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‘Alle seinen
moeten op groen’
De Bollenstreek is ‘een van de grootste
assets’ van Nederland, aldus Koos Biesmeijer,
wetenschappelijk directeur van Naturalis.
Om dat zo te houden, moet er wel het nodige
gebeuren. Daar ligt niet alleen een opgave
voor de bollenkwekers in de streek. Om de
biodiversiteit in het gebied een impuls te
geven, is een bundeling van krachten nodig.
En een plan. Dat plan komt nu tot stand.
Biesmeijer vertelt ons er graag meer over.

Koos Biesmeijer

WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR
NATURALIS BIODIVERSITY CENTER
Koos Biesmeijer (1964) is ecoloog met een brede interesse in biodiversiteit. Naast zijn functie bij Naturalis is hij hoogleraar Natuurlijk
Kapitaal aan de Universiteit Leiden en vice-voorzitter van Natuurmonumenten. Biesmeijer houdt zich bezig met kennisontwikkeling
over Natuurlijk Kapitaal en de vertaling daarvan naar de praktijk.
In zijn onderzoek richt hij zijn aandacht vooral op biodiversiteit.
Biesmeijer werkte onder andere aan Cornell University (VS), Leeds
University (UK) en de Universiteit van Utrecht. Ook is hij betrokken
bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, gericht op een rijke natuur
en gezonde landbouw.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Koos Biesmeijer woont aan de rand van de Bollenstreek en
hij voelt zich betrokken bij ‘de fantastische natuur’ in dit
gebied. Die natuur staat echter onder druk, zeker zo lang de
kwaliteit van het oppervlaktewater niet voldoet aan de norm
van de Kaderrichtlijn Water. Mede vanuit zijn betrokkenheid
bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl), waarbij wetenschappers, natuurorganisaties,
boeren, banken en bedrijven samenwerken voor een rijke
natuur en gezonde landbouw, kwam Biesmeijer op het idee
om een project op te starten rond de verduurzaming van
De Bollentreek, met als centrale vraag: hoe kunnen we de
natuur inzetten voor onze toekomst?

Wat is er nodig om de natuur te kunnen inzetten voor onze
toekomst?
“De Verenigde Naties hebben een lijst met zeventien duurzaamheidsdoelen opgesteld. Die doelen zijn nauw verbonden
met elkaar. Alleen op basis van een sterke natuurlijke omgeving, denk aan biodiversiteit, schoon water en een goed
klimaat, kunnen we een gelijkwaardige, leefbare maatschappij
realiseren. Dat is de basis voor een duurzame kringloopeconomie. Natuur, maatschappij en economie hebben elkaar nodig.
Op dit moment zijn we nog ver van dat doel verwijderd. De seinen staan op rood en we moeten ze op groen zien te krijgen.”

Hoe pak je zoiets aan? Waar begin je dan?
“Vorig jaar zomer ben ik begonnen door met wat mensen
te gaan praten. Bijvoorbeeld met de Keukenhof, de pro-

vincie Zuid-Holland, de KAVB, de Rabobank Bollenstreek,
Greenport Zuid-Holland, Waterschap Rijnland, de Agrarische Natuurvereniging en drinkwaterbedrijf Dunea. We
hebben besproken hoe zij, vanuit hun eigen betrokkenheid
en belang, naar de situatie in de Bollenstreek kijken en wat
ervoor nodig is om een transitie naar een duurzamere streek
te maken. Daaruit bleek dat we dezelfde uitdagingen zien en
daarin met elkaar willen samenwerken.”

Wat willen jullie samen realiseren?
“We hebben een workshop georganiseerd om het antwoord
op die vraag helder te kunnen formuleren. In grote lijnen
gaat het om drie dingen: circulaire teelt, robuuste natuur en
een leefbare streek. Die zaken moeten op orde zijn om een
maatschappij voor de toekomst op te kunnen bouwen. Uit de
workshop bleek opnieuw dat iedereen uiteindelijk hetzelfde
wil. Waarom gebeurt het dan (nog) niet? Omdat er nog vragen zijn, kennis op sommige terreinen nog ontbreekt en het
een heel complex probleem is. Er zijn wel initiatieven, maar
veel dingen gebeuren naast elkaar. Met deze aanpak willen
we alle initiatieven aan elkaar verbinden.”

Iets realiseren kost altijd geld, waar komt dat vandaan?
“We hebben ACCEZ benaderd, een kennisprogramma van
de provincie Zuid-Holland, waarin ook VNO-NCW en de universiteiten uit deze provincie samenwerken en dat als doel
heeft de circulaire economie te versnellen. ACCEZ is bereid
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in de regio ook investeren. Dat bedrag kan een vliegwiel zijn
om verdere stappen te zetten.”

Dus er komt een plan. Hoe pak je dat aan?
“In de eerste bijeenkomst zijn we te werk gegaan volgens
de, toevallig ontstane, ‘bever-stekelvarken-vos’-methode. De
bever staat voor de bouwstenen: eerst bekijken we wat er
al is. Denk bijvoorbeeld aan het netwerk van de betrokken
partijen. Het stekelvarken staat voor knelpunten; waarom
zou het niet lukken, welke hobbels hebben we te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van kennis, regels, bestuur en geld?
De vos vertegenwoordigt het aspect innovatie: welke slimme
oplossingen kunnen we bedenken? Een van de onderwerpen
die voorbijkomen, is de weerbare bodem. Wat verstaan we
daaronder? Wat is daarvoor nodig? En hoe moet de kennis
die daarover is landen bij de juiste mensen? Een andere
vraag die we moeten beantwoorden is: welke structuur is er
nodig om deze samenwerking vorm te geven?”

Hoe krijg je partijen zover dat ze aanhaken en gaan meedoen?
“Door het project vanaf het begin echt samen te doen. We
bepalen met elkaar welke kennis nodig is, hoe we samenwerken en vooral wat het uiteindelijke doel is. Ook sluiten we aan
bij bestaande ambities. Oplossingen vinden die bijdragen aan
robuuste natuur, waar telers en andere bedrijven geld mee
kunnen verdienen en die passen bij de ambities van de streek,
is de grote uitdaging. Stel, er is een pakket maatregels waarvan we weten dat ze werken, dan kunnen telers zelf bepalen
hoe goed ze willen scoren op bijvoorbeeld biodiversiteit. Ik
stel me voor dat een hogere score kan leiden tot korting op
je waterschapsbelasting of op rentekorting bij de bank. De
Rabobank geeft rentekorting aan melkveehouders in Drenthe
die hoger scoren op de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij, terwijl Albert Heijn en anderen een iets hogere
prijs geven voor biodivers geproduceerde melk. Er moet iets te
halen zijn, want ondernemers zullen zich altijd afvragen wat
ze eraan verdienen. Terecht ook. Daarom is het ook zo belangrijk dat alle partijen meedenken en meedoen. Dat we kennis
bundelen. En dat we open zijn over de verschillende belangen
die spelen en ons niet verschuilen achter wet- en regelgeving.
We moeten anders kijken naar de situatie en anders denken.
Dat vraagt een nieuwe mindset. Met ideeën van nu kunnen
we de problemen voor de toekomst niet oplossen.”

Wat is de status op dit moment?
“We hebben met de financiële ondersteuning van ACCEZ een
akkoord voor de verdere uitwerking van een plan. Begin april
organiseren we een werksessie met de betrokken partijen om
daarmee een start te maken. In juni moet het plan klaar zijn,
in september willen we beginnen met de uitvoering daarvan.”

Wat moet de werksessie opleveren?
“Via de werksessie willen we komen tot een integraal plan
waarbij alle aspecten aan bod komen, van water- en landgebruik tot biodiversiteit en CO2. Het project ‘Bollenpolder
van de Toekomst’, dat draait om het toekomstbestendig
maken van het bollenlandschap, waarin Waterschap Rijnland het voortouw neemt, nemen we daarin ook mee. Maar
natuurlijk ook de visie op vitale teelt van de KAVB en de
plannen voor het Nationale Park Hollandse Duinen. Uiteindelijk hangt alles met elkaar samen en streven we naar
hetzelfde doel. We zetten een stip op de horizon, een soort
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‘Uiteindelijk hangt
alles met elkaar samen
en streven we naar
hetzelfde doel’

droombeeld, en denken vervolgens terug hoe we daar willen
komen. Zo ontstaat er een roadmap die als leidraad dient
voor de stappen die we gaan zetten. Ook moeten we bedenken hoe we dat met elkaar kunnen doen, in co-creatie. Wat
ervoor nodig is, wat de impact moet zijn, hoe we dat gaan
meten en terugkoppelen.”

Wat zou de ideale uitkomst zijn?
“Een bollenteelt waaraan de ondernemer geld verdient,
die zonder emissies is en bijdraagt aan de waarde van het
landschap, de kwaliteit van de natuur en het imago van de
streek. Dat is niet in een jaar gerealiseerd. Ik stel me voor
dat dit traject zeker een jaar of tien gaat duren.”

Welke rol zie je hierin weggelegd voor Naturalis?
“Wij brengen onze kennis in over biodiversiteit en de rol
ervan voor onze economie en maatschappij. Bovendien brengen we de partijen bij elkaar. Samen hebben we ook toegang
tot meerdere bronnen van financiering. Dat is nodig, want
het nieuwe systeem is zeker economisch rendabel, maar de
transitie ernaartoe moet wel gefinancierd worden.”

Als ik kweker ben en graag wil bijdragen aan deze samenwerking, wat moet ik dan doen?
“Dat kun je kenbaar maken via de KAVB, de belangenorganisatie voor kwekers. Of gewoon rechtstreeks aan mij, door te
mailen naar koos.biesmeijer@naturalis.nl. Daarnaast zal ik
er zelf ook veel op uit gaan om mensen te spreken en te horen wat er speelt om zo op te halen waar behoefte aan is.”
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