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Anneke en Pieter Kuijer met de prijzen van De Gooi- en Eemlander van het jaar.

STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

Een prijs als eerbetoon aan boeren
Pieter Kuijer Gooien Eemlander van
het jaar 2019

Wim Wegman

w.wegman@mediahuis.nl

Soest n Het duurt niet heel lang,
of het gesprek met Pieter Kuijer gaat
over de boerenacties. Niet vreemd,
want De Gooi- en Eemlander van het
jaar 2019 heeft zijn grote overwinning aan de steun van zijn collega’s
en hun sympathisanten te danken.
,,Ik zie dit als een ode aan de boeren!’’, benadrukt hij een paar keer.
Hij droomt van mooie, nieuwe ontwikkelingen, maar er zitten hem
ook een paar dingen dwars.
Eerst even de uitslag van de verkiezing. Om het tot de top 3 te beperken: Johan Verheij, het creatief
brein achter de Huizer Theaterroute, haalde met 302 stemmen ruim
het podium. De Hilversumse natuurbeschermer en luis in de pels
Jelle Harder trok maar liefst 925
stemmen. In andere jaren was dat
meer dan genoeg om de titel, de
cartoon van Frank Muntjewerf, het
beeldje van de krantenlezer en een
geldbedrag van 400 euro te krijgen. Maar dit jaar deed de Soester
boer Pieter Kuijer mee, en die bleek
een klasse apart. Vooral in de eindsprint.

Boerenkool
De eerste weken van de verkiezing
wisselden Kuijer en Harder een
aantal keren van plek, maar in de
laatste week knalde de Soester zo
ongeveer naar een andere dimensie, vooral na enkele oproepen op
boerenplatforms. Woensdag, bij
het sluiten van de stembus, stond
Kuijer op 3648 stemmen, twee
derde van alle uitgebrachte 5512
stemmen.
Waar Jelle Harder en Johan Verheij vooral steunbetuigingen uit
hun woonplaats en omliggende
gemeenten kregen, kwamen die
voor Kuijer uit het hele land, tot

zijn, dat mijn zoons straks het
boerenbedrijf runnen en dat ik met
een soort elektrisch Picnic-wagentje de spullen bij de mensen aan
huis breng. Ik zeg niet dat we
morgen beginnen, maar je moet
blijven dromen van dit soort dingen.’’

Boerenacties

De cartoon die tekenaar Frank Muntjewerf van Kuijer maakte.

aan Heerenveen, Lutjewinkel en
Valkenburg aan toe. Wat op zichzelf prima is, niets in de voorwaarden verbiedt een landelijke steun.
Toch was er ook heel veel lokale
steun voor de Soester. Daar hebben
Pieter Kuijer en zijn vrouw Anneke
ook flink hun best voor gedaan.
,,In de week dat de stemming
begon hebben we bijvoorbeeld
honderd verse boerenkoolstronken
naar de voedselbank gebracht. Was
het toeval dat we net op dat moment langskwamen? Neuh...’’,
lacht Anneke. En Pieter: ,,Het
bericht dat we daarover op onze
Facebookpagina hadden gezet, is
meer 600 keer gedeeld!Ik was
verrast dat ik was genomineerd,
maar als ik dan meedoe, wil ik wel
winnen, haha.’’
De Soester kreeg de nominatie
voor zijn inspanningen om boeren
en burgers te verbinden, onder
meer met de Lammetjesdagen die
het gezin jaarlijks houden. Kuijer
is verder actief om de biodiversiteit
in Soest en omgeving te verbeteren. Hij nam het initiatief om

Soesters een kavel te laten adopteren op de Soester Eng, waarna hij
met het ingezamelde geld langs de
akkerranden speciale bloemenmengsels zaaide om vogels, bijen
en vlinders te trekken. Last but not
least heeft hij de Soester knol, een
vergeten groente die hij bij toeval
terugvond, weer op de kaart gezet.

Picnic-wagentjes
Daar blijft het wat Kuijer betreft
niet bij. ,,Ik heb een boerenbedrijf
met 55 koeien. Dat is te weinig om
ook mijn zoons op de lange duur
een toekomst te geven. Je moet er
dingen naast doen.’’ Dit jaar wil hij
op de Eng samen met Amerpoort
een groentetuin beginnen waarop
wij groenten verbouwen voor Soesters. ,,We dachten nu aan 30, tot 40
deelnemers, en dat zat meteen vol.
Volgend jaar laten we er dan weer
20 of 30 mensen bij. Langzaam
uitbreiden en niet te snel groeien,
daar geloof ik in.’’
Een bezorgdienst voor verse
boerenproducten in de regio ziet
hij ook wel zitten. ,,Dat zou mooi

Kuijer was actief tijdens de boerenacties, de afgelopen maanden.
Daarbij was hij niet tevreden met
hoe sommige media de zaak versloegen. ,,Ik werd op het Mediapark ’s ochtends live geïnterviewd
door de NOS. Dat interview werd
een paar keer herhaald, maar telkens werd er een onwelgevallig
stukje uitgeknipt. Dat is toch niet
goed?’’
Hij vindt dat er een scheef beeld
is ontstaan over boeren en dat gaat
hem zeer aan het hart. ,,De meeste
stikstof die boerenbedrijven uitstoten, wordt ter plekke weer opgenomen door de gewassen die wij telen
of de planten die we zaaien. Wist je
trouwens dat wij ook vuilverwerkers zijn? Als er geen boeren meer
zouden zijn, zouden we met een
gigantische berg afval zitten. Het
gebruikte gerst in de bierbrouwerij
bijvoorbeeld is ideaal veevoer. En
iedereen heeft het maar voortdurend over de soja die we onze koeien geven, maar dat zijn de restproducten van de sojateelt. Maar daar
hoor je nooit wat over. Eigenlijk is
elke boer al een kringloop-boer. Er
gebeurt heel veel op dat gebied, en
natuurlijk kunnen er dingen beter,
maar geef ons de tijd.’’

Raadslid Arie Mastenbroek van het
CDA Gooise Meren vindt dat het college nu met verkeerde maatregelen
de zaak probeert te reguleren. ,,De
Mariahoeveweg heeft geen fietspad
en is al jaren een weg die is verboden
voor fietsers en bromfietsers. Nu
wordt daar de snelheid verlaagd van
80 naat 50 kilometer per uur’’, verwijst Mastenbroek naar het besluit
dat het college eind vorig jaar heeft
genomen. ,,Ongewild verleidt het
college met dit besluit fietsers en
bromfietsers om nog meer gebruik
te maken van de Mariahoeveweg om
de McDonalds te bereiken. Kennelijk gaan we het dus gedogen.’’
Enigszins lacherig verwees hij
naar de - in zijn ogen halfslachtige oplossing waar nu voor is gekozen.
,,Een hek bij de slagboom en extra
attentieborden aan de Mariahoeveweg?! Het hek stelt niets voor. In
plaats van aan de rechterkant, gaan
de fietsers en voetgangers en nu
links langs. Je kunt er net zo goed
fietsrekken neerzetten. En die gele
bordjes hebben ook niet echt een afschrikkingseffect.’’
In een fel betoog bepleitte Mastenbroek een adequate oplossing.
,,In mijn ogen zijn er drie oplossingen. Of we creëren een oplossing
voor een situatie waar fietsers en
bromfietsers wel over de Mariahoeveweg mogen rijden, of de aanleg
van een separaat fietspad, of een
voorziening waarbij het gewoonweg onmogelijk is dat fietsers,
bromfietsers, maar ook voetgangers
zich via de calamiteitentoegang van
of naar de verzorgingsplaats kunnen.’’
De Mariahoeveweg leent zich nu
niet voor een vrijliggend fietspad.
,,Dat kan pas over een jaar of twee
als de weg wordt verlegd.’’ De beste
oplossing is wat Mastenbroek be-

Een simpel hekje rechts houdt niemand tegen ...

De onderzoekers van de Wageningen Universiteit bejubelden het.
En die hebben er natuurlijk verstand van. Maar mij viel het eerlijk
gezegd een beetje tegen. De witte zeehond die van de week werd
vrijgelaten na een tijdje kost en inwoning bij Ecomare op Texel
zwom direct een rondje om het eiland. Hij is in topconditie, aldus
de onderzoekers. Nou zou een rondje om Texel zwemmen mijn
dood worden, zelfs als ik een week de tijd kreeg, maar toch... Een
rondje om het eiland? Voor een zeehond? Ik vond het teleurstellend, dacht eerder een rondje Schiermonnikoog. En terug.
Nou ja: die witte zeehond moet natuurlijk weer even wennen
aan het ruime sop, na een paar maanden in zo’n tobbe bij Ecomare.
Snow White wordt de zeehond genoemd. Typisch dat wij mensen
zo’n wild dier een naam moeten geven. En dan uiteraard hip in ’t
Engels, want Sneeuwwitje bekt toch wat minder. Kijkend naar de
foto’s van dat beest (die ogen!) zou ik toch een andere naam gekozen hebben. Son of Satan, vanwege die woeste blik? Red Devil?
Want dat beest is helemaal niet wit, eerder rood/roze. Hoe zou zo’n
afwijkend dier liggen in de zeehondenkolonie? Het is een paar
meter onder water natuurlijk altijd een beetje donker. Je schrikt je
als normale zeehond toch te barsten als er dan ineens zo’n albino
met lichtgevende ogen naast je opduikt? De witte zeehond kan
gevolgd worden omdat-ie een flinke zender meedraagt. Jammer
dat de andere zeehonden niet zo’n ding hebben. Goed kans dat je
dan een hele serie ’bliepjes’ richting het oosten zag gaan. Allemaal
gewone zeehonden die subiet een rondje Schiermonnikoog gaan
doen. Van de schrik.
FOTO’S ARIE MASTENBROEK

Beschermd wonen BEL:
jongeren gaan meebetalen
Ronald Frisart

Eemnes n Jongeren tot en met 23
jaar uit de BEL-gemeenten die ’beschermd wonen’, moeten daarvoor
voortaan een eigen bijdrage betalen.

Dan ga je er gewoon aan de linkerkant langs.

treft het effectief afsluiten van de calamiteitenweg. ,,Zet aan weerszijden een hek met scherpe punten
neer en sluit het af met een echt hek,
wat alleen met een responder door
de hulpdiensten kan worden geopend.’’
Mastenbroek kreeg voor zijn verhaal bijval van vooral Elisa Nuij van
50Plus. ,,Het maakt voor het letsel
van een fietser niet heel veel uit of je
nou met 50 of met 80 kilometer per
uur wordt aangereden. Het blijft ellendig. De McDonalds gaat maar

met pendelbusjes heen en weer rijden om personeel te halen en te
brengen’’, stipte zij nog een ander
publiek aan dat momenteel illegaal
van de calamiteitenweg gebruik
maakt.
Wethouder Nico Schimmel gaf
aan met alle betrokkenen in gesprek
te zijn. ,,Het klopt dat het nog steeds
een onveilige situatie is’’, erkende
hij wel. Hij is vooralsnog niet van
plan het verkeersbesluit terug te
draaien. Daar valt pas over te praten
als er een goede oplossing is.

Make-over voor Jumbo aan
Stephensonlaan Hilversum
Van onze verslaggever

Hilversum n Supermarkt Jumbo
aan de Stephensonlaan in Hilversum ondergaat momenteel een ingrijpende metamorfose, waardoor
de winkel sinds deze week is gesloten. Op 12 februari om 9.00 uur
opent de hernieuwde supermarkt
zijn deuren weer.
Om daar een feestelijk tintje aan te
geven ligt op de dag van de herope-

n m.visser@mediahuis.nl

Son of Satan

Muiden n De nieuwe McDonalds bij De Hackelaar in Muiden
zorgt voor gevaarlijke situaties
op de Mariahoeveweg. Vooral
jeugdige fietsers en bromfietsers
rijden via deze straat naar de calamiteitenweg om zo bij de verzorgingsplaats een hamburger te
halen.
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ning voor de eerste 150 klanten een
bos bloemen klaar. Wie tussen 12 en
16 februari voor 25 euro of meer
boodschappen doet in de verbouwde zaak krijgt een appeltaart cadeau.
Tijdens de verbouwing kunnen
klanten terecht bij de Jumbo aan de
Larenseweg 155, of online boodschappen bestellen op jumbo.com.
Volgens ondernemers Carl van Dam
en Sipke Schoonhoven van de Jumbo hebben klanten na de verbou-

wing een nog grotere keuze uit een
gevarieerd assortiment. Zo komt er
een zogeheten versplein met dagverse producten als groente, fruit,
vleeswaren, brood en (buitenlandse)
kazen. Medewerkers bereiden in de
winkel pizza’s om thuis af te bakken, er zijn kant en klare broodjes
warme grillworst verkrijgbaar en er
komt een PostNL-punt in de winkel.
De verbouwde supermarkt telt
bijna 1100 vierkante meter vloeroppervlakte.

Dat blijkt uit aanpassingen in de
verordeningen sociaal domein 2018
die de colleges van Blaricum, Eemnes en Laren willen doorvoeren. Elk
van de drie nauw samenwerkende
gemeenten heeft een eigen verordening, maar die zijn wel identiek en
de aanpassingen zijn dat ook. Een
raadscommissie in Laren had tegen
de wijzigingen donderdagavond
geen bezwaar.
In het voorstel aan hun aden
schrijven de drie colleges waarom ze
vinden dat ook jongeren moeten
meebetalen aan beschermd wonen.
,,Ons uitgangspunt is dat het normaal is dat mensen bijdragen aan
hun huisvestingskosten indien zij
daarvoor de middelen hebben.’’
Bij de vorige aanpassing van de
verordening was opgeschreven dat
jongeren tot en met 23 jaar voor alle
’maatwerkvoorzieningen’ zijn vrij-

advertentie

gesteld van een eigen bijdrage. Kennelijk onbedoeld hoefden deze jongeren dus ook geen eigen bijdrage te
betalen voor (beschermd) wonen.
Mensen met een minimuminkomen geheel vrijstellen van eigen bijdragen voor voorzieningen in het
sociaal domein willen de drie colleges niet. Ze wijzen erop dat de zogeheten ’hardheidsclausule’ geregeld
wordt toegepast bij mensen met
schuldenproblemen. Die hoeven
dan geen eigen bijdrage te betalen.
Ook noteren de colleges dat mensen
die zorg mijden geen abonnementgeld hoeven te betalen voor bepaalde voorzieningen als betaling van
dat tarief ertoe kan leiden dat ze
maatschappelijk uitvallen.
De Adviesraad Sociaal Domein
van de HBEL-gemeenten (de BEL
plus Huizen) zou toch graag zien
dat nog eens wordt bekeken of het
toch mogelijk is minima vrij te stellen van het abonnementtarief. Dat
abonnement geldt voor voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vorig
jaar bedroeg het 17,50 per vier weken, dit jaar 19,00 euro.

