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het is nog te vroeg om daarvan de waarde in te
schatten. De belangrijkste vraag is of hightech uiteindelijk ook in de praktijk voor biodiversiteitsdoelen zal worden ingezet of dat korte termijn
winstmaximalisatie voorrang krijgt.
•

Hoe zal het verder gaan met
natuurinclusieve landbouw?
Heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling is
landelijke regie: de Rijksvisie op de landbouw
(2019) is daarvoor bruikbaar. Op dit moment staat
daarin kringloop centraal en dat is net wat anders
dan natuurinclusieve landbouw. Kringlooplandbouw is wellicht heel goed met high-tech en
precisie-landbouw te realiseren, maar daarin is
niet automatisch ruimte voor ecosysteemdenken
of herstel van biodiversiteit. Voor de verdere
ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw kan
een aantal aandachtspunten worden onderscheiden.

Andere gebruikers van het buitengebied
Naast landbouw en natuur zijn er nog tal van
ontwikkelingen gaande die de ruimtedruk in het
buitengebied opvoeren: zonne- en windenergie,
woningbouw, logistiek en infrastructuur, klimaatadaptatie, bosaanleg/CO2-vastlegging, enzovoort.
De bijbehorende ruimteclaims bedragen tot 2050
naar verwachting meer dan 100.000 ha (ongeveer
de omvang van de Veluwe). Er zijn plannen om
circa 50.000 ha aan zonnevelden aan te leggen.
Financieel is dit voor boeren vaak aantrekkelijk.
In eerste instantie zullen zij wellicht de minst
productieve landbouwgronden (met de meeste
biodiversiteit) aanbieden. Door al deze claims ligt
het voor de hand dat de resterende landbouwgrond eerder intensiever dan extensiever wordt
gebruikt en dat de ruimte voor biodiversiteit er
niet groter van wordt.

•

•

Kringlooplandbouw niet per definitie
natuurinclusief
Binnen het landbouwkundige onderzoek naar
verduurzaming tekenen zich zeer verschillende
richtingen af. Naast de natuurinclusieve landbouw is er bijvoorbeeld ook de hightech-landbouw (robotisering, precisie landbouw, gebruik
van drones, pixellandbouw, genetische modificatie). Bij de inzet van hightech-landbouw kunnen
het sluiten van kringlopen en vermindering van
input belangrijke motieven zijn. Maar inzet van
deze technieken leidt niet tot meer biodiversiteit.
Voor bodembroedende vogels geeft bijvoorbeeld
gebruik van wiedeg en schoffelmachines zonder
nestbescherming een groter risico op nestbeschadiging dan gebruik van herbiciden. Hetzelfde
geldt voor inzet van drones voor het detecteren
van plekken waar gewasgroei achterblijft om deze
van extra mest te voorzien, waardoor milieudifferentiatie, en dus ruimte voor biodiversiteit,
wordt geminimaliseerd. In hightech-landbouw
kan de ruimte voor spontane, natuurlijke processen tot vrijwel nul worden teruggebracht. Toch
zijn er ook onderzoeken gaande waarbij hightech
(onder andere pixellandbouw) juist wordt ingezet
voor versterking van de biodiversiteit. Dit soort
onderzoek is fascinerend en biedt zeker perspectief voor verbetering van biodiversiteit, maar
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wikkelingen. Historische beelden kunnen
inspiratie bieden voor een rijke combinatie
van natuur en landbouw. Maar bedenk ook:
vroeger is voorbij.

Die landbouwvisie van LNV is een mooi begin,
maar daarmee is het niet af: er is een sterke regie nodig. Een concreet uitvoeringsprogramma
ontbreekt nog altijd en de trend van decentralisatie van de uitvoering naar lagere overheden
maakt deze opgave nog groter.

•

Bij het zoeken naar integrale oplossingen
voor de opgaven klimaat, energie, behoud
landbouwgrond, behoud biodiversiteit zou
natuurinclusieve landbouw wel eens een heel
belangrijke rol kunnen spelen. Bij de kritische
prestatie-indicatoren voor de melkveehouderij
komen emissies, efficiëntie, korte kringloop,
klimaatneutraliteit en ruimte voor biodiversiteit aan bod.
We moeten werken aan de maatschappelijke
(h)erkenning van de betekenis van natuurinclusieve landbouw en laten zien wat ieders rol
daarin kan zijn. Daar ligt een rol voor educatie, van basisonderwijs tot landbouwkundig
beroepsonderwijs, en voor de hele keten, tot
en met de retail. Dat is zowel in het belang
van burgers die recreëren in het landelijk
gebied als van boeren voor het behoud van

Het is nodig om te blijven werken aan de
verheldering van het begrip natuurinclusieve
landbouw. Een open begin is heel goed geweest, maar als containerbegrip zal het
aan kracht verliezen. Nu al bestaat de
neiging om bedrijven die maar iets
aan natuur doen als natuurinclusief
te zien. Zelfs het werken met levende have, koeien of graan, vinden sommigen al natuurinclusief. Dat mag natuurlijk, maar
daar gaat geen sturende kracht
vanuit voor een vermindering
van milieudruk en herstel van
biodiversiteit.

•

De essentie van natuurinclusief werken is simpel: schoon
werken, ruimte bieden aan
biodiversiteit en zorgen voor gezond voedsel. Om dit concreet te
maken zijn kritische prestatieindicatoren opgesteld. Aan
de hand hiervan kunnen
bedrijven zien in hoeverre
ze natuurinclusief zijn. Voor
de melkveehouderij is een
eerste versie gereed en binnenkort komt de akkerbouw
aan de beurt. Het is goed om
deze prestatie-indicatoren
van tijd tot tijd tegen het licht
te houden om de definitie van
natuurinclusieve landbouw aan
te scherpen.

•

Bij het zoeken naar wat natuurinclusieve landbouw is, is het belangrijk
open te blijven staan voor nieuwe ont-
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goede landbouwgrond. Ik droom weleens
van een Malieveld-demonstratie waarin
boeren hun trekkers hebben opgetuigd
met leuzen als: “grond, de basis van ons
bestaan, zonder bestrijdingsmiddelen zal
het beter gaan”, of “kleurrijk grasland met
gezoem, gefladder en geur, geeft gezond
voedsel en een goed humeur” (Maar dat
kan natuurlijk veel beter).
Tot slot
In onze samenleving zijn mensen-wensen
maatgevend voor beleid. We willen onbegrensd beschikken over energie, reismogelijkheden, voedsel: alles moet kunnen. De
overheden ontberen de durf om de noodzaak
tot beteugeling van die wensen tot rode
draad in het beleid te maken. De titel van
het stikstofrapport van Remkes ‘Niet alles
kan’, is een verademing. De titel houdt ons
een spiegel voor waar we niet lang genoeg
in kunnen kijken: de ruimte is eindig, onze
wensen en ons handelen zullen we daarop
moeten aanpassen. Naast alle andere wetenschappen en kundes hebben ecologen en
landbouwwetenschappers hier ook een wezenlijke rol in te vervullen door te laten zien
wat consequenties zijn van realisatie van al
die wensen: niet alles kan. En tegelijkertijd
laten zien hoe het wél kan. Natuurinclusieve
landbouw en ons daadwerkelijk verdiepen in
wat dat zou moeten inhouden, kan wat dat
betreft heel stimulerend werken. Het leidt
ons naar een gezonde landbouw én gastvrijheid voor soorten die ons daar bovendien
bij helpen; een verrijking van ons bestaan.
Hopelijk levert dit themanummer daar
een bijdrage aan.<
Dick.Melman@wur.nl

foto Joep de Goeij

•

kunnen leveren. Bijvoorbeeld in het zichtbaar
maken van verborgen kosten van de huidige
landbouwpraktijk, bijdragen aan maatschappelijke bewustwording van deze problematiek
en deze meenemen in heffingenstelsels en
subsidieregelingen. De werkt EU al geruime
tijd deze kant op, maar in de praktijk leidt het
nog niet tot effecten op de biodiversiteit.
Agrariërs zitten niet allemaal op dezelfde lijn
als het gaat om duurzaamheid en biodiversiteit binnen het bedrijf meer aandacht te geven.
De verschillen tussen organisaties als Farmers
Defence Force en bijvoorbeeld de Boerenraad
spreken boekdelen. Voor het op grote schaal
omschakelen naar natuurinclusieve landbouw
is breed draagvlak bij boeren nodig. Daar is
overleg voor nodig en goede praktijkervaringen. En dat zal een hele opgave zijn gezien de
aard van de verschillende posities.

Natuurboerderij van Ardy de Goeij
heeft 20 kilometer natuurstrook
— Geert van Duinhoven
Ardy en Ivanka de Goeij hebben een natuurboerderij in polder Oukoop in Reeuwijk. Een
paar jaar geleden vroeg de provincie wie van
de vijf boeren in deze Natura 2000-polder
wilde omschakelen. Eentje wilde al stoppen,
drie hadden andere plannen en vertrokken,
maar De Goeij had er wel oren naar. Een deel
van de grond kocht De Goeij, een ander deel
kocht Staatsbosbeheer. Op een aantal kleine
snippers van particulieren na beheren De
Goeij en Staatbosbeheer nu de hele polder,
een Natura 2000-gebied, op een natuurvriendelijke manier.
“Ik ben na de vraag van de provincie op
onderzoek gegaan en het werd me al snel
duidelijk dat je voor een natuurboerderij veel
grond moet hebben. Zelf hebben we 106
hectare kunnen verwerven en met de 80 hectare pachtgrond van Staatsbosbeheer er bij,
wilden we proberen een biologisch bedrijf op
te zetten met 200 melkkoeien. We gebruiken
geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen.
Daarnaast hebben we rietvelden en slootkanten die we maaien en het maaisel gebruiken
we als strooisel in de nieuwe stal. De ruige
mest die dat oplevert, komt weer op het land
zodat we een mooie kringloop hebben en de
grond verbetert. We beheren de graspercelen
met oog voor de weidevogels. Ons maaiprotocol, opgesteld door natuuradviesburo De
Watersnip uit Reeuwijk, schrijft voor welke
percelen aan de beurt zijn: als er ergens al nesten zijn of pullen rondlopen, dan gaan we daar
nog niet aan de gang. De slootkanten hebben
we drie tot zeven meter het perceel in schuin
afgegraven tot bijna aan het waterniveau.
De vrijgekomen grond hebben we gebruikt
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om de laagste percelen wat op te hogen. De
bijna 20 kilometer aan slootkant hebben
we ingezaaid met een natuurmengsel. We
monitoren daar de ontwikkelingen samen met
Staatsbosbeheer. De mensen van Staatsbosbeheer en vrijwilligers wijzen me regelmatig
weer nieuwe soorten die verschijnen. Er staan
bijvoorbeeld verschillende soorten orchideeën
en wateraardbei. Die stroken helpen mij om
van de rest van het perceel voldoende gras en
van voldoende kwaliteit te oogsten. Want de
basis blijft natuurlijk dat we inkomen moeten
halen met de koeien. En zonder gezond gras,
is er geen melk. De koeien lokken we met
waterbakken weg van de natuurstroken. Daar
hebben ze overigens ook meestal niets te
zoeken omdat ze daar meteen met hun poten
wegzakken.
Al met al hebben we dus veel meer werk
als in een regulier bedrijf. Aanvankelijk
zouden we dit bedrijf met z’n drieën met
200 koeien gaan runnen. Door de fosfaatregelgeving bleken we toch te weinig grond
te hebben, en moesten we terug naar 130
koeien. Daarom doen we het bedrijf nu nog
maar met z’n tweeën. We krijgen een natuurvergoeding van de provincie en we verkopen
het biologisch vlees en de biologische melk.
De verkoop blijft verreweg de belangrijkste
inkomstenbron. Leuk is dat Staatsbosbeheer
voor ons een loopbrug heeft gemaakt vanaf
een fietspad naar de zolder van de nieuwe stal.
Bezoekers kunnen nu dagelijks tussen 8.00 uur
en 20.00 uur de stal van binnen bekijken. Daar
verdienen we niets aan, maar we krijgen er
veel waardering voor terug.”
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van landbouw die het beste kan worden toegepast. De natuurvriendelijke landbouw is grondgebonden. Dit betekent dat de hoeveelheid vee
is afgestemd op de hoeveelheid veevoer die ter
plaatse verbouwd kan worden en de hoeveelheid
mest die op het land uitgereden kan worden. Het
leefgebied voor wilde planten en dieren kan door
middel van landschapselementen en kruiden op
akkers en in weiden verbeterd worden.
Een belangrijke voorwaarde voor de omslag naar
natuurvriendelijke landbouw is dat de bijdragen
die boeren leveren gewaardeerd en beloond
worden. Daarvoor is het noodzakelijk de kosten
en waarden van biodiversiteit in de hele keten te
verankeren, bijvoorbeeld door milieukosten in
producten door te berekenen en een betere prijs
voor natuurvriendelijk geproduceerd voedsel te
betalen. Het Wereld Natuur Fonds werkt daarvoor
samen met andere partijen aan de ontwikkeling
en implementatie van de biodiversiteitsmonitor
(zie kader).

De overheid kan boeren die willen omschakelen
ondersteunen en strenge regelgeving maken om
achterblijvers dwingen mee te gaan. Ook het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie moet natuurvriendelijke landbouw stimuleren door prestaties van boeren voor natuur,
landschap, klimaat en milieu te belonen.

Biodiversiteitsmonitor
Een kansrijk instrument om boeren te belonen voor
hun prestaties voor biodiversiteit is de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, ontwikkeld door het
Wereld Natuur Fonds, FrieslandCampina en Rabobank. De kracht van dit instrument is dat meerdere
partijen boeren belonen op basis van dezelfde set
van kritische prestatie indicatoren. Daardoor is stapeling van beloning mogelijk en wordt het (financieel) aantrekkelijk voor boeren om te investeren in
gunstige omstandigheden voor biodiversiteit. Zie
het artikel ‘De biodiversiteitsmonitor voor beloning
van boeren voor biodiversiteitsverbetering’.

2. Pak drukfactoren integraal en bij de bron
aan
De oorzaken van verdroging, vermesting en verzuring moeten worden aangepakt. Het meest urgent
is reductie van de stikstofuitstoot. Een aanpak
bij de bron kan heel goed samengaan met de
reductie van uitstoot van broeikasgassen en een
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.
Een integrale aanpak vraagt om een betrouwbaar
samenhangend langetermijnbeleid, gericht op natuurvriendelijke landbouw met grondgebondenheid en weidegang. Dit kan alleen via extensivering van het grondgebruik in combinatie met een
drastische reductie van het gebruik van geïmporteerd krachtvoer, zoals soja, en kunstmest. Een
krimp van de veestapel is dan een onvermijdelijke
uitkomst.

3. Verbind en vergroot natuurgebieden
Voor de versterking van onze natuur en het bereiken van een goede natuurkwaliteit is het cruciaal
om natuurgebieden met elkaar te verbinden.
Door gebieden groter te maken wordt bovendien
de invloed van de omgeving kleiner. Dus voltooi
het Natuurnetwerk Nederland zoals dat was voor
de herijking, en zorg dat gebieden die natuurgebieden verbinden als eerste aan de slag gaan met
natuurvriendelijke landbouw.

4. Zorg voor goede uitvoering van
herstelmaatregelen
Om de kwaliteit van natuurgebieden te verbeteren zijn maatregelen nodig voor bijvoorbeeld
herstel van de natuurlijke dynamiek, of verbetering van de inrichting of waterhuishouding van
een gebied. Herstelmaatregelen vragen maatwerk,
wat aandacht en tijd vergt en daarom ook vaak
duurder is. Ook is het voor een goede uitvoering
nodig om de effecten van beheer te monitoren,
zodat we leren wat werkt en wat niet.

Figuur 3: LPI Bos. De gemiddelde verandering in populatieomvang van dieren die
karakteristiek zijn voor bossen, sinds 1990. Deze LPI is gebaseerd op 6 soorten
dagvlinders, 26 soorten broedvogels en 4 soorten zoogdieren. Bron: CLO

De oplossing is aan ons allemaal

Grutto

Er zijn forse investeringen nodig in de kwaliteit
en kwantiteit van natuur én in een omslag van de
landbouw. We kunnen de verantwoordelijkheid
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jpluimers@wwf.nl

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Het Deltaplan biodiversiteitsherstel is een
coalitie van boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties
met de ambitie om biodiversiteitsverlies in
Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Dit vraagt om een systeemverandering
die we samen aan moeten pakken. In het
Deltaplan zijn vijf succesfactoren gedefinieerd
die het voor grondgebruikers aantrekkelijk
maken een bijdrage te leveren aan herstel van
biodiversiteit. Dit zijn:
1. draagvlak en gedeelde waarden,
2. het realiseren van nieuwe verdienmodellen,
3. stimulerende en coherente wet- en regelgeving,
4. nieuwe kennis en innovatie, en
5. gebiedsgerichte samenwerking tussen alle
grondgebruikers in een regio.
Zie voor meer informatie: www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Biologisch eten en vertier
op Hoeve Ravenstein
— Geert van Duinhoven

foto WNF

foto Gerard van Loon/Hollandse Hoogte
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daarvoor niet bij de agrarische sector alleen
leggen: het is een gezamenlijke opgave,
waaraan iedereen moet en kan bijdragen. De
brede coalitie Deltaplan Biodiversiteitsherstel probeert die partijen met elkaar te verbinden (zie kader). Cruciaal in deze transitie
is dat overheid en politiek leiderschap tonen,
regie voeren en (wettelijke) kaders bieden. De
overheid zoekt de verbinding tussen alle betrokken partijen en zet de stip op de horizon.
Daarbij zijn publieke waarden leidend, zoals
kwaliteit van bodem, water, lucht, biodiversiteit, natuur, landschap en klimaat, en
bestaansrecht voor boeren als voedselproducent en beheerder van het landelijk gebied.
Dit is hét moment om ons samen in te zetten
voor een nieuwe relatie tussen natuur en
landbouw. Zodat iedereen kan genieten en
gebruik kan maken van een mooi, vruchtbaar
en biodivers landschap vol leven.<

Veertig jaar geleden had Jan Tupker geen
geld om melkquotum te kopen en begon
daarom met één Belgisch witblauw kalfje.
“En eigenlijk hebben we vanaf dat moment
altijd geprobeerd om met respect voor natuur en leefomgeving te werken. Je zou het
idealistisch kunnen noemen, maar ik noem
het vooral ook realistisch: je wil de natuur
beschermen maar ook een boterham verdienen. Inmiddels hebben we hier op hoeve
Ravenstein honderd vleeskoeien en is dat de
basis van ons biologisch bedrijf. Het biologische is langzamerhand gegroeid. Zo waren
wij al voorstander om de dieren natuurlijk
te laten kalven en niet met een keizersnee.
Dat scheelt al heel veel aan medicijngebruik.
We zijn ook meer en meer bezig met het
sluiten van de kringloop op het bedrijf met
eigen graan als veevoer, eigen mest op het
land en eigen stro in de stal. Dat resulteert
op de graslanden in een hoog humusgehalte
wat goed is voor het watervasthoudend
vermogen. We werken extensief en dat zie je
terug in de variatie in grassen en kruiden. Op
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7 hectare verbouwen we graan. De gemeente
geeft daar een vergoeding voor omdat het
landschappelijk aantrekkelijk is.
Een belangrijke bron van inkomsten is
onze grote boerderijwinkel waar we vlees
verkopen en in het seizoen ook de producten uit onze tuinderij. Op een halve hectare
verbouwen we op biologische wijze allerlei
groenten en fruit. Dat uitgebreide aanbod
maakt onze winkel aantrekkelijk voor consumenten. Overigens blijft onze klantenkring
beperkt tot die kleine groep Nederlanders
die iets meer wil betalen voor biologische
producten. En ook die mensen moet je aan
je blijven binden. Zo hebben we een koffieschenkerij ingericht zodat de mensen net
iets meer kunnen krijgen dan alleen hun
boodschappen. Mensen zijn steeds meer op
zoek naar vertier. Ze willen de kalfjes aaien,
de groenten zien groeien. Ik heb het geluk dat
een groot deel van de familie mee wil werken
dus is de factor arbeid een minder groot
issue. Als je die arbeid allemaal zou moeten
inkopen, zou dat niet te betalen zijn.”
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beheer voor een natuurinclusief agrarisch bedrijf.
Nooit meer iets van gehoord. Nu ben ik weer in
gesprek over natuurmaaisel van Staatsbosbeheer.
Dat maaisel kan ik goed gebruiken in onze nieuwe potstal. Het kruidenzaad dat in het maaisel zit,
komt dan uiteindelijk op mijn grasland terecht
en dat kan een mooie kruidenrijkdom opleveren.
Volgens mij is dat ook het belang van de overheid
en Staatsbosbeheer. En over het gebruik van een
landje op voor mijn koeien doen ze ook moeilijk.
Van de ene kant willen ze dat iedereen natuurinclusief gaat werken en aan de andere kant, past
het nog helemaal niet bij de regels en de manier

Bedrijfsleider Wim Meure-Buren
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van werken bij de natuurbeheerders en de overheid. Terwijl het wel heel hard nodig is dat wij als
agrariërs gaan snappen wat natuur en natuurbeheer inhoudt, en dat de andere kant snapt wat het
betekent om een agrarisch bedrijf te hebben.”

zelf, maar het merk PolderPracht dat overal op
het eiland bekend is en waarvan nu ook hier
een bord in de tuin staat, is wel heel belangrijk
gebleken. Het is toch een soort keurmerk van je
bedrijf. Het zegt toch dat je goed bezig bent voor
de natuur en eerlijke producten voortbrengt.”

kaasfabriek in Oosterend te klein en gedateerd
dus moest er iets nieuws en groters komen. De
capaciteit van de fabriek wordt pas voor ongeveer
de helft gebruikt: als er voldoende afzet is, dan
pas zal de fabriek ook meer kaas gaan maken.

En dat is juist ook de belangrijkste reden dat er
sinds deze maand een gloednieuwe kaasfabriek
op Terschelling staat, voorgefinancierd door
PolderPracht. Boeren van Terschelling kunnen
daar hun melk kwijt en krijgen daar een belangrijke meerwaarde voor. Wel moeten ze aan een
aantal strikte voorwaarden gaan voldoen over
onder andere weidevogelbeheer, stikstof en ammoniak. Aantrekkelijk genoeg voor alle boeren
op Terschelling om daaraan mee te doen. En
omdat er zo veel willen mee doen, bleek de oude

Wim Meure-Buren heeft jarenlang gewerkt aan
het groot maken van het merk Weerribben zuivel
en is sinds kort bedrijfsleider in de nieuwe
fabriek op Terschelling. Een extra argument om
hier op het eiland kaas te maken is het gesleep
met melk over de Waddenzee om er op de wal
kaas van te maken en weer terug te brengen. Dit
maakt de ketens veel korter en is beter voor het
milieu. “We maken hier nu biologische kaas van
melk van twee agrariërs, waaronder Egbert Zorgdrager. Daarnaast leveren alle andere boeren hun
‘reguliere’ melk. Daar maken wij dan meerdere
merken reguliere kaas van. Het mooie vind ik dat
de reguliere boeren hun opcenten in een grote
pot doen en onderling verdelen. Zo hoeven ze
niet met elkaar te concurreren wie er de melk
mag leveren.”
Ondertussen mag Wim Meure-Buren proberen
de kaas aan de man te krijgen. Hoe meer hij kan
afzetten via supermarkten aan de wal, hoe meer
melk de boeren kunnen leveren. “De biologische
Terschellinger kaas raken we zonder enige moeite
kwijt. De andere kazen verkopen we al bij AH,
PLUS en HEMA en we zijn in gesprek met allerlei
geïnteresseerde supermarktketens. Wat verkoopt
is het totale verhaal: van het eiland, de boeren
en de weidevogels. Door deze kaas te kopen heb
je direct invloed op het landschap en dus op de
weidevogels.”<

Eerlijke producten
Spanjer werkte al jaren biologisch en lette bij
het werken op het land al zo veel mogelijk op de
weidevogels. Toch heeft PolderPracht ook hem
nog iets belangrijkst gebracht. Vlees vermarkten
blijft een grote uitdaging hier op een eiland. Mijn
vrouw en ik doen dat zoveel mogelijk helemaal

Eiland, boeren, vogels

Oerol
Van 2015 tot en met 2018 schonk het Terschellingse Oerolfestival met vele kunstenaars aandacht aan de weidevogels in de
Terschellinger polder. De kaasfabriek maakte
speciale Oerolkaas en bezoekers konden een
fietsexcursie met gids boeken. In het verhaal
onderweg stonden de vogels en het ontstaan
en de toekomst van de polder centraal. In
2018 fietsten de deelnemers op de waddendijk langs een bouwwerk van Elmo Vermijs.
Deze van mest en aarde gemaakte geluidsspiegel versterkte de weidevogelgeluiden.
Volgens Gerrit Gerritsen was het publiek
zeldzaam enthousiast over hoe hier gewerkt
werd aan het landschap en dat de resultaten
zo concreet zichtbaar waren. En eetbaar!
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Het creatieve maaibeheer
van Maurits Tepper
— Geert van Duinhoven
Maurits Tepper begon vijf jaar geleden met
zijn vrouw boerderij Eytemaheert. De Eytemaheert staat vlak bij het Leekstermeer en
natuurgebied de Onlanden. “We zijn met vijf
Groninger blaarkopkalfjes begonnen. Het ras
is door onze voorouders gefokt en aangepast aan de lokale omstandigheden zodat
ze goed functioneren op onze gronden. Ze
geven niet de meeste melk, maar je hoeft
er dan ook weinig voor te doen. Wij zijn
natuurboeren en gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, geen preventieve antibiotica
en geen kunstmest. Wij richten ons op het
in stand houden, beschermen en versterken
van de natuur. Het behoud en herstel van
biodiversiteit is daarvan een belangrijk onderdeel. Wij hebben een gesloten kringloop
op bedrijfsniveau, dit is uniek te noemen in
de huidige landbouw.
Wij beheren 60 hectare grond van
natuurbeheerders. We hebben die grond
in bruikleen, maaien het eens per jaar en
gebruiken dat maaisel als meststof. Nu
vinden veel collega-boeren dat maaisel nog
afval, maar op termijn zal het afgelopen zijn
met de kunststof en dan zal het maaisel een
waardevolle grondstof worden. Voor nog
eens 60 hectare hebben we een geheel eigen
maaibeheer ontwikkeld. Het ziet er uit als
een lappendeken van allemaal verschillende
hoekjes en plekjes met elk een eigen vegetatie. Sommige delen maaien we bijvoorbeeld
nooit, andere stukken weer veel vaker. Op
die manier krijg je een enorme diversiteit in
structuur op je land en dat is heel positief
voor de insecten. Maar ook voor onze koeien want ik maai sommige delen ook al in mei
als de voedingswaarde van het gras hoog is.
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Want dat is natuurlijk het grote nadeel van
een uitgestelde maaidatum: dat gras heeft al
veel minder voedingswaarde en je haalt er
vooral ruigte af. Daar hebben de koeien veel
minder aan. Bovendien kan ik met dit beheer
veel betere condities scheppen voor flora
en fauna. Ook in het broedseizoen kan ik
delen maaien die vervolgens lekker kort gras
hebben waar de vogels graag komen. In een
regulier beheerperceel heb je veel minder
variatie. Voor weidevogels en andere fauna is
het natuurlijk veel beter om zoiets gefaseerd
aan te pakken.”
Het is duidelijk dat Tepper niet het
onderste uit de kan haalt. Hoe kan hij het
bedrijf met ‘zwarte cijfers’ draaien? “Deels
verdien ik door het natuurbeheer dat we uitvoeren. Maar veel belangrijker is dat wij hier
aan huis rechtstreeks onze producten verkopen. We verkopen het vlees en sinds dit jaar
melken wij ook onze koeien. De melk laten
we momenteel volledig verkazen. Daarnaast
zorg ik met het maaibeheer dat we voldoende eiwitrijk voer hebben. Onze koeien geven
nu 19 liter per dag en dat alleen met gras.
Iemand anders melkt misschien 25 of 30 liter
maar daar staan hoge voerkosten tegenover.
Beheersubsidies heb ik niet en dat vind ik
overigens ook een fout systeem. De overheid zou in plaats de boeren betalen voor de
afwaardering van de grond onder het beding
dat ze natuurvriendelijk gaan boeren. En
ga je als boer de fout in, dan betaal je dat
zonder pardon terug aan de overheid. Dat
is een veel duurzamer systeem en daarmee
heb je dat hele gedoe met de collectieven en
administratie niet meer nodig.”
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want dit is nu alleen mogelijk in door de provincies aangewezen gebieden. Dat zou een stap zijn
naar meer biodiversiteit in het agrarische gebied
en meer kansen voor natuurlijke vijanden. Dat
zou het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen verminderen. Het Collectief NoordHolland Zuid is bezig met een pilot om (nieuwe)
maatregelen voor de ecoregeling uit te proberen.<
Guldemond@CLM.nl

— Geert van Duinhoven
Braamvlinder

Vaal kokerbeertje
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een minder courant perceel 1800 euro per ha
vergoeding krijg. Zou ik daar graan opzetten, levert dat veel minder op. Uiteindelijk
levert een beheerperceel me zo’n 500 euro
extra saldo per hectare op. Voor dat geld wil
ik best ook nog een extra stukje akkerrand
voor inrichten zonder vergoeding. Dat vind
ik een kwestie van geven en nemen: ik krijg
subsidie en daar wil ik best iets extra’s voor
terug doen.
De vleesvarkens hebben een ster van de
Dierenbescherming dus ik krijg daar wat
extra inkomen door. Overigens zijn daarvoor
nu nog helemaal geen criteria die te maken
met natuur, landschap of biodiversiteit. Ik
denk dat daar best wel mogelijkheden voor
zouden zijn. Bijvoorbeeld een puntensysteem waar je extra kunt scoren op gebied
van duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit en natuur. Nog meer rekening houden
met natuur en biodiversiteit is nu bijna
niet mogelijk omdat het geen saldo oplevert. Duurzaamheid moet ook economisch
duurzaam zijn. Uiteindelijk zullen we daar
als ondernemers meer grond voor nodig
hebben. Die is of komt wel eens vrij, maar is
vaak veel te duur, zeker als je voor natuurinclusieve landbouw wil gaan. In de toekomst
zie ik mogelijkheden als bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties of investeerders
grond die niet gekocht (kan) worden door
agrariërs, opkopen en die vervolgens in
pacht uitgeven. Daarmee kun je vervolgens
afspraken maken over reguliere landbouw
gecombineerd met natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld 75 procent regulier en 25
procent met aanvullende eisen/beheer. Als
het uiteindelijke saldo positief is, is er ook
animo en draagkracht bij de agrariërs.”
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Zwarte-c-uil

Prachtpurperuiltje

foto Karin van Toorn

In opdracht van de provincie Noord-Brabant
heeft CLM Onderzoek en Advies een kennismatrix ontwikkeld voor natuurinclusieve
landbouw. De matrix bevat maatregelen en
moet bedrijfscoaches handvatten bieden om
agrariërs te adviseren over natuurinclusieve
landbouw. De provincie Noord-Brabant ondersteunt bedrijven die ‘om willen schakelen’ naar
een meer natuurinclusieve landbouw. Bedrijven
die hierin geïnteresseerd zijn, krijgen de hulp
van een ondernemerscoach. Voor het maken
van een businessplan voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering kunnen zij subsidie
krijgen. De matrix kan hen helpen om keuzes
te maken uit de verschillende mogelijkheden.
De matrix bevat vier thema’s: bodem, water,
landschap en biodiversiteit. De matrix is opgedeeld in verschillende lagen. In laag 1 staan
27 onderwerpen/doelen van de verschillende
thema’s. In laag 2 staan 76 concrete maatregelen die horen bij de onderwerpen/doelen in
laag 1 en worden de maatregelen gewaardeerd
op effectiviteit. In laag 3 worden deze maatregelen verder uitgewerkt. Ook zijn hier links
naar externe bronnen met verdere informatie.
Tenslotte zijn de verschillende lagen aan elkaar
gekoppeld, zodat je kan doorklikken, wat de
gebruiksvriendelijkheid bevordert.
Een maatregel voor het thema bodem is
bijvoorbeeld bodemverdichting tegengaan.
Voor waterkwaliteit het verbeteren van de
mestkwaliteit en het toedienen ervan. Voor het
thema landschap staat als maatregel genoemd
het bevorderen van de diversiteit van het grasland en bij biodiversiteit het bevorderen van
natuur op het erf.
De kennismatrix is nuttig voor ondernemerscoaches, maar eigenlijk voor iedere agrarische
ondernemer. https://www.clm.nl/news/530/15/
PERSBERICHT-Kennismatrix-helpt-natuurinclusieve-landbouw

Jan Willem Lammers heeft een vleesvarkensbedrijf en vleesveebedrijf in Aalten. Hoe
kun je als ondernemer met een niet-grondgebonden bedrijf toch werken aan natuur
en biodiversiteit? “Ik heb 60 hectare waar ik
gras, mais en graan verbouw als voer voor
het vleesvee en de varkens. Op dat land kan
ik alle mest van het vleesvee kwijt en een
deel van de varkens dus het is een begin van
de circulariteit waar de minister het vaak
over heeft. Overigens zou ik voor de 4000
varkens ongeveer 160 hectare moeten hebben om alle mest kwijt te kunnen.
Onder natuurinclusieve landbouw versta
ik een landbouw die bij de keuze voor
gewassen rekening houdt met een mogelijke positieve invloed voor de natuur en
biodiversiteit. En bij die keuze zal een boer
ook altijd rekening moeten houden met zijn
bedrijf: onderaan de streep wil je zwarte
cijfers schrijven. Daar loop je bijvoorbeeld
tegenaan als je een beheercontract voor
meerdere jaren wil afsluiten. Dan komt er
vaak ook nog een beoordeling bij van een
ecoloog die bepaalt waar wel en waar geen
akkerrand gewenst is. Ecologen willen de
beheersranden dan soms op heel onhandige
plaatsen of juist in een landbouwkundig hele
goede hoek. Dat is natuurlijk lang niet altijd
in te passen in je bedrijfsplan.
Op een deel van mijn akkers heb ik
dit jaar dan toch voor de eerste keer een
natuurpakket graan en akkerranden kunnen
afsluiten. Ik probeerde dat al wel langer te
doen, maar het geld was telkens al vergeven.
Dit jaar kon ik gelukkig mee doen en daarom
heb ik besloten om elders ook akkerranden
in te richten, zonder dat ik daar een vergoeding voor krijg. De rekensom is dat ik voor

foto Heijboer

Kennismatrix natuurinclusieve
landbouw

foto Jurriën van Deijk

Akkerranden
en beheer als
verdienmodel voor
een varkenshouderij

Goudvenstertje

Puntige zoomspanner

Boeren meten dag- en
		nachtvlinders op hun land
en erf in het BIMAG-project
In 2017 bleek uit een langjarige studie in
Duitsland een achteruitgang van 76 procent
van de biomassa van vliegende insecten. Deze
tellingen waren gedaan in natuurgebieden die
omringd zijn door landbouwgebieden. Deze
publicatie deed veel stof opwaaien vanwege
het hoge percentage. Later bleek ook een
vergelijkbare sterke afname van de hoeveelheid insecten in Nederland. Tegelijkertijd
komt naar voren dat de biomassa van insecten in het landelijke gebied slechts sporadisch
wordt onderzocht terwijl biomassa veel zegt
over de potentiele voedselbeschikbaarheid
van insectenetende dieren. Voor de LTO was
dat de aanleiding om samen met BoerenNatuur en De Vlinderstichting een pilot te
starten om een beeld te krijgen van de insectendiversiteit en de biomassa in het agrarisch
gebied: het Boeren Insecten Monitoring
Agrarisch Gebied (BIMAG).

— Carleen Weebers (BoerenNatuur), Jurriën van
Deijk (De Vlinderstichting) en Sjoerd Pietersen
(LTO Noord)

> Insecten vormen een groot deel van de biodiversiteit en vervullen belangrijke functies als
bestuiver, voedselbron voor andere dieren en ze
reguleren plantengroei en mogelijk de bodembalans. Vlinders hebben een korte levenscyclus:
soms hebben ze wel twee of drie verschillende
generaties per jaar. Daardoor reageren ze snel
op veranderingen in hun leefomgeving en zijn
het goede indicatoren voor veranderingen in de
omgeving. In Nederland leven ongeveer 55 soorten dagvlinders en 2400 soorten nachtvlinders.
In het agrarisch gebied blijkt veertig procent van
de nachtvlinders stuifmeel aan de poten heeft en
daarmee bij kunnen dragen aan bestuiving. Van
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rupsen is bekend dat ze zowel boven als in de
bodem planten eten en daardoor waarschijnlijk
bijdragen aan de bodem- en vegetatiebalans. Over
de mate waarin is helaas nog heel weinig bekend.
Nachtvlinders komen in heel veel verschillende
habitattypen voor (zoute kwelders, vennetjes,
heide, bossen, agrarisch gebied, stedelijk gebied) en zijn vaak gebonden aan een specifieke
waardplant. Omdat ze in veel verschillende
leefgebieden voorkomen en er veel soorten zijn,
zijn nachtvlinders waarschijnlijk goede indicatoren voor de insectenstand, bijvoorbeeld in het
agrarisch gebied.
Om een eerste beeld te krijgen over de insectenstand in het agrarisch gebied is BIMAG begonnen met twee goed herkenbare soortgroepen:
dagvlinders en de grotere soorten nachtvlinders,
de zogenoemde macronachtvlinders. Macronachtvlinders zijn meestal groter dan 10 mm, redelijk
goed herkenbaar en hebben een Nederlandse
naam. Met deze keuze sluiten we aan op de
tellingen van het bestaande Landelijk Meetpro# 164 april 2020
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