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Politica Haga loopt
bij de boer
stage bi
boe
er
ATZE JAN DE VRIES

ALDE LEIE - Politica Anja Haga besteedt de herfstvakantie aan werken bij de boer. Beeld en werkelijkheid lopen niet altijd parallel.
Ze bezoekt vier bedrijven, wil meehelpen waar dat kan, maar beseft na
drie bezoeken dat het werk vaak inzicht en vaardigheden vergt die een
buitenstaander niet heeft. ,,It is fral
goed lústerjen’’, zegt ze.
Het statenlid van de ChristenUnie
wil van de boeren horen of de provinciale politiek op de goede weg is.
,,Waar zou de provincie zich juist
meer mee moeten bemoeien, en
waar minder?’’, wil ze weten.
Jan Pollema uit Oude Leije somt
thuis aan de keukentafel moeiteloos
drie punten op die de provincie aangaan. Hij merkt bijvoorbeeld dat de
gans oprukt. ,,Yn it ferline hiene wy
der gjin lêst fan, mar der komme
hieltyd mear. Foar ús falt de skea
noch ta, mar tichter by de seedyk
binne der bedriuwen dy kinne hast
gjin tarwe mear ferbouwe.’’

Zelf runt hij met echtgenote Pietie
een gemengd bedrijf: akkerbouw en
kuikenmesterij. Waar boeren met
grasland al last hebben van grazende
ganzen, geldt voor akkerbouwers
ook nog eens dat kostbare gewassen
schade oplopen. ,,De provinsje hat
hjir mar in bytsje ynfloed’’, zegt Haga. Dat geldt vindt zij ook op het terrein van de ruimtelijke ordening,
waar de provincie relatief veel in de
melk te brokkelen heeft. Als de kaders eenmaal zijn vastgesteld, zijn
het gemeentelijke bestemmingsplannen waar boeren vooral mee te
maken hebben. Pollema is daar ook
al eens op gestuit.

De boeren vinden
het maar niks dat
er geen turbine
op het erf mag

Anja Hage tussen de kuikens van Jan en Pietie Pollema in Alde Leie.

De familie hoopt op een aanpassing van het provinciale windmolenbeleid. De Pollema’s vinden het
maar niks dat ze op hun eigen erf
geen turbine mogen plaatsen.
Haga: ,,Fan oare boeren hear ik itselde. Se begjinne allegearre oer de
wynenerzjy. Dat hie ik net ferwachte.’’ Voor de bedrijven is een molen
een welkome economische versterking. De landschapsontsiering nemen ze op de koop toe.
De overheid (Europees, landelijk,
provinciaal, gemeentelijk) maakt
het leven er niet eenvoudiger op,
vinden de Pollema’s. Natuurbeheer?
Dat hoeft de politiek heus niet dicht
te regelen, weet Haga nu. ,,Jou boeren de frijheid om it sels yn te foljen.’’
Pietie Pollema moet liefst bij drie
instanties een melding doen als er
weer een lading kuikens de deur uit
is. ,,Dat moat dochs ek yn ien kear
kinne? Ik tink dat wy mei ús bedriuw
in soad amtners oan it wurk hâlde.
Wat dat oanbelanget fertsjinje wy
eins ek wol in bydrage út it Nuonjild.’’
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