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Kees Bakker met kleinzoon Jelte op het gras. Foto: Simon Bleeker

Boer in Terkaple heeft
nog wél gras
:

Melkveehouder Bakker nam
als een van de weinigen
preventieve maatregelen
Goos Bies

Terkaple | Op tijd muizen bestrijden
lijkt te helpen. Dat ervaart melkveehouder Kees Bakker uit Terkaple. Begin november heeft hij met een
sleepslang dertig hectare grond onder water gezet. Drie loonwerkers die
erachteraan liepen hebben duizenden muizen doodgestoken. ,,We zijn
een week aan het werk geweest, en
het lijkt te werken. Mijn grond is nu
nog groen, terwijl het aan de overkant van de weg allemaal bruin is.”
Bakker vertelde er vrijdagavond
over op een bijeenkomst voor melkveehouders. Die draaide om de vraag
wat te doen tegen de vraatschade
door muizen. Melkveehouders lopen
er tien- tot honderdduizenden euro’s
schade door op, onder meer omdat ze
opnieuw grasland moeten inzaaien,
dat als voer dient voor hun vee.
Bakker, die 130 koeien heeft, is
een van de weinige veehouders die
preventief gehandeld heeft. ,,Veel andere boeren hikten tegen de kosten
aan, het kostte me wel vierhonderd
euro per hectare, dus 12.000 euro en
mijn familie was er niet blij mee.
Maar als je alles opnieuw moet inzaaien ben je met de andere kosten

erbij zo drieduizend euro per hectare
kwijt.”
De veldmuizenplaag diende zich
in Zuidwest-Fryslân in de zomer al
aan, maar bij Bakker was daar toen
nog niets van te merken, ook in september nog niet. ,,Toen ik de laatste
snee gras eraf haalde, was er nog
niets aan de hand. Eind oktober bespeurde ik ineens allemaal gaten in
het land, vanaf de weg zag je dat niet.
Ik dacht: het is nu nog droog, ik kan
nu nog met een tractor het land op
om die muizen te bestrijden.”
Het land alleen onder water zetten, heeft overigens geen zin, ondervond Bakker. ,,Het was eerst niet de
bedoeling ze dood te slaan, maar ze

Voorheen had ik een
hekel aan ganzen.
Nu ben ik blij als ik
ze zie, want dan is
er nog gras

verzuipen niet.” Zijn methode lijkt te
werken. Onderzoekinstituut Alterra
maakte meteen een afspraak om de
situatie ter plekke te komen bekijken. ,,Voorheen had ik een hekel aan
ganzen. Nu ben ik blij als ik ze zie,
want dan is er nog gras. Om me heen
zijn percelen waar helemaal niks
meer groeit, rond Snikzwaag is het
helemaal bruin.”
Melkveehouders die schade ondervinden van de veldmuizen kunnen die kosteloos laten taxeren door
het Faunafonds, mits ze zich uiterlijk
morgen bij de provincie of LTO melden. Van een schadevergoeding is
nog geen sprake. Provinciale politici
als ChristenUnie-Statenlid Anja Haga
en CDA-lijsttrekker Sander de Rouwe
willen dat de provincie in elk geval de
schrijnendste gevallen ondersteunt.
,,Maar dan moet het rijk óók over de
brug komen”, vinden ze. Tot nu toe
wijzen rijk en provincie naar elkaar.
In Den Haag zouden alle betrokken
partijen - waaronder ook de provincie, de Rabobank, Achmea en de boeren zelf – ver zijn met het bereiken
van een akkoord over hulp.
Bakker vindt dat boeren die preventieve maatregelen hebben getroffen, zoals hij, dan ook in aanmerking
voor een vergoeding zouden moeten
komen. ,,Ik wilde er eigenlijk niet
over zeuren, want ik ben al lang blij
dat ik mijn schade heb kunnen beperken. Maar het voelt een beetje alsof je daar nu voor gestraft wordt.”

