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VOORWOORD

In de afgelopen twee jaren kreeg ik vaak
de vraag hoe het toch kon dat ik een
universitaire master volgde en tegelijkertijd
overal in Nederland uitstapjes maakte.
Ik kreeg dan altijd een grijns op mijn
gezicht: deze studie, met uitgebreid
excursieprogramma, was een goede keuze.
Toen ik na het afronden van mijn bachelor
Landschapsarchitectuur voor de keuze stond
om de master Landschapsgeschiedenis aan
de Rijksuniversiteit in Groningen te volgen,
kon ik niet vermoeden dat ik in de relatief
korte tijd mezelf zo veel zou ontwikkelen.
Ik kijk terug op twee geweldige jaren met
leuke ontmoetingen, interessante colleges,
lekkere speciaalbiertjes en vooral ook veel
leerzame excursies die mijn ogen deden
openen.
Mijn interesse gaat sterk uit naar de
historische, maar zeker ook naar de
hedendaagse en toekomstige balans in
landschap, landbouw en natuur. Mijn
bachelorscriptie Er waren eens drie boeren
stond in het teken van deze drie thema’s en
ook de masterscriptie die nu voor u ligt heeft
dezelfde thematiek. Mijn belangstelling
voor de thema’s in combinatie met de
actualiteit van het begrip ‘natuurinclusieve
landbouw’ maakte dat ik ervoor koos om
op ‘natuurinclusieve zoektocht’ te gaan.
Daarbij kreeg ik hulp van veel betrokken
mensen die ik graag wil bedanken.
Om te beginnen wil ik de leden van
Gebiedscoöperatie Westerkwartier noemen.
Monique Schaminée, Eric Veldwiesch,
Willem Markenstein en collega’s: dank voor
jullie open houding en hulpvaardigheid in de
opstartfase van mijn onderzoek. Daarnaast
dank ik alle mensen die ik heb mogen
interviewen: Henk Baas, Nico Boele, Anne
van Doorn, Hans Elerie, Trienke Elshof,
Alco van Klinken, Erik de Gruijter en Dirk
Strijker, fijn dat jullie je visie wilden delen.
Ik heb veel van jullie geleerd. Ook wil ik

graag mevrouw Schöne bedanken voor haar
deskundige adviezen op het gebied van
interviewtechniek. Mijn fijne studiegenoten
bedank ik voor hun gezelligheid en
hulpvaardigheid in de afgelopen jaren.
Shera van den Wittenboer, dank voor het
meedenken, de waardevolle adviezen en
onze gezellige brainstormsessie.
Mijn dank gaat uit naar Theo Spek, Anne
Wolff en Eric Meijles van Kenniscentrum
Landschap, die samen zorgen voor
unieke, interessante onderzoeken en
lesprogramma’s. In het bijzonder dank ik
Theo Spek voor zijn passie voor landschap
die hij zo goed met iedereen weet te
delen. Theo, bedankt voor de leerzame
onderzoeksbegeleidingen.
Raymond
Klaassen, fijn dat jij als tweede lezer wilt
fungeren.
Veel dank gaat uit naar mijn lieve ouders, die
altijd voor me klaar staan. Mam, bedankt
voor jouw scherpe blik op de Nederlandse
taal. Ten slotte bedank ik mijn vriend Hans.
Achteraf gezien is het toch wel fijn dat jij
voor veel afleiding zorgde, ook al gaf ik dat
niet toe.
Groningen, oktober 2018
Rianne Luring
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SAMENVATTING

Mijn belangstelling voor de thema’s
landschap, landbouw en natuur in
combinatie met de actualiteit van het
begrip ‘natuurinclusieve landbouw’ maakte
dat ik ervoor koos om op ‘natuurinclusieve
zoektocht’ te gaan. De huidige Nederlandse,
maar ook de Europese landbouwsector
loopt door de omvang en intensiviteit van
de productie in ecologisch, economisch
en sociaal opzicht tegen grenzen aan.
Daarmee is een kantelpunt bereikt; één
van de mogelijke ontwikkelrichtingen is
natuurinclusieve landbouw.
Het begrip natuurinclusieve landbouw
werd in 2014 geïntroduceerd door het
Ministerie van Economische Zaken in de
Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’. De
basis van het begrip heeft te maken met
een streven naar meer biodiversiteit in
het agrarische cultuurlandschap en een
duurzamer samengaan van landbouw en
natuur op langere termijn. In de discussie
over natuurinclusieve landbouw krijgt
het landschap tot nu toe weinig tot geen
aandacht, terwijl het landschap zonder
twijfel een belangrijk podium en decor
is voor het samenspel van natuur en
landbouw en daardoor ook onlosmakelijk
met beide verbonden is. Daarom dient de
‘landschapsleemte’ in de discussie rondom
natuurinclusieve landbouw opgevuld te
worden. De driehoek landbouw-natuurfysische geografie, met ‘landschap’ als
overkoepelend begrip vormt daarom de
rode draad in dit onderzoek en is de basis
voor het theoretisch model. De hoofdvraag
van deze scriptie luidt:
“Welke rol kan kennis van historisch
gegroeide cultuurlandschappen en de
samenhang van landbouw en natuur in dit
cultuurlandschap spelen in de toekomstige
ontwikkeling
van
natuurinclusieve
landbouw?”

Gezien de actualiteit van het onderwerp
en de geringe ervaring en documentatie
ervan, vormt dit onderzoek een eerste
oriënterende zoektocht.
Om
de
huidige
discussie
over
natuurinclusieve
landbouw
in
een
duidelijk historiografisch perspectief te
plaatsen, wordt literatuur omtrent deze
ontwikkelrichting bestudeerd (hoofdstuk
2). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat
de theorievorming van natuurinclusieve
landbouw en verwante concepten zowel
wetenschappelijk als in de praktijk een
lange voorgeschiedenis kent. Agroecologie, een begrip dat in 1928 voor het
eerst genoemd werd, toont veel paralellen
met natuurinclusieve landbouw en kan
als voorloper ervan gezien worden. Over
het verweven of scheiden van landbouw
en natuur wordt al sinds 1975 gesproken,
maar deze discussie is nog steeds actueel.
De relatief jonge theorievorming rondom
(culturele) ecosysteemdiensten vanaf 2005
sluit naadloos aan op de gedachtevorming
van natuurinclusieve landbouw. Het true
cost-principe staat in het verlengde van dit
denken en is praktijkgericht: door middel
van rekenmodellen worden niet alleen
economische kosten in beeld gebracht,
maar ook de kosten van – en impact op –
de bodemvruchtbaarheid, het klimaat, de
waterkwaliteit, biodiversiteit en sociale
structuren worden gekwantificeerd.
Om inzicht te krijgen in de verschillende
belangen en spanningsvelden die een
rol spelen in de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw, wordt een
actorenanalyse uitgevoerd (hoofdstuk 3).
Per discipline (natuur/ecologie, landbouw/
economie of landschap) en functie (in
praktijk, beleid of wetenschap) wordt
op basis van een selecte steekproef één
persoon geïnterviewd. De sleutelpersonen
zijn gekozen op basis van hun ervaring

en netwerk binnen het vakgebied. Uit de
actorenanalyse blijkt dat het onbekende
verdienmodel de grootste belemmering vormt in
de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw.
Ook de onduidelijkheid over de definitie en
praktische invulling van het begrip vormt een
belemmering. Op de vraag naar kansen voor
natuurinclusieve landbouw wordt zeer divers
gereageerd. De actoren benoemen uiteenlopende
kansen: van locatiekeuze en eigenaarschap tot
gericht beleid en precisielandbouw. Actoren uit
het discipline ‘landschap’ benoemen kansen
voor het cultuurlandschap in de ontwikkeling
naar natuurinclusieve landbouw, zoals het
gebruik maken van ontginningsstructuren en
landschapselementen. Naar aanleiding van de
actorenanalyse is een versimpeld theoretisch
model opgesteld, dat centraal staat in de case
studies.
De eerste case study vindt plaats in het
cultuurlandschap van Middag-Humsterland
(hoofdstuk 4) en de tweede in het Zuidelijk
Westerkwartier (hoofdstuk 5). Door twee
case studies uit te voeren, kunnen uitkomsten
vergeleken worden. Ondanks dat de twee
case study-gebieden aan elkaar grenzen,
hebben we te maken met twee contrasterende
landschappelijke raamwerken. De historische
ontwikkeling, waarin de wisselwerking tussen
de mens en zijn leefomgeving zeer verschillend
verliep, resulteert in uiteenlopende hedendaagse
kernkwaliteiten. In landbouwkundig opzicht was
Middag-Humsterland relatief vroeg grootschalig.
De kweldervlaktes, begroeid met gras, werden
ontwaterd door een uitgebreid slotenstelsel en
vormden de basis voor het landbouwsysteem. Op
de hoger gelegen oeverwallen en inversieruggen
werd eeuwenlang het wisselbouwstelsel
gehanteerd. Het Zuidelijk Westerkwartier is een
ontgonnen veengebied met tot de Moderne
Tijd (circa 1950) een kleinschalig landschap. Op
de gemengde bedrijven werd een extensieve
vorm van landbouw bedreven, waarin de lage
beekdalen als wei- of hooiland gebruikt werden,
de hogere gasten als akker en de woeste

gronden waren onmisbaar in de circulariteit.
Boerenland was landschapsgenetisch en
agrarisch-technisch onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Voor beide gebieden geldt dat vanaf
de Moderne Tijd de landbouw door
schaalvergroting en intensivering haar
verwevenheid met het landschap deels
verloren heeft. Het grondgebruik wordt
niet meer automatisch gelinkt aan de
lokale omstandigheden, wat goed te
illustreren is aan de hand van grafieken
die het grondgebruik en de diversiteit van
akkerbouwgewassen door de jaren heen
laten zien. In de ontwikkeling naar een meer
natuurinclusieve landbouw kan de historische
landbouwkundige situatie veel inspirerende
handvaten bieden. Dit kan zowel gaan
over historische landbouwmethodes zoals
het wisselbouwstelsel of het gebruik van
historische gewassen. Op basis van deze
kennis kunnen landbouw en natuur meer
met elkaar verweven worden in plaats van
gescheiden.
Het theoretisch model is in beide case
study-gebieden getoetst. Uiteenlopende
natuurinclusieve
maatregelen,
die
gebiedsgericht zijn, vormen samen de
bouwstenen voor een duurzame toekomst
(hoofdstuk 6). Voor Middag-Humsterland
liggen er potenties in grootschalige,
grondgebonden melkveebedrijven die
aan weidegang doen. Wegens de grote
hoeveelheid weiland is het belangrijk om
kruiden- en klaverrijk grasland te stimuleren.
Gekeken naar het landschappelijk raamwerk
en de lokale omstandigheden, is grasland
in de geulen en kweldervlaktes gewenst,
en akkerbouw op de inversieruggen en
oeverwallen. Om kringlopen te sluiten
kan er zelf veevoer verbouwd worden,
of zal er naar samenwerking gezocht
moeten worden met akkerbouwgebieden
in de regio, zoals het Hogeland. Om de

functionele agrobiodiversiteit te versterken,
is behoud en herstel van slotenpatroon
wenselijk. Ecologisch slootbeheer zal een
verplicht onderdeel van het beleid moeten
zijn. Ten slotte zullen de boerenerven, met
de karakteristieke zware erfbeplanting,
gestimuleerd en hersteld moeten worden
omdat het bijdraagt aan de kwaliteit
van het landschap en de versterking van
natuurwaarden op het erf.
Het Zuidelijk Westerkwartier is een
landschap dat veel potentie heeft voor
een natuurinclusieve landbouw met
hoge biodiversiteitswaarden. Gemengde
bedrijven passen goed in dit landschapstype.
Daarbij is het van belang dat strokenteelt
op de hoger gelegen gasten en kruidenen klaverrijk grasland en hooiland in de
beekdalen gestimuleerd wordt. Op die
manier is een circulaire landbouw heel
goed mogelijk en worden kernkwaliteiten
versterkt.
Landschapselementen
als
houtsingels en pingoruïnes kunnen
ingezet worden voor de functionele
agrobiodiversiteit. Herstel en versterking
van deze landschapselementen is daarom
van groot belang. Ten slotte is het Zuidelijk
Westerkwartier, door haar kleinschalige
en afwisselende landschap in groeiende
belangstelling van recreanten en toeristen.
Hierop kan goed worden ingespeeld door
streekproducten aan te bieden. Voor
beide case study-gebieden geldt dat alle
maatregelen die natuurinclusieve landbouw
bevorderen, ook de beleefbaarheid van het
landschappelijk raamwerk versterken, met
alle positieve gevolgen van dien.
Beleidsmatige kansen liggen in de nieuwe
Omgevingswet die naar verwachting
in 2021 in werking zal treden. De
landschappelijke kernkwaliteiten kunnen
in
de
omgevingsvisie
omschreven
worden middels een landschapsbiografie.
De landschapsbiografie beschrijft de

wisselwerking tussen aarde (fysische
geografie), natuur (ecologie) en mens
(landbouw) in diverse perioden van de
geschiedenis tot aan het heden en biedt
daarmee een uitstekend fundament
voor toekomstig integraal beleid op
dit grensvlak. Een nieuwe voorwaarde
voor de omgevingsvisie zou kunnen zijn
dat kernkwaliteiten direct gekoppeld
worden aan toekomstige natuurinclusieve
maatregelen.
Om
de
specifieke
landschappelijke identiteit van elk gebied
ook in de toekomst te kunnen handhaven, is
het van groot belang om niet overal dezelfde
aanpak te kiezen binnen de toekomstige
natuurinclusieve landbouw. Dit onderzoek is
een pleidooi voor een sterke diversificering
van die aanpak.
In de recent verschenen landbouwvisie van
minister Schouten (september 2018) staan
negen mogelijke criteria opgesomd die
kunnen dienen als meetlat voor toetsing van
kringlooplandbouw. Eén daarvan gaat in op
ecosysteemdiensten. Een goede aanvulling
op deze mogelijke graadmeter is het
verplicht hanteren van het true cost-principe
en vervolgens een bepaald maximum
aan true costs vast te leggen in het beleid.
Daarnaast kunnen tijdelijke subsidies helpen
om processen op gang te brengen. Bij een
integrale benadering van natuurinclusieve
landbouw waarin het landschap zeer sterk
betrokken wordt, zullen aanvragen voor
Plattelandontwikkelingsprogramma’s
(POP3) bij meerdere maatregelen kunnen
aansluiten en daarom meer kans van slagen
hebben. De belangrijkste aanbeveling voor
vervolgonderzoek is meer samenwerking
tussen wetenschappers en boeren, om
uitwisseling tussen wetenschap en praktijk
te bevorderen: ‘natuurinclusief’ onderzoek
zou ook ‘boerinclusief’ moeten zijn.

HOOFDSTUK 1

INLEIDING
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1.1 AAnlEIDInG
Al eeuwenlang bepaalt het agrarisch
landgebruik het aanzien van het Nederlandse landschap. De ontwikkeling van
jager naar landbouwer voor het begin van
onze jaartelling wordt algemeen gezien als
een belangrijk moment in de geschiedenis
van de mensheid.1 Deze ontwikkeling
kan gezien worden als eerste kantelpunt
in de landbouwgeschiedenis. Bodem en
water bepaalden wat er groeide en wat er
verbouwd kon worden. De landschappelijke
opbouw en samenhang werd bepaald en in
stand gehouden door de wijze waarop het
landbouwbedrijf was opgezet.2
In de laatste vijfduizend jaar zijn
de natuurlandschappen in ons land
geleidelijk meer beïnvloed door agrarische
ecosystemen.3 Op het grensvlak van
Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd ontstond er
in de plattelandssamenleving van Nederland
– maar ook elders in Europa – een nieuw
kantelpunt door de toenemende vervlechting
van de lokale en regionale economieën
met de sterk opkomende interregionale
en internationale ‘wereldeconomie’ van
die tijd.4 Dit transitieproces is regionaal
zeer divers verlopen. In de ene regio kozen
boeren voor een sterke intensivering van
hun bedrijfsvoering of voor specialisatie
op één of meerdere kansrijke producten
voor de markt. In andere regio’s was er
juist sprake van een extensivering van het
boerenbedrijf. Dergelijke strategische
keuzen van grote groepen boeren hebben
veel invloed gehad op de ontwikkeling van
het cultuurlandschap.5 De markeverdelingen
zorgden bijvoorbeeld voor een geheel
nieuwe verhouding tussen boerenbedrijf en
landschap.6
1
2
3
4
5
6

Stortelder et al., 2001, 11.
Stortelder et al., 2001, 12.
Elerie, 1998, 18.
Spek, 2004, 503.
Spek, 2004, 503.
Elerie, 1998, 25.

Halverwege de negentiende eeuw kwam
het volgende grote omslagpunt: de
industrialisatie. De voedselproductie kon
toen nog verder worden opgeschroefd.7
Nieuwe technieken zorgden ervoor dat
de groeiende wereldbevolking gevoed
kon blijven worden. Zo ontstond er
een
wereldwijde
markteconomie.
Zowel ontwikkelingen in de chemie
en mechanisatie als ruilverkavelingen
bevorderden vervolgens dit systeem.
De Nederlandse, maar ook de Europese
landbouwsector loopt nu door de omvang
en intensiviteit van de productie tegen
verschillende grenzen aan. Daarmee zijn
we op een nieuw kantelpunt beland. Zowel
biodiversiteit – waar het bodemleven een
belangrijk onderdeel van uitmaakt – als
goed voedsel en het cultuurlandschap
staan onder druk. Anderzijds staat ook
de agrarische sector zelf onder druk door
lage voedselprijzen en oplopende kosten
doordat eisen aan milieu- en dierenwelzijn
worden opgeschroefd.8 En in sociaal opzicht
tenslotte is er de vraag of bij een steeds
grootschaliger landbouw de leefbaarheid
van het platteland niet teveel onder
druk komt te staan. In 2018 zegt Berno
Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke
Leefomgeving, in een interview: “Het
platteland staat aan de vooravond van een
transitieproces”.9
Het verloop van de ontwikkeling naar
het aankomende kantelpunt is niet
gemakkelijk te voorspellen. Enerzijds
gaat de ontwikkeling door in de richting
van een kennis- en kapitaalintensief
voedselproductiesysteem met een smal
duurzaamheidsperspectief voor agrarische
bedrijven en milieu.10 Anderzijds is er
een meer op duurzaamheid gerichte
7
8
9
10

Stortelder et al., 2001, 11.
Van Doorn et al., 2016, 5.
Smit, 2018, in: Nieuwe Oogst.
Volker, 1999, 187.
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koers die ook wel wordt omschreven
als natuurinclusieve landbouw. Deze
ontwikkelrichting is zowel op de landbouw
zelf als ook op de sociale, ecologische en
landschappelijke context daarvan gericht.
Het begrip natuurinclusieve landbouw
werd in 2014 geïntroduceerd door het
Ministerie van Economische Zaken in de
Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’.11,12 In
de maanden en jaren die volgden, ging het
begrip een steeds grotere rol spelen en werd
het vaak ter discussie gesteld in de media.
Het debat tussen Jantien de Boer, schrijfster
van het pamflet Landschapspijn, en Helma
Lodders, Tweede Kamerlid voor de VVD,
op 29 april jl. is daar een goed voorbeeld
van.13 “De vraag is vaak wat de toegevoegde
waarde is van het introduceren van een
nieuw begrip in het jargon, naast termen
als agrarisch natuurbeheer, biologische
landbouw,
biologisch-dynamische
landbouw,
geïntegreerde
landbouw,
verduurzamen van de landbouw, ecologische
intensivering etc.”, schrijven Van Doorn et
al. in de brochure Natuurinclusieve landbouw
– Food for thought.14 Natuurinclusieve
landbouw is in tegenstelling tot biologisch
boeren en gangbaar boeren, of extensief en
intensief boeren, geen landbouwmethode,
maar een systeem- of ontwikkelrichting.15
De basis van het begrip heeft te maken
met een streven naar meer biodiversiteit
in het agrarische cultuurlandschap en een
duurzamer samengaan van landbouw en
natuur op langere termijn. Dit heeft zonder
twijfel invloed op het landschap.
Wat de gevolgen zullen zijn voor het
landschap is nog nooit onderzocht. Het
actuele thema natuurinclusieve landbouw
vraagt daarom om meer onderzoek vanuit
11
12
13
14
15

14

Ministerie van Economische Zaken, 2014.
Sinds het begin van het kabinet-Rutte III (maart 2017) heet
het ministerie 'Economische Zaken en Klimaat'.
VPRO Buitenhof, 29 april 2018.
Van Doorn et al., 2016, 9.
Van Doorn et al., 2016, 5.

verschillende invalshoeken. Bovendien is er
behoefte aan een begrippenkader om het
inhoudelijke debat over natuurinclusieve
landbouw in zowel de wetenschap als het
beleid en de praktijk niet teveel langs elkaar
heen te laten lopen. Gezien de actualiteit
van het onderwerp, vormt dit onderzoek
een eerste oriënterende zoektocht.

1.2 PROBLEEMSTELLING
“Natuurinclusieve landbouw, wat is daar
de definitie van?” is een vraag die mij in de
afgelopen zes maanden vaak gesteld is. Ik
ben mij ervan bewust dat het begrip vaak
wordt gezien als een vage politiekcorrecte
term, modewoord of containerbegrip. Toch
wil ik deze scriptie wijden aan het zeer actuele
thema natuurinclusieve landbouw. Het
definiëren van een term kan op algemeen,
specifiek en operationeel niveau.16 Tot nu
toe is het begrip natuurinclusieve landbouw
vooral algemeen gedefinieerd. Er is
behoefte aan een meer specifieke definitie,
zodat het beter kan worden vertaald naar de
praktijk. De eerste vraag is of een definitie
wenselijk is en zo ja, welke aspecten in een
dergelijke definitie aan de orde dienen te
komen.
Ten tweede krijgt het landschap in de
discussie over natuurinclusieve landbouw
tot nu toe weinig tot geen aandacht, terwijl
het landschap zonder twijfel een belangrijk
podium en decor is voor het samenspel
van natuur en landbouw en daardoor ook
onlosmakelijk met beide verbonden is (afb.
1.1 en 1.2). Dit blijkt ook het geval te zijn in
veel andere discussies die de onderwerpen
landbouw en natuur raken. Neem de
vergroeningsmaatregelen in het kader van
de subsidies van het Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid. De eisen die gesteld
16

Van Doorn et al., 2016, 10.

1.1

1.2

◄

1.1
De probleemstelling: tot nu is er
weinig tot geen aandacht voor het
overkoepelende begrip ‘landschap’ in
de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw; de focus ligt alleen op
landbouw en natuur (rode ovaal). Dat
is opmerkelijk, aangezien landschap
onlosmakelijk met landbouw en
natuur verbonden is. Het landschap is
de basis van relaties tussen de fysische
geografie, de natuur en landbouw en
ontwikkelt zich in het perspectief van
de factor tijd.

►

werden (gewasdiversificatie op bouwland,
behoud van blijvend grasland en 5% van het
bouwland als ecologisch aandachtsgebied)
bevatten
geen
voorwaarden
met
betrekking tot landschappelijke kwaliteit
ter plekke of de gebiedseigenheid van
de desbetreffende landbouwgebieden.17
Landschapsbescherming
speelde hier
geen rol, terwijl het eenvoudig had kunnen
meeliften op de vergroeningsmaatregelen
en daarmee in allerlei opzichten nauw
verweven is. Dat is een gemiste kans.
Dit geldt ook voor de actuele ontwikkelingen
richting
natuurinclusieve
landbouw.
Binnen het huidige onderzoek naar deze
ontwikkelrichting staan tot dusverre
opbrengsten in biodiversiteit en geld
centraal. Toch zal er ook aandacht moeten
zijn voor andere waarden die het landschap,
de verbindende schakel tussen landbouw
en natuur, ons te bieden heeft. Landschap
heeft immers niet alleen economische en
ecologische waarden, maar de fysische
geografie die eraan ten grondslag ligt is
de basis voor existentiële, esthetische en
ethische waarden van mensen.18 Voor de
leesbaarheid en identiteit van het landschap
zijn deze waarden essentieel.
Boerennatuur heeft altijd onderdeel
uitgemaakt van het historisch gegroeide
17
18

Toekomstglb.nl/glb-in-de-praktijk/vergroening,
geraadpleegd op 21 juni 2018.
Spek, 2016, hoorcollege 1, Introductie landschappen van
Nederland, 48.

cultuurlandschap. Kennis van historisch
gegroeide cultuurlandschappen en van
historisch-ecologische samenhangen tussen
landschapsopbouw,
landbouwkundige
praktijken en flora en fauna zijn van groot
belang voor de ontwikkeling van succesvolle
inrichtingsen
beheermaatregelen
in de toekomst. Daarom dient de
‘landschapsleemte’ in de discussie rondom
natuurinclusieve landbouw opgevuld te
worden.

1.2
Doelstelling: de ‘landschapsleemte’ in
de discussie rondom natuurinclusieve
landbouw invullen. De basis voor het
landschap is de fysische geografie;
daar tegenover staan landbouw en
natuur als belangrijke waarden van
het landschap. Voor de leesbaarheid,
beleefbaarheid
en
duurzame
toekomstige ontwikkelingen van
het landschap, is het van belang dat
alle waarden vertegenwoordigd zijn
(groene cirkel).

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal
staat, luidt daarom:

“Welke rol kan kennis van historisch
gegroeide cultuurlandschappen en de
samenhang van landbouw en natuur in dit
cultuurlandschap
spelen in de toekomstige ontwikkeling van
natuurinclusieve landbouw?”
Door landschapskennis in te zetten als basis
voor een duurzame ontwikkelrichting van
de landbouw, kan naar verwachting een
bijdrage worden geleverd aan de toekomst
van het Nederlandse cultuurlandschap. Met
deze studie wordt een poging gedaan om dit
te bereiken. Daarbij is het zoeken en vinden
van inhoudelijke samenhangen tussen
landbouw, cultuurhistorie en ecologie
in verschillende typen landschappen en
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►

1.3
De eerste case study vindt plaats
in
Middag-Humsterland.
De
stippellijn geeft de grens aan van het
dorpsgebied Niehove.

landbouwsystemen van groot belang.
Met dit onderzoek hoop ik een voorbeeld
te geven van hoe het cultuurlandschap
mee kan worden genomen in beslissingen
over en handelingsperspectieven voor het
landbouwbeleid van de toekomst.

1.3
AFBAKENING
HET ONDERZOEK

VAN

Over de term en inhoud van natuurinclusieve
landbouw en alle aanverwante begrippen
zou men eindeloos kunnen discussiëren
en schrijven. In verband met de beperkte
tijd die beschikbaar was om deze studie
te voltooien, is het onderzoek beperkt en
afgebakend in ruimte, tijd en thema.
Ruimtelijke afbakening
In principe kan het hier gepresenteerde
onderzoek in elk willekeurig agrarisch
cultuurlandschap
getoetst
kunnen
worden. Binnen dit onderzoek is gekozen
voor twee case studies, beide op twee

1.3
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schaalniveaus. Ten eerste dat van de
landschappelijke regio: een bepaald
cultuurlandschap dat zich onderscheidt van
de omliggende landschappen. Om binnen
dit cultuurlandschap inzicht te krijgen
in hoe de agrarische gemeenschap haar
productieruimte heeft beïnvloed en hoe het
ecosysteem invloed had op de bedrijfsstijl,
moet verder afgedaald worden naar de
tweede schaal: het dorpsniveau.
Als voorbeelden zijn twee zeer diverse
Groningse
gebieden
geselecteerd:
het wierdenlandschap van MiddagHumsterland en het elzensingellandschap
van het Zuidelijk Westerkwartier (afb.
1.3 en 1.4). Binnen deze regio’s zullen de
dorpslandschappen van Niehove en Nuis
onderzocht worden. De keuze voor deze
twee onderzoeksgebieden behoeft enige
uitleg.

MIDDAG-HuMSTERlAND, NIEHOVE
Middag-Humsterland, in een ver verleden
ook wel het Noordelijk Westerkwartier
genoemd, is een oud zeekleigebied met
talrijke wierden.19 De keuze voor dit gebied
is gemaakt op basis van de aanwezigheid
van de grote cultuurhistorische waarden
in dit gebied. Middag-Humsterland is
een landschap waarin de agrarische
activiteit zeer belangrijk is, maar waarin
ook veel archeologische monumenten te
vinden zijn. Ten slotte is de kenmerkende
openheid van dit landschap een motivatie
geweest voor de keuze van dit gebied.
Middag-Humsterland,
aangewezen
als Nationaal Landschap, kan als
voorbeeldgebied dienen van hoe men zou
kunnen omgaan met natuurinclusieve
landbouw in een uitgestrekt landschap.
Niehove ligt op een radiale dorpswierde
in Humsterland en is aangewezen
als beschermd dorpsgezicht.20 Het
wierdedorp is typerend voor Middag
Humsterland en heeft door haar geringe
groei de oorspronkelijke vorm behouden.
De invloed van de landbouw was en is
groot in de omgeving van Niehove. De
huidige boerenbedrijven zijn vooral op
melkvee gericht.
ZuIDElIjK WESTERKWARTIER,
NuIS
Het
Zuidelijk
Westerkwartier
kenmerkt zich vooral door houtsingels
en wegdorpen.21 Vergeleken met
Middag-Humsterland is het Zuidelijk
Westerkwartier
een
kleinschalig
landschap. Daarom kan het Zuidelijk
19
20
21

Schroor & Meijering, 2007, 155.
Boetze, 2010, 235; Schroor & Meijering, 2007, 155.
Schroor & Meijering, 2007, 137.
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Westerkwartier als referentie dienen
voor andere kleinschalige landschappen.
Naast de kenmerkende singels staat het
Zuidelijk Westerkwartier bekend om
haar beekdalen, moerasbossen, pingo’s
en petgaten met hoge natuurwaarden.22
Het Zuidelijk Westerkwartier is een regio
waarin toerisme en recreatie een steeds
grotere rol gaan spelen.

▲

1.4
Het Zuidelijk Westesrkwartier vormt
het tweede onderzoeksgebied binnen
deze scriptie. Het gestippelde kader
geeft de dorpsgrenzen van Nuis weer.

Nuis ligt op een dekzandrug en
is een typerend wegdorp in het
coulisselandschap. Het dorp was
voor lange tijd een welvarende
boerengemeenschap. De aanwezigheid
van de typerende houtsingels die
deels gehandhaafd zijn en deels zijn
verwijderd, is representatief voor het
Zuidelijk Westerkwartier. Nog steeds is
Nuis en bijbehorend buitengebied sterk
gericht op de landbouw.

22

Schroor & Meijering, 2007, 137, 138.
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►

1.5
De opzet van de case studies,
schematisch weergegeven.
Afhankelijk van de behandelde
tijdsperiode wordt een bepaald
schaalniveau behandeld.

“...Het lokaliseren, beschrijven en in kaart
brengen van landschapsregio's [...] die een
duidelijk onderscheidend vermogen hebben,
kunnen bijdragen aan de versterking van
een lokale identiteit”, schrijft professor
Ashworth in zijn werk Senses of Place: Senses
of Time.23 De methodiek in deze scriptie zal
voor beide cases gelijk zijn, maar de studies
zijn verre van identiek. De twee gebieden
vertonen veel landschappelijke, ecologische
en landbouwkundige contrasten, welke
worden beschreven in een beknopte
landschapsbiografie. Het uitvoeren van twee
case studies is waardevol voor dit onderzoek,
omdat de uitkomsten vergeleken kunnen
worden. Op deze manier wordt inzicht
verkregen in hoe natuurinclusieve landbouw
op diverse wijzen kan worden ingepast in
het landschap. De aanwezigheid van de
grote landschappelijke contrasten tussen
de het Groningse Zuidelijk Westerkwartier
en Middag Humsterland was daarom de
voornaamste reden voor de keuze van deze
combinatie.
Bovendien is het goed om te vermelden dat
beide regio’s, Middag-Humsterland en het
Zuidelijk Westerkwartier, in het kader van
de gemeentelijke herindeling komend jaar
worden samengevoegd tot één gemeente
Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente
behelst de voormalige gemeenten
Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek.24
Aangezien de twee zeer uiteenlopende
landschapstypen binnen één gemeente elk
hun eigen aanpak en beleid verdienen, is
deze ruimtelijke afbakening als zoekrichting
relevant om op gemeentelijk niveau de
reikwijdte van natuurinclusieve landbouw te
kunnen testen.

de case studies zijn slechts ingezet als
hulpmiddel in de zoektocht naar mogelijke
inpassingen van natuurinclusieve landbouw.
HISTORISCHE AFBAKENING
Dit onderzoek heeft ook chronologisch een
afbakening nodig. Beide case studies zullen
in verband met de landschapsbiografische
verkenning in een ruim tijdsperspectief
worden benaderd. Per case study zal
de behandelde periode, afhankelijk
van de relevantie voor de vorming van
het landschap, variëren. Voor MiddagHumsterland start de landschapsbiografie in
het jaar 600 voor Christus (het Holoceen); het
Zuidelijk Westerkwartier wordt omschreven
vanaf 475.000 voor Christus (het MiddenPleistoceen). De landschapsontwikkeling
van beide case study-gebieden worden tot
de 19e eeuw globaal omschreven.
Binnen de gekozen thema’s is de meest
relevante periode de Vroegmoderne- en
Moderne Tijd (begin 19e t/m begin 21e eeuw).
Alleen in deze periode is het reconstrueren
van natuur, landbouw en cultuurlandschap
in de gekozen case gebieden mogelijk,

De focus van dit onderzoek ligt niet alleen
op de case study-gebieden MiddagHumsterland en Zuidelijk Westerkwartier:
23
24
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vanwege de hoeveelheid bronnen. De
landschapsontwikkeling vanaf de 19e eeuw
wordt daarom gedetailleerder omschreven
(afb. 1.5). Bovendien sluit dit tijdvlak het
beste aan bij de hedendaagse problematiek.
THEMATISCHE AFBAKENING
Alhoewel de ontwikkelrichting ‘natuurinclusieve landbouw’ raakvlakken vertoont
met oneindig veel thema’s, ligt het
vertrekpunt en de focus van deze studie
bij de rol van het cultuurlandschap in de
ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve
landbouw. Vanuit historisch perspectief
worden verbindingen gelegd tussen fysische
geografie, de natuur en landbouw (afb.
1.6). Deze driehoek, het ‘landschappelijk
raamwerk’, vormt de rode draad in dit
onderzoek. De verbindingen tussen de drie
aspecten worden onderzocht aan de hand
van een literatuurstudie, actorenanalyse en
twee case studies. Per case study-gebied
wordt er gekeken naar de historische en
tegenwoordige samenhang van landbouw
en natuur en naar de kernkwaliteiten van
het landschap. In dit onderzoek wordt
geen aandacht besteed aan de rol van
consumenten, het bedrijfsleven en het
gezondheidsaspect in de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw.

1.4 onDERZoEKSTHEMA’S
En onDERZoEKSVRAGEn
Onderzoeksthema A – Begripsdeﬁnitie
en
theorievorming
natuurinclusieve
landbouw en verwante concepten
Om
de
huidige
discussie
over
natuurinclusieve landbouw in een duidelijk
historiografisch perspectief te kunnen
plaatsen is het zinvol om allereerst de actuele
literatuur omtrent deze ontwikkelrichting
te bestuderen. Aanverwante begrippen

1.6

zoals agro-ecologie, biodiversiteit en
ecosysteemdiensten passen goed in de
context van natuurinclusieve landbouw en
laten zien dat er zowel wetenschappelijk als
in de praktijk een lange voorgeschiedenis
bestaat omtrent deze thema’s. Om tot
een helder overzicht van definities en
theorievorming te komen staan de volgende
vragen centraal:

▲

1.6
De driehoek met de thema’s fysische
geografie, landbouw en natuur,
waarbij het landschap centraal staat,
vormt de rode draad in dit onderzoek.
De factor tijd is bovendien van groot
belang: zowel verleden, heden als
toekomst speelt een grote rol in de
ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw.

A1. Welke integrale concepten zijn in
de afgelopen decennia ontwikkeld op
het grensvlak van natuur, landbouw en
landschap?
A2. Wat is de huidige stand van onderzoek
over natuurinclusieve landbouw?
A3. Welke specifiekere definitie kan
er toegekend worden aan het begrip
natuurinclusieve landbouw?
A4. Welk theoretisch model kan er gevormd
worden ter aanzien van het landschap
en de huidige stand van onderzoek over
natuurinclusieve landbouw en verwante
concepten?
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Binnen deze studie gaat het te ver om een
operationele definitie van natuurinclusieve
landbouw te formuleren waarin criteria,
indicatoren en drempelvoorwaarden voor
agrarische bedrijven omschreven worden.
Wel zal worden geprobeerd om een meer
toegespitste kerndefinitie te formuleren die
specifieker is dan de pogingen tot nu toe.
Onderzoeksthema B – Visies van
actoren op de kansen en belemmeringen
in de ontwikkeling naar een meer
natuurinclusieve landbouw en de
historische, actuele en toekomstige
samenhang tussen landbouw, natuur en
landschap
Natuurinclusieve
landbouw
is
een
veelbesproken ontwikkelrichting waarbij
veel actoren betrokken zijn. Sleutelpersonen
vanuit de disciplines landschap, natuur
en landbouw worden geselecteerd en
geïnterviewd, waardoor er inzicht verkregen
wordt in de verschillende belangen
die spelen rondom natuurinclusieve
landbouw. Door het onderwerp vanuit de
verschillende disciplines te belichten zal
er meer duidelijkheid worden verkregen
in de spanningsvelden, kansen en
belemmeringen. De volgende vragen staan
in dit onderzoeksthema centraal:
B1. Welke actoren spelen een rol in de
ontwikkeling naar een natuurinclusieve
landbouw?
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B4. Welke spanningsvelden bestaan er in het
speelveld van de verschillende actoren?
B5. Hoe kan het theoretisch model aangevuld
worden?
Onderzoeksthema C – Mogelijke inpassing
van natuurinclusieve landbouw in de
cultuurlandschappen van het Groninger
Middag-Humsterland
en
Zuidelijk
Westerkwartier (case studies)
Hoe natuurinclusieve landbouw er in de
praktijk uit gaat zien zal per landschapstype
verschillen. Door middel van het uitvoeren
van twee case studies zal op twee
schaalniveaus (landschappelijke regio en
het dorpslandschap) worden onderzocht
hoe de agrarische gemeenschap haar
productieruimte heeft beïnvloed. De
wisselwerking tussen fysische geografie,
landbouw en natuur resulteren in
de
hedendaagse
landschappelijke
kernkwaliteiten.
Met
de
specifieke
landschappelijke
kernkwaliteiten
als
basis kunnen mogelijke inpassingen van
natuurinclusieve landbouw en kansen
voor toekomstige ontwikkelingen in beeld
gebracht worden, waarbij de samenhang
tussen landschap, natuur en landbouw
centraal staat. De volgende vragen zijn van
belang voor het onderzoeksthema:
C1. Wat is de samenhang van landschap,
natuur en landbouw in het verleden en heden
in het betreffende gebied?

B2. Wat zijn de meningen en visies van de
actoren rondom de kansen en belemmeringen
in de ontwikkeling naar een meer
natuurinclusieve landbouw?

C2. Wat zijn de huidige landschappelijke
kernkwaliteiten van het betreffende gebied?

B3. Hoe denken de actoren over de historische,
actuele en toekomstige samenhang tussen
landbouw, natuur en landschap?

C3. Welke natuurinclusieve maatregelen
kunnen op basis van deze samenhangen en
kernkwaliteiten passend en kansrijk zijn in de
toekomst van het cultuurlandschap van het
betreffende gebied?

1.5 BRonnEn En
onDERZoEKSMETHoDEn
Dit onderzoek heeft een interdisciplinair
karakter,
doordat
diverse
bronnen
en onderzoeksmethoden aan elkaar
gekoppeld worden. Per hoofdstuk, en
dus per onderzoeksthema, worden de
volgende bronnen en onderzoeksmethoden
gehanteerd:
Onderzoeksthema A – Begripsdeﬁnitie
en
theorievorming
natuurinclusieve
landbouw en verwante concepten
Voor het eerste onderzoeksthema vormt
een (internationale) literatuurstudie de
voornaamste onderzoeksmethode. De
literatuurstudie zal worden ondersteund
door grafisch weergegeven tijdlijnen en
een aantal voorbeelden vanuit het beleid
en de praktijk. Vervolgens kan er een meer
specifieke definitie en een theoretisch
model ontwikkeld worden.
Onderzoeksthema B – Visies van
actoren op de kansen en belemmeringen
in de ontwikkeling naar een meer
natuurinclusieve landbouw en de
historische, actuele en toekomstige
samenhang tussen landbouw, natuur en
landschap
Om antwoord te krijgen op de
onderzoeksvragen van het tweede thema,
wordt de actorenanalyse ingezet als
onderzoeksmethode. De actorenanalyse
wordt uitgevoerd op basis van interviews met
sleutelpersonen uit het discipline landschap,
natuur en/of landbouw. De interviews
worden vervolgens geanalyseerd, waarna
de resultaten worden belicht, die uitmonden
in een discussie die de spanningsvelden in
de speelvelden van de verschillende actoren
weergeeft. Hierdoor kan het theoretisch
model aangevuld worden.

1.7

Onderzoeksthema C – Mogelijke inpassing
van natuurinclusieve landbouw in de
cultuurlandschappen van het Groninger
Middag-Humsterland
en
Zuidelijk
Westerkwartier
Voor het laatste onderzoeksthema
is de case study een belangrijke
onderzoeksmethode. Binnen de case
studies zal onder andere literatuurstudie,
kaartstudie,
bronnenonderzoek
en
veldwerk uitgevoerd worden. De trits
verleden – heden – toekomst vormt voor
beide case study-gebieden het kader. De
case studies in Middag-Humsterland en het
Zuidelijk Westerkwartier zullen afzonderlijk
van elkaar worden behandeld, maar zijn op
dezelfde manier opgebouwd.

▲

1.7
Een schematische weergave van de
onderzoeksopzet.
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HOOFDSTUK 2

literatuurstudie

02

2.1 InlEIDInG
Het doel van dit hoofdstuk is om de
theorievorming
van
natuurinclusieve
landbouw en verwante concepten in beeld
te brengen, een specifiekere definitie
te formuleren en een aanzet tot een
theoretisch model te geven. Waar het begrip
natuurinclusieve landbouw pas sinds 2014
wordt beschreven, wordt de inhoud van de
daarmee samenhangende problematiek in
essentie al een eeuw lang beschreven, maar
dan aan de hand van andere begrippen. In
veel studies wordt er aandacht besteed aan
de toekomst van het landschap, waarbij
natuur en landbouw twee belangrijke
spelers zijn. Zowel de actuele als oudere
literatuur omtrent deze ontwikkelrichting
wordt in dit hoofdstuk op chronologische
wijze bestudeerd. Op deze manier kan de
huidige discussie over natuurinclusieve
landbouw in een historiografisch perspectief
geplaatst worden. Dit hoofdstuk behandelt
onderzoeksthema A: ‘Begripsdefinitie en
theorievorming natuurinclusieve landbouw
en verwante concepten’. De volgende
vragen staat daarbij centraal:
1. Welke integrale concepten zijn in de
afgelopen decennia ontwikkeld op het
grensvlak van natuur, landbouw en
landschap? (paragraaf 2.2)
2. Wat is de huidige stand van onderzoek over
natuurinclusieve landbouw? (paragraaf 2.3)
3. Welke specifiekere definitie kan er toegekend
worden aan het begrip natuurinclusieve
landbouw? (paragraaf 2.4)

4. Welk theoretisch model kan er gevormd
worden ter aanzien van het landschap
en de huidige stand van onderzoek over
natuurinclusieve landbouw en verwante
concepten? (paragraaf 2.4)

2.2 InTEGRAlE
ConCEPTEn
nATUUR
lAnDBoUW - lAnDSCHAP
AGRO-ECOlOGIE
Natuurinclusieve landbouw is een nieuw
begrip, maar over de inhoud ervan wordt
al decennia lang nagedacht, gesproken
en geschreven. Neem de term ‘agroecologie’: agroecology werd voor het eerst
genoemd in 1928 door Basil M. Bensin,
een Russische agronoom.1 Hij vroeg met
zijn stuk Agroecological characteristics
description and classification of the local corn
varieties chorotypes aandacht voor meer
internationale samenwerking op het gebied
van agro-ecologisch onderzoek. Agroecologie werd door Bensin beschouwd als
een multidisciplinaire wetenschap, waarin
alle factoren die invloed hebben op de
ontwikkeling en het succes van een gewas
in overweging genomen moeten worden.2
Bensin definieerde agroecology als de
toepassing van ecologie in landbouw. Deze
bondige definitie is ook van toepassing op
natuurinclusieve landbouw.
Een tweede belangrijk werk over agroecologie was van de hand van de
Amerikaanse agronoom Klages: Ecological
1
2

Bensin, 1928.
Méndez et al., 2016, 24.
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crop geography.3 Hij publiceerde in 1942 zijn
analyse over de ecologische, technische,
sociaal-economische
en
historische
factoren die van invloed zijn op de
landbouwproductie. Klages schrijft in reactie
op het werk van Bensin: “It will be observed
that Bensin deals only with the physiological
environment of crop plants to the entire
exclusion of the social environment.”4 Klages
neemt in zijn eigen werk een hoofdstuk
op over the social environment en noemt
ook “…the importance of the location with
respect to the markets, and any alteration of
the surface instituted by man during his use
or improvement of the land.”5 Klages vloog
agro-ecologie in een zeer breed verband
aan door ook in te gaan op klimaat en
markteconomie.
In de jaren ’60 en ’70 van de twintigste eeuw
ontstond een geleidelijke toename van de
toepassing van ecologie in de landbouw.
Dit kwam deels als reactie op de Groene
Revolutie, welke tot intensivering en
specialisatie leidde.6 Het boek Silent Spring
(1962) van Rachel Carson wordt beschouwd
als één van de belangrijkste werken die de
publieke opinie wakker schudde over het
gebruik van chemicaliën in de landbouw.7
Ook de waarschuwing van de Club van Rome
in 1970 kwam niet veel later. De aandacht
voor agro-ecologie vergrootte dankzij
de maatschappelijke omstandigheden.
Vanaf de jaren ’70 werd er steeds meer
gepubliceerd over agro-ecologie als
wetenschappelijke discipline, maar het
werd ook meer in de praktijk gezet.8
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world food production systems.9 Het werk,
dat ruim zevenhonderd pagina’s telt, gaat
naast het mondiale landbouwbeleid in op
de rol van de landbouw voor mens en milieu,
maar ook op de impact van onder andere
irrigatie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen
op de bodem. Het tweede en tevens meest
omvangrijke deel van het onderzoek is
getiteld The dynamics of agroecosystems.
Volgens Cox en Atkins wordt de rol van
het ecosysteem vaak onderschat: “We
must be aware of fundamental ecological
relationships and processes that are common
to all ecosystems.”10 In de huidige discussie
over natuurinclusieve landbouw is dit een
interessant en bruikbaar standpunt.
De Amerikaanse onderzoekers leggen uit
dat ecosystemen, net als de organismen
die hier deel van uitmaken, veranderen in
de loop der tijd.11 Er wordt een duidelijke
relatie tussen het ecosysteem en de mens
gelegd: “They (ecosystems) originate,
develop, and mature. This change, called
ecological succession, is a result of the
dynamic interaction that takes place between
the biotic and abiotic components of each
community that develops.”12 Cox en Atkins
laten de relatie zien tussen biologische
diversiteit en de mate van ingrijpen van
de mens (afb. 2.1).13 De boodschap die
uitgedragen wordt is duidelijk: we moeten
agrarische systemen ook als ecosystemen
herkennen en een ecologisch verantwoorde
landbouwtechnologie toepassen om te
produceren zonder de landbouwgronden
uit te putten en de mondiale ecologie te
schaden.14

Eén van de publicaties uit de jaren ’70 was
afkomstig van de Amerikaanse Cox en
Atkins: Agricultural ecology, an analysis of

Enkele jaren later publiceerde de uit Chili
afkomstige hoogleraar Altieri het werk
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Agroecology.15 Hierin worden richtlijnen
gegeven voor ontwerp en beheer van
duurzame
agro-ecosystemen.
Altieri
betoogt dat agro-ecologie de toekomst
heeft, vanwege de sociaaleconomische
stabiliteit en de mogelijkheden voor een
stabiel management (afb. 2.2).16 Net als Cox
en Atkins is Altieri van mening dat kennis
van de basis van ecosystemen van groot
belang is voor een duurzame ontwikkeling
in de landbouw.17 Hij besluit zijn persoonlijke
introductie met: “Ecological health is not the
only goal of agroecology. In fact, sustainability
is not possible without preserving the cultural
diversity that nurtures local agricultures.”18

In de jaren ’90 publiceerde Gliessman
(University of California) twee belangrijke
werken,
waaronder
Agroecology:
researching the ecological basis for
sustainable agriculture.21 Zeven jaar later
kwam het boek Agroecology: ecological
processes in sustainable agriculture uit.22
Uit het werk van Gliessman blijkt dat
hij zowel wetenschappelijk als in de
praktijk veel ervaring heeft. Zijn in 2007
gepubliceerde boek Agroecology: the
ecology of sustainable food systems werd
in vier talen uitgebracht.23 Ook het boek
Agroecology in action: extending alternative
agriculture through social networks van
Warner, eveneens Amerikaans, werd een
groot succes.24 Warner betoogt dat een
evolutie naar ecologisch verantwoorde
landbouw niet zal plaatsvinden zonder
combinatie van wetenschappelijke kennis,
op ervaring gebaseerde informatie, een
evenwichtige sociale dynamiek en politieke
ondersteuning.25
21
22
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24
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◄

2.1
De
relatie
tussen
biologische
diversiteit en de mate van ingrijpen
van de mens (management) volgens
Cox en Atkins.

▼

2.2
De
systeemeigenschappen
van
agro-ecosystemen volgens Altieri
(versimpelde weergave).
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Gliessman, 2007.
Warner, 2007.
Warner, 2007, 227.

Agro-ecologie droeg bij aan de opkomst,
definitie en consolidatie van het concept
‘duurzame landbouw’. In 1984 bracht
Douglass het boek Agricultural sustainability
in a changing world order uit.19 Het boek bevat
zestien essays, geschreven door economen,
politici, landbouwwetenschappers maar
ook theologen. Tien van deze essays werden
gepresenteerd op de in 1982 gehouden
conferentie over agricultural sustainability
van het Pomona College.20
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De focus van het begrip agro-ecologie
breidde zich steeds verder uit. De korte
definitie ‘ecologie in de landbouw’ voldeed
niet meer: agro-ecologie werd steeds
vaker in verband gebracht met het hele
voedselsysteem. Zo schreef Gliessman
in 2007: ‘het heeft betrekking tot het
wereldwijde netwerk van voedselproductie,
distributie en
consumptie’.26 Vanaf
de jaren ’90 van de twintigste eeuw
werd
agro-ecologie
steeds
vaker
opgenomen in academisch onderzoek
en onderwijsprogramma’s, vooral in de
Verenigde Staten.27 Maar ook Duitsland
heeft een lange geschiedenis op het gebied
van wetenschap over agro-ecologie. Binnen
de verschillende landbouwfaculteiten werd
en wordt veel aandacht besteed aan zowel
ecologische als economische, politieke en
sociale factoren.28
Agro-ecologie
en
natuurinclusieve
landbouw vertonen veel paralellen. De
grondprincipes van beide begrippen
hebben te maken met een meer duurzame,
biodiverse landbouw met aandacht voor
economische, politieke en sociale factoren.
Natuurinclusieve landbouw is in vergelijking
met agro-ecologie een jong begrip, waar
minder over geschreven is. Toch staat het
heel duidelijk in het verlengde van dezelfde
denkrichting. Daarom kan de agro-ecologie
als voorloper van de natuurinclusieve
landbouw gezien worden.
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VERWEVEN OF SCHEIDEN
De verhouding tussen natuur en landbouw
en de mate van verwevenheid of scheiding
is aan veel verandering onderhevig geweest.
Uit de Nederlandse nota’s in het kader van
natuur, landbouw en landschap blijkt dat er
geen sprake is geweest van een rechtlijnig
beleid. De belangentegenstellingen tussen
de verschillende groepen, de wijze van
uitvoering (centraal of lokaal), de kleur
van het kabinet in Den Haag en allerlei
andere factoren hebben in de loop van de
tijd het beleid beïnvloed.29 De Relatienota
uit 1975 en de Nota Landelijke Gebieden
uit 1977 vormden samen een belangrijk
omslagpunt in het Nederlandse beleid.
Hierin werd voor het eerst gesproken over
scheiding en verweving van landbouw en
natuur. In de jaren tachtig vond een breder
gedragen omslag plaats in het denken over
de inrichting van het landelijk gebied. Dit
werd gemarkeerd door de invoering van
de nieuwe Landinrichtingswet in 1985.
Voortaan werd er ook rekening gehouden
met de belangen van natuur en recreatie.30
In dezelfde tijd deed de zogenaamde cascobenadering zijn intrede.31 Een bekend
voorbeeld van het casco-concept is ‘Plan
Ooievaar’ van de landschapsarchitecten
Jandirk
Hoekstra,
Lodewijk
van
Nieuwenhuijze en Dirk Sijmons (later
bureau H+N+S), waarin het inbrengen
van nieuwe functies in het landschap – in
dit geval natuur in het rivierengebied –
centraal staat. Het casco-concept gaat uit
29
30
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van een ruimtelijke scheiding van functies.32
Onderscheid tussen hoogdynamische
tegenover
laagdynamische
functies
wordt hierin centraal gesteld. De
laagdynamische functies hebben een lange
ontwikkeltijd nodig (natuurontwikkeling,
grondwaterreserves en dergelijke) en
de hoogdynamische functies moeten
snel op veranderingen in kunnen spelen
(verstedelijking en landbouw). De cascobenadering moest instrumenteel zijn in het
verzoenen van de snelle veranderingen in
het landschap en de langzame ecologische
ontwikkelingen.33
De casco-benadering werd onder de
landschapsarchitecten
in
deze
tijd
gemeengoed.34 Nieuwe inrichtingsplannen
werden aangevlogen vanuit de cascogedachte. De casco-benadering heeft
echter een keerzijde: aloude processen
van intensieve verweving in de historisch
gegroeide
cultuurlandschappen
zijn
grotendeels verloren gegaan. Al in 1988
schreef Thijsen, destijds werkzaam
bij de Grontmij en nu directeur van
Staatsbosbeheer, als reactie op het cascoconcept: “Het Nederlandse landschap
is echter moeilijk als cultuurtechnische
meccanodoos te beschouwen.”35 Deze
32
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gedachtenvorming is voor de huidige
discussie over natuurinclusieve landbouw
relevant: juist de sterke scheiding van natuur
en landbouw die vanaf de jaren tachtig
is doorgevoerd vormt een belangrijke
oorzaak van de huidige problematiek. Een
sterke scheiding van de functies natuur en
landbouw komt het historische ecosysteem
en de biodiversiteitswaarden niet ten goede.

▼

2.3
De lagenbenaderingen is een
hulpmiddel voor landschapsplanning.
Door verschillende lagen over elkaar
te leggen wordt er naar samenhang
gezocht. In de casco-benadering
wordt er een ordening aangebracht
in de occupatielaag: hier worden
functies (zoals landbouw en natuur)
gescheiden.

Een wetenschappelijk voorbeeld van het
vraagstuk over scheiden of verweven
van landbouw en natuur is Natuurbeheer
en biologisch-dynamische landbouw in
het stroomdallandschap Drentsche Aa
van Martin van Eeden en Ton Baars. Het
proefschrift werd in 1980 gepubliceerd,
maar de strekking ervan is erg actueel.36 Het
uitgangspunt van het duo was om de scherpe
scheiding tussen natuur in de beekdalen
en omliggende landbouwgronden in
het stroomdallandschap om te vormen
naar meer verweven gebieden. Vanuit
onder andere Staatsbosbeheer en de
provincie Drenthe kwam de vraag wat
de mogelijkheden zijn van alternatieve
landbouw in dit gebied.37
De
auteurs
stelden
verschillende
bedrijfsmodellen op, waaronder een
biologisch-dynamisch bedrijfsmodel, en
werkten mogelijkheden voor behoud en
ontwikkeling van natuur en landschap,
maar ook de economische rendabiliteit
uitgebreid uit. Voor- en nadelen van talrijke
landschapselementen werden daarbij
opgesomd. Conclusie: “door haar geringe
cultuurdruk en het streven naar een
gesloten bedrijfssysteem is de biologischdynamische landbouw in het SDA veruit te
prefereren boven de gangbare landbouw”.38
Echter heeft dit bedrijfsmodel een negatief
resultaat, welke de auteurs goed verklaren.39
36
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BIODIVERSITEIT
In 1986 organiseerde de Amerikaanse
Academy of Sciences het National Forum on
BioDiversity, waarin de bioloog Wilson een
prominente rol speelde.40 Deze bijeenkomst
wordt vaak gezien als de doorbraak van
het begrip biologische diversiteit, of
biodiversiteit in bredere kring.41 Het Forum
riep op tot een mondiale campagne om
het verlies aan biodiversiteit te keren,
waarbij wetenschappelijk onderzoek een
belangrijke rol zou moeten spelen.42
Het begrip biodiversiteit is nu ruim dertig
jaar oud en is volledig ingeburgerd in het
spraakgebruik. In de praktijk wordt het
begrip biodiversiteit op drie verschillende
manieren uitgelegd: ten eerste als een
theoretisch-ecologisch concept over de
structuur van ‘de verscheidenheid van
leven’.43 Meestal wordt deze weergegeven
als een piramide van genen, soorten en
ecosystemen (afb. 2.4). Daarnaast wordt
er over biodiversiteit gesproken als een
meetbare eigenschap van de natuur, waarbij
de aandacht vooral uitgaat naar manieren
om het begrip te operationaliseren. Tot slot
is biodiversiteit ook een sociaal-politiek
construct. In die benadering is biodiversiteit
geen neutrale wetenschappelijke term, maar
een begrip dat nauw verband houdt met een
aansporing om actie te ondernemen tot het
beschermen van de verscheidenheid van de
het leven op aarde.44
40
41
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Het denken over natuurbescherming
veranderde sterk in de loop van de jaren
tachtig. De nadruk op de soortbescherming
verschoof naar het beschermen van
hele ecosystemen. Ook gingen sociaaleconomische overwegingen een grotere
rol spelen, omdat de ervaring inmiddels
had geleerd dat het niet mogelijk was om
een natuurgebied adequaat te beschermen
als de omwonenden in armoede en honger
leefden.45 Deze veranderde benadering
wordt new environmentalism genoemd.46 In
deze context begon het begrip ‘biologische
diversiteit’ zowel in de wetenschap als de
praktijk vaker op te duiken.
Het richtinggevende onderzoek van Theunis
Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan
de RUG, is daar een sprekend voorbeeld
van. Piersma reist zijn onderzoeksobjecten
– vooral wad- en weidevogels – achterna
en is daarmee een veldonderzoeker met
aanzienlijk veel ervaring. Zijn publicaties,
waarin hij aandacht vraagt voor het
verdwijnen van vogelsoorten en het
belang van biodiversiteit, hebben veel
maatschappelijke impact omdat hij zijn
boodschap weet te vertalen naar het grote
publiek, natuurbeschermingsorganisaties
en beleidsmakers. Maar het gaat nog
verder: recent werd bekend dat de Chinees
overheid stopt met het inpolderen van de
getijdengebieden langs de Gele Zee. De
Chinese leider Xi heeft dit mede door het
ecologisch onderzoek van de groep van
Piersma besloten.47
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Een spraakmakend Duits onderzoek,
dat in het afgelopen jaar voor heel wat
opschudding heeft gezorgd, heeft als titel:
More than 75 percent decline over 27 years
in total flying insect biomass in protected
areas.48 Op 63 locaties, verspreid over 31
Duitse natuurgebieden, bleek de totale
biomassa aan vliegende insecten in de
laatste 27 jaar met 76% achteruit te zijn
gegaan.49 Het onderzoek stuitte evenwel op
veel kritiek: de data zou niet deugdelijk zijn,
onder andere omdat de monitoringsproeven
niet jaarlijks zijn uitgevoerd.50 Los daarvan,
riep het onderzoek de vraag op of er in
Nederland sprake is van een vergelijkbare
achteruitgang. Het recent uitgegeven
rapport Achteruitgang insectenpopulaties in
Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes
gaat in op deze vraag.51 Door middel van
een kritische reflectie op het artikel van
Hallmann et al. laten Kleijn et al. zien dat de
resultaten van de studie robuust zijn. Echter
ontbreekt in Nederland de data om een
vergelijkbare analyse uit te voeren.52
Een eveneens in 2017 gepubliceerd
onderzoek over biodiversiteit, geschreven
door Jeroen Onrust, is getiteld Earth, worms
& birds.53 Onrust toont in zijn proefschrift
van de Rijksuniversiteit Groningen aan dat
rode wormen een sleutelrol spelen in het
grasland ecosysteem. Intensief landgebruik
zou de beschikbaarheid van regenwormen
voor weidevogels negatief beïnvloeden.54
Dit is een zorgwekkend resultaat: rode
wormen zijn namelijk onmisbaar voor
een goede bodemstructuur.55 Een goede
bodemstructuur is de basis voor een
natuurinclusieve landbouw: alleen dan
is biologische diversiteit of biodiversiteit
48
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mogelijk. Zodoende zijn bovengenoemde
biodiversiteitsonderzoeken van nut voor de
discussie over natuurinclusieve landbouw.
Het bestuur van het Netherlands
Ecological Research Network (NERN),
het platform waarin alle Nederlandse
biodiversiteitsonderzoekers samenwerken,
stelt in 2018 dat aanpak van de problematiek
urgent is en dat samenwerking tussen
wetenschap, landbouw, voedingsindustrie,
banken en natuurorganisaties zeer
gewenst is. Zo ontstond het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel, waarin beschreven
wordt hoe gezamenlijk kan worden
gewerkt aan de problematiek.56 Dit leidde
tot een intentieverklaring, ‘De Verklaring
van Driebergen’. Hierin staat beschreven
dat men in de zomer van dit jaar concrete,
tijdgebonden en effectieve maatregelen
gericht op biodiversiteitsherstel gereed
zal hebben. De verklaring is door diverse
voorzitters en directeuren van zowel
landbouwals
natuurorganisaties
ondetekend.57
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▼

2.4
Een versimpelde weergave van een
ecosysteem: de voedselpiramide.

www.nern.nl, geraadpleegd op 1 juli 2018.
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AGRARISCH NATuuRBEHEER
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
– inmiddels Natuurnetwerk Nederland
(NNN) – werd in 1990 geïntroduceerd in
het Natuurbeleidsplan van het Ministerie
van Landbouw. De NNN-gebieden hebben
een beschermde status en er wordt naar
gestreefd om de gebieden onderling te
verbinden.58 Het agrarisch natuurbeheer
is al sinds de jaren zeventig van de vorige
eeuw onderdeel van het natuurbeleid van
de Rijksoverheid. Tientallen jaren is er
ingezet op subsidies en financiering. De
resultaten van het beleid werden in 2013
uitgebreid geëvalueerd: “Als het agrarisch
natuurbeheer in zijn geheel zou worden
afgeschaft, dan zijn de negatieve effecten
op de biodiversiteit beperkt”, schrijft Kleijn
van Alterra Wageningen UR.59 Doordat
het instrumentarium van het agrarisch
natuurbeheer zich richtte op de kleine
schaal van individuele bedrijven bleek het
onvoldoende effectief.60
De teleurstellende resultaten werden veel
bediscussieerd. In de media werden weinig
genuanceerde berichten geschreven, zoals
“Het agrarisch natuurbeheer werkt niet en is
verworden tot een dans om het grote geld”.61
Als gevolg waren enkele partijen van mening
dat het geld beter aan terreinaankoop
van nieuwe natuurgebieden kon worden
besteed. In het evaluerende rapport van
Alterra werd echter geschreven: “De
schaarse succesvolle projecten duiden op
58
59
60
61
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het essentiële belang van deze combinatie
(onderzoek en uitvoering middels een
gebiedsregisseur). De gebiedsregisseur
is een onmisbare schakel tussen boeren,
natuurbeheerders, onderzoekers en de
overheid. [...] De extra kosten voor de
gebiedsregisseur betalen zich uit in extra
effectiviteit, en extra draagkracht onder de
deelnemers.”62
Het kabinet kwam met een nieuw
stelsel, waarin wordt gewerkt met
gerichte locatiekeuzes voor agrarisch
natuurbeheer, waardoor het beheer
naar verwachting veel effectiever zal
zijn. De gronden die in aanmerking
komen voor subsidie moeten binnen
één van de door de provincie begrensde
leefgebieden liggen. De leefgebieden zijn
landbouwgronden die opgenomen zijn in
het natuurbeheerplan van de provincie.63
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(ANLb) valt nu onder pijler 2 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP3), welke loopt van 2014 tot en
met 2020 en onderdeel is van het
Europese Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid (GLB).64 Het beleid richt zich op
de
leefgebiedenbenadering,
waarbij
vier agrarische leefgebieden worden
onderscheiden: open grasland, open
akkerland, droge dooradering en natte
dooradering. De categorie water wordt als
vijfde leefgebied genoemd.65
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Het nieuwe stelsel richt zich bovendien
sterk op collectieven, veelal agrarische
natuurverenigingen, welke verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering. De collectieven
hebben contact met de agrariërs en
controleren en beoordelen het beheer. Het
collectief stelt een gezamenlijk beheerplan
op: er wordt gestreefd naar samenhangende
plannen, waarin de juiste maatregelen op
de juiste plek komen en waar het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer in een regio
goed is afgestemd op het natuurbeheer
in de natuurgebieden. Het beleid inzake
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
wordt in 2018 vaak gekoppeld aan pijler 1 van
het Plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP3), welke gaat over vergroening van
het platteland. Opnieuw is hierover veel
maatschappelijke
discussie
gaande.66
Kritiek gaat onder andere over de vraag of
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de
praktijk de natuur verweeft of juist scheidt.
lANDBOuW, lANDSCHAP EN BElEVING
Het scheiden of verweven van landbouw en
natuur is van grote invloed op de beleving
van een landschap. Landbouw in een leesbaar
landschap is de titel van het proefschrift van
Karina Hendriks en Derk Jan Stobbelaar,
beide in 2003 gepromoveerd aan de
universiteit van Wageningen.67 Volgens
de auteurs is de leesbaarheid van het
landschap “de mate waarin het landschap
samenhangen toont, die het de waarnemer
mogelijk maakt zich te oriënteren in tijd
en ruimte”.68 Het tweetal onderzocht hoe
gangbare en biologische landbouwbedrijven
bijdragen aan landschapskwaliteit, op
basis van de verticale samenhang, de
horizontale samenhang, de jaarcyclus
door de seizoensamenhang en het heden,
verleden en toekomst door de historische
samenhang.
66
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Het verschil tussen biologische en
gangbare bedrijven bleek het grootst bij
de parameters van verticale samenhang
en seizoensamenhang. Op biologische
bedrijven
komen
de
abiotische
eigenschappen van de plek sterker
tot uitdrukking in het grondgebruik
en natuurlijke elementen (verticale
samenhang) en komen de seizoenen sterker
tot uiting in de kleuren en vormenrijkdom
op het bedrijf (seizoenssamenhang).69
Echter is de praktijk minder zwart-wit en
bestaan er veel gradiënten tussen gangbare
en biologische bedrijven.

▲

2.5
Landschapskwaliteit kan ingedeeld
worden in vier verschillende typen
samenhang, volgens Hendriks en
Stobbelaar.

Het onderzoeksdoel dat de Wageningse
socioloog Kees Volker zichzelf stelde in zijn
proefschrift Boeren in betwist landschap
was “bijdragen aan het maatschappelijk
debat over het toekomstige beheer van
waardevolle
agrarische
gebieden”.70
Daarvoor gaf hij een verkenning van wensen
en instrumenten die het bovenlokale
belang bij agrarische landschappen dienen.
“Agrarische landschappen zijn ontdekt
69
70

Hendriks & Stobbelaar, 2003, 5.
Volker, 1999.
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en gewaardeerd als een publieke ruimte
en moeten naast de landbouwfunctie
belangrijke maatschappelijke functies
vervullen. Dit maakt het agrarische
landschap tot een betwiste ruimte.”71
Voortvloeiend uit zijn onderzoek zijn
een aantal belangrijke conclusies: het
behoud van landschapskwaliteit in
agrarische landschappen is het meest
kansrijk bij financiële steun voor agrarisch
natuurbeheer en het onderhoud van
kleinschalige
landschapselementen.
Daarvoor is er behoefte aan een goed
netwerkmanagement,
waarin
lokale
samenwerkingsverbanden
belangrijke
functies kunnen vervullen. Ten slotte is er
behoefte aan meer inpasbaarheid in de
bedrijfsvoering.72

1. Voorzienende diensten of
productiediensten.
Dit betreft de productie door ecosystemen
van producten, zoals voedsel en (drink)
water;

In 2007 publiceerden Van Alebeek en
Smits (Wageningen Universiteit) de
literatuurstudie Biodiversiteit en kleine
landschapselementen in de biologische
landbouw.75 Het duo omschrijft een overlap
tussen de begrippen biodiversiteit en
landschapselementen.76 “De afgelopen
vijftig jaar zijn veel landschapselementen
opgeruimd omdat het nut ervan verdween.
Dit heeft geleid tot verarming van de
biodiversiteit in het landschap”, stellen Van
Alebeek en Smits.77 Ecosysteemdiensten
kunnen volgens Van Alebeek en Smits van
groot belang zijn voor het streven naar
meer biodiversiteit in de landbouw. In
2012 waarschuwde Veeneklaas (Alterra)
echter voor de onrechtlijnige relatie tussen
de levering van ecosysteemdiensten en
biodiversiteit: ecosysteemdiensten reageren
altijd vertraagd op de achteruitgang van de
biodiversiteit. “Daarom is de relatie tussen

71
72
73

74
75
76
77

ECOSySTEEMDIENSTEN
De Millenium Ecosystem Assessment
(MEA), onderdeel van de Verenigde Naties,
plaatste het begrip ‘ecosysteemdiensten’
(Eng. ecosystem services) in 2005 op de
beleidsagenda.73 Een ecosysteemdienst is
daar gedefinieerd als een baat die door een
ecosysteem aan mensen wordt geleverd. In
de publicatie wordt er onderscheid gemaakt
in vier typen ecosysteemdiensten:
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2. Regulerende diensten.
Dit betreft de regulering van processen
binnen ecosystemen zoals waterregulatie,
bestuiving en plaagbestrijding;
3. Culturele diensten.
Dit betreft immateriële producten van
ecosystemen zoals de bijdrage van
ecosystemen aan recreatie en educatie;
4. Ondersteunende diensten.
Dit
betreft
diensten,
zoals
de
nutriëntenkringloop en bodemvorming, die
noodzakelijk zijn voor de productie door
ecosystemen van ecosysteemdiensten uit
de andere categorieën.74

Volker, 1999, 185.
Volker, 1999, 190.
Millenium Ecosystem Assessment, 2005, ii.

Millenium Ecosystem Assessment, 2005, 40.
Smits & Van Alebeek, 2007.
Smits & Van Alebeek, 2007, 7.
Smits & Van Alebeek, 2007, 12.

biodiversiteit en ecosysteemdiensten zeker
niet één-op-één”, stelt Veeneklaas.78 Er is
een duidelijke langetermijnvisie nodig om
ecosysteemdiensten in te zetten voor meer
biodiversiteit.
De Amerikaanse hoogleraar Mark Sagoff
wees in 2011 op de verschillen in ecologische
en economische criteria bij het beoordelen
en waarderen van ecosysteemdiensten
en pleitte voor een herziend conceptueel
kader
voor
het
begrip.79
Sagoff
bekritiseerde de stand van onderzoek over
ecosysteemdiensten en verwachtte dat het,
als wetenschappelijk begrip, geen toekomst
zou hebben wanneer marktgebaseeerde
informatie niet geïntregeerd wordt in
toekomstig onderzoek.80 In 2013 verscheen
het werk Ecosystem Services in Agricultural
and Urban Landscapes, dat ingaat op de
rol van ecosysteemdiensten in het door
de mens aangepaste ecologische systeem
van zowel de landbouw als het stedelijk
gebied.81 Wratten et al. schetsen de huidige
situatie als volgt: “de verhandelbare
ecosysteemgoederen (massaproductie in
de landbouw) hebben geresulteerd in de
onderdrukking van andere waardevolle
en essentiële ecosysteemdiensten zoals
bestuiving, klimaat- en waterregulatie,
biodiversiteit en bodembescherming.
Aangezien economische welvaart wordt
ondersteund door ecologische rijkdom,
moeten we de rol van ecosysteemdiensten
erkennen en begrijpen. Dit kan helpen om
ecologische duurzaamheid op verschillende
schaalniveaus
te
bereiken.
Zonder
evaluatie, bescherming en verbetering van
ecosysteemdiensten in de landbouw is de
toekomst van de wereld somber.”82
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Veeneklaas, 2012, 3 en 4.
Sagoff, 2011, 497.
Sagoff, 2011, 501.
Wratten et al., 2013, XVII.
Wratten et al., 2013, 12.

Het True Cost-principe sluit hier naadloos op
aan. Het concept van de biologische groenteen fruitdistributeur Eosta, van waaruit ook
de maatschappelijke organisatie True Price
handelt, heeft een methode ontwikkeld
om de echte kostprijs van producten te
berekenen. Het is de eerste methode die
naast de economische effecten ook de
milieu- en sociale effecten – of kosten – van
producten in kaart brengt.83 Door middel
van rekenmodellen wordt de impact op
onder
andere
bodemvruchtbaarheid,
klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en
sociale structuren gekwantificeerd, waar
ook bedragen aan gekoppeld worden.84
Volgens Volkert Engelsman, directeur en
oprichter van Eosta en sleutelpersoon in het
True Cost-principe, gaan jaarlijks miljarden
euro’s aan Nederlands belastinggeld naar
het ongedaan maken van het met pesticiden
en kunstmest vervuilde grondwater. Dit zijn
voor de consument onzichtbare kosten, die
niet meegerekend worden in de productprijs,
maar gedekt worden door belastingen.85
Op lange termijn zullen producten die
natuurinclusief geproduceerd zijn, lagere
true costs hebben en meer gebruik maken
van ecosysteemdiensten.

83
84
85

▼

2.6
Schematische weergave van de
gradiënt wildernis – intensieve
landbouw in relatie tot biodiversiteit
en ecosysteemdiensten.

Trueprice.org, geraadpleegd op 17 september 2018.
Drost, Scheepens & Moulopoulos, 2017, 6.
Eosta.com, geraadpleegd op 17 september 2018.
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▼ 2.7

Aantal publicaties over cultural
ecosystem services, gebaseerd op de
achtergrond van de eerste auteur.

CULTURAL ECOSYSTEMSERVICES
Vanuit
verschillende
academische
disciplines wordt er ook wel gesproken over
het specifiekere begrip cultural ecosystem
services.86 Dit begrip wordt omschreven
als “de immateriële voordelen die mensen
via
ecosysteemdiensten
verkrijgen,
zoals geestelijke verrijking, cognitieve
ontwikkeling, recreatie en esthetische
ervaringen.87 Volgens Milcu et al. kunnen
cultural ecosystem services een hulpmiddel
vormen om leemtes tussen verschillende
academische disciplines op te vullen.88 De
wetenschappers uit Lüneburg (Duitsland)
onderzochten de bestaande literatuur over
cultural ecosystem services, waaruit bleek
dat onderzoek vanuit de landbouwhoek
sterk ondervertegenwoordigd is (afb. 2.7).89
Dat is zonde, want veel landbouwkundige
aspecten
raken
(culturele)
ecosysteemdiensten. Naar mate de
landbouw intensiever wordt, kan een groot
deel van de ecosysteemdiensten uit het
landschap verdwijnen en vereenvoudigt de
landschapsstructuur. Deze vereenvoudiging
leidt meestal tot hogere niveaus van
plaagschade en lagere populaties van
natuurlijke vijanden.90 Wellicht kunnen
culturele ecosysteemdiensten, alhoewel
86
87
88
89
90
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Milcu et al., 2013.
Stålhammar & Pedersen, 2017, 1.
Milcu et al., 2013, 7.
Milcu et al., 2013, 3.
Power, 2010, 2964.

het een zeer conceptueel en theoretisch
begrip is, van grote waarde zijn in de
ontwikkeling
naar
natuurinclusieve
landbouw. Zo kunnen erfgoedwaarden
in het landschap van economisch nut zijn
voor de landbouw. Volgens Plieninger
(universiteit van Göttingen) vertonen
culturele ecosysteemdiensten en cultureel
erfgoed inderdaad veel paralellen. Beiden
brengen natuur en cultuur dichter bij elkaar;
leveren directe economische waarden op
zoals toerisme, recreatie en waardestijging
in onroerend goed en hebben bovendien
immatieriële waarden, zoals een verhoogd
welzijn, identiteit, verbondenheid en
schoonheid.91
LANDSCAPE STEWARDSHIP
Tenslotte is landscape stewardship een
interessant concept dat een rol kan
gaan spelen in toekomstig beleid inzake
natuurinclusieve landbouw. In 2000 schreven
Brown en Mitchell over het stewardshipprincipe.92 In navolging daarop werd in
2017 door Bieling en Plieninger een zeer
complete studie over landscape stewardship
gepubliceerd.93 De doelstelling van het
onderzoek was om zowel academisch
als praktisch te onderzoeken hoe en
waarom mensen fungeren als stewards
91
92
93

European Commission, 2014, 3.
Brown & Mitchell, 2000.
Bieling & Plieninger, 2017.

Discipline

Aantal publicaties

Biodiversiteit, ecologie

45

Omgevingsmanagement en beleid

33

Overig (geografie, sociale wetenschappen, techniek, chemie)

10

Landbouw en bosbouw

9

Economie

7

2.7

(‘rentmeesters’) in diverse landschappen.94
Het eigenaarschap ontstaat niet door
maatregelen van overheidsinstanties,
betogen de auteurs, maar ontwikkelt zich
vaak als bottom-upproces waarin bewoners
meerdere doelen nastreven, zoals een
combinatie van natuurbehoud en toerisme.
Een dergelijke combinatie van functies
vormt de kern van het begrip.95
In het inleidende deel van het boek wordt
geschreven “people develop stewardship for
landscapes, as these are a basic component
of our natural and cultural heritage”.96 Dit
sluit precies aan bij het gedachtegoed
van de (culturele) ecosysteemdiensten.
Het begrip landscape stewardship is
echter meer overkoepelend van karakter:
verschillende functies worden op integrale
wijze omschreven. De auteurs betogen dat
verschillende verbindingen tussen mensen
en hun omgeving verstoord zijn, wat de kern
vormt van veel milieu- en sociale problemen.
Herverbinding via eigenaarschap zal
een belangrijke bijdrage leveren aan een
duurzame ontwikkelrichting.97 Daarbij
pleiten de auteurs voor een plaatsgebonden,
op gebruik geïnspireerde wetenschap,
die de dynamische relatie tussen
ecosysteemdiensten en menselijk welzijn in
een veranderend landschap centraal stelt.98
Landscape stewardship tracht erfgoed,
voedselproductie, biodiversiteit en de
instandhouding van ecosystemen en het
platteland tegelijkertijd te verbeteren en
ziet daarbij het verband tussen sociale
en milieutechnische gezondheid. Daarbij
wordt ingegaan op zowel de planning als
het beleid en beheer inzake het landschap:
een intersectorale benadering is ten alle
tijden gewenst. Ook zal het eigenaarschap
zoveel mogelijk zelforganiserend en zeer
94
95
96
97
98

Bieling & Plieninger, 2017, 9.
Bieling & Plieninger, 2017, 11.
Bieling & Plieninger, 2017, 11.
Bieling & Plieninger, 2017, 12.
Bieling & Plieninger, 2017, 11.

participatief moeten zijn, waarbij lokale
kennis van zeer hoge waarde wordt
geschat.99 Een mooi, praktijkgericht
Nederlands voorbeeld hiervan is het
streekbeheer in Drenthe.100 Het is dus niet
alleen een managementaanpak, maar
vooral ook ethiek die de nadruk legt op
verantwoordelijkheid,
samenwerking,
participatie en communicatie bij de planning
en het beheer van het landschap.101 Begrip
van de complexiteit van een landschap
is belangrijk voor de besluitvorming over
de ontwikkeling en/of bescherming van
cultuurlandschappen en het beleid ervan;
verschillende stakeholders of actoren
moeten hierbij worden benaderd.102
Één van de bijdragen aan het boek was
afkomstig van de Oostenrijkse hoogleraar
Marianne Penker. Zij schrijft over
agrarische gebieden: “Someone’s gain
is often someone else’s loss”, waarmee
ze beargumenteerd dat acties omtrent
eigenaarschap in agrarische landschappen
van collectieve aard moet zijn.103 Wanneer
lokaal gevestigde organisaties op een
goede manier worden ingebed in nationale
en internationale beleidskaders, dan komt
dat ten goede aan de uniciteit en diversiteit
van het betreffende landschap, betoogt
Penker.104 Opdam beargumenteerd in een
later hoofdstuk dat de verandering van
de hiërarchische overheidsleiding naar
landscape stewardship een fundamentele,
noodzakelijke
systeemtransitie
is.105
Omdat het toekomstige beleid inzake
natuurinclusieve landbouw direct gekoppeld
dient te zijn aan het Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid (GLB), is het zinvol om
deze benadering vast te houden.
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103
104
105

Bieling & Plieninger, 2017, 12.
De Gruijter & Witte, 2018, 39-51.
Bieling & Plieninger, 2017, 13.
Bieling & Plieninger, 2017, 14, 15.
Penker, in: Bieling & Plieninger, 2017, 109.
Penker, in: Bieling & Plieninger, 2017, 118.
Opdam, in: Bieling & Plieninger, 2017, 330.
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2.3 NATUURINCLUSIEVE
LANDBOUW
Het begrip ‘natuurinclusieve landbouw’
werd in 2014 geïntroduceerd door het
Ministerie van Economische Zaken.106 De
rijksvisie Natuurlijk verder, waarin het begrip
genoemd wordt, schetst de nieuwe koers
van het Nederlandse natuurbeleid. Hierin
wordt gesteld dat de agrarische productie in
evenwicht gebracht zou moeten worden met
de draagkracht van gebieden. In aansluiting
hierop wordt geschreven: “...dit is niet alleen
nodig voor voedselzekerheid, maar ook voor de
lokale economische ontwikkeling, de kwaliteit
van de leefomgeving en om de biodiversiteit
te beschermen”.107 De overheid wil daarin
geen voorschrijvende of dwingende rol
hebben, maar hoopt te ondersteunen en
stimuleren. Door het inzetten van het
Europese Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid probeert de overheid meer aandacht
te krijgen voor het vergroenen van de eigen
subsidie-instrumenten.108 De visie van het
Ministerie van Economische Zaken gaat
slechts in één paragraaf in op de relatie
tussen natuurinclusieve landbouw en
landschap/cultuurhistorie.109
In 2015 brachten Sanders en Westerink
(Alterra) de brochure Op weg naar een
natuurinclusieve duurzame landbouw uit.110
Dit is de eerste studie die geheel in het teken
stond van natuurinclusieve landbouw en
hier een samenhangend beeld over geeft.
De brochure is geschreven voor zowel de
Rijksoverheid als voor belanghebbenden
uit de sector die behoefte hebben aan een
overzicht van maatregelen.111 De auteurs
vragen zich af hoe het beleidsdoel, om
meer duurzaam landbouwkundig beheer
106
107
108
109
110
111
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Ministerie van Economische Zaken, 2014.
Ministerie van Economische Zaken, 2014, 39.
GLB: Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
Ministerie van Economische Zaken, 2014, 25.
Sanders & Westerink, 2015.
Sanders & Westerink, 2015, 7.

met behoud van biodiversiteit in 2020,
te bereiken valt. Om daar een beeld van
te krijgen, wordt er per landbouwsector
gekeken naar operationele doelstellingen
op bedrijfsniveau.112
Sanders en Westerink maken de driedeling
graslandgebruik,
akkerlandgebruik
en ‘in en om de stal’. De opgesomde
praktijkgerichte maatregelen voor de
graslanden zijn: hoger waterpeil, gebruik
van organische mest, zo min mogelijk
scheuren en/of vernieuwen van grasland
en gefaseerd maaien.113 Voor de akkerbouw
worden natuurlijke gewasbescherming,
meer variatie in gewaskeuze, kleinere
perceelsgrootte en meer niet-productieve
landschapselementen genoemd.114 Op
erfniveau kan men denken aan onder
andere aanpassingen in de vorm van
erfbeplanting of andere stalsystemen.115
Sanders en Westerink leggen veel sterke
relaties: zo gaan ze niet alleen in op behoud
en versterking van de biodiversiteit in het
landelijk gebied, maar ook op waardering
van het landschap en de ruimtelijke kwaliteit
ervan.116 Bovendien belicht het werk de
vraag ‘wat kan de omgeving doen om te
helpen?’, waarbij er wordt gewezen op de
rol van het bedrijfsleven en de consument.117
In het essay Verdienmodellen voor
natuurinclusieve landbouw beschrijven
Grin (Universiteit van Amsterdam),
Polman,
Dijkshoorn-Dekker
en
Vogelzang
(Wageningen
UR,
LEI)
voorwaarden waaronder natuurinclusieve
verdienmodellen op middellange termijn op
grote schaal kunnen worden gerealiseerd.118
Deze voorwaarden werden uiteengezet
op basis van ervaring van ‘koplopers’, die
112
113
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115
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Sanders & Westerink, 2015, 8.
Sanders & Westerink, 2015, 15.
Sanders & Westerink, 2015, 30.
Sanders & Westerink, 2015, 43 en 44.
Sanders & Westerink, 2015, 32 en 45.
Sanders & Westerink, 2015, 50.
Grin et al., 2015.

al langer aan natuurinclusieve landbouw
doen.119 Een belangrijke conclusie is dat
natuurbeheer binnen de bedrijfsvoering
vooralsnog geen acceptabel verdienmodel
oplevert. De motivatie van de zogenoemde
koplopers omschrijven de auteurs als “het is
vaak de intrinsieke motivatie die agrarische
ondernemers drijft tot natuurinclusieve
landbouw”.120 Voor de voor- en de startfase
wordt de noodzaak van strategisch
nichemanagement beschreven. Grin et
al. doelen hiermee op de experimenten
die plaatsvinden in de niche, waar vanuit
het bestaande regime geleidelijk wordt
aangepast.121
2.8

In het voorjaar van 2016 wordt het artikel
Agriculture and biodiversity: a better
balance benefits both gepubliceerd in het
AIMS Agriculture and Food-journal.122 De
auteurs Erisman (Louis Bolk Instituut en
VU Amsterdam), Van Eekeren (Louis Bolk
Instituut), De Wit (idem), Koopmans (idem),
Cuijpers (idem),Oerlemans (WWF Nederland)
en Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief)
benadrukken dat landschapselementen
essentieel zijn voor het ondersteunen
van de functionele biodiversiteit in een
boerenbedrijf.123 Een grote hoeveelheid
aan landschapselementen is echter geen
garantie voor een hoge biodiversiteit: de
kwaliteit en onderlinge verbindingen in het
landschap zijn van groot belang, zo schrijven
de auteurs.124 Dat landschapselementen ook
vaak een culturele en historische betekenis
hebben, wordt in één zin benoemd.125
Het Planbureau van de Leefomgeving brengt
tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving
uit. Dit is een rapportage over de staat van
milieu, natuur en ruimte. In 2016 bracht
119
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Grin et al., 2015, 1.
Grin et al., 2015, 8.
Grin et al., 2015, 5 en 15.
Erisman et al., 2016.
Erisman et al., 2016, 163.
Erisman et al., 2016, 164.
Erisman et al., 2016, 164.

het Planbureau het rapport Richting geven
– Ruimte maken uit.126 Natuurinclusieve
landbouw wordt in dit rapport benoemd als
niche die een enorme bijdrage kan leveren
aan het verbeteren van de ecologische
houdbaarheid.127 Het planbureau ziet in dat
natuurinclusieve landbouw zich nog in een
pioniersfase bevindt: “...in de praktijk is het
nog zoeken naar de invulling van het concept
natuurlijk kapitaal en wat dit voor partijen
kan betekenen”.128

▲

2.8
De vier elementen van biodiversiteit in
de melkveehouderij.

In hetzelfde jaar verschijnt er weer een
publicatie vanuit Wageningen, genaamd
Natuurinclusieve
landbouw,
Food-forthought.129 Van Doorn, Melman, Westerink,
Polman, Vogelzang en Korevaar schrijven
een rapport in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken, in het kader van
het
beleidsondersteunend
onderzoek
natuurinclusieve landbouw. Hierin wordt
de eerder behandelde definitie uitgebreid
besproken.130 Daarnaast benaderen de
auteurs de transitie naar natuurinclusieve
126
127
128
129
130

Planbureau voor de leefomgeving, 2016.
Planbureau voor de leefomgeving, 2016, 54.
Planbureau voor de leefomgeving, 2016, 163.
Doorn et al., 2016.
Doorn et al., 2016, 9, 10, 11 en 12.
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landbouw vanuit ‘de vier P’s’: people, planet,
profit en process.131

verdienmodellen worden in het rapport niet
beschreven.

Het aspect ‘people’ is volgens Van Doorn
et al. een zeer belangrijke factor. “Er
is sociaal kapitaal nodig”, zo wordt er
geschreven, en “speciale aandacht is nodig
voor de ontwikkeling van vakmanschap in
natuurinclusieve landbouw, of het nu gaat
om individuele bedrijven of om groepen/
collectieven. Vakmanschap is nauwelijks over
te dragen via papier, omdat het veelal gaat
om impliciete kennis”.132

Het laatste aspect, process, gaat over de
wijze waarop transities in de landbouw
bewerkstelligd kunnen worden. Dit vraagt
om een gehele systeeminnovatie. Deze
systeeminnovatie wordt als volgt uitgelegd:
“er zijn nieuwe verbindingen nodig met de
markt, de omgeving en de maatschappij, die
alleen te realiseren zijn in grotere verbanden en
met medewerking van alle belanghebbenden:
boeren, tuinders, landbouworganisaties,
overheden, maar ook ketenpartijen en
maatschappelijke
organisaties”.136
Een
systeeminnovatie bestaat uit verschillende
fasen. Op dit moment zit natuurinclusieve
landbouw in de verkennende fase. In deze
beginfase zou er veel geëxperimenteerd
moeten worden, waarnaar successen
opgeschaald kunnen worden.137

De term planet wordt al snel in verband
gebracht met een betere benutting van
ecosysteemdiensten in de landbouw. Dit
wordt als volgt uitgelegd: “bij natuurinclusieve
landbouw gaat het erom de landbouwgrond
zo te beheren dat de landbouw juist een
positief effect heeft ecosysteemdiensten
zoals bodemvruchtbaarheid, natuurlijke
ziektewering en natuurlijk plaagbestrijding
en bestuiving, water- en nutriëntenretentie.
Het gaat om die diensten waar de landbouw
ook zelf op korte en/of langere termijn van
profiteert”.133
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Vanuit een samenwerkingsverband tussen
het Louis Bolk Instituut en Wageningen
Universiteit kwam in 2017 het rapport
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
voort.138 Erisman, Van Eekeren, Van Doorn,
Geertsema en Polman gaven hiermee
een recent overzicht van natuurinclusieve
maatregelen. De notitie maakt gebruik van
bestaande wetenschappelijke literatuur
en de meest actuele praktijkervaringen.
Individuele effecten hiervan worden
ingeschat op aspecten zoals milieu,
biodiversiteit, opbrengsten en kosten.139

Het derde aspect, profit, gaat over
bedrijfseconomie. Dit speelt een grote rol
in de keuzes van boeren. Er wordt een trend
gesignaleerd van vrees voor verlaging van
opbrengsten of verhoging van kosten, welke
een reden vormt om niet veel rekening
te houden met biodiversiteit.134 Ook de
omstandigheden tussen de bedrijven
verschillen waardoor het bedrijf in de ene
regio gemakkelijker hogere natuurwaarden
kan bereiken dan een vergelijkbaar bedrijf
in een andere regio. Daarom zal er bij
ondersteuning vanuit het beleid oog moeten
zijn voor deze diversiteit.135 Concrete

Erisman et al. schrijven: “natuurinclusieve
landbouw is meer dan een lijst van individuele
maatregelen, want juist in samenhang is
er meerwaarde van natuurinclusiviteit”.140
Toch worden in dit rapport individuele
maatregelen behandeld, omdat de auteurs
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Doorn et al., 2016, 19.
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een bereikbaar perspectief wilden bieden
aan gangbaar werkende boeren, zodat zij
laagdrempelig kunnen starten met één
maatregel en die vervolgens stapsgewijs
verder kunnen uitbouwen.Maatregelen
die een effectieve werking hebben op
biodiversiteit, zijn onder andere: nietkerende grondbewerking, het verruimen
van het bouwplan, het gebruik maken
van
groenbemesters,
reductie
van
gewasbeschermingsmiddelen, bloeiende
akkerranden en het in stand houden van
landschapselementen.141
Naast
meer
biodiversiteit zouden deze maatregelen
andere
maatschappelijke
diensten
opleveren, zoals landschapsbeleving. Dit
laatste is echter nog nooit onderzocht en
aangetoond in de praktijk.142
Landschapselementen
worden
door
Erisman et al. gedefinieerd als “elementen
op landbouwbedrijven die bestaan uit (half)
natuurlijke vegetaties, zoals houtwallen,
bomenrijen, kleine bosjes, overhoeken
met ruige vegetaties, slootkanten en
natuurvriendelijke oevers”.143 In veel eerder
verschenen literatuur werd beschreven hoe
waardevol de landschapselementen kunnen
zijn. In Maatregelen Natuurinclusieve
Landbouw wordt hierop aangevuld: “De
nog aanwezige landschapselementen zijn de
stabiele factor in het productiesysteem. Het
zijn de dragers van diversiteit en gradiënten
in het huidige agrarisch landschap”.144
De auteurs stellen dat versterking van
landschapselementen gerealiseerd kan
worden door goed beheer. Daarnaast
zou in veel gevallen uitbreiding van het
aantal elementen of de omvang van
bestaande elementen een manier zijn om
de natuurinclusiviteit te versterken.145 In
141
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de slotbeschouwing van de notitie wordt
geschreven: “er is een verdere ontwikkeling
en kwantificering nodig om het concept uit te
werken en in de praktijk te testen. Hierdoor
kunnen voordelen echt worden aangetoond,
kan het systeem verder ontwikkeld worden
en bezien waar ondersteuning vanuit de
overheid nodig is”.146
Het meest recente rapport over
natuurinclusieve landbouw verscheen in
januari 2018, getiteld Boeren voor Natuur:
de ultieme natuurinclusieve landbouw?.147
De auteurs van dit rapport zijn, net als de
hiervoor beschreven auteurs, onderzoekers
in dienst van Wageningen UR en het Louis
Bolk Instituut. Westerink et al. brengen
verslag uit van een aantal pilots die al jaren
geleden startten. Hoofddoel van de pilots
is het onderzoeken van een vergaande
integratie van landbouw en natuur op
bedrijfsniveau. De aanpak combineert
doelen op het gebied van natuur, water,
landschap en vitaal platteland.148
In de beginjaren van de pilots ‘Boeren
voor natuur’ (2002-2007) werden de
gebieden begeleid en gemonitord door
de Wageningse onderzoekers.149 Het gaat
om Hoeve Biesland (melkvee, klei en veen,
Zuid-Holland) en drie bedrijven op landgoed
Twickel (zandgrond) in Overijssel: De Bunte
(schapen), Erve Loninkwoner (schapen) en
Erve Bokdam (zoogkoeien en schapen).150
In 2008 zijn de vier bedrijven van start
gegaan met het natuurinclusieve boeren.
Alhoewel bij aanvang van de pilots niemand
had gehoord van de term ‘natuurinclusieve
landbouw’, werd hier vanaf het begin al gelet
op de integratie van natuur en landbouw.151
Na zestien jaar worden de ervaringen en
146
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resultaten gedeeld. De plantendiversiteit
blijkt nu veel hoger te zijn dan op
omliggende bedrijven. Ook ontstaat
er meer variatie in het landschap en de
gradiënten van nat naar droog vormen
goede condities voor biodiversiteit en
waterkwaliteit.152 Toch is een deel van de
ecologische resultaten minder goed dan
gehoopt. Westerink et al. leggen dit als
volgt uit: “deels komt dit door het ontbreken
van specifieke beheersaanwijzingen in het
concept ‘Boeren voor natuur’ en deels komt
dit door omgevingsfactoren die buiten de
invloed van de boer liggen”.153
Reflecterend op hun eigen onderzoek, zijn
de wetenschappers ietwat kritisch over het
proces. Zelfs in de lange periode van 2008
tot 2018 was het systeem waarin de pilots
zaten, erg complex.154 Er worden nuttige
aanbevelingen gegeven voor zowel Biesland
en Twickel als voor een algemene, bredere
toepassing.155 Deze aanbevelingen kunnen
van grote waarde zijn voor boeren die meer
natuurinclusief willen boeren. Dit maakt de
pilot, alhoewel een deel van de resultaten
tegenviel, veel nieuwe inzichten biedt.

2.4 BEGRIPSDEFINITIE
EN MODELVORMING
BEGRIPSDEFINITIE
Wanneer natuurinclusieve landbouw in
een helder historiografisch perspectief
geplaatst wordt, blijkt dat het concept veel
overlap heeft met talrijke onderwerpen. In
deze paragraaf wordt een poging gedaan
om de relevante, bruikbare concepten te
verwerken in een definitie. Natuurinclusieve
landbouw is een samenlevingsontwikkeling.
Het definiëren van het begrip wordt
noodzakelijker naar mate er meer aandacht
voor is en het een onderdeel van het beleid
gaat worden. Dat is bij natuurinclusieve
landbouw het geval. Definiëring kan op
algemeen, specifiek en operationeel
niveau.156 Tot nu toe is het begrip vooral
algemeen gedefinieerd. Binnen deze studie
gaat het te ver om een operationele definitie
te formuleren waarin criteria, indicatoren
en drempelvoorwaarden voor agrarische
bedrijven omschreven worden. In dit
onderzoek is er een specifiekere definitie
nodig om houvast te bieden. Deze is deels
gebaseerd op de definitie van Van Doorn et
al. en luidt:
“Natuurinclusieve landbouw is
een
economisch rendabele bedrijfsstijl
in
ontwikkeling, waarin landbouw en natuur
worden verweven: er wordt gestreefd naar
een positieve, wederkerige relatie tussen de
landbouwbedrijfsvoering en het natuurlijk
kapitaal. Het streven naar een hoogwaardige
kwaliteit van bodemleven en biodiversiteit
op basis van het historische ecosysteem, de
structuren en elementen van het betreffende
cultuurlandschap, zijn daarbij de belangrijkste
doelen.”
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MODElVORMING
Het in de inleiding getoonde theoretisch
model is na de literatuurstudie uitgebreid
met de onderzochte deelaspecten (afb. 2.9).
In het model is te zien dat natuurinclusieve
landbouw
overeenkomsten
vertoond
met agro-ecologie. De agro-ecologische
principes kunnen dan ook als handvat
gebruikt worden bij de ontwikkeling.
Daarnaast is de verweving van landbouw
en natuur als uitgangspunt in het model
verwerkt. Ook laat het model zien dat een
evenwichtig samengaan van landbouw en
natuur zorgt voor immateriële waarden in
het landschap, zoals waardering, beleving
en identiteit. Landscape stewardship, of
eigenaarschap is een belangrijk aspect voor
toekomstig beleid inzake natuurinclusieve
landbouw, evenals (culturele) ecosysteemdiensten.
2.9

▲

2.9
Naar
aanleiding
van
het
literatuuronderzoek
is
de
‘landschapsdriehoek’
aangevuld
met concepten die veel raakvlakken
vertonen met de ontwikkeling
naar natuurinclusieve landbouw.
In de buitenste pijl staan abstracte
en wetenschappelijke concepten
genoemd die het ontwikkelingsproces
kunnen ondersteunen.
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HOOFDSTUK 3

actorenanalyse

03

3.1 InlEIDInG En
DoElSTEllInG

In de interviews met de diverse actoren
worden de volgende thema’s besproken:

Actoren zijn individuen, instellingen
of organisaties die betrokken zijn en
invloed hebben in een bepaald proces.
Een actorenanalyse is een hulpmiddel
om inzicht te krijgen in de standpunten
van deze relevante partijen.1 Op deze
manier wordt inzichtelijk gemaakt welke
belangen er spelen, maar ook wat de
spanningsvelden zijn in de ontwikkeling
naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan de
actorenanalyse bijdragen aan de vorming
van het theoretisch model. De volgende
onderzoeksvragen staan in dit hoofdstuk
centraal:
1.
Welke actoren spelen een rol in de
ontwikkeling naar een
natuurinclusieve landbouw?
2.
Wat zijn de meningen en visies
van de actoren rondom de kansen en
belemmeringen in de ontwikkeling
naar een meer natuurinclusieve
landbouw?
3.
Hoe denken de actoren over
de historische, actuele en
toekomstige samenhang tussen
landbouw, natuur en landschap?
4.
Welke spanningsvelden bestaan er
in het speelveld van de verschillende
actoren?
5.
Hoe kan het theoretisch model
aangevuld worden?

-

Op basis van een gedegen inventarisatie
is er een selectie van actoren gemaakt,
welke in paragraaf 2 wordt behandeld. In
de daarop volgende paragrafen worden de
methodiek, resultaten, discussiepunten en
conclusies van de interviews omschreven.
De volledige interviews zijn niet in het
hoofdstuk opgenomen, maar te vinden in
bijlage 1.
1

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2012, 4.

-

mogelijkheden/kansen
natuurinclusieve landbouw;
belemmeringen natuurinclusieve
landbouw;
samenhang van landbouw en
natuur in heden, verleden en
toekomst;
ideaalbeeld en toekomstperspectief van de Nederlandse
landbouw;
kansen voor het cultuurlandschap
in de ontwikkeling van
natuurinclusieve landbouw.

3.2 InVEnTARISATIE En
SElECTIE VAn ACToREn
Op symposia die betrekking hebben op
natuurinclusieve landbouw, maar ook in
de media die aandacht besteed aan het
onderwerp, verschijnen vaak dezelfde
sleutelpersonen: Jan Willem Erisman, Alex
Datema en Wiebren van Stralen.2 Erisman
is directeur van het Louis Bolk Instituut,
een onderzoeks- en adviesorganisatie
die zich richt op duurzame landbouw, en
tevens Bijzonder Hoogleraar Integrale
Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam.3 Hij is bovendien auteur
van meerdere publicaties in het kader
van natuurinclusieve landbouw. Datema
is melkveehouder in het Groningse Briltil
en voorzitter van BoerenNatuur, de
overkoepelende organisatie voor agrarische
natuurverenigingen.
De
organisatie
verenigt veertig lokale en regionale
agrarische collectieven, waarbij ruim 8000
boeren zijn aangesloten.4 Datema weet
2
3
4

Symposium ‘Natuurinclusieve Landbouw’, 2018;
Kloosterman, 2018; De Vos, 2018, 15-17.
www.louisbolk.org, geraadpleegd op 7 juli 2018.
Verbrugge, 2017, 8-11.
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door zijn praktijkervaring veel boeren aan
te spreken. Van Stralen was voorheen
beleidsadviseur Milieu & Veehouderij bij
de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO),
maar is sinds 2017 programmaleider
Living Lab Natuurinclusieve Landbouw.5
Het Living Lab wordt ondersteund door
de provincie Friesland en heeft als doel
“het ontwikkelen van economische
verdienmodellen waarmee natuurinclusieve
landbouw blijvend kan worden ingepast
in de agrarische bedrijfsvoering.”6 Van
Stralen houdt zich zodoende bezig met
praktijkgerichte initiatieven.
Naast de bovengenoemde actoren is het
aantal partijen en organisaties dat zich
bezighoudt met natuurinclusieve landbouw
talrijk. Gemeentes, provincies en het Rijk
zijn zoekende naar hoe natuurinclusieve
landbouw in de praktijk kan gaan werken. In
de Kamerbrief van staatssecretaris Van Dam
(2017) worden drie scenario’s omschreven
waarin de (Rijks)overheid drie maal een
andere rol innemt: een ondersteunende,
een actief sturende of een regierol.7 Gezien
de actualiteit van de ontwikkelrichting
wordt de rol en inzet van de overheid nog
vaak als onduidelijk ervaren.
De Rijksoverheid heeft het Louis Bolk Instituut
en Wageningen Environmental Research
(voorheen Alterra), twee toonaangevende
onderzoeksinstellingen, gevraagd om
maatregelen
voor
natuurinclusieve
landbouw en de effecten daarvan
inzichtelijk te maken.8 Veel provincies zijn
hier vervolgens mee aan de slag gegaan
door netwerkbijeenkomsten te organiseren
of ondersteuningstrajecten en pilots te
starten. De provincies Groningen, Friesland,
Noord-Holland en Brabant zijn hierin de
koplopers. De provincie Groningen werkt
5
6
7
8
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bijvoorbeeld samen met de Rijksuniversiteit
Groningen, Staatsbosbeheer en Werkgroep
Grauwe Kiekendief om een pilot te
monitoren en onderzoeken.9 Ook de
provinciale Landschappen uiten zich
over natuurinclusieve landbouw door
actieplannen te schrijven of inspiratiedagen
te organiseren, bijvoorbeeld in het kader
van weidevogelbeheer.10,11
Landschappen NL, de overkoepelende
organisatie
van
de
provinciale
Landschappen en de provinciale stichtingen
Landschapsbeheer, heeft een position
paper over natuurinclusieve landbouw
opgesteld.12 Landschappen NL ziet haar rol
in het vergroten van de bewustwording,
het uitoefenen van politieke druk en het
aangaan van samenwerking met boeren.
De grondbezittende organisaties zijn
voornemens goede afspraken te maken
over het verpachten van de terreinen.13 Dit
geldt ook voor de actoren Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten. Deze organisaties
willen vanaf 2021 alleen nog maar
werken met pachters die aantoonbare
deskundigheid hebben op het gebied van
natuurinclusieve landbouw, dat binnen het
beheer tot een volwaardige, professionele
bedrijfstak zal moeten worden.14 Bovendien
is Staatsbosbeheer betrokken bij diverse
pilots. De agrarische natuurverenigingen
of –collectieven zijn verantwoordelijk voor
de subsidies van agrarisch natuurbeheer en
hebben daarnaast een belangrijke rol in het
gebiedsgerichte werken.
De provinciale natuur- en milieufederaties
streven ernaar om met haar activiteiten
en projecten de ontwikkeling van
9
10
11
12
13
14

NB: de pilot Natuurinclusieve Landbouw op de Westeresch,
Veele.
Het Groninger Landschap en Collectief Groningen West,
2018, 25.
Landschap Noord-Holland, 2018.
Landschappen NL, 2018.
Landschappen NL, 2018, 2.
Brands & Biemand, 2017, 26-29.

natuurinclusieve
landbouw
te
ondersteunen. Zij zijn bovendien actief
in het organiseren van excursies, zoals de
Tour du Boer, waarin boeren rondleidingen
geven en er gelegenheid is voor gesprekken
en discussies.15 Daarnaast is de Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO) een invloedrijke
actor. De organisatie, waarbij zo’n 50.000
Nederlandse landbouwers zijn aangesloten,
houdt zich naast haar hoofdtaak als
belangenbehartiger voor de landbouwsector
ook bezig met haar nieuwe portefeuille
Natuur & Landschap.16 Zo is de Land- en
Tuinbouworganisatie ook betrokken bij
de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In
de concept-visie over natuurinclusieve
landbouw – welke deze zomer waarschijnlijk
vastgesteld wordt – geeft de organisatie
aan: “...een systeemverandering van
landbouw in Nederland is akkoord, als we
de tijd krijgen. [...] Het moet een rendabele
businesscase zijn.”17 Ter aanvulling hierop
wordt geschreven: “Maar dan moet de
ecologie ook economisch gewaardeerd
worden. Dus geld van overheden via
bijvoorbeeld het EU-landbouwbeleid, via
15
16
17

nmfgroningen.nl/tour-du-boer-veldwerk/, geraadpleegd
op 7 juli 2018.
lto.nl/over-lto/lto-organisatie, geraadpleegd op
12 juli 2018.
LTO, 2018, 1.

het winkelschap door consumenten en
misschien zelfs via toeristenbelasting door
recreanten.”18 Een essentiële actorengroep
wordt tenslotte gevormd door de boeren
zelf. Zij werken dagelijks in de praktijk van
de landbouw en hebben een sterk praktisch
inzicht. Ervaringskennis en het kennen
van de eigenschappen van eigen gronden
worden vaak van generatie op generatie
doorgegeven.
Vanuit de inventarisatie naar actoren die
een rol spelen in de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw komt naar
voren dat alle actoren in te delen vallen
onder de disciplines landschap, landbouw/
economie of natuur/ecologie. Bovendien
zijn de actoren in te delen op basis van hun
functie in achtereenvolgens praktijk, beleid
of wetenschap. Per discipline en functie
werd op basis van een selecte steekproef
één persoon geïnterviewd (tabel 3.1). De
sleutelpersonen zijn gekozen op basis
van hun ervaring en netwerk binnen het
vakgebied. Gezien het grote netwerk van
de sleutelpersonen is aangenomen dat
de actoren een brede visie uitdragen die
representatief is voor het betreffende
vakgebied.
18

LTO, 2018, 2.

NATUUR / ECOLOGIE
Nico Boele
teamleider Beheer Zuidelijk
Westerkwartier,
Staatsbosbeheer

LANDBOUW / ECONOMIE
Henk Hulshoff
melkveehouder te Marum en
afdelingsvoorzitter LTO
Zuidelijk-Westerkwartier

LANDSCHAP
Erik de Gruijter
directeur Landschapsbeheer
Drenthe

BELEID

Alco van Klinken
beleidsmedewerker Natuur &
Landschap, provincie
Groningen

Trienke Elshof
voorzitter LTO-Noord,
portefeuillehouder
Ondernemen in een Gezonde
Omgeving

Henk Baas
hoofd afdeling Landschap,
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed

WETENSCHAP

Anne van Doorn
onderzoeker/projectleider
Biodiversiteit en Beleid,
Wageningen UR

Dirk Strijker
hoogleraar
Plattelandsontwikkeling
(Mansholtleerstoel),
Rijksuniversiteit Groningen

Hans Elerie
historisch geograaf en
voormalig directeur van
vereniging Brede
Overleggroep Kleine Dorpen
in Drenthe (BOKD)

PRAKTIJK

▼

tabel 3.1
De geïnterviewde actoren.

45

3.3 METHODIEK
Elk interview is toegespitst op de
achtergrond van de geïnterviewde persoon.
Daarom zullen de interviews nooit identiek
zijn. De gehanteerde interviewvorm voor
deze analyse is het diepte-interview. Een
diepte-interview is semi-gestructureerd
en wordt ook wel een kwalitatief
interview genoemd.19 Er wordt een vast
interviewschema gebruikt met vooraf
geformuleerde vragen, maar hier mag van
worden afgeweken.
De gehanteerde onderzoeksthema’s zijn:
mogelijkheden/kansen
natuurinclusieve landbouw;
belemmeringen natuurinclusieve
landbouw;
begripsdefinitie natuurinclusieve
landbouw;
samenhang van landbouw en
natuur in heden, verleden en
toekomst;
ideaalbeeld en toekomstperspectief van de Nederlandse
landbouw;
kansen voor het cultuurlandschap
in de ontwikkeling van
natuurinclusieve landbouw.
Tijdens het interview wordt er steeksgewijs
meegeschreven. Na afloop van het interview
worden de steekwoorden uitgewerkt tot
een verhaal. Dit verhaal wordt ter controle
aan de geïnterviewde actor voorgelegd.
Na eventuele aanpassingen en accordatie
worden de interviews opgenomen in dit
onderzoek. De interviews zijn te vinden in
bijlage 1.

19
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Mondelinge mededeling mevr. Schöne, 13-4-2018.

3.4 RESULTATEN

		
Onderstaande tabellen laten de harde
interviewuitkomsten zien. De geïnterviewde
actoren worden in de komende tabellen
weergegeven met hun initialen (te vinden in
tabel 3.1).
NB: de genoteerde kansen, belemmeringen,
ideaalbeelden etc. zijn door de actor zelf
benoemd: het is geen vooropgestelde lijst
met stellingen waarbij er werd gevraagd of de
actor het eens of oneens is. Wanneer de actor
niet geselecteerd staat bij het genoemde
aspect, betekent dit niet dat de actor het niet
eens is met de stelling.
KANSEN
Opvallend is dat de actoren vanuit het
discipline ‘landschap’ plaatsgebonden
terreinen
benoemen
waar
kansen
liggen voor natuurinclusieve landbouw
(tabel 3.2). Ook noemen deze actoren
‘eigenaarschap’ (zie uitwerking landscape
stewardship in hoofdstuk 2) als middel
om natuurinclusieve doelen te behalen.
Vanuit het discipline natuur/ecologie wordt
beleid bovengemiddeld vaak genoemd
als kans. Volgens deze actoren kan beleid
zeer sturend zijn in de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw. Vanuit het
discipline landbouw/economie worden
modernisering,
precisielandbouw
en
ruilverkaveling
genoemd
als
ondersteunende hulpmiddelen. Tenslotte
is er vanuit elk discipline één actor die
het LTO benoemt als kans. Wanneer LTO
de bewustwording rondom duurzame
landbouw promoot en hier actief in stuurt,
zou er veel kunnen veranderen, aldus de
actoren.

◄

KANSEN
NB

AvK

AvD

HH

TE

DS

EdG

Grondbezittende organisaties
Pachtvoorwaarden natuurinclusief
aanpassen op terrein van
grondbezittende organisaties

HB

x

Nationale Landschappen
De Nationale Landschappen hebben
groeiende aandacht: hierin kun je
experimenteren

x

x

Beekdalen
Een vorm van extensief
grondgebruik in de beekdalen: te
integreren in moderne
bedrijfsvoering
x

x

(Gemeenschappelijk Landbouw)
Beleid
Terugbrengen van emissies

x

x

Beleid
Landbouw sturen via milieunormen

x

x

x

Regionaal niveau
Het typerende landschap als basis
voor natuurinclusieve landbouw
nemen. Kijken op gebiedsniveau.

x

Agrarische natuurverenigingen / collectieven
De rol van agrarische
natuurverenigingen of -collectieven
kan zeer belangrijk zijn

x

x

Modernisering in de landbouw
Benutten van robotisering / GPSsystemen / machinale
onkruidbestrijding

x

Precisielandbouw
Precisielandbouw en
natuurinclusieve landbouw kunnen
elkaar helpen. De kringloopwijzer
kan hulpmiddel zijn

x

x

Ruilverkaveling
Ruilverkaveling als instrument
inzetten om natuurinclusieve
landbouw te stimuleren

x

Eigenaarschap
(Natuur)doelen kunnen door
eigenaarschap / met de samenleving
bereikt worden
Rol LTO
Wanneer de Land- en
Tuinbouworganisatie
bewustwording promoot, verandert
er veel

x

x

(Gemeenschappelijk Landbouw)
Beleid
Inzetten op landschap

Beleid
Initiatieven van onderaf fasciliteren

tabel 3.2
Overzicht van de interviewuitkomsten voor het thema
‘kansen voor natuurinclusieve
landbouw’.

HE

x

x

x

x

x
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►

tabel 3.3
Overzicht van de interviewuitkomsten voor het thema
‘belemmeringen natuurinclusieve
landbouw’.

▼ tabel 3.4

Overzicht van de interviewuitkomsten voor het thema
‘samenhang van landbouw en
natuur’.

BELEMMERINGEN
NB

AvK

Verdienmodel
Natuurinclusieve landbouw moet
een economische basis hebben
Definitie
Natuurinclusieve landbouw is een
vage term / containerbegrip

x

Kloof tussen theorie en praktijk
Theorie sluit niet aan op de huidige
landbouwpraktijk. Natuurinclusieve
landbouw moet handvaten bieden

AvD

HH

TE

x

x

x

x

x

x

Huidige systeem
Het huidige systeem is sterk en kan
niet eenvoudig veranderd worden

DS
x

EdG

HB

x

HE
x

x

x

x

x

x

x

Huidige subsidies
Huidige subsidie agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLB) houdt
deels de huidige vorm van landbouw
in stand

x

Consument
De rol van de markt / consument is
belangrijk: alleen als er meer betaalt
wordt voor voedsel is
natuurinclusieve landbouw mogelijk

x

x

x

Landbouwonderwijs
Momenteel te weinig aandacht voor
biodiversiteit

x

Landbouwadviseurs
Onafhankelijke adviseurs, gericht op
schaalvergroting en intensivering

x

Wantrouwen
Wantrouwen tussen (onderzoek
afkomstig van) de landbouwsector
enerzijds en de natuursector
anderzijds

x

Hoogwaardige landbouwgrond Het
kan niet uit om hoogwaardige
landbouwgrond natuurinclusief te
maken

x

SAMENHANG LANDBOUW EN NATUUR
NB

AvK

AvD

HH

Scheiden
Deels puur landbouw, deels gemixt
en deels puur natuur
Verweven
Zo veel mogelijk combineren van
landbouw en natuur
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TE

DS

EdG

HB

HE

x

x

x

x

x

belemmeRingen
Bijna alle geïnterviewde actoren zijn
het erover eens: het nog niet bekende
verdienmodel is een belemmering in
de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw (tabel 3.3). Volgens de actoren
moet de ontwikkelrichting een economische
basis hebben, omdat het anders geen kans
heeft om tot een succes te worden. Vanuit
zowel de landbouw- als de natuurkant
klinken bovendien kritische geluiden over
de term en definitie van natuurinclusieve
landbouw. Het wordt veelal als last ervaren
dat de definitie niet helder afgebakend is.
Vanuit het discipline landbouw zeggen de
actoren met functies in zowel praktijk als
beleid en wetenschap dat de kloof tussen
de theorie en praktijk van natuurinclusieve
landbouw (te) groot is. Actoren uit de
disciplines natuur en landschap benoemen
het huidige systeem en de huidige
subsidies met betrekking tot de landbouw
als belemmering. Beide aspecten zijn
grotendeels politiekafhankelijk.
Alle actoren vanuit het discipline natuur
benoemen de rol van de consument.
Deze werkt momenteel belemmerend
in de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw: te weinig consumenten zouden
meer willen betalen voor beter, maar
duurder voedsel. Eén van de actoren
vanuit de ecologie benoemt het huidige
landbouwonderwijs en landbouwadvies
als belemmering: beide zullen te veel
zijn gericht op het heersende systeem
waarin schaalvergroting en specialisatie
gepromoot wordt. Vanuit de landbouw
worden tenslotte nog twee belemmeringen
aangekaart: het wantrouwen tussen de
landbouwsector en de natuursector – wat
vaak wederzijds is – en de vrees voor het
verlies van hoogwaardige landbouwgrond
bij natuurinclusief boeren.

SAMENHANG lANDBOuW EN
natuuR
De uitkomsten van het thema ‘samenhang
van landbouw en natuur’ zijn in te
delen in twee principes: het scheiden
of verweven van landbouw en natuur
(tabel 3.4). Enkel vanuit het discipline
landbouw wordt er een voorkeur gegeven
aan het scheidingsprincipe. De actoren
met een ecologische of landschappelijke
achtergrond verkiezen het verweven van
landbouw en natuur boven het scheiden.
IDEAAlBEElD,
TOEKOMSTPERSPECTIEF
NEDERlANDSE lANDBOuW
Wanneer actoren worden gevraagd
naar hun ideaalbeeld of persoonlijk
toekomstperspectief van de Nederlandse
landbouw, worden vanuit het discipline
natuur/ecologie de grondgebondenheid
en het ecosysteem als leidraad genoemd
(tabel 3.5). Vanuit de landbouwsector
wordt genoemd dat Nederland nog steeds
het toonaangevende land in de wereld
zal zijn, of dat nu is op het gebied van
export of van kennis. Een actor vanuit de
landschapshoek noemt minder export als
toekomstperspectief. Regionale ketens
zouden in plaats hiervan beter bij een
toekomstbestendige landbouw passen.
KANSEN CulTuuRlANDSCHAP
Wat duidelijk blijkt uit deze uitkomsten, is
dat actoren vanuit het discipline landschap
meer reactie geven op de vraag naar kansen
voor het cultuurlandschap in de ontwikkeling
naar natuurinclusieve landbouw (tabel
3.6). Onder andere kavelstructuren,
landschapselementen en toerisme worden
genoemd als kans voor een combinatie van
beide. Vanuit de landbouw worden geen
mogelijkheden aangedragen. De actoren
met een ecologische achtergrond dragen
een aantal voorbeelden aan.
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►

tabel 3.5
Overzicht
van
de
interviewuitkomsten
voor
het
thema
‘ideaalbeeld en toekomstperspectief
Nederlandse landbouw’.

▼

tabel 3.6
Overzicht van de interview-uitkomsten
voor het thema ‘kansen voor het
cultuurlandschap in combinatie met
natuurinclusieve landbouw’.

IDEAALBEELD, TOEKOMSTPERSPECTIEF NEDERLANDSE LANDBOUW
NB

AvK

Grondgebonden
Boerenbedrijven moeten
grondgebonden zijn

AvD

HH

TE

DS

EdG

HB

HE

x

Minder export
Meer landbouwproducten in eigen
land houden; regionale ketens

x

Ecosysteem is leidend
Elk bedrijf moet boeren op basis van
het type bodem en het type
landbouw

x

Nederlandse landbouw
toonaangevend voor de wereld
Op het gebied van export of kennis

x

KANSEN CULTUURLANDSCHAP
NB
Kavelstructuren
Kavelstructuren / - patronen
benutten voor
biodiversiteitswaarden

AvK

AvD

HH

DS

EdG

HB

x

Ontginningsstructuren
Ontginningsstructuren als
houtwallen of sloten voor
biodiversiteitswaarden
Landschapselementen
Landschapselementen benutten
voor biodiversiteitswaarden

TE

x

x

x

x

x

x

Microreliëf
Kleine hoogteverschillen benutten
voor biodiversiteit
Natuurlijke plaagbestrijding
Houtwallen
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HE

x
x

3.5 DISCUSSIE
In de hiernavolgende tekst zullen de resultaten
van de interviews gecontextualiseerd en
vergeleken worden. Het doel van deze
discussie is om de spanningsvelden in het
speelveld van de verschillende actoren weer
te geven. De tekst is in betogende vorm
geschreven en de citaten van de geïnterviewde
actoren zullen daarbij aangehaald worden. In
de lopende tekst wordt er niet verwezen naar
de interviews.
“Natuurinclusieve
landbouw,
een
waanzinnig begrip”, zo oppert Boele.
Van Klinken is het met Boele eens: “Het
is een term vol vaagheid”. Verschillende
actoren vanuit de disciplines ecologie,
economie en erfgoed hebben elk een eigen
mening over de ontwikkelrichting en het
begrip natuurinclusieve landbouw. Naar
aanleiding van een negental interviews zal
inzicht geboden worden in de verschillende
meningen en spanningsvelden, maar er
blijken ook overeenkomsten te zijn tussen
de actoren.
BETWISTE TERM
Om te beginnen roept de term
natuurinclusieve landbouw veel vraagtekens
en discussie op. Hulshoff vraagt zich af: “Wat
ìs het nu eigenlijk?” Niemand kan die vraag
precies beantwoorden. Strijker noemt het
een politieke term waar nog geen definitie
over vastgesteld is. Hij zegt: “Natuurinclusief
is de overtreffende trap van de landbouw de
schuld geven en willen hervormen zonder
te weten wat er aan de hand is.” De Gruijter
zegt liever de term ‘volhoudbare landbouw’
te gebruiken. Maar uiteindelijk gaat het niet
om de precieze term die we hanteren. “Het
begrip zelf is natuurlijk vrij nieuw, maar met
de inhoud ervan zijn we al zó ontzettend
lang bezig”, zegt Van Doorn. En daar gaat
het juist om.

EEN NIEuWE KOERS
Op de vraag wat het persoonlijke ideaalbeeld
van de Nederlandse landbouw in 2040 zou
zijn, antwoordt Baas: “Ik zou wel af willen van
het idee dat Nederland zich genoodzaakt
voelt om tweede landbouwexporteur van
de wereld te zijn.” Ook Elerie is kritisch op
het huidige landbouwbeleid. Hij noemt als
voorbeeld het mestoverschot: “Een typisch
Nederlands paradox die eerst zal moeten
worden opgelost.” Volgens Elshof gaat
de Nederlandse landbouw daadwerkelijk
een nieuwe koers varen: “Wij als LTO zien
ook in dat we meer die (natuurinclusieve)
kant op moeten.” Aanvullend zegt de LTO
Noord-voorzitter: “Op dit moment zijn alle
financiële prikkels die boeren krijgen gericht
op productie [...] maar nu hebben we een
andere route te pakken.”
DE GROOTSTE KNElPuNTEN
In elk interview komt het eens ter sprake: de
financiële haalbaarheid van natuurinclusieve
landbouw. Meer ruimte voor biodiversiteit,
voor natuur, zou minder ruimte voor
de gangbare landbouw en dus minder
opbrengsten betekenen. LTO heeft een visie
over natuurinclusieve landbouw opgesteld.
Bovenaan staat dat het verdienmodel
overeind moet blijven, aldus Elshof.
Hulshoff: “De burger of maatschappij vindt
dat wij het landschap moeten bewaren en
onderhouden, maar niemand heeft er geld
voor over. Daar zit dus wel een tweestrijd
in.” Hij vult aan: “Een boer doet het voor
het geld: ik heb mijn grond hier niet voor de
sier."
Dit grote spanningsveld dat telkens weer
bevestigd wordt is voor Van Klinken
herkenbaar: “Het verschil tussen theorie
en praktijk is gewoon heel groot.” Dit geldt
zowel voor de financiële zekerheid van een
meer natuurinclusieve landbouw als voor
de verwachtingen vanuit de maatschappij
ten opzichte van de landbouwsector. Elshof:
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“Er wordt ons door de maatschappij veel
opgelegd, maar diezelfde maatschappij laat
ons ook weer vallen als het niet lukt en haalt
dan haar schouders op.”
Daarnaast hebben we te maken met
de welbekende rol van de Nederlandse
consument, die graag makkelijk en
goedkoop voedsel wil. Ook de consument
is onderdeel van het heersende systeem,
volgens Van Klinken en Van Doorn. Dit
heersende systeem is een knelpunt in een
natuurinclusieve
ontwikkeling.
Boele:
“Ik denk dat het licht vanzelf aangaat.”
Strijker sluit zich hierbij aan: “Het is een
mentaliteitsverhaal. Het moet tussen
de oren komen, en daar moeten soms
generaties overheen groeien.” Is het te
idealistisch om te denken dat dit sneller
moet en kan?
Er
is
weinig
vertrouwen
tussen
maatschappij en landbouwsector. Ook
het wederzijdse vertrouwen tussen de
landbouwsector enerzijds en biologen of
ecologen anderzijds is ver te zoeken. Zo
geeft Strijker aan moeite te hebben met
de validiteit van de onderzoeksuitkomsten
van ecologen. “Ik ben daar toch wantrouwig
in.” Volgens Van Doorn moet het heersende
landbouwsysteem doorbroken worden
door te beginnen bij veranderingen in het
landbouwonderwijs. “Met wat voor kennis
op het gebied van ecologie, biologie,
beginnen zij?” vraagt Van Doorn zich af.
Landbouw en natuur zijn in het huidige
systeem vaak nog twee werelden die ver
uit elkaar liggen. Het is essentieel om deze
werelden dichter bij elkaar te brengen.
Kansrijke ontwikkeling
Waar te beginnen als de situatie zo complex
is? Natuurinclusieve landbouw zal in
bepaalde gebieden eerder of eenvoudiger
te realiseren zijn dan in andere. Op terreinen
van grondbezittende organisaties kan
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bijvoorbeeld gestart worden, beamen
Elerie en De Gruijter. Volgens De Gruijter
hebben deze organisaties genoeg invloed
op de pachters om voorwaarden te stellen
aan het beheer. Elerie noemt ter illustratie
de voorwaarde van beheer dat goed moet
aansluiten op het cultuurhistorisch patroon
dat in het landschap ten grondslag ligt.
De verpachte gronden van de provinciale
Landschappen,
Staatsbosbeheer
en
Natuurmonumenten hebben hierdoor grote
potentie.
Volgens Strijker ligt er ook een kans in de
techniek: “Veel onkruid kan ook machinaal
bestreden worden. Je hebt tegenwoordig
robots die onkruiden herkennen.” De
techniek is al erg ver, maar er is een
(financiële) stimulans nodig om deze
technieken daadwerkelijk in het veld te
zien. Volgens Hulshoff valt er winst te
behalen uit hulpmiddelen voor de agrariër,
zoals de Kringloopwijzer: “Hiermee breng je
de mineralenstroom van je eigen bedrijf in
kaart [...] en dan zie je ook wat dat met het
bodemleven doet.”
Om natuurinclusief en praktisch te kunnen
boeren, stelt Hulshoff zich voor dat een
deel van zijn land natuurinclusief ingericht
en beheerd wordt en een ander deel, naar
eigen keuze, niet: “Hier om huis heb ik
hele goeie grond, productiegrasland, dus
dat vind ik gewoon doodzonde.” Volgens
Van Doorn moet er in het betreffende
gebied vooral gekeken worden naar het
ecosysteem. “Dàt zou leidend moeten zijn.”
Ze vervolgt: “Vroeger moest men het ook
doen met de natuurlijke omstandigheden.
Die waren leidend voor de productie. [...]
Hoe kunnen we de voedselproductie weer in
balans krijgen met de omgeving? Daarbij is
het helemaal niet zo’n gek idee om te kijken
naar het vroegere productielandschap.”
Je moet natuur en landbouw verweven

op die plekken waar het landschap nog te
lezen is, zegt Boele. Volgens hem zijn dit
de meest kansrijke gebieden. Daarbij moet
je oppassen dat je geen museumlandschap
krijgt, vindt Van Klinken. “Hoe ver ga je
terug met je landschappelijke referentie?”,
vraagt hij zich af. Van Doorn is van mening:
“We willen niet terug naar toen, maar
leren van het verleden.” Op die manier
kan het historische landschap inspiratie
brengen voor de functieontwikkeling in het
toekomstige landschap.
Zowel Baas als Elerie noemt bovendien de
Nationale Landschappen als potentiegebied.
Elerie: “De Nationale Landschappen krijgen
de komende jaren weer aandacht, dus hier
moet je naar kijken en experimenteren.”
De gebieden die tot Nationaal Landschap
zijn aangewezen, hebben elk een unieke
combinatie van agrarisch gebied, natuur en
cultuurhistorische waarden. Voorbeelden
van cultuurhistorische elementen in het
landschap die een waarde hebben voor
natuurinclusieve landbouw, zijn volgens
Baas onder andere houtwallen, sloten,
poelen en ook microreliëf: “Per gebied moet
je kijken naar de dragers van het historische
landschap. [...] Veel cultuurhistorische
objecten kunnen veel ecologische waarde
hebben.” “Bovendien”, vult De Gruijter aan,
“kan erfgoed of cultuurhistorie een heel
belangrijk economisch effect hebben op de
samenleving als geheel.”
IN DE PRAKTIjK
Moeten er daadwerkelijk generaties
overheen groeien of zal de ontwikkeling
zich sneller uitbreiden? Er wordt al veel
geëxperimenteerd met natuurinclusieve
landbouw. Neem Brodowin of het Living
Lab in Friesland. “Of de vleescoöperatie
in het Westerkwartier”, zegt Boele. De
vleescoöperatie kan beheer van natuur
en landschap waarborgen door koeien in
het houtsingellandschap te laten grazen.

Het product dat eruit voort komt kan in
het nabijgelegen Groningen verkocht
worden. “Het zal me een zorg zijn hoe ze
het noemen, natuurinclusief of niet. Het zou
toch prachtig zijn.”
Mooie praktijkvoorbeelden ontstaan al.
Toch zal extra inspanning van de overheid
nodig zijn om de experimenten op te
schalen. Volgens Elshof moet de overheid de
belastingmaatregelen anders inrichten. De
‘plusjes’ zouden in Nederland in de toekomst
niet meer op extra productie te verdienen
moeten zijn, maar op landschap en het
terugbrengen van emissies. Over de rol van
het GLB hebben de actoren uiteenlopende
prognoses. Zo zegt Van Klinken weinig
natuurinclusieve
ondersteuning
te
verwachten vanuit Brussel: “Verwachtingen
zijn nooit waargemaakt.” Van Doorn en
Baas hebben hogere verwachtingen. Zij
verwachten binnen het GLB-beleid meer
inzet op biodiversiteit en klimaat.
TENSlOTTE
Naar mijn mening is de ontwikkelrichting
naar een meer natuurinclusieve landbouw
de beste koers voor een duurzame toekomst
met een gezonde bodem, goed voedsel en
behoud en ontwikkeling van een waardevol
cultuurlandschap. Nederland kan hierin een
voorbeeld voor de rest van Europa worden.
Het is daarbij een kans om op basis van
het hedendaagse én historische landschap
richting de toekomst te kijken. Er zal daarom
op een regionaal niveau gekeken moeten
worden naar de meest passende aanpak.
Maatwerk is daarbij van groot belang:
elke boer moet met zijn of haar bedrijf
een passende bedrijfsstijl vinden. Daarbij
zijn gebiedscoöperaties of collectieven
van agrarische natuurverenigingen, die
vaak opereren in een begrensd historisch
landschap, belangrijke spelers. Ik hoop dat
hier in de toekomst nog meer aandacht voor
is.
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3.6 MoDElVoRMInG
Het theoretisch model kan met de resultaten
van de actorenanalyse verder uitgebreid
worden. De ideeën van de actoren zijn zeer
relevant omdat er vanuit verschillende
disciplines wordt gedacht. Omdat de
integraliteit van de ‘landschapsdriehoek’ in
dit onderzoek centraal staat, worden een
aantal resultaten in deze driehoek verwerkt
(afb. 3.1).
De eerste aanvulling en tevens het grootste
spanningsveld is het verdienmodel
voor natuurinclusieve landbouw. Zowel
theoretisch als praktisch is hier weinig
over bekend, waardoor het een onzekere
factor blijft. Er is praktijkervaring nodig
om bekendheid te krijgen met de
mogelijke verdienmodellen. De tweede
aanvulling betreft ook een spanningsveld:
het wederzijdse wantrouwen tussen de
sectoren landbouw (economie) en natuur
(ecologie). Dit wantrouwen heerst over
het algemeen zowel in de wetenschap als
in de praktijk. Wanneer dit wantrouwen
aanhoudend is, wordt er op een lager niveau
kennis en ervaring uitgewisseld, terwijl dit
voor verweving cruciaal is.
Het laatste aspect dat in de actorenanalyse
vaak aan de orde kwam en zeer relevant
is voor het theoretisch model, is de
locatiekeuze. In de zoektocht naar
ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw
is het van belang om te starten in geschikte
gebieden met bereidwillige boeren. Dat
kan zijn op terreinen van grondbezittende
organisaties, zodat pachtvoorwaarden
natuurinclusief worden opgesteld en
er ruimte is voor experimenten. Een
andere mogelijkheid is in de Nationale
Landschappen, omdat ook hier ruimte
is om te experimenteren. Ook specifieke
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landschappelijke zones zoals beekdalen
worden genoemd als locatiekeuze, omdat
extensieve landbouw hier goed zou passen.
De volgende stap in het theoretisch model
is een vereenvoudiging van de aspecten
en processen die de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw raken (afb.
3.2). Omdat natuurinclusieve landbouw
een nieuwe ontwikkelrichting is waarbij
pionieren nu nog centraal staat, moet er
gezocht worden naar eerste, kansrijke
aangrijpingspunten.
De
locatiekeuze
is daarbij van groot belang. Daarom
zal er ten alle tijden kennis moeten
zijn van de gebiedsspecifieke fysische
geografie, landbouw en natuur. Dit kan
door het landschap en haar typerende
kernkwaliteiten centraal te stellen. Door een
gerichte maatregel die combinaties creëert
van landschapsherstel en natuurvriendelijke
landbouw kan veel biodiversiteit worden
teruggebracht.

◄

3.1
Na aanleiding van de actorenanalyse
kunnen een aantal resultaten
verwerkt
worden
in
de
‘landschapsdriehoek’.

▼

3.2
Het theoretisch model in versimpelde
vorm. Om een natuurinclusieve
landbouw te stimuleren, zal gezocht
moeten worden naar maatregelen
die combinaties creëert van de
verschillende aspecten die het
landschap raken: fysische geografie,
landbouw en natuur. Landschappelijke
gebiedskwaliteiten zijn daarbij een
goed uitgangspunt.

3.1

3.2
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HOOFDSTUK 4

case study
middaghumsterland

04

4.1 InlEIDInG
Hoe natuurinclusieve landbouw er in de
praktijk uit gaat zien zal per landschapstype
verschillen. Deze case study is gericht
op verleden, heden en toekomst van het
landschap
van
Middag-Humsterland,
waarbij er ten eerste gefocust wordt
op de historische samenhang in het
landschap tussen landbouw en natuur.
Door deze samenhang – die in de loop
van de moderne tijd sterk veranderde –
te analyseren, wordt inzicht verkregen
in mogelijke toekomstige aanpassingen.
De hedendaagse kernkwaliteiten van het
landschap worden vervolgens belicht, welke
gepresenteerd worden aan de hand van
kaartmateriaal en foto’s. De kernkwaliteiten
vormen belangrijke aanknopingspunten
voor natuurinclusieve maatregelen in de
toekomst.
Middag-Humsterland, voorheen ook vaak
het Noordelijk Westerkwartier genoemd,
ligt ten noordwesten van de stad Groningen
en is in 2005 door de nationale overheid
aangewezen als Nationaal Landschap,
een predikaat dat inmiddels weer is
afgeschaft (afb. 4.1). De grenzen van het
studiegebied liggen rondom het voormalige
schiereiland Middag en het voormalige
eiland Humsterland (afb. 4.2). De grens
tussen de (schier)eilanden werd gevormd
door wadgeulen die nu volledig dichtgeslibd
zijn. Het Van Starkenborghkanaal is om
praktische redenen gekozen als zuidgrens.
Middag-Humsterland is een kenmerkend
veehouderijgebied en kan duidelijk van de
omliggende landschappen onderscheiden
worden vanwege haar typerende openheid
en blokverkaveling, de wierdedorpen en het
kronkelige wegenpatroon.
Hoewel de focus van deze case study vooral
zal liggen op de landschappelijke regio

4.1

4.2

Middag-Humsterland, zullen de paragrafen
over de vroegmoderne en moderne tijd
gericht worden op het dorpsgebied van
Niehove, gelegen in het zuidwesten van
Humsterland. Door haar geringe groei is de
oorspronkelijke vorm van het wierdedorp
goed behouden gebleven. De invloed van
de landbouw was en is nog steeds groot in
de omgeving van Niehove. Het inzoomen
tot op het dorpsniveau zorgt voor meer

▲

4.1
Het case study gebied MiddagHumsterland ligt ten noordwesten van
de stad Groningen.

▼

4.2
Begrenzing van het deelgebied
Middag-Humsterland:
in
het
midden is de grens tussen het
voormalige schiereiland Middag en
het voormalige eiland Humsterland
te zien. Het tweede schaalniveau in
deze case study is het dorpslandschap
van Niehove, op de kaart wordt de
dorpsgrens aangegeven met de
gestippelde lijn.
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gedetailleerde informatie over zowel het
landschap als de landbouw en natuur. De
volgende vragen staan in dit hoofdstuk
centraal:
1. Wat is de samenhang van landschap,
natuur en landbouw in het verleden en heden
van Middag-Humsterland?
2. Wat zijn de huidige landschappelijke
kernkwaliteiten van Middag-Humsterland?
3. Welke natuurinclusieve maatregelen
kunnen op basis van deze samenhangen en
kernkwaliteiten passend en kansrijk zijn in
de toekomst van het cultuurlandschap van
Middag-Humsterland?

4.2 VROEGE GESCHIEDENIS
MIDDAG-HUMSTERLAND: 600 voor
Christus – 18e eeuw
De meest relevante ontwikkelingen
in de vorming van het landschap van
Middag-Humsterland zijn begonnen in
het Holoceen, rond het jaar 600 voor
Christus.1 In deze periode is de ontwikkeling
van de Nederlandse kust regionaal zeer
verschillend verlopen. De regionale
kustontwikkeling werd bepaald door een
complex van factoren. Allereerst was dat de
snelle zeespiegelstijging, maar het reliëf van
de ondergrond was ook van groot belang.
Andere factoren zijn de sedimentaanvoer,
de wisselende getijvolumes van de
regionale getijdenbekkens en de rol van
de mens.2 In het Holoceen veranderde het
pleistocene dalsysteem van de Hunze in een
getijdenbekken.3 Doordat de zandplaten
geregeld werden overspoeld door de
zee, groeiden ze in hoogte en breedte
omdat er steeds meer slib werd afgezet.
Het aangeslibde land werd zo droger en
er verschenen zoutplanten als zeekraal
(Salicornia europaea) en schorrengras
(Suaeda maritima).4 De vegetatie hielp mee
om nog meer slib te vangen, totdat het land
zo hoog was aangegroeid dat het nog maar
zelden door de zee werd overstroomd: het
eindresultaat was een getijdengebied of
kwelder (afb. 4.3).5
De vorming van kleirijke kwelders creëerde
een gordel van vruchtbare gronden langs
de Waddenzee die al in de prehistorie
aantrekkelijk was voor de bewoners van de
landinwaarts gelegen arme zandgronden
en hun vee.6 Zo zal gaandeweg het idee
1
2
3
4
5
6
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Knol,Bardet & Prummel, 2005, 123.
Knol,Bardet & Prummel, 2005, 137.
Westerink, in: Boetze, 2010, 53, 54.
Delvigne, in: Boetze, 2010, 16.

◄

4.3
Paleografie van de omgeving MiddagHumsterland, rond 500 voor Christus.
Middag-Humsterland
(aangegeven
met de zwarte stippellijn) is een
getijdegebied met kwelders.

4.3

zijn ontstaan om ’s zomers jonge runderen,
schapen en geiten te weiden op de kwelders
en in het najaar weer terug te trekken naar de
oorspronkelijke woonplaats.7 Het eiwitrijke
kweldergras bood het vee rijke voeding.8 Op
de oeverwallen van de rivieren en zijkreken
vestigden zich omstreeks 600 voor Christus
de eerste bewoners.9 Eerst waren dit
vlaknederzettingen, maar ter bescherming
tegen zee ging men naderhand op de zelf
opgeworpen wierden wonen. Voor het
ophogen werden zowel huisafval en dierlijke
mest als kwelderzoden gebruikt.10

en Texelse herkomst. Kolonisten uit het
achterland zullen gebruik hebben gemaakt
van rivieren en beken om op de kwelders
te komen.11 In de eerste bewoningsfase
van de kwelders waren Middag en
Humsterland nog niet gescheiden.
Samen met het Reitdiepgebied maakten
Middag en Humsterland deel uit van een
uitgestrekt kweldergebied dat grensde
aan de westoever van de Hunzemonding.12
Het land dat voor beweiding gebruikt
werd zal onverdeeld zijn gebleven.13 De
kweldervegetatie – bestaande uit onder
andere stomp kweldergras, zilte rus,
lamsoor en zulte – schijnt, ter verrijking van
de bodem, meermaals opzettelijk te zijn
afgebrand.14 De eerste wierdebewoners
teelden vooral graansoorten en in mindere
mate peulvruchten.15

Uit diverse bodemvondsten blijkt dat
sommige van de oudste kwelderbewoners
afkomstig waren uit onder andere Drenthe
en Westerwolde. Mogelijk was een ander
deel van de kwelderbewoners afkomstig uit
het Noord-Duitse kustgebied, maar er zijn
ook sporen die wijzen naar een West-Friese

Rondom het begin van de jaartelling werd

7
8
9
10

11
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13
14
15
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►

4.4
Impressie van een terp in het
kweldergebied van de Vroege en
Midden-IJzertijd (ca 600 – 200 v.C.).

het leven op de kwelders een stuk veiliger.
De gronden slibden steeds hoger op en
stroomden nog maar zelden over, waardoor
het aantal nederzettingen sterk toenam
(afb. 4.5).16 In de Romeinse Tijd was MiddagHumsterland relatief dichtbevolkt en te
beschouwen als toenmalige Randstand
van Nederland.17 De bloeiperiode op de
wierden duurde niet lang. Afgemeten aan
aardewerkvondsten begon in de tweede
eeuw de bewoning sterk af te nemen.
Van de periode 300-400 zijn vrijwel geen
bewoningssporen aangetroffen op de
oude wierden langs de Friese en Groninger
kwelderkust.18 Op de Groninger kwelders
bleef vermoedelijk een restbewoning
aanwezig. Veel wierden lagen er vervolgens
enkele eeuwen verlaten bij, maar raakten in
de loop van de Vroege Middeleeuwen (vanaf
de vijfde eeuw) weer bewoond.19
Omstreeks de zevende of achtste eeuw
begon langs de kust het landschap van de
Marne vaste vorm te krijgen en door een
reeks inbraken ontstond de Lauwerszee
(afb. 4.6). Door deze inbraken werden
bestaande geulen flink vergroot en
grote delen van het kwelderland en de
aangrenzende veengronden verdwenen
in zee, waarbij Humsterland tot een
eiland werd verspoeld en Middag een
schiereiland werd.20 De zeespiegel steeg
in deze periode nog gestaag, waarop de
mens de wierden flink ophoogde.21 Natuuren cultuurlandschap ontwikkelden zich in
onderlinge samenhang.22 De kwelderwallen
langs de zeekust groeiden mee met de
zeespiegelstijging. De meer landinwaarts
gelegen kweldergronden van MiddagHumsterland kwamen daardoor lager te
liggen ten opzichte van de jonge kwelders.
16
17
18
19
20
21
22
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Hierdoor overstroomden de gronden vaker
en werd er knikklei afgezet: een zeer zware,
zure klei.23
Omstreeks het jaar 800 verschenen er
moederparochies en verrezen de eerste
kerken.24 In de eerste eeuwen van de
kerstening stelde het kerkelijk leven
echter nog weinig voor: de invloed van
het voorvaderlijk geloof was nog sterk.25
In Middag vestigde zich in 1192 het
Cisterciënzer klooster Aduard, dat uitgroeide
tot de rijkste abdij van Noord-Nederland.
De kloosterlingen en lekenbroeders
drukten hun stempel op het landschap en
de waterstaat van Middag-Humsterland
door middel van ontginningen en de aanleg
van dijken, kanalen en sluizen.26 Ook de
kwelderboeren zelf hebben waarschijnlijk
veel ingrepen gedaan ten behoeve van
het watersysteem. De voortdurende
ontwikkeling en het onderhoud van
de waterstaat vroeg om regulering: zo
ontstonden de zijlvesten.27 Zijlvesten, de
voorlopers van waterschappen, waren
particuliere organisaties met elk eigen
regels en boetebepalingen.28 Van 1382 tot
1864 heette het waterschap dat geheel
Middag bestreek het Aduarderzijlvest (afb.
4.7).29
23
24
25
26
27
28
29
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4.5
Paleografie van de omgeving MiddagHumsterland, rond 100 n.C.. De
gronden slibten hoger op, waardoor
de kwelders veiliger waren om op te
wonen.

▼

4.6
Paleografie van de omgeving MiddagHumsterland, rond 800 n.C.. Een serie
inbraken van de Lauwers vonden
plaats,
waardoor
veengronden
verdwenen in zee en de Lauwerszee
ontstond.
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▼

4.7
Wapen van het Aduarder Zijlvest,
1660-1700. Gezicht op Groningen
vanuit het zuiden. Detail van de
onderrand van de kaart ‘Prov.
Groningae et Omlandiae tabula’ van
W. en F. Coenders van Helpen.

De jongere inpolderingen in het
Lauwerszeegebied, na 1400, werden niet
geleid door de kloosters maar door de
wereldlijke macht. Onder andere de stad
Groningen en de heren van Nienoord
waren hiervoor verantwoordelijk. Met de
aanleg van dijken en afwateringssluizen,
wat vanaf de dertiende eeuw op grotere
schaal gebeurde, werd de geomorfologie
vastgelegd (afb. 4.8).30 De invloed van de
mens op het landschap begon nog groter te
worden en zo is het huidige landschappelijk
raamwerk van het gebied tot stand gekomen.
De toenmalige gebiedskenmerken – zoals
de dijken, wierden en waterlopen – zijn
de huidige kernkwaliteiten geworden
(paragraaf 4.5).
De inbraakgeulen veranderden in de
loop van de middeleeuwen: ze werden
opgevuld met minder zware en nog niet
ontkalkte klei. De lager gelegen geulen
veranderden daardoor in hoger gelegen
inversieruggen (kernkwaliteit, paragraaf
4.5). Voor agrariërs waren deze lichte
kleigronden aantrekkelijker voor akkerbouw
dan de zware knikklei van de voormalige
eilanden: ze hadden een gunstige zand/
slib-verhouding.31 In het kwelderlandschap
werden de akkergronden op de oeverwallen
en inversieruggen ‘valgen’ genoemd: de
‘essen’ van de klei.32 Om de afwatering te
bevorderen, werden de percelen steeds weer
30
31
32
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van buiten naar binnen geploegd, zodat ze
een bolle, ‘kruinige’ vorm kregen.33 Hierdoor
kwamen er binnen een perceel vrij grote
verschillen in bodemgesteldheid voor.34
De zware knipklei op de kweldervlaktes
was vooral geschikt als grasland. Om de
bodem goed te kunnen afwateren was er
voortdurend behoefte aan meer sloten. Zo
ontstond een kleinschalig onregelmatig
verkavelingspatroon, wat ook wordt gezien
als huidige kernkwaliteit.35
Al sinds de 16e eeuw was MiddagHumsterland ingebed in de moderne
markteconomie.
De
gemiddelde
bedrijfsgrootte in Middag-Humsterland
was toen 36 grazen, oftewel circa zestien
hectare.36 Er werd vooral geld verdiend met
veeteelt en veehandel waarbij de nabijheid
van de stad Groningen van groot belang
was voor de afzet van de productie.37 In de
16e en 17e eeuw nam het aantal runderen
per bedrijf toe, wat te maken had met de
toelegging van de boeren op het fokken
van vooral melkvee. Tekenend hiervoor is
ook dat het aantal bedrijven dat over een
eigen stier beschikte toenam tot 30 à 40%.
Groningen en Friesland werden belangrijke
leveranciers van jong melkvee voor het
uitsluitend op zuivelbereiding gerichte
veehouderijbedrijf in Holland.38
Het wisselbouwstelsel was in de 16e eeuw
de basis van het landbouwsysteem in
Middag-Humsterland.39 Dit hield in dat men
oude graslanden op de zware klei na acht
jaar scheurde, enkele jaren bemestte en
daarna met graan en andere veldvruchten
bebouwde. Daarna liet men het land een
jaar braak liggen en weer groen worden.
Al deze maatregelen bevorderden de
33
34
35
36
37
38
39
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4.8
Paleografie van de omgeving
Middag-Humsterland, rond 1500
n.C.. Al vanaf de 10e eeuw werden
er dijken aangelegd, waardoor de
geomorfologie werd vastgelegd.

▼

4.9
Fragment uit een kaart van de
gecommiteerden van Stad en
Lande: het Reitdiep met omliggende
plaatsen, omstreeks 1620. Niehove –
Nijehoove – staat gekarteerd met haar
kerk die in 1230 werd gebouwd.
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▼

4.10
Portret van Geert Reinders (1737-1815),
een vooruitstrevende landbouwer uit
Garnwerd. Onder andere Reinders
zette de landbouwvoorlichting in
Middag-Humsterland op poten.

bodemvruchtbaarheid en –productiviteit.
Hoewel vanaf het einde van de 18e eeuw in
de kleigebieden van de provincie Groningen
het accent op akkerbouw kwam te liggen,
bleef Middag-Humsterland overwegend
een gebied met veeteelt en gemengde
bedrijven.40 Van het jaar 1730 kan de
oppervlakte aan bouwland bij benadering
berekend worden. Van de 35 voormalige
kloosterheerden in Middag-Humsterland,
die een gezamenlijke grootte hadden van
2250 grazen, was het bouwlandareaal 650
grazen, dat is 29%. De verhouding bouwland
– weiland lag plaatselijk verschillend: in
Middag was er minder dan een vierde
bouwland, terwijl op de hoger gelegen klei
bij Zuidhorn en op de Hogemeden meer
dan 40% bouwland was.41 Het accent van
de landbouw hing duidelijk samen met het
bodemtype.

40
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Delvigne, 2008, 63.
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4.3
NIEHOVE
VROEGMODERNE
1800-1950

IN
DE
TIJD:

Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw
kwam er voorlichting voor de Groningse
landbouwers. Dat gebeurde mede dankzij
de rol van vooruitstrevende boeren, zoals
Geert Reinders uit Garnwerd (afb. 4.10).42
Reinders werkte samen met de medische
hoogleraar Petrus Camper en voerde als
reactie op de vele veepestepidemieën in de
18e eeuw proeven uit op zijn eigen kalveren.
Zo entte hij kalveren in met entstof van zieke
koeien, waardoor ze immuun werden voor
de pest.43 Ook was er groeiende aandacht
voor
opbrengstverhoging,
waarover
de ‘Maatschappij voor de Nijverheid in
het Westerkwartier’, opgericht in 1859,
voorlichtingen gaf. Plaatselijk werden kleien knipgronden verbeterd met ‘kleimennen’
en ‘woelen’, waarbij verse klei uit de
ondergrond over het land werd verdeeld.
Een ander middel dat ingezet werd was
drainage. Na 1870 begon men op de klei met
het leggen van gebakken draineerbuizen.
Het landschap werd meer naar de hand van
de mens gezet.44
Als reactie op de veepestepidemieën werden
graslanden op de kleigronden gescheurd.45
De oppervlakte die aan akkerbouw werd
besteed groeide. Deze verschuiving
in het landbouwareaal moet volgens
landbouwhistoricus Bieleman echter niet
worden gezien als een specialisatieproces
maar als een intensivering van het
bestaande bedrijf.46 De in de vorige
paragraaf besproken wisselbouw werd ook
in Niehove steeds meer de regel.47 Ook werd
de huur van de landerijen steeds vaker op
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4.11
De kadastrale verdeling en de
verhouding tussen grasland en
bouwland in Niehove en omgeving,
1832. De graslanden zijn vaak
gesitueerd op de lager gelegen
gronden.

▼

4.12
De (actuele) hoogtekaart van
Niehove en omgeving. De wierde en
boerenerven springen er qua hoogte
duidelijk uit. Ook het stroomgebied
van het Niehoofsterdiep en de
Frijtumertocht zijn duidelijk te
herkennen aan hun lage ligging.
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Verhoudingen grondgebruik
Z-W (gemeente Marum), hisgis 1832
Grondgebruik Grootte
Bouwland
6331
Weiland
8434
Hooiland
5401
Woeste grond
13940

18%

41%

Bouwland
Weiland

▲ 4.13

De verhouding in landgebruik in de
gemeente Oldehove, 1832. De helft
van het grondoppervlak werd in
gebruik genomen als bouwland, de
andere helft als weiland.

25%

▼

4.14
De verhouding tussen verschillende
gewastypen op de bouwlanden in de
gemeente Oldehove, 1851.

Bouwland
Weiland
Hooiland
Woeste grond

25%

een vastHooiland
en onveranderlijk bedrag gefixeerd,
48
het beklemrecht.
Woeste grond

16%

MH (gemeente Oldehove) hisgis 1832
Grondgebruik Grootte
Bouwland
34241
Weiland
35479

49%
51%

4.13
Bouwland

49%

Weiland

Tarwe
Winterrogge
1%

Wintergerst
Haver
Veldboonen

11%

Erwten
Winterkoolzaad
Geel mosterdzaad
Karwijzaad
Vlas
Late consumptieaardappelen

15%

Op de kadastrale kaart die de omgeving
van Niehove in 1832 schetst (afb. 4.11), is
de ligging van de boerderijen goed te zien.
Wanneer deze ligging wordt bekeken op
de actuele hoogtekaart (afb. 4.12), valt op
dat de boerderijen vaak op een overgang
van hoog naar laag liggen. Van deze
strategische locatiekeuze had men profijt:
de lager gelegen gronden waren geschikt
als groenland en de hoger gelegen delen
ook als akkerland. De boerenerven, vaak
zwaar beplant, maken nu onderdeel uit van
het landschappelijk raamwerk en behoren
tot de landschappelijke kernkwaliteiten
van Middag-Humsterland (paragraaf 4.5).
Greppels in de groenlanden bevorderden
de oppervlakkige
afstroming van overtollig
Bouwland
hemelwater
en
de
ontwatering van de
Weiland
tussengelegen akkers.49 Op één procent na
was de verhouding van bouw- en weiland in
de gemeente Oldehove in 1832 één op één
(afb. 4.13).50
Een verslag van de landbouw in de gemeente
Oldehove van 1851, onderdeel van het
jaarlijks verplichte gemeenteverslag, laat
ons weten dat de akkerbouw inderdaad
meer in opkomst was. Een nieuw werktuig
dat de gemeente in 1851 kreeg, was de
“zoogenoemde
Arendsploeg”,
speciaal
ontwikkeld voor op de klei. 51 Ook geeft
het verslag een uitgebreid overzicht
van de hoofdgewassen – naast gras –
in de gemeente Oldehove (afb. 4.14).
De vruchten die verbouwd werden kon
men voor een groot deel op het eigen
bedrijf als veevoeder gebruiken.52 De
melkkoeien werden ’s winters op stal
gehouden en vooral gevoerd met hooi en

Suikerbieten
Mangelwortels en voederbieten
Roode klaver
Witte klaver
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granen of bonen.53 Tegenwoordig zouden
we dit circulaire landbouw noemen. Van
alle gewassen bestond het merendeel,
precies tachtig procent, uit tarwe, gerst,
haver en koolzaad.54 Daarbij waren de
waterstaatkundige veranderingen in het
landschap van Niehove van groot belang. In
1877 werd het Reitdiep afgedamd, waarop
de gemeenteraad in 1878 schreef: “Misgewas
en verlies van oogsten door [...] overstroming
is niet voorgevallen, het is voorkomen door
de afsluiting van het Reitdiep, ook is de
waterstand daardoor alhier veel verbeterd”.55
Naast het houden van melkkoeien werden
in de negentiende eeuw zowel in de
gemeente Oldehove als in de gemeenten
Aduard, Ezinge en Hoogkerk veel ossen
en koeien vetgeweid. Er waren boeren die
in het voorjaar twintig of meer runderen
aankochten, om ze in de zomer of herfst
weer van de hand te doen.56 Dat de runderen
vooral vet gemest werden in het weiland, had
te maken met de relatief grote hoeveelheid
grasland die per rund beschikbaar was.57
Volgens professor H.C. Van Hall bestonden
de meest voorkomende vegetatiesoorten
in blijvende graslanden uit “Beemdgrassen,
kropaar, beemd Vossestaart, Timothygras,
beemd Langbloem, veldgerst, havergras,
kamgras, rood Zwenkgras; daarbij eenige
tot de peulvruchten behoorende planten, als
roode, witte en steenklaver, rolklaver, hoppeRupsklaver en veld Lathyrus, voorts karwei,
paardenbloem, late Hondsbloem, madeliefjes
en smalle Weegbree [...].”58
Door gunstige omstandigheden in de
waterhuishouding bleek dat er meer en
nieuwe mogelijkheden ontstonden voor
de akkerbouw. Uit het landbouwverslag

van 1910 is op te maken dat veel nieuwe
gewassoorten hun intrede deden in de
gemeente. Er werden aanzienlijk meer
erwten verbouwd, en ook gewassen als
suikerbiet en voederbiet werden geteeld als
veevoeders (afb. 4.15).59 Na 1880 kwam het
gebruik van kunstmeststoffen op gang.60
In 1898 werd er tien tot vijftig kilogram
kunstmest per hectare gebruikt, in 1907
bedroeg dit al vijftig tot honderd kilogram
per hectare.61 De intrede van kunstmest
in het gebied betekende dat men kon
afstappen van de min of meer circulaire
landbouw naar een intensievere vorm van
landbouw. De verhouding akkerbouwgrondmest hoefde immers niet meer in balans
te zijn: mest kon van ‘buitenaf’ worden
aangevoerd.
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▼

4.15
De verhouding tussen verschillende
gewastypen op de bouwlanden in de
gemeente Oldehove, 1910.
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▼

4.16
Niehove en omgeving op
Bonnekaart van omstreeks 1910.

de

Wanneer de situatie van 1851 met die van
1910 vergeleken wordt, blijkt bovendien dat
in zo’n zestig jaar tijd de omvang van het
akkerbouwareaal in de gemeente Oldehove
fors is gestegen: van 1549 naar 1915
hectare.62 De gemiddelde bedrijfsgrootte
in Middag-Humsterland groeide van
gemiddeld 25 hectare in 1862 naar 30 hectare
of meer in 1910.63 De verandering rondom
het dorp Niehove is echter minder groot. De
verhouding en verspreiding van de bouw- en
graslanden in 1910 is goed af te lezen op de
Bonnekaart van Niehove en omgeving (afb.
4.16). Hierop is te zien dat er, in vergelijking
met de situatie in 1832, niet meer bouwland
bijgekomen is. Wel is er een verschuiving
van de concentratie van bouwlanden te
zien: van het noordwesten naar het zuiden
van het dorp. De vegetatietypen bleven
grotendeels afhankelijk van de landbouw:
de soorten werden bepaald door de mate
62
63

4.16
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RHC GrA, 1099.8685, P.24 en 1099.8696, P.45.
Priester, 1991, 94.

van intensiviteit van de landbouw ter
plekke.64
Na 1900 vestigden veel Friese boeren zich in
Middag-Humsterland. Zij namen het Friese
zwartbonte koeienras mee, welke het aantal
Blaarkoppen overtrof (afb. 4.17).65 De afzet
van de landbouwproductie vond tot in de
twintigste eeuw vooral plaats per schip,
over de tochten, maren en diepen.66 De
wateren bleven een belangrijke rol spelen
in het landschap, de landbouw en dus de
economie van Middag-Humsterland. Toch
ging steeds meer vervoer over de wegen.
In de loop van de jaren 1920 was zowel
in de akkerbouw als in de veehouderij
het prijsniveau van de producten sterk
gedaald. Aanvankelijk hield de overheid
zich afzijdig van deze problemen.67 Door de
64
65
66
67

Bot, Meijering & Knaap, 1984, 36.
Ligterink, 1968, 190.
Delvigne, 2008, 63.
Bieleman, 2008, 290.

◄

4.17
Het landschap rondom Niehove met
de zwartbonte koeien op de voorgrond
en het dorp op de achtergrond, gezien
vanuit het westen. Foto van circa 1925.

▼

4.18
Dorpsgezicht van Niehove, rond 1935.
Het dieptepunt van de landbouwcrisis
is net achter de rug.

4.17

4.18
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►

4.19
Advertentie uit 1977 in Nieuwsblad
van het Noorden: grond aangeboden
die geschikt is voor de demping van
sloten.

slechte exportomstandigheden zaten veel
boeren in de problemen. In het boekjaar
1931-1932 zat de crisis op haar absolute
dieptepunt.68 In 1934 werd de ‘Landbouwcrisiswet’ definitief: de minister kreeg een
groot aantal bevoegdheden tot regeling
van productieprijzen, kwaliteit, handel en
verwerking.69 De Tweede Wereldoorlog
betekende
een
algehele
blokkade
voor de export over zee. Toch bleef de
rundveestapel, na een kleine inkrimping, de
verdere oorlogsjaren vrijwel stabiel.70

68
69
70

Bieleman, 2008, 294.
Bieleman, 2008, 293.
Bieleman, 2008, 295.

4.4 NIEHOVE IN DE
MODERNE TIJD: 1950-nu
Na de Tweede Wereldoorlog positioneerde
Nederland zich meer dan ooit als
landbouwexporteur. In 1949 hief de
overheid de beperkingen in de graanteelt
die tijdens de oorlogsjaren opgelegd was
op. De export van aardappelen was al direct
na de beëindiging van de oorlog weer op
gang gekomen.71 In de jaren 1950, de jaren
van de wederopbouw, kreeg de op groei
en productiestijging gerichte landbouw
weinig maatschappelijke weerstand.72
Zo kwam het complexe proces van
mechanisatie, intensivering, specialisatie en
schaalvergroting op gang.73
In de loop van de jaren ‘60 ontstond er
door de sterk toenemende productie een
situatie van overproductie en lage prijzen,
wat in 1984 leidde tot invoering van de
superheffing. Deze regeling had tot gevolg
dat een boer het voor hem vastgestelde
quotum aan melk met zo min mogelijk
koeien moest zien te produceren, wilde
hij zijn inkomen op peil houden.74 Vanaf de
jaren ‘70 kwam de snijmaïs als ruwvoeder
en steeds grotere hoeveelheden krachtvoer
op. Ondanks dat bleef het grasland een
belangrijke rol spelen. Wel veranderden
de methoden voor het verwerken en
conserveren van de grasoogst. Eeuwenlang
was gemaaid gras bewaard in de vorm van
hooi, maar vanaf de jaren ’70 werd gras
vooral ingekuild.75
In
Middag-Humsterland
heeft,
in
tegenstelling tot het merendeel van
de
Nederlandse
landbouwgebieden,
geen
grootschalige
ruilverkaveling

4.19
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Bieleman, 2008, 461.
Bieleman, 2008, 478.
Bieleman, 2008, 32.
Bieleman, 2008, 535.
Bieleman, 2001, 533.

◄

plaatsgevonden.76 Wel zijn er vanaf de jaren
zeventig een groot aantal sloten gedempt
ten behoeve van de schaalvergroting
en mechanisatie (afb. 4.19). Ook werd
kleinschalig reliëf vervlakt en zijn er hier
en daar percelen samengevoegd. De
mechanisatie maakte bovendien een
diepere grondbewerking mogelijk en de
grondwaterstand daalde.77 Dit had grote
gevolgen voor de natuurwaarden.
In de loop van de jaren zeventig
toonde zich een keerzijde: steeds
meer vraagtekens werden gezet bij de
intensieve productiemethoden en de
schaalvergroting van het landschap.78
Wanneer de topografische kaart van 1955
(afb. 4.21) met die van 1980 (afb. 4.22) en
2017 (afb. 4.23) vergeleken wordt, is deze
schaalvergroting duidelijk zichtbaar. De
natuurlijke gesteldheid van de bodem en de
aanwezige landschapselementen werden
76
77
78

Delvigne, 2008, 11.
Delvigne, 2008, 90.
Bieleman, 2008, 478.

4.20
Gezicht op Niehove, 1972.

▼

4.21
Niehove en omgeving omstreeks 1955.

4.20

zo steeds minder doorslaggevend voor het
type landbouw dat ter plekke gedreven
werd.
Zowel in de akkerbouw als de veehouderij
lag de nadruk allang niet meer op het
primaire productieproces op bedrijfsniveau,
maar op de productiekolom als geheel, de
‘keten’, in de vorm van een netwerk van

4.21

71

►

4.22
Niehove en omgeving omstreeks
1980.

▼

4.23
Niehove
en
omgeving,
2017.
Vergeleken met de topografische
kaarten uit 1955 en 1980 is duidelijk te
zien dat het aantal hectares akkerland
behoorlijk minder is geworden.

4.22

4.23
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Z-W (gemeente Marum), situatie 2017 (bron: statline.CBS.nl)
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87% (bron: GIS-data BRP, basisregistratie gewaspercelen)
MH situatie 2017
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verwerkende en toeleverende industrieën
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6%
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35294
Granen,
totaal 2150
Weiland
4829
en diensten.79 Momenteel bestaat 90%
5%
2461 10%
Zetmeelaardappelen
6%
van Middag-Humsterland, MH
een situatie
duidelijk2017 (bron: GIS-data
BRP,
Snijmaïs
35294basisregistratie gewaspercelen)
veeteeltgebied, uit grasland (afb. 4.24).80
berekening:
De overige 10% van het landoppervlak
Grondgebruik
Grootte
Granen, totaal blijkt:
vanuit BRP gewaspercelen
Bouwland Zetmeelaardappelen
515 aan akker
wordt in gebruik genomen als akker. Aan de
5150000
Weiland
4829
huidige verhouding tussen de verschillende
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Granen,
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10%
gewastypen blijkt dat granen het meeste
totale opp MH
is 5344 Bouwland
ha
Zetmeelaardappelen
verbouwde gewastype zijn (afb. 4.25). Op
Weiland
Snijmaïs
berekening:
meer dan de helft van de oppervlakte aan
vanuit BRP gewaspercelen blijkt:
bouwland worden granen verbouwd.81
5150000 aan akker
89%
Door de ontwikkelingen in de landbouw
was er vaak behoefte aan schaalvergroting.
Een gevolg hiervan is dat de kernkwaliteiten
van het gebied, zoals het onregelmatige
verkavelingspatroon en de vele waterlopen,
onder druk kwamen te staan.82 In 1998 is
er een convenant afgesloten tussen alle
betrokken partijen om afspraken te maken
over hoe om te gaan het met landschap.
De hoofddoelstellingen van het convenant
waren behoud en ontwikkeling van de
karakteristieke
landschapskenmerken,
voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden
voor de landbouw en het verbeteren
van de recreatieve ontsluiting.83 Voor de
landbouw was het van groot belang dat een
aanscherping van het beleid gepaard ging
met compensatiemaatregelen.84 Vanwege
zijn bijzondere landschappelijke kwaliteiten
is Middag-Humsterland in 2005 bovendien
aangewezen als één van de twintig
Nationale Landschappen in Nederland.85
De verantwoordelijkheid van het Nationaal
Landschap ligt bij de provincie Groningen.
Deze heeft ook de kernkwaliteiten en de
begrenzing van het gebied als Nationaal
Landschap bepaald.86
79
80
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85
86
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15%

▲

4.24
Verhouding
in
grondgebruik
Middag=Humsterland, 2017.

▼

4.25
Verhouding in akkerbouwgewassen,
2017 in de gemeente Zuidhorn.

Bieleman, 2008, 481.
Eigen berekening via ArcGIS, vanuit gegevens
Basisregistratie Gewaspercelen 2017.
Statline.CBS.nl, gegevens gemeente Zuidhorn, 2017.
Delvigne, 2008, 85.
Delvigne, 2008, 86.
Delvigne, 2008, 87.
Delvigne, 2008, 86.
Boetze, 2010, 12.
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▼

4.26
Kernkwaliteit: de aanwezigheid van
reliëf in de vorm van wierden. Niehove
is een goed voorbeeld van een
wierdedorp; het heeft bovendien een
beschermd dorpsgezicht.

4.5 HET HEDEN:
KERNKWALITEITEN
Middag-Humsterland
wordt
bij
de
omschrijving als Nationaal Landschap
een ‘liefhebberslandschap’ genoemd. Er
is kennis nodig over het ontstaan en de
geschiedenis van het gebied, voordat die
kennis te ‘lezen’ is in het landschap.87 In
voorgaande paragrafen werd omschreven
hoe door wisselwerking tussen aarde, natuur
en mens (de landbouw) gebiedskenmerken
zijn ontstaan. De gebiedskenmerken
die tegenwoordig als landschappelijke
kernkwaliteiten
worden
gezien
en
tezamen het landschappelijk raamwerk
van Middag-Humsterland vormen, zijn
achtereenvolgens:
•
wierden;
•
dijken;
•
geulen;
•
sloten;
87
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Delvigne, 2008, 90.

•
•
•
•

kweldervlaktes (van oudsher
graslanden);
inversieruggen (van oudsher
akkerlanden);
onregelmatige blokverkaveling;
boerenerven met zware beplanting.

Enkele kernkwaliteiten zijn in de
ontwikkeling
naar
natuurinclusieve
landbouw van groot belang; andere
kernkwaliteiten hebben in mindere mate
raakvlak met landbouw en natuur.

▲

4.27
Kernkwaliteit: de aanwezigheid van
reliëf in de vorm van dijken. Deze oude
dijk ligt langs het Reitdiep, op de rand
van voormalig schiereiland Middag.

▼

4.28
Kernkwaliteit: de aanwezigheid van
natuurlijke laagten. Deze geul tussen
Ezinge en Feerwerd ligt een halve
meter onder NAP en was onderdeel
van de loop van het Peizerdiep.

4.27

4.28
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▲

4.29
Kernkwaliteiten: de landschappelijke
openheid en de onregelmatige
blokverkaveling. De Zuiderweg tussen
Den Ham en Hardeweer is een typische
slingerweg die door het weidse
landschap loopt. De wegen en sloten
vormen de randen van de verkaveling.
In de verte zijn boerenerven met veel
beplanting te zien.

▼

4.30
Kernkwaliteiten: de landschappelijke
openheid en de onregelmatige
blokverkaveling. De kronkelende
wegen laten het open landschap en de
typerende verkaveling steeds vanuit
een ander gezichtspunt zien.

4.29

4.30
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De aanwezigheid van reliëf in de vorm
van talrijke wierden en dijken, welke op
de hoogtekaart goed herkenbaar zijn
aan de oranje-rode kleur, is van grote
cultuurhistorische waarde (afb. 4.31).
Natuurlijke laagtes in het landschap,
zoals geulen van oude kwelderkreken en
getijrivieren, maar ook sloten, kunnen
van grote waarde zijn voor toekomstige
natuurinclusieve landbouw (afb. 4.31 en
4.32, paragraaf 4.6). Deze hoogtegradiënten
op relatief korte afstanden brengen
verschillende grondwaterstanden met zich
mee, met natuurgradiënten als gevolg.
Kennis van het historisch grondgebruik
op de kweldervlaktes, oeverwallen en
inversieruggen, wat in relatie stond met de
bodem en het bijbehorende ecosysteem,
is ook van grote waarde in de ontwikkeling
naar natuurinclusieve landbouw. Ook de
onregelmatige blokverkaveling, belangrijk
onderdeel
van
het
landschappelijk
raamwerk, heeft nauw verwantschap met
de landbouw: de kleinschalige verkaveling

met sloten staat de hedendaagse
schaalvergroting van de landbouw vaak in
de weg (afb. 4.33). Microreliëf, dat ontstond
door het ploegen naar de bolle, ‘kruinige’
percelen (paragraaf 4.2), staat ook in het
licht van deze hedendaagse problematiek.
Door de afwezigheid van beplanting langs de
perceelsranden wordt het landschap met de
onregelmatige blokverkaveling als erg open
ervaren. Dit is onderdeel van de identiteit
van Middag-Humsterland. Hoogopgaande
beplanting is alleen te vinden op de
wierden of als wegbeplanting van iepen of
essen. Daarnaast is de zware erfbeplanting
rondom boerderijen karakteristiek voor
Middag-Humsterland.88 Laatstgenoemde
kernkwaliteit zal een grote rol kunnen
spelen in de biodiversiteitsverhoging
(paragraaf 4.6).

88

▼

4.31
De Oude Tocht, die Humsterland
van Middag scheidt, is op de actuele
hoogtekaart nog duidelijk herkenbaar.
In Middag valt bovendien een
andere geul op: dit was een rivier
die onderdeel was van de loop van
het Peizerdiep. Deze geulen zouden
van grote waarde kunnen zijn in
natuurinclusieve landbouw. Verder
naar het oosten is een rechte lijn
zichtbaar: het Aduarderdiep. De
wierden zijn goed te herkennen aan de
rode punten.

Schroor & Meijering, 2017, 155.
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▲

4.32
Aardkundige waarden van MiddagHumsterland: grote kweldervlaktes
met daarin kreekbeddingen en
getijrivierdallen.

▼

4.33
Op de luchtfoto is de onregelmatige
blokverkaveling duidelijk zichtbaar.
Ook valt op dat de akkerbouwpercelen
zich concentreren in het noordelijk
deel van Middag-Humsterland.

4.32

4.33
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4.6 ToEKoMST
MIDDAG-HUMSTERlAnD
Om toekomstgerichte en gebiedsgerichte
maatregelen
voor
natuurinclusieve
landbouw op te stellen, is kennis van
landschappelijke
kernkwaliteiten
die
raakvlakken vertonen met natuur en
landbouw van groot belang. Met deze kennis
kunnen beslissingen genomen worden
die passen binnen het landschappelijke
raamwerk (regionaal niveau) en binnen het
perceel (bedrijfsniveau). Van elke maatregel
zullen kansen en knelpunten inzichtelijk
worden gebracht. Op regionaal niveau
gaat het in Middag-Humsterland om het
grondgebruik dat gelinkt wordt aan het
landschappelijk raamwerk (kweldervlaktes,
geulen, inversieruggen) en op bedrijfsniveau
gaat het om de kenmerkende sloten
en boerenerven. In het algemeen kan
gesteld worden dat grondgebondenheid
de basis is voor een natuurinclusieve
melkveehouderij.89
GRONDGEBRuIK
Het grondgebruik in Middag-Humsterland
was voor de intensivering in de Moderne
Tijd sterk gelinkt aan het reliëf en de
bodem. De kweldervlaktes, die bestonden
uit zware knipklei, werden net als de
geulen gebruikt als grasland. De hoger
gelegen inversieruggen en oeverwallen
werden in gebruik genomen als akkerland.
Het landschap en de landbouw waren
met elkaar verweven: de mest
kon
worden gebruikt op de hoger gelegen
akkers en de akkers brachten voer voor
het vee. De verhouding tussen akkerland
en weiland was in de negentiende eeuw
één op één. Daarmee was de kringloop
gesloten: een circulaire landbouw. Na
veel verschuivingen in het grondgebruik
(zowel groei als krimp van bouwlanden)
89

4.34

4.35

bestaat Middag-Humsterland nu voor 90%
uit weiland en voor 10% uit akkerland:
de kringloop is verre van gesloten en het
grondgebruik komt niet meer overeen met
het landschappelijk raamwerk (afb. 4.34).
De landbouw is voor veevoer afhankelijk
van het buitenland en kampt bovendien met
een mestoverschot. De verwevenheid van
landschap en landbouw kan teruggebracht
worden door akkerbouw op de hoger
gelegen inversieruggen en oeverwallen
te stimuleren (afb. 4.35). Daardoor zullen

▲

4.34
Het grondgebruik in MiddagHumsterland
is
weinig
divers
en veevoer wordt merendeels
geïmporteerd. Bovendien worden
de hoger gelegen delen in het
landschap, die geschikt zouden zijn
voor akkerbouw, in gebruik genomen
als grasland.

▼

4.35
Impressie. Het verbouw van veevoer
in de regio, op de daarvoor geschikte
gronden, kan kringlopen sluiten.
Bovendien kan dit het landschappelijk
raamwerk versterken.

Erisman et al., 2017, 25.
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en veetelers uit Middag-Humsterland
samenwerken. Zo kan het veevoer
regionaal geproduceerd worden, en blijft
de mest ook binnen de regio. Bovendien
hoeft de bedrijfsstijl van de veetelers in
Middag-Humsterland minder ingrijpend
te veranderen. Schaalverkleining van de
landbouw in Middag-Humsterland past
vanuit historisch oogpunt niet in deze
landschappelijke regio: uit paragraaf 4.2
en 4.3 blijkt dat in Middag-Humsterland
altijd al grootschalig is geboerd. In de 16e
eeuw was de gemiddelde bedrijfsgrootte
16 hectare, wat erg veel was voor die tijd.
In de tweede helft van de 19e eeuw was 25
hectare de gemiddelde grootte: nog steeds
lag dit ver boven het nationale gemiddelde.

4.36

4.37

▲

4.36
In de huidige situatie is het merendeel
van de graslanden in MiddagHumsterland soortenarm en intensief
bewerkt.

▼

4.37
Impressie: kruidenrijk grasland zorgt
voor meer bodemleven, meer insecten
en weidevogels, en een hogere
diergezondheid. Bovendien komt het
de beleving van het landschap ook ten
goede.
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de boerderijen eigen krachtvoer kunnen
verbouwen en wordt er een grote stap
gezet richting een gesloten kringloop, wat
de natuurinclusieve landbouw ten goede
komt. Uit historische gemeenteverslagen
blijkt welke voedergewassen in eigen regio
verbouwd werden (paragraaf 5.3). Dit kan
handvaten bieden aan de toekomstige
landbouw.
Een aanvulling hierop is dat er gezocht kan
worden naar ruimere regionale circulariteit,
waarin akkerbouwers uit het Hogeland

Tenslotte ligt er een grote kans in het
verbeteren van de bodemkwaliteit.
Momenteel is een groot deel van de
beeldbepalende graslanden in MiddagHumsterland door het intensieve gebruik
erg soortenarm (afb. 4.36).90 Dit vormt een
knelpunt in de ontwikkeling naar een meer
natuurinclusieve landbouw. Tegelijkertijd
ligt hier een kans: kruiden- en klaverrijk
grasland zorgt niet alleen voor meer
bodemleven, meer insecten en weidevogels,
maar draagt ook bij aan diergezondheid,
koolstofvastlegging, droogtetolerantie en
stabiliteit van de productie.91 Het feit dat
meer kruiden in het grasland voor meer
biodiversiteit zorgt, komt de beleving van
het landschap ten slotte ook ten goede (afb.
4.37).
Maatregelen om de kruidenrijke graslanden
te waarborgen moeten gezocht worden in
het inzaaien van mengsels van kruiden en
klaver, het beperken van het gebruik van
kunstmest en het bevorderen van gebruik
van ruige stalmest.
90
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Bot, Meijering & Knaap, 1984, 36.
Erisman et al., 2017, 26.

SlOTEN
De
sloten
in
Middag-Humsterland
accentueren
de
onregelmatige
blokverkaveling en zijn een onderdeel
van het landschappelijk raamwerk. Ten
behoeve van een goede afwatering van de
percelen is in het verleden het uitgebreide
slotenpatroon tot stand gekomen, maar
momenteel vormen ze een knelpunt in de
schaalvergroting van de landbouw. Een
grote dichtheid aan sloten is hinderlijk en
onpraktisch wanneer het gras gemaaid
moet worden met grote maaimachines.
Bovendien betekenen veel sloten een
kleiner oppervlak aan grasland en dus
minder opbrengsten.
Vanaf de jaren zeventig verdwijnt het
karakteristieke slotenpatroon geleidelijk
(afb. 4.34). Opnieuw wordt er een knelpunt
gevormd: dit keer niet voor de boeren, maar
voor de beleving van het landschap en ook
voor de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw. De sloten als beeldbepalende
landschapselementen
hebben
een
dubbelfunctie: enerzijds kunnen ze de
drager zijn van diversiteit en gradiënten
in het huidige agrarisch landschap
en dus de functionele biodiversiteit
versterken, anderijds versterken ze de
regionale identiteit, beleefbaarheid en
landschappelijke kwaliteit (afb. 4.35).
Momenteel zijn redelijk ontwikkelde
slootvegetaties in Middag-Humsterland
nauwelijks aanwezig, vanwege intensief
beheer van slootvegetatie en het gebruik
van bestrijdingsmiddelen op de percelen.92
Een belangrijke kans voor zowel het
landschap als natuurinclusieve landbouw is
daarom het behouden en herstellen van de
slotenpatronen. Daarbij vormt het beheer
een belangrijk onderdeel: ecologisch
beheer zal de vochtige vegetatiesoorten
met bijbehorende fauna ten goede komen.
92

4.38

4.39

Het behoud, herstel en beheer van sloten
vraagt om voldoende financiële middelen
en duidelijk beleid (hoofdstuk 6).

▲

4.38
Veel sloten in Middag-Humsterland
zijn gedempt.

▼

4.39
Impressie:
herstel
van
oude
slotenpatronen
en
ecologisch
slootbeheer
komen
zowel
de
beleefbaarheid van het landschap als
de natuurinclusieve landbouw ten
goede.

Bot, Meijering & Knaap, 1984, 36.
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4.40

BOERENERVEN
Veel historische boerderijen in MiddagHumsterland worden omgeven door
een typerende, zware erfbeplanting.93
De boerenerven vormen een belangrijke
kernkwaliteit en zijn onderdeel van het
landschappelijk raamwerk van MiddagHumsterland. Door veranderingen in de
bedrijfsvoering, met name wanneer er
nieuwe agrarische bebouwing is geplaatst,
ontbreekt de erbeplanting echter geregeld:
een gemiste kans voor het landschap (afb.
4.40). De inpassing van de nieuwe stallen of
bijgebouwen in het oude wierdenlandschap
is kansrijk: met een goede erfbeplanting
kan dit gerealiseerd worden (afb. 4.41).
Dit draagt niet alleen bij aan verhoogde
kwaliteit van het landschap, maar ook aan
versterking van de natuurwaarden op het
erf.
Landschapsbeheer Groningen is actief in het
stimuleren en herstellen van erfbeplanting
van
boerenbedrijven.94
Voor
meer
biodiversiteit op het erf is dit zeer wenselijk.
Het ligt in het verlengde van de maatregelen
die de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw bevorderen (hoofdstuk 6).

4.41

▲

4.40
Nieuwe agrarische bebouwing ligt
soms open in het landschap.

▼

4.41
Impressie: erfbeplanting rondom het
boerenerf past in het landschappelijk
raamwerk van Middag-Humsterland.
Bovendien draagt het bij aan
biodiversiteitsverhoging.

93
94
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Schroor & Meijering, 2017, 155.
Landschapsbeheergroningen.nl/cultuurhistorie/
boerenerven, geraadpleegd op 22 augustus 2018.

◄

SAMENVATTING

Regionaal niveau Grondgebruik

Perceelsniveau

tabel 4.1
Samenvatting natuurinclusieve
maatregelen Middag-Humsterland.

Knelpunt
Weinig diversiteit in
grondgebruik: 90%
grasland en 10% bouwland.
Voerimport afhankelijk van
buitenland. Mestoverschot.

Kans
Terug naar de circulaire
landbouw. Verbouwen van
voedergewassen voor het
melkvee gelinkt aan het
landschappelijk raamwerk:
op de inversieruggen en
oeverwallen. Hiervoor is
een gemengde
bedrijfsvoering in MiddagHumsterland nodig of
samenwerking met
akkerbouwbedrijven uit
het Hogeland.

Maatregel
Verschuiving naar
gemengde bedrijven en/of
samenwerking tussen de
bedrijven in de regio
stimuleren.

Grotendeels monoculturen Kruiden- en klaverrijk
grasland, dat biodiversiteit
in graslanden en matige
bodemkwaliteit.
in bodem, populatie
insecten en weidevogels
stimuleert en beleving van
het landschap bevordert.

Bevorderen inzaaien
mengels van kruiden en
klavers, beperkingen
opleggen in gebruik
kunstmest, bevorderen van
gebruik ruige stalmest.

Sloten

Sloten vormen knelpunt in
schaalvergroting van de
landbouw; het verdwijnen
ervan een knelpunt voor de
beleving van het landschap
en natuurinclusieve
landbouw.

Versterken functionele
biodiversiteit in
slootranden en daarmee
ook het landschappelijke
raamwerk versterken.

Behoud en herstel
slotenpatronen, ecologisch
beheer van de sloten.

Boerenerven

Uitbreiding van agrarische
bebouwing ‘open en bloot’
Uitbreiding
van agrarische
in
het landschap.
bebouwing ‘open en bloot’
in het landschap.

Het boerenerf als
kernkwaliteit versterken,
Het boerenerf
als
verhogen
van de
kernkwaliteit versterken,
landschappelijke
kwaliteit
verhogen
van de van
en
het verhogen
landschappelijkeop
kwaliteit
natuurwaarden
het erf.
en het verhogen van
natuurwaarden op het erf.

Erfbeplanting stimuleren
en herstellen.
Erfbeplanting stimuleren
en herstellen.

Knelpunt
Monoculturen, afhankelijk
Knelpunt
van
voerimport buitenland,
Monoculturen,
landschappelijkafhankelijk
raamwerk
van voerimport buitenland,
vervaagt.
landschappelijk raamwerk
vervaagt.

Kans
Verbouwen van
Kans
voedergewassen
voor het
Verbouwen
van
melkvee door
strokenteelt
voedergewassen
voor het
op
gemengde bedrijven.
melkvee doorzou,
strokenteelt
Strokenteelt
mits de
op gemengde
structuren
vanbedrijven.
het
Strokenteelt
zou,gevolgd
mits de
landschap
goed
structuren
vaninpasbaar
het
worden, goed
landschap
goed gevolgd
zijn
in de opstrekkende
worden, goed
inpasbaar
verkaveling
van
de gasten
zijn
in de opstrekkende
(dekzandkoppen)
het
verkaveling
van de gasten
Zuidelijk
Westerkwartier.
(dekzandkoppen)
Dit
sluit kringlopenhet
en
Zuidelijk
bevordertWesterkwartier.
circulaire
Dit sluit kringlopen en
landbouw.
bevordert circulaire
landbouw.

Maatregel
Verschuiving naar
Maatregel bedrijven en
gemengde
Verschuiving
naar
strokenteelt stimuleren
gemengde
bedrijven en
d.m.v.
provinciaal
strokenteelt stimuleren
(subsidie)beleid.
d.m.v. provinciaal
(subsidie)beleid.

Boerenerven

Regionaal niveau Grondgebruik
Regionaal niveau Grondgebruik
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HOOFDSTUK 5

case study
zuidelijk
westerkwartier

05

5.1 InlEIDInG
De tweede case study is gericht op het
landschap van het Zuidelijk Westerkwartier,
waarbij er ten eerste gefocust wordt op de
historische samenhang tussen landbouw
en natuur. Vervolgens worden aan de hand
van kaarten en foto’s de hedendaagse
kernkwaliteiten, voortkomend uit de
samenhang tussen landbouw en natuur, van
het landschap belicht. Deze kernkwaliteiten
vormen
tenslotte
belangrijke
aanknopingspunten voor natuurinclusieve
maatregelen in de toekomst.
5.1

Het
Zuidelijk
Westerkwartier,
een
zandgebied met hoger liggende gasten en
lager gelegen beekdalen, ligt ten oosten
van de stad Groningen en grenst in het
noorden aan de gemeente Zuidhorn en het
Nationale Landschap Middag-Humsterland
(afb. 5.1). De landschappelijke regio wordt
in het oosten en zuiden begrensd door de
provinciegrens met Drenthe en in het westen
door die met Friesland. Wegens praktische
redenen
zijn
de
gemeentegrenzen
gehanteerd. Het noordelijke deel van het
onderzoeksgebied vormt de overgang van
de zandgronden van het Drents Plateau
naar het zeekleilandschap en centraal in het
gebied ligt het beekdal van het Oude Diep.
Hoewel de focus van deze case study
vooral zal liggen op het landschap van het
Zuidelijk Westerkwartier in zijn totaliteit,
zullen de paragrafen over de vroegmoderne
en moderne tijd gericht worden op het
dorpsgebied van Nuis. Nuis ligt op een
dekzandrug, heeft een opstrekkende
verkaveling en is een kenmerkend
wegdorp in het coulisselandschap (afb.
5.2). De aanwezigheid van de typerende
houtsingels die deels gehandhaafd zijn
en deels zijn verwijderd, is representatief
voor het Zuidelijk Westerkwartier. Nuis en
bijbehorend buitengebied was en is sterk

5.2

▲

5.1
Het Zuidelijk Westerkwartier is een
grote landschappelijke regio in de
provincie Groningen.

▼

5.2
Begrenzing van het deelgebied
Zuidelijk
Westerkwartier.
De
dorpsgrens van Nuis is weergegeven
door de stippellijn.
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gericht op de landbouw. Het inzoomen
tot op het dorpsniveau zorgt voor meer
gedetailleerde informatie over zowel het
landschap als de landbouw en natuur. De
volgende onderzoeksvragen staan in dit
hoofdstuk centraal:
1.

Wat is de samenhang van
landschap, natuur en landbouw
in het verleden en heden van het
Zuidelijk Westerkwartier?

2.

Wat zijn de huidige landschappelijke
kernkwaliteiten van het Zuidelijk
Westerkwartier?

3.

Welke natuurinclusieve maatregelen
kunnen op basis van deze
samenhangen en kernkwaliteiten
passend en kansrijk zijn in de
toekomst van het cultuurlandschap
van het Zuidelijk Westerkwartier?

5.2 VROEGE GESCHIEDENIS ZUIDELIJK
WESTERKWARTIER:
475.000 voor Christus
– 18e eeuw
PLEISTOCEEN
Gedurende het Elsterien, een koude
periode in het Midden-Pleistoceen (tussen
475.000 tot 410.000 jaar geleden), bereikte
het landijs het Zuidelijk Westerkwartier.
In de buurt van het ijsfront werden zanden kleilagen afgezet: de formatie van
Peelo.1 Tijdens het Saalien (van 370.000 tot
130.000 jaar geleden) bereikte het landijs
de regio opnieuw. De ijskappen stuwden
de ondergrond op en tegelijkertijd sleurden
ze zand, leem en keien mee. De ijskappen
maalden dit fijn en vermengden het met
de ondergrond. Hierdoor werd NoordNederland bedekt met een laag keileem.
Het Zuidelijk Westerkwartier maakte deel
uit van het Drents Friese keileemplateau.2
Zo is in deze periode de basis gelegd voor
de geomorfologische hoofdstructuur van
het gebied.3
Na de ijsbedekking werd het keileemplateau
aangetast door erosie als gevolg van de
afvoer van grote hoeveelheden smeltwater
van ijskappen.4 Er ontstond een afwisselende
structuur van ruggen (gasten) en lager
gelegen dalen (kernkwaliteiten, paragraaf
5.5). Het beekdal van het Oude Diep is
ook in deze periode ontstaan.5 De ruggen
van het Westerkwartier zijn gevormd toen
het landijs zich in zuidwestelijke richting
bewoog. De zuidwest-noordoost gerichte
keileemruggen zijn daar het gevolg van.
In een latere fase bewoog het ijs zich in
zuidoostelijke richting, met als gevolg
1
2
3
4
5
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Haartsen & Brand, 2009, 76.
Van Heeringen et al., 2013, 7.
Haartsen & Brand, 2009, 76.
Van Heeringen et al., 2013, 15.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 13.

een reeks noordwest-zuidoost lopende
keileemruggen zoals de Hondsrug.6 De
rug van Zuidhorn en Noordhorn heeft
dezelfde oriëntatie als de Hondsrug en
is waarschijnlijk eveneens later ontstaan
dan de vier andere ruggen in het Zuidelijk
Westerkwartier.7
De laatste ijstijd, hetWeichselien (van 115.000
jaar tot 10.000 jaar geleden) is een complex
van koude en warme perioden: stadialen
en interstadialen. In het vroeg-Weichselien
was er een sterke fluctuatie in temperatuur,
maar in het midden-Weichselien daalde de
gemiddelde temperatuur flink. Zand- en
sneeuwstormen bliezen een laag dekzand
over het keileem. Dit dekzand ligt op de
hoger gelegen delen van de regio aan de
oppervlakte. De zeespiegel daalde en de
bodem raakte bevroren.8 Op de momenten
dat het warmer werd ontstonden
dooimeren, ook wel pingoruïnes of dobbes
genoemd (kernkwaliteit, paragraaf 5.5).
Het laat-Weichselien is een periode
van
grote
temperatuurverschillen.
In de afgesloten beekdalen en in de
pingoruïnes werd veen gevormd.9 De eerste
bewoningsgeschiedenis binnen de grenzen
van het Westerkwartier is gedateerd op
13.000 voor Christus. Dit is gereconstrueerd
aan de hand van archeologische vondsten
op De Haar (Marum) en langs de rand van de
Oude Riet.10
HOlOCEEN
Gedurende het Holoceen veranderde het
landschap drastisch. Dit heeft met het stijgen
en dalen van de zeespiegel te maken, maar
ook met de invloed van de mens. Gedurende
het Mesolithicum (8800 – 4900 voor
Christus) was de pleistocene ondergrond
droog en waren grote delen van het gebied
6
7
8
9
10

Zomer, 2009, 24.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 14.
Zomer, 2009, 25.
Zomer, 2009, 26.
Schroor & Meijering, 2007, 59.

5.3

bewoonbaar (afb. 5.3). In de overgang
naar het Neolithicum (5300 - 2000 voor
Christus) veranderde dit beeld enigszins.
Door de relatief ondiepe keileemlaag kon
regenwater niet wegzijgen en ontstonden
er moerassen in de laagste gedeelten.11 Aan
de hand van paleogeografische kaarten is
deze ontwikkeling goed af te lezen.

▲

5.3
Paleografie
van
het
Zuidelijk
Westerkwartier
(binnen
zwarte
stippelijn) en omgeving. Rond 3850
voor Christus was dit deelgebied door
haar pleistocene zandondergrond
grotendeels bewoonbaar.

Tijdens het Atlanticum heerste in heel
Noordwest-Europa een warm, nat klimaat
met gemiddelde temperaturen die hoger
waren dan nu. De zeespiegel steeg,
waardoor het veen verder kon groeien .
Doordat de veenvorming niet overal even
snel verliep, drong de zee aan het eind van
het Atlanticum, vooral in de diepe dalen,
ver het achterland in. Grote gebieden met
veen werden opgeruimd en in de ontstane
geulen werden kalkrijk wadzand, zavel en
klei afgezet.12 Hierop zette zich opnieuw
veen af: Hollandveen. De aangroei van veen
in de laagtes van het zandgebied breidde
zich uit.13
11
12
13

Kenniscentrum Landschap, 2015, 24.
Stichting voor Bodemkartering, 1973.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 15.
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In de Bronstijd (2000 – 800 voor Christus)
werd de directe invloed van de zee
op het achterland groter en tussen de
dekzandruggen ontstond er een groter
veenpakket.14 Door de aanhoudende
veengroei werd het bewoonbare gebied
steeds kleiner.15 Rond 1500 tot 1000 voor
Christus begonnen ook de dekzandruggen
onder het veen te verdwijnen (afb. 5.4).16
Alleen op de hoogste dekzandruggen,
die een duidelijke oost-west oriëntering
hebben, werd geen veen afgezet. Op deze
zandruggen bleef bewoning mogelijk.17

5.4

5.5

▲

5.4
Paleografie
van
het
Zuidelijk
Westerkwartier en omgeving, rond
1500 voor Christus: het gebied werd
grotendeels door een laag veen
bedekt. Alleen op de zandruggen bleef
bewoning mogelijk.

▼

5.5
Paleografie
van
het
Zuidelijk
Westerkwartier en omgeving, rond
800 na Christus. Door inbraken van de
Lauwers werd klei op veen afgezet en
werden er diepe geulen uitgesneden:
het landschap werd weer toegankelijk.
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Door de inbraken van de Lauwers aan het
einde van de 8e en het begin van de 9e eeuw,
kon het zeewater ver het gebied instromen
via het geulenstelsel van de Oude Riet.
Daar heeft het een kilometers brede zone
zeeklei afgezet over het veen (afb.5.5).18 De
activiteit van de zee nam toe en daardoor
werden diepe geulen in het achterland
uitgesneden, soms tot in de pleistocene
laag.19 Daardoor verbeterde de ontwatering
van het veenpakket, waardoor het landschap
voor mensen weer toegankelijk werd.20 Er
tekende zich een duidelijk onderscheid af
tussen het noordelijk en het zuidelijk deel
van het Westerkwartier. Het Noordelijk
Westerkwartier – Middag Humsterland –
werd onderdeel van het zeekleilandschap,
het Zuidelijk Westerkwartier was in deze
periode een uitgestrekt hoogveenmoeras
op een pleistocene zandondergrond (afb.
5.6).21
Vanaf omstreeks 1000 na Christus
kreeg de mens een grotere invloed op
de geomorfologie dan de zee. Door
14
15
16
17
18
19
20
21

Kenniscentrum Landschap, 2015, 24.
Schroor & Meijering, 2007, 61.
Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op
6 augustus 2018.
Stichting voor Bodemkartering, 1981.
Veldhuis, 2011, 43.
Stichting voor Bodemkartering, 1981.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 25.
Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op
6 augustus 2018.

bedijkingen werd de zee teruggedrongen
en door verveningen ten behoeve van
de landbouw werden de holocene
veenafzettingen grotendeels verwijderd:
het hoogveenlandschap transformeerde in
een veenontginningslandschap (afb. 5.7). De
landstreek aan de noordzijde van de Oude
Riet werd Langewold genoemd, de zuidzijde
Vredewold.22 De ontginning van Langewold
heeft vermoedelijk aangevangen vanuit het
huidige Humsterland.23 De ontginners die
de streek Vredewold naderden, zullen veen
hebben ontgonnen via het water van de
Oude Riet en andere beken, omdat naar alle
waarschijnlijkheid het dekzandlandschap
grotendeels overgroeid was met veen en
niet anders dan via het water bereikbaar
was.24 De dorpen van Vredewold zijn
dus rivierontginningen.25 De loop van de
zuidwest-noordoost lopende Oude Riet is
zeer bepalend geweest voor de verkaveling
van het Zuidelijk Westerkwartier. Deze
waterloop deelt het landschap in tweeën.26
Op de ontgonnen gronden werd
aanvankelijk met succes graan geteeld,
maar al snel kwamen er problemen.
Door inklinking en oxidatie van het veen
daalde de bodem en vernatte het gebied.
Als reactie hierop trokken de bewoners
dieper het veen in; de natte delen werden
verlaten en meestal in gebruik genomen als
hooiland.27 Met de bewoners schoven ook
de dorpen mee het veen in (afb. 5.8). De
kerkjes werden afgebroken en elders weer
opgebouwd. Door deze verplaatsingen
kwamen de bewoners uiteindelijk terecht op
zandstreken, de gasten, die op een geringe
diepte onder het veen lagen (kernkwaliteit,
paragraaf 5.5). Daarop vestigden zich de
huidige nederzettingen.28 Het klooster
22
23
24
25
26
27
28

Zomer, 2016, 135.
Zomer, 2016, 288.
Veldhuis, 2011, 42, 43.
Schroor & Meijering, 2007, 83.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 25.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 32.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 25.

5.6

5.7

5.8

▲

5.6
Het natuurlijke veenlandschap van het
Zuidelijk Westerkwartier tot ca 1100 na
Christus.
▲ 5.7
Verdroging en vertering van het veen
(inklinking); ontginning van het water
af; afwateringsrichting richting het
beekdal; aanleg van houtsingels als
veekering.

▼

5.8
Ontginning van het veen tussen ca
1100 en 1300 na Christus.
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►

5.9
De heren van Nienoord hebben
een belangrijke rol gespeeld in de
vervening van het Westerkwartier.

▼

5.10
Paleografie
van
het
Zuidelijk
Westerkwartier rond 1850: veen bleef
alleen in de beekdalen achter.

te Aduard, gesticht in 1192, had in beide
streken veel grondbezit en invloed op de
ontginningen en de waterhuishouding.29
Na de Middeleeuwen nam de macht van
het klooster sterk af. Dit vond plaats onder
invloed van het opkomende protestantisme.
Het was Wigbold van Ewsum die het
initiatief nam tot één van de vroegste
verveningen van Noord-Nederland. Vanaf
1508 kocht hij grote stukken hoogveen met
de bedoeling om het te laten afgraven en
als turf te verkopen. In 1525 stichtte hij de
borg Nienoord (afb. 5.9). Zijn zoon zette
zijn werk voort: omstreeks 1560 liet hij het
Leekster Hoofddiep graven om de venen
te ontwateren en de turf af te voeren.30 De
Van Ewsums waren echter niet de enige
verveners: het dorp Nuis had in het jaar 1540
al zestien landeigenaren.31 Het Leekster
Hoofddiep was de eerste veenkoloniale vaart
in de provincie Groningen.32 Anders dan in
de Drents-Groninger Veenkoloniën was de
29
30
31
32

Veldhuis, 2011, 78.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 26.
Ligterink, 1968, 361.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 27.

5.9

ontginning in het Zuidelijk Westerkwartier
slechts op de productie van turf gericht.33
Vredewold kende een aantal aanzienlijke
boerengeslachten als Fossema, Harkema
en Heringhe. Toen de heerden van deze
boerenfamilies na een lange geschiedenis
werden samengevoegd, kocht Ludolf
Coenders, raadsheer in Groningen, in 1668
alle gronden en bijgebouwen. Hij gaf de
voormalig Fossemaheerd in 1699 de status
van een borg.34 Vanuit zijn Coendersborg
wilde de raadsheer de bijbehorende venen
ontginnen, maar kwam in conflict met de
heer van Nienoord, omdat Coenders turf
liet afvoeren via Friesland in plaats van
het Diep. Dit conflict eindigde pas toen de
veenontginning ten einde liep.35
Het systematisch afgraven van de woeste
gronden (het onontgonnen veen) begon
vanaf de vijftiende of zestiende eeuw ook
op particuliere basis. Onderzoek in het
vergelijkbare landschap van ZuidoostFriesland, dat grenst aan het Zuidelijk
Westerkwartier
en
overeenkomsten
vertoont
in
fysisch-geografische
eigenschappen, wijst uit dat de toenmalige
bewoners in de vijftiende of zestiende
eeuw de resterende verdroogde veenlagen
33
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Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op
6 augustus 2018.
Van Heeringen et al., 2013, 60.
Deverhalenvangroningen.nl, geraadpleegd op
16 augustus 2018.

onderwerkten in een reeks van greppels
die vervolgens werden afgedekt met een
bezandingslaag. Zo veranderde in zeer korte
tijd een middeleeuws veenlandschap in een
vroegmodern zandlandschap (afb. 5.8).36
Het uitgeveende gebied bleef als een
hobbelig, drassig terrein achter dat voor
landbouw weinig aantrekkelijk was. De
achtergebleven veenarbeiders ontgonnen
de verveende gronden nogmaals en
vestigden zich hier om een bestaan op te
bouwen als keuterboer.37 Hun bouw- en
weilanden werden in het zuiden tegen het
veenwater beschermd door een leidijk, die
doorliep van de Haar tot Midwolde.38 Om
de sloten in het voormalige veen te kunnen
gebruiken als veekering, lieten agrariërs
natuurlijk opschot op het zand (met name
elzen) staan of plantten actief aan: het
begin van de kenmerkende houtsingels
(kernkwaliteit, paragraaf 5.5).39
Naast het steken van turf werd in de
negentiende eeuw ook gebaggerd, waardoor
petgaten zijn ontstaan (kernkwaliteit,
paragraaf 5.5).40 Alleen in de beekdalen bleef
een laag veen in de bodem achter, maar dit
was onderhevig aan oxidatie (afb. 5.10).41
Grote veeneigenaren verpachtten hun
gronden aan de keuterboeren of speciale
boekweittelers. In de vruchtwisseling
speelde boekweit een belangrijke rol. Dit
gewas kon zonder voorafgaande bemesting
worden gezaaid, wat een jaar braakliggen
uitspaarde.42 De boekweitcultuur in het
Zuidelijk Westerkwartier was groot:
het vormde een belangrijke bron voor
inkomsten.43
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Spek, 2008, 233.
Schroor & Meijering, 137.
Ligterink, 1968, 362.
Kenniscentrum Landschap, 2015, 32.
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▼

5.11
Nuis rond 1832: de verkaveling loopt
vanuit het Oude Diep recht over de
dekzandrug van Nuijs naar de venen
in het zuiden

De verkaveling rondom Nuis is te
omschrijven als opstrekkend: de stroken
of ‘heerden’ liepen in een lange, rechte
lijn door vanuit het beekdal van het Oude
Diep in het noorden, over de dekzandrug
heen naar de venen in het zuiden (afb.
5.11).44 De onregelmatige beëindiging van
de opstrekken in het veen is karakteristiek
voor de individuele ontginningen binnen de
eigen opstrek: afhankelijk van de behoefte
werd een nieuw stuk veen ontgonnen.45 De
lagere, natte beekdalen, veengebieden en
de hogere gasten met houtwallen waren
landschapsgenetisch en agrarisch-technisch
onlosmakelijk met elkaar verbonden
(kernkwaliteiten, paragraaf 5.5). Over het
algemeen lagen op de dekzandkoppen de
akkers en op de flanken de weilanden.46 Dit is
goed te zien wanneer de kadastrale situatie
van 1832 naast de actuele hoogtekaart
wordt gelegd (afb. 5.12 en 5.13).
44
45
46

Ligterink, 1968, 361.
Veldhuis, 2011, 23.
Provincie Groningen, 1994, 8.
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5.12

5.13

▲

5.12
Gedetailleerdere weergave van Nuis
rond 1832: uit kadastrale gegevens kan
nagegaan worden welk perceel voor
welk doeleinde gebruikt werd. In het
noordoosten, een lager liggend deel
in het landschap, is vooral hooiland
te zien; centraal op de dekzandkop
bouwlanden; op de flanken graslanden
en in het zuiden onontgonnen veen of
heide (‘woeste gronden’).

▼

5.13
Actuele hoogteligging Nuis: het dorp
ligt duidelijk op een dekzandkop. Aan
het begin van de 19e eeuw was deze
dekzandkop waarschijnlijk nog met
veen overgroeid.
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Op de Topografisch Militaire Kaart van
1850 zijn de houtwallen als veekering,
die dan al kenmerkend zijn voor het
Zuidelijk Westerkwartier, voor het eerst
duidelijk af te lezen (afb. 5.14). In het
kleinschalige houtsingellandschap hadden
de keuterboeren kleine, gemengde
bedrijven en naast de boerderij was er vaak
een andere vorm van inkomsten nodig: de
schrale zandgronden leverden weinig op.47
Op de woeste gronden graasden grote
schaapskudden, waardoor het mogelijk was
om met plaggenbemesting het bouwland
vruchtbaarder te maken. De woeste grond
was daardoor een onmisbare schakel in het
systeem. Net als in Middag-Humsterland
kampte het Zuidelijk Westerkwartier in
het begin van de achttiende eeuw met
meerdere veepestepidemieën.48 De boeren
op het zand van het Zuidelijk Westerkwartier
hadden echter een lagere veebezetting
dan de veehouders op de klei.49 Door de
terugkerende epidemieën kochten de
zandboeren vaak goedkoper vervangend
vee, zoals Duitse heidekoeien. De veestapel
in het Zuidelijk Westerkwartier kenmerkte
zich in de achttiende eeuw zodoende door
haar veelkleurigheid.50
De akkerbouw, die langzaam uitbreidde,
stond in de tweede helft van de achttiende
eeuw in het teken van experimenten:
vaste
beklemmingen
gaven
veel
Groninger boeren de gelegenheid om
te experimenteren met verschillende
teeltplannen en gewassen.51 In de loop van
de negentiende eeuw werd aan wisselbouw
met klaver een onkruidbestrijdend effect
toegeschreven. Indien de klaver zich snel
en goed ontwikkelde, werd het onkruid
op het bouwland enigszins onderdrukt.
Omgekeerd trachtte men door wisselbouw
47
48
49
50
51

Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op
6 augustus 2018; Haartsen & Brand, 2009, 81.
Schroor & Meijering, 2007, 94.
Ligterink, 1968, 184.
Ligterink, 1968, 185.
Schroor & Meijering, 2007, 95.

ook grasland te verbeteren. Nat, veenachtig
grasland met veel russen werd om die
reden wel tijdelijk als bouwland gebruikt.52
De klaver werd in het voorjaar tussen het
wintergraan gezaaid. Na de oogst van het
graan bleef de klaver achter op het land en
kon, indien zij zich goed ontwikkelde, in het
najaar al worden beweid.53
Vanuit de kadastrale gegevens van de
gemeente Marum in 1832 is de verhouding
in grondgebruik te herleiden. Op de
gemeentelijke schaal was zo’n 41% van
Verhoudingen
grondgebruik
de totale oppervlakte woeste grond,
25%
weiland, 16% hooiland en 18% bouwland
(gemeente
Marum), hisgis 1832
(afb. 5.15).54 Hieruit blijkt dat hetZ-W
Zuidelijk
5.14
Westerkwartier een zeer extensieve
Grondgebruik
vorm van landbouw dreef, waarbij
de Grootte grondgebruik
Verhoudingen
6331
woeste gronden nodig waren omBouwland
circulair
8434Marum), hisgis 1832
te zijn. Het landbouwverslag Weiland
van Z-W
de (gemeente
18%
Hooiland
5401
gemeente Marum uit het jaar 1851
biedt
WoesteGrondgebruik
grond
13940
Grootte
inzicht in de landbouwkundige situatie
Bouwland
6331
8434
van dit jaar. Uit de verhouding tussenWeiland
de
41%
18%
5401
verschillende akkerbouwgewassen valtHooiland
op
Woeste grond
13940
te merken dat twee duidelijk overheersende
41%
landbouwproducten verbouwd werden:
bijna driekwart van de landerijen bestond
uit rogge en boekweit. Aardappelen en
25%
haver volgen de twee meestvoorkomende
55
gewassen al snel op (afb. 5.16). Uit het
16%
verslag blijkt bovendien dat halverwege
5.15
16%
de negentiende eeuw nog volop werd
verveend: “Aangevraagd twee vergunningen
2%
voor verveening. De gronden tot verveening
13%
bestemd zijn hier heide en hooijland. De
hoeveelheid gegraven of gestoken turf heeft
MH (gemeente
Oldehove) hisgis 1832
bedragen 39.045 tonnen baggerturf MH
van(gemeente Oldehove) hisgis 1832
laagveen; 357.635 tonnen baggerturf
van Grootte
Grondgebruik
Grootte
Grondgebruik
2%
34241
hoogveen en 239.614 tonnen langeturf.Bouwland
[...]Bouwland 34241
Weiland
35479
13%
Weiland
35479
Het aandeel arbeiders in de veenen was
1287.”56

▲

5.14
Topografisch Militaire Kaart uit
1850 van Nuis en omstreken. Door
middel van kleine puntjes langs de
perceelsgrenzen zijn de houtsingels
aangegeven.
◄ 5.15
Bouwland
De verhouding in grondgebruik van de
gemeente Marum
in 1832.
Weiland

Hooiland

Bouwland

25%

Woeste grond

Weiland
Hooiland

Woeste grond

Rogge
Gerst
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38%
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Priester, 1991, 217.
Priester, 1991, 226.
Eigen berekening via ArcGIS, vanuit gegevens HISGIS.
RHC GrA, 1099.8522, P.13, 14.
RHC GrA, 1099.8522, P.15, 16.

49%

1%

51%

13%

5.16

49%

51%

◄ 5.16

De
verhouding tussen de verschillende
Bouwland
gewastypen op de bouwlanden in de
Weiland
gemeente Marum,
1851.
Bouwland

Weiland
33%
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1%
13%

▲

5.17
De stoomzuivelfabriek in Briltil. Foto
van omstreeks 1915.

▼

5.18
De verhouding tussen de verschillende
gewastypen op de bouwlanden in de
gemeente Marum, 1910.

Naast de veehouderij, akkerbouw en
vervening van het landschap speelde
de jacht een grote rol rondom Nuis. De
gemeente doet kort verslag van de soorten
waarop gejaagd werd: “Er waren in het
afgelopen jaar weinig hazen, veel patrijsen,
enkele korhoenders, houtsnippen en kwartels,
veel lijsters en vinken. Verder eenige ganzen,
eenden, watersnippen en schrieken.”57 Ook de
bijenteelt had een redelijke omvang in deze
gemeente: “140 korven hebbende 200 ponden
honing en 150 ponden was gewonnen.”58 De
bijenteelt stond in nauw verband met de
57
58

RHC GrA, 1099.8522, P.16.
RHC GrA, 1099.8522, P.15.

5.17

1%

30%

Rogge
Haver
Rode Klaver

Boonen
Stamboonen

Na 1850 kwamen peulvruchten en
aardappelen steeds meer op en kwam de
akkerbouw meer in dienst te staan van de
veehouderij.60 De houtsingels tussen de
weilanden hadden niet alleen een functie als
veekering, maar ook als boerengeriefhout.
Het hout uit de singels werd bovendien
gebruikt voor afrasteringspalen en
brandhout en de twijgen werden voor
bind- en vlechtwerk gebruikt. De
Westerkwartierse boeren hadden er belang
bij de houtsingels op hun landerijen bij te
houden, op gezette tijden terug te snoeien
en te kappen.61 Uit een verslag van professor
H.C. Van Hall uit 1860 blijkt bovendien dat
ook de russen die in het veen groeiden
een functie hadden: “De russchen of rusken
werden verwerkt in eene mattenweefschool
in de gemeente Marum; maar deze heeft
opgehouden te bestaan uit gebrek aan
leerlingen”.62
Richting het einde van de negentiende
eeuw waren waren de bedrijven in
het Zuidelijk Westerkwartier niet veel
Rogge
gegroeid:
de gemiddelde bedrijfsgrootte
Haver
lag tussen
de één en vijf hectaren.63 Ook
Rode Klaver
Boonen
het areaal
aan bouwland bleef min of meer
Stamboonen 64
hetzelfde.
Het gebruik van kunstmest
Aardappelen
werdMangelwortels
aarzelend ingevoerd.65 Zo kwam

2%

30%

boekweitteelt: enerzijds was boekweit een
belangrijke drachtplant voor de honingbij,
anderzijds waren de opbrengsten in de
boekweitteelt sterk afhankelijk van de mate
waarin de bijen voor kruisbestuiving hadden
gezorgd.59 Het grote aantal vogels en
bijen bevestigen het vermoeden van hoge
biodiversiteitswaarden in de negentiende
eeuw.

40%

Aardappelen
Mangelwortels
Koolrapen

Koolrapen

21%
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Bieleman, 2008, 254.
Bieleman, 2008, 398.
Bestuurscommissie Zuidelijk Westerkwartier, 1982, 4.
Van Hall, in: Commissie voor de Statistieke Beschrijving
der Provincie Groningen, 1860, 367.
Priester, 1991, 94.
Priester, 1991, 81.
Haartsen & Brand, 2009, 81.

er ook meer behoefte aan, al of niet op
coöperatieve basis, gezamenlijke inkoop
van de nodige landbouwproducten. In
1898 werd in het Zuidelijk Westerkwartier
nul tot vijftig kilogram kunstmest per
hectare gebruikt. In 1907 liep dit op tot
meer dan tweehonderd kilogram per
hectare.66 In 1896 werd in Marum de eerste
boerenaankoopvereniging
opgericht.67
Ook begon de zuivelbereiding zich te
verplaatsen van de boerderijen naar speciale
inrichtingen.68 De eerste stoomzuivelfabriek
in het Westerkwartier stond in 1891 in Briltil
en de coöperatieve zuivelfabriek ‘Zuidelijk
Westerkwartier’ werd in 1918 opgericht in
Marum.69 De coöperatieve verenigingen
en boerenorganisaties in het Zuidelijk
Westerkwartier waren talrijk.70
Aan het begin van de twintigste eeuw
werd veel bouwland tot blijvend grasland
ingezaaid. Gelijktijdig breidde de veestapel
zich in snel tempo uit, zodat in 1910 het aantal
stuks rundvee van 1880 al verdubbeld was.71
Het gemeenteverslag van 1910 vermeldt:
“Het afgelopen jaar was een gunstig jaar
voor landbouw en veeteelt, daar de prijzen
waren gestegen.”72 Ten opzichte van zestig
jaar eerder was het aandeel aardappelen
en haver groter, was het percentage rogge
ongeveer gelijk gebleven en verder deden
een aantal nieuwe gewassen hun intrede
in het gebied (afb. 5.18).73 In een uit 1911
daterende omschrijving werd bovendien
geconstateerd dat het inkomen van de
boeren in het Zuidelijk Westerkwartier
door het gebruik van kunstmest was
toegenomen.74
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Priester, 1991, 257.
Ligterink, 1968, 189.
Ligterink, 1968, 191.
Entoen.nu, geraadpleegd op 21 augustus 2018.
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In de loop van de jaren ’20 en in de crisis van
de jaren ’30 was de werkloosheid groot en
werden grote delen van de woeste grond
in het Zuidelijk Westerkwartier ontgonnen
in het kader van de werkverschaffing. De
twee grootste ontginningen waren die van
het laagveen in de Tolberter en Lettelberter
Petten. Werklozen vanuit de hele provincie
werden aan het werk gezet met graven en
ontginnen: een zwaar karwei (afb. 5.19).75
Het veen in de Tolberter Petten was wit
uitgeslagen van het zout; een restant van de
oude zeearm van de rivier de Oude Riet, die
tot hier reikte.76

75
76

▼

5.19
Kanaalgravers in de Tolberter Petten,
1928-1938. Grote stukken laagveen
werden ontgonnen in het kader van de
werkverschaffing.

Entoen.nu, geraadpleegd op 26 augustus 2018.
Entoen.nu, geraadpleegd op 26 augustus 2018.
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►

5.20
Nuis en omgeving op de Bonnekaart
van omstreeks 1930. Wanneer het
landgebruik met de situatie van
honderd jaar eerder vergeleken
wordt, valt op dat het aantal akkers is
afgenomen. De gele ovalen geven de
twee grootste clusters aan akkers aan.
De woeste grond ten zuiden van het
dorp was in 1930 eveneens ontgonnen.

▼

5.21
Nuis en omgeving omstreeks 1960.
Vergeleken met de situatie in 1930 valt
op dat nog meer akkers verdwenen
zijn. De gele ovalen geven de twee
grootste clusters aan akkers aan.
Graslanden overheersen nu duidelijk.

5.20
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verdween bijna geheel van de akkers en uit
het landschap.81

Na de Tweede Wereldoorlog was de
gemiddelde bedrijfsgrootte in het zuidelijke
deel van het Westerkwartier slechts vier
hectare.77 In de wederopbouwjaren erkenden
velen, inclusief de landbouworganisaties,
dat het grote aantal kleine bedrijven ‘de
zwakste plek in de agrarische bedrijfstak’
vormden, maar men trok daar voorlopig
nog geen conclusies uit. Toch was er op
de achtergrond een verandering gaande.
Een in 1960 ingestelde Commissie
Nieuwe Bedrijfssystemen pleitte voor
schaalvergroting en mechanisatie.78 De
ontmenging van het gemengde bedrijf zette
in, wat resulteerde in een situatie waarin
vrijwel het hele Zuidelijk Westerkwartier
als grasland in gebruik werd genomen (afb.
5.21 en 5.22).79 Zo kwam er een einde aan
het evenwicht tussen bouwland, grasland
en woeste grond.

Na 1960 maakte een tendens tot
specialisatie dat de bedrijven in het Zuidelijk
Westerkwartier zich vooral toelegden op
de veeteelt. Het traditionele gemengde
bedrijf maakte plaats voor gespecialiseerde
melkveehouderijbedrijven en in mindere
mate bedrijven met mestvarkens en
kippen.82 In de nieuwe bedrijfsvoering had
men behoefte aan een efficiënter ingedeeld
landschap. De ruilverkavelingen die vanaf
1950 werden ingezet waren hierbij een
hulpmiddel: sloten werden gedempt,
hoogtes geëgaliseerd en houtwallen
geslecht.83 Dit proces van rationalisatie en
schaalvergroting werd door de overheid
ondersteund en gestimuleerd.84

Het proces van intensivering kwam vooral
tot uiting in het snel toenemende gebruik
van kunstmest, in het bijzonder van
stikstofmeststoffen. Aan het begin van
de jaren ‘50 bedroeg het totale gebruik
van stikstof in Nederland nog geen 160
miljoen kilo, maar rond het midden van
de jaren ‘80 was dit toegenomen tot meer
dan 500 miljoen kilo. Ook chemische
bestrijdingsmiddelen namen in hoog tempo
toe. Tegelijkertijd steeg de hoeveelheid
krachtvoer die de veestapel consumeerde
in de zandgebieden.80 Typerend voor het
intensiveringsproces was ook de opkomst
van de teelt van snijmaïs en de snelle
uitbreiding van het areaal van dit gewas.
Naast gras werd maïs in korte tijd een van de
belangrijkste landbouwgewassen. De rogge
77
78
79
80

Haartsen & Brand, 2009, 81.
Bieleman, 2001, 462.
Haartsen & Brand, 2009, 81.
Bieleman, 2001, 466.

Alhoewel het landschap grootschaliger
werd, werden er in de jaren ’70 veel
broedvogels geteld in het Zuidelijk
Westerkwartier. Volgens de tellingen
waren de kievit, grutto en scholekster de
meest voorkomende vogels.85 De hoogste
dichtheid aan grutto’s werd ten noorden
van Nuis in de omgeving van het Dwarsdiep
aangetroffen: hier werden per honderd
hectare 51 paren grutto’s geteld.86 Deze
situatie veranderde door aanpassingen
in het watersysteem: na de afsluiting van
het Lauwersmeer in 1969 en een betere
afwatering van Drenthe verdroogde het
Zuidelijk Westerkwartier in hoog tempo:
dit had grote gevolgen voor flora en
fauna.87 Ook de petgatencomplexen van de
Doezumermieden, de Lettelberterpetten,
Pasop en de Tolberterpetten verdroogden.88
In de jaren ’90 zijn veel van deze complexen
81
82
83
84
85
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88

Bieleman, 2001, 532.
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Van Heeringen et al., 2013, 43.
Bieleman, 2001, 467.
Boekema & Ten Cate, 1975, 16.
Boekema & Ten Cate, 1975, 18.
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►

5.22
Nuis en omgeving omstreeks 1980. De
dunne, zwart gestippelde lijnen geven
de houtwallen aan.

▼

5.23
Nuis en omgeving, 2017. De groene
stippellijnen geven de houtsingels
weer.
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5.23
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Z-W (gemeente Marum), situatie 2017 (bron: statline.CBS.nl)
Grondgebruik

Grootte

◄ 5.24
weer hersteld en is het Westerkwartier
Bouwland
60286
Verhouding in grondgebruik
in de
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Entoen.nl, geraadpleegd op 26 augustus 2018; Boekema &
Ten Cate, 1975, 37.
Statline.CBS.nl, 2018.
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▼

5.26
Kernkwaliteit: de hoger gelegen gasten
worden beleefd als een kleinschalig
landschap dat gevormd wordt door
de houtsingels. De opstrekkende
verkaveling is kenmerkend voor dit
houtsingellandschap.

►

5.27
Kernkwaliteit:
de
opstrekkende
verkaveling op de hoger gelegen
gasten.

5.5 HET HEDEN:
KERNKWALITEITEN
In voorgaande paragrafen werd omschreven
hoe door wisselwerking tussen aarde, natuur
en mens (de landbouw) gebiedskenmerken
zijn ontstaan. De gebiedskenmerken
die tegenwoordig als landschappelijke
kernkwaliteiten worden gezien en tezamen
het landschappelijk raamwerk van het
Zuidelijk Westerkwartier vormen, zijn
achtereenvolgens:
• de hoger gelegen gasten;
• gesloten landschap;
• de houtsingelstructuur;
• de opstrekkende verkaveling;
• de lager gelegen beekdalen;
• open landschap;
• natte landschapselementen als 		
petgaten en pingoruïnes.
Elk bovengenoemde element vertoont
veel raakvlakken met de landbouw en
natuur. Daarom zijn deze kernkwaliteiten
interessant voor de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw.

5.26
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◄

5.28
Kernkwaliteit: de open beekdalen
van het Zuidelijk Westerkwartier. De
Marumerlage is een herstelde beek in
het dal ten noorden van Marum.

▼

5.29
Kernkwaliteit: natte landschapselementen zoals petgaten en
pingoruïnes. Één van de meest
bekende pingoruïnes in het Zuidelijk
Westerkwartier: het Bolmeer, nabij
Heineburen.

5.28

5.29
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▼

5.30
De actuele hoogtekaart van het
Zuidelijk Westerkwartier: gasten en
beekdalen zijn goed te onderscheiden.

Van grote aardkundige en cultuurhistorische
waarde is de afwisseling van de lager gelegen
beekdalen en hoger gelegen, zuidwestnoordoost georiënteerde gasten (afb. 5.30).
Het grondgebruik, dat al dan niet verweven
is met het landschappelijk raamwerk, is
van groot belang in de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw (paragraaf 5.3
en 5.6). Het landschap van het Zuidelijk
Westerkwartier is licht golvend, maar
dat is op het oog bijna niet merkbaar. De
hoogteverschillen worden gemarkeerd
doordat op de gasten houtsingels te vinden
zijn en daarom een besloten karakter heeft,
wat in contrast staat met de open, weidse
beekdalen (afb. 5.31). De houtsingels
van het Zuidelijk Westerkwartier bestaan
traditioneel voor het grootste deel uit
elzensingels, aangevuld met meidoorn en
sleedoorn.91 De houtsingels begrenzen en
accentueren de opstrekkende kavels. De
kwaliteit en kwantiteit van de houtsingels
91

Landschapsgeschiedenis.nl, geraadpleegd op
9 augustus 2018.
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lopen echter achteruit: in de afgelopen
vijftig jaar zijn er vierhonderd kilometers
aan
houtsingels
verdwenen.92 Veel
wegdorpen in het Zuidelijk Westerkwartier
zijn verweven met het houtsingellandschap.
Er wordt getracht het contrast tussen de
beslotenheid van het singellandschap op de
gasten met de openheid van de beekdalen
te versterken.93
De beekdalen en natte landschapselementen, zoals pingoruïnes, zijn van grote
aardkundige waarde (afb. 5.32). Samen
met de Natuur Netwerk Nederland (NNN)gebieden vormen zij belangrijke habitats
voor veel vogelsoorten. De Marumerlage
is een mooi voorbeeld van een herstelde
beek – het Oude Diep – die in korte tijd veel
natuurwaarden waarborgt. Een groot aantal
water- en weidevogels hebben dit ‘nieuwe’
gebied inmiddels ontdekt.94
92
93
94

IJpenberg & Renkema, 2018, 11.
Provincie Groningen, 2016 B.
Boswachtersblog.nl/marumerlage-trekt-wereldreizigers,
geraadpleegd op 23 augustus 2018.

◄

5.31
De verspreiding van houtsingels in
het Zuidelijk Westerkwartier komt
duidelijk overheen met de hoger
gelegen ‘gasten’ in het Zuidelijk
Westerkwartier, die te zien zijn op de
actuele hoogtekaart.

▼

5.32
De gebieden die onder het Natuur
Netwerk Nederland (NNN, voormalig
EHS) vallen, beslaan grotendeels
andere gebieden dan de houtwallen.
Dit valt goed te verklaren: juist in de
lager gelegen delen van het landschap
wordt meer aandacht besteed
aan natuur. De pingoruïnes vallen
grotendeels buiten de NNN-gebieden,
maar zijn van grote aardkundige
waarde.

5.31

5.32
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▲

5.33
Momenteel bestaat zo’n 87% van het
Zuidelijk Westerkwartier uit grasland.

▼

5.34
Impressie:
strokenteelt
zou
goed ingepast kunnen worden in
het landschap van het Zuidelijk
Westerkwartier,
wanneer
de
structuren van het landschap gevolgd
worden.

5.33

5.34
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5.6 ToEKoMST ZUIDElIJK WESTERKWARTIER
Om de mogelijke inpassingen van
natuurinclusieve landbouw in het Zuidelijk
Westerkwartier inzichtelijk te maken, zal
een analyse worden uitgevoerd van de
kansen en knelpunten omtrent landbouw,
natuur en landschap. Op deze manier
wordt duidelijk welke natuurinclusieve
maatregelen passend en kansrijk zijn in
het cultuurlandschap van het Zuidelijk
Westerkwartier. Zo kan er bovendien een

goede vergelijking worden gemaakt met
het landschap van Middag-Humsterland
(hoofdstuk 6). Op regionaal niveau
gaat het om de kansen en knelpunten
van het grondgebruik in relatie tot het
landschappelijk
raamwerk
(gasten,
beekdalen en natte landschapselementen)
en op bedrijfsniveau gaat het om de
kansen en knelpunten van de houtsingels.
De cultuurhistorische situatie kan daarbij
handvaten geven voor de natuurinclusieve
landbouw van de toekomst.
GRONDGEBRuIK
Het grondgebruik in het Zuidelijk
Westerkwartier was voor de intensivering
sterk gelinkt aan het landschap en haar
plaatselijke
omstandigheden:
over
het algemeen lagen op de gasten of
dekzandkoppen de akkers, op de flanken
de weilanden en in de lage, natte delen
de hooilanden en ‘woeste gronden’. In
de loop der jaren zijn de verhoudingen in
het grondgebruik behoorlijk verschoven.
In 1832 was het grondoppervlak van de
gemeente Marum als volgt verdeeld: 41%
woeste grond, 25% weiland, 16% hooiland
en 18% bouwland (paragraaf 5.3). Dit was
een zeer extensieve vorm van landbouw,
waarin de woeste gronden nodig waren om
circulair te zijn. Het relatief hoge percentage
aan hooiland vertelt ons dat men te
maken had met natte omstandigheden.
De schaalvergrotende ontwikkelingen in
de landbouw leidden ertoe dat de huidige
verdeling in het grondgebruik 87% weiland
en 13% akkerland is (paragraaf 5.4, afb.
5.33). Met deze intensieve verdeling is
het lastig om kringlopen te sluiten en een
circulaire landbouw te waarborgen. Zo
wordt er veel veevoer geïmporteerd uit het
buitenland. Dit vormt een belemmering
in de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw.
De

verwevenheid

van

landschap

en

landbouw kan teruggebracht worden
door meer akkerbouw in het gebied te
stimuleren, waardoor veevoer bovendien
regionaal wordt verbouwd en afgezet.
Dit is een grote kans voor het Zuidelijk
Westerkwartier, omdat het bijdraagt aan
het sluiten van kringlopen en dus aan
een circulaire landbouw. Uit historische
gemeenteverslagen
blijkt
welke
voedergewassen in eigen regio verbouwd
werden (paragraaf 4.3). Dit kan handvaten
bieden aan de toekomstige landbouw.
Een verschuiving naar een gemengde
bedrijfsvoering
brengt
een
andere
bedrijfsstijl met zich mee. Het provinciaal
landbouwbeleid zou hierop gericht
moeten zijn, en de verschuiving stimuleren
(hoofdstuk 6).
Bovendien kunnen middelen vanuit het
Platteland Ontwikkelings Programma
(de huidige POP3), die gericht zijn op
innovatie in de landbouw, ingezet kunnen
worden in het kader van strokenteelt.
Deze landbouwmethode waarborgt meer
diversiteit binnen een perceel, wat het
gewas minder kwetsbaar maakt voor
ziekten of plagen.95 Strokenteelt ten
behoeve van voedergewassen voor het vee
zou goed ingepast kunnen worden in de
opstrekkende verkaveling van het Zuidelijk
Westerkwartier, wanneer de structuren
van het landschap gevolgd worden (afb.
5.34). Een ruimer bouwplan kan bovendien
het gebruik van bestrijdingsmiddelen
terugdringen.96
Historische,
gebiedsspecifieke
bodemverbeterende
maatregelen,
zoals
de
wisselbouw
waarin klaver – ook in de akkerbouw
– een belangrijke rol speelde, kunnen
daarbij als inspiratie dienen (paragraaf
5.3). Dit pionieren vraagt om financiële
tegemoetkomingen.
95
96

WUR.nl/nl/show/Strokenteelt-voor-meer-biodiversiteit,
geraadpleegd op 23 augustus 2018.
Erisman et al., 2017, 21.

Het verbeteren van de bodemkwaliteit
is de basis van alle maatregelen. De
typerende graslanden van het Zuidelijk
Westerkwartier
zijn
grotendeels
soortenarm en dat vormt een belemmering
in de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw (afb. 5.35). Kruidenrijk grasland
met grassen, vlinderbloemigen en kruiden
is een belangrijke bodemverbeteraar en
onderdeel van de belangrijke onderdelen
van functionele agrobiodiversiteit op een
melkveebedrijf. Meer kruidenrijk grasland
is kansrijk in dit gebied: het zal zorgen voor
een hoger organische stofgehalte en dus

▲

5.35
Momenteel zijn de graslanden
grotendeels soortenarm.

▼

5.36
Impressie: en meer kruidenrijk
grasland heeft positieve gevolgen voor
het vee, de bodem, de biodiversiteit en
de beleving van het landschap.

5.35

5.36
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▲

5.37
In het Zuidelijk Westerkwartier is het
aantal geslechte houtwallen talrijk.

▼

5.38
Impressie:
houtwallen
dienen
meerdere functies: het versterken
van functionele biodiversiteit, als
habitat voor specifieke soorten en als
drager voor regionale identiteit en
landschappelijke kwaliteit.

meer diversiteit aan regenwormen, aaltjes,
schimmels en bacteriën in de bodem.97 Dit
heeft niet alleen positieve gevolgen voor
de gezondheid van het melkvee, maar
ook voor de insecten, weidevogels en de
beleving van het landschap (afb. 5.36).98
Maatregelen om de kruidenrijke graslanden
te waarborgen moeten gezocht worden
in het stimuleren van het inzaaien van
kruiden- en klavermengsels, het beperken
van het gebruik van kunstmest en het
97
98

5.37

Erisman et al., 2017, 26.
Erisman et al., 2017, 45.

bevorderen van gebruik van ruige stalmest.
Dit zal vastgelegd moeten worden in het
landbouwbeleid (hoofdstuk 6).
Bovendien zal het in dit gebied interessant
zijn om, geïnspireerd op de historische
landschapsgenese, de grondwaterstand
in de aanwezige beekdalen en lage
veengebieden weer omhoog te brengen,
waardoor de gronden kunnen dienen
als hooilanden. Ook de pingoruïnes,
kenmerkend
voor
het
Zuidelijk
Westerkwartier, kunnen gezien worden
als onderdeel van de natuurinclusieve
landbouw. De beschutte leefomgeving
van dit natte landschapselement biedt
een gunstig microklimaat voor natuurlijke
vijanden van plaagdieren.99
HOuTWAllEN
In
verband
met
de
doorgaande
schaalvergroting in de landbouw, worden
houtwallen vanuit de agrariërs vaak gezien
als belemmering en worden daarom
geslecht (afb. 5.32). In de ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw kunnen deze
landschapselementen juist als kans worden
gezien. De houtwallen in het Zuidelijk
Westerkwartier zijn niet alleen de dragers
van de regionale identiteit: het investeren
in houtwallen blijkt een sterker effect te
hebben op de groei van natuurlijke vijanden
dan op de groei van plaaginsecten.100
De houtwal als landschapselement
dient daarom verscheidene functies: het
versterken van de functionele biodiversiteit,
als habitat voor specifieke soorten en ten
slotte als drager van regionale identiteit en
landschappelijke kwaliteit (afb. 5.33).101
Voor een optimale ontwikkeling naar
natuurinclusieve landbouw zijn er doelen
en maatregelen nodig. Het provinciaal
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100
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Erisman et al., 2017, 27.
Erisman et al., 2017, 28.
Erisman et al., 2017, 27.

subsidiebeleid zou meer toegespitst moeten
worden op herstel en versterking van de
houtsingelstructuur en de biodiversiteit
in de houtsingels, in zowel de boom-,
struik- als kruidlagen. Ook zou er gericht
gekeken moeten worden naar de variatie
in soortensamenstelling.102 Daarbij is het
van belang dat met ofwel boeren ofwel
organisaties – zoals Collectief Groningen
West in dit geval – die de houtsingels
beheren, langdurige onderhoudscontracten
Boerenerven
Uitbreiding van agrarische
afgesloten worden,
om beheer
op lange
bebouwing ‘open en bloot’
termijn te waarborgen. In inhet
volgende
het landschap.
hoofdstuk
wordt
deze
vooruitblik
uitgebreider besproken.
102

▼

tabel 5.1
Samenvatting natuurinclusieve
maatregelen Middag-Humsterland.

Het boerenerf als
Erfbeplanting stimuleren
kernkwaliteit versterken, en herstellen.
verhogen van de
landschappelijke kwaliteit
en het verhogen van
natuurwaarden op het erf.

IJpenberg & Renkema, 2018, 11.

SAMENVATTING
Regionaal niveau Grondgebruik

Boerenerven

Perceelsniveau
Regionaal niveau Houtwallen
Grondgebruik

Knelpunt
Monoculturen, afhankelijk
van voerimport buitenland,
landschappelijk raamwerk
vervaagt.

Kans
Verbouwen van
voedergewassen voor het
melkvee door strokenteelt
op gemengde bedrijven.
Strokenteelt zou, mits de
structuren van het
landschap goed gevolgd
worden, goed inpasbaar
zijn in de opstrekkende
verkaveling van de gasten
(dekzandkoppen) het
Zuidelijk Westerkwartier.
Dit sluit kringlopen en
bevordert circulaire
landbouw.

Uitbreiding van agrarische Het boerenerf als
Soortenarme
graslanden,
Kruidenrijk grasland,
dat
bebouwing
‘open
en bloot’ kernkwaliteit
versterken,
matige
bodemkwaliteit.
biodiversiteit,
populatie
in
het landschap.
verhogen van de
weidevogels en beleving
landschappelijke
kwaliteit
vanhet
hetverhogen
landschap
en
van
bevordert.
Laaggelegen
natuurwaarden
op het erf.
percelen in de open
beekdalen vernatten en in
gebruik nemen als
hooiland.
Knelpunt
Kans
Belemmering inafhankelijk
de
Versterken van
Monoculturen,
Verbouwen
vanfunctionele
agrobiodiversiteit,voor
habitat,
schaalvergroting
van de
van
voerimport buitenland,
voedergewassen
het
landbouw.
regionale
landschappelijk raamwerk versterken
melkvee door
strokenteelt
identiteit
en bedrijven.
vervaagt.
op
gemengde
landschappelijk
raamwerk
Strokenteelt
zou,
mits de
van
de gasten.
structuren
van het
landschap goed gevolgd
worden, goed inpasbaar
zijn in de opstrekkende
verkaveling van de gasten
(dekzandkoppen) het
Zuidelijk Westerkwartier.
Dit sluit kringlopen en
bevordert circulaire
landbouw.

Maatregel
Verschuiving naar
gemengde bedrijven en
strokenteelt stimuleren
d.m.v. provinciaal
(subsidie)beleid.

Erfbeplanting stimuleren
Stimuleren
van inzaaien
en
herstellen.
kruiden- en
klavermengsels, stimuleren
vernatting in beekdal,
beperkingen opleggen in
gebruik kunstmest,
bevorderen van gebruik
ruige stalmest.
Maatregel
Herstel en versterken
Verschuiving
naar
houtsingelstructuur,
gemengde
bedrijven en
gericht
op boom-,
struikstrokenteelt
stimuleren
en kruidenlaag
en
d.m.v.
provinciaal
soortenvariatie d.m.v.
(subsidie)beleid.
provinciaal subsidiebeleid.
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HOOFDSTUK 6

conclusie

06

6.1 InlEIDInG
Het doel van dit hoofdstuk is om
de informatie die voortkomt uit de
literatuurstudie
(hoofdstuk
2),
de
actorenanalyse (hoofdstuk 3) en de case
studies (hoofdstukken 4 en 5) te integreren
in de vorm van een slotanalyse op de te
ontwikkelen natuurinclusieve landbouw
in Middag-Humsterland en het Zuidelijk
Westerkwartier. Daarbij richt ik mij zowel
op de onderliggende wetenschappelijke
concepten, de beleidsmatige kansen als
ook de wijze waarop beide zouden kunnen
landen in de praktijk. Het gaat daarbij in dit
vroege ontwikkelingsstadium zeker niet om
eindoplossingen, maar veel meer om een
zoekrichting voor de toekomst. Centraal
staat daarbij de hoofdvraag uit het eerste
hoofdstuk:
“Welke rol kan kennis van historisch
gegroeide cultuurlandschappen en de
samenhang van landbouw en natuur in dit
cultuurlandschap spelen in de toekomstige
ontwikkeling
van
natuurinclusieve
landbouw?”
Ten eerste zullen de resultaten van de
twee case studies besproken worden en
gekoppeld worden aan wetenschappelijke

6.1

concepten (paragraaf 6.2). De opgestelde ▲ 6.1
landschap heeft bepaalde
aangrijpingspunten voor de toekomst Elk
kernkwaliteiten, welke gevormd
worden
een combinatie van
worden weergegeven in het theoretisch fysische door
geografie, landbouw en
model. Vervolgens wordt er ingegaan op natuur. Deze drie aspecten hebben elk
eigen ‘hoek’, omdat de belangen
beleidsmatige kansen (paragraaf 6.3). hun
niet altijd overeen komen. Vanuit het
landschap
wordt er integraal naar de
Dit onderzoek wordt afgesloten met belangen gekeken,
zodat er duurzame
aanbevelingen
voor
vervolgonderzoek maatregelen genomen kunnen
worden.
(paragraaf 6.4).
▼ 6.2

6.2 nATUURInClUSIEVE
lAnDBoUW In MIDDAGHUMSTERlAnD En HET
ZUIDElIJK WESTERKWARTIER: AAnGRIJPInGSPUnTEn VooR DE ToEKoMST

Theoretisch model: toekomstige,
duurzame
maatregelen
dienen
rekening te houden met de
gebiedsspecifieke landbouw, natuur
en fysische geografie: het landschap
en haar kernkwaliteiten zijn daarbij
het uitgangspunt.

De kennis die voortkomt uit de twee case
studies is van belang voor de ontwikkeling
van
succesvolle
gebiedsspecifieke
natuurinclusieve maatregelen voor de
toekomst van Middag-Humterland en het
Zuidelijk Westerkwartier. De maatregelen
zijn gekozen op basis van de integrale
driehoek: landschap is de verbindende
schakel tussen landbouw, natuur en fysische
geografie (afb. 6.1). De toekomstige
maatregelen die genomen worden, moeten
een bijdrage leveren aan het versterken van
elk van deze aspecten (afb. 6.2). De specifieke
kernkwaliteiten van een landschap kunnen

6.2
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daarbij als aanknopingspunt dienen, zoals
in de vorige twee hoofdstukken gebleken is.
Wanneer de twee case studies met elkaar
vergeleken worden valt onmiddellijk op
dat, ondanks dat de twee gebieden aan
elkaar grenzen, we te maken hebben met
twee contrasterende landschappelijke
raamwerken. De historische ontwikkeling,
waarin de wisselwerking tussen de mens en
zijn leefomgeving zeer verschillend verliep,
resulteert in uiteenlopende hedendaagse
kernkwaliteiten. De landbouw in MiddagHumsterland is gemiddeld gezien altijd al
grootschalig geweest. Al in de 16e eeuw was
Middag-Humsterland ingebed in de moderne
markteconomie en was de gemiddelde
bedrijfsgrootte zestien hectare. Veeteelt en
veehandel waren de belangrijkste bronnen
van inkomsten. Het vee graasde op de
kweldervlaktes van knipklei, dat ontwaterd
werd door een uitgebreid slotenstelsel.
Op de hoger gelegen oeverwallen en
inversieruggen lagen de akkers en werd met
het wisselbouwstelsel veevoer verbouwd.1
Het Zuidelijk Westerkwartier daarentegen
was tot de Moderne Tijd een kleinschalig
landschap. Het ontgonnen veengebied werd
door keuterboeren ingericht. Er ontstonden
kleinschalige, gemengde bedrijven die een
extensieve vorm van landbouw uitoefenden.
De lagere, natte beekdalen werden in
gebruik genomen als weiland of hooiland
en de hogere gasten met houtwallen
werden vaak ingericht als akker. De woeste
gronden waren onmisbaar om de circulaire
landbouw in stand te houden. Daarom was
dit boerenland landschapsgenetisch en
agrarisch-technisch – op een andere manier
dan in Middag-Humsterland – onlosmakelijk
met elkaar verbonden.2

1
2

110

Paragraaf 4.2 van dit onderzoek.
Paragraaf 5.2 en 5.3 van dit onderzoek.

Voor beide gebieden geldt dat vanaf de
Moderne Tijd (1950-nu) de landbouw
door schaalvergroting en intensivering
haar verwevenheid met het landschap
deels verloren heeft.3 Het proces van
rationalisatie
en
schaalvergroting
werd door de overheid ondersteund en
gestimuleerd. In het huidige landschap van
Middag-Humsterland is de grootschalige
melkveehouderij nog steeds beeldbepalend,
maar het grondgebruik hangt niet meer
samen met het ‘landschappelijk raamwerk’
van kweldervlaktes, natuurlijke laagtes,
oeverwallen en inversieruggen.4 Ook in
het Zuidelijk Westerkwartier zien we dat
de bedrijven gegroeid zijn en zich vooral
richten op de (intensieve) melkveehouderij.
Ook hier geldt dat het huidige
grondgebruik minder samenhangt met het
‘landschappelijk raamwerk’ dan voor de
Moderne Tijd.5 Beekdalen en hoger gelegen
gasten zijn op basis van het grondgebruik
minder makkelijk te onderscheiden.
Het grondgebruik was niet meer automatisch
gelinkt aan de lokale omstandigheden
en de diversiteit van de landschappen
en het ecosysteem is onder druk komen
te staan. Een belangrijke factor hierin is
het grondgebruik. Middag-Humsterland
(gemeente Oldehove) bestond in de 19e
eeuw voor 49% uit bouwland en voor 51% uit
weiland (afb. 6.3). De verbouwde vruchten
werden op het eigen bedrijf gebruikt als
veevoer (afb. 6.4). Vergelijken we deze
gegevens met de situatie in 2017, dan valt
op dat de verhouding in grondgebruik sterk
verschoven is naar 10% bouwland tegenover
90% weiland (afb. 6.5).

3
4
5

Paragraaf 4.4 en 5.4 van dit onderzoek.
Paragraaf 4.5 van dit onderzoek.
Paragraaf 5.5 van dit onderzoek.
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Verhouding in grondgebruik MiddagHumsterland, 2017. 90% van het
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▼

6.6
Verhouding in akkerbouwgewassen
Middag-Humsterland
(gemeente
Zuidhorn), 2017.
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Witte klaver

In het Zuidelijk Westerkwartier zien we
een vergelijkbare situatie. Toch is het
uitgangspunt in de 19e eeuw totaal anders:
de verdeling in het grondgebruik (van
de gemeente Marum) zag er als volgt
uit: 18% bouwland, 25% weiland, 16%
hooiland en 41% woeste grond (afb. 6.7).
De cultuurgrond stond in het teken van het
melkvee: er werd veel gebruik gemaakt van
een wisselbouwstelsel van onder andere
rogge, gerst of haver in combinatie met
klaver (afb. 6.8). De klaver werd in het
voorjaar tussen het wintergraan gezaaid,

zodat na de oogst in het najaar al kon worden
beweid.6 De situatie in 2017 is, net als in
Middag-Humsterland, gepolariseerd. De
verhoudingen liggen nu op 13% bouwland
tegenover 87% bouwland (afb. 6.9). Het
meest voorkomende akkerbouwgewas
is snijmaïs (afb. 6.10). In beide gebieden
hebben we tegenwoordig te maken met
minder diversiteit in akkerbouwgewassen
en met grote monoculturen.7

6
7

Paragraaf 5.3 van dit onderzoek.
Paragraaf 5.4 van dit onderzoek.
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33%
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Door een toekomstgerichte 1%
en duurzame
13%
verbintenis tussen landschap
en landbouw
te waarborgen, zal de diversiteit in het
landschap en daarmee in het ecosysteem
toenemen. De historische landbouwkundige
situatie kan daarbij veel inspirerende
handvaten
bieden.
Hierbij
wordt
aangenomen dat de historische verhouding
in landgebruik een relatief duurzame
verhouding is, waarin kringlopen gesloten
werden (denk hierbij aan de woeste grond
en mest). Het streven naar verhoudingen in
grondgebruik zoals het was in de 19e eeuw
is niet reëel, maar met de hedendaagse
landbouwkundige kennis in combinatie
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9

Hoofdstuk 2 van dit onderzoek.
Paragraaf 2.2 van dit onderzoek.

moet begrepen en erkend worden. De
economische welvaart wordt ondersteund
door ecologische rijkdom. Duurzame
maatregelen zullen daarom gebaseerd
moeten zijn op ecosysteemdiensten. Het
theoretisch model is voor elk van de twee
case study-gebieden ingevuld (afb. 6.12
en 6.13). De driehoeken zijn gebaseerd
op de maatregelen die in voorgaande
hoofdstukken genoemd zijn.10
Elke maatregel, dus elke kleine driehoek,
houdt rekening met zowel de landbouw en
natuur als de fysische geografie (afb. 6.11).
Alle kleine driehoeken samen vormen de
bouwstenen voor een duurzame toekomst
(grote driehoek). Voor Middag-Humsterland
liggen er potenties voor grootschalige,
grondgebonden melkveebedrijven die
aan weidegang doen. Wegens de grote
hoeveelheid weiland is het belangrijk om
kruiden- en klaverrijk grasland te stimuleren.
Gekeken naar het landschappelijk raamwerk
en de lokale omstandigheden, is grasland
in de geulen en kweldervlaktes gewenst,
en akkerbouw op de inversieruggen en
oeverwallen. Om kringlopen te sluiten
kan er zelf veevoer verbouwd worden,
of zal er naar samenwerking gezocht
moeten worden met akkerbouwgebieden
in de regio, zoals het Hogeland. Om de
functionele agrobiodiversiteit te versterken,
is behoud en herstel van slotenpatroon
wenselijk. Ecologisch slootbeheer zal een
verplicht onderdeel van het beleid moeten
zijn. Ten slotte zullen de boerenerven, met
de karakteristieke zware erfbeplanting,
gestimuleerd en hersteld moeten worden
omdat het bijdraagt aan de kwaliteit
van het landschap en de versterking van
natuurwaarden op het erf.
Het Zuidelijk Westerkwartier is een
landschap dat veel potentie heeft voor
een natuurinclusieve landbouw met
10

hoge biodiversiteitswaarden. Gemengde
bedrijven passen goed in dit landschapstype.
Daarbij is het van belang dat strokenteelt
op de hoger gelegen gasten en kruidenen klaverrijk grasland en hooiland in de
beekdalen gestimuleerd wordt. Op die
manier is een circulaire landbouw heel
goed mogelijk. Landschapselementen
als houtsingels en pingoruïnes kunnen
ingezet worden voor de functionele
agrobiodiversiteit. Herstel en versterken
van deze landschapselementen is daarom
van groot belang. Ten slotte is het Zuidelijk
Westerkwartier, door haar kleinschalige
en afwisselende landschap, in groeiende
belangstelling van recreanten en toeristen.
Hierop kan goed worden ingespeeld door
streekproducten aan te bieden.

▼

6.11
Elke maatregel dient rekening te
houden met zowel de landbouw en
natuur als fysische geografie.

Het is duidelijk geworden dat de potenties
voor natuurinclusieve landbouw per
landschapstype erg verschillen. Het
landschap en de mens zijn daarbij de
factoren die het verschil maken. Het
invullen van het theoretisch model
helpt bij het inzichtelijk maken van de
gebiedsspecifieke mogelijkheden. Een
belangrijke overeenkomst tussen beide
case studies is dat alle maatregelen die
natuurinclusieve landbouw bevorderen, ook
de beleefbaarheid van het landschappelijk
raamwerk versterken, met alle positieve
gevolgen van dien.

6.11

Paragraaf 4.6 en 5.6 van dit onderzoek.
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►

6.12
Ingevuld
theoretisch
model:
natuurinclusieve maatregelen voor
Middag-Humsterland.

▼

6.13
Ingevuld
theoretisch
model:
natuurinclusieve maatregelen voor het
Zuidelijk Westerkwartier.

6.12

6.13
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6.3 BElEIDSMATIGE
KAnSEn
HET lANDSCHAP EN HAAR KERNKWAlITEITEN AlS BASIS VOOR
integRatie
Het eerste kansrijke aanknopingspunt voor
een meer integrale aanpak van natuur,
landschap en landbouw is de nieuwe
Omgevingswet die naar verwachting in 2021
in werking zal treden. Daarin is het opstellen
van een omgevingsvisie één van de centrale
instrumenten.11 Een verplicht onderdeel
van deze omgevingsvisie is het benoemen
van de landschappelijke kernkwaliteiten
van elk gebied. Deze kunnen goed worden
omschreven en onderbouwd met behulp
van een landschapsbiografie, zoals in de
case studies van dit onderzoek gepoogd
is.12 De landschapsbiografie beschrijft
de wisselwerking tussen aarde (fysische
geografie), natuur (ecologie) en mens
(landbouw) in diverse perioden van de
geschiedenis tot aan het heden en biedt
daarmee een uitstekend fundament
voor toekomstig integraal beleid op
dit grensvlak. Een nieuwe voorwaarde
voor de omgevingsvisie zou kunnen zijn
dat kernkwaliteiten direct gekoppeld
worden aan toekomstige natuurinclusieve
maatregelen. Op deze manier kan
natuurinclusieve landbouw vanuit een
integrale benadering en op gebiedsniveau
ingevuld worden.13 De in dit onderzoek
behandelde case studies laten aan de hand
van praktische maatregelen zien dat de
potenties voor natuurinclusieve landbouw
per onderzoeksgebied verschillen.14 Om de
specifieke landschappelijke identiteit van
elk gebied ook in de toekomst te kunnen
handhaven, is het van groot belang om niet
11
12
13
14

Omgevingswetportaal.nl, geraadpleegd op
23 september 2018.
Hoofdstuk 4 en 5 van dit onderzoek.
Paragraaf 3.4 van dit onderzoek (onderdeel ‘Regionaal
niveau’).
Paragraaf 4.6 en 5.6 van dit onderzoek.

overal dezelfde aanpak te kiezen binnen de
toekomstige natuurinclusieve landbouw.
Dit onderzoek is een pleidooi voor een
sterke diversificering van die aanpak.
In de aanpak op gebiedsniveau is de rol
van de agrarische natuurverenigingen
en –collectieven van groot belang.15 De
verenigingen en collectieven kennen het
gebied, hebben het onmisbare agrarische
netwerk en beschikken over praktijkgerichte
kennis. De belangrijkste taak van de
verenigingen en collectieven, die tevens
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van agrarisch natuur- en landschapsbeheer,
ligt in het streven naar verweving van
landbouw, landschap en natuur.16 Het
historisch gegroeide ecosysteem c.q.
cultuurlandschap kan heel goed als inspiratie
dienen voor toekomstige verweving waarin
veel plaats is voor biodiversiteit.17
KOSTEN EN KANSEN
Over
de
economische
kant
van
natuurinclusieve
landbouw
–
de
arbeidskosten, de gewasopbrengsten en
eventuele alternatieve afzetmarkten – is
nog te weinig bekend. In de fase waarin we
ons nu bevinden, zijn daarom geen concrete
uitspraken te doen over verdienmodellen
omdat de ervaring simpelweg ontbreekt.
Momenteel lopende pilots die gemonitord
worden, maar ook particuliere initiatieven
op het gebied van natuurinclusieve
landbouw zullen hier de komende jaren
meer duidelijkheid in bieden.
Wat op dit moment over de kosten van de
ontwikkelrichting gezegd kan worden is dat
natuurinclusieve landbouw ten opzichte
van de gangbare landbouw meer gebruik
maakt van ecosysteemdiensten en lagere
15
16
17

Paragraaf 3.4 van dit onderzoek (onderdeel ‘Agrarische
natuurverenigingen / -collectieven’).
Paragraaf 2.2 van dit onderzoek (onderdeel ‘Agrarisch
natuurbeheer’).
Paragraaf 2.2 en 3.5 van dit onderzoek.
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true costs heeft.18 In de recent verschenen
landbouwvisie van minister Schouten staan
negen mogelijke criteria opgesomd die
kunnen dienen als meetlat voor toetsing
van kringlooplandbouw. Één daarvan
is ‘leveren ze winst op voor ecosystemen
(water, bodem, lucht), biodiversiteit en de
natuurwaarde van het boerenlandschap?’ 19
Deze graadmeter is zeer relevant wanneer
het gaat om opbrengsten in bodemkwaliteit
en biodiversiteit. Investeren in het leveren
en gebruik maken van ecosysteemdiensten
zal op lange termijn betere producten
opleveren, wat uiteindelijk economisch
gewin betekent. Een goede aanvulling
op de mogelijke graadmeter zou dan ook
zijn om het true cost-principe verplicht te
hanteren en een bepaald maximum aan
true costs op te leggen.20 De recente visie
zal eerst vertaald moeten worden naar
maatregelen. Om ecosysteemdiensten
en true costs in de beleidsmaatregelen te
verwerken, zijn er doelstellingen nodig
die voor de lange termijn vastgelegd
worden. Tot op welke hoogte dit gebeurt,
is sterk politiekafhankelijk. Onafhankelijk
van de politieke koers, zal de overheid de
ecologische en sociale kosten van onze
huidige voedselproductie zichtbaar moeten
maken.
Tijdelijke subsidies kunnen helpen om
processen op gang te brengen. De
Plattelandsontwikkelingsprogramma’s
(momenteel POP3) zijn Europese subsidies
aangevuld met provinciale cofinanciering
(50%) en worden vaak gekoppeld aan
landschaps- en landbouwdoelen.21 De
regeling biedt financiële ondersteuning aan
projecten die goed passen binnen thema’s
als ‘Versterken van innovatie’ en ‘Natuur en
18
19
20
21

116

Paragraaf 2.2 van dit onderzoek (onderdeel
‘Ecosysteemdiensten’).
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
2018, 37.
Paragraaf 2.2 van dit onderzoek (onderdeel
‘Ecosysteemdiensten’).
Provincie Groningen, 2016 A, 15.

landschap’.22 Bij een integrale benadering
van natuurinclusieve landbouw waarin het
landschap zeer sterk betrokken wordt, zullen
POP3-aanvragen bij meerdere maatregelen
kunnen aansluiten en daarom meer kans
van slagen hebben. Wanneer pioniers
in de landbouw ondersteund worden
met subsidies, zullen natuurinclusieve
initiatieven groeien, bekendheid krijgen en
als inspiratie dienen voor collegaboeren.
Subsidies zullen slechts ter opstarting
van de ontwikkelrichting dienen; op lange
termijn zal natuurinclusieve landbouw
een rendabele bedrijfsstijl zijn waarbij de
wisselwerking tussen landschap, landbouw
en natuur enerzijds en praktijk, beleid en
wetenschap anderzijds essentieel is.

6.4 AANBEVELINGEN
VOOR VERVOLGONDERZOEK
Om tot een volledig beeld van een gebied
te komen, moet onderzoek plaatsvinden
dat door diverse schaalniveaus heen werkt.
In dit onderzoek zijn twee landschappelijke
regio’s en twee dorpsregio’s onderzocht,
maar ontbreekt het niveau van het
individuele
boerenbedrijf.
Om
de
ontwikkelrichting van natuurinclusieve
landbouw verder te onderzoeken, is het
eerste aangrijpingspunt het individuele
boerenbedrijf. Wetenschappelijk onderzoek
zou in samenwerking met de boeren
moeten plaatsvinden, om uitwisseling
tussen wetenschap en praktijk te
bevorderen: ‘natuurinclusief’ onderzoek
zou ook ‘boerinclusief’ moeten zijn. De
boer is immers de belangrijkste schakel van
verandering. Een belangrijke kanttekening
die hierbij geplaatst moet worden, is dat
DE boer of DE landbouw niet bestaat:
er is een hoge mate van variabiliteit in
22

Provinciegroningen.nl/loket/subsidies, geraadpleegd op
22 september 2018.

boerenbedrijven.
Een tweede aanbeveling voor nader
onderzoek is om natuurinclusieve landbouw
vanuit bedrijfseconomische kant te
belichten. In de fase waarin we ons nu
bevinden, zijn geen concrete uitspraken
te doen over verdienmodellen omdat de
ervaring simpelweg ontbreekt. Maatregelen
die een natuurinclusieve werkwijze
omschrijven,
zouden
doorgerekend
moeten worden om te onderzoeken waar
kansen liggen voor verdienmodellen.
Hierbij kan gedacht worden aan regionale
samenwerkingsverbanden
tussen
akkerbouwers en veetelers. Als een nieuwe
bedrijfsstijl in de landbouw te weinig
oplevert, is het geen duurzaam systeem. In
de aan te bevelen economische studie zullen
true costs een grote rol moeten spelen.
Een meer gedetailleerde studie naar
de historische landbouwmethoden van
een gebied, is een welkome aanvulling
op dit onderzoek. De precieze werking
van het wisselbouwstelsel en historische
gewassoorten kunnen veel inspiratie
bieden voor de landbouw van de toekomst.
Een diepgravende reconstructie van de
historische landschappelijke, ecologische
en landbouwkundige omstandigheden in de
Vroegmoderne Tijd zou daarvoor een goede
methode zijn.
Ten slotte is de eerder genoemde combinatie
van wetenschap en op ervaring gebaseerde
praktische kennis van groot belang in
de ontwikkeling naar natuurinclusieve
landbouw. De politieke ondersteuning is
daarbij van minstens evengroot belang.
Een beleidsmatig onderzoek naar een
inbedding van natuurinclusieve landbouw in
de wet- en regelgeving is daarom de laatste
aanbeveling voor vervolgonderzoek.
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Naam:			Nico Boele
Werkzaam bij:		
Staatsbosbeheer
Functie: 			
Teamleider
				beheer Zuidelijk
				Westerkwartier
Datum interview:
9 mei 2018
Datum accorderen:
28 mei 2018

Het Westerkwartier, ik kwam hier als broekie
van 24 jaar, is van oudsher een gebied van
coöperaties. De landbouw was kleinschalig
hier, het paste precies bij de maat van
het landschap. Men had hier vroeger
zijn buurman nodig. Staatsbosbeheer is
samen met de agrarische natuurvereniging
BoerenNatuur één van de oprichters van
de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Met
ontmoeten kom je verder. Het is nu echt
een gebiedsmodel geworden. Daar ben ik
ontzettend trots op.
Wat vindt u van
natuurinclusieve landbouw?
Het is een waanzinnig begrip, daar moeten
ze mee stoppen. Het is toch waanzin om zo
te denken? Landbouw kan niet anders dan
natuurinclusief zijn. Ze komen er wel achter
dat het natuurinclusief móet. Kijk: als ik niet
luister naar mijn grond, niet zie wat op welke
plek werkt, dan eet ik vanavond geen sla.
Maar ik ken genoeg bedrijven, boeren, die
al natuurinclusief zijn, omdat ze het gewoon
zíjn en nooit anders hebben gedaan. Zij
hebben nooit vooraan in de rij gestaan voor
schaalvergroting. Boeren moeten denken
als een Eskimo en verantwoordelijkheid
nemen voor de wereld. Iets wat jij ervaart
als plaag, dat kun jij dat niet tegen elke prijs
elimineren.
Hoe kan die bewustwording
vergroot worden?
Ik vind dat LTO daar een grote rol in zou
moeten spelen. Hier, in het Westerkwartier,
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had je aan de ene kant ‘LTO-boeren’, die
deden het ‘perfect’ en aan de andere kant
had je de ‘prutsboeren’. Ja echt, zo werd
daar tegenaan gekeken. Die prutsboeren
waren dan de boeren van Alex Datema. Bij
LTO weten ze heel goed dat ze nu moeten
bijschakelen. Er moet een krachtiger signaal
komen. Ik vind het een grof schandaal
hoeveel grondstoffen wij uit andere
landschappen halen. Maar de landbouw in
Nederland is een grote CDA/VVD-cultuur.
Het is enorm belangrijk voor het BNP (bruto
nationaal product), en de LTO is de motor
die dat predikt. Als de LTO een stapje minder
doet, gaat dat ten koste van het BNP en dat
vindt Rutte niet leuk.
Maar ik denk dat het licht vanzelf aangaat.
Het komt wel, die bewustwording, maar
hier krijg ik de grutto niet meer terug.
Wat speelt er voor ‘natuurinclusiefs’ in deze regio?
De vleescoöperatie. Dat willen we hier
opstarten: koeien in het landschap, met
haar houtsingels, beekdalen en natte
schrale graslanden, die vlees opleveren voor
de stad. In het UMCG, daar eten ze tussen
de middag veel vlees, hoor! Wij hebben
goud in handen. Met ondernemerschap
kan dit iets heel groots worden. Er worden
andere, sobere rassen koeien gebruikt, bij
voorkeur inheems, die wel vlees brengen.
Daarmee gaan we: A – het beheer van
natuur en landschap waarborgen en B het product dat eruit voort komt in de stad

verkopen. Het zal me een zorg zijn hoe ze
het noemen, natuurinclusief of niet. Het zou
toch prachtig zijn.
Ik had niet verwacht dat het zó aan zou
sluiten. Hier had je vroeger natuurlijk wel
de coöperaties die gezamenlijk inkopen
deden voor de laagste prijs, en gezamenlijk
afzetten voor hoogste prijs. Samen. Daar
moet het van komen denk ik. Daar geloof ik
in.
Wat voor waarde heeft het
cultuurlandschap in het
Westerkwartier?
Toerisme. Ik denk dat we hier nog een
leesbaar landschap hebben. Dat is overal
niet. Het gaat om zoeken naar de ziel van
het landschap en dat wat daarbij hoort. Het
gaat ook om de levendigheid van de regio
zelf. Het gaat hierom: herkennen, erkennen,
regisseren en faciliteren. Er is altijd een
beetje geld nodig en het vermogen om
een beetje mee te denken. Alleen met een
samenwerkingsverband is er toekomst voor
de regio, toekomst voor Staatsbosbeheer
en toekomst voor het landschap.
Samenwerking, dat geeft fundament.
Hoe zorg je voor die
samenwerking?
Dat is doen. Maar het zit hem toch ook wel
in beleid. Als het beleid die kant opgaat
dat initiatieven van onderaf worden
gefaciliteerd, dan snijdt het hout. Je hebt
altijd HIVD’ers (handremmers in vaste
dienst); ambtenaren die niet flexibel zijn, die
houden niet van een PIV (punt in de verte).
Maar het begint steeds meer te komen.
Als je initiatief neemt, dan ben je en blijf je
leading. Maar daar moet je blijkbaar lef voor
hebben.

toch niet. Bang? Niks vertellen? Ik? Eigen
terreinen? Het is niemands terrein. Ik werk
graag met mensen.. Het begint allemaal
met je houding. Hoe stel jij jezelf op? Dat
gaat allemaal om verplaatsingskunde: hoe
groot wil jij de kloof maken tussen boer en
natuurbeheerder? Verbindingskunde gaat
om het zitten bij de boer aan tafel, met de
vraag: hoe kunnen wij elkaar helpen?
Wat is uw ideaalbeeld van de
landbouw in 2040?
Ik geloof niet in grenzen tussen landbouw en
natuur. Dat moet zich ontwikkelen; waarom
scheiden en ontmengen wij het landschap?
Weg met die grenzen!
Kan dat overal, natuur en
landbouw verweven?
Het kan overal, maar hier kan het in het
bijzonder, omdat het hoofdframe van het
landschap er nog is. Je kunt verweven op
die plekken waar het landschap nog te lezen
is. Het gaat dan alleen nog om verfijning in
die hoofdstructuur. Dat heeft te maken met
het klassieke landschap. Ik heb hier nog heel
veel kaarten liggen van oude houtsingels.
Ik weet nu precies wat waar lag. Dat is toch
een geweldig uitgangspunt? Erg bruikbaar
voor de inrichting van de NNN: we kunnen
nu singels herstellen aan de hand van oude
luchtfoto’s.
Dat gaat dan wel onder voorwaarden:
als een boer zo’n singel wil, maar er geen
onderhoud van wil hebben en ook een ruime
kavel wil, moet dat. Het onderhoud gaat
dan via de Gebiedscoöperatie.

Iemand vroeg mij laatst: “Nico, ben jij niet
bang dat jij straks niets meer te vertellen
hebt over je eigen terreinen?” Dat geloof je
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Naam:			Alco van Klinken
Werkzaam bij:		
Provincie Groningen
Functie: 			
Beleidsmedewerker
				natuur en landschap
Datum interview:
1 mei 2018
Datum accorderen:
18 mei 2018

Ik zeg: natuurinclusieve
landbouw. Waar denkt u dan
aan?
Ja, als je het mij vraagt is het een term vol
vaagheid. Dat klinkt misschien cynisch.
Maar het veranderen van het economische
systeem van de landbouw brengt met zich
mee dat bestuurders geen grip kunnen
krijgen op de situatie. Dit proberen we
met de zachte hand te verbeteren door
het uit te proberen met een pilotproject
natuurinclusieve landbouw. Als functioneel
optimist zal ik zulke projecten ook altijd het
voordeel van de twijfel geven. Toch denk
ik dat er een grote kloof bestaat tussen de
theorie van NIL en de praktijk: boeren die
proberen te overleven. Het verschil tussen
theorie en praktijk is gewoon heel groot.
Kan het cultuurlandschap een
rol spelen in natuurinclusieve
landbouw?
We hebben allerlei voorlopers gehad
van NIL, dus die zoektocht waar jij mee
bezig bent, over het integreren van die
verschillende elementen, die past in
een lange cultuurtraditie. Zo hebben
we hier het Groninger Verdienmodel
gehad. Dat ging over het bouwheerschap.
Wanneer boeren zich bezig hielden met
landschapskwaliteiten en het stimuleren
van natuur in de gangbare landbouw konden
ze uitbreidingsruimte verdienen. Er werden
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de
grootte van het bouwblok. Dit is vooral werk
voor de planologie en welstandcommissies.
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Je hebt ook agrarische natuur- en
landschapsbeheerorganisaties, zoals Wierde
& Dijk, die zich bezig houden met agrarisch
landschappelijk bouwen. Zo kunnen boeren
hulp en advies krijgen bij het zetten van
een nieuwe schuur en om dat regio-eigen
te maken en het landschappelijk in te
passen. Dus daar zijn allemaal inspanningen
voor om die landschapskwaliteiten en
agrarische ontwikkelingen te combineren.
Het Groninger Verdienmodel geeft wel aan
‘het moet een economische basis hebben;
ondernemers moeten een boterham
kunnen verdienen’.
Waar zitten de belemmeringen
voor een volledig
natuurinclusieve landbouw?
We willen niet te veel voor ons voedsel
betalen, daar zit de basis van de spanning.
Er wordt niet verdiend door het product, er
wordt verdiend vanuit de massa. Dat loopt
tegen zijn grenzen aan; milieutechnisch
en landschappelijk. NIL is één van de
overwegingen die zegt: het buitengebied
heeft meer waarde dan alleen een agrarische
productiefunctie. Het andere uiterste is het
museumlandschap. Hier in Groningen is de
landbouwlobby nog steeds onoverwinnelijk
sterk.
De achteruitgang in kwaliteit van natuur
en landschap gaat nog steeds door. Dus je
hebt te maken met een soort nivellering. De
enige uitzondering hierop is de EHS of NNN.
Deze is vooral gericht op natuur, maar in de
marche is ook een stukje kleinschaligheid

behouden. Maar dat is in de provincie
Groningen hooguit 10%.
Hoe kan het cultuurlandschap
in het buitengebied toch blijven
bestaan?
Dat is bestuurlijk gezien een zoektocht;
als je de landschapskwaliteiten wilt, hoe
kun je dan een stuk economie ermee
verbinden? Toerisme wordt vaak genoemd
als compensatie voor de economie.
Maar Groningen is geen provincie van
massatoerisme. Dat wordt versterkt als
de agrarische productiefunctie blijft. Dus
toerisme als alternatief is een moeilijk
verhaal hier. Eigenlijk zeg ik wel eens met
een knipoog: ‘je zit hier in de provincie
Groningen met een spanningsveld dat er
al is vanaf het begin, en dat is in het jaar
zestienhonderd-nog-wat. De strijd om
stad en ommeland, om burgerij en boeren,
en eigenlijk staan wij nu nog steeds in
traditie met dit soort dingen. Dat je als
maatschappij, als democratie, meer wilt van
het buitengebied dan alleen boeren. Je kent
misschien de spreuk ‘van mien laand oaf’ wel,
en dat zit er nog steeds in. Vaak heb je ook
relativeringsvermogen nodig: je moet jezelf
in zo’n historische lijn zien. NIL, daar hoopt
iedereen op. Ik heb al tig keer gehoord dat
mensen vroegen: ‘kan NIL iets betekenen?’.
Ik hoop niet dat je dat een domper vindt,
maar tot nu toe is het antwoord alleen nog
NEE.
Want?
Want... Er zit geen geld. Natuurlijk, we
hebben wel een wens nodig, dus dit is geen
cynische veroordeling... Maar de hoop is dat
er via ketenpartijen een meerprijs komt op
het product. Dat is gewoon een hele lange
weg, als dat ooit al haalbaar ís.
Wat kan de provincie doen?
Wij zijn een spil in het poldermodel om
maatschappelijke fracties met elkaar in

gesprek te brengen. We hebben bepaalde
marges in huis, bijvoorbeeld via de
omgevingsverordening. Via de beheerpoot
van de afdeling Landschap - waar ik in zit hebben we ook beheervergoedingen voor
landschap en voor agrarisch natuurbeheer.
Met NIL wordt er gestreefd naar een
systeemwijziging,
een
fundamentele
wijziging. Dat wordt via het beheer in
allemaal projectjes geprobeerd, maar
daarmee zal je niet de principes van het
systeem veranderen.
En wat als er straks in het GLB
staat: ‘wij gaan met z’n allen de
NIL ondersteunen’?
Tot voorkort hadden de Wageninger
groepen nog hoop op het GLB: in de
vorige GLB-ronde waren de verwachtingen
hooggespannen. Deze verwachtingen zijn
nooit waargemaakt. En nu, na de Brexit,
zal dit niet makkelijker gaan. Engeland
bracht veel budget binnen dus dat betekent
dat het GLB het nu met nog minder moet
doen. En ja... Je hebt ook maatschappelijke
geluiden die zeggen: ‘doe het zonder
landbouwsubsidies’. Maar ik denk dat wij
mensen toch altijd iets van zelfbescherming
zoeken.
Maar wat als het toch gebeurt?
Als het GLB dit zal ondersteunen, dus
als Europa het geld bij natuurvriendelijk
boeren terecht wil laten komen, dan zal de
provincie dat naar hartenlust ondersteunen!
De provincie zit tussen twee vuren: de
economische continuïteit en aan andere
kant, de landschaps- en natuurwaarden
aan de andere kant. Dus als Europa zal
bijdragen, dan zal de provincie daar geen
belemmeringen in opwerpen, daar zal de
provincie juist dankbaar voor zijn. Alleen ja...
Het GLB zelf is ook gewoon zo’n slangenkuil
met verschillende belangen en regio’s en
landen met allemaal een verschillende
inbreng.
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Er vanuit gaande dat dit
doorgaat. Wat zijn de kansen
voor de provincie Groningen,
met al haar verschillende types
landschappen?
Dan moet ik denken aan de Nota
Belvedere, waarin de meest waardevolle
cultuurlandschappen of objecten werden
genoemd. Hierin werd ook aangegeven dat
de kleigebieden heel bijzonder zijn, en werd
Middag-Humsterland als UNESCO-gebied
aangewezen. Aan dat soort gebieden zul
je dan direct denken. Maar als het gaat
om eigenheid, dan zijn de Veenkoloniën
net zo goed de moeite waard. Aan de
andere kant... Die ontwikkelingen met
schaalvergroting, die gaan gewoon door.
Soms is de verleiding groot om vanuit de
cultuurhistorie te zeggen: we beschermen
al onze kleinschaligheid. Maar als die
kleinschaligheid al weg is... Dan moet je je
referentiekader daarop aanpassen.
Zal de nieuwe omgevingswet
hier veel in veranderen?
Er is al veel discussie geweest over de
rol van provincies en gemeenten in de
nieuwe omgevingswet. Volgens mij zal
in hoofdlijnen landschapskwaliteit meer
bij de provincies gehouden worden. De
kernkwaliteiten worden door provincies
aangeven en die moeten doorvertaald
worden in bestemmingsplannen van
gemeenten. Die systematiek zal wel
overeind blijven.
Het landschap is altijd een zoekpartij:
het is de optelsom van alles. Het simpele
jaren ’80-idee van ‘landschapskwaliteit op
kaart zetten en daarmee is het geregeld’,
zo simpel ligt het niet. Het blijft een
discussiepunt waar je nooit helemaal
uit zult komen. Waterschappen zijn hele
vroege voorbeelden van organisaties waar
er samengewerkt werd: je kan niet in je
eentje hele gebieden qua water beheren.

140

Waterbeheersing is een hard belang. Het
landschap, dat is een welzijnskwestie, het
kan ook als luxe gevoeld worden.
Wat is uw ideaalbeeld van de
landbouw over 10 jaar?
Sowieso grondgebonden. Vanuit mijn
ervaring weet ik dat landbouw vooral
te sturen is via milieunormen. Als we
akkervogels willen, hangt hun komst af
van, plat gezegd, de hoeveelheid mest en
bestrijdingsmiddelen die wordt gebruikt.
Als je die beide op nul zet, dan komt er
vanzelf meer natuurwaarde terug. Een
milieuvriendelijke landbouw is niet perse
een landschapsvriendelijke landbouw.
Dus dat moet je dan toch via ruimtelijke
ordening overeind houden.
En ja.. onze cultuur gaat, zonder het al te
veel te dramatiseren, in een soort achtbaan
met steeds snellere ontwikkelingen.
Extremen nemen toe. Kijk om je heen,
je ziet dat het invloed heeft op het
landschap. Dus ook je normen van wat wij
mooi cultuurlandschap vinden, moet je
noodgedwongen aanpassen. En dan moet
je niet doorschieten in een anarchistische
of liberale houding van ‘alles is goed’. Maar
er is een soort sociale conventie nodig.
Spreek met de maatschappij af: ‘wat vinden
we mooi, en zet dat vast voor tien jaar’.
Dit blijft toch veranderen. Mijn kinderen
hebben andere normen dan ik en mijn
ouders denken weer anders. Als overheid
moet je de landschappelijke waarden van
het ogenblik overeind zien te houden.
Historische monumenten hebben een
ouderdom van eeuwen, dus die relativering
dat het sociaal bepaald is betekent niet dat
het elke verkiezing anders moet. We moeten
dus continue lijnen vasthouden.

Zijn zowel mensen van de
afdeling natuur als mensen
van de afdeling landschap en
landbouw bezig met NIL bij de
provincie Groningen?
Natuur is anders dan landschap: natuur is
dynamischer. Planten en dieren zijn deels
stuurbaar maar deels ook helemaal niet, ze
komen en verdwijnen. NIL is tot frustratie
van veel mensen heel vaag. Dit moet
concreet, tastbaar worden. Een voorbeeld
van iets wat al concreter is: eind juni is er
een bijeenkomst over akkervogels binnen
de gangbare landbouw. Dat zijn eerste
stappen. Met weidevogelbeheer heb ik ook
veel te maken; dat werpt ook hoopvolle
blikken op NIL.
Dus op ‘t ogenblik zit ik zelf meer in
de natuurhoek, maar wat ik van mijn
landschapscollega’s hoor is dat zij ook
langs de lijn meekijken naar wat dat voor
het concept ‘landschapskwaliteit’ kan
betekenen.
De provincie is een praktisch ingestelde
overheid: we zijn vooral aan het zoeken naar
praktische invullingen. Het concept van NIL
is nog niet praktisch; dus de toepasbaarheid
ervan heeft ook zijn grenzen. Als provincie
moet je altijd via randvoorwaarden werken:
geur, emissies, grootte van het bouwblok...
Via de landbouwlobby, de VVD, het
CDA, moet je alles altijd doorvertalen in
compromissen. Bij de provincie werk je in
het poldermodel, dus dat hoort erbij.
De gedachte dat je alle plannen op papier
kunt bijsturen, die gedachten hebben wij
losgelaten. Want de handhaving daarvan is
helemaal niet sexy. Overtredingen werden
nooit aangepakt, dus ja... Dan is dat snel
een dode letter. Papier moet gecombineerd
worden met concrete projecten. Dat is
ook de voorgeschiedenis van de pilot NIL
geweest: om het ook vanuit de markt te

doen. Dan is de vraag: werkt dat? Geloof je
daar in? Hoop je daar op? Daarin verschillen
de meningen dus.
Moeten landbouw en natuur
in Groningen gescheiden of
verweven worden?
Er is een rapport geschreven door het
Planbureau van de Leefomgeving, en
daaruit kwam de conclusie: de enige
trendbreuk die tegen verarming van de
natuur ingaat is concept van de EHS/ het
NNN. Dat geeft aan dat wanneer je voor
natuur wil gaan, dan moet je scheiden.
Maar puur natuur voelt als een luxe, het is
duur. Wij praten al vijftig jaar over agrarisch
natuurbeheer, maar de soorten waar het om
gaat, die gaan alleen maar achteruit. Er zijn
ook soorten die het goed doen. De natuur
die bij dit type landbouw hoort vinden wij
‘ongewenst’. Dus wat dat betreft zijn wij
raar bezig. We komen pas in actie als een
beest bijna uitsterft. Er moet een mate van
bedreiging zijn. Je kunt ook beleid bedenken
die zich op winnaarsoorten richt. De wolf
kun je als voorbeeld zien. Maar dat is een
andere discussie.
Heeft u dan helemaal geen last
van de ‘landschapspijn’?
Ja zeker wel. Nu fiets ik van natuurgebied
naar natuurgebied. Daartussen is alles
stil en voorspelbaar. Dat is gewoon saai.
Maar tegelijkertijd, als je naar voren kijkt,
en dat wil je niet, maar helaas, dan zie je
zo veel veranderingen op ons afkomen
met toenemende extremen. Ook ik heb
dan heimwee naar vroeger, dat herken ik,
maar het zijn onomkeerbare processen
waar we in zitten. Je kan vanuit cultuuren natuurbeleid je laten inspireren door
het verleden, dat moet ook. Daarom
zijn er ook zo veel paralellen tussen
cultuur- en natuurmonumenten. Denk
aan kerkrestauraties: daar speelde altijd
de vraag: welke referentie heb je om naar
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terug te gaan? Tegenwoordig is het allemaal
genuanceerder.
Op die manier is de natuur die achter ons
ligt, met haar veelsoortigheid, als inspiratie
te gebruiken. Met weidevogels zie je dat,
je kùnt museumlandschappen overeind
houden. Wanneer je het beheer en de
inrichting van gebieden optimaal voor elkaar
hebt, dan blijken niet alleen weidevogels,
maar ook predatoren dit aantrekkelijk te
vinden. En dan... Dan roei je de predatoren
uit?! Dan is het einde zoek. Dus hoeveel
maak je daaraan ondergeschikt? En hoeveel
geld heb je ervoor over? Dus dat is nog een
hele klus.
Een beetje landschapspijn is
dus goed, maar niet te veel.
Als het gaat om het casco van het landschap,
en dan neem ik Middag-Humsterland als
voorbeeld, dan moet je oude slootjes
open maken. Maar dan is het ook zo dat
de ‘oude grasmat’ vroeger honderd keer
meer bloemen en kruiden had dan nu.
Nu is het een monocultuur die begin april
gemaaid kan worden, terwijl dit vroeger
half juni was. Hoe ver ga je terug met je
landschappelijke referentie? En ook weer
sociaaleconomisch bekeken: dan wordt het
een openluchtmuseum. In theorie is alles
betaalbaar, maar in de praktijk niet.
We moeten toekomstgericht zijn en ruimte
geven aan moderne ontwikkelingen. Dan
moeten wij wel goed bedenken: hoe pas je
dat esthetisch in? In de ruilverkavelingen
is Harry de Vroome in de nieuwe stroom
landschapsarchitecten actief geweest, en
daar zijn we nu heel blij mee!
Kan de rol van de consument
bepalend zijn voor onze vormen
van landbouw?
Volgens mij blijft het altijd slechts een deel
van de elite of rijke laag in de bevolking,
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die bijvoorbeeld alleen maar biologisch
eet. Er zal ook wel een idealistische groene
uitkeringsgroep zijn, maar daar kun je niet
al te veel aan veranderen. De groep mensen
die biologisch eet, neemt wel langzaam
toe maar is nog heel klein. Dat vraagt om
discipline en idealisme, het zal nooit een
democratische meerderheid zijn. Maar
uiteindelijk heeft niemand dat in zicht. Ik
ben ook maar een ecoloog. Hoe dat uitpakt
in de toekomst, dat weet niemand.

Naam:			Anne van Doorn
Werkzaam bij:		
Wageningen UR,
				Environmental
				Research
Functie: 			Onderzoeker en
				projectleider bio				diversiteit en beleid
Datum interview:
23 mei 2018
Datum accorderen:
8 juni 2018

Hoe gaat het met natuurinclusieve landbouw?
In veel discussies over de landbouw en
biodiversiteit lijkt het alsof NIL iets nieuws is.
Het begrip zelf is natuurlijk vrij nieuw, maar
met de inhoud ervan zijn we al zó ontzettend
lang
bezig.
Biologische
landbouw,
biologisch dynamische landbouw, agrarisch
natuurbeheer... Zestig jaar geleden was de
landbouw sowieso ‘natuurinclusief’.
Is er een directe link tussen NIL
en het landschapstype?
Ja, vandaag (op het symposium
‘Biodiversiteit & Melkveehouderij’, locatie
Dairy Campus Leeuwarden) werd ook
genoemd, en daar was ik heel blij mee, dat
het ecosysteem leidend zou moeten zijn. Bij
NIL moet er gekeken worden naar het type
bodem en het type landschap. Dat vertelt
welk type landbouw er het meest geschikt
is. Ik was zo blij dat ze dat noemden!
Vroeger moest men het ook doen met de
natuurlijke omstandigheden. Die waren
leidend voor de productie. In elk landschap
zien we nu dezelfde bedrijven ontstaan,
terwijl we zouden moeten kijken: welke
soort voedselproductie past hier? We
willen niet terug naar toen, maar leren
van het verleden. Hoe kunnen we de
voedselproductie weer in balans krijgen met
de omgeving? Daarbij is het helemaal niet
zo’n gek idee om te kijken naar het vroegere
productielandschap.

Welke belemmeringen
komen jullie tegen in de
natuurinclusieve zoektocht?
De heersende systemen. De manier
waarop boeren zijn opgeleid speelt zo’n
grote rol. Met wat voor kennis op het
gebied van ecologie, biologie, beginnen
zij? Daar begint het al mee, het onderwijs.
Ten tweede advisering. De adviseurs die
nu bij boeren op het erf komen, zijn vaak
niet onafhankelijk en worden afgerekend
op hoeveel ze verkopen. Zij hebben een
hele andere agenda dan het hooghouden
van biodiversiteit of zo min mogelijk input
gebruiken. Ook de overheid speelt natuurlijk
een grote rol. Politieke keuzes, beleid, dat
is in de landbouw van groot belang. Dan
hebben we het nog niet eens over de markt
gehad. Die geeft aan: boeren moeten zo
efficiënt en goedkoop mogelijk produceren.
Het is dus enorm complex. We hebben te
maken met marktwerking, met inefficiënt
beleid... Het maakt dat er nog heel wat
moet gebeuren! Dat klinkt allemaal wel erg
negatief... Maar wat ik nu wel zie, is dat er
zowel in de keten als in het beleid beweging
zit. We zijn bezig om indicatoren of tools te
ontwikkelen die prestaties op het gebied
van biodiversiteit linken met een beloning.
De noodzaak wordt nu ook gevoeld bij het
beleid en de keten, daarbij zijn we denk ik al
voorbij de conceptgedachte. Men is nu wel
doordrongen van ‘het gaat zo niet langer’.
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Wordt er bedrijfseconomisch
onderzocht hoe dit gaat
werken?
Ja, er wordt gewerkt aan het uitwerken
van verdienmodellen voor verschillende
typen bedrijven. Dat gebeurt nu. Zelf ben
ik veel met het GLB bezig. Ik onderzoek hoe
subsidies ingezet kunnen worden. Boeren
moeten gewoon een goede prijs voor hun
product krijgen. De marktwerking van melk
is een verhaal op zich: boeren kunnen niet
vragen wat ze er voor willen krijgen, maar
er is een vaste melkprijs die bepaald wordt
door de markt. Ik ben geen econoom, ik vind
het lastig hoe dat precies zit, maar ik ben
van mening dat subsidies naar het product
zèlf zouden moeten.

Het is afwachten wat voor bewegingen
er gemaakt gaan worden. Ik hoop dat de
doelen van het GLB overeind blijven.

Heb jij vertrouwen in
biodiversiteitsdoelen van het
aankomende GLB?
Volgende week worden de voorstellen door
de Europese Commissie al gepubliceerd.
Ja, ik heb er wel vertrouwen in. NIL gaat
aandacht krijgen. Vanuit Brussel wordt er
ingezet op biodiversiteit en klimaat. Landen
gaan ook meer ruimte krijgen om te zeggen
wat ze zelf willen; hoe ze het geld in willen
zetten. Het is dus aan de Nederlandse
overheid om dit te verdelen.

Hoe kan dat georganiseerd
worden?
Ik denk niet dat elke regio zomaar wat moet
gaan doen. Er is een doorsijpeling vanuit
Europa; wat is het Europese kader, wat is
het Nederlandse kader, en dan per regio de
belangrijkste opgaven. In de ene regio kan
dat zijn: we willen de veldleeuwerik gaan
beschermen, in een ander gebied kunnen ze
vooral kijken naar regenwormen in grond. Ik
noem maar wat.

Nu is het dus wachten op
het GLB, en straks liggen
belangrijke beslissingen
in handen van de nationale
politiek?
Ja, Minister Schouten heeft super ambitieuze
plannen. Maar de Europese landen kijken
wel heel erg naar elkaar. Voor elk land is het
de grootste bedreiging om ambitieus te zijn;
om de kop niet te ver boven het maaiveld uit
te steken. De landen krijgen dus de ruimte
om hun eigen invulling aan het GLB te geven
met kaders van Europa, maar de landen
blijven echt naar elkaar kijken en dan ben ik
bang dat ze zich uiteindelijk terugtrekken.
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En stel, heel Europa gaat
ambitieus aan de slag met NIL.
Hoe gaat het dan verder in
Nederland?
De insteek is om op regionaal niveau te kijken:
wat is hier je typerende landschap, wat is je
ecosysteem, en dan moet er een analyse
gemaakt worden met de belangrijkste
opgaven. Dit moet zowel voor ecologie als
economie gebeuren. De opgaven verschillen
toch vaak op gebiedsniveau. Daarna moet
er een overkoepelend plan komen waarin er
kernspelers zijn om te helpen bij die opgave.

Ambitieniveaus moeten overal zijn. Dat
moet je afpellen: Europees, landelijk,
regionaal, moet er een gelijke werkwijze
zijn. Vervolgens ga je een proces in met
belangrijke spelers in je gebied. Daarbij
kunnen
collectieven
van
agrarisch
natuurbeheer een héle belangrijke rol gaan
spelen. De collectieven hebben al veel
gedaan qua werkproces. Bovendien weten
zij precies welke boeren in het gebied zitten.
Dus met het nieuwe GLB-beleid
zou de Nederlandse landbouw
volgend jaar al heel erg
kunnen veranderen?
Het gaat altijd trapsgewijs. Dat politiek

debat, daar gaat altijd wat tijd overheen.
We hebben er nu ook zes jaar over gedaan
om hectarepremies om te vormen. Dat
verandert nooit zo snel.
Voor mij was het een eye-opener
dat het GLB zo’n grote rol kon
spelen.
Ik denk dat het GLB de NIL kan versterken
mits het goed werkt. Maar ik denk soms
ook wel dat de invloed van het GLB groter
wordt gemaakt, of verwacht, dan dat het is.
Dat wordt soms overschat. Boeren nemen
geen grote beslissingen vanwege het GLB.
Volgens mij laten boeren zich meer leiden
door wat de markt zegt of vraagt en wat de
adviseurs zeggen.
Kan erfgoed een rol spelen
voor NIL?
Erfgoed in de vorm van kavelstructuren en
landschapselementen kunnen zeker iets
extra’s opleveren voor NIL. Maar ik denk,
ook wanneer ik bij die RCE-bijeenkomsten
ben, dat je voorzichtig moet zijn om erfgoed
in deze discussie op de voorgrond te
plaatsen. Het is al een moeilijke discussie en
ik denk dat als je het slim aanpakt, je erfgoed
heel goed via landschapsdiversiteit en
landschapselementen mee kan laten liften.
Als het erfgoed te veel op de voorgrond
komt, dan gaan mensen afhaken. Het is
misschien stom om het zo te zeggen, maar
in de discussie over NIL verwacht ik dan een
reactie als ‘daar heb je die erfgoed-mensen
weer’.
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Naam:			Henk Hulshoff
Werkzaam bij:		
Eigen melkvee				bedrijf
Functie: 			
Melkveehouder en
				afdelingsvoorzitter
				LTO Zuidelijk
				Westerkwartier
Datum interview:
6 juni 2018
Datum accorderen:
19 2018

Waar zitten we?
Ons bedrijf zit in een stukje Westerkwartier
met weinig houtsingels. Mijn vader heeft in
de tijd veel singels opgeruimd en zo kunnen
we nu veel efficiënter werken. Daar ben
ik mijn vader ook wel dankbaar voor hoor.
Hier om de deur heb ik productieland, goeie
grond die ik gebruik voor het voer voor de
koeien. Wij hebben hier een LTO-afdeling,
en daarvan is 95% melkveehouder. Vooral
grasland dus. Maïs is hier natuurlijk ook wel.
Maar dat reken ik niet tot akkerbouw.
Wat zijn de belemmeringen in
een meer natuurinclusieve
bedrijfsvoering?
Ja, da’s een goeie. Want wat ís NIL? Je kan
er volgens mij twee kanten mee opgaan.
Als je over NIL praat en daarmee de bodem
bedoelt, oké. Links en rechts wordt steeds
meer bekend dat een goed bodemleven ook
wel nodig is. Daar zijn veel mensen nu wel
van doordrongen. Als je de biodiversiteit wil
overhouden, dan moet je daarmee aan de
gang. Maar als je bedoelt dat er dan allerlei
natuurdoelen komen waar je aan moet
voldoen, ja... Dat is wat anders. Daar moet
dan ook een vergoeding voor zijn.
Houtsingels bijvoorbeeld, ik heb ze hier
gelukkig niet, dat is bestaande natuur. Dat
is een gegeven en daar moet je mee leren
omgaan. Uiteindelijk komt het er wel op
neer dat de burger of de maatschappij vindt
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dat wij houtsingels moeten bewaren en
onderhouden, maar niemand heeft er geld
voor over. Wij zijn de beheerders van het
landschap, daar moet je dan rekening mee
houden. Die discussie loopt al heel lang: er
is eigenlijk geen geld voor.
Er zit dus wel een tweestrijd in. Enerzijds
kunnen we de natuur misschien gebruiken
om het bedrijf te versterken, maar aan de
andere kant: natuur is niet iets waar je direct
wat aan kunt verdienen. Een boer doet het
voor het geld: ik heb mijn grond hier niet
voor de sier.
Hoe gaan collegaboeren die meer in het
houtsingellandschap zitten
om met de houtsingels?
Je kunt ze niet kwijt... Ik denk dat de meesten
ermee hebben leren leven. Maar het
nadeel is gewoon: die houtsingels hebben
onderhoud nodig. En dat onderhoud, daar
heeft een boer niet zo veel mee.
Hoe is dit tot nu toe aangepakt?
Bij Landschapsbeheer Groningen zijn ze
veel bezig met singelbeheer, ze regelen
bijvoorbeeld subsidiepakketen. Bij elke
nieuwe bouwkavel die een gemeente
verkoopt zou je een extra opslag moeten
vragen voor het onderhouden van het mooie
landschap waar de nieuwe bewoner graag
in wil wonen. Van deze bijdrage kan dan de

melkveehouder een vergoeding krijgen om
dit landschap te onderhouden.
Gaat het op de lokale LTObijeenkomsten ook wel over
NIL?
Nee, weinig. Op provinciaal niveau gaat
dat er wel over, daar wordt er meer naar
gekeken. Ik ken Alex Datema wel goed. De
BoerenNatuur-vereniging is hier vrij actief
in de regio. BoerenNatuur is hier begonnen
met weidevogelbeheer. Ik heb hier ook
wel zes jaar lang aan weidevogelbeheer
gedaan, en akkerrandenbeheer. Maar
door bezuinigingen werd er alleen nog
maar gekeken naar de gebieden waarin de
weidevogels het echt goed deden. Alleen
daar werd nog subsidie gegeven, voor de
rest niet meer. Wat bleek? Van vijftig nesten
gingen we in zes jaar weer terug naar tien
nesten. Toen hielden ze ermee op. Zonder
te kijken naar wat nu de oorzaak was. Vanuit
die geschiedenis zijn veel boeren hier dus
nog lid van BoerenNatuur, vaak ook zonder
dat ze nu heel actief zijn.
Bij biodiversiteit, dan denk ik niet alleen
aan Engels raaigras in je veld, maar ook
wat anders. En ik heb in het verleden ook
wel aan randenbeheer gedaan. Dat werkt
hartstikke mooi, maar je krijgt alleen maar
onkruid in je land. Daar zitten ook dingen bij
die je gewoon niet in de kuil wil hebben. Dat
moet wel duidelijk worden in NIL, wat wel
en wat niet wenselijk is in grasland. En ja,
we hebben met z’n allen te veel kunstmest
gebruikt om zoveel mogelijk te produceren.
We hebben altijd overbemest. Maar het kan
ook op andere manieren.
Experimenteren jullie daar ook
mee?
Nee, niet echt. Op mijn bedrijf nog niet.
Ruige mest op grasland bijvoorbeeld,
dat heb ik nog nooit begrepen. Op
akkerbouwgrond wel hoor. Als ik kijk naar

mijn grasland: een monocultuur is het niet,
maar er zitten ook niet veel kruiden in. In
het voorjaar kleurt het om mij heen geel van
de paardenbloemen. Maar ik spuit daar wel
tegen, want het kost me gewoon opbrengst.
Onze huiskavel is vijftig hectare.
Daaromheen, dat ligt wat verder van huis,
heb ik verspreid nog twintig hectare. Je zou
kunnen zeggen dat ik daar al wel aan NIL
doe. Daar laat ik meer toe, meer kruiden in
het land. Dat is wel geschikt voor het jongvee
en de pinken. Maar puur voer voor de
melkkoeien, dat haal ik bij huis weg en dat is
productiegrasland. Dus wat ik eigenlijk zeg:
daar waar je de mogelijkheid hebt om iets
met natuur te doen moet je dat omarmen
en daar waar het niet aantrekkelijk is, moet
je het niet willen, moet je het niet gaan
verplichten. Hier om huis heb ik hele goeie
grond dus dat vind ik gewoon doodzonde.
Is er vanuit het nieuwe GLB te
verwachten dat regels rondom
spuiten en kunstmest verder
aangescherpt worden?
We zíjn al heel erg naar beneden gegaan. Ik
zie dat vanuit het GLB niet zo snel komen.
Eerder vanuit de maatschappij, vanuit
Nederland dus. Dat kan, dat Nederland
daarmee gaat sturen, met geld. Maar
dan moeten ze wel oppassen dat wij onze
vruchtbare grond niet gaan verkwanselen.
Als er een tekort is aan fosfaten en je gaat
er te lang mee door, dan heb je op het laatst
niks meer. Het beroerde is: je komt in een
visueel cirkeltje terecht. Als je slechte grond
hebt, krijg je slecht voer, dan krijg je minder
gehalten in de mest, en zo gaat dat op een
gegeven moment tegen je werken. Daar
moet je echt voor oppassen.
Daarin moeten dus keuzes gemaakt
worden. Misschien moet een gedeelte
van je land NIL zijn en een ander deel niet.
Dan kun je zelf bepalen: welk deel van mijn
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grond past hier het beste bij? En ‘bemesten
op maat’, daar moeten we ook naar toe.
Precisielandbouw, dat komt steeds meer,
en het is iets heel anders dan NIL. Maar dat
kan elkaar wel helpen. Juist die mengvorm:
twee verschillende kringlopen. Goeie grond,
minder goeie grond.
Zou dan een bepaald
minimum percentage van elk
boerenbedrijf NIL moeten zijn?
Dat is niet mijn probleem... Kijk, je moet er
niet aan denken dat je in de polder iets met
natuur moet gaat doen. Dat is grond van
80.000 euro per hectare. Dan moet je wel
met een hele goede vergoeding komen. Ik
zeg niet dat je niets moet doen met natuur
in zulke gebieden, maar het lijkt me wel
lastig. Als de overheid spelregels oplegt
waar we ons aan moeten houden, bepaalde
bloemetjes die op een bepaalde plek horen,
dan moet daar geld tegenover staan.
Een vergoeding die voor een
langere periode vast staat?
Ja. Het moet gewoon betrouwbaar zijn. We
hebben één probleem in Nederland, en dat
is dat de overheid het minst betrouwbaar
van allemaal is. Als je ergens mee komt dat
de boer op de één of andere manier helpt,
dan heb ik daar geen moeite mee. Maar
alles wat de boer direct of indirect geld kost,
wel. Het kost geld om uit te zoeken wat wel
en wat niet werkt met NIL.
Kom je daar alleen achter door
het te proberen?
Ja. Maar we kunnen goed rekenen in
Nederland en als je iets wil, moet je
mensen wel weten te verleiden. Net
als die houtsingels: als je daar geen
vergoedingsbeleid op zet, dan gaan boeren
niet mee. Het moet wel aantrekkelijk zijn.
Veel natuurdoelen gaan om het verarmen
van de bodem. Als dàt NIL is, dan haak ik
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af. Bovendien is de natuur, op de overheid
na, het minst betrouwbaar. Maar als het
gaat om het bodemleven... Prima. Maar
als we allemaal biologisch moeten gaan
boeren in Nederland, dat zie ik niet zitten,
dat komt niet goed. Ik ben een boer, een
ondernemer en geen idealist. Volgens mij is
een biologische boer iemand die er bewust
voor kiest om zonder kunstmest en dat
soort grappen zijn bedrijf door te zetten.
Natuurlijk heb je ze er ook bij , die gaan op
randje zitten. Dan doe je het volgens mij
niet goed. Je moet ervoor gaan omdat het
uit jezelf komt. Er zijn er te veel die alleen
om die hoge melkprijs gaan omschakelen.
Moet er een vaste definitie zijn
voor NIL?
Als je gaat sturen met geld, dan moet je
toch komen met definities en lijstjes. Dat
krijg je toch denk ik, daar ontkom je niet
aan. Ik denk dat het belangrijkste is dat je bij
boeren tussen de oren terecht komt en dat
je ze zelf laat nadenken over hun beheer van
de grond.
De Kringloopwijzer vind ik zelf wel een mooi
ding. Hiermee breng je de mineralenstroom
van je eigen bedrijf in kaart en daar wordt
je op afgerekend. Het is wel lastig om dat
echt goed in beeld te krijgen. Je vult in
wat je brengt, haalt en tekort schiet. Dan
zie je ook wat dat met het bodemleven
doet. Zo kun je grondmonsters relateren
aan de opbrengsten van je land. Dan
wordt het ook wel leuk, dan wordt de
melkveehouder ook iets meer akkerbouwer.
Je gaat dan anders met je gras om. Nu is
die kringloopwijzer nog gesneuveld omdat
hij niet betrouwbaar genoeg is, maar het
gaat een belangrijk hulpmiddel worden om
NIL en precisielandbouw te combineren
met bijvoorbeeld een bemesting op maat.
Hierbij ga je de bodem geven wat je gewas
onttrekt.

Wat is uw ideaalbeeld van de
landbouw in 2040? Of blijft het
zoals het nu is?
Ja, dat wat er is moet je niet veranderen.
Dat moet je versterken. Het gebied moet
je ondersteunen. Als je houtsingels wil
houden, als je wil dat er biodiversiteit komt,
dan moeten mensen daarbij helpen. De
boer moet zijn boterham verdienen. Alles
wat je extra gaat opleggen, daar moet je
over nadenken of je dat wil. Het ergste zou
zijn als je alleen nog maar natuur hebt en
geen boeren meer.
Dus hoe ziet het er hier over twintig jaar uit?
Ik denk niet dat er veel veranderd is. Maar
misschien dat mijn zoon dan wel biologisch
wordt. Als hij het wil overnemen tenminste.
Met behoud van een goed bedrijf en inkomen
natuurlijk. Anders heb je als boer niks en
als natuur ook niks. Al dat soort dingen
als schaalvergroting, dat gaat allemaal
door. De kleine boertjes gaan verdwijnen,
die gaan het niet volhouden. Vroeger was
de kroeghouder ook boer. Hij had in zijn
tuin een kleine stal met wat koeien. De
timmerman ook. Die kleinschaligheid is
er niet meer en komt ook niet meer terug.
Dus het idee dat het agrarische leven op het
platteland teruggaat naar wat het was, dat
zie ik helemaal niet.
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Naam:			Trienke Elshof
Werkzaam bij:		
Voorzitter LTO				Noord
Functie: 			
Portefeuillehouder
				Ondernemen in een
				Gezonde Omgeving
Datum interview:
29 mei 2018
Datum accorderen:
31 mei 2018

Om te beginnen: hoe ben jij bij
het LTO terecht gekomen?
Henk en ik hebben sinds 1989 het
melkveebedrijf overgenomen van mijn
schoonouders. Daarnaast was ik tot 2015
afdelingsvoorzitter van LTO en werd
toen benaderd voor het regiobestuur.
Eigenlijk ben ik dus wel van vloer op zolder
gesprongen. Maar ik was ook altijd al actief
bij onder andere het Wetterskip, ik heb bij
Friesland Campina in het bestuur gezeten,
bij de Rabobank... Sinds 2004 houd ik
me professioneel met bestuur bezig. Dus
ik had best wel bestuurlijke ervaring op
middelhoog niveau.
Naast dat ik voorzitter van het regiobestuur
ben, heb ik een landelijke functie. Ik ben
portefeuillehouder Ondernemen in een
Gezonde Omgeving. Daarvoor moet
ik veel overleggen met het Ministerie,
stakeholders, verschillende vakgroepen
(akkerbouw, melkvee, pluimvee, varkens) en
houd ik me bezig met sector overstijgende
onderwerpen zoals het omgevingsbeleid,
het watersysteembeleid en alles wat te
maken heeft met emissie. Het is dus een
hele brede portefeuille die ik landelijk vervul.
Speelt NIL een rol binnen het
LTO?
LTO Nederland, die zit in Den Haag, heeft
elf portefeuilles. Daarvan heb ik er dus één:
Ondernemen in een Gezonde Omgeving.
Maar er is ook een portefeuille Natuur &
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Landschap, die heeft Ingrid van Huizen. De
onderwerpen van deze portefeuille werden
vaak afgeschoven op organisaties zoals
BoerenNatuur, omdat zij daar veel meer in
thuis waren. Zij hadden ook de agrarische
natuurcollectieven onder hun hoede.
LTO heeft het dus tijden lang weg
gedelegeerd, waardoor er een splitsing
dreigde te ontstaan. Maar zoals wij ook: ons
bedrijf is super gangbaar, maar we zijn óók
lid van de agrarische natuurvereniging en
doen ook aan natuurbeheer. Die portefeuille
Natuur & Landschap is er dus gekomen om
natuur en landschap meer te integreren in
de onderwerpen waar LTO zich mee bezig
houdt. De visie op NIL is een landelijke LTOvisie, die met veel input van de regio’s tot
stand is gekomen.
Wat staat er in de visie?
In de visie wordt gezegd dat wij als LTO ook
inzien dat we meer die kant (NIL) op moeten,
maar bovenaan staat dat het verdienmodel
overeind moet blijven. De visie is ingesloten,
maar nu nog een conceptvisie. Deze zomer
wordt het vastgesteld. Dan kan het gebruikt
worden als onderhandelingsmiddel. Het
vormt de basis van hoe LTO erin staat.
Wordt die visie door iedereen
van LTO gedragen?
Het gaat natuurlijk om de geest van visie; de
visie helpt om standpunten te bepalen. Net
als het onderwerp ‘grondgebondenheid’:

je kunt er veel van vinden. Niet iedereen
voelt zich er happy mee. Dat geldt ook voor
natuurinclusief. Je hebt ook boeren die
het allemaal maar niks vinden en zeggen:
ik produceer gewoon melk, huppakee,
daarmee klaar.
In het verleden was LTO er niet altijd
duidelijk in. Nu hebben we de opgestelde
visie, en daarmee is er wel een kijkrichting
naar buiten gebracht. Boeren kunnen erop
anticiperen of niet. Men kan nu niet meer
roepen: ‘LTO, jullie hebben geen koers, of
visie!’. Wij zien ook in dat de toekomst dit
van ons vraagt.
Is het daardoor al
voorgekomen dat leden
besluiten geen lid meer te
willen zijn van LTO?
Op dit dossier heb ik geen geluiden gehoord
van opzeggingen. Nee. Wij vangen op dit
moment net zo veel nieuwe leden als dat er
weggaan. In het verleden waren wij alleen
belangenbehartiger, maar nu kiezen we ook
positie en geven we aan: hier staan we voor,
hier willen we voor staan. Daarmee zetten
we iets meer koers.
Kwam LTO eerder niet met
standpunten?
Niet op voorhand. Je bent wel de grootste
landbouworganisatie, dus ook eerste
gesprekspartner voor bijvoorbeeld de
gemeente. Die vraagt eerst aan ons: wat
vindt de landbouw ervan? En dan zit je aan
de voorkant van het beleid, ook op het
gebied van bestemmingsplannen en dat
soort dingen. Lokaal en regionaal is LTO dus
heel intensief betrokken bij keuzes.
Landelijk is LTO betrokken bij de NOVI
(Nationale
Omgevingsvisie).
Daarin
staat hoe het toekomstige Nederlandse
landschap eruit zou moeten zien. En in
de Tweede Kamer proberen we ook te

beïnvloeden. Maar dat lobbyen, dat doen
we al heel lang. Vergaderingen bijwonen,
proberen te beïnvloeden... Alleen gebeurt
alles nu gestructureerder en op basis van
een visie.
Is het lastig dat de economische
kant van NIL nog niet duidelijk
is?
Ja, dat is dus ook onze randvoorwaarde,
er moet een verdienmodel in zitten want
anders stopt een boer er gewoon mee. Op
dit moment zijn alle financiële prikkels die
boeren krijgen gericht op productie. Méér
melken, een maatlatstal zetten... Het beleid
is nog steeds gericht op meer productie,
dat wordt beloond. Ook is elke maatregel
gebaseerd op basis van wat je in het verleden
opgebouwd hebt.
Als je NIL wil stimuleren, dan moet je ook
andere prikkels geven, anders gelooft de
boer niet dat het verdienmodel blijvend is.
De boer wil garantie: een stukje zekerheid,
anders kan hij de kostprijs niet in de been
houden. Dat is wat op dit moment ook wel
speelt: er wordt ons door de maatschappij
veel opgelegd, maar diezelfde maatschappij
laat ons ook weer vallen als het nìet lukt en
haalt dan haar schouders op.
Waar liggen kansen?
‘De producten duurder maken’, dat wordt
wel eens geroepen. Maar wij exporteren,
dus dat is maar een deel van de oplossing.
De overheid moet de belastingmaatregelen
anders inrichten dan op dit moment
gebeurt. Je moet iets hebben dat vijftien of
zelfs dertig jaar overeind blijft.
Het moet dus iets lang lopends zijn, wat
verankerd is in het beleid, maar ook
handelingsperspectieven geeft. Het is ook
echt gericht op de toekomstige generatie.
Die generatie denkt anders dan wij hoor.
Wij denken nog steeds in productie, en
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onze kinderen ook, maar die zien ook hele
andere mogelijkheden en kansen. Wij
doen ook aan natuurbeheer en houden
ons bezig met de natte dooradering, maar
dat zijn eigenlijk maar peanuts. We blijven
er wel mee doorgaan, ook gewoon om te
experimenteren. Dat geldt ook voor het
weiden. Onze koeien zijn twaalf jaar binnen
geweest maar lopen nu weer in de wei. Daar
zijn we nu heel tevreden mee.
Wie speelt de grootste rol in
de ontwikkeling naar een meer
natuurinclusieve Nederlandse
landbouw?
De overheid speelt hier een grote rol in.
Andere sectoren doen het vaak zonder
subsidies, maar als boer ben je zó
kwetsbaar en zó afhankelijk van externe
omstandigheden. Niemand hier wil van die
Franse toestanden hebben, dat het hele
platteland verpauperd. Als je een vitaal
platteland wil, dan moet de overheid daarin
mee-investeren. Alleen vertrouwen op
marktwerking, dat gaat niet werken. Dan
heeft een boer na twee slechte jaren al geen
perspectief meer.
Er zijn dus bepaalde belastingmaatregelen
nodig,
subsidieregelingen
moet
je
inzetten. En hoe? Dat is een verhaal van
het Ministerie natuurlijk. Wat zou dan
werken? Zoals boeren nu gestimuleerd
worden, bijvoorbeeld met de SDE-subsidie
voor zonnepanelen, zo kan dat ook voor
akkerranden bijvoorbeeld.
Staat LTO afwachtend in deze
zaak; kijkt de organisatie eerst
naar wat de overheid doet?
Met input van de landbouwvisie en op
allerlei andere fronten brengen we dit wel
in. Het is wel aan de overheid om met iets
te komen. Ook om dat te verankeren in
maatregelen, belastingmaatregelen. Dat
zijn volgens mij de oplossingsrichtingen. We
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kunnen niet alleen naar het GLB kijken, want
er moet ook nationaal geld bij om iedereen
in beweging te krijgen.
Laatst stond er een leuk artikel in het DVHN,
over Mirjam Balkema, duurzame consulent
in Drenthe. Zij brengt voor duizend
boeren in kaart: waar zit je met je bedrijf
op het gebied van energie, biodiversiteit,
emissie, enzovoort. Daarvoor heeft zij een
gereedschapskist en met elke actie kunnen
boeren tot wel vijfduizend euro per jaar
krijgen aan ondersteuning. In Friesland
willen we ook zoiets, dat er een consulent
bij jou thuis komt, om dit te inventariseren.
Ook is het er wel over gegaan om het
ruilverkavelingsinstrument in te zetten als
middel om NIL te stimuleren. Er zìjn wel
oplossingen, als je ze maar wil zien. En als je
er maar in durft te investeren als overheid.
Dan wil de boer ook wel.
Hoe wordt dit aangepakt in
Nederland?
Daar is elke provincie heel autonoom in. Elke
provincie heeft haar eigen waterplan, eigen
omgevingsvisie. In de Randstad wordt er
heel anders met landbouw omgegaan dan in
Friesland of in Groningen. In het Noorden is
wel 17% van de beroepsbevolking werkzaam
in de agrarische sector! Misschien krijgt de
landbouw in het westen op den duur wel
een minder belangrijke functie. Maar in het
Noorden liggen juist kansen. Daar kan NIL
heel goed bij passen, als je het maar kunt
managen en onder de streep een plus kunt
schrijven. Vaak is het ook geen onwil, maar
onmacht. ‘Ik wil wel, maar zit gevangen in
het bestaande systeem.’ Dat verandert wel
hoor, ook dat besef.
Houdt men zich bij het LTO
bezig met de economische
haalbaarheid van NIL?
Ja, Ingrid draait nu een aantal GLB-pilots.

Zij bekijkt: hoe kun je middelen die nu nog
bestemd zijn voor die productieverhoging,
veranderen en meer inzetten op landschap?
Met die pilots gaan ze bekijken: hoe kun
je ondersteunen zodat die doelen bereikt
worden? Dat heeft ook raakvlakken met die
vergroeningsmaatregelen. Het is dus aan
LTO, hoe daar met boeren aan de slag te
gaan. Al jaren stimuleren we op productie,
maar nu hebben we een andere route te
pakken.
Kunnen de twee routes naast
elkaar bestaan of moet
alles op één en dezelfde,
natuurinclusieve, route
komen?
Op de oude route wordt risicomanagement
vaak genoemd: je moet als boer niet
meteen omver kunnen vallen als het een
jaar niet goed gaat. Het Oost-Europese
landbouwbeleid vraagt om een andere soort
steun als hier. Oost-Europa zit lang niet zo
te wachten op beleid rondom landschap,
maar meer dan hier op infrastructuur en
productie. Ook meer op het afdekken van
risico’s.
Voor ons zal er altijd een basis moeten blijven:
risico’s zullen uitgesloten blijven worden,
maar die plusjes zijn voor Nederland in de
toekomst niet meer op extra productie te
verdienen, maar op bijvoorbeeld landschap
en het terugbrengen van emissies.

Ja... Door de aandacht erop te blijven
vestigen. Het begint allemaal bij
bewustwording: er wordt al heel veel over
geschreven en gezegd. Maar het moet ook
echt handvaten bieden. Daar moeten we
actief mee aan de slag gaan. Die GLB-pilots
zijn praktische vertaalslagen. Het Rijk én
de drie provinciën leggen veel in om het te
bewerkstelligen. Hier in Noord-Nederland
lopen wij met de ‘Regio deal’ al erg voorop.
Dat komt ook omdat we denken dat we hier
bepaalde waarden hebben, die in de rest
van Nederland niet meer zijn.
Wat kan LTO doen, of wat doet
LTO al, in de ontwikkeling naar
NIL?
Doordat de portefeuille Natuur & Landschap
is ingesteld, gaat hier meer aandacht naar
toe. Ingrid doet bijvoorbeeld ook mee met
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hierin
wordt er een overeenstemming gegeven
tussen LTO, het Rijk en ketenpartijen.
Deze partijen onderschrijven ook dat het
verdienmodel wel overeind moet blijven.
Dat is gewoon een randvoorwaarde.
Het is heel goed dat zulke partijen ook
onderschrijven dat dat zo is.

Hoe zal dit ontvangen worden?
Sommige mensen blijven hangen in ‘het
oude denken’. Dat zie je heel duidelijk met
de discussie rondom NIL. Er zal altijd een
groep zijn die hier helemaal niets mee heeft.
Maar gedwongen door wet- en regelgeving
zou iedereen er wel ìets mee moeten doen.

Wat is uw ideaalbeeld van de
Nederlandse landbouw in 2040?
Ja... Ik zeg altijd, ook als ik kijk naar ons
eigen bedrijf: ‘je moet boeren in balans met
je omgeving’. Als je extreem in land gaat,
redt je het niet. Als je extreem in gebouwen
gaat, redt je het ook niet. Die balans moet er
zijn. Dat betekent dus ook een ecologische
balans. We moeten het bedrijf een beetje
beter doorgeven dan dat we het gekregen
hebben. We kunnen nog grote stappen
zetten. Er liggen grote opgaven en veel
kunnen we ook wel invullen.

Hoe vergroot je het bewustzijn
dat het anders moet, juist bij
deze groep?

Niet iedereen zal dat vinden, er zullen ook
wel boeren zijn die zeggen: zo doe ik het niet
of ik stop ermee. Maar dat pakken andere
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boeren dan wel weer op. Dan wordt die
ruimte ook wel weer benut. Verpaupering
van het platteland zie ik hier niet gebeuren.
Daar ben ik niet bang voor. Dus hoe ziet het
er in 2040 uit... Dan hoop ik dat de landbouw
een gezonde bedrijfstak is en nog steeds
toonaangevend op de wereld. Of dat nu op
het gebied van export is, dat hoeft helemaal
niet, maar het kan ook toonaangevend
zijn op het gebied van kennis. Volgens
mij zijn we goed op weg, maar het vraagt
om ondernemingskracht, om moed en
ondersteuning, ook van andere partijen.
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Naam:			Dirk Strijker
Werkzaam bij:		
Rijksuniversiteit
				Groningen
Functie: 			
Hoogleraar platte				landsontwikkeling,
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Natuurinclusieve landbouw,
wat is dat volgens u?
Ik zie het vooral als een politieke term,
waar nog geen definitie over vastgesteld
is. Definities heb ook ik zelf ook niet. We
hebben in Nederland een super-efficiënte
landbouw, maar het landschap is onder druk
gezet. De afgelopen vijftig jaar is dat toch
wel heel hard gegaan. Maar die onderzoeken
over biodiversiteit en de achteruitgang van
insecten: wat is daarvan nou precies waar en
wat niet? Natuurlijk is het algemeen bekend
dat de insectenstand achteruit is gegaan,
dat zijn ook burgerwaarnemingen. Maar
hoe het nu precíes zit, dat weten we allemaal
niet zo goed. Zit het hem nu vooral in de
grootte van de kavels? De monoculturen?
In de manier van bewerken? De herbiciden?
Het is allemaal heel recent: vorige maand liet
minister Schouten weten dat er een verbod
komt op het gebruik van neonicotinoïden. Ik
denk dat het goed is dat dàt verboden wordt.
Maar wat je ook in de gaten moet houden, is
dat natuurgebieden óók achteruit gaan qua
insectenstand. In het natuurbeheer gaat ook
iets niet helemaal goed. Insecten hebben
bovendien ‘stepping stones’ nodig. Ook de
bestrijdingsmiddelen van de omliggende
landbouwgronden zullen ongetwijfeld
invloed hebben op de natuurgebieden.
Maar natuurbeschermers wijzen gelijk het
hele palet van bestrijdingsmiddelen aan als
boosdoener, tot round up aan toe.
Vanuit Wageningen opperde XX laatst: ‘Het
is 1 voor 12’, waarmee gezegd wordt dat

we moeten redden wat er te redden valt. Ik
denk dat hij gelijk heeft. Maar wat ik minder
sterk vond, was dat er gezegd werd ‘We
weten niet precies wát het is, maar er is
geen tijd om onderzoek te doen! Ik ben daar
toch wantrouwig in. Neem het akkoord van
Parijs en de Nederlandse Co2-uitstoot. Dat
is maar een voorbeeld hoor. De landbouw
is hier voor 10% verantwoordelijk. De rest
van de uitstoot komt van het verkeer en van
wonen. Maar daar klagen we niet over, want
we willen auto rijden en een warm huis met
open haard of gaskachel.
In die zin is natuurinclusieve landbouw erg
politiek. Natuurinclusief is de overtreffende
trap van de landbouw de schuld geven en
willen hervormen zonder te weten wat er
aan de hand is. Een voorbeeld dat hier veel
op lijkt is het hele weidevogel-gebeuren.
Dit komt door de verdere drooglegging,
dus de landbouw. Ook wordt er intensief
gemaaid. Monocultuur wordt ook genoemd
in de weidevogeldiscussie. Maar of zo’n
broedvogel nu broedt in Engels raaigras of
Chinees raaigras – geen idee of het bestaat
hoor – dat maakt voor dat nest niet uit, lijkt
me. Dààr zit het hem niet in.
Welke belemmeringen komen we
tegen op het pad richting NIL?
Dit soort onderzoek moet gebeuren door
ecologen, en ecologen die staan anders
in de ‘wetenschappelijke wedstrijd’ dan
economen. Economen zijn op zoek naar
mechanismen, maar hebben daar verder
geen belang in. Veel ecologen zijn enorm
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begaan met hun vakgebied. Zij hebben daar
veel belangen in, en dat is logisch. Maar
daardoor heb ik moeite met de validiteit van
hun uitkomsten. Ik vertrouw ze niet altijd.
Alles moet in historisch perspectief geplaatst
worden. Ik sprak laatst met iemand over
weidevogels. Honderd jaar geleden waren
er waarschijnlijk heel weinig. Het zijn
echt vogels voor cultuurlandschappen:
kleinschalige landschappen met veel
variatie. De top van het aantal weidevogels
lag waarschijnlijk in het begin van de jaren
’60. Het was niet altijd zo! Een tijd waarin
er nog weinig kunstmest werd gebruikt en
waarin de landbouw voor een deel nog op
een 19e-eeuwse manier bedreven werd.
Voor vogels betekende dat wèl vreten, maar
geen maaimachine boven je kop.
Achteroverleunend denk ik dan: hoe zit het
nou? We weten niet precies wat we onder
NIL verstaan. Wageningen probeert dit wel
te definiëren, maar ik vind het vooral heel
erg kwalitatief blijven. Het is echt nog een
containerbegrip.
Maar toch gebeurt er van alles,
verandert er van alles...
Ja. De landbouw is zo intensief geworden,
dat het nadelen heeft die we niet willen
hebben. Je ziet het nu al gebeuren:
de bestrijdingsmiddelen worden in
sneltreinvaart
minder.
Insecticiden,
herbiciden...
Maar
schimmelwerende
middelen kun je niet zomaar vervangen.
Veel onkruid kan machinaal bestreden
worden. Je hebt tegenwoordig robots die
onkruiden herkennen. Die techniek is al
een tijdje heel ver. Maar we hadden altijd
bestrijdingsmiddelen en ja, dat is makkelijk
en goedkoop.
Het streven om in 2030 op nul te zitten qua
bestrijdingsmiddelen, dat zou nooit nul
worden. Je moet rampen, een hongersnood,
kunnen voorkomen. Maar het kan allemaal
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wel met veel minder.
Wat kan dit betekenen voor het
landschap?
Het komt allemaal neer op systeemgevolgen.
Als auto’s vandaag verboden zouden
worden, zie je morgen al heel veel scooters
rijden, meer treinpassagiers en mensen gaan
dichter bij hun werk wonen. Mensen passen
zich wel aan. Ik ga er ook vanuit dat mensen
redelijk wat landschapsverandering aan
kunnen. Vaak worden mensen zenuwachtig
als je erin gaat rommelen. De hang naar
strokenteelten: daar zullen vast mensen van
van de leg raken. Maar voor mijn kinderen
is het landschap van hun jeugd, waarin wij
wonen, een ander landschap als hoe ik het
ken van vòòr de veranderingen.
Als je natuurinclusiviteit definieert als
‘terug naar het landschap van de jaren
’60 van de vorige eeuw’, dan krijg je veel
kleine kaveltjes met een hoge agrarische
diversiteit en hogere waterpeilen. Dan
hebben we geen agro-industrie van
betekenis meer. Als de agro-industrie uit
Nederland verdwijnt, die heeft hier op
termijn nog weinig te zoeken, dan is dat
ook geen ramp. De bevolkingsgroep die nu
in de sector zit, vindt wel een andere baan.
Wetenschappelijk valt er dan ook niet zo veel
méér over te zeggen. De discussie over NIL
gaat ook veel meer over identiteit dan over
harde gegevens. Het is een politieke term.
We kunnen de politiek een handje helpen
door een definitie te geven. Dan hopen we
dat we over hetzelfde praten. Hoe ik over
NIL praat, daar ligt cynisme in. Totdat we er
met z’n allen inhoud aan geven, sta ik er zo
in.
Het is niet voor niets dat het LTO documenten
over NIL meetekent. Zo lang het niet
ingevuld is wat er precies onder verstaan
wordt, kun je je handtekening overal
zetten. Maar ook het LTO ziet dat we op

korte termijn minder bestrijdingsmiddelen
moeten gaan gebruiken.
Zal LTO veranderen in haar
gangbare houding, wanneer
de politiek gaat voor volledig
natuurinclusief?
Ja, de LTO zal altijd meebuigen met de
politiek. In woorden gaan ze sowieso
mee. Maar LTO heeft haar leden niet in de
hand. Dat hebben we eerder gezien met
de fosfaatbeperking. De sector mocht het
zelf organiseren, maar bleek hier niet toe
in staat. Ze gaan zeker meebewegen, maar
het gaat nog een stapje verder denk ik. LTO
zit ook te denken in termen als licence to
produce. Zij willen ook een landbouw die
geaccepteerd wordt door de samenleving.
Hoe brengt LTO dit naar buiten?
Met het feit dat LTO gekozen heeft voor
Marc Calon als voorzitter, werd er al een
signaal afgegeven. Hij is gedeputeerde
geweest in Groningen en komt uit de PvdA.
Hij heeft bovendien veel gewerkt met
groene issues.
Is die aanstelling van Calon een
voorteken van verandering?
Ja, ik denk het wel.
Krijgen zij alle boeren mee in
die bewustwording dat het
duurzamer moet?
Ik vind dat wel een ingewikkelde hoor. Ik
constateer dat er een groep boeren is die wel
verder wil, en ingericht is op de toekomst.
Zij willen verder, maar wel groot, en met de
rug naar de samenleving. De andere groep
richt zich juist op de samenleving. LTO heeft
het daardoor niet makkelijk. Een deel van
de achterban heeft het nog niet door. Het
is zaak om deze groep vriendelijk mee te
nemen in het verhaal.
Voor mezelf zie ik het als taak om als
geïnformeerde niet-boer dit verhaal de

wereld in te brengen. Het moet mensen
prikkelen. Hoe meer discussie, hoe mooier.
Dit onderwerp leeft!
Hoe kan het bewustzijn verder
vergroot worden?
Het is een mentaliteitsverhaal. Het moet
tussen de oren komen, en daar moeten
soms generaties overheen groeien. In de
essentie komt het erop neer dat elke keer
weer het verhaal verteld moet worden. De
LTO moet dat ook doen. Met de huidige
landbouwpraktijk weten we dat er nog veel
meer aan zit te komen. De technieken zijn
al heel ver: robots, GPS-systemen en drones
kunnen ervoor zorgen dat er geen onkruidje
meer over blijft. De ‘aller-besten’ zitten er
dicht tegenaan om de 100% gewas en 0%
onkruid te halen. Die pure monoculturen
kunnen we maatschappelijk en ecologisch
gezien niet hebben. Maar kun je het
verbieden? Waar ligt die grens?
De hele politieke discussie hierover wordt
veel te makkelijk gevoerd. Als ik straks met
pensioen ben, moet ik misschien maar een
leerstoel Landbouwfilosofie oprichten. NIL
is een politieke term die nog niet is ingevuld.
Wat het landschapsaspect hiervan is, is net
zo min in gevuld. Dat zou een overweging
kùnnen zijn. Nog voor de zomer komt
het verwachte stuk van Carola Schouten
waarin we het gaan lezen. Natuurinclusieve
landbouw en true prices gaan hier sowieso
genoemd worden.
Ik ben benieuwd of ‘landschap’
hierin genoemd gaat worden.
Ja, dat landschapsaspect, daar zou je
verschillende scenario’s voor kunnen
aangeven. Wat als er subsidies worden
gegeven op landbouw in hele natte
gebieden? Een vermenselijkt landschap om
ecologische waarden in stand te houden...
Volgens mij heeft nog niemand dat bedacht.
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Landschapsbeheer
Drenthe
is
niet
alleen een natuur-, maar ook een
erfgoedorganisatie. Wij richten ons vooral
op hoe het landschap wordt beleefd: wat
is de identiteit van een gebied? We zijn
dus in bezig met een combinatie van het
natuur- en erfgoedverhaal. Wij hebben een
groene kleur, maar ook aan lokale identiteit
hechten wij enorm veel waarde.
Erik pakt zijn mobiel en
laat drie plaatjes zien van
landschappen en biodiversiteit
(zie hiernaast).
Kijk, dit plaatje schiet me nu te binnen.
Natuurinclusieve landbouw gaat volgens
mij om ecologie, om meer biodiversiteit.
Maar dat gaat heel goed samen met een
cultuurhistorisch landschap. Erfgoed en
cultuurhistorie raken NIL volgens mij heel
erg. Dat ‘beste plaatje’ is voor sommige
gebieden haalbaar, maar is niet overal het
doel.
Ecologie en erfgoed passen dus
goed bij NIL. Past economie hier
dan niet tussen?
Ja zeker wel. Ik denk dan aan houtwallen: ik
heb mij laten vertellen dat houtwallen terug
te verdienen zijn. In houtwallen huisvesten
insecten die de ongewenste insecten in
de gewassen bestrijden. Zo is er minder
plaagbestrijding nodig: dit spaart geld uit.
Als het goed is, weegt dit op tegen de kosten
van de grond waarop geen gewas gebouwd
kan worden inclusief de schaduwwerking.
Bovendien is in het geval van Drenthe

158

de recreatie en het toerisme een goed
economisch model.
In de provincie Drenthe hebben wij te
maken met een gedeputeerde die stelt:
landschap is dynamisch, en verandert
aldoor, dus er zijn geen problemen wanneer
cultuurhistorische elementen verdwijnen.
Ik vind het een sympathieke man, maar het
is best lastig om met een gedeputeerde te
werken die zo over landschap en natuur
denkt. Als ik kijk naar NIL, en de ecologie als
uitgangspunt neem, dan denk ik dat het heel
goed werkt wanneer de structuren die het
landschap kenmerken behouden worden.
Wat kan een
landschapsbeheerorganisatie

of een provinciaal landschap
hierin voor rol spelen?
‘Landschappen NL’, de koepelorganisatie
van alle landschappen, ventileert het
position paper. Elk provinciaal landschap
heeft hier iets van kunnen vinden, en
vervolgens is ermee ingestemd namens de
gehele koepel. Ieder landschap is autonoom
en is dus vrij om te doen wat het wil. Overal
waar het over NIL gaat, hoor ik dat mensen
hierin nog vrij veel te doen hebben; we
zitten met zijn allen in een vroeg stadium.
De landschapsorganisaties die eigen
terrein in bezit hebben zitten vast aan
pachtovereenkomsten. Die kunnen zij niet
zomaar veranderen. Maar zij zitten dus wel
in een positie waarin ze op een gegeven
moment een ander soort beheer kunnen
verwachten van de pachters.
We zitten in een maatschappelijke lijn.
Boeren zijn na de Tweede Wereldoorlog
meer voedsel gaan produceren en voldeden
daarmee aan wat er van hen werd verwacht.
Dat hebben zij dus uitstekend gedaan. Maar
nu denken we met z’n allen: oei, we zijn te
ver doorgeschoten. Wat raken we allemaal
kwijt? Er is nog maar 25% van de insecten
over, we hebben steeds minder vogels in
het boerenland en de bodem is achteruit
gegaan. Met de subsidie ANLB (agrarisch
natuur- en landschapsbeheer) houden we
de deels de huidige vorm van landbouw in
stand. Eigenlijk is dit van de gekken!
Hoe kan dit veranderen?
Ik vind de term ‘volhoudbare landbouw’
wel een hele mooie. We moeten op een
andere manier met landbouw omgaan, een
manier die WEL vol te houden is, waardoor
de biodiversiteit en de bodem niet meer
achteruit gaan. De natuurinclusieve
producten, dààr zou de subsidie naar
toe moeten. Wij moeten onze vorm van
denken veranderen. In mijn optiek kan
erfgoed, of cultuurhistorie, een heel

belangrijk economisch effect hebben op de
samenleving als geheel.
Bij landschapsbeheer Drenthe hebben
wij een heel leuk proces, dat hier goed bij
past: het Streekbeheer. Wij kijken samen
met bewoners van het platteland, dus ook
boeren, naar de vraag ‘hoe vind je dat jouw
landschap eruit zou moeten zien en hoe ben
je bereid hier iets aan te doen?’. De provincie
Drenthe en de gemeenten financieren
ons hierbij. De provincie verdubbelt de
financiering van de gemeente.
In de nieuwe omgevingsvisie zou het
landschap geen thema meer moeten zijn,
maar een onderlegger. Ook wil de Rijksdienst
dat bewoners meer betrokken worden bij
de waardering van het landschap. Met de
RCE hebben we een project ontwikkeld
onder de naam ‘gewaardeerd landschap’.
Met dit project moet er een proces op
gang gebracht worden en geleerd worden
van elkaar. Bewoners worden betrokken
bij de waardering van hun landschap en
vervolgens wordt van hier uit bekeken hoe
daar gemeentelijk beleid over gemaakt kan
worden. De landschapsbiografie is daarbij
een belangrijk instrument. Deze moet
opgesteld worden en vervolgens voorgelegd
worden aan de bewoners. Klopt het dat alles
wat hierin staat belangrijk gevonden wordt?
In het Streekbeheer gaan wij nog een stapje
verder. Dan vragen we de bewoner: wat wil
je daar zelf aan doen? Zo ontstaat er een
sociaal mechanisme. Dat werkt heel goed in
een dorp op het platteland. Samen worden
er zo gebiedsplannen gemaakt. Bewoners
weten zelf precies welke vrijwilligers je
het beste waar kan plaatsen. Zo worden
er allerlei landschapselementen beheerd.
Daardoor houden we in principe geld over
voor elementen waar subsidie op is. Die
subsidie kan dan worden ingezet op andere
landschapselementen die niet onderhouden
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kunnen worden vanuit het ANLB.
In 2012 hebben wij de term Streekbeheer
bedacht, of gestolen... Geïntroduceerd
in ieder geval. Het komt uit een rapport
van de Raad van de Leefomgeving en
Infrastructuur (RLI). Agrarisch Natuur en
Landschapsbeheer moet en kan met meer
partners uit de streek.. Daarvoor hadden
we het project ‘Het landschap ben je zelf’,
dat was in 2010. Wij pakten het zo aan dat
subsidie uitgesmeerd werd over meerdere
jaren door het als een project aan te vliegen.
Daardoor was het ineens wel mogelijk
om geld te verspreiden in crisisjaren.
Eerder gingen wij met overheidsgeld
overheidsprojecten uitvoeren en daar
betrek je dan bewoners bij onder de noemer
van bewonersparticipatie. Wat wij nu doen
is beginnen bij de bewoners, wij investeren
in het werven van vrijwilligers die dus
eigenlijk iets voor zichzelf doen. ‘Wij willen
dat jullie iets willen’. Dat gebeurt vaak
vanuit cultuurhistorie, lokale identiteit en
ecologie.
Verschilt het per regio hoe het
Streekbeheer werkt?
Ja. Het werkt in bepaalde delen van
Drenthe beter dan andere, het is een
groeimodel. Wij zijn in Zuidwest-Drenthe
begonnen. Het landschapsherstel was
toen al begonnen, het terugbrengen van
houtwallen bijvoorbeeld. Ook richten we
ons op erven. Veel erven staan bijvoorbeeld
vol met coniferen, waardoor de authentieke
Drentse erven heel erg zijn veranderd. Dat
gaat allemaal over lokale identiteit.
Ik ben in 2006 bij deze organisatie gekomen.
Op dat moment was er één project in de
afrondingsfase en een ander project moest
nog beginnen. Ik voelde het verschil tussen
beide plekken, maar kon het nog niet precies
duiden. De belangrijkste veranderingen? De
hagen van laurier waren vervangen door
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beuk, er waren meer boomgaardjes en de
stijl werd soberder. Ook werden houtwallen
rondom dorpen teruggebracht. Het is een
stuk bewustwording, dan pas zie je het!
Wat waarderen bewoners? Er zit enorme
groei in bewustwording. Het is wel zo,
dat Streekbeheer heel arbeidsintensief
is. In onze vrijwilligersgroep hebben we
bijvoorbeeld maar een paar kettingzagers:
daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn
en per jaar hebben wij een beperkt budget
om nieuwe mensen zo’n cursus te laten
doen. Verder kunnen wij onze aandacht niet
aan iedereen geven: wij vallen dus eigenlijk
in het zwaard van ons eigen succes. Door dit
project hebben we een vervijfvoudiging van
vrijwilligers. Dit slokt alle tijd op van onze
medewerkers. Maar… het werkt en ook de
provincie is er zeer van gecharmeerd.
NIL loopt een beetje door het project
Streekbeheer heen, maar in onze optiek
zouden wij het landschap weer zo inrichten,
gebruiken, herstellen dat alle landbouw
natuurinclusief wordt: houtwallen terug,
biodiversiteit terug. Mensen hebben hier
wat mee. Drenthe is een echte toeristische
provincie.
Maar stel, u was directeur van
landschapsbeheer Friesland.
Hoe was dit dan? Drenthe
is misschien wel een hele
makkelijke provincie om dit
allemaal te integreren.
Ja, dat is waar. Het landschap in Friesland
heeft een hele andere verschijningsvorm. In
Friesland is volgens mij de natte dooradering
een hele belangrijke: deze heeft een enorme
ecologische waarde. Dan zou ik me daar op
richten. En dit verschilt natuurlijk per regio
in Friesland. Ooststellingwerf, bijvoorbeeld,
een stukje Drenthe in Friesland, heeft wel
weer veel houtwallen.

Streekbeheer werkt
beter
in
de
zandgebieden dan in Veenkoloniale
gebieden. Toch hebben wij ook ervaring
in Veenkoloniale gebieden; zo wilde de
wethouder eens een project starten in
Valthermond in plaats van “altijd op het
zandgebied”. Wij moesten ons richten op
de erven langs het kanaal. Veel erven zijn
hersteld, vooral door het toepassen van
ander plantmateriaal. De overheid financiert
hier het plantmateriaal en het werk met
machines.
Als landschapsbeheer Drenthe lopen
wij denk ik wel redelijk voor als het gaat
om werken met burgers. Gelderland
doet dit trouwens ook. Maar zij hebben
meer projectmiddelen, meer subsidies.
Bij hen ligt het accent ook meer op
overheidsdoelrealisatie. Wij zetten vooral
de bewoners in beweging, of faciliteren de
kracht en de energie die er is.
In Drenthe kun je relatief
eenvoudig functies integreren.
Zijn er alsnog plekken waar
volgens u natuur en landbouw
wél gescheiden zouden moeten
worden?
Goede vraag… Nee, ik zou niet weten
waarom. Als je kijkt naar de klassieke vorm
van landbouw, dan zou je zeggen: in de
Veenkoloniën doen we de landbouw en op
het zand doen we natuur. Maar hier ben ik
het principieel niet mee eens. Één van de
mooiste gebieden vind ik het Drentsche
Aa-gebied, juist door de verwevenheid van
landbouw en natuurlijke elementen. Dit
maakt het gebied waardevol.
Het zal altijd een combinatie zijn van het
gebruik van landschap - daar zijn we immers
mens voor, wij gebruiken landschap net zo
goed als dat dieren dat doen - alleen wij
moeten beter inpassen, een balans vinden
tussen gebruik en natuur.

Hebben jullie als
landschapsbeheer wel eens
gesprekken met boeren,
bijvoorbeeld over het
terugbrengen van houtwallen?
Voor hen zijn grote percelen
natuurlijk veel efficiënter.
Wat wij wél kunnen doen is het landschap
waarin
veel
structuren
bestaan,
proberen te behouden. Wij gaan dan een
gesprek aan over de waarde van deze
landschapselementen en gaan dan ook
in op de waarde voor de boer en voor de
omgeving. Wij pleiten er ook voor dat de
boer voor het in stand houden gefinancierd
of gecompenseerd moet worden. Financiële
prikkels zijn nu nog gewoon nodig. Naast
het landbouwbeleid (GLB) hebben wij
een eigen subsidie met de gemeenten
ontwikkeld: de RAL (Regeling Agrarisch
Landschapsbeheer). Zo lang het extra werk
voor landschap nog niet ‘normaal’ is, moet
je boeren verleiden of anders financieel
compenseren om het te doen. Daarbij werkt
het Streekbeheer als sociaal mechanisme.
Het Streekbeheer draagt ook bij aan een
stuk bewustwording. Een leuke anekdote:
vroeger liep of reed ik wel eens door het
landschap en zag dan de oranje akkers.
Ik dacht toen: ‘wat mooi, wat een warme
kleur!’. Maar dit zijn dus al die doodgespoten
akkers… Nu waardeer ik dit wel anders. Nu
denk ik: ‘hè bah, allemaal gif’. Van meer
weten wordt je dus niet altijd blijer! Maar het
is dus die verandering in bewustwording,
dat is zo belangrijk, wat waardeer je wel en
wat niet?
Dit geldt ook voor NIL. Het is een
samenlevingsontwikkeling.
Persoonlijk
haal ik veel inspiratie uit de National Trustconstructie in Engeland. Als overheid moet
je daar niet het lef hebben om iets te doen
met landschapsstructuren want dat is van de
bewoners. Zo ver zijn wij in Nederland helaas
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nog niet. Zo’n verandering van omgang met
landschap, daar gaan misschien wel twee
of meer generaties overheen voordat je dat
voor elkaar hebt.

wees het voorstel om zelf de spons te
pakken af, ze betaalde toch belasting?! Als
zij het zelf zou doen wilde ze ook minder
betalen.

Deze verandering moet van binnenuit gaan
komen. Over 15 of 20 jaar zijn we er nog niet.
Helaas. We zitten in een maatschappelijk
mechanisme. Maar toch… alles verandert
best snel! Zelf ben ik in de jaren ’80
begonnen bij een waterschap. Ik krijg altijd
rondleidingen op nieuwe plekken waar
ik kom, dat vind ik heel leuk. Een collega
leidde mij dus rond, en nam me mee naar
een nieuwe, kaarsrechte sloot. Hij stond
daar bijna schuimbekkend bij: ‘wat is dit
mooi he?!’ Terwijl… ik al zat in de fase van
de hermeandering. Juist in die 80-er jaren
ontstond de bewustwording. Dit is in 3
generaties tijd totaal veranderd! Denken
over waterbeheersing liep denk ik al ver voor
op de bewustwording rondom landschap en
natuur.

Zo ontstaat er een nieuwe bewonerslaag
met lokale trekkers, die gaan de dienst
uitmaken met elkaar. Deze groep komt
eigenlijk op de plek waar de gemeente
van vroeger stond. Gemeentes fuseren en
worden groter. Op de kleinere schaal zijn er
dan deze bewoners. Dan is er ook de vraag:
wat is straks de positie van de provincie
nog? Streekbeheer speelt een rol hierin.
Maar… Een overheidsrol blijft overstijgen.
Wij kunnen alleen maar signalen afgeven.
Uiteindelijk is het de politiek die bepaalt
‘wat financieren we wel en wat niet?’.

Is Streekbeheer dè manier
waarop het ideaalbeeld,
dat van natuurinclusieve
landbouw, behaald kan
worden?
Nee, deels. Wij, met Streekbeheer zitten in
een proces om de waardering van erfgoed,
cultuurhistorie en landschap op gang te
brengen. Alléén met Streekbeheer kom je
er niet. Het is een combinatie van. Aan de
ene kant moet er geïnvesteerd worden in
Streekbeheer. Zo wordt er van onderop iets
gedaan. Aan de andere kant moet er ook
iets gedaan worden vanuit de overheid.
Weer een leuke anekdote die me te binnen
schiet… Op een bewonersbijeenkomst van
een gemeente ging het over het aanzien
van het dorp. Eén van de klachten kwam
van een bewoner die zich ergerde aan het
plaatsnaambordje van X dat tegenover haar
huis stond: deze was erg vies. De bewoner
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Zijn er belemmeringen in
de ontwikkelingen naar
Streekbeheer en een meer
natuurinclusieve landbouw?
Kapitaalvernietiging zal een issue kunnen
zijn. Kan het wel uit om een machinepark
op te ruimen? Het is gebaseerd op huidige
vorm van landbouw. Nog steeds hebben
de meeste mensen de neiging om het
goedkoopste product te kopen en dat
werkt NIL niet in de hand. Het hele systeem
veranderen roept veel weerstand op. Denk
maar aan de leningen van boeren bij banken.
Er is al veel veranderd in landschap.
Veel houtwallen zijn bijvoorbeeld via
herstelprogramma’s al teruggebracht. Maar
je moet je ook afvragen: hoe reëel is het
terugzetten van bepaalde elementen? Wat
als iets al jaren geleden verdwenen is?
Het risico van Streekbeheer is dat veel
wordt overgelaten aan bewoners en dat dus
alleen ‘de sterksten’ overblijven en de dienst
uitmaken. Dit kan weerstand oproepen. Wij
moeten de lokale kracht opzoeken. Eigenlijk
is het dus een groot sociaal vraagstuk.

Naam:			Henk Baas
Werkzaam bij:		
Rijksdienst voor
				Cultureel Erfgoed
Functie: 			
Hoofd Landschap
Datum interview:
9 mei 2018
Datum accorderen:
25 mei 2018
U bent thuis in het
landschapsbeleid. Kunt u dit
omschrijven?
Landschapsbeleid bij provincies is soms
nog teveel gericht op het beschermen
van landschapselementen, ik noem
het ook wel eens “natuurbeleid buiten
natuurgebieden”, maar landschap is zoveel
meer dan dat. Beleidsmatig is het soms
een lastige kapstok. Het heeft met zo veel
aspecten te maken, waardoor je af en toe
in een spagaat zit. Landschap is natuurlijk
ook iets heel holistisch. Het is ook ‘ruimte’.
Nu zien we vaak de term ‘Kwaliteit van de
leefomgeving’ voorbij komen: dat hoorde je
drie jaar geleden nog niet. Maar ook dat is
landschap.
Kan erfgoed een rol spelen
in een natuurinclusief
landschap?
Ja, dat zit hem volgens mij op meerdere
aspecten: landschapselementen die aan
iets herinneren bijvoorbeeld, dat leent
zich bij uitstek om voorop te stellen in
NIL. De vergroening van het Europees
landbouwbeleid past hier goed in. De
ontginningsstructuren,
dat
kunnen
houtwallen zijn, of sloten, zijn vaak ook de
oude grenzen. Cultuurhistorisch zijn deze
van belang omdat het een lijn markeert.
Ook poelen in het landschap die herinneren
aan hoe boeren hun vee hielden zijn een
mooi voorbeeld van cultuurhistorische
objecten die veel ecologische waarden
kunnen hebben.

Ons landschap is altijd een soort huis
geweest waarin de mens gewoond heeft,
en dat dus altijd verbouwd werd, aangepast
aan nieuwe eisen. Dan is het spannende: hoe
kun je op een zinvolle manier landschappen
blijven behouden en doorontwikkelen? Dan
moet je nadenken over functieontwikkeling
met respect voor het verleden. Dat is ook een
ontwerpersvraag: nieuwe ontwikkelingen
inpassen die geïnspireerd zijn op wat er was.
Neem houtwallen: kunnen ze een andere
functie krijgen, mag het er anders uitzien?
Of moeten we ze behouden zoals ze zijn?
Dat is altijd maatwerk. Voor beide opties
valt wat te zeggen.
Erfgoed
kan
richting
geven
aan
ontwikkeling. Wij noemen dat de vectorbenadering. Je hebt relicten - sporen uit
verleden - die in het landschap liggen, waar
je betekenis aan toekent. Een alledaags
landschap dat verandering ondergaat moet
begeleid worden, op een liefdevolle manier.
Ik kan me voorstellen dat in MiddagHumsterland, wat cultuurhistorisch hoog
gewaardeerd wordt, het behoud van
patronen heel leidend is voor NIL. Maar
in een gebied als Slochteren, waar het
landschap al behoorlijk is veranderd, zal
cultuurhistorie minder leidend kunnen
zijn. Dus waar je in Nederland bent, op
welke plek, dáár moet gekeken worden
naar waar je de zwaarte toekent. Hoog
dynamisch of laag dynamisch? Hoge of
lage potentie voor natuur, voor landbouw?
Hoge cultuurhistorische waarde, of lage
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cultuurhistorische waarde? Wij bij de RCE
spelen vaak met dat soort matrixen.
Heeft u een voorbeeld?
Veenweidegebieden zijn cultuurhistorisch
waardevolle landschappen, zeker ook
in internationaal perspectief. Het zijn
middeleeuwse landschappen, door boeren
gemaakt, maar als we op deze manier
doorgaan met het veenweidegebied, is het
straks weg. Misschien moet landbouw hier
een lagere prioriteit krijgen. Dan krijg je
ineens een heel ander landschap, dan wordt
het meer natuur. Vanuit cultuurhistorisch
oogpunt moeten we langzaam op een
andere lijn gaan zitten. Niet tegen alle
kosten het blijven houden hoe het is. Je moet
meebewegen. Met technische oplossingen
kan je natuurlijk heel veel, maar we kunnen
gewoon niet alles houden zoals het nu is.
Kan het GLB iets betekenen voor
cultureel erfgoed?
Ja. Ik verwacht dat het hele GLB-denken
verandert: het wordt steeds méér dan alleen
maar inkomenssteun. Wij proberen nu
bijvoorbeeld erfgoed in het GLB te krijgen.
Hier hebben we twee publicaties over
geschreven.
Landschapselementen zijn cultuurhistorisch
van belang. Vanuit erfgoed zou je meer
invloed willen uitoefenen op het GLB omdat
het elkaar kan dienen! Het landschap is
als een soort geschiedenisboek en de
landbouw heeft soms de neiging om dat als
het ware wat uit te wissen, dus historische
cultuurlandschappen zouden binnen de
landbouwagenda een plek moeten krijgen.
Dat kan ook heel goed via de aspecten van
vergroening, waarbij biodiversiteit sturend
is. In de beleidsbrief van minister Schouten
van vorige maand, dat ging over het GLB,
zie je nu ook dat het GLB moet bijdragen
aan behoud van het historisch landschap,
dat is echt heel positief. Dat zijn van die
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beleidshaakjes die je moet hebben.
Dus het GLB kan indirect
invloed hebben op het erfgoed?
Ja, dat denk ik wel. Misschien niet met
die term, maar dus met ‘(historisch)
landschap’. Het LTO moet je zo ver krijgen
dat ze daar mee aan de gang gaan. De
landbouw is een hele keten, het is heel
lastig om daar in te gaan sturen. Maar een
instrument is dat landschapsbeleid, het
GLB, met dat geld. Elke zeven jaar kun je
een klein beetje bijsturen, maar dat gaat
heel langzaam. Het GLB heeft pijler 1 en
pijler 2. Pijler 1 is inkomenssteun, dat is
de grootste pot, en pijler 2 gaat vooral om
het plattelandsontwikkelingsgeld (POP’s,
regionale programma’s). Elke provincie
maakt een POP en daar komt Europees geld
voor, wat aangevuld wordt met geld van de
provincie zelf.
Krijgen cultuurlandschappen
steeds meer aandacht?
Ja. Je hebt een steeds grotere groep
mensen die hier gevoelig voor is. Er is
langzamerhand een groeiend bewustzijn,
ook bij een deel van de boeren. Dan kom
je ook op discussie van landschapspijn. Het
zijn uitersten die je ziet toenemen. Enerzijds
is er een vergroting van de wereldmarkt,
anderzijds een vergroting van het aantal
boeren dat duurzamer en groener wil.
Zijn er bepaalde
cultuurhistorische elementen
die vaak worden vergeten of
bedreigd? Of is dat per gebied
heel verschillend?
Per gebied moet je kijken naar bijvoorbeeld
de dragers van het historische landschap.
Wat vaak wordt vergeten is het alledaagse.
Wat zijn de patronen, structuren van het
landschap? De structuur van het gebied,
dat is zo vanzelfsprekend, maar dat
wordt wel eens vergeten. Het uit zich in

kavelstructuren. De archeologie van het
gebied is ook een aspect dat vergeten wordt
en microreliëf wordt ook zwaar bedreigd.
Boeren zijn aan het ‘kilveren’: met GPStractoren en installaties wordt alles zo
vlak mogelijk gemaakt om de productie te
verhogen, vooral in Brabant zie je dat veel.
Cultuurhistorische zaken zoals (zichtbare)
borgterreinen, dat is het probleem niet zo.
Het gaat meer om het alledaagse: dat wat
zó vanzelfsprekend is, dat we eromheen
lopen. Het gaat echt juist om die betekenis
voor de landschapsgeschiedenis.
Hoe worden cultuurhistorische
elementen nu beschermd in de
landbouw?
Ze vergoeden voor het niet-doen van
bepaalde zaken. Een verhoging in het
landschap van archeologische waarde,
daar moeten ze nu omheen ploegen, net
zoals bij weidevogels. Dat gebeurt nu alleen
vrijwillig. Het werkt alleen OF vrijwillig OF
ze moeten betaald krijgen. Eigenlijk is het
dus een erfgoeddienst of maatschappelijke
dienst. Boeren moeten daar wat mij betreft
ook op een marktconforme manier voor
betaald worden. Het aardige is dat de
robotisering in de landbouw ons hierin kan
helpen. We kunnen straks heel nauwkeurig
elementen met GPS-coördinaten aangeven
en dan wordt daar ‘automatisch’ omheen
gewerkt.
Dus blijvende compensaties?
Dat is het risico inderdaad met het GLB,
het zijn altijd tijdelijke subsidies. Het is
een wurggreep om dit soort onderwerpen.
Er gebeurt af en toe wel eens wat, maar
uiteindelijk zie je toch een achteruitgang van
cultuurlandschappen die op veel plekken
doorgaat. Misschien dat we uiteindelijk een
paar landschapsreservaten overhouden
waar het wél goed gaat. Waarom lukt het
wel in de Friese Wouden? Waar zit dat hem

nou in, hè? Is het een bepaalde trots over een
gebied? Landschapsbeheer Friesland en de
Agrarische Natuurvereniging Friese Woud
houden zich bezig met de instandhouding
en het beheer van de houtwallen en
elzensingels.
Waar te beginnen met NIL?
Ik denk dat het Nationale Parkenprogramma bij het Rijk ingezet zou kunnen
worden om vanuit natuurkernen NIL te gaan
ontwikkelen. Wat nu nationale parken zijn,
kan groter worden. Dan krijg je dat concept
van jou; economie, ecologie, erfgoed.
‘Landschapsinclusief’, zo noemt Berno
Strootman het. Dan zit erfgoed er al in.
Soms zien we dat ‘groene organisaties’
worstelen met de aandacht vanuit
‘landschap’; ze zijn dan bang dat het ten
koste van de natuurdoelen gaat. Dat
hoeft niet zo te zijn! Als je natuurdoelen
wil bereiken, moet je dat inclusief de
samenleving doen. Landschap is dan
een veel beter concept dan natuur. Zo’n
beweging dat je in dorpen eigenaarschap
wil krijgen, dat is volgens mij essentieel. Het
moet een verbinding met bewoners zijn: zij
moeten zich eigenaar gaan voelen. Je ziet
dit bijvoorbeeld goed terug in het Nationaal
Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa,
een prachtvoorbeeld voor dit type beleid.
In het debat over ‘landschapspijn’ wordt
gezegd: natuurinclusief kost alleen
maar geld. Maar je moet dertig-jaarovereenkomsten hebben met boeren: een
boer wil zekerheid. Er zou een partij tussen
boeren en beleid moeten instaan, een partij
die daar lang zit en vertrouwen wint en
resultaten boekt. Dat vraagt om continuïteit
en betrokkenheid.
Wat is uw ideaalbeeld van de
Nederlandse landbouw in 2040?
Nou, ik zou wel af willen van het idee dat
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Nederland zich genoodzaakt voelt om
tweede landbouwexporteur van de wereld
te zijn. Wij zijn zo’n klein landje en we zijn
er trots op. Maar het heeft veel ongewenste
effecten op het milieu en landschap. Het is
eigenlijk van de bizarre. Hoezo moeten wij
de Chinese markt voeden?! Het is idioot,
dat gesleep met voedsel over de hele
wereld. Het is heel erg economie-gedreven.
We moeten teruggaan naar een gezonde
situatie, waarin duurzaamheidsdoelen
belangrijker zijn. Denk maar aan een soort
regionale ketens. Dus voedsel produceren
voor je eigen markt, met een deel export
eraan vast.
Dat we ons eigen voedsel ook niet overal
vandaan te hoeven te halen, zal betekenen
dat er een relatie ontstaat tussen de
samenleving en de landbouwsector. Die
hebben elkaar nu helemaal uit het oog
verloren: de Nederlandse maatschappij is de
relatie met boeren kwijtgeraakt. Dit moet
meer aangehaald worden, er is wederzijds
begrip voor belangen nodig. Boeren moeten
gewaardeerd worden, het zijn de hoeders
van het landschap.
Hoe komen we dichter bij dit
ideaalbeeld?
Het zou een mooi ideaalbeeld zijn om
stappen te zetten in een systeem van
agrarische collectieven, waarmee Alex
Datema bijvoorbeeld actief is. We moeten
hen in staat stellen om NIL op een goeie
manier te gaan vormgeven. Agrarische
collectieven zijn hele belangrijke groepen.
Dit moet als een duurzaam systeem in stand
gehouden houden, dus niet als een plannetje
voor drie jaar. Hier heeft de overheid, vaak
gezien als onbetrouwbaar, een grote rol in.
Agrarische collectieven vallen bovendien
vaak samen met historische landschappen.
Een heel mooi instrument dus om historische
landschappen te dienen! Per gebied moet je
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kernkwaliteiten benoemen. Elk collectief zou
dus ook een eigen landschapsdeskundige
of landschapscoördinator moeten hebben.
Dat zou mooi zijn. Wat kan het collectief
vervolgens vanuit de landbouw daaraan
bijdragen? Dit moet ondersteund worden
met geld en beleid.

Naam:		Hans Elerie
Werkzaam bij: dat was BOKD (Brede	Overleggroep
			Kleine Dorpen)
Functie: 		
Geograaf en auteur. Nu pensionado,
			
maar nog steeds onderzoeker
Datum interview:
20 april 2018
Datum accorderen:
7 juni 2018

We zijn nu in het Drentsche
Aa-gebied, een boeren
cultuurlandschap?
Ja, vroeger en nu. Je hebt de landbouw altijd
nodig om het landschap open en leesbaar
te houden, maar er zijn tussengebieden
of zijtakken, de beekdalen bijvoorbeeld,
waar je meer uit zou kunnen halen dan
dat er op dit moment gebeurd. Ook in
deze tussengebieden moet er toch een
boterham zitten? Momenteel worden de
flanken langzamerhand aangekocht door
Staatsbosbeheeer om de kwel te herstellen
en de inspoeling van fosfaten en nitraten
tegen te gaan. Veel beekdalen hebben nu
nog een te klein jasje van natuur; de overgang
van natuur en intensieve landbouw is nu te
absoluut, er zou een tussenzone moeten
komen die door boeren onder bepaalde
voorwaarden beheerd kunnen worden. Hier
liggen in het Drentsche Aa-gebied ook nog
kansen.
Hoe zorg je ervoor dat de
boeren deze aangekochte
gronden extensief
kunnen integreren in hun
bedrijfsvoering?
Dat moet je dat vanaf het begin economisch
benaderen. Er moet een synergie ontstaan
tussen Staatsbosbeheer en de boeren:
ecologisch volgens voorwaarden van
Staatsbosbeheer, maar rendabel voor
de boeren zodat ze het beheer kunnen
integreren in hun moderne bedrijfsvoering.
Een ‘ouderwets’ biologisch bedrijf, waar

je met dertig koeien tot één van de grote
jongens behoort, daar kun je niet van
leven, dat is niet realistisch. In het rapport
‘Natuurbeheer en biologisch-dynamische
landbouw in het stroomdallandschap
Drentsche
Aa’
staan
verschillende
bedrijfsvormen beschreven met een heldere
economische onderbouwing. Dit is werk uit
de jaren ’80, maar nu weer heel actueel.
De term natuurinclusieve
landbouw is ook actueel, maar
is dit niet een voorbeeld van
‘oude wijn in nieuwe zakken’?
In mijn proefschrift Weerbarstig land
van 1998 heb ik ook geschreven over
deze kwestie, vanuit cultuurhistorisch
perspectief. Wat mij voor ogen staat, is een
vorm van extensief grondgebruik die boeren
kunnen integreren in hun bedrijfsvoering.
De term natuurinclusief boeren zou als label
op een slimme manier vermarkt kunnen
worden. Op de aankoop van gronden voor
inclusief boeren zou een extra bonus moeten
komen. Nu zijn er boeren uit Brabant of
Gelderland die in het Nationaal Landschap
van de Drentsche Aa gronden aankopen
om hun mest op uit te rijden. Dat is water
naar zee dragen. Deze typisch Nederlandse
paradox zal eerst moeten worden opgelost.
Hoe dan?
Je zou volgens mij moeten beginnen in
een Nationaal Landschap, bijvoorbeeld
het Drentscha Aa-gebied. De Nationale
Landschappen krijgen de komende jaren
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weer aandacht, dus hier moet je naar kijken
en experimenteren.
Bijvoorbeeld zoals op de es in
Veele (Westerwolde)?
Ja, maar ik geloof niet dat dit uit kan, al die
kleine percelen. Dat is niet te doen. In Orvelte
is er een vergelijkbaar project geweest,
kleine verkaveling en die kleinschaligheid
op de es. Bovendien spelen de boeren
hier geen rol in. Het is te kleinschalig en
te nostalgisch, van mij mag het, maar het
past niet in het beleid voor natuurinclusief
boeren.
Gaat cultuurhistorie lastig
samen met landbouw?
Je moet gewoon accepteren dat het
landschap zich op een grotere schaal
heeft ontwikkeld. Dat is nu eenmaal zo.
Cultuurhistorisch beleid is belangrijk om de
verhalen in de Nederlandse landschappen te
houden. De recreatie- en toerismesector zijn
naast de landbouw belangrijke economische
trekkers geworden. Voor de leefbaarheid
van het platteland zeer belangrijk!
Kan natuurinclusieve
landbouw zich ook richten op
erfgoed?
Ik zou, als ik deze opdracht had, me richten
op de toekomstige Nationale Landschappen.
Mijn ervaring is dat beleid een golfbeweging
is. Na het Belvederebeleid hebben de
provincies en gemeeneten het beleid
overgenomen. Maar ik weet zeker dat er
weer een golf komt van grote aandacht voor
cultuurhistorie. Misschien via de Nationale
Landschappen of parken. Deze zouden zich
goed lenen voor experimenten, ook op het
terrein van natuurinclusief boeren.
Integraliteit, ook op het
gebied van erfgoed. Hoe kan
dat concreet bereikt worden
in bijvoorbeeld Middag
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Humsterland?
In de kleigebieden heb je oude rivierlopen,
dan kun je je richten op fietspaden er
langs. Er zijn wel mogelijkheden om
het erfgoed beter zichtbaar te maken.
Misschien zijn er gebieden met een bepaald
verkavelingspatroon waarvan je denkt: dat
zou nog wel beter zichtbaar kunnen.
Ook de integraliteit, maar ook de
wisselwerking
tussen
natuuren
cultuurfactoren moet niet vergeten worden.
Fysisch geografen hebben in de Drentsche
Aa het bekenstelsel onderzocht. Zij
menen alles te kunnen duiden op basis van
natuurlijke processen. Zij vergeten de rol
van de mens! Ik ben er bijvoorbeeld achter
gekomen dat men al in de Middeleeuwen de
beken opschoonden .
Hoe komt u daar achter?
Dat is archiefwerk: je moet heel veel
bronnenonderzoek doen. In het landrecht
uit de 15e eeuw en de willekeuren van de
boermarken stonden voorschriften voor het
beekonderhoud.
Is het maatwerk, moet je per
landschapstype kijken wat kan?
Ja, je kan ook constateren dat in
grootschalige landschappen modern en
grootschalig geboerd moet blijven worden.
Ik gebruik graag de term bedrijfsstijl.
Boeren werken in verschillende stijlen:
de ene biologische boer is de andere niet.
Dit moet je specificeren, die verschillende
bedrijfsstijlen. Naast biologische bedrijven
heb je ook boeren die hun bedrijfsstijl
hebben aangepast aan de beperkte
mogelijkheden van het cultuurlandschap.
In Flevoland zijn ze veel aan het pionieren
met biologische bedrijfsvormen. Dat zou
je ook moeten onderzoeken. De moderne
biologische landbouw heeft behoefte aan
een grote schaal. Je zou een interview

moeten hebben met een boer uit de polders,
en dan moeten vragen of zijn bedrijfsstijl
ook in een kleinschalig zandlandschap zou
passen, zou dat samen gaan?
Wat zijn kansen voor de relatie
erfgoed-natuurinclusieve
landbouw?
Daar zijn verschillende modellen voor
denk ik. Je moet altijd realistisch zijn:
Staatsbosbeheer zou bijvoorbeeld grond
kunnen verwerven, onder voorwaarde dat
een boer die het pacht alleen extensief
mag begrazen en zonder bemesting.
Het gebruik moet aansluiten op het
cultuurhistorisch patroon dat in dit soort
landschappen ten grondslag ligt. In de
Drentsche Aa is ook geëxperimenteerd
met houtwallenonderhoud door boeren.
Daaruit bleek dat dergelijk onderhoud
moeilijk is te combineren met de moderne
bedrijfsvoering.
Zijn er, ook in het Drentsche Aagebied, plekken waar landbouw
en natuur gescheiden moeten
zijn?
Nee, er is meestal sprake van een zekere
mate van verwevenheid.
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de natuurinclusieve zoektocht

