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Bollentelers kunnen met relatief
eenvoudige middelen de leefomstandigheden voor akkeren weidevogels flink verbeteren. Dat zegt Geert de Snoo,
hoogleraar natuurbescher-

‘Agrarisch natuurbeheer kan
imago bollensector verbeteren’

mingsbiologie aan de Universiteit Leiden. Met de natuur gaat
het volgens hem best goed,
behalve in agrarische gebieden.
‘We kunnen nog stappen maken
met natuurbeheer.’
Tekst: René Bouwmeester
Fotografie: René Faas
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et stelsel voor agrarisch natuurbeheer
is in 2016 geheel vernieuwd. Anders
dan voorgaande jaren is nu een grote
rol weggelegd voor regionale collectieven van
boeren en landschapsbeheerders die voor de
uitvoering van het beheer zorg dragen.
In het licht van deze ontwikkeling werd op
3 juni het boek ‘A grarisch natuurbeheer in
Nederland’ gepresenteerd. Dit boek geeft een
breed overzicht van het agrarisch natuurbeheer. De schrijvers blikken terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en schetsen de
perspectieven voor de toekomst die inpasbaar
zijn in de agrarische bedrijfsvoering. Het helpt
de ‘collectieven’ nieuwe, wetenschappelijk
onderbouwde initiatieven te nemen. Voor de
overheden als opdrachtgever van het beheer
biedt het boek een belangrijke referentie voor
het bepalen van doelen en strategieën voor
behoud, ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in het cultuurlandschap.
Ruim veertig auteurs hebben een bijdrage
geleverd aan dit werk dat vervolgens tot stand
kwam onder toeziend oog van een vijfkoppige
redactie. Geert de Snoo was een van de redactieleden. Hij is decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen én hoogleraar
natuurbeschermingsbiologie. De Snoo doet
sinds 1990 onderzoek naar milieu, natuur en
landbouw en geldt als specialist op dit vakgebied. Hij geeft zijn visie op agrarisch natuurbeheer. De Snoo is niet somber. Integendeel. Hij
is van mening dat best veel is bereikt, maar hij
ziet ook dat er meer mogelijk is. “Boeren hebben de sleutel tot succes in handen.”
Wat is natuur?
“Natuur is niet een helder omschreven, scherp
afgebakend begrip. Er zijn boeken over vol

geschreven. Vaak wordt gedacht aan een bos,
anderen vinden ook een bloembollenveld
natuur. Pragmatisch kun je zeggen: natuur is
de aanwezigheid van planten en dieren waarbij die zich in een bepaalde mate zonder sturing van de mens kunnen ontwikkelen.”
Hoe is het gesteld met de natuur in Nederland?
“Het gaat eigenlijk best goed met de natuur.
De oppervlakte natuurgebied groeit. Dat werd
vanaf 1900 minder, maar sinds 1995 neemt het
toe. Dat heeft te maken met de manier waarop
de overheid met de ecologische hoofdstructuur
aan de slag is gegaan. Ze zijn planmatig gronden gaan verwerven.
De soortenrijkdom neemt ook toe. Dat is jaren
achteruit gegaan, maar inmiddels gaat het beter.
Ook het aantal bedreigde soorten wordt kleiner
en ook de mate van bedreiging neemt af. Je kunt
dus echt stappen maken met natuurbeheer.”
Werkt agrarisch natuurbeheer in Nederland?
“Ik zie veel sombere verhalen over de natuur,
maar dat is onterecht. De grond, het water en
de lucht zijn schoner dan dertig jaar geleden.
Ik vind het belangrijk dat we ons realiseren dat
we dingen voor elkaar hebben gekregen. Het
gaat niet vanzelf. Het komt doordat de overheid, de natuurbeschermers, de grondbezitters, de beheerders en de boeren stappen hebben gemaakt.”
Alles gaat goed dus. Dat zal toch niet?
“Op nationale schaal neemt de soortenrijkdom
toe. Toch zijn er ook soorten die achteruit gaan
of zijn verdwenen. Waar het nog niet goed gaat
zijn de agrarische gebieden. Het gaat bijvoorbeeld niet goed met weidevogels en akkervogels.
Het aantal vogels in het agrarisch gebied is sinds
1990 met 30 procent afgenomen. Dat is niet niks.
De patrijs, de veldleeuwerik en de grutto zie je
veel minder. Met name voor de grutto hebben
we een internationale verantwoordelijkheid,
omdat die soort vooral in Nederland broedt.
Er is door diverse partijen veel energie in
gestopt om deze vogels te behouden. Er zijn
lokaal successen geboekt, maar het totale resultaat valt tegen. De landelijke trend is dalend.”
Hoe komt dat?
“Een van de oorzaken is dat onze landbouw
heel intensief is. Het lukt ons op een klein stuk
grond een hoge productie te behalen door op

het scherpst van de snede te boeren. Dat is best
iets om trots op te zijn, maar het betekent ook
dat we vrijwel de hele oppervlakte gebruiken.
De niet-productie-oppervlakte van een boerenbedrijf is laag. Om te overleven moet een patrijs
het hebben van kleine randjes natuur. Door de
intensivering is er net te weinig ruimte over.”
Bijten natuurbeheer en agrarische
productie elkaar?
“Dat hoeft niet. We maken vaak onderscheid
tussen condities voor landbouw en natuur,
maar vaak is het één op één over te zetten. Het
is de opmaat naar duurzame landbouw. Kijk
bijvoorbeeld bij het verbeteren van het bodemleven. Een schone goede bodem zorgt voor
veel klein levend spul. Dat is de basis van het
voedselweb. Met een beetje meer ruimte voor
de natuur, gaan natuur en landbouw ook met
elkaar samenwerken. Dat is ook goed voor de
boer, want natuur en landbouw werken dan in
dezelfde richting. ‘Natuurinclusieve landbouw’
noemt de overheid dat. Het geeft aan dat het
geen tegenpolen zijn, maar dat er voor de landbouw ook veel te halen is.”
Hoe belangrijk is de boer of tuinder voor de
Nederlandse natuur?
“Één boer maakt geen natuur. Dat doe je met
elkaar. De kansrijkheid van natuurbeheer
hangt af van de landschappelijke context. We
moeten reservaten en boerenland op elkaar
afstemmen. Dat betekent dat er extra inspanningen moeten worden gedaan en die moeten
ruimhartig worden beloond.
Boeren hebben de vakkennis die nodig is voor
agrarisch natuurbeheer. Ze weten wanneer
het tijd is om te maaien en wanneer ze nesten
moeten ontwijken. Ze moeten dan wel weten
wat er op hun land gebeurt.
De regering heeft de regeling voor agrarisch
natuurbeheer aangepast en het zijn nu de collectieven van boeren die worden gesteund.
Daarmee kunnen we in de regio echt goede
resultaten boeken. Er gaat geen geld naar situaties en plaatsen waar niets van natuurbeheer
terechtkomt.”
Houdt u boeren verantwoordelijk voor de
slechte natuursituatie in de akkerbouw en
bollenteelt?
“Nee, ik houd ze niet verantwoordelijk. In reservaten gaat het ook niet altijd goed. Het is geen

schuldvraag. En bovendien, de overheid stuurt
mee en heeft daar ook een rol in.
Boeren hebben wel de sleutel tot succes in
handen. Als zij niet in beweging komen, komt
er niets van terecht.”
Wat kan een bollenteler doen om
de natuur in zijn omgeving direct
te verbeteren?
“Er zijn verschillende dingen die een teler kan
doen. Op zijn erven en in gebouwen kan hij
zorgen dat uilen en zwaluwen kunnen nestelen. Daar komt geen geld bij kijken.
Wat voor vogels goed werkt, is de aanleg van
elementen als houtwallen en bloeiende akkerranden. Op de grote kavels in Noord-Holland
of de Noordoostpolder zijn weinig houtige elementen aanwezig. Daar zou je dergelijke elementen kunnen aanbrengen.
Voor de bollenteelt zijn watergangen ook van
belang. Met bloeiende akkerranden naast de
watergang, zit je net iets verder van het water
en reduceer je de kans dat middelen in het
water komen. Je helpt zo de natuur. Die bloeiende akkerranden worden in de akkerbouw
wel toegepast, maar in de bollenteelt veel minder. Daar ligt nog een terrein braak.
Met bloeiende akkerranden voeg je ook iets
toe aan de streek, zeker als later in het jaar de
bollen zijn uitgebloeid. Daarmee maak je een
gebied aantrekkelijker. Je kunt het nu nog naar
je hand zetten.
De overheid zal schoon water en een schone
bodem willen hebben. Zij kan op een zeker
moment vragen ‘wat doen jullie?’ Het is heel
proactief wanneer de sector al met deze dingen aan de slag is gegaan.
De bollenteelt kan door zulke acties ook een
positief imago krijgen. Er is geen andere teelt
waar zoveel positieve aandacht voor is. Het
product bloemen ligt gewoon goed bij mensen,
maar er is ook nog negatieve aandacht voor het
middelengebruik.”
Wat is onze grootste misvatting over
natuur?
“Mensen denken vaak dat natuur een vaststaand gegeven is, maar het verandert juist
steeds. Natuur is heel dynamisch. Ook ons
denken over de natuur is veranderlijk. Je kunt
het niet in een hokje duwen. Mijn idee is dat
je daar ontspannen mee moet omgaan. Laat je
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