boeren zich echter vanaf ijkjaar 1970 steeds genadelozer in een veel te krappe
monetaire overall naaien. Daardoor kregen marktorganisaties gedroomde kansen en
sloegen hun slag door de vaste handelswaarde van alle agrarische producten zo laag
mogelijk te stellen.

Meegroeien met de conjunctuur en doorberekenen van inflatie was en is er op het
platteland nauwelijks bij, want retailers en grote vermarktingsketens zijn alleen maar
gebaat bij zo laag mogelijke inkoopprijzen en zouden de producten liefst gratis aan huis
komen ophalen. Of desnoods tegen voorrijkosten. Want het leven van échte vrije
ondernemers is al duur genoeg.
Terwijl dus de niet-agrarische voormannen van de eigen standsorganisaties financieel
goed boeren vanuit hun intermediaire positie, boeken de hard zwoegende producenten
nauwelijks enige vooruitgang met het verkrijgen van eerlijke prijzen voor hun
producten. De EU heeft dat er alleen maar erger op gemaakt.
Die ‘eerlijke prijzen’ zijn overigens erg moeilijk te berekenen en strekken veel verder
dan de kale kostprijs van een liter melk, een dozijn scharreleieren of een mud
eigenheimers. Daarbij dienen immers ook de nooit in de beschouwingen betrokken
kosten voor biotisch- en abiotisch molest van onze buitengebieden betrokken te
worden.

Al meer dan 40 jaar geleden deed Dr. Roeffie Hueting vanuit het CBS pogingen om
overheid en samenleving ervan te doordringen dat een ouderwets polder- en
dijkenlandschap met al wat daarin aan natuurlijk leven aanwezig was, een enorm
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde.

In destijds spraakmakende rapporten en artikelen publiceerde deze visionaire econoom
zijn zienswijzen en overtuigingen, die wonderwel naadloos aansloten bij de bevindingen
en waarschuwingen van de Club van Rome en de Stichting Natuur en Milieu.
Dat was echter tegen het zere been van vooruitgangsstrevers, die achterlijk genoeg
vooral in de als behoudend en kortzichtig bekend staande confessionele gelederen van
politiek en samenleving te vinden zijn.
Deze stromingen, die zichzelf graag etaleren als ‘Rentmeesters van Gods schepping’,
zagen er geen been in om alles wat volgens de “Leer van God” een waarachtige waarde
bezit en dat voor huidige en toekomstige generaties van levensbelang is, tot op het bot
uit te mergelen en te verwoesten. De gelovige mens is bij leven immers overal boven
verheven. Vandaar dat eeuwige hellevuur als uitsmijter!

Want men weigert nu al een mensenleven lang om rekening te houden met iets wat door
henzelf als “de Schepping” wordt omschreven, maar wat natuurlijk niet anders is dan het
ragfijne product van miljoenen jaren evolutionaire ontwikkeling. Ook dat snapt een
vrijzinnig geboren kind.
Dit adembenemende meesterwerk van Moeder Natuur, waarmee de EO avond aan
avond propaganda maakt, is gedurende de afgelopen halve eeuw in ons land op een
meer dan schandelijke wijze kapot gemaakt, uitgebeend of zelfs volkomen vermoord
door het niets en niemand ontziende agromonster.

Tot in de jaren ’70 was bijvoorbeeld de veldleeuwerik de meest algemene broedvogel in onze
open agrarische buitengebieden. Dankzij de niets onziende schaalvergroting en intensivering
is dit fantastische sierraad nu vrijwel overal in ons land uitgestorven of uitermate zeldzaam
geworden.
Datzelfde geldt ook voor de grutto, de patrijs, de graspieper, het kneutje en tientallen andere
vogelsoorten die tot in de jaren ’80 en ‘90 niet weg te denken waren uit onze weide- en
akkerlandschappen.
Ook soorten als de kievit, de spreeuw en de ringmus zijn op veel plaatsen alarmerend schaars
geworden en zelfs de boerenzwaluw en de huismus krijgen het almaar moeilijker omdat de
moderne boerderijen, stallen en loodsen nauwelijks nog nestelgelegenheid bieden.
Boeren streken intussen miljarden guldens en euro’s aan natuursubsidies op, terwijl het gros
van hen er niets voor heeft gelaten en botweg volhardde in het wegwalsen van alles wat in
hun ogen de vooruitgang belemmerde.
Beek- en rivierdalen, oeverlanden, kwelders, veenweidegebieden, stroomruggen, komklei- en
zeekleipolders, overslaggronden, hoogveenrelicten, slagenlandschappen, stuwwallen,
dekzandgebieden, esdorp- en markenstructuren en nieuw gewonnen polderland: het totale
Nederlandse landschap viel vanaf de Kobbeduinen op Schiermonnikoog tot aan het Zwin bij
Cadzand ten prooi aan tekentafelinrichters en cultuurbarbaren zonder zelfs maar het geringste
ecologische- en cultuurhistorische besef.

Hoewel ook hiervoor al tientallen jaren werd gewaarschuwd, heeft pas in 2013 de Raad voor
de Leefomgeving en Infrastructuur als adviserend lichaam er op gewezen, dat de vele
honderden miljoenen Florijnen aan gemeenschapsgelden die er zijn besteedt aan het
zogenaamde Agrarische Natuurbeheer, tot niets hebben geleidt en in een bodemloze
agrarische put zijn gegooid.
De vogelsoorten die zojuist werden genoemd staan model voor een onafzienbare lijst van
meer of minder bekende levensvormen, die dankzij de almaar voortwalsende agromoloch
vanaf de jaren ’60 ons amper 34.000 km2 krappe grondoppervlak, waarop almaar meer
inwoners een menswaardig leven moeten kunnen leiden, deden veranderen in een kraak- en
smaakloze raaigras-, maϊs- en veevoergranenwoestijn.
Waar bleef de bonte weide van Jac P Thijsse, waarin een keur aan plantensoorten de primaire
levensvoorwaarden boden voor talloze andere levensvormen die thans in ons land nagenoeg
geheel of al jarenlang volkomen verdwenen zijn?

“Waardeloze rotzooi”volgens boeren, die zich uitsluitend lieten en laten adviseren door en
vanuit het agro-industriële machtsbolwerk. Wetenschappers zoals Doctor Roeffie Hueting en
zijn volgelingen kunnen echter naadloos voorrekenen, welk een immense waarde die
zogenaamde ‘rotzooi’ vertegenwordigde.
Zoals zij ook prijskaartjes kunnen hangen aan de oude cultuurlandschappen en hun unieke
verschijningsvormen, die zonder slag of stoot zijn opgeofferd aan de onbeteugelbare drang,
om van ons ganse land een smaak- en kraakloze steriele en naar drijfmest, roundup en
imidacloprid walmende eenheidsworst te maken.

Het eerstgenoemde goedje heeft inmiddels onze grondwatervoorraden al op verontrustend
veel plaatsen in ernstige mate verontreinigd en sanering daarvan is zowel in fysieke als in
materiële zin onmogelijk. Stront in je drinkwater: tel uit je verlies!
De tweede substantie wordt massaal gespoeid om te voorkomen dat pas enkele jaren geleden
ingezaaide raaigrasweiden een permanente en dus stabiele zode kunnen vormen. Dit is
immers slecht voor de omzet van de zaadveredelende industrie.
Round up wordt ook op ongehoorde schaal in het openbaar groen en op straten, pleinen en
trottoirs gebruikt, heeft een langdurige werking, is zeer toxisch en stapelt zich op in het
menselijk lichaam waar het tot het ontstaan van kanker kan leiden.
Net als drijfmest is ook round up door het ongecontroleerde en onoordeelkundige gebruik
ervan niet meer weg te denken uit onze landelijke en urbane milieus en draagt door uit- en
afspoeling in combinatie met een lange werkingtijd in sterke mate bij aan de vervuiling van
ons oppervlaktewater, dat linksom of rechtsom ook weer als drinkwater wordt gebruikt.
Opnieuw dus: tel uit je verlies!

Sinds de uitvindingen en toelating van neonicotinoiden en het massale gebruik van
Imidacloprid in de land-, tuinbouw, bloemen-, boom- en heesterteelt blijken honingbijen en
talloze andere bloembezoekende en dus bestuivende vliesvleugeligen wereldwijd uit te
sterven.
Dit hoogpersistente middel wordt opgenomen in de sapstroom van de plant en blijft daar
jarenlang werkzaam aanwezig. Het is dermate toxisch, dat een enkel spoeidruppeltje tot
aantoonbare contaminatie van een gehele sloot, poldervaart of wetering kan leiden. Zo valt
dus niet te voorkomen dat het andermaal ook ons drinkwater verontreinigt. En dan hebben we
het dus nog maar alleen over ons drinkwater!

Want de uitstoot van allerhande verontreinigende residuen die op het conto van het agroindustriële complex moeten worden geschreven en die naast de bodem en het grond- en
oppervlaktewater ook de luchtkwaliteit in ernstige mate aantasten, liegen er ook niet bepaald
om.
Dan gaat het niet in de eerste plaats om de vaak onverdraaglijke stank die vanuit fokkerijen en
mestopslagplaatsen de omwonenden in de wijde omgeving een belangrijk deel van hun
levensvreugde ontneemt. Ook de uitstootemissies van fijnstof, ammoniak, CO2, fosfaat en
stikstof vanuit de agrarische sector liegen er niet om.

Terugdenkend aan het vak bemestingsleer uit zijn jonge jaren vraagt Spotvogel zich dikwijls
af, waarom boeren zo verslaafd zijn aan genetisch verrotzooit raaigras en in plaats daarvan
niet veel meer vlinderbloemigen gebruiken als ruwvoer voor het melk- en vleesvee.
Daar kan natuurlijk veel minder drijfmest op worden gedumpt en daarin schuilt immers juist
het grote probleem dat die overbemesting veroorzaakt in de kwaliteit van onze levenslucht,
bodemcontaminatie en grondwatervoorraden.

Alle rede en redelijkheid zijn al tientallen jaren volkomen zoek in ons nationale agrarische
metier en men heeft zich daarbij met handen en voeten overgeleverd aan de bancaire
financiers, de veevoeder- en meststoffenindustrie, de farmacie en natuurlijk aan de Retail en
de grootwinkelketens.
Zélf produceert men onvoorstelbare hoeveelheden dierlijke mest en urine die na iedere
maaironde of gewasoogst moeten worden uitgereden omdat anders de opslagcapaciteit tekort
gaat schieten. Was mest vroeger een weldaad, dankzij de altijd veel te schrokkerige
agromoloch is het een gesel geworden.
Na iedere fikse regenbui spoelen er immers in het groeiseizoen landsbreed onvoorstelbare
hoeveelheden vers uitgereden drijfmest via greppels en drainagepijpen in de poldersloten en
vernietigen daar niet zelden hele aquatische ecosystemen.

Doordat de poldersloten afvloeien naar hoofdwatergangen die uiteindelijk uitmonden in
beken, rivieren, kanalen en andere oppervlaktewateren, heeft die vermesting vérstrekkende
gevolgen voor de integrale waterkwaliteit, vaak met omvangrijke groei van Blauwalg en flap
tot gevolg.
Dit doet alle inspanningen van waterbeheerders zoals rijks-, provinciale- en gemeentelijke
overheden, polderdistricten, waterschappen, hoogheemraadschappen en recreatieschappen
vaak volkomen of grotendeels teniet.
Nog afgezien van de directe doch moeilijk financieel te kwantificeren schade aan het
aquatische ecosysteem als geheel en aan kwetsbare watervegetaties en macrofauna, levert dit
op jaarbasis landelijk ook enorme materiële en immateriële onkostenposten op. Maar als dat
niet wordt gekwantificeerd en geregistreerd dan kan natuurlijk niemand er wat mee.

Omdat Blauwalg en flap alleen gedijen bij warm weer treft dit vooral ook de recreatieve
sector en veroorzaakt daardoor landelijke een gigantische megaschade. Niet alleen vanwege
het afsluiten van recreatiegebieden en de directe schade aan natuur en ecosysteem, maar
vooral ook omdat de rotzooi moet worden opgeruimd. Met dank aan de nooit daarop
aangepakte vermesters van ons oppervlaktewater!
Het doet Spotvogel dan ook ieder jaar weer onwezenlijk aan om vanuit Den Haag de volstrekt
krankjorume lofzang te moeten aan horen over de prachtige omzetcijfers die de Nederlandse
agrarische sector weet te boeken.
Jawel, amme hoela!
Als je nooit kijkt naar de megalomane gigaschade die dat boerengerotzooi jaar na jaar - en dat
nu al ruim een halve eeuw - aanricht en stelselmatig de blik alleen maar gericht houdt op kale
omzetgetallen, dan komt daar inderdaad een schitterend Ruttesiaans cijfer uit. Daarom dus
een goede raad voor Sharon Dijksma aan het eind van alweer een ziekmakend agrarisch jaar.
Beste Sharon, duik eens in de al wat oudere rapportages van milieueconomen van uw eigen
CBS en in de moderne bespiegelingen van onderzoekers zoals Tom Bade en zijn Bureau
Triple E. En zet daartegen dan die zogenaamd zuivere miljardenomzet van de Nederlandse
boeren en tuinders uit.
Bij een correcte berekening van kosten en baten zal dan namelijk exact blijken waarvoor al
tientallen jaren geleden werd gewaarschuwd, maar dat angstvallig via de valse roeptoeters van
het Landbouw Economisch Instituut, LTO en ZLTO kon worden verhuld.
De Nederlandse land-, tuinbouw en veehouderij is al jarenlang een dead duck, die slechts
drijvend gehouden kan worden door de megaschadeposten consequent en categorisch buiten
beeld te manoeuvreren. Maar die schadeposten zijn er wel degelijk en worden jaar na jaar
opgehoest door de Nederlandse samenleving!
Zelfs tot in de kern van de economische superkurk waarop onze natie drijft, Luchthaven
Schiphol, heeft het agrorot zich ingevreten door bot eigenbelang boven de vliegveiligheid
voor miljoenen mensen en de enorme belangen van de Vaderlandse economie te stellen.

In ruil voor die leugens mogen onze wilde ganzen als afval worden mishandeld en als
ongedierte afgemaakt in de gereformeerde gaskamers van ingehuurde barbaren.

Zo’n sector verdient het absoluut niet om gelauwerd en gepamperd te worden, maar dient
ongezouten billenkoek te krijgen van juf Dijksma. Want er zijn in ons land minder
boerenbedrijven dan de gemiddelde plattelandsgemeente aan inwonertal telt.
Maar die paar handenvolk boeren hebben wél het complete erfgoed van 17 miljoen
landgenoten verwoest en gaan daar dag en nacht onvermoeibaar mee door. Van compleet
zieke verhoudingen gesproken!
Hiermee is eigenlijk wel gezegd wat Spotvogel bij het eind van dit bewogen jaar op zijn lever
heeft.
Natuurlijk vallen er over dit misselijkmakende onderwerp nog boekdelen te vullen, maar zelfs
taaie kost wordt wellicht wat smakelijker als het in hapklare brokken wordt aangereikt.
En het jaar is nog niet ten einde.
Tot hier dus en straks verder.

Agro - BV nederland

Een dead duck in zijn eigen shit

Je moet maar trots ziJn op zo’n sector!

