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Boeren: ton schade per
bedrijf door muizen
: Actiedag Muizenschade trekt

vijfhonderd betrokkenen en
belangstellenden

Pieter Atsma

Heerenveen | Het signaal is duide-
lijk: de politiek moet in actie komen
om de gevolgen van de muizenplaag
in Zuidwest-Fryslân te beperken. De
schadepost van gemiddeld 100.000
euro per boerenbedrijf zal voor de
meeste boeren lastig bijeen te bren-
gen zijn en sommigen zullen er zelfs
door failliet gaan.

Dat zegt Jacob van der Wal uit In-
dijk, een van de initiatiefnemers van
de Actiedag Muizenschade die giste-
ren in Heerenveen werd gehouden.

Die 100.000 euro is de optelsom
van onder meer de kosten van gras-
landherstel en gemiste voeropbreng-
sten. ,,Vorig jaar heb ikmaar 2,5 snee
van het land kunnen halen in plaats
van vijf”, vertelt Van derWal. ,,En dit
jaar kan ik de eerste twee sneeën ook
al vergeten. De opbrengst van een
jaar is dus al weg.”

Ook nieuwe regels omtrent het
uitrijden van mest spelen in het na-
deel van de boeren. De toegestane
hoeveelheid per boer is afhankelijk
van de grasproductie van de laatste
drie jaar. Boeren vrezen dat ze hun
mest straks niet kwijt kunnen en dat
voor veel geldmoeten latenafvoeren.

Op de bijeenkomst lieten enkele
boeren weten dat ze de financiële ge-

volgen van demuizenplaag niet kun-
nen dragen. ,,Ik heb het uitgerekend
en kom ver boven de twee ton uit”,
zei bijvoorbeeld Arie van Vliet uit
Jirnsum. ,,Ik ben nu drie jaar melk-
veehouder. Dat ga ik niet trekken.”

Volgens Van der Wal kunnen de
gevolgen vooral groot zijn voor jonge
boeren die schulden zijn aangegaan
om het bedrijf over te nemen.

De actiegroep pleit voor een com-
pensatieregeling, maar van de aan-
wezige politici wilden alleen de Sta-

De schade komt
voor mij ver boven
de twee ton uit. Dat
ga ik niet trekken

tenleden Anja Haga (ChristenUnie)
en Fernande Teernstra (CDA) zeggen
dat de situatie zo uitzonderlijk is dat
er niet alleen sprake is van onderne-
mersrisico. Dat zou betekenen dat er
een schadefonds opgericht moet
worden. FNP-gedeputeerde en -lijst-
trekker Johannes Kramer hield zich
op de vlakte, evenals Europarlemen-
tariër JanHuitema (VVD) en Statenlid
Douwe Hoogland (PvdA).

De muizen knagen de wortels van
gras af en graven lange gangen. Dui-
zenden hectares in Zuidwest-Fryslân
liggen er inmiddels kaal bij en zullen
voorlopigweiniggras opleveren. Boe-
renhebben inmiddels schadegemeld
op zo’n 35.000hectare, variërend van
lichte schade tot stukken grond die
kaal zijn. Sommige boeren probeer-
den het gras al opnieuw in te zaaien,
maar ook dat nieuwe gras is in veel
gevallen alweer afgevreten.

Een oplossing voor de muizen-
plaag is er nog niet. Sommige boeren
pleiten voor een tijdelijke verhoging
van de waterstand, maar de vraag is
of dat praktisch haalbaar is door de
relatief grote hoogteverschillen op
veel stukken boerenland. Bovendien
is de kans groot dat de muizen tijde-
lijk vertrekken maar later weer te-
rugkomen.

Verschillende politici gaven aan
dat er een goed onderzoek moet ko-
men naar de gevolgen van en moge-
lijke oplossingen voor de muizen-
plaag. Initiatiefnemer Van der Wal
noemdehet ,,jammer" dat er geenen-
kel Tweede Kamerlid aanwezig was
op de bijeenkomst. Boeren zijn bij
veel compenserende maatregelen
namelijk afhankelijk van het rijk.
CDA-Kamerlid Sander de Rouwe
sprak de boeren nog wel toe in een
filmpje, dat werd vertoond op een
groot scherm.

Van der Wal zei dat verschillende
Kamerleden wel hebben aangegeven
dat ze de komende tijd alsnog langs
willen komen.
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