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We hebben een
luchtbed-probleem 
Wat veel mensen zich niet 

realiseren, is dat je met de 

stikstofcrisis een soort 

luchtbed-probleem hebt. 

Je drukt hier, en verderop 

neemt de bubbel toe. Want 

met drastische maatregelen 

gaan we eerst hier de 

stikstof laten dalen. Maar 

mensen blijven vlees eten 

en melk drinken, dus die 

productie verschuift naar 

elders. We hebben maar 

één wereld, dus die extra 

stikstof in een ander land, 

tot en met in Afrika, gaat de 

totale optelsom van stikstof 

die Moeder Aarde belast 

echt niet verminderen. En 

neem de grensstreek met 

Duitsland, je zal er maar 

boeren. Als je naar je Duitse 

agrarische collega over de

grens zwaait, weet je dat 

die collega nauwelijks met

stikstofproblemen -en 

dus maatregelen- wordt 

geconfronteerd!

Het ene probleem creëert 
het andere…
Ik ken aannemers die uit 

eigen beweging projecten 

voor enkele maanden 

stilleggen om maar aan 

de verlaagde eis voor 

stikstofuitstoot te kunnen 

voldoen. Die stillegging 

helpt op haar beurt weer

niet de immense woning-

nood lenigen. Zo strompelen

we van crisis naar crisis 

en al die calamiteiten 

hebben ook nog eens 

onderling een versterkend 

effect op elkaar. En heeft 

u het ook gelezen? We 

hebben een dramatisch 

tekort aan stikstofexperts 

in Nederland. Dus wie 

gaan al die aanstormende 

maatregelen vanuit Den 

Haag eigenlijk specificeren, 

toepassen en handhaven? 

Als u het weet, mag u het 

zeggen… 

Overheid stelt 40 miljoen 
euro beschikbaar
Uiteraard doet Den Haag 

het niet allemaal slecht, 

laat ik duidelijk zijn. Het 

Rijk stelt 40 miljoen euro 

beschikbaar voor de 

bouw van woningen voor 

statushouders. Zij hebben 

recht op een huis, maar 

door de woningnood zijn 

die huizen er niet. Daardoor 

blijven zij noodgedwongen 

zitten in asielzoekerscentra, 

waardoor die overvol zitten. 

Met dit bedrag is heel veel 

In Nederland strompelen we van crisis naar crisis. Met corona nog maar 

net achter de rug (hoewel?) staan we nu met beide benen in de modder 

van de stikstofcrisis. Die boeren, ik begrijp ze wel. Okay, de acties zijn niet 

altijd fijnzinnig, maar het zal je maar gebeuren dat je straks jouw met blote 

handen opgebouwde bedrijf moet sluiten. Een afkoopsom lijkt altijd een 

hoop geld, maar als daar geen inkomen tegenover staat, smelt zo’n zak met 

geld weg als sneeuw voor de zon. 
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te doen, maar als je daarmee 

die huizen wilt bouwen, loop 

je weer tegen de stikstofcrisis 

op die door dezelfde overheid 

moet worden opgelost! 

De digitale wereld trekt 
steeds meer jeugd…
Helaas moet ik er uit mijn 

eigen werkveld nog een crisis 

aan toevoegen: het wordt 

steeds ingewikkelder om 

goede vakmensen te vinden, 

zelfs uit het buitenland. Een 

ingrijpende reden hiervoor is 

dat de huidige jeugd digitaal 

is opgegroeid: ze willen 

niks meer met hun handen 

maken. Een job in de 

digitale wereld lijkt nu het 

hoogst haalbare. Ook in de 

landen buiten Nederland 

waarin wij werven, zien wij 

die tendens. Ik hoop dat Den 

Haag dáár eens de handen 

voor uit de mouwen steekt. 

Ik voorspel namelijk dat 

we op termijn alle stikstof-

normen moeiteloos 

halen omdat er steeds 

minder wordt 

gebouwd! Dat lijkt 

mij toch echt de 

omgekeerde 

wereld. 

De zomervakantie nadert. 

Tijd om lekker uit te rusten. 

En als u een vliegtuig heeft 

geboekt vanaf Schiphol 

gun ik u van harte dat 

die daadwerkelijk vliegt! 

Om nóg maar eens een 

crisis te noemen, onder 

andere veroorzaakt door 

personeelsgebrek. 

Laten we de overheid 

veel wijsheid toewensen en 

vooral: ondernemend 

vermogen! 

Danny van Hal

Nederland anno 2022?          Van crisis naar crisis! 


