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Natuurinclusieve landbouw:
voor boeren, burgers en biodiversiteit
Anne van Doorn

Sinds de term natuurinclusieve landbouw
voor het eerst werd gebruikt in 2014, in de
natuurvisie van de toenmalige regering,
lijkt het erop dat natuurinclusieve landbouw een serieuze plek heeft veroverd in
de transitie naar duurzame landbouw. De
initiatieven en investeringen volgen elkaar
in rap tempo op: afgelopen herfst werd in
de noordelijke drie provincies een regiodeal natuurinclusieve landbouw gesloten
voor 10 miljoen euro. Ook de provincies
Noord Holland, Gelderland en NoordBrabant voeren actief beleid om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Verder
werd afgelopen januari een zogenaamde
Green Deal Natuurinclusieve landbouw in
het groene onderwijs gesloten. Hieraan
nemen 27 organisaties uit het hoger en
middelbare onderwijs deel, met als doel
om natuurinclusieve landbouw een vaste
plek binnen het curriculum van de opleidingen te geven. Tenslotte zijn terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten gestart met het
ondersteunen van boeren die grond bij
deze organisaties pachten en natuurinclusief willen worden. Deze initiatieven zijn in
lijn met de visie van minister Schouten op

Landbouw, Natuur en Voedsel en ook met
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De
ambities zijn vergelijkbaar: landbouw en
natuur moeten weer verbonden zijn, niet
tegen de natuur in maar met de natuur
mee boeren waardoor de biodiversiteit zich
weer kan herstellen.

Wat is natuurinclusieve landbouw nu
eigenlijk?
Dat klinkt prachtig, maar wat is natuurinclusieve landbouw nu eigenlijk? Is het
eigenlijk niet gewoon agrarisch natuurbeheer? Bij natuurinclusieve landbouw draait
de bedrijfsvoering om boeren met biodiversiteit, het is daarbij breder dan het agrarisch natuurbeheer. In essentie is bij een
natuurinclusief bedrijf de ecologie de basis
en daarbij is biodiversiteit een sleutelkenmerk: in ras en gewas, in soorten en
ecosystemen. Natuurinclusieve landbouw
betekent dat de natuur een deel van het
werk voor voedselproductie verzet. Dat
begint bij de functionele biodiversiteit: een
gezonde biodiverse bodem is de basis
onder een natuurinclusief bedrijf, door het
rijke bodemleven is de grond vruchtbaar en
productief. Ook bovengronds is diversiteit

belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van
randen met waardplanten voor natuurlijke
plaagbestrijders en bestuivers. Niet alleen
in de perceelsranden maar ook volvelds is
er plek voor biodiversiteit, bijvoorbeeld in
de vorm van kruidenrijk grasland of
strokenteelten in de akkerbouw, door
slimme combinaties van gewassen worden
teelten van nature robuuster. Doordat bij
natuurinclusieve landbouw de natuur een
deel van het werk doet, bijvoorbeeld
doordat het bodemleven de grond vruchtbaar houdt, omdat natuurlijke vijanden
plagen aanpakken en door kringlopen te
sluiten, is er minder gebruik nodig van
externe inputs, zoals kunstmest en
bestrijdingsmiddelen en daardoor zijn er
ook minder emissies naar de omgeving.
Hier ligt de relatie met kringlooplandbouw,
het begrip dat leidend is in de visie van de
minister: natuurinclusieve landbouw kun je
zien als een vorm van kringlooplandbouw,
maar waar bij kringlooplandbouw het accent
ligt op de stofkringlopen en bijvoorbeeld het
verwaarden van reststromen ligt bij
natuurinclusieve landbouw meer de nadruk
op biodiversiteit en zorg voor natuur en
landschap. Want natuurinclusieve landbouw
betekent ook gastvrij zijn voor flora en
fauna, die misschien niet direct functioneel
is voor voedselproductie, maar die wel van
belang is voor de biodiversiteit in het
landelijk gebied, bijvoorbeeld weidevogels
en landschapselementen.
Bij natuurinclusieve landbouw maakt dus
het benutten en het herstellen en beschermen van biodiversiteit echt onderdeel uit
van de bedrijfsvoering. Biodiversiteit echt
integreren in de bedrijfsvoering betekent
voor veel boeren een behoorlijke omslag,
maar dat hoeft niet in een keer, want de weg
naar natuurinclusief kan in laagdrempelige
stappen worden genomen. Een boer kan
bijvoorbeeld beginnen met het onderhouden van landschapselementen, het blijvend
grasland te behouden in plaats van te
vernieuwen en voor akkers niet-kerende
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grondbewerking toe te passen. Verdergaande maatregelen zijn dan bijvoorbeeld
het aanleggen van randen voor functionele
agro-biodiversiteit, het creëren van kruidenrijk grasland, het aanleggen van landschapselementen en strokenteelt. Vergaande
vormen van natuurinclusieve landbouw zijn
bijvoorbeeld voedselbossen en permacultuur. Deze vormen zijn nog niet wijdverspreid, maar staan steeds meer in de
belangstelling en er kan veel geleerd worden
van dat soort initiatieven.
Erisman (2017) onderscheidt een aantal
niveaus van natuurinclusieve landbouw en
deze bieden houvast bij het stapsgewijs
verder invulling geven aan een natuurinclusieve bedrijfsvoering.
Bij niveau nul wordt er alleen aan wettelijke verplichtingen voldaan. In de bedrijfsvoering is dan nog geen sprake van
natuurinclusiviteit. Op het eerste niveau
wordt aan agrarisch natuurbeheer mee
gedaan, of er worden maatregelen voor
specifieke soorten genomen door bijvoorbeeld te maaien met nestbeschermers. Zo
kan de biodiversiteit wel worden bevorderd maar is er geen sprake van een
structurele aanpassing van de bedrijfsvoering in de zin van natuurinclusiviteit.

Op het tweede niveau wordt er door
structurele aanpassing van de bedrijfsvoering beter gebruik gemaakt van biodiversiteit in en boven de grond (functionele
biodiversiteit), bijvoorbeeld bij plaagbestrijding en bodemvruchtbaarheid. Daarbij
horen onder andere optimalisering van
kringlopen op het bedrijf, meer ruimte
voor het natuurlijk gedrag van dieren,
maar ook het beheer van landschapselementen als ondersteuning voor de
functionele agrobiodiversiteit en maatregelen voor specifieke soorten. Op het
derde niveau is er sprake van een
natuurinclusief bedrijf, waarin het optimaal functioneert in en met de natuurlijke
omgeving. Kringlopen zijn geoptimaliseerd en de geteelde gewassen en gehouden veerassen passen bij de kenmerken
en (on)mogelijkheden van de omgeving.
Aanleg en onderhoud van landschapselementen en maatregelen voor specifieke
soorten zijn integraal onderdeel van de
bedrijfsvoering. Het bedrijf vormt één
systeem met het omliggende landschap
en met bedrijven in de buurt.
Van belang hierbij is te benadrukken dat
natuurinclusieve landbouw geen ‘nice to
have’ maar een ‘need to have’ is. De

124 | De Levende Natuur | jaargang 120 - nummer 4

klimaatverandering die steeds vaker
voelbaar wordt, denk aan de extreme
droogte van de zomer van 2018, vergroot
de noodzaak tot het creëren van vitale
veerkrachtige agro-ecosystemen. Agro-ecosystemen die tegen een stootje kunnen:
droogte, plensbuien, ziekten en plagen.
Biodiversiteit is daarbij essentieel (FAO,
2019) en op verschillende niveaus noodzakelijk: op genetisch niveau, op het niveau
van soorten en op het niveau van ecosystemen. Gelijktijdig met deze noodzaak tot
meer diversiteit zien we juist een groot
verlies aan biodiversiteit in het landelijk
gebied: in de grond, aan soorten en in het
landschap. De cijfers zijn bekend, boerenlandvogels meer dan gehalveerd in 20 jaar
tijd, vlinders en insecten vertonen gelijksoortige trends. In de periode 1990-2013 is
in het agrarisch gebied de omvang van de
populaties van diersoorten gemiddeld met
40% achteruitgegaan (CLO, 2018).
Het moge duidelijk zijn dat de combinatie
van deze twee trends: enerzijds de groter
wordende noodzaak voor diverse agro-ecosystemen en anderzijds juist het voortdurende verlies van biodiversiteit, verre van
duurzaam is. Dit maakt de urgentie voor
een transitie naar natuurinclusieve landbouw alleen maar duidelijker.

Een wenkend toekomstperspectief
Ook binnen de landbouwsector gaan
steeds meer stemmen op dat de weg van
productie maximalisatie en kostprijsverlaging een doodlopende is. Steeds meer
boeren kijken uit naar een ander, wenkend
toekomstperspectief. Een perspectief
waarin meer ruimte is: voor de natuur, voor
het boerenvakmanschap, en met ruimere
financiële: marges. Duidelijk is dat de
boeren een omslag naar natuurinclusieve
landbouw niet alleen kunnen realiseren,
daarvoor is de ruimte om een andere weg
in te slaan domweg te krap. Wat nu nodig
is, is dat belangrijke partners van boeren
hen hierbij ondersteunen. Dat zijn de
banken, de toeleveranciers, de waterschappen, overheden, coöperaties, de retail en
de consumenten. Al deze partijen moeten
er voor zorgen dat er ruimte komt voor
boeren om te gaan bewegen richting
natuurinclusief. Het is belangrijk dat er dan
wel eenduidigheid is in de gewenste
richting. Een systeem van gestapelde
beloning, zoals nu voorgesteld in het
Deltaplan Biodiversiteit kan uitkomst
bieden. Elke partij doet dan een duit in het
zakje in de vorm van bijvoorbeeld rentekorting, verhoging van de melkprijs of betaling
voor maatschappelijke dienst. De inspanningen kunnen worden bijgehouden aan de
hand van een aantal Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s). Dit zijn indicatoren
waarop de boer direct invloed heeft met
maatregelen en die ook cruciaal zijn voor
de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld het
aandeel kruidenrijk gras. Als alle partijen
een gelijksoortige set aan deze KPI’s
hanteren ontstaat er vanuit meerdere
kanten een eenduidige prikkel richting
natuurinclusief boeren.

Ook een belangrijke factor voor de omslag
naar natuurinclusieve landbouw kan het
Europese Gemeenschappelijke Landbouw
Beleid (GLB) worden. In 2020 wordt dit
beleid weer hervormd, en nog nooit zijn de
mogelijkheden zo groot geweest om
betalingen vanuit het GLB te richten op
natuurinclusieve landbouw. Lidstaten
krijgen van de Europese Commissie veel
ruimte om zelf invulling te geven aan het
beleid, bijvoorbeeld door te beslissen
hoeveel van het budget wordt gereserveerd
voor maatschappelijke prestaties zoals zorg
voor biodiversiteit en landschap via de
zogenaamde eco-regelingen. Zo zouden
kruidenrijke graslanden, landschapselementen, bodemmaatregelen en akkerranden
flink financieel ondersteund kunnen worden.
Hoe dit verder vorm gaat krijgen in Brussel
en in Nederland wordt de komende anderhalf jaar duidelijker. Vast staat dat minister
Schouten het GLB een belangrijk instrument
vindt in de transitie naar natuurinclusieve
landbouw en voornemens is een groter deel
van de directe betalingen aan te wenden
voor het belonen van maatschappelijke
prestaties. Hoeveel dat precies zal zijn en of
dat voldoende is om daadwerkelijk boeren
in beweging te krijgen is nog niet duidelijk.
Wat wel duidelijk is dat al veel boeren
natuurinclusieve landbouw in de praktijk
brengen. In dit nummer van De Levende
Natuur komen dan ook een aantal praktijkvoorbeelden aan bod:
In Brabant en Zeeland komt de patrijs weer
terug in het landschap door natuurinclusieve maatregelen waarbij het agrarisch
natuurbeheer ‘slechts’ een onderdeel is. De
andere onderdelen zoals een gevarieerd
teeltplan, niet-kerende grondbewerkingen

en minimaal bestrijdingsmiddelengebruik
zijn minstens zo belangrijk. Hoe natuurlijke plaagbestrijding en minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen
kan worden bereikt door strokenteelt laat
het artikel over de proeftuin agro-ecologie
zien. Verder vertellen een aantal melkveehouders hoe zij op hun melkveebedrijf de
omslag maken naar een bedrijfsmodel op
ecologische basis. Wat is hun motivatie,
profiteert de natuur wel voldoende, wat
moet er gebeuren om hun collega’s over de
streep te krijgen?
Ook het verhaal achter het succesvolle
weidevogelbeheer in de Ronde Hoep komt
aan bod. Nu werken ze aan hun eigen
zuivelcoöperatie Natuurzuivel Amstelland
waardoor ze weidevogelvriendelijke
producten uit de Ronde Hoep als zodanig
kunnen vermarkten. Hoe breed toepasbaar
is dit concept? En tenslotte duiken we in de
wereld van de bodembiodiversiteit.
Waarom is de huidige landbouw funest
voor bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit van de bodem? Waarom hebben
hogere trofische niveaus daar last van
(bijvoorbeeld bereikbaarheid wormen voor
weidevogels)? Waarom is dat ook een
probleem voor de boer zelf? Hoe kun je
bodembiodiversiteit stimuleren en waarom
maken niet meer boeren gebruik van deze
ecosysteemdienst?
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Foto 1 Overzichtsfoto van de bedrijfsmatige strokenteelt (zomertarwe, mais, gras-klaver) met kopakkers en overhoekjes.
Daarachter gelegen is de vogelakker aan de Stolpweg op Schouwen-Duiveland. (foto: Stichting Het Zeeuwse Landschap)

Van soortenbescherming naar
natuurinclusieve landbouw in
grootschalig Zeeuws akkerland
Chris Vreugdenhil & Chiel Jacobusse

Akkervogels, of iets breder omschreven, boerenlandvogels doen het bijzonder slecht in Nederland. Pogingen om het
tij te keren hebben tot nu toe nauwelijks resultaat. Aanleg van speciale akkerranden voor veldleeuweriken en patrijzen hebben tot op heden de trend niet kunnen keren. Een beperkt aantal initiatieven heeft wèl succes, maar daarvoor
is een flinke inzet van overheidssubsidies onontbeerlijk. Zo’n gesubsidieerd project is “PARTRIDGE” een Europees
samenwerkingsproject in vijf Europese landen om akkervogels, met de patrijs als flagshipsoort, via intensieve
inrichtingsmaatregelen nieuwe kansen te bieden. Dit artikel geeft inzicht in het gebiedsproces, waarin natuurbeheerders en agrariërs samen optrekken en in de eerste resultaten van het Zeeuwse demonstratiegebied op Schouwen-Duiveland, kortweg ‘Burghsluis’.
De maatregelen in het PARTRIDGE-project
gaan verder dan in het reguliere agrarische
natuurbeheer gebruikelijk is. Verbeterde en
elders bewezen effectieve maatregelen
omvatten het inzaaien van bloemenblokken, de aanleg van keverbanken, winterstoppel en het planten van plukjes struweel.
In totaal zijn er 10 demonstratie gebieden
in vijf landen (Engeland, Duitsland,
Schotland, België en Nederland) gekozen
van elk 500 hectare, waarin minimaal 7%
van de oppervlakte wordt aangewend voor
de hierboven genoemde maatregelen van
hoge kwaliteit. Het doel is om in de periode
2016-2020 te laten zien dat hierdoor de
biodiversiteit met 30% toeneemt.

Het PARTRIDGE project speelt ook in
Zeeland, maar daar is het ingebed in een
veel omvangrijker project dat een totaal
gebiedsproces omvat. Dit proces ‘Boeren
voor Akkervogels’ loopt vanaf 2014 en zal
ook na afloop van PARTRIDGE worden
voortgezet. Samen met boeren zijn we op
zoek naar meer ruimte voor biodiversiteit
via natuurinclusieve landbouw waarin
onder meer het herstel van boerenlandvogel-populaties wordt beoogd. We lichten er
hieronder een instrument en een experiment uit, die in dit gebied ontwikkeld zijn.
Het gaat om het inzetten van grond(eigendom) als instrument; het multiplier model.
En een experiment dat bestaat uit het

terugbrengen van kleinschaligheid, bedrijfsmatige strokenteelt ten behoeve van
boerenlandvogels. In Nederland worden
PARTRIDGE uitgevoerd door Vogelbescherming Nederland, Het Zeeuwse Landschap,
Landschapsbeheer Zeeland, Brabants
Landschap en enthousiaste boeren.
Het veiligstellen van de restpopulaties
boerenlandvogels is momenteel essentieel.
Alleen via het spoor van het agrarisch
natuurbeheer lijkt het echter op lange
termijn onhoudbaar om substantiële
populaties boerenlandvogels veilig te
stellen. De ambitie van Het Zeeuwse
Landschap gaat dan ook verder. Een
duurzaam behoud van gezonde populaties
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van boerenlandvogels is alleen mogelijk als
er binnen de toekomstige landbouw ook
ruimte voor boerenlandvogels ontstaat in
de vorm van natuurinclusieve landbouw.
Daaronder verstaan wij een duurzame
landbouw waarin zowel de boer als de
boerenlandnatuur goed gedijen.

Instrumentele componenten
Natuurinclusieve landbouw omvat instrumentele en inhoudelijke componenten. De
instrumentele component bestaat uit een
aanloopfase waarin boeren en natuurbeheerders leren om samen op te trekken en
oog te hebben voor elkaars belangen. In
projectgebied Burghsluis is begonnen met
het verkennen van alle mogelijke sporen
om allereerst tot beschermen en verbetering van de akkervogelstand te komen. In
het onderhavige gebied omvat dat onder
meer het project PARTRIDGE, het agrarisch natuurbeheer (ANLb), en het inzetten
van de eigen grondpositie (buiten Natuur
Netwerk Nederland) van Het Zeeuws
Landschap voor het zogenaamde multiplier
model. Dat laatste is een nieuw en in ieder
geval in dit gebied essentieel onderdeel van
de zoektocht naar duurzame, natuurinclusieve landbouw (kader 1).
Het begon met eenvoudige deals. Wie
landbouwgrond van Het Zeeuws Landschap wilde pachten, tegen marktconforme
prijs, kwam alleen in aanmerking als hij de
grond in het winterhalfjaar in (onbespoten;
zo werd al spoedig bepaald) stoppel zou

laten liggen en daar een oppervlakte
stoppel op eigen grond aan toe zou voegen
(fig. 2). Niet op basis van een dictaat, maar
in onderling overleg werd bepaald hoe dit
zou passen in de bedrijfsvoering van de
betreffende agrariër. Juist vanwege dat
laatste waren geen twee deals gelijk:
uitgangspunt was inpasbaarheid en
acceptatie bij de boer. Voor ons als natuurbeheerders vergde dat een flexibele, maar
wel zakelijke opstelling en een bereidheid
tot compromissen. Voor de boer werd de
pachtgrond van Het Zeeuwse Landschap in
feite ingezet als experimenteerruimte: de
boer kon hier een maatregel uitproberen en
die bij gebleken bruikbaarheid toepassen
op de eigen grond. Dat leidde tot een heel
scala aan maatregelen, van extra randen tot
onbespoten stoppels en het achterwege
laten van het gebruik van de meest
schadelijke pesticiden, de neonicotinoïden.
Uit de praktijk blijkt dat binnen de
bestaande pachtonderhandelingen ruimte
is om 10% van het gepachte oppervlakte
intensief te beheren voor boerenlandvogels
als een bijdrage in natura. Bijvoorbeeld een
bloemenblok of keverbank, zonder dat hier
een financiële vergoeding uit het agrarisch
natuurbeheer of anderszins tegenover
staat. Wanneer er minder pacht wordt
gevraagd kan er navenant meer tegenprestatie in natura verwacht worden. Het betere
bodembeheer wat hierbij hoort zal naar
verwachting zelfs de grondwaarde uiteindelijk verhogen.

Minder ingrijpende maatregelen binnen de
reguliere bedrijfsvoering, zoals het laten
overwinteren van stoppelland kwamen ook
voor. In dat geval werden echter grotere
oppervlakten afgesproken dan bij meer
ingrijpende maatregelen Populair gezegd
komt het erop neer dat de pachtprijs niet
tot op het bot wordt uit onderhandeld,
maar dat de aanwezige ruimte wordt
gebruikt ten gunste van akkervogels. In de
praktijk blijkt dat beide partijen dan extra
ruimte creëren voor een gedeeld doel; een
natuurrijk en duurzamer boerenland. Dat
laatste is een belangrijke constatering,
want het betekent dat de neuzen van
boeren en natuurbeschermers één kant op
staan. En dat is zonder twijfel één van de
grootste winstpunten van het project,
omdat het meer dan welke maatregel ook,
een basis legt voor een duurzaam behoud
van natuurwaarden op het boerenland.
Hiermee zijn zeker niet alle instrumentele
aspecten beschreven. Ogenschijnlijk
simpele zaken als keukentafelgesprekken,
bodemcursus, uitwisseling tussen ecologen en boeren en periodieke boerenoverleggen waar ervaringen en resultaten
worden uitgewisseld, spelen ook een
belangrijke rol.
Inhoudelijke componenten
Een erg belangrijke randvoorwaarde voor
een succesvol gebiedsproces is de aanwezigheid van bronpopulaties van de soorten
waar het project op gericht is. Binnen het
projectgebied Burghsluis waren die met
name te vinden in een extensief beheerd
biologisch bedrijf aan de oostkant van het
gebied waar zowel een goede broedvogelstand aanwezig was als flinke aantallen
overwinteraars die van de stoppels profiteerden. Dat beperkt zich niet tot soorten
als veldleeuwerik, gele kwikstaart en kievit,
maar het betreft ook predatoren als
ruigpootbuizerd, blauwe kiekendief,
torenvalk en velduil.
Een ander inhoudelijk aspect is de zorg
voor de bodem. Meer en meer dringt ook
in de reguliere landbouw het besef door dat
de huidige landbouwpraktijk leidt tot

Figuur 1. Locatie van het
demonstratiegebied
‘Burghsluis’ 500ha (westelijk)
en referentiegebied 500ha
(oostelijk) van PARTRIDGE
op SchouwenDuiveland.
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Figuur 2. Illustratie van verschillende niveaus waarin het multiplier model toegepast kan worden. Hoe lager de pacht,
hoe meer tegenprestaties in natura afgesproken worden en natuurwinst te verwachten is. Doordat tegenprestaties ook
op eigen grond van de boer genomen worden heeft het ook een ruimtelijk effect. Sleutels tot succes zijn het maatwerk op
bedrijfsniveau, delen van kennis en monitoringsresultaten.

Kader 1. Multiplier model
Het multiplier model is min of meer bij
toeval ontstaan. Het Zeeuwse Landschap
had in het gebied een oppervlakte
boerenland gekocht voor het realiseren
van een grootschalig project, waarbij
aquacultuur, moderne kustbescherming
en een mooi en natuurrijk landschap in
één concept gevat zouden worden. In
dezelfde tijd (ruim vijf jaar geleden)
speelde voor de boeren in de omgeving
de aankomende regelgeving omtrent de
Europese eisen voor de vergroening van
de bedrijfsvoering. Partijen vonden elkaar
in de deal dat boeren zouden zorgen voor
stoppelakkers in het winterhalfjaar in ruil
voor het gebruik van natuurhectares die
zij konden inzetten om te voldoen aan de
Europese vergroeningseisen. Het aquaproject verzandde in een planologisch
moeras en de vergroening werd compleet
uitgekleed. Maar wat bleef was de basis
die gelegd was voor het sluiten van deals
op basis van een kiem van wederzijds
vertrouwen en bereidheid tot samenwerking. Zo soft en abstract als het klinkt is
dat de sleutelfactor die aan de basis ligt
van het succes in het gebied ‘Burghsluis’.

uitputting van de bodem en achteruitgaande kwaliteit van de geteelde gewassen.
Zorg voor de bodem is een integraal
onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Om hiervoor ideeën op te doen en om
vertrouwd te worden met het fenomeen als
zodanig werd door Het Zeeuwse Landschap een cursus georganiseerd, waarbij
externe deskundigen boeren en natuurbeheerders inzichten bij brachten over een
zorgvuldig en duurzaam gebruik van de
bodem. Ook dat was behalve voor de
inhoud ook weer een uitgelezen proces om
elkaar beter te leren kennen en waarderen.

Strokenteelt voor boerenlandvogels
Met behulp van genoemde instrumenten
konden belangrijke inhoudelijke stappen
worden gezet. In het project was, naar
analogie van de succesvolle landelijke pilot,
een vogelakker aangelegd van ruim zes
hectare, gericht op Zeeuwse doelsoorten
patrijs en veldleeuwerik. De akker, onderdeel van agrarisch natuurbeheer, bestond
uit smalle stroken van ca. 30 meter met
verschillende teelten (zie foto op pagina
127). Het ging om niet of nauwelijks
oogstbare gewassen als een bloemenmengsel, laat ingezaaide zomergerst etc. De
kleinschaligheid die de akker terugbracht

was een inspiratiebron voor een belangrijke
nieuwe maatregel: strokenteelt voor boerenlandvogels op bedrijfsmatige basis.
Geïnspireerd door het fenomeen vogelakker werd een bedrijfsmatige variant
ontwikkeld. Dat gebeurde bij diverse
deelnemende agrariërs; maar één perceel
werd er uitgelicht als voorbeeldperceel. In
dit geval ging het om een akker van ruim
acht hectare. Stroken met gras-klaver en
iets later mais en zomertarwe werden
ingezaaid op een verpacht perceel (foto 1).
Het Louis Bolk Instituut werd ingeschakeld
om de financieel economische impact van
deze aanpak te monitoren en de ecologen
van Het Zeeuws Landschap volgden de
vestiging van broedvogels in de percelen.
Strokenteelt biedt voor de natuur een
aantal evidente voordelen:
• Op korte afstand van elkaar wordt een
diversiteit aan gewassen geteeld, waarbij
de gewassen voor de aanwezige vogels
op verschillende momenten van belang
zijn om te foerageren, te schuilen, te
broeden etc.
• Bij het machinaal bewerken van de
bodem, zaaien of oogsten is de afstand
die kuikens moeten afleggen naar een
aangrenzend gewas maximaal 15 meter.
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Dit biedt aanzienlijk betere overlevingskansen.
• Tussen twee gewassen bevindt zich altijd
een overgangszone. Zo’n gradiënt heeft
voor flora en fauna een eigen waarde.
• Samenvattend kan gesteld worden dat
met strokenteelt de kleinschaligheid van
het boerenland in meerdere of mindere
mate hersteld wordt.
Voor de landbouw is de strokenteelt prima
inpasbaar, omdat de werkbreedte van de
machines als uitgangspunt geldt en het
reguliere gewassen betreft. Maar er is ook
in landbouwkundig opzicht sprake van
voordelen:
• Omdat er in smalle stroken gewassen
geteeld worden kan de druk van ziekten
en parasieten kleiner zijn, wat kan leiden
tot minder noodzaak van middelengebruik (uiteraard ook voor de natuur een
voordeel). De meeste schadelijke
insecten zijn gewasgebonden; hun
natuurlijke vijanden niet.
• Nuttige fauna krijgt veel meer kans en
kan zorgen voor een hogere functionele
agrobiodiversiteit. Denk ook aan nuttige
insecten die overleven dankzij de
kleinschaligheid.
• Er is sprake van risicospreiding over
verschillende gewassen en juist in deze
tijd met zijn klimatologische uitschieters
kan dat een belangrijk voordeel zijn.

Resultaten
Door alle investeringen in tijd, grond en
samenwerking, zijn in de periode van 2014
tot nu mooie resultaten geboekt in de
samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties. Waar eerst maar één boer in het
gebied zich actief inzette voor boerenland-
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Gele kwikstaart

Perceel B (6,1ha)
territoria

Uit agro-economisch onderzoek uitgevoerd
door het Louis Bolk Instituut over het jaar
2018 blijkt dat de kosten van deze strokenteelt met aangepast beheer voor boerenlandvogels gemiddeld €150/ha aan kosten met
zich meebracht ten opzichte van monocultuur percelen. In het landbouwkundig meest
efficiënt ingerichte perceel, lange stroken en
gebruik van kopakkers waren deze kosten
maar €22/ha. Hierin is zowel meer of minder
opbrengst van de oogst meegenomen als de
extra tijdsinvestering die strokenteelt soms
kost. Ook de minderopbrengst van kopakkers, gebruik van ruige stalmest en niet
kunnen gebruiken van drijfmest door de
kleinschaligheid zijn hierin verrekend.

Ongemaaide ruigtehoek met struweel
Strokenteelt - Gras
Strokenteelt - Gras-klaver
Strokenteelt - Mais
Strokenteelt - Zomergerststoppel
Strokenteelt - Zomertarwestoppel
Strokenteelt - voederbiet

C

territoria

Daarbij past de kanttekening dat de
inventarisatie inspanning op de strokenteelt percelen intensiever is geweest dan in
de rest van het demonstratie- en referentiegebied wat tot geringe verschillen zou
kunnen leiden. Hierdoor zijn de dichtheden
niet één-op-één te vergelijken. De dichtheidsverschillen zijn echter te groot om ze
te verklaren door relatief kleine verschillen
in de methodiek.
In figuur 4 zijn de broedvogelterritoria
dichtheden vergeleken tussen de 444ha
agrarisch gebruik in het demonstratiegebied, 454ha agrarisch gebruik in het
referentie gebied zonder inrichting en de
22,8ha strokenteelt gelegen binnen het
demonstratiegebied. Van alle vijf de
doelsoorten voor de strokenteelt zijn de
dichtheden hoger dan in het omliggende
gebied met monoculturen. Gemiddeld over
deze soorten is de dichtheid in territoria/100ha ruim 4 maal hoger dan in het
omliggende gebied.

vogels, zijn nu alle tien boeren die actief
zijn in het gebied, betrokken bij het
verbeteren van de biodiversiteit.
Deze betrokkenheid is in eerste instantie
gestart door de grondpositie van Het
Zeeuwse Landschap en dus op een meer
zakelijke basis. Maar gaandeweg is er bij
veel boeren ook een meer intrinsieke
motivatie ontstaan om samen voor meer
biodiversiteit in een duurzame landbouw
te werken. Deze boeren zijn later dan ook
mee gaan doen met het agrarisch natuurbeheer of de maatregelen werden gefinancierd via PARTRIDGE. Ook boeren waar
verpachting van grond niet aan de orde is
zijn door de beweging in het gebied mee
gaan doen met deze vormen van agrarisch
natuurbeheer. Sleutelfactoren hiervoor zijn
het samen optrekken, delen van kennis,
regelmatig contact en een gebiedscoördinator die het proces trekt.
Naast een mooie nieuwe samenwerking en
hersteld vertrouwen tussen boeren en
natuurbeheerders, worden de eerste
ecologische effecten nu ook zichtbaar. Zo
zingt de veldleeuwerik weer boven stukken
waar dat vijf jaar geleden nog niet
gebeurde. En zijn de patrijzen sinds 2017
toegenomen van 4 naar 13 roepende
mannetjes.
Toegepast in gebieden waar populaties
boerenlandvogels aanwezig zijn lijkt deze
strokenmethode bijzonder aantrekkelijk te
zijn voor deze soorten. Tijdens de inventarisaties werden van vijf boerenlandvogels
territoria vastgesteld op deze akkers (fig.
3). De dichtheden op de strokenteeltpercelen waren aanzienlijk hoger dan gemiddeld
in het projectgebied van 500ha (waarvan
444ha agrarisch gebruik) is te verwachten.
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Figuur 3. Broedvogelterritoria in
22,8ha strokenteelt met ruimte voor
boerenlandvogels in 2018 in
projectgebied Burghsluis

Territoria per 100ha

Figuur 4. Broedvogelterritoria 2018 voor het
PARTRIDGE demonstratiegebied,
PARTRIDGE referentiegebied (zonder maatregelen) en de strokenteelt gelegen in het
demonstratiegebied.
Gele Kwikstaart

Graspieper
Demonstratie gebied (444ha)

In de komende jaren hopen we samen
verder de omslag naar natuurinclusieve
landbouw te maken. Eén van de mogelijke
bouwstenen hiervoor is de strokenteelt.

Toekomstperspectief
De resultaten van het project “Boeren voor
akkervogels” zijn inspirerend en veelbelovend. Maar het is een nieuwe ontwikkeling
waarover nog heel veel te leren valt, zowel
qua kansen als qua risico’s op mislukkingen. In 2019 gaan we door met het project
en wordt de bedrijfseconomische monitoring uitgebreid. Ook de ecologische
monitoring wordt geïntensiveerd, waarbij
met name aandacht zal worden besteed
aan de overleving van nesten en van jonge
akkervogels. Er zal ook worden geëxperimenteerd in andere gebieden, omdat ieder
gebied zijn eigen karakter heeft, waarbij
kansen, mogelijkheden en risico’s uiteenlopen. Maatwerk is het toverwoord voor een
succesvolle aanpak. Het Zeeuwse Landschap investeert daarbij in aankoop en
verwerving van agrarische gronden die ook
op lange termijn geen natuurbestemming
zullen krijgen. Voor de Stichting is dit een
veilige investering die niet alleen meer
rendeert dan spaargeld (waardevermeerdering van de grond; pachtopbrengsten),
maar ook nog eens grote natuurwinst
oplevert. Dit moet voor veel meer partijen
aantrekkelijk zijn. Te denken valt aan
kerken en maatschappelijke stichtingen,
landelijke- provinciale en gemeentelijke
overheden, maar ook voor investeringsmaatschappijen en beleggers liggen hier
mooie kansen. Nu al worden naast de
gronden van Het Zeeuwse landschap ook
tijdelijke ruilgronden van de Provincie
Zeeland ingezet voor het multiplier model.

Kiviet
Referentiegebied (444ha)

Scholekster

Veldleeuwerik

Strokenteelt

Nederland ligt vol met grond van eigenaren
die hun grond kunnen inzetten om boeren
en boerenlandvogels te helpen richting een
duurzame bedrijfsvoering met meetbaar
natuurresultaat.
Maar veel belangrijker is het investeren in
tijd, om de vertrouwensrelatie met de
agrarische sector verder uit te bouwen om
samen te werken aan het herstel van een
natuurrijk platteland. Hoe pril het akkervogelproject ‘Burghsluis’ ook is; het heeft
aangetoond dat die ambitie haalbaar is!

Summary
From species protection to nature inclusive agriculture in large scale arable land
in the Ducth province of Zeeland
During a five year farmland biodiversity project,
stakeholders in and around a 500 ha farmland
area cooperated in different ways to increase
farmland biodiversity. This was done by implementing international knowledge on farm landbird conservation through Interreg PARTRIDGE. Intensive measures like flowerblocks
and beetle banks were realised to safeguard
and increase biodiversity. Together with the
local absence of neonicotinoids, unsprayed
wintering stubbles and smaller parcel size, this
resulted in an local recolonization of skylarks
and increase in partridges. This area approach
was coordinated by a nature organisation owning farmland without a nature designation and
utilising this to cooperate with conventional
farmers. By giving farmers extra hectares, tailoured agreements could be made to implement measures and sustainable farming for
biodiversity throughout their whole farm. This
model is called the ‘multiplier effect’. This
instrument was used to start experiments that
focus mainly on bringing a small scale farming
landscape back in a way that it can be farmed

efficiently. This ‘strip farming for biodiversity’
has yielded in the first year more territories of
farmland birds like skylark, yellow wagtail, lapwing, meadow pipit and oystercatcher, then the
surrounding lands and the reference area.

Dankwoord
Een gebiedsproces op basis van vrijwilligheid
kan alleen plaatsvinden én natuurresultaat
opleveren door de geweldige rol van veel verschillende betrokken partijen. Maar boven alles
natuurlijk de boeren die durven. Durven iets
nieuws te proberen, durven samen met een
natuurbeheerder stappen te nemen, durven om
voorop te lopen. Bedankt voor jullie durf,
enthousiasme en mooie samenwerking. Daarnaast ook dank aan alle partijen die een lange
termijnproces durven te ondersteunen met
geld, kennis, contacten en/of maatregelen. Te
noemen zijn de Provincies Zeeland en
Noord-Brabant, de agrarische collectieven en
Agrarische natuurverenigingen, Vogelwerkgroepen, boerenjagers, Vogelbescherming Nederland, Nationale Postcode Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds en Interreg North Sea
Region.
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Foto 1. Grootschalige
toepassing strokenteelt
op biologisch
akkerbouwbedrijf
ERF b.v., Flevoland
(foto: ERF b.v.)

Biodiversiteit op de akker
door gewasdiversiteit
Wijnand Sukkel, Fogelina Cuperus en Dirk van Apeldoorn

De biodiversiteit in de akkerbouw is laag. De huidige monoculturen lijken meer
en meer ecologische woestijnen te worden. De introductie van meer gewasdiversiteit binnen percelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de duurzaamheid van de plantaardige productie. Dit hoeft niet ten
koste te gaan van productiviteit, gewaskwaliteit of het inkomen van de boer.

Het huidige beeld van de akkerbouw in de
westerse landbouw is die van grote velden
met één gewas die jaarlijks op de kop
gegooid (geploegd) worden. Voor de
gewassen wordt ieder jaar een pionierssituatie gecreëerd, waarbij het gewas zo weinig
mogelijk concurrentie ondervindt van
niet-productieve biodiversiteit, zoals onkruiden. Deze monoculturen in de ruimte
worden daarnaast zoveel mogelijk
beschermd tegen belagers en concurrenten
van het gewas door ze te doden met synthetische pesticiden. Bij teelt en oogst worden
verder steeds grotere en zwaardere machines
gebruikt die snel en met weinig arbeid het
gewas kunnen verzorgen en oogsten.
Dit productiesysteem heeft in de westerse
landbouw voor een overvloed aan goedkoop
voedsel gezorgd. De doelstelling van ‘nooit
meer honger’ van na de Tweede Wereldoorlog is gerealiseerd. De keerzijde van dit

productiesysteem is echter ook steeds meer
zichtbaar geworden. Teruggang van biodiversiteit, emissie en schade van meststoffen
en bestrijdingsmiddelen in het milieu, een
afnemende bodemkwaliteit en het opraken
van grondstoffen. De redenen voor een lage
biodiversiteit in de akkerbouw liggen in een
versnippering en onvoldoende habitat,
voedsel en schuilplaats voor veel soorten in
het veld. Daarnaast worden veel planten en
dieren in het veld gedood door de toepassing van pesticiden en intensieve grondbewerking. Ook hebben de emissies van
voedingsstoffen en pesticiden vanuit de
landouw negatieve effecten op de biodiversiteit in de ruimte buiten de landbouw.
Weliswaar kan de inrichting aan de randen
van de percelen nog een bijdrage leveren
aan biodiversiteit, maar met een perceelgrootte van veelal vijf hectare of (veel) groter
wordt slechts een relatief klein deel van deze
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potentie benut. Een belangrijke basis van de
algemene biodiversiteit ligt binnen de
percelen! Het gaat hier om de biodiversiteit
die gevormd wordt door de micro-, mesoen macrofauna, van bacteriën tot insecten.
Deze biodiversiteit, waarvan een enorme
hoeveelheid in de percelen kan leven, vormt
de basis van de gehele voedselpiramide.
We weten eigenlijk al lang dat de toepassing van monoculturen niet tot een
ecologisch optimaal productiesysteem
leidt. Sterker nog, er is een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de
aanname dat productiesystemen met een
hoge ruimtelijke gewasdiversiteit, een
hogere productie halen, een lagere ziektedruk hebben, efficiënter omgaan met
meststoffen en water en een hoge biodiversiteit op micro-, meso en macroniveau
leveren (Letourneau et al., 2011; Ratnadass
et al., 2012; Yu et al., 2016; Raseduzzamann & Steen Jensen, 2017). Ook blijkt dat
achterwege laten van intensieve grondbewerking leidt tot een hogere biodiversiteit
in en op de bodem (van Capelle et al.,
2012; D’Hose et al., 2018). Toch domineren
de grootschalige monoculturen, stijgende
kosten met gelijkblijvende marktprijzen
leidt tot een focus op efficiëntie, mechanisatie heeft hierop ingespeeld met grootschalige zware mechanisatie die arbeidefficiëntie verhogen maar grote velden
bevordert.

Gewasdiversiteit
De uitdaging is om op perceelsniveau de
toepassing van meer gewasdiversiteit en
minder intensieve grondbewerking te
combineren. Dit moet ook praktisch

Jaar

uitvoerbaar gemaakt worden met behoud
van inkomen voor de boer. Gewasdiversiteit kan toegepast worden in de tijd
(vruchtwisseling) en in de ruimte. Gewasdiversiteit kan op verschillende schaalniveaus ingepast worden. Er kunnen
bijvoorbeeld twee of meerdere gewassen
volledig worden gemengd. Praktijktoepassingen hiervan zijn: mengsels van granen
en vlinderbloemigen of mengsels van vele
soorten in zogenaamde groenbemesters.
Groenbemesters worden niet geoogst maar
staan meestal in winterperiodes op het
veld voor o.a. bodembescherming en
bodemverbetering. Gewassen kunnen
verder per rij afgewisseld worden of in
grotere oppervlakten. Ook kunnen éénjarige gewassen afgewisseld worden met
houtige gewassen, de zogenaamde
agroforestry. Allemaal mengvormen die in
potentie ecologische voordelen bieden ten
opzichte van monoculturen. Voor veel
mengvormen geldt echter dat de huidige
grootschalige mechanisatie hiervoor niet
geschikt is. Hierdoor kosten deze mengvormen vaak nog te veel arbeid. Nieuwe
vormen van mechanisatie moeten ontwikkeld worden om deze mengvormen
arbeidstechnisch mogelijk te maken.

Strokenteelt
Een speciale en veelbelovende mengvorm
is de zogenaamde strokenteelt. Dit omdat
deze voor een groot deel uitgevoerd kan
worden met de huidig beschikbare mechanisatie. Strokenteelt is een teeltsysteem
waarbij gewassen in afwisseling in lange
smalle stroken geteeld worden (foto 1). De
strookbreedte van een gewas kan hierbij
aangepast worden aan de werkbreedte van
de huidige machines, vaak eenheden van
1,5 meter. Goed functionerende strookbreedtes zijn bijvoorbeeld 3 of 6 meter. Dit
teeltsysteem combineert de voordelen van
een relatief lage arbeidsinzet met een, op
perceelsniveau, veel hogere gewasdiversiteit. In feite gaat het hier nog steeds om
monoculturen, maar deze zijn zeer lang en
smal met veel grensvlakken tussen
verschillende gewassen. Ook een minder
intensieve grondbewerking kan gemakkelijk
gecombineerd worden met de toepassing
van strokenteelt. Een andere toepassing
van strokenteelt met nog meer gewasdiversiteit is agroforestry, de combinatie van
houtige gewassen met eenjarige gewassen.
Strokenteelt wordt sinds 2010 in toenemende mate door Wageningen University
& Research onderzocht, getest en verbeterd. Ook de eerste praktiserende telers
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Fig. 1. Effect van strokenteelt op Phytophthora Infestans infectie. Gesloten bolletjes zijn gemiddelde
waarnemingen per observatieronde per blok. De infectiescore in de strook op de x-as is gekoppeld aan de
infectie in de grootschalige referentie op het zelfde tijdstip en blok. De dikke schuine lijn is de 1:1 op lijn
waarbij geen verschil is tussen grootschalige referentie en strokenteelt. Verbonden bolletjes zijn herhalingen over de tijd in het zelfde blok. Open kleine bolletjes zijn de minimale en maximale gevonden
besmetting binnen een blok in de strook (x-as) en de referentie (y-as).

proberen dit systeem al uit op hun bedrijf.
Agroforestry staat in Nederland nog wat
meer in de kinderschoenen: het onderzoek
hiernaar is onlangs gestart.
De eerste ervaringen met (eenjarige)
strokenteelt in Nederland zijn zeer positief.
Opbrengsten lijken gemiddeld minimaal
gelijk aan die van monoculturen, de ziektedruk is lager en de diversiteit aan insecten is
ongeveer twee tot vier keer zo hoog. Bij de
toepassing van strokenteelt op bv ERF, een
groot biologisch akkerbouwbedrijf, blijkt de
strokenteelt ook praktisch goed uitvoerbaar.
Er is maar een beperkte hoeveelheid extra
arbeid nodig ten opzichte van monoculturen.
Op bv ERF wordt gewerkt met strokenteelten
van 6, 12, 24 en 48 meter breed, waarin zes
gewassen naast elkaar worden geteeld. In
strokenteelt proeven in Wageningen en
Lelystad wordt gewerkt met strookbreedtes
van 3 meter, waarin wordt gewerkt met
gewaspaartjes. Een bewezen succespaartje is
grasklaver-aardappel, die elk jaar (vanaf
2010) resulteerde in een lagere schimmelbesmetting (Phytophthora infestans) dan
vergeleken met monocultuur van aardappels
(fig. 1). Zowel in de biologische als de
gangbare aardappelteelt is dit een verwoestende ziekte.
Een ander succespaartje is tarwe-erwt. In
een strokenteeltproef met diverse strook-

breedtes in 2017 zagen we significant
minder luizen in de stroken (geldend voor
alle strookbreedtes van 0.25, 0.5, 1.5, 3 en 6
meter) ten opzichte van monocultuur erwt
(fig. 2). Het leidde daarnaast tot significant
meer opbrengst, wanneer tarwe en erwt
opbrengst werd gecombineerd (de zogenaamde Land Equivalent Ratio). Ook waren
er meer natuurlijke vijanden aanwezig,
doch niet significant meer. Ook tarwe-kool
blijkt een succespaar (foto 2). In de
strokenteeltproeven in Wageningen en
Lelystad was een significant betere kwaliteit
kool verkregen in de strokenteelt dan in de
monocultuur (Stella et al., submitted). In
de tarwe stroken telen we naast tarwe ook
veldbonen, die nectar leveren voor veel
vliegende insecten. Doordat de tarwestroken groen zijn in het voorjaar, biedt dit al
vroeg in het seizoen habitat, resulterend
in robuuste populaties van natuurlijke
vijanden. Deze natuurlijke vijanden zijn
dan aanwezig voor de plagen die de
kool(kwaliteit) aantasten.

Biodiversiteit
Ook biodiversiteit vaart wel bij strokenteelt.
Uit tellingen van grondgebonden insecten
(loopkevers, duizendpoten, spinnen) in de
strokenteelten blijkt, dat insecten continu
van de ene strook naar de andere strook
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Fig. 2. Totaal aantal luizen (Acyrthosiphon pisum) in
erwtenstroken. Gemeten per strookbreedte (0.25, 0.5, 1.5, 3
en 6 meter en grootschalige monocultuur) per 40 gemeten
planten, gebaseerd op vijf waarnemingsmomenten (elke
zeven dagen vanaf 1 juli tot 27 juli 2017). Dataverzameling
en analyse door Rubben Dümmer (MSc WUR student).
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b.v., Almere. Dataverzameling en analyse door Bernard Osei
(MSc WUR student).
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migreren, op zoek naar voedsel of schuilplaats (nog ongepubliceerd). Aantallen
kevers en soortensamenstelling veranderen
in de smalle stroken, ten opzichte van
monocultuur (fig. 3, ongepubliceerd). De
monocultuur referent is in het geval van
deze proef 48 meter breed.

In het ontwerp van de strokenteelt wordt er
dan ook voor gezorgd dat het gewas in de
naastliggende strook niet tegelijk geoogst
hoeft te worden. Hierdoor blijft er een alternatieve schuilplaats en voedselbron op
loopafstand. Als vervolgens deze strook
ook geoogst moet worden, dan is er in de
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eerder geoogste strook alweer een groenbemester of ander gewas aanwezig dat
weer voedsel en schuilplaats biedt. Ook
wordt er zoveel mogelijk gewerkt met
groenbemesters in de winter, zodat voedsel
en schuilplaats ook in deze periode
aanwezig zijn.

Foto 2. Continue voedselaanbod, schuilgelegenheid en habitat met kool-tarwe/veldboonstroken
op Proeftuin Agroecologie en Technologie,
Lelystad, Flevoland (foto: Fogelina Cuperus).

Gereduceerde grondbewerking heeft
toekomst
Uit onderzoek aan gereduceerde grondbewerking blijkt een stevige toename van
bodembiodiversiteit en van zogenaamde
bodemkruipers (Briones & Schmidt, 2017;
D’Hose et al., 2018; De Graaff et al., 2019;
Patterson et al., 2019) ten opzichte van
geploegde teeltsystemen. De combinatie
van gewasdiversiteit en gereduceerde
grondbewerking is daarom perspectiefvol
voor een nog grotere bijdrage aan de
biodiversiteit in de akker.
De relatie van de toepassing van gewasdiversiteit en minder intensieve grondbewerking met de hoeveelheid en diversiteit van
hogere soorten als vogels en zoogdieren, is
nog nauwelijks onderzocht. Dit is een
uitdaging voor de komende jaren. In
februari 2019 is er een vierjarig onderzoeksproject gestart waarin Wageningen
University and Research | Open Teelten de
effecten van strokenteelt op biodiversiteit,
waaronder akkervogels en zoogdieren
nader gaat onderzoeken.
Ondanks de bemoedigende resultaten, is
er nog een weg te gaan, voordat dit soort
systemen gemeengoed worden in de
landbouwpraktijk. De dilemma’s voor
agrariërs die willen starten met strokenteelt
zijn uiteenlopend: praktijkuitdagingen op
het gebied van beregening tot oogstwerkzaamheden (in bepaalde gewassen) spelen
een rol. Daarnaast vraagt ook gewasbescherming om aandacht: hoe voer je
bespuitingen uit in stroken van 3 of 6
meter? Desondanks is er een groeiende
groep telers die verschillende vormen van
gewasdiversiteit in de ruimte toepast en
hiermee experimenteert. Hiermee zijn zij
de wegbereiders voor een bredere acceptatie van dit soort teeltsystemen.
Er zal op vele fronten tegelijk gewerkt
moeten worden. Kennis en ontwikkelingsvra-

gen liggen bijvoorbeeld bij welke gewassen
het beste combineren of welke rassen het
beste presteren in gemengde teeltsystemen.
Ook ligt er een grote uitdaging in de
landbouwmechanisatie. Hoe kan de mechanisatie de ecologie ondersteunen en
gewasdiverse teeltsystemen ook arbeidstechnisch beter mogelijk maken? Monoculturen
en ploegsystemen zijn honderden jaren
geoptimaliseerd: het kost tijd en veel
inspanning om met gewasdiverse (agro-ecologische) systemen hiermee te concurreren.
Kleine stapjes zijn echter al op korte termijn
haalbaar, zoals gereduceerde grondbewerking, een wat ruimere vruchtwisseling,
mengteelten van groenbemesters en
mengsels van gewassen die als veevoeder
(ruwvoeder) geoogst kunnen worden.
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Summary
Biodiversity in arable fields through crop diversity
Modern western agriculture in arable farming,
is done in increasingly large monocultures.
Their advantage is the low labour input and
costprice of the produce. However these
monocultures are ecological deserts. Research
shows that spatial crop diversity within farm
fields can give higher yields, a lower disease
pressure and a higher biodiversity. Combination of diverse cropping systems with reduced
tillage shows potentially further advantages for
biodiversity. Examples of these diverse cropping systems are strip cropping and agroforestry. Ongoing research in the Netherlands on
strip cropping in arable and vegetable crops
shows comparable yields, a lower pest and
disease pressure and a higher biodiversity
compared to monocultures. Testing and
improving on a practical organic farms shows
that strip cropping is practically feasible with a
limited additional labour input.
Ir. W. Sukkel, Ir. F. Cuperus en
Dr. D. van Apeldoorn
Wageningen University & Research
‘Open Teelten’
Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad
wijnand.sukkel@wur.nl
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Biologisch boeren:
andere visie, andere opbrengst,
andere bedrijfsvoering
Paul van Bodengraven

Biologisch boeren is aan een trage maar gestage opmars bezig. Wat beweegt boeren die de overstap maken naar een
biologische bedrijfsvoering? Hoe is het verdienmodel? En hoe kan de overstap naar een duurzame manier van produceren gestimuleerd worden? In gesprek met drie boeren die kozen voor een natuur-inclusieve manier van werken.
Het is een zonnige februari-dag en de
koeien van Matthijs de Haan struinen door
het veld. Waar op veel reguliere melkveebedrijven de koeien pas veel later in het
voorjaar de weidegang maken, kunnen de
dieren hier zelf beslissen of ze naar buiten
willen. ‘Ze komen vanzelf weer naar binnen
als het koud wordt’, stelt Matthijs de Haan,
eigenaar van Eco Boerderij De Haan in
Ingen (Gelderland). Ook dierenwelzijn past
in zijn visie op een meer duurzame manier
van boeren.

Minder productie, meer kwaliteit
Begin deze eeuw maakte Matthijs de Haan
met zijn bedrijf de overstap naar biologisch, vanuit de overtuiging dat hij op een
andere manier met de natuur wilde
omgaan dan in een traditioneel boerenbedrijf wordt gedaan. Zijn bedrijf werd in
2004 Skal-gecertificeerd (branchecertificering om producten biologisch te mogen
noemen). Zijn veestapel kromp hij in van
120 naar 45 koeien. Als ras koos hij voor
een andere soort: Guernsey-koeien, die
hoogwaardige A2-melk produceren; dat is
melk die beter verdragen wordt door
mensen met een lactose-intolerantie.
Opvallend is dat de koeien hier in Ingen
beduidend kleinere uiers hebben dan
‘reguliere’ koeien. ‘Dat klopt’, bevestigt
De Haan. ‘De koeien produceren ongeveer
de helft minder melk dan hun collega’s in
de reguliere melkveehouderij. Dat komt
doordat ze niet worden bijgevoerd met
allerlei krachtvoer dat de productie verder
moet opschroeven. Ze krijgen volstrekt
natuurlijke voeding, meest geteeld op
eigen land. Dat is niet alleen beter voor de
dieren, het levert ook een betere kwaliteit
en smaak van de melk op. De hogere prijs

voor biologische melk compenseert deels
de mindere productie.’
In zijn weiden gebruikt Matthijs de Haan
geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen
meer. Dat is beter voor de bodem en levert
een meer gevarieerde grasmat op die de
koeien lekkerder vinden. Op die manier
wordt de biodiversiteit vergroot. ‘Ik zie dat
het veld veel gevarieerder is geworden; veel
kruiden zijn ‘teruggekeerd’ en die trekken
ook weer meer insecten. Dat heeft op zijn
beurt weer invloed op de weidevogels, al
durf ik niet te beweren dat we nu meer
nesten hebben. Doordat bij ons de koeien
veel vaker buiten zijn, is er ook meer
onrust in het veld. Weidevogels gedijen bij
rust.’

Rentmeesterschap
Dat biologisch boeren een financiële
aderlating zou zijn, bestrijdt De Haan. ‘Je
kunt er prima van rondkomen. Je moet ook
zoeken naar een ander verdienmodel. Zo
hebben wij een winkeltje erbij met biologische producten. Jarenlang was schaalvergroting het antwoord in de landbouw om
meer producten tegen nog lagere prijzen te
leveren. Die race naar de bodem, daar wil
ik niet aan meedoen. Vanuit mijn eigen
overtuiging vind ik dat we als mens de
plicht hebben verantwoordelijk om te gaan
met het land en de dieren waarmee we werken. Noem het rentmeesterschap: zorg dat
er een toekomst is voor de natuur en dat
het mogelijk blijft te leven van wat het land
ons qua voedsel te bieden heeft. Een eerlijk
en goed product kost nu eenmaal geld.
Gelukkig begint er in de markt steeds meer
belangstelling te ontstaan voor duurzaam
geproduceerd voedsel. Het is de consument die uiteindelijk het verschil kan
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maken: zijn of haar inkopen bepalen wat er
in de winkel komt te liggen. Pas dan zullen
producten en retailers volgen. Maar als
boer wil ik daar niet op wachten. Ik heb
hier uit volle overtuiging voor gekozen. Dit
is wat bij mij past.’

Hoge kwaliteit voedsel en educatie
‘Ons doel is het ontwikkelen van een
landbouwsysteem dat volledig samenwerkt
met de natuur en opgaat in het karakter
van de omgeving. Een boerderij die een
hoge kwaliteit voedsel oplevert, economisch perspectief heeft en milieu-zuiverend werkt. Alles moet diervriendelijk zijn
en we willen geen chemische middelen
gebruiken om producties te verhogen. Dit
alles moet zich uiten in een tijdloos
systeem, een systeem wat over 1000 jaar
nog steeds zou functioneren, puur omdat
alle elementen op onze boerderij elkaar
aanvullen.’ Het zijn hoge ambities die te
vinden zijn op de website van Boer Bart in
Rotstergaast (Friesland). Eigenaar Bartele
Holtrop is een bevlogen man, die graag
vertelt over zijn wensen en plannen.
‘Mijn ouders hebben een traditioneel
melkveebedrijf en het was de bedoeling dat
ik zou gaan meewerken in het bedrijf. Maar
mijn ideeën en toekomstbeeld botsten te
vaak met de traditionele manier van
boeren. Ik wil graag met meer aandacht
voor de natuur werken, waarbij we ze niet
kapot maken, maar juist ondersteunen. De
natuur levert ons voedsel, daar moeten we
zuinig mee omgaan. De huidige grootschalige landbouw, met al zijn bestrijdingsmiddelen en meststoffen maakt de natuur
kapot, dat wil ik niet. Daarom ben ik voor
mezelf begonnen. Mijn bedrijf is een flinke
slag kleiner; minder koeien van een ander

menten van de toekomst. De verandering
moet gevoed worden door de overtuiging
van de consument.’

Consumenten stimuleren
Ook Jan Overesch van ECO-boerderij
Overesch ecologische landbouw (Overijssel) onderschrijft het belang van de consument die een belangrijke rol speelt in de
omslag naar meer biologisch. ‘De mensen
die bij ons in de winkel komen, of die onze
producten bij de biologische winkel of
slager halen, zijn mensen die kiezen vanuit
overtuiging. De gemiddelde consument
moet gestimuleerd worden om de overstap
te maken.’ Overesch ziet daarin een
belangrijke rol voor de overheid, bijvoorbeeld via voorlichting en informatie. Maar
ook fiscale maatregelen zouden een
stimulans kunnen zijn om het inkoopgedrag
te beïnvloeden. ‘En laten we de inkopers
van supermarkten niet vergeten’, vult hij
aan. ‘Die krijgen nu een prestatiebeloning:
hoe lager de prijs, hoe groter de bonus. Dat
helpt niet als je duurzaam geproduceerde
producten op de plank wilt krijgen.‘

Jan Overesch met zijn varkens (foto: Paul van Bodengraven)

ras. Wij hebben nu Jerseys. Wij laten de
koeien vroeg in het voorjaar naar buiten,
omdat het gras in het voorjaar het beste
gras is wat groeit. De koeien geven in het
voorjaar een kalf. Daarmee is de energiebehoefte van de melkgevende koe subliem
afgestemd op de kwaliteit van het gras.’
De mindere inkomsten kun je opvangen
doordat je enerzijds wat minder kosten
hebt aan mest, krachtvoer en vaccinaties.
Aan de andere kant is er ook de hogere
prijs voor biologische producten. Ook wij

ontwikkelen extra diensten om extra
inkomsten te genereren, maar wel overeenkomstig onze wens voor duurzame
initiatieven. Zo werken we nu aan het
concept speelboerderij. Ouders kunnen
hun kleine kinderen hier brengen. De
kleintjes leren van alles over het boerenbedrijf en de natuur. Geen opvang, maar
bedoeld als een educatief uitje. Als we de
maatschappij rijp willen maken voor
biologisch boeren en eten, dan moet je bij
de kleinsten beginnen. Dat zijn de consu-

Omschakelen
Ook Overesch komt uit een gezin waarin
traditioneel geboerd werd. ‘Ik wilde zelfs
helemaal niet op de boerderij werken: ik
koos voor een baan in de techniek. Mijn
broer heeft het bedrijf van onze ouders
overgenomen, maar raakte erop uitgekeken.
Toen hij besloot te stoppen, ging het bij mij
kriebelen. Aanvankelijk ben ik ook ‘ouderwets’ gestart, met een gemengd bedrijf:
aardappels, tarwe, mais en wat koeien,
varkens en kippen. Maar ik werd – ook
letterlijk – beroerd van al het gif dat op de
gewassen gespoten moest worden. Elke dag
barstende koppijn, plus de overtuiging dat
dit toch niet de bedoeling kon zijn. Ik ben
me gaan oriënteren op een meer natuurvriendelijke manier van boeren en ik ben in
1994 omgeschakeld naar een biologische
manier van boeren. In eerste instantie met
een andere manier van gewasteelt, later ook
met minder vee. Nu hebben we alleen nog
varkens en zoogkoeien.’
Een boer die omschakelt van regulier naar
biologisch krijgt te maken met een zogenaamde omschakelperiode. In de eerste
twee jaar mogen de producten die hij levert
niet het predicaat biologisch dragen,
omdat er nog allerlei bestrijdingsmiddelen
in de grond kunnen zitten. De iets hogere
prijs voor biologische producten loopt hij
dus mis, terwijl de opbrengst meestal wel
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terugloopt. ‘Voor sommige ondernemers is
dat een lastige periode’, weet Jan Overesch. ‘Ze moeten vaak steun krijgen van
de banken om zo’n overstap te maken; dat
lukt lang niet altijd.’

Betere markt voor biologisch
In 1994 was er nog geen grote afzetmarkt
voor biologische producten. Nu liggen er

Matthijs de Haan met zijn koeien
(foto: Gemeente Buren)

Boer Bart met zoon Sietze in de melkstal
(foto: Paul van Bodengraven)

Jan Overesch bij zijn landwinkel
(foto: Paul van Bodengraven)

biologische groenten in de supermarkt,
maar toen was het al heel wat als je een
stoffig biologisch winkeltje in een achterafstraat kon vinden. ‘We moesten op zoek
naar nieuwe afzetmarkten’, beaamt
Overesch. ‘Die hebben we gevonden in
Udea, de inkoopcombinatie van Ekoplaza.
Ons vlees verkopen we via De Groeneweg,
een keten van biologische slagers. Maar
het is een flinke zoektocht geweest om
daar terecht te komen.’
Anno 2019 is het makkelijker geworden om
de overstap naar biologisch boeren te
maken. ‘Banken denken meer mee met
bedrijven en er zijn adviseurs die helpen bij
de omschakeling. Die werken met rekenmodellen, waardoor je weet wat je kunt
verwachten. Dat advies is trouwens best
prijzig; de overheid zou dat kunnen subsidiëren.’ De stelling dat biologisch boeren
duurder is dan traditioneel, bestrijdt Jan
Overesch. ‘Je hebt wel minder opbrengst,
maar de prijs is hoger en je gebruikt bij de
teelt van gewassen geen bestrijdingsmiddelen. De varkens krijgen minder krachtvoer,
minder inentingen, dat bespaart allemaal
geld. Je gaat ook beter nadenken over de
voedselproductie op het bedrijf. Wij
proberen nu de varkens en koeien zoveel
mogelijk te voeren met eigen geteelde
producten, zodat je minder hoeft in te
kopen. We produceren energiezuiniger, dat
scheelt ook. De overstap naar duurzaam
produceren stimuleert je om te besparen.’

Bewust beter
De winkel en het bedrijf van Overesch in
Raalte zijn inmiddels een begrip in de wijde
omgeving. Mensen komen niet alleen voor
de inkoop van hun biologische vlees en
groenten en andere producten die in de
winkel te vinden zijn, maar ook om de
dieren te bekijken of voor een excursie
waarin ze leren over het boerenbedrijf.
Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel. ‘Ik
wil dat onze varkens het net zo goed
hebben als de hond’, aldus Jan Overesch.
‘Natuurlijk blijft het handelswaar, maar we
zorgen er wel voor dat ze het goed hebben
tijdens hun tijd hier. Meer ruimte, vrije
uitloop naar buiten, altijd toegang tot een
modderbad. De biggen houden hun
staarten, de dieren blijven langer bij ons
om hun gewicht te halen. Bij ons groeien
ze zo’n 730 gram per dag, op natuurlijk
voedsel. In de reguliere varkenshouderij is
dat soms wel een meer dan 1200 gram per
dag, met krachtvoer. Plofvarkens dus.’
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Stimuleren en overtuigen
Wat moet er gebeuren om meer boeren te
laten overstappen naar een meer duurzame manier van boeren? ‘Meer informatie
en ondersteuning’, zegt Jan Overesch.
‘Maar ook meer confrontatie uit eigen
gelederen: boeren die laten zien dat het
kan en die benadrukken dat het noodzakelijk is. Laten we wel zijn: de huidige manier
van grootschalige landbouw is een doodlopende straat, omdat de natuur eraan
onderdoor gaat. Zorg dat je zelf anticipeert
en vernieuwt, voordat de overheid gaat
saneren en dwingen.’ Boer Bart is het
daarmee eens: ‘Maak een keuze vanuit
eigen overtuiging en visie; kies met je hart
en verstand en blijf niet doorgaan met wat
je altijd al hebt gedaan. Het kan én moet
anders. Ook Matthijs de Haan denkt er zo
over: ‘deze manier van boeren is niet alleen
meer verantwoord, het biedt ook meer
mogelijkheden en vrijheid. Niet meer onder
het juk van de laagste prijs en een zo groot
mogelijke opbrengst. Kies voor kwaliteit en
eerlijkheid. Beter voor mens en dier, beter
voor de natuur. Zodat ook de generaties na
ons nog profijt kunnen hebben van wat de
natuur ons kan bieden. Overstappen naar
biologisch boeren is niet zo moeilijk als
soms gedacht wordt. Het gaat erom dat je
ervan overtuigd bent dat deze manier van
werken het beste is, voor jou en voor de
natuur. Volg je hart.’

Eco-boerderij De Haan
Soort bedrijf: Melkveebedrijf
Hectare: 60
Aantal dieren: 45 koeien
Biologisch sinds: 2004
www.ecoboerderij-dehaan.nl

Boer Bart
Soort bedrijf: Melkveebedrijf
Hectare: 44
Aantal dieren: 85 koeien
Biologisch sinds: 2010
www.boerbart.nl

Eco Boederij Overesch
Soort bedrijf: gemend (varkens, zoogkoeien,
akkerbouw, groenteteelt)
Hectare: 150
Aantal dieren: 115 zeugen, 800 vleesvarkens,
25 zoogkoeien
Biologisch sinds: 1994
www.overesch.nl

Is er toekomst voor de grutto? Foto: Mark Kuiper

Gras en Grutto:
ervaringen in Amstelland
Mark Kuiper

Een gezonde populatie weidevogels: enkele decennia geleden was dat vanzelfsprekend, nu lijkt het een wonder. In
een flink deel van het leefgebied van zo’n populatie is de waterstand hoog, groeit gras traag, wordt laat gemaaid en is
het grasland rijk aan kruiden, insecten en bodemdiertjes. Het gras wordt voldoende intensief gebruikt om verruiging
te voorkomen, maar niet zo intensief benut dat een maximale productie per hectare wordt nagestreefd. Predatoren,
nu zoveel algemener dan in de gloriedagen van de grutto, laten zich er niet onbeperkt gelden. Misschien nog een
wonder: zijn er mensen die hier een boterham verdienen? De Rondehoep en Bovenkerkerpolder ten zuiden van
Amsterdam laten zien dat wonderen nog bestaan.
In twee polders langs de Amstel ten zuiden
van Amsterdam, De Rondehoep en de
Bovenkerkerpolder, houden rond 300 paar
grutto’s goed stand (fig. 1 & 2). Dit is te
danken aan kernen met vochtige graslanden die zo worden beheerd dat de weidevogels er hun kuikens vliegvlug krijgen: matig
bemest, rijk aan voedsel voor zowel de
adulte vogels als de kuikens en rust tot de
reproductie is voltooid. Buiten die kernen
met ‘kuikenland’ bevindt zich regulier
gebruikt grasland, waar de boeren de kaas
op hun brood verdienen: een evenwicht
tussen economie en ecologie. De sleutel
tot het succes is ‘lerend beheren’: jaarlijks
monitoren van de weidevogels, proberen te
begrijpen welke factoren een rol spelen bij
het groot krijgen van de kuikens en waar
nodig aanpassing van het beheer.
In dit verhaal presenteren we de lessen die
de afgelopen jaren in dat proces werden
geleerd; nieuwe zullen ongetwijfeld volgen.

Lerend beheren
Door jaarlijks in april in kaart te brengen
waar grutto’s zich vestigen en eind mei
waar de alarmerende ouders met kuikens
lopen, wordt inzichtelijk waar vogels (geen)
succes hebben. Deze gegevens combineren we met informatie over het type
grasland - snelgroeiend Engels raaigras of
juist bloemrijk gras met een open structuur- en het beheer - beweiden, maaien,
bemesting. Die kaarten geven een vingerwijzing naar de factoren van succes en
falen en inspireren tot verbeterplannen.
Achteroverleunen zonder monitoring is
riskant. Je kunt er nooit op vertrouwen dat
hetzelfde blijven doen, goed blijft uitpakken.
De eerste tellingen in Amstelland, in 2005,
waren een schok. Er werden in die jaren veel
nesten beschermd bij de werkzaamheden
en met gespreid maaien zou er ruimte voor
kuikens moeten zijn, hoopten we. Maar

deze mooie plannen bleken niet te werken:
meer dan 70% van de grutto’s kreeg in 2005
geen kuikens vliegvlug (fig. 3).
Er werd een reservaat ingericht in het
centrum van de Rondehoep. De watermaatregelen waren erg fors: een deel van
de polder stond in de eerste paar winters
onder water. De watervogels vonden het
prachtig, maar het gras verdween en de
klassieke fout van het weidevogelreservaat
- verruiging - dreigde. Dat gevaar werd
bezworen: voordat de verruiging kon
toeslaan, werden de hoge waterstanden in
goed overleg tussen boeren en terreinbeheerder Landschap Noord-Holland wat
lager en korter ingesteld. De weide van de
weidevogel overleefde het net.
Rond 2010 maakt de overleving van de
kuikens duidelijk een sprong: dit is de
vrucht van verbeteringen in het beheer (fig.
4 & 5). Schommelingen lijken vooral het
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Fig. 1 (links) gruttogezinnen Bovenkerkerpolder eind mei 2017.
Fig. 2 (rechts) gruttogezinnen Rondehoep
eind mei 2017.
De gekleurde percelen hebben een vorm
van kuikenlandbeheer (rustperiode of
extensief weiden).
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gevolg van verschillende weersomstandigheden en de aanwezigheid van vossen.
In de naast de Ronde Hoep gelegen
Bovenkerkerpolder is geen reservaat. Het
model van de Ronde Hoep is daar gerealiseerd met behulp van de regelingen van
het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer
(Anlb). Inmiddels is op zo’n 100 hectare
het slootpeil hoger gezet, is de bemesting
teruggeschroefd en een rustperiode
ingesteld. Zo zijn de omstandigheden in
het voorjaar zodanig dat de kuikens een
optimale kans krijgen. Het Anlb blijft echter
met zijn looptijd van slechts zes jaar en
afhankelijkheid van vrijwillige deelname
een kwetsbare basis voor de vogels.
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Agrarische bedrijven wensen een planning
van dertig jaar of langer als er keuzes
worden gemaakt om te investeren. Het
Anlb levert die niet en biedt daarom
onvoldoende basis. Op termijn moet er
een structurele oplossing komen, met een
gezonde economische basis, om de
toekomst van de weidevogels in Nederland
veilig te stellen.
Het is in mijn ervaring niet mogelijk
adequaat beheer uit te voeren voor de
grutto zonder ieder jaar de vinger aan de
pols te houden en de resultaten met alle
betrokkenen te analyseren in de context
van de wijze waarop het land wordt
gebruikt. De tellingen zijn onontbeerlijk om

Bloemrijke weide op particuliere grond van een biologische veehouder in de Ronde Hoep
(foto: Mark Kuiper).
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het beheer tijdens het seizoen te verfijnen
(bijvoorbeeld ‘last minute’ beheer: percelen
met veel nesten niet maaien in het broedseizoen). Ieder jaar komen verrassende
feiten en vaak ook weer verrassende ideeën
naar voren. Vogels proberen zich te
vestigen in hoeken met nog onvoldoende
geschikt grasland, mijden een hoog
opgroeiend hakhoutbosje of missen water
in sloten met een te diep wegzakkend peil.
Jaarlijks zijn ingrijpende verbeteringen
(bomen verwijderen, slootpeil verhogen,
percelen plasdras zetten, kruidenrijkdom
verhogen door verschralen en doorzaaien
enz.) nodig om de resultaten gelijk te
houden. Stilstand is achteruitgang!

Predatie
Predatie is een toenemend en complex
probleem in de wereld van de weidevogels
- ook vanwege het indirecte effect op de
mensen. Wie ziet dat alle nesten zijn
geplunderd, volwassen grutto’s zijn
doodgebeten en het daaropvolgende
voorjaar tevergeefs wacht op de vogels,
moet sterk in zijn schoenen staan om door
te gaan.
In de jaren 70 en 80 konden kuikens nog
veilig over kale percelen wandelen; nu is
dat door de predatiedruk van de algemeen
geworden roofvogels haast niet mogelijk.
De invloed van vliegende predatoren is,
althans voor de grutto, wel in te perken:
grote groepen gruttogezinnen zijn in
grasland, waar de kuikens zich onzichtbaar
kunnen maken zolang er niet gemaaid
wordt, redelijk bestand tegen roofvogels.
Dat geldt al minder voor kievit en scholek-

N
ster, omdat de kuikens van deze vogels in
open gebied lopen en van bovenaf gemakkelijk te vinden zijn. Maar de vos die een
neus heeft voor eieren en broedende
vogels kan binnen enkele dagen een
volledige broedpopulatie laten verdwijnen.
Naïeve burgers die beweren dat alles de
schuld is van de boer en dat vossen geen
kwaad kunnen, gooien niet zelden olie op
het vuur van de wanhoop bij de boeren.
Een vossenraster, als het goed staat en
onderhouden wordt, geen sinecure, geeft
een oplossing op kleine schaal. Een echte
oplossing in een gebied van 1600 ha zal
het niet worden, want dat is veel te
kostbaar. We nemen de vos dus serieus. De
jagers worden met cameravallen en
nachtkijkers ondersteund bij het opsporen
van de burchten. Op strategische plaatsen
zijn kunstburchten geplaatst die functioneren als een vangkooi. Jaarlijks worden
tussen de twee en twintig vossen uit het
gebied gehaald. In 2019 is het eerste
vossenraster rondom een gruttokolonie
geplaatst. Als dit blijkt te werken, zullen de
komende jaren meer gruttokolonies op
deze manier worden beveiligd.
De marter is een nieuwkomer in ons
gebied waarvan we nog weinig hebben
gemerkt. In het oosten van het land is de
ervaring dat ook deze predator groot effect
kan hebben.

Lange termijn: het Amstelland-model
Ecologie en economie trekken elk een kant
uit, spanning is het gevolg. De overheid wil
de natuur beschermen en brengt daarmee
extra dynamiek in het veld. Die inspanning
is vooral kansrijk als het lukt een evenwicht
te vinden tussen de eisen van het bedrijf en
de natuur: weidevogels zijn immers
bedrijfscultuurvolgers.

Legenda
alarmerend gruttopaar

graslengte 26 mei 04
gras 10-20 cm
gras > 20 cm
gemaaid < 10 cm
gemaaid 10-20 cm
koe
schaap
afgeweid
vluchtheuvel

Fig. 3. De kaart met de gruttogezinnen in de Rondehoep eind mei 2005. Op de gele percelen met
gefaseerd maaien zijn geen gruttokuikens. Op de meeste groene percelen, nog ongemaaid, ook niet. De
grote groep rechts liep op percelen die net gemaaid waren, er stonden ‘vluchtstroken’ maar de toekomst
van de kuikens was duister. Linksboven ging het goed: deze percelen werden al jaren extensief gebruikt
door een boer van ver weg.
De les: gruttokuikens overleven niet gemakkelijk op hergroei van gemaaid gras en de ongemaaide
percelen met een zwaar gewas zijn onbruikbaar. We zagen duidelijk wat de gruttokuikens nodig hadden:
gras dat ijl en open is rond 1 juni!

Spanningsveld 1
• Biodiversiteit floreert als graslanden niet
tot het uiterste worden gebruikt.
• Boeren moeten hun grond intensief
gebruiken voor hun economische
bedrijfsvoering.
Spanningsveld 2
• Weidevogels hebben beheer door boeren
nodig.
• Boeren kunnen moeilijk hun bedrijfsvoering geheel baseren op weidevogelbeheer.
Spanningsveld 3
• Overheid en terreinbeheerders willen
zekerheid via regelgeving.
• Regels bemoeilijken het effectief reageren op de variatie in het weer en het slim
omgaan met ontwikkelingen in de
bedrijfsvoering.

Spanningsveld 4
• Biodiversiteit en bedrijfsplanning vragen
een langjarige aanpak.
• Overheid en terreinbeheerders kiezen
vaak voor kortdurende afspraken.

Het Amstelland-model
De gulden middenweg is denkbaar waar
boeren ‘hun economisch ding kunnen doen’
en daarnaast natuur realiseren. Dit kan door
in iedere polder dat deel dat op basis van
ecologische en economische factoren
daarvoor het meest geschikt is, een natuurkern te realiseren die bestaat uit vochtige en
kruidenrijke weiden in een open landschap.
Omringende veehouders beheren elk een
stuk van die natuurkern. Waar dat past,
wordt de natuurkern versterkt met aangrenzend extensief graslandbeheer. Alle beheer
staat onder regie van een coördinator. Het
resultaat is dat alle partijen naar ‘het gulden
midden’ bewegen: daar waar de grutto zich
thuis voelt.
Ecologie
Hoe goed weidevogelgrasland er uitziet, is
de afgelopen twintig jaar in grote lijnen wel
duidelijk geworden. Succes zit hem echter
niet in die grote lijnen, maar in het reageren op de details die bepalen wat in een
concreet geval werkt.

Hoog slootpeil, afgevlakte oevers en kruidenrijk grasland in de Bovenkerkerpolder (foto: Mark Kuiper).

De waterstand moet hoog zijn. Maar wat te
doen om een gebied natter te maken? Er
zijn vele mogelijkheden en wat op de ene
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Fig. 4. Aantal grutto’s met kuikens eind mei in beide polders en cumulatief. RH=Rondehoep; BKP=Bovenkerkerpolder.
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Een rijk bodemleven is alleen mogelijk als
de bodem niet te zuur wordt. Vaste mest is
gunstig voor het bodemleven en is met niet
al te hoge hoeveelheden goed te combineren met gras dat laat wordt gemaaid. Een
keuze voor extreem arme grond door
bemesting achterwege te laten, gaat op
termijn ten koste van de grutto die al te
schrale, onbemeste graslanden mijdt:
vermoedelijk is er weinig voedsel in de
bodem voor de adulte vogels, terwijl
kuikens wel naar dit soort vegetaties
trekken. Wellicht profiteert kemphaan of
watersnip. Dat zijn echter algemene
soorten op onze planeet, terwijl de paar
grutto’s afhankelijk zijn van onze polders.
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Fig. 5. Percentage van het aantal broedparen grutto’s dat eind mei met kuikens loopt (BTS=Bruto
Territoriaal Succes). Als richtlijn geldt dat het percentage op of boven de 60% moet liggen om een
stabiele populatie te bewerkstelligen.

plek succes brengt, veroorzaakt elders een
ramp. Populair bij voorstanders van het
grote gebaar is het verwijderen van de
bovenste, voedselrijke laag van de bodem.
Voordeel is dat je dan dichter bij het water
komt en in één klap de groeikracht van de
bodem vermindert. De risico’s zijn echter
groot. Menig gebied waar men, toen de
bulldozers en draglines werden ingeladen,
grutto’s en kieviten beloofde, dartelend
tussen orchideeën, is nu pitrus-met-gans.
Met het verlies van de toplaag kan de
draagkracht van de grond snel verloren
gaan en als er geen trekker kan rijden, is
het snel einde verhaal voor weide en
weidevogel. Het tijdelijk verhogen van het
slootpeil in het voorjaar, in combinatie met
een hoekje plasdras zetten, levert geen
risico op en het werkt als een magneet op
de vogels. Een stapje verder is het afvlakken van oevers en die zorgvuldig beheren
als gras-met-bloemen.

Variatie is een sleutelbegrip. Grutto’s
floreren als ze in het voorjaar van het ene
type biotoop kunnen overschakelen naar
het andere. Ondergelopen percelen zijn
favoriet bij aankomst na de trek. Op
percelen met wat meer grasgroei komen
gemakkelijk nesten. De kuikens zijn het
best af op schrale percelen vol bloemen en
insecten. Percelen die prima werken in een
nat of koud voorjaar, zijn slecht als het
warm en droog is en andersom. ‘Het
weidevogelgrasland’ bestaat niet. Een mix
van typen grasland werkt het best.
Uiteraard moeten weidevogelgebieden rust
kennen in de periode dat de nesten en
kuikens aanwezig zijn. Hek dicht van april
tot in juni is noodzakelijk!

De grasgroei op deze vochtige percelen
mag niet te snel gaan. Vertraging kan
bereikt worden door (vooral in het voorjaar) weinig te bemesten en daarbij te
kiezen voor ruige stalmest. Waar het gras
nog te snel groeit, kan voorweiden of extensief weiden uitstekende omstandigheden
voor de kuikens creëren.

Het gruttobiotoop is een juist midden
tussen te intensief en te extensief gebruik
van het land. Aan de ene kant is er het
risico van een op productie gericht beheer
dat leidt tot onvoldoende voedsel voor de
vogels en onvoldoende rust om de reproductie te voltooien. Aan de andere kant
leidt een te rigoureuze wending naar
verarming tot percelen die verruigen.

Dankzij het vocht is de vegetatie rijk aan
insecten en bodemdiertjes, tegelijk is een
open structuur niet minder belangrijk. De
ontwikkeling van gangbaar grasland met
dominantie van Engels raaigras naar
kuikenland is niet eenvoudig. Meerdere
jaren sterk de mestgift verlagen is een
eerste vereiste. In een al open en structuurrijke vegetatie kan de groei van de biodiversiteit worden versneld door het doorzaaien
met (gebiedseigen) kruiden. Is de grasgroei van Engels raaigras nog sterk, dan zal
dit niet lukken.

Maar dan zijn we er nog niet. Een geschikt
gruttobiotoop vereist een ruime maatvoering: een aaneengesloten gebied van
minimaal tientallen hectaren, liefst omgeven door grasland dat voor de broodnodige
openheid zorgt. In de Rondehoep ligt rond
1 juni een aangesloten blok van ongeveer
250 ha ‘kuikenland’ (fig. 6). In de Bovenkerkerpolder is dat circa 100 ha en ook hier
lukt het met ‘last minute’ beheer (afspraken op het laatste moment, omdat er
vogels met kuikens lopen) de verschillende
blokken te verbinden.
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Zonnepomp om slootpeilniveau op te zetten (foto: Mark Kuiper).

Economie
Geld speelt altijd een rol. Twee lessen die
wij hebben geleerd:
Combineer extensief en intensief gebruik
van het land op een slimme manier
Een melkveehouder die op al zijn land
‘zwaar’ beheer uitvoert (nat, lage productie,
laat maaien) is bij reguliere grondprijzen
snel failliet. Het is een harde en simpele
waarheid: je kunt van louter weidevogelbeheer geen verdienmodel maken. Het is
zowel voor de ecologische als de economische effectiviteit makkelijker om 100 of
meer hectare weidevogelbeheer uit te
voeren als dit bijvoorbeeld 25% van een polder betreft, waar de overige 75% intensief
gebruikt land is en waar vogels en boeren
hun ‘boterham’ halen, dan wanneer het een
gehele polder en/of heel bedrijf omvat. In
dat laatste geval dreigt in de ecologie verruiging en in de economie armoede.
Het ‘Amstelland-model’, waarbij circa 25 à
30% van het land dat het minst geschikt is
voor landbouwkundig gebruik (nat,
verafgelegen) gebruikt wordt voor natuur,
werkt soepel voor vogels en boeren en de
kosten blijven beheersbaar.

De markt?
In het Anlb kan een boer gecompenseerd
worden voor gederfde inkomsten; dat is
weinig stimulerend. Een ondernemer
maakt keuzes om inkomsten te genereren.
De vraag is: wil de consument betalen voor
de wijze waarop zijn voedsel wordt
geproduceerd?
In 2019 gaat een groot avontuur van start
in Amstelland. Twintig boeren hebben zich
verenigd in een zuivelcoöperatie die zuivel
onder de merknaam ‘Boeren van Amstel’

op de markt brengt. Dit streekproduct uit
de achtertuin van Amsterdam kan, naar we
hopen, een economische stimulans geven
aan het natuurbeheer in de regio. De melk
wordt ingekocht via Friesland Campina. De
boer merkt daarom in eerste instantie
niets: hij krijgt gewoon zijn melk vergoed
van zijn afnemer. Maar als er winst wordt
gemaakt, wordt die verdeeld op basis van
een puntensysteem met als rekeneenheid 1
punt = 1 ha vochtig kruidenrijk grasland dat
na 15 juni wordt gemaaid. De enige manier
om in de winst te delen, is dus door het
uitvoeren van weidevogelbeheer. De lessen
die we hier gaan leren, zijn hopelijk een
steun om ook in andere regio’s dergelijke
economische projecten op te zetten.

De lange adem
De hoge kosten voor grond zijn, vooral op
het moment van bedrijfsopvolging, een
obstakel om die als natuur te beheren. De
grond goedkoper maken door die een
natuurbestemming (weidevogelgrasland in
combinatie met jaarlijkse monitoring en
evaluatie) te geven kan ruimte geven. Veel
boeren staan huiverig tegenover zo’n
bestemmingswijziging. In Amstelland is in
2017 de Stichting Duurzaam Agrarisch
Natuurbeheer opgericht. De stichting
maakt geen kosten en heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt door particulieren
ondersteund om gronden te verwerven en
geeft die tegen zo gunstig mogelijke prijs
in gebruik bij de lokale boeren. Zo beschikken de boeren over goedkope hectares. De
boeren en de vogels krijgen een lange
horizon: hier blijft het beheer voor decennia of langer gericht op weidevogels en de
kosten voor het land zullen altijd minimaal
blijven. Via particulier natuurbeheer is een
dergelijke oplossing ook te realiseren.
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Fig. 6. Kuikenland voor weidevogels in de
Rondehoep. In de kern ligt een reservaat (felgroen)
van Landschap Noord-Holland met 160 ha.
kuikenland, daaromheen (lichtgroen) ligt nog rond
100 ha. kuikenland op het land van de boeren. Op
circa 200 ha. wordt het waterpeil hoog gezet voor
de vogels. Rond 25% van de polder valt onder
kuikenlandbeheer; elders worden zo nodig de
nesten beschermd.

Ik kom geregeld oudere heren tegen die
mijn inspanningen meewarig gadeslaan en
met wijde armgebaren de ondergang van
de weidevogels in Nederland voorspellen.
Ik ben geen profeet, draag zelfs geen
baard, maar ik geloof dat er een toekomst
voor de weidevogels mogelijk is, als we
blijven leren, samenwerken en handelen.
Wonderen zijn niet nodig, nuchter mensenwerk is voldoende.

Summary
Grass and grassland birds
In Amstelland populations of grassland
birds, including Black tailed Godwit, are
able to reproduce because the management
of the grass by the local farmers on 25% of
the area is focussed on the needs of the
birds. The combination of intensively used
land with a small part of grassland where
the birds rule turns out to be effective both
for the birds and for the incomes of the
farmers. This success depends on the
willingness of all participants to monitor
what is happening and when and where
necessary to adjust the management of the
grasslands to actual developments. The
economic aspects of this project are
supported by the development of a local
brand dairy products, ‘Boeren van Amstel’.

Dr. M. Kuiper
Oostermeerkade 6
1184 TV Ouderkerk a/d Amstel
mark@natuurbeleven.nl
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Rode regenwormen: sleutelspelers
voor boerenlandbiodiversiteit
Jeroen Onrust, Eddy Wymenga & Theunis Piersma

Niemand zal het belang van regenwormen voor een ecosysteem ontkennen. Ten eerste omdat ze een belangrijke rol
vervullen in de nutriëntencyclus en voor de bodemstructuur, maar ten tweede omdat ze ook voor andere organismen
de leefomstandigheden verbeteren of als voedselbron dienen. In het boerenland zijn het vooral de rode regenwormen
die deze functies vervullen. In het huidige reguliere boerenland staat deze groep wormen juist onder druk. Door de
omstandigheden voor rode regenwormen te verbeteren, kunnen andere soorten hier ook van profiteren.

Halverwege de vorige eeuw hadden de
Nederlandse agrarische graslanden een
hoge rijkdom aan allerlei soorten planten
en dieren (foto 1). Hoewel deze grotendeels voor de melkveehouderij gebruikte
gronden nog steeds een typisch graslandkarakter dragen - vrij weids en heel groen-,
is van die rijkdom tegenwoordig weinig
meer over. Grootschalige ruilverkavelingen
(later landinrichting genoemd) hebben het
landschap soms letterlijk binnenste buiten
gekeerd en ontdaan van zijn natuurlijke
karakter. Structurele waterpeilverlaging en
graslandvernieuwing (ploegen en inzaaien)
hebben kruidenrijke graslanden tot
monoculturen van Engels raaigras
gemaakt, die meerdere keren per jaar
gemaaid en bemest worden. Niet meer met
ruige stalmest, maar met kunst- en

drijfmest, waarvan de laatste in de bodem
wordt geïnjecteerd. Deze veranderingen
hebben een negatieve invloed gehad op
bijna elke soort in het graslandecosysteem,
resulterend in een sterke afname van de
onder- en bovengrondse biodiversiteit
(Tsiafouli et al., 2015; Donald et al., 2006).
In tegenstelling tot al die soorten die zijn
verdwenen of op het punt staan om te
verdwijnen uit het agrarische grasland,
lijken regenwormen de uitzondering op die
regel. De hoogste dichtheden aan regenwormen in Europa vinden we in Nederland
(Rutgers et al., 2016). Een steek met een
spade levert in een willekeurig grasland al
gauw een handvol regenwormen op. Op
het eerste gezicht lijkt het dus in het
gangbare boerenland met regenwormen
niet slecht te gaan. Aangezien regenwor-

men vanwege hun positieve bijdrage aan
bodemstructuur, nutriëntencyclus en
voedselbron voor andere organismen
beschouwd worden als ‘ecosysteemingenieurs’ (Blouin et al., 2013), zou dat dus
betekenen dat het wel goed zit.
Echter de ene regenworm is de andere niet.
In Nederland komen ongeveer 23 soorten
regenwormen voor. Daarvan zijn er zes die
in agrarische graslanden algemeen
voorkomend zouden kunnen zijn.
Foerageerecologie van regenwormen
Op basis van hun voedselecologie kunnen
regenwormen ingedeeld worden in twee
ecotypen: de detritivoren, die van grof
organisch materiaal leven, en de geofagen,
die van bodemdeeltjes en organische stof
leven (Curry & Schmidt, 2007). Aangezien

Foto 1. Een ecosysteem-gedreven agrarisch grasland
waar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de
ecosysteemdiensten die de vele plant- en diersoorten leveren. Foto: Jeroen Onrust.
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detritivore soorten over het algemeen
donker gepigmenteerd zijn en daardoor
roder van kleur dan geofage soorten,
noemen we detritivore soorten rode
wormen en geofage soorten grijze wormen.
De algemeenste rode worm in agrarische
graslanden is Lumbricus rubellus, die ook
wel Rode worm wordt genoemd, en de
algemeenste grijze worm is Aporrectodea
caliginosa, die ook wel Grauwe of Grijze
worm wordt genoemd (foto 2).
Het belangrijkste verschil tussen deze twee
ecotypen is het foerageergedrag. Rode
wormen staan aan het begin van de
nutriëntencyclus door dood, maar soms
ook levend, organisch materiaal aan het
oppervlak te verzamelen en dat vervolgens
de grond in te brengen. Daar wordt het
verder afgebroken en gekoloniseerd door
micro-organismen, waaronder in het begin
vooral schimmels (Aira et al., 2008). Juist
die schimmels zijn voor rode wormen een
belangrijk voedselcomponent. Pas wanneer
het organisch materiaal verder wordt
afgebroken en bacteriën het overnemen,
komt de grijze worm om de hoek kijken.
Voor dit ecotype zijn vooral de bacteriën
van belang als voedselbron. In het boerenland wordt organisch materiaal vooral
aangevoerd door strooisel van het gewas of
door dierlijke mest. Efficiënt landgebruik
zorgt er tegenwoordig voor dat er minder
strooisel beschikbaar is: minder verouderde vegetatie door vaker oogsten en
minder oogstresten door strakke percelen
met nauwelijks enig reliëf. Ook het type
dierlijke mest is veranderd door verandering in stalsystemen. Stonden de koeien
vroeger nog op stro en werd het mengsel
van stro met koeienmest (ruige stalmest)
na een tijdje composteren in de mestvaalt
bovengronds uitgereden, tegenwoordig
staan de meeste koeien in ligboxstallen op
roosters waar de dunne ontlasting en urine
doorheen sijpelt. Dit mengsel wordt
vervolgens als drijfmest geïnjecteerd in de
bodem of tussen het gras (foto 3).
In graslanden die alleen met drijfmest
worden bemest komen minder rode
wormen voor dan in graslanden waar ook
of alleen met ruige stalmest wordt bemest;
voor grijze wormen maakt het type van
bemesting niet uit (Onrust & Piersma,
2019). Dat werd ook geïllustreerd door
gecontroleerde lab-experimenten waarbij
jonge rode wormen het hardst groeiden op
een dieet van ruige stalmest, terwijl het
voor jonge grijze niet uitmaakt of ze van
ruige stalmest, drijfmest of stro als
controle moesten leven (Onrust &

Piersma, 2019). Rode wormen hebben dus
als voedsel vers organisch materiaal nodig.
In het huidige boerenland is dat nauwelijks
meer te vinden.
Naast deze ingrijpende verandering in de
bemesting van het agrarische grasland,
speelt ook bodemverstoring door ploegen
en scheuren een rol. Mestinjectie zorgt er
voor dat bacteriën komen en schimmels
verdwijnen (Wardle et al., 2004). De
bodemstructuur die wordt gevormd door
aan elkaar geplakte bodemdeeltjes (bodemaggregaten) gaat kapot bij verstoring
waardoor uiteindelijk ook het organische
stofgehalte en het waterbindend vermogen
van de bodem afnemen (Pulleman et al.,
2003). Op akkerland, waar een groot deel
van het jaar nauwelijks organisch materiaal
te vinden is en waar zeer regelmatig
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden,
komen daarom ook niet of nauwelijks rode
wormen voor De hoge dichtheden aan
regenwormen in Nederland worden dus
vooral gerepresenteerd door de bacterieetende grijze worm: de rode worm lijkt door
het intensieve gebruik uit het boerenland te
verdwijnen.
Het agrarisch grasland voedselweb
Net als grijze wormen verbeteren rode
wormen de bodemstructuur door hun
gegraaf door de bodem en het vormen van
bodemaggregaten. In het voedselweb van
een agrarisch grasland spelen echter vooral
de rode wormen een belangrijke rol. Zij
staan namelijk aan het begin van de
afbraakcyclus van mest en strooisel door
dat materiaal de bodem in te trekken, op te
eten en uit te poepen. Daarmee creëren ze
perfecte omstandigheden voor micro-organismen die er vervolgens voor zorgen dat
voedingsstoffen weer vrijkomen voor het
gras dat vervolgens gegeten kan worden
door de koe (Aira et al., 2008).
Door hun gedrag om het voedsel aan het
bodemoppervlak te verzamelen, stellen rode
wormen zich ook bloot aan allerlei predatoren. Ondanks dat ze wel enige pigmentatie
hebben, komen rode wormen alleen in het
donker naar het bodemoppervlak (foto 4).
Voor predatoren zoals vossen, dassen,
egels, uilen en kieviten zijn rode wormen
essentieel. Ze moeten daarbij niet alleen in
de bodem aanwezig zijn, maar vooral
hongerig zijn en zich daardoor naar het
bodemoppervlak begeven (Onrust &
Piersma, 2017).
Het huidige intensieve gebruik van graslanden heeft ook een negatief effect op
regenwormen en vooral de rode wormen.

Hoe dit doorspeelt in het hele voedselweb
van het agrarische grasland wordt geïllustreerd in figuur 1. Een voedselweb van een
ecosysteem is uiterst complex, figuur 1 is
daarom een versimpelde weergave waarbij
we een selectie van soorten laten zien die
representatief zijn voor de groep organismen die dezelfde functie vervullen.
De basis van een voedselweb van een
ecosysteem wordt gevormd door de
producenten, in graslandecosystemen de
vegetatie. Vanuit die basis splitst het
voedselweb zich op in een groen deel en
een bruin deel. Het groene voedselweb is
eigenlijk alles wat zich bovengronds
afspeelt. Elk deel van een plant kan anders
worden gebruikt door de eerste groep van
consumenten. Blad en stengels, bijvoorbeeld, worden gegeten door herbivoren
(bijv. koeien, ganzen, veldmuizen, sprinkhanen, hazen), zaden door zaadeters (bijv.
muizen, gorzen, hoenderachtigen) en
nectar door nectareters (bijv. bijen,
vlinders). Deze primaire consumenten worden vervolgens gegeten door een tweede
groep consumenten (bijv. insecteneters),
die op hun beurt worden gegeten door een
derde ‘laag’ van consumenten (bijv.
roofvogels). Met een hogere diversiteit aan
planten en vegetatiestructuur zijn er ook
meer niches die door andere trofische
niveaus kunnen worden bezet. Het bruine
voedselweb speelt zich grotendeels
ondergronds af en wordt voornamelijk
gevoed door dood organisch materiaal.
Ook hier is er eenzelfde structuur met
eerste groep consumenten (bijv. bacteriën,
schimmels, rode wormen), een tweede
groep consumenten (nematoden, protisten, mijten, grijze wormen) en topconsumenten in een derde groep (bijv. spinnen,
duizendpoten, mollen). Deze twee voedselwebben staan natuurlijk niet los van elkaar,
een consument uit het groene voedselweb
kan uiteraard ook een prooi uit het bruine
voedselweb eten (bijv. weidevogel die een
rode of grijze worm eet), en iedere plantengemeenschap heeft zijn eigen ondergrondse microflora (Wardle et al., 2004).

‘Ecosysteem-gedreven’ versus
‘input-gedreven’
In figuur 1 zijn twee systemen naast elkaar
gezet, een ecosysteem-gedreven melkveehouderij en een input-gedreven melkveehouderij, tegenwoordig de meest gangbare
bedrijfsvorm. In het ecosysteem-gedreven
melkveebedrijf worden natuurlijke processen benut die bijdragen aan een goed
ontwikkeld bodemecosysteem waarbij de
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ecosysteem-gedreven melkveehouderij

input-gedreven melkveehouderij

Figuur 1. Schematische weergave van hoe een
voedselweb er op twee melkveebedrijven uit zou
kunnen zien. Op het input-gedreven bedrijf wordt
met behulp van technologische en chemische
middelen gestreefd naar maximale opbrengst. Op
het ecosysteem-gedreven bedrijf wordt gewerkt
met de ecosysteemdiensten die een gezond
ecosysteem levert. Voor verdere uitleg zie tekst.
Voor de duidelijkheid zijn twee uiterste situaties
uitgewerkt, in de praktijk kunnen bedrijven hier
ook tussen zitten.

capaciteit van de bodem als een dynamisch
levend systeem functioneert en daarmee
allerlei ecosysteem diensten levert (o.a.
levering van nutriënten, ziektewering en
opbouw bodemstructuur; Brussaard, 1997).
Een goed ontwikkeld bodemecosysteem is
ook beter in staat om langdurige droogte op
te vangen en natte perioden te doorstaan.
Op het input-gedreven melkveebedrijf
worden natuurlijke processen vervangen
door technologische middelen en wordt de
bodem als substraat gebruikt, en is
aanvoer (input) van kunstmest en krachtvoer nodig om het bedrijf draaiende te houden (Smit, 2018). Er wordt hier gestreefd
naar maximale opbrengst van enkele
eiwitrijke grassoorten, veelal uitgeteelde

vormen van Engels raaigras. Om er voor te
zorgen dat het bij die enkele snelgroeiende
grassoorten blijft, wordt er stevig bemest,
het grondwaterpeil laag gehouden en wordt
het grasland periodiek gescheurd en
opnieuw ingezaaid, veelal voorafgegaan
met het doodspuiten van de zode door
bestrijdingsmiddelen. Het grasland wordt
meerdere keren per jaar bemest met
drijf- en kunstmest, en eveneens meerdere
keren gemaaid om vervolgens ingekuild te
worden en later samen met krachtvoer
gevoerd te worden aan de koeien in de stal.
Deze twee systemen kunnen er op het
eerste gezicht hetzelfde uitzien, maar het
voedselweb en vooral het functioneren
ervan, waaronder de snelheid van de
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nutriëntencyclus, is totaal
anders. De variatie aan plantensoorten in het kruidenrijk
grasland van een ecosysteem-gedreven melkveebedrijf creëert verschillende
niches en voedselbronnen
die andere soorten kunnen
gebruiken. Een diverse groep
aan primaire consumenten
kan vervolgens gegeten
worden door diverse secundaire consumenten etc. Het
bodemvoedselweb profiteert
hier ook van. Rode wormen zijn
gebaat bij strooisel en ruige
stalmest. Door hun gedrag om dat

de grond in te trekken en in kleine stukjes
af te breken versnellen ze de afbraak en
faciliteren ze hiermee andere bodemorganismen en uiteindelijk de opbouw van
organische stof. Micro-organismen
gebruiken op hun beurt de organische stof
als voedselbron waarbij door mineralisatie
nutriënten vrijkomen en beschikbaar
worden voor de plant. Echter een deel van
de organische stof wordt vastgelegd in
moeilijk afbreekbaar verbindingen, ook wel
humus genoemd. Dit proces van humificatie zorgt er niet alleen voor dat de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur
verbetert wordt, maar er wordt daarbij ook
koolstof vastgelegd (Lal, 2004). Dat is een
belangrijk gegeven met het oog op bodemvorming en het beperken van uitstoot van
broeikasgassen in verband met klimaatverandering.
Op het input-gedreven melkveebedrijf
wordt de natuurlijke vorm van bemesting
door het afbreken van organisch materiaal
door het bodemleven vervangen door het
gebruik van drijf- en kunstmest. De
drijfmest zorgt ervoor dat de rode wormen
verdwijnen en daarmee verdwijnt dus een
belangrijke sleutelspeler uit de natuurlijke
nutriëntencyclus. Kunstmest voedt alleen
de plant en zet het bodemleven buitenspel.
Kort door de bocht, houden we uiteindelijk
slechts een systeem over dat draait op
bacteriën en de continue input van
nutriënten, een systeem waar alleen grijze

wormen nog goed gedijen.
Naast het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat in grasland voornamelijk bij
graslandvernieuwing wordt toegepast,
nemen ook door hogere mestgiften de
diversiteit en de aantallen insecten af.
Vooral grotere insecten worden zeldzaam,
waarschijnlijk doordat ze hun levenscyclus
van larve tot imago niet meer kunnen
vervullen omdat het habitat van de larve
(de bodem of een mestflat) niet meer
geschikt of aanwezig is. Ook neemt
macrofauna in de bodem (regenwormen,
potwormen en aaltjes) sterker af dan de
microfauna (protisten, schimmels, bacteriën etc.) (Wardle, 1995). Dit heeft grote
gevolgen voor het hele voedselweb omdat
hogere trofische niveaus daardoor harder
moeten werken om genoeg voedsel binnen
te krijgen. Dat probleem wordt nog eens
versterkt wanneer de bodem ook sneller
uitdroogt en bodemfauna helemaal niet
meer bereikbaar is. Het verhogen van het
grondwaterpeil in intensief gebruikte
graslanden om dit probleem aan te pakken,
heeft niet altijd het gewenste effect doordat
de toplaag dermate verstoord is dat het
zijn natuurlijke waterbindend vermogen is
kwijtgeraakt (Onrust et al., 2019). Wanneer
de toplaag uitdroogt zijn regenwormen niet
meer actief en kan een weidevogel ook niet
meer in de grond prikken op zoek naar
regenwormen.
In het voedselweb van een input-gedreven
melkveehouderij overleven slechts de
soorten die profiteren van eiwitrijk gras (o.a.
ganzen) of die generalisten zijn en zich
gemakkelijk kunnen aanpassen (o.a.
kraaien, vossen). Wat de vogels betreft
worden in die situatie benthivore
soorten (vooral wormen-eters) in
het ecosysteem vervangen
door herbivore soorten: van
een rijke weidevogelgemeenschap naar een
graslandsysteem dat
gedomineerd wordt door
ganzen, en in sommige
jaren veldmuizen.
Tegelijkertijd zijn na het
stoppen van jaren van

Foto 2. Een typische grijze
worm Aporrectodea caliginosa
(boven) en een rode worm
Lumbricus rubellus.
Foto: Jeroen Onrust.

vervolging en vergiftiging
de meeste soorten
aaseters en predatoren
sterk in aantal toegenomen. Voor veel van deze
predatoren, waaronder vossen en
dassen, zijn rode
wormen een belangrijk
deel van hun dieet. Wanneer er minder rode
wormen beschikbaar zijn zullen generalistische predatoren jagen op prooien die wel
beschikbaar zijn, en in het voorjaar zijn dat
in de weidevogelreservaten nog steeds de
eieren en kuikens van, en zelfs de op het
nest zittende volwassen, weidevogels.

De belangrijkste boerenknecht moet weer
aan het werk
De hoge dichtheden aan regenwormen in
de Nederlandse graslanden maskeren de
deplorabele staat van het voedselweb van
die graslanden aangezien dit merendeels
graslanden van input-gedreven melkveebedrijven zijn met voornamelijk nog grijze
wormen. De input, in termen van energie,
die nodig is om dit grasland draaiende te
houden is vele malen hoger dan de output
(Smit, 2018). De cruciale rol die rode
wormen spelen in het voedselweb, niet
alleen als voedselbron, maar ook als
bouwer van het bodemecosysteem, wordt
in het ecosysteem-gedreven grasland juist
gebruikt waardoor er minder input nodig is.
De positieve bijdrage van regenwormen op
de productiviteit van planten is inderdaad
hoger, wanneer er minder kunstmest en
meer dood grof organisch materiaal
beschikbaar is (van Groenigen et al., 2014).
Minimale bodemberoering en gebruik van
organische mest met een hoog koolstofgehalte, kan het begin zijn van een zelfversterkend systeem waarvan rode wormen zullen
profiteren. Daardoor profiteren uiteindelijk
ook andere organismen doordat de
bodemstructuur verbetert, organisch
stofgehalte toeneemt en daarmee het
bodemvochtgehalte waardoor rode wormen
actief blijven én beschikbaar voor hogere
trofische niveaus. Naast dat dit de boerenlandbiodiversiteit bevordert, zal ook de
boer hiervan profiteren omdat een gezonde
bodem een hogere nutriënten leverend
vermogen heeft en resistenter tegen ziektes
en droogte is (Brussaard, 1997). De boer
hoeft dan minder te vertrouwen op kunstmest en bestrijdingsmiddelen en meer
vertrouwen op de kracht van zijn belangrijkste knecht, de rode worm.
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Foto 4. Een nachtelijk foeragerende rode worm. Met zijn staart verankerd in zijn holletje, zoekt hij naar
grof organisch materiaal dat vervolgens de bodem in wordt getrokken om verder afgebroken te worden.
Foto: Jeroen Onrust.
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Red earthworms: key players for farmland
biodiversity
Farmland biodiversity is under threat, most
species cannot cope with agricultural intensification. Contrary, earthworms seem to
do well, with high abundances in
intensively managed dairy farmland.
However, a species specific
approach reveals that a particular
group of earthworms, the red
earthworms (also called detritivores), are harmed by intensive
farming. This group of earthworms feed on organic material
at the soil surface, or they pull it
down into their burrows. By doing
so, they play an important role in
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Foto 3. Links wordt ruige stalmest uitgestrooid,
rechts wordt drijfmest geïnjecteerd.
Foto: Jeroen Onrust.

the food web dynamics of the farmland ecosystem: they accelerate the nutrient cycling,
they facilitate the feeding and living conditions for other soil biota, and they are an
important prey for visually hunting predators.
Using coarse organic material as a manure,
e.g. farmyard manure instead of slurry or artificial fertilizers, and with minimal soil disturbance, red earthworms would be supported
which eventually will benefit other trophic
levels and result in a farming system that
relies on ecosystem services.
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Anders boeren in een
weerbaar en volhoudbaar
Fries laagveenlandschap
Peter de Ruyter, Jan van Rijen, Jos Schouwenaars & Theo Vogelzang

In het kader van de manifestatie Places of Hope, in 2018 gehouden te Leeuwarden als onderdeel van de manifestatie Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa, is onderzocht of op basis van een volhoudbaar watersysteem gekomen kan worden tot rendabele vormen van landgebruik in het
Friese laagveenlandschap. Landgebruik dat in balans is met de bodem, die
de boer een goed belegde boterham oplevert en waarbij natuur en landschap
in waarde winnen. In dit ‘Veenatelier’ is via excursies, gesprekken met
boeren en ontwerpend onderzoek intensief samengewerkt door wetenschappers, ontwerpers en medewerkers van waterschap en provincie. Door middel
van tekenen en rekenen, verbeelden en verbinden, is gewerkt aan een perspectief voor het veengebied in het centrale deel van Fryslân, ook wel het
‘Lage Midden’ genoemd.
De voortgaande bodemdaling en teruglopende biodiversiteit in het Friese veenweidengebied vragen om een systeemverandering, een andere manier van denken, op
landschapsschaal. Daarom gaan we in dit
artikel op zoek naar een toekomstbestendig watersysteem voor het veenweidegebied, met nieuwe ecologische gradiënten
en als basis voor een rendabel landgebruik.

Enkele kenmerken van het Friese
veenweidegebied
In het meest oostelijk gedeelte van dit
veenweidegebied liggen veengronden
zonder kleidek. Daar heeft de zee geen

invloed gehad. Aan de westzijde heeft de
zee tijdens de middeleeuwen grote delen
van het veen weggeslagen of bedekt met
een dikke of dunnere laag klei.
In de afgelopen eeuwen is een deel van het
veen afgegraven voor het winnen van turf
en daarna in cultuur gebracht. Figuur 1
toont de huidige veenbodemkaart.
De veengronden in Fryslân zijn veel dunner
dan die in het Hollands-Utrechtse veengebied, waar tot 10 meter dikke veenpakketten kunnen voorkomen in een steeds
verder verbrakkend milieu.
In Fryslân zijn de veenlagen slechts 0,5 tot
2,5 m diep en onder het veen bevindt zich

Bodemkaart
veerbodem (zonder kleidek)
veebodem met kleidek
kleibodem met veenondergrond

Fig. 1. Actuele bodemkaart
veenweidegebied Fryslân.

vrijwel overal zand, keileem en zoet
grondwater.
Door de voortgaande veenoxidatie en
daarmee gepaard gaande maaivelddaling
zal er bij ongewijzigd beleid rond 2100 dan
ook geen sprake meer zijn van een veenweidegebied zoals we dat nu kennen. Het veen
als bouwsteen voor het Friese landschap is
dan voor het grootste deel verdwenen.

Naar een volhoudbaar watersysteem
In het Friese veenweidegebied speelt een
aantal specifieke (geo)hydrologische
opgaven. Door de voortgaande peilverlaging
in het veengebied, en met name door de
bemaling van diepe veenpolders, wordt de
toestroom van diep grondwater in de vorm
van kwel in die polders versterkt (fig. 2). Dit
zorgt voor problemen elders; het geohydrologische beïnvloedingsgebied van het Friese
veen is 2 tot 3 keer de oppervlakte van het
Lage Midden zelf (Osinga et al., 2015). De
beekdalen op de flank van het Drents
plateau, zoals de Tjonger, de Linde (fig. 3) en
het Koningsdiep, kunnen geleidelijk verdrogen door het wegzijgende grondwater.
Het Friese veenweidegebied neemt naar
schatting ca. 30% voor haar rekening van
de landelijke CO2 uitstoot uit veenweidegebieden (Van den Born et al., 2016). De
relatie tussen veengebieden en klimaatverandering is wederkerig: “Enerzijds neemt
door klimaatverandering de oxidatie van
veenbodems toe, anderzijds draagt de
versnelde veenoxidatie zelf bij aan die
klimaatverandering. Maatregelen die dit
proces vertragen dragen dus zowel bij aan
vermindering van klimaatverandering (mitigatie) als aan aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie).”
De forse CO2-emissie, de hydrologische
problemen én de klimaatverandering
vragen om een systeemverandering, een
andere manier van omgaan met bodem en
water in het Friese veenweidegebied. Een
toekomstbestendig watersysteem houdt in
dat er ruimte moet worden gecreëerd om
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Waddenzee
Waddendijk

het gebiedseigen zoete water langer vast te
houden en vertraagd af te voeren.
Dit kan met gebruik van drie ontwerprichtingen die in samenhang kunnen worden
toegepast.
• Met ‘Ruimte voor de boezem’ wordt meer
verticale en horizontale ruimte voor het
boezemwater gecreëerd en daarmee voor
waterberging. Verticale ruimte wordt
gezocht in de vorm van peilfluctuatie; die
ruimte is echter beperkt door doorvaarthoogte en -diepte van vaste bruggen en
aquaducten in Friesland. Door de
uitbreiding van boezemvaarten langs
bebouwingslinten en de ontwikkeling van
boezemlanden rondom de meren (zomerpolders) ontstaat er meer horizontale
bewegingsruimte en bergingscapaciteit
voor het boezemwater.
• Een tweede manier om waterberging te
creëren is ‘Ruimte voor de beek’, waarbij
wordt gekeken naar manieren om het
beeksysteem in het oosten van Friesland
natuurlijker te maken. Er wordt gezocht
naar ruimte voor beekoverstromingsvlaktes, met name op de overgang van zand
naar veen, en naar ruimte voor waterconservering in de zandgronden op de
flanken van het Drents Plateau. Zo kan
meer water worden vastgehouden in dit
gebied en krijgt water meer gelegenheid
om in natte perioden in te zijgen en zo de
grondwatervoorraad aan te vullen. Door
de historische en recreatieve compagnonsvaarten los te koppelen van de meer
natuurlijke beken ontstaat er een helder
onderscheid in waterkwaliteit en -functie.
• Een derde manier om het watersysteem

Veenweiden puur
(dik veendek)
Tussen de meren
(dun kleidek)
Randzone klei op veen
(dik kleidek)

zee
den
d
a
w

Zoute kwel

Zand

Klein

Het Lage Midden
Natuurkern

Drents Plateau

Zoetgrondwater
Veen

Fig. 2. Dwarsdoorsnede van de huidige kwel en wegzijging in het Friese veenweidegebied.

robuuster te maken is ‘Ruimte voor water
in de diepgelegen veenpolders’. In de
diepe veenpolders treedt over grote
oppervlakten veel kwel op. De gemalen
van die diepe veenpolders voeren vooral in
het winterhalfjaar naar schatting 25
miljoen m3 kwalitatief goed grondwater af
naar de Friese Boezem. Het kalkrijke water
dat na een reis van tientallen (tot honderden) jaren opkwelt in sloten en greppels
wordt binnen twee weken via de Friese
boezem in de Waddenzee geloosd. Door in
de diepe veenpolders te vernatten wordt
ter plaatse meer tegendruk geboden voor
het opkwellende grondwater. De drainerende werking van de diepe veenpolders
zal hierdoor afnemen, wat zal leiden tot
versterking van de kweldruk in de omgeving. Daardoor kan de verdroging van de
aanliggende Natura 2000-gebieden en van
de beekdalen verminderen. Door de
ontwikkeling van een getrapt systeem van
polderboezems aan de randen en rondom
de bebouwings-linten ontstaat een veel
robuuster systeem om water vast te
houden en te zuiveren en om mee te
bewegen met de seizoensverschillen. Ook
ontstaan er meer mogelijkheden om
kwetsbare woningen te beschermen tegen
verzakkingen en scheurvorming. Oude

Diepe veenpolders
(dun veendek)
Beekdalen en vaarten
op flank Drents Plateau (zand)

eer
elm
ijss

slootpatronen uit de tijd van de veenontginningen worden hersteld, waardoor de
cultuurhistorische gelaagdheid van het
landschap leesbaar blijft en het waterbergende vermogen van de polder wordt
vergroot. Op de waterkavels binnen het
raamwerk van de nieuwe polderboezems
is ruimte voor innovatieve, natte teelten
zoals kroosvaren, lisdodde en algen, die
op termijn onderdeel worden van aangepaste vormen van landbouw in het Lage
Midden van Fryslân.

Naar een volhoudbaar landbouwkundig
gebruik
Voortzetting van het landbouwkundig
grondgebruik vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Friese veenweidenbeleid’. De
provincie streeft naar een ‘duurzame
natuurinclusieve landbouw in 2025. Realisatie van natuurinclusieve landbouw binnen
het Friese Veenweidegebied kan daarom als
een ‘gouden combinatie’ gaan werken. Het
kan bijdragen aan een ‘volhoudbaar
watersysteem’ en aan een veelkleuriger
karakter van het Friese veenweidegebied.
Natuurinclusieve landbouw is eveneens
goed te combineren met het versterken van
de biodiversiteit, het vastleggen van CO2 en
andere klimaatdiensten.
In het kader van het Veenweideatelier
(Born et al., 2018) zijn voor vier deelgebieden (fig. 3), met onderscheid in bodemeigenschappen en waterhuishouding,
verschillende bedrijfsmodellen onderzocht.
Voor elke zone is een eigen ‘landbouw-bedrijfsmodel’ uitgewerkt, dat past bij de
bodem en watersysteemcondities in dat
deelgebied: gangbaar bedrijf, grondgebonden bedrijf, natuurinclusieve bedrijf en het
circulaire bedrijf (kader 1 & fig. 3).

Prinses Margrietkanaal

De Dracht
Boarn
Opsterlandse Compagnonsvaart
Schoterlandse Compagnonsvaart

Fig. 3. Overzicht van de
vier deelgebieden. In elk
deelgebied is 1 van de 4
landbouwbedrijfstypen uit
kader 1 van toepassing.

Tjonger
Linde
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De aangepaste vormen van landgebruik
zijn bedrijfseconomisch gezien tegen het
licht gehouden door Wageningen Economic Research. In de berekeningen daaromtrent zijn inkomsten uit weidevogelbeheer
en andere vormen van natuur- en landschapsbeheer meegenomen. De benutting
van de CO2-baten (bijv. via certificaten) is
buiten de berekeningen gebleven.

Kader 1. Vier combinaties van bodems
en bedrijfstypen:
IN DE ‘RANDZONE KLEI OP VEEN’
Gangbare melkveehouderij op 100%
weideland, waarbij het water wordt opgezet
tot aan de kleilaag, het hele jaar rond. De
kleilaag heeft hier een dikte van meer dan 40
cm. Het veen blijft hierdoor nat met - door
de kleilaag - voldoende draagvermogen van
de grond. De bodemdaling wordt gestopt.
De drooglegging is hier 40 cm beneden
maaiveld.

IN HET GEBIED ‘TUSSEN DE MEREN’
Drie generaties bemaling van de polder De Grie in de buurt van Heerenveen (foto: Wetterskip Fryslân)

De geschetste aangepaste vormen van
landgebruik blijken zeker rendabel te zijn,
omdat voer- en meststromen zijn gesloten
en de kosten/batenverhouding beter is dan
bij een gangbaar bedrijfssysteem. De
CO2-uitstoot die door deze aangepaste
vormen van landgebruik naar schatting
vermeden kan worden, is aanzienlijk. De
huidige uitstoot van het Friese veenweidegebied van 1,7 Mton CO2 per jaar zou hierdoor
kunnen worden teruggebracht tot 0,7 Mton
CO2 per jaar (Born et al., 2018). De baten
van vermeden klimaatlast van het gebied
zouden op deze wijze kunnen oplopen tot
30 miljoen euro per jaar bij een - laag
ingeschatte - CO2-prijs van 30 euro per ton.
Ter illustratie van de doorrekening van de
geschetste bedrijfsmodellen gaan we nader
in op het bedrijfsmodel ‘Puur Veenweide’
(kader 1). Hierbij is sprake van natuurinclusieve melkveehouderij met 50% weideland
en 50% hooiland, met een drooglegging
(jaarrond) van 30 cm. De bodemdaling
wordt hierdoor fors geremd. Dit model is
gebaseerd op het gebruik van (vrijwel)
alleen grasproducten door de boer, geen
aanvoer van meststoffen en een biologische bedrijfsvoering. De totale melkproductie wordt ten opzichte van het gangbare
bedrijf ruim gehalveerd. Door de biologische bedrijfsvoering is de melkprijs hoger
(+10 ct/kg). Het voer , dat alleen is
samengesteld uit energiearme graslandproducten, vereist een sober rundveeras.
Er wordt gewerkt met agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. Aangenomen is dat 20
ha van het bedrijf valt onder weidevogelbeheer met een rustperiode van 1 april tot 15
juni. Daarnaast wordt op de helft van de
oppervlakte nestbescherming toegepast. In
het model is geen rekening gehouden met
een ander stalsysteem. Bij dit bedrijf zou
een potstal wellicht beter op zijn plaats zijn
dan een ligboxenstal. De daarbij behorende
extra kosten voor afschrijving en voor

strooisel zijn niet in de berekening opgenomen (tabel 1). De uitkomst van de berekening is dat de winst per arbeidsjaar-eenheid op dit bedrijf hoger uitvalt dan op een
vergelijkbaar gangbaar melkveebedrijf
(Vogelzang & Prins, 2018).
Met de hierboven geschetste overgang naar
andere bedrijfstypen wint het Lage Midden
aan (ecologische) diversiteit en ruimtelijke
belevingswaarde. Het gebied wordt gevarieerder; er ontstaan nieuwe gradiënten en
geleidelijke overgangen in het gebied. Per
saldo zullen in het Lage Midden meer
weidevogels een plek kunnen vinden. Dit
geldt met name voor de vernatte pure
veengronden en de vernatte veengronden
met een dun kleidek met een toekomstig
landbouwkundig gebruik als hooiland.
Herstel van de natuur die vroeger voorkwam in de Friese veenweiden zal op veel
plaatsen niet meer mogelijk zijn. Daarvoor
zijn de recente veranderingen in milieu en
landschap te groot geweest. Daarbij gaat
het om onomkeerbare veranderingen in
bodemcondities, hydrologie, waterkwaliteit,
nutriëntenbelasting, openheid en predatie.
De hier geschetste transitie naar een meer
natuurinclusieve landbouw biedt ten
opzichte van het huidige gebruik van de
veengronden wel goede kansen voor de
ontwikkeling van andere, nieuwe natuurwaarden. Welke dat precies zullen zijn, is
nog moeilijk aan te geven. Wel is bekend
dat de met deze transitie in te zetten
extensivering en vernatting daarbij belangrijke sleutelfactoren zijn.

De opgave voor transitie en herinrichting
Verandering in het Lage Midden is van alle
tijden. Dat maakt het een logische en
natuurlijke stap om bij nieuwe maatschappelijke opgaven (klimaatverandering,
transitie van de landbouw) het landschap
en het grondgebruik aan te passen aan de
nieuwe situatie.

Natuurinclusieve melkveehouderij met 75%
weideland en 25% hooiland, waarbij er
sprake is van een slootwaterstand van 30
tot 60 cm beneden maaiveld (ook genoemd
’drooglegging’ ), afhankelijk van het seizoen
en het grondgebruik. Er vindt hierdoor een
rem op bodemdaling plaats.

IN HET GEBIED ‘PUUR VEENWEIDEN’
Natuurinclusieve melkveehouderij met 50%
weiland en 50% hooiland, waarbij er sprake
is van een drooglegging van 30 cm.
jaarrond. De bodemdaling wordt hierdoor
fors geremd.

IN HET GEBIED ‘DIEPE VEENPOLDERS’
Circulaire landbouwbedrijven met onder
andere natte teelten waarbij het water boven
of in het maaiveld staat, fluctuerend met de
seizoenen. De bodemdaling wordt gestopt.

DE ROL VAN DE OVERHEID

Een combinatie van landbouw-, klimaat- en
veenweidentransitie in het Lage Midden is
uiteraard complex door de stapeling van
beleidsopgaven, beschikbare (en nieuwe)
instrumenten en de benodigde financiën.
Zo’n proces vereist regie en voortouw,
verlangt naar organisatie en vraagt een
vangnet. Wie pakt dat op? Voor een
dergelijk algemeen belang is duidelijke
regie van de provincie gewenst. En het
vraagt om de inzet van ‘nieuwe instrumenten’, zoals een grondbank en een koolstofbank (voor de CO2-emmissierechten e.d.)
en een door het gebied gedragen integrale
vorm van ruilverkaveling 2.0. In feite is het
perspectief voor het Lage Midden een
vorm van integrale gebiedsontwikkeling
met tal van functies en belangen in
onderlinge samenhang. Grond is van
belang om een ‘ruilverkaveling 2.0’ (De
Ruyter, 2017) op gang te brengen in het
gebied en boeren keuzevrijheid te bieden.
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Tabel 1 A
Kengetal

Hoe krijgen we de juiste boer op de juiste
plek in het nieuwe landschap? Hoe creëren
we nieuwe, geleidelijke overgangen in het
veen? De nog resterende BBL[Bureau
Beheer Landbouw]-gronden van de
provincie, maar ook de gronden van
terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL) kunnen hiervoor van belang zijn.

2016

Gangbaar

Grondgebonden

Natuurinclusief

Oppervlakte

63

70

70

70

70

Gras

55

61

61

70

Kroosvaren: 30

Mais

8

9

9

0

Overige natte teelt: 40
Graan (van bedrijf elders
in Friesland: 40

Veelbezetting
• Melkkoeien

111

135

105

100

100

• Jongvee

83

101

78

75

75

• GVE/ha

1,75

2,5

1,9

1,8

1,8

8.700

9.000

9.000

5.000

11.000

Melkproductie
per koe

DE ROL VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN

In gesprekken met (jonge) boeren uit het
Lage Midden komt naar voren dat zij
openstaan voor transitie, maar tegelijkertijd
zekerheid willen, het liefst over een langere
(investerings)periode van 20-30 jaar. Een op
te richten regionaal Veenfonds zou die
transitie kunnen begeleiden en die zekerheid kunnen bieden. Het fonds kan gevuld
worden met gelden uit CO2-rechten en (ruil)
gronden. Gelden uit de vermeden CO2-emissie, maar ook uit provinciale en Europese
fondsen voor de ontwikkeling van natuurinclusieve vormen van landbouw.
Het zal niet eenvoudig zijn om bij de
landbouw een breed draagvlak te krijgen
voor een transitie naar andere bedrijfsmodellen. Het beeld is dat zo’n 10 procent van
de betrokkenen voor een transitie wil gaan;
40 procent kan en wil het niet. Volgens
Rotmans (2019) zou 25 procent wel willen,
maar niet kunnen, en de andere 25 procent
niet willen, maar wel kunnen. Het is
duidelijk dat ook in Fryslân met de eerste
groep die wel wil de transitie moet worden
gestart.
Door met geïnteresseerde boeren nieuwe
bedrijfsvormen uit te proberen wordt
duidelijk wat werkt en wat niet en waar
problemen liggen die moeten worden
aangepakt.
Binnen het opgestarte gebiedsproces
rondom Aldeboarn en De Deelen wordt
daarbij de wisselwerking onderzocht tussen
hogere peilen in de sloten en de gevolgen
daarvan op de bedrijfsvoering, opbrengsten
en kosten. Met het waterschap wordt
gekeken naar de mogelijkheden om de
inrichting van het watersysteem ( aantal
peilvakken, extra stuwen of aanvoermogelijkheden) daarop aan te passen.
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Circulair

per ha
per bedrijf

15.300

16.100

13.500

7.100
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970.000

1.125.000

945.000

500.000

1.100.000

Tabel 1 B
Kengetal

2016

Gangbaar

Grondgebonden

Natuurinclusief

Totaal opbrengsten

502.000

607.000

494.000

384.000

538.000

Totaal betaalde kosten

418.000

521.000

397.000

283.000

442.000

84.000

86.000

97.000

101.000

97.000

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

50.000

52.000

59.000

61.000

58.000

Bedrijfwinst
Aanstal onbetaalde
arbeidsjaareenheden (oaje)
Bedrijfwinst per oaje

Circulair

Tabel 1. Bedrijfskenmerken en resultaten voor een natuurinclusief melkveebedrijf in het Friese veenweidegebied in vergelijking met andere bedrijfstypen. (bron: Wageningen Economic Research)
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Summary
For the peatland district in the province of
Fryslan ( northern Netherlands) an approach
has been designed for sustainable land use.
Both water management and agriculture need
to be adapted to the long term perspectives
and potential of the region. Hydrology and
water management efforts can be improved
substantially with higher water levels in the
polders. An analysis of business models for
alternative dairy farming systems shows that
nature-inclusive approaches are possible and
offer economically feasible options to farm in
these peatlands under wetter conditions.

Dankwoord
Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op
de resultaten van het veenatelier in het kader
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De polder van Schiermonnikoog. Foto: Jan Willem Erisman

Natuurinclusieve landbouw
op Schiermonnikoog
Jan Willem Erisman

Het Waddeneiland Schiermonnikoog is geliefd vanwege zijn rust en ruimte. Het grootste gedeelte van
dit veelzijdige eiland valt onder Nationaal Park Schiermonnikoog, met volop natuur, duinen, strand, bossen,
wad en polder. De landbouw op Schiermonnikoog draagt echter aanzienlijk bij aan de achteruitgang van
de kwaliteit van de natuur vanwege de hoge stikstofbelasting. Natuurinclusieve landbouw is een middel
om hier verandering in aan te brengen.
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Schiermonnikoog is één van de mooiste
natuurgebieden van Nederland. Vrijwel
nergens anders zijn op zo’n kleine
oppervlakte zoveel verschillende landschappen te vinden. Het eiland verkreeg
dan ook in 1989 als eerste het predicaat
Nationaal Park. Voor zover bekend is er
sinds 1194 landbouw op Schiermonnikoog. Deze landbouw was eeuwenlang
natuurinclusief, omdat de natuur de enige
beschikbare bron voor de landbouw was.
De oorspronkelijke boeren beschikten
over werktuigen en dieren als hulpmiddel
bij de arbeid. Kunstmest of krachtvoer en
bestrijdingsmiddelen waren er nog niet.
Wel had men veel ervaring met de belangrijkste natuurlijke hulpmiddelen voor
voedselproductie: een gezonde bodem
met voldoende voedsel voor planten,
voldoende land om dieren te voeden en
een landschap dat beschutting en extra
voeding kon leveren. De opbrengsten per
hectare waren een fractie van de huidige
opbrengsten, terwijl juist het bevolkingsaantal op Schiermonnikoog stabiel is
gebleven.
Met de komst van kunstmest is er veel
veranderd. Vanaf dat moment was
landbouw niet meer afhankelijk van de
natuur. Door de combinatie van bestrijdingsmiddelen en ontwatering was het
mogelijk om de bodem te gebruiken voor
alle teelten. Zelfs in de kwelder werd
kunstmest gebruikt om het gras harder te
laten groeien voor de koeien. Fossiele
brandstoffen en machines stelden de
boeren in staat steeds meer land met
steeds minder mensen te bewerken.
Natuurinclusiviteit was niet meer nodig.
Op Schiermonnikoog vond deze omslag,
net als in de rest van Nederland, in de
jaren 60 van de vorige eeuw plaats. Het
succesvolle (Europese) landbouwbeleid
was gericht op groei, veiligheid en ‘nooit
meer een hongerwinter’, wat leidde tot
een specialisatie in de sector, de agroketen, het onderwijssysteem, de kennisinstituten en het beleid.
Naast het mestbeleid is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) tot nog toe
één van de beleidsinstrumenten om de
landbouw weer meer in evenwicht te
brengen met haar omgeving, in dit geval
de natuurkwaliteit van de Natura 2000
gebieden. De landbouw op het eiland
bestaat uit zeven melkveebedrijven,
relatief kleine gezinsbedrijven met
bedrijfsopvolging en met een brede
bedrijfsvoering. Schiermonnikoog is als

het gaat om de spanning tussen landbouw en natuur vergelijkbaar met vele
andere melkveegebieden in Nederland.
Door de groei van de melkproductie is de
druk op de natuur te groot geworden en
zijn er maatregelen nodig om die (stikstof)druk te verminderen. Vanuit de
stikstofproblematiek hebben de boeren
zelf het initiatief genomen om te voldoen
aan de eis van de provincie: 20% reductie
van stikstofemissie in het kader van de
PAS. Deze afspraak blijft ook na de
uitspraak van de Raad van State rond de
PAS geldig. Tegelijkertijd zien de boeren,
de overheden en Natuurmonumenten de
stikstofvermindering als kans om de
landbouw biodiverser te maken zodat ook
gelijk landschap, biodiversiteit en weidevogels er op vooruit kunnen gaan. Dit
proces is in 2014 gestart en is een voorbeeld voor de transitie van gangbare
landbouwbedrijven naar natuurinclusieve
landbouw.

natuurgebied(3e element Brongebieden en
Verbindingszones). Hiermee wordt de basis
gelegd voor een productief agrarisch bedrijf
maar ook voor biodiversiteit als bodemleven, insecten en de (doel)soorten. Om
echter de soorten te beschermen en te
bevorderen zijn additionele maatregelen
nodig, zoals uitgestelde maaidatum van
gras of het gedogen van ganzen ten koste
van de productie op het bedrijf (4e element
Specifieke soorten). Volledig natuurinclusieve landbouw is in principe grondgebonden, omdat een gezonde bodem de basis is.
Concreet betekent dit minder koeien en
daardoor minder kunstmest en krachtvoer. Meer ruige mest (gescheiden dunne
en dikke fractie), meer beweiden en
minder mais verbouwen. Ook de toepassing van bodemverbeterende maatregelen
zoals de toepassing van Bokashi (composteren van organisch materiaal door
fermentatie), bijvoorbeeld mede gemaakt
van organische reststromen uit de natuur,
en een andere manier en tijdstip van mest
aanwenden. Een groot vraagstuk hierbij is
Natuurinclusieve landbouw op
hoe omgegaan kan worden met de sterke
Schiermonnikoog
toename van de ganzen. De polders van
Bij de boeren op Schiermonnikoog is het
conceptueel kader voor biodiversiteit in de Schiermonnikoog worden in winter en
voorjaar bevolkt door grote aantallen
melkveehouderij dat door het Louis Bolk
ganzen die zich hier voorbereiden op de
Instituut is ontwikkeld als startpunt
trek naar hun Russische broedgebieden.
genomen voor de transitie. Deze basis
Het korte eiwitrijke gras is daarbij een ideale
voor natuurinclusieve landbouw gaat uit
van vier samenhangende elementen, zoals voedselbron voor de opvettende ganzen.
Brandganzen, rotganzen en grauwe ganzen
geïllustreerd in figuur 1.
bevolken de polder. Vroeger zaten de
Een gezonde bodem is daarbij essentieel
ganzen voornamelijk in de kwelder en niet
(1e element Functionele AgrobiodiversiFoto. De polder van Schiermonnikoog (foto Jan Willem Erisman).
in de polder. De populatie ganzen is in de
teit). Een dergelijke bodem is in staat
polder echter zeer sterk toegenomen door
voldoende water vast te houden en te
verschillende redenen: klimaatverandering,
leveren, draagt bij aan de levering en het
bescherming, het verjagen elders (zoals
beheer van nutriënten en vastlegging van
Lauwersoog) en het aantrekkelijke eiwitrijke
koolstof en komt ten goede aan het
gras. Het gras dat de ganzen eten is niet
onderhoud van het bodemleven. De
beschikbaar voor de koeien. Er zijn verschilfunctie van een gezonde bodem voor
landbouw wordt ondersteund door
lende pogingen gedaan om bijvoorbeeld
landschapselementen die een dubbelfunc- met meer kruidenrijk gras de ganzenvraat af
te laten nemen, zonder succes. In de
tie hebben. Enerzijds vormen zij de basis
toekomst zal er onderzocht moeten gaan
voor functionele agrobiodiversiteit (denk
worden hoe hier een beter evenwicht
aan bestuiving en plaagbestrijding).
gevonden kan worden door bijvoorbeeld
Anderzijds dienen zij het landschap en de
andere grassamenstelling en de aanleg van
habitat voor de specifieke doelsoorten:
landschapselementen. Dit laatste kan echter
soorten die de natuurkwaliteit van het
ook een afname van weidevogels betekenen
agrarisch landschap vertegenwoordigen
door toename van kwetsbaarheid voor
en afhankelijk zijn van bepaalde leefgebiepredatoren en door het verdwijnen van de
den (2e element Landschappelijk diversiopenheid van het landschap.
teit). Dit kan nog weer worden versterkt
door goede afstemming in een gebied
De eerste stappen van de boeren
door de herintroductie van landschapseleIn 2016 heeft het Louis Bolk Instituut een
menten, bosschages en geleidelijke
haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een
overgangen tussen de polder en het
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Landschappelijke
biodiversiteit

Functionele
Agro-biodiversiteit

Regionale
biodiversiteit

Figuur 1. De drie samenhangende elementen van biodiversiteit voor de melkveehouderij.
Het vierde niveau, de specifieke soorten zijn gebiedspecifiek (tekening door FELIXX).

mogelijke vermindering van de stikstofdruk
op de natuur, met voldoende economisch
perspectief en veerkracht voor de landbouw op het eiland. Dit onderzoek wees uit
dat een zuivelhoeve met eigen kaasmakerij
en afzet op- en buiten het eiland voldoende
perspectief biedt om op een termijn van
vijf jaar met minder melkproductie op de 7
bedrijven financieel gezond te zijn en te
blijven.
De boeren zijn bereid om de huidige
veestapel behoorlijk te extensiveren van
650 naar 420 melkkoeien met een melkreductie van 35 procent (naar 3 miljoen liter
per jaar). Dit vermindert de overschrijding
van de kritische stikstofdepositie met de
helft en de boeren laten hiermee ook zien
dat er op het eiland een betere balans
tussen natuur en landbouw kan zijn.
Samen met Natuurmonumenten grijpen zij
de kans aan om de landbouw steeds verder
te verduurzamen met winst voor natuur en
biodiversiteit. Dit met de gedachte dat het
Nationaal Park Schiermonnikoog en de
polder elkaar kunnen versterken door het
afstemmen van het onderhoud en beter
gebruik van organische reststromen
(circulariteit). De extensivering geeft ook
ruimte om de condities voor het weidevogelbeheer te verbeteren en zo het polderlandschap te verrijken. De ambitie van de
boeren is om op de langere termijn verder

te gaan dan de 35% reductie en de biodiversiteit te laten floreren door ingrijpende
veranderingen in de bedrijfsvoering
(biologisch of circulair), mits dat ook
economisch rendabel blijkt en kan met een
hoge ganzendruk. Verdere reductie is nodig
om de overschrijding van de stikstofdepositie naar nul te brengen en de weidevogelstand in de polder te verbeteren.
De boeren dragen op deze wijze actief bij
aan een meer circulaire economie van het
eiland. Het zelf op het eiland verwerken en
vermarkten van de eigen zuivel draagt ook
bij aan de verkorting van de voedselketen.
De verwachting is dat een deel van de kaas
op het eiland als streekproduct afgezet zal
worden. Dit draagt uiteraard bij aan de
versterking van het toeristisch profiel van
Schiermonnikoog met eigen, lokale
producten en een gevarieerd landschap.
Wat is er nodig voor deze transitie
De boeren willen gezamenlijk stappen
zetten voor een gezonde melkveehouderij
in evenwicht met de omgeving voor de
lange termijn om ook allemaal melkveehouder te kunnen blijven. Op dit moment
wordt de melk eenmaal per twee dagen
opgehaald door FrieslandCampina en naar
een melkfabriek gebracht. Wat er vervolgens geproduceerd wordt en voor welke
markt is onbekend, terwijl het beter zou

zijn de directe relatie met de consument te
herstellen. Er is een nieuwe onderlinge
afhankelijkheid en samenwerking tussen
boeren nodig op gebiedsniveau en een
andere rol of inzet van de bank, FrieslandCampina, de provincie, gemeente, Natuurmonumenten om dat mogelijk te maken.
Hoe geef je de boeren lange termijn
zekerheid, zodat ze voor 20 jaar kunnen
investeren? Wat is hierbij de rol van alle
stakeholders en hoe kunnen die gezamenlijk tot consistente voorlichting, sturing en
beloning komen? Dit alles vergt goede
begeleiding, nieuwe modellen (financiering, afzet, samenwerking, coöperatie) en
samenwerkingsvormen tussen de boeren
en met de stakeholders. Het eiland als
proeftuin kan bijdragen aan de realisatie
van de visie van het ministerie van LNV en
aan de regiodeal Natuurinclusieve landbouw. Een plan van aanpak zal de knelpunten en nieuwe samenwerkingsvormen
beschrijven. Hier worden enkele voorbeelden beschreven.
De samenwerking tussen Natuurmonumenten en de boeren heeft qua circulariteit
mogelijk vele voordelen. Denk hierbij aan
het eenmaal per jaar maaien van een klein
deel van de kwelder om verruiging tegen te
gaan waardoor de condities voor flora en
fauna hier verbeteren en boeren het
maaisel kunnen gebruiken in de landbouw,
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het creëren van overgangszones tussen
boerenland (polder) en natuur waar
biodiversiteit kan toenemen, onderhoud
van de natuur (ook buiten de kwelders)
door begrazers of gebruik van organische
reststromen. De samenwerking levert veel
nieuw inzicht in de benodigde afspraken
en vooral in de organisatie en de onderlinge verwaarding van organische reststromen zoals maaisel en houtsnippers. Hoe
is deze samenwerking te bestendigen en
te vertalen naar andere gebieden? Natuurmonumenten werkt op deze manier mee
aan het verminderen van de stikstofdruk
in plaats van het herstellen van de schade
ontstaan door die stikstofdruk. Dat is een
hele nieuwe samenwerkingsvorm die op
de langere termijn veel meer natuurrendement gaat opleveren.
De provincie onderzoekt of PAS-gelden
ingezet kunnen worden voor stikstofvermindering aan de bron. Dit stuit op
regelgeving rond staatssteun en inkomenssteun en vergt dus nieuwe wegen.
Indien dit mogelijk is, kan dit ook in de
rest van Nederland helpen om tot verschuiving te komen van reparatie achteraf
(herstelmaatregelen) naar investeren in
vermindering van de milieudruk aan het
begin.
De transitie wordt belemmerd door
bepaalde wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: de boeren zouden graag later in het
jaar beginnen met bemesten en langer in
het groeiseizoen doorgaan met bemesten,
omdat de ganzen die op het eiland
gedoogd worden de eerste snedes opeten.
Echter, de ganzenschademeting vereist
bemesting, voordat de opnemers komen
in het voorjaar. Als je dus later bemest,
krijg je minder ganzenschade-compensatie uitgekeerd, terwijl het verlies aan
productie niet anders is. Hetzelfde geldt
voor gebruik van kunstmest: als je minder
kunstmest strooit, krijg je minder ganzenschade-compensatie uitgekeerd. Een
perverse prikkel voor het gebruik van
kunstmest en hoge voorjaarsbemesting.
Hier is experimenteerruimte nodig om de
praktijk beter te bedienen. Mogelijk
stuiten meer maatregelen voor meer
circulariteit op het eiland (toepassing van
organische reststromen afkomstig van
Natuurmonumenten en de gemeente) op
belemmering door de huidige wetgeving.
De Biodiversiteitsmonitor, opgezet vanuit
het conceptueel kader in figuur 1, en de
key performance indicatoren (KPI’s) die
daarin gebruikt worden, zouden kunnen

dienen om de boeren voor hun diensten
te vergoeden. Dit lijkt een systematiek die
o.a. door de overheid, de markt en de
natuurbeschermingsorganisaties gebruikt
gaat worden voor het verduurzamen van
de landbouw. Op Schiermonnikoog kan de
Rabobank rentekorting geven aan de
boeren als ze een bepaald niveau van
KPI’s realiseren. De provincie zou de
ganzenschade kunnen omzetten in een
beloning voor opvang van ganzen en een
bevordering van weidevogels. De vraag is
wel hoe je aan de KPI eiwit van eigen land
kan voldoen als de ganzenvraat zo hoog
blijft. Een belangrijke praktijktest is hoe je
via de KPI’s de inkomsten van de boer
kunt verhogen door het stapelen van
beloningen. Voor de vervolgstap naar
ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw en bepaalde waarden voor de KPI’s
is bij de boeren een stapsgewijze aanpak
nodig: vanuit het verbeteren van bodemkwaliteit via de mestkwaliteit naar aanpassing van het stalsysteem, een andere
beweiding- en bemestingsstrategie,
optimalisatie van ruwvoerkwaliteit,
heroverweging rassen en gebruik van
organische reststromen van het eiland
naar productkwaliteit. Dit alles vraagt om
onafhankelijke begeleiding, monitoring,
financiële ruimte en inzet van verschillende partijen.
Hoe gaat de landbouw op het eiland er uit
zien?
Het eiland Schiermonnikoog heeft rust,
ruimte, authenticiteit en de gezellige dorpskern. Het is een plek waar mensen naar toe
zullen gaan om het gezonde leven te
ervaren. En te midden van deze oase aan
rust en natuur bevindt zich de polder, met
zijn zeven boeren die daar al jaren historie
schrijven. De polder op Schiermonnikoog
is een thuis voor weidevogels, rondlopend
in het permanent kruiden- en bloemrijke
grasland. Het struweel herbergt een scala
aan vogelsoorten en de biodiversiteit en
het voedselweb zijn uitbundig.
De overgang tussen de polder en de natuur
op het eiland is gradueel en daardoor
aantrekkelijk voor vogelaars en natuurliefhebbers. Aan de noordkant van de polder
bij het Groenglob zal de overgang zo zijn
ingericht, dat kuikens in de natuurgebieden
kunnen opgroeien. Het beheer van de
kwelder is zodanig, dat verruiging tegengegaan wordt en er meer ganzenopvang kan
plaats vinden.
De kwaliteit van het natuurgebied is sterk

156 | De Levende Natuur | jaargang 120 - nummer 4

verbeterd door de verminderde stikstofdruk, beter waterbeheer en een beter op
biodiversiteit afgestemd beheer. De
melkveehouders laten hiermee zien dat er
op het eiland een goede balans tussen
natuur en landbouw kan zijn. Samen met
Natuurmonumenten hebben zij hun
bedrijfsvoering steeds verder verduurzaamd, de weidevogelpopulatie groter
gemaakt het landschap en de biodiversiteit
verrijkt.
De productie van gezonde melk geeft voor
zowel de lokale markt als die op het vaste
land een scala aan kansen. De eilander
horeca en middenstand zullen gretig aftrek
nemen van de beoogde zuivelproducten,
maar ook noordelijke speciaalzaken en
supermarkten zullen de producten in hun
schappen willen. Want de zuivelproducten
die de boeren voortbrengen staan niet
alleen voor een ‘Schier’-beleving. Zij staan
ook voor verduurzaming van de landbouw
op het eiland als voorbeeld voor de rest
van het land.

Summary
Nature based agriculture at
Schiermonnikoog
Schiermonnikoog is a very popular Wadden
Sea island because of its landscape, nature and
peaceful surroundings. The largest part of this
island falls under National Park Schiermonnikoog, with plenty of nature, dunes, beach,
forests, mudflats and polder. Agriculture on
Schiermonnikoog makes a considerable contribution to the deterioration of the quality of
nature areas as a result of the high nitrogen
load. Nature based agriculture will help to
change this by guiding the farmers to use functional agrobiodiversity in their farming practice
to reach economically viable production levels
in equilibrium with the requirements of the
surrounding nature areas.
Jan Willem Erisman,
Louis Bolk Instituut en hoogleraar Integrale
stikstofstudies VU Amsterdam
Louis Bolk Instituut
Kosterijland 3-5
3981 AJ Bunnik
Email: j.erisman@louisbolk.nl

Natuurinclusieve boer
krijgt f inanciële hulp
Rik Nijland

Ook voor groen boeren zijn
grote investeringen nodig.
Jeen Nijboer van de Rabobank en
Jac. Meter van het Nationaal
Groenfonds vertellen
over de eerste schreden naar
natuurinclusieve financiering.
‘Wij willen boeren in
beweging zetten’.

Jac. Meter (foto: Nationaal Groenfonds)

‘Toen we vijf jaar geleden begonnen met de
vraag: hoe beloon je boeren voor hun
inspanningen op het gebied van natuur,
milieu en klimaat, ontmoetten we nog veel
weerstand’, vertelt Jeen Nijboer, projectmanager food & agri bij de Rabobank in
Utrecht. ‘Dat is ook logisch. Gedurende een
lange Mansholt-periode was er door de
minimale marges maar één manier om te
overleven: groeien en schaalvergroting.
Inmiddels is er een nieuwe generatie boeren
aangetreden die daar anders in staat; die
vraagt zich óók af, hoe zit het met ons
natuurlijk kapitaal, wat voor perspectief
hebben we eigenlijk op de lange termijn?’

Ook de bank zelf is aan het denken gezet,
aldus Nijboer. Bijvoorbeeld door de nieuwe
visie van het ministerie van LNV: naar een
meer duurzame kringlooplandbouw.
‘Kijken we niet te veel naar de financiële
ratio op de korte termijn? Duurzaamheidsaspecten, verwacht ik, zullen een integraal
onderdeel worden van ons financieringsbeleid.’ En dat zet zoden aan de dijk. Boeren
en tuinders staan voor 25 miljard in het
krijt bij de bank, die 85 procent van hun
investeringen financiert.

Landbouwgeschiedenis schrijven
Bij het Nationaal Groenfonds is financieringsspecialist Jac. Meter optimistisch
gestemd over de kansen voor natuurinclusieve landbouw – ‘een containerbegrip,
maar dankzij Carola Schouten plots
ingeburgerd in de bv Nederland’. Bij de
Rabobank, maar ook bij een ‘traditionele
partij als LTO’, ziet Meter verandering. ‘Op
dit moment staan we hopelijk aan het
begin van een transitie naar natuurinclusief financieren. De minister heeft veel in
gang gezet. Als we goed met elkaar om
blijven gaan, kunnen we de komende jaren
landbouwgeschiedenis schrijven.’
In deze omwenteling is ook het Groenfonds zelf een bescheiden partij. ‘Wij
hebben maar 25 mensen in dienst. Dat
staat in schril contrast met de duizenden
medewerkers van de grote banken’, aldus
Meter. ‘Wij zijn een mug die oploopt met
een olifant.’ Toch ziet hij voor het fonds
een belangrijke rol weggelegd om koudwatervrees voor de financiering van groenere
landbouw weg te nemen.
In 2017 vroeg het ministerie van LNV aan
het Groenfonds of het voorbeeldprojecten
wilde financieren voor natuurinclusieve
landbouw. Dat doet het fonds op eigen
kracht en zonder subsidie. In de ‘goeie
ouwe tijd’ is een vermogen opgebouwd van
65 miljoen euro. Het Groenfonds beheerde
toentertijd onder meer de natuurgelden die
het rijk opzijzette voor terreinbeherende
organisaties en provincies voor de aankoop
van de gronden voor de EHS. ‘Er ging 2,4
miljard per jaar door onze kas. Dat was de
tijd dat je nog rente kreeg op je spaargeld.
Daardoor hebben we eigen vermogen
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opgebouwd’, vertelt Meter. Dat is ondergebracht in een revolverend fonds - aflossing
en rente vloeien er weer in terug - van
waaruit wij groene projecten financieren.’
Daarnaast leent het Groenfonds daarvoor
ook geld op de kapitaalmarkt.
Meter ziet dit geld als een belangrijke
hefboom om commerciële banken over de
streep te trekken. Het Groenfonds treedt
dan op als co-financier voor grondgebruikers, vaak boeren, die in hun bedrijfsvoering groenere accenten willen leggen: meer
natuur bijvoorbeeld, diervriendelijker,
klimaatneutraler, minder bestrijdingsmiddelen.
‘Wij zijn in deze tijd van lage rente niet
superveel goedkoper dan een commerciële
bank – ook onze organisatie moet draaien
- maar meerwaarde ligt in het feit we ons
niet laten afschrikken door een bevlogen
idee buiten de bestaande kaders’, aldus
Meter. ‘Banken zijn vaak huiverig. Ze
financieren vooral plannen waar ze
voldoende verdiencapaciteit in zien én
waar ze verstand van hebben. Natuur en
landschap scoren traditioneel op beide
punten negatief. Hun beoordeling ligt ook
vaak verankerd in een vast format: een
veehouder met zoveel koeien moet zoveel
verdienen. Wij zeggen tegen zo’n boer; ren
nu niet meteen naar je huisbankier en laat
je afwijzen, maar kom eerst bij ons. Daarna
kun je tegen je bank zeggen: het Nationaal
Groenfonds doet mee; jullie dragen het
risico niet alleen. We proberen de commerciële banken, vaak de Rabobank of Triodos
mee te nemen. Als dat lukt, dan kunnen
we bij een volgend project ook tegen die
bankier zeggen: ga eens met je collega
praten, bedenk dat wij cofinancieren en
ervaring hebben op dit terrein.’ Die aanpak
krijgt steeds meer navolging, merkt Meter.
‘De goodwill voor dit soort projecten
neemt toe. Dat gaat stapje voor stapje.
Neem de Rabobank, dat is een grote
instelling die langzaam aan het bijsturen is.
Om zelf proef te draaien met agrarische
vergroening ging Rabobank in zee met het
Wereld Natuur Fonds, een oude bekende uit
Azië en Zuid-Amerika. In Brazilië bijvoorbeeld heeft de bank, daar een kleine partij,
samen met WNF een groen imago opgebouwd. Alleen duurzame voorstellen komen
in aanmerking voor financiering. ‘We stellen
hoge eisen, bijvoorbeeld aan bosherstel’,
aldus Nijboer. ‘Vijf jaar geleden kwam het
idee op, we doen veel samen in het buitenland, maar hier in Nederland is afname van
de biodiversiteit óók een issue.’

Samen met FrieslandCampina ontwikkelden
WNF en Rabobank voor de melkveehouderij
- de agrarische sector met het grootste
ruimtebeslag - de biodiversiteitsmonitor.
Dat is een onderbouwde methodiek - met
puntensysteem - om vast te stellen hoeveel
boeren bijdragen aan verbeteringen voor
natuur, dierenwelzijn, milieu en klimaat. De
ontwikkelde methodiek is inmiddels
geadopteerd in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het puntensysteem moet
uiteindelijk uitmonden in een beloningssysteem voor groene boeren.
Rentekorting
In Drenthe wordt momenteel praktijkervaring opgedaan in een pilot. De provincie
stelt een bonus beschikbaar van 2.500
euro, FrieslandCampina doet een paar cent
op de melkprijs wat bij 1 miljoen kilo melk
kan oplopen tot 20.000 euro. De Rabobank
verleent de melkveehouders een rentekorting van maximaal 0,5 procent op een
lening tot maximaal 1 miljoen, een plus
tot 5.000 euro per jaar. ‘In totaal
kom je uit op maximaal
27.500 euro op jaarbasis.’
Na de evaluatie van de
pilot wordt landelijke
uitrol van de rentekorting
verwacht. Ook heeft de
bank het initiatief genomen voor het ontwikkelen
van een biodiversiteitsmonitor in de akkerbouw,
aldus Nijboer.
Maar hoe staat het met
boeren die niet mee
willen doen met de
vergroening. Sluit de
bank die wellicht uit van
financiering, net als in
Brazilië? ‘Voorlopig
merken we vooral dat de
boeren die in de top 25
procent qua duurzaamheid
zitten, dit een goede stap
vinden. Eindelijk krijgen wij
waardering voor onze inspanningen, zeggen ze, ook financieel’,
aldus Nijboer. ‘Na de kopgroep
gaan we verder kijken. We
willen boeren in beweging
zetten, maar zonder

Jeen Nijboer
(foto: Mirella Boot)
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harde eisen. Het is net als bij kinderen;
belonen werkt beter dan straffen.’
Maar is de bank dan ook bereid in eigen
vlees te snijden voor meer duurzaamheid?
Minder rente betekent immers ook minder
inkomsten? ‘Dat is maar de vraag. Op de
langere termijn moeten onze klanten
perspectief hebben met een verdienmodel.
Als de wereld verandert en de consument
meer eisen stelt aan de manier waarop wij
produceren dan moet je daar op inspelen.
Anders krijg je potentieel een afzetprobleem’, aldus Nijboer. ‘Onze topman Wiebe
Draijer heeft in NRC al aangegeven: wij
willen als bank de boeren ondersteunen in
die transitie. Nederland onderscheidt zich
qua kostprijs niet van andere landen; we
zullen ons moeten onderscheiden op
kwaliteit, laten zien hoe je produceert;
biodiversiteitsherstel is een van de aspecten
daarvan. Ik zie ook dat consumenten bereid
zijn wat meer te betalen; de supermarkten
zullen daarin mee moeten bewegen.’

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

NO
POVERTY

LIFE
ON LAND

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

INDUSTRY,INNOVATION
ANDINFRASTRUCTURE

REDUCED
INEQUALITIES

Figuur 1. De ‘weddingcake’ van de Sustainable development goals
van de VN (VN, 2015).
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Versneld kantelen naar
natuurinclusieve landbouw
Klaas Sietse Spoelstra en Anne van Doorn

De ontwikkeling van de landbouw richting
een natuurinclusieve en kringlooplandbouw wordt momenteel vaak omschreven
in termen van transitie. Leren van vorige
transities in de landbouw kan helpen bij
de huidige. De transitie onder toenmalig
landbouw minister en EC-commissaris
Sicco Mansholt bijvoorbeeld. Onder het
motto van nooit meer honger is onder zijn
leiding de Nederlandse landbouw in rap
tempo veel productiever en efficiënter
geworden. Nu dienen zich echter andere
opgaven aan waarvan Mansholt zich al in
de 70er jaren van de vorige eeuw bewust
van werd. Denk bijvoorbeeld aan “Grenzen aan de groei” van de Club van Rome
in (1972) die de uitputting van natuurlijke
bronnen onder het economische, en ook
het landbouwsysteem, blootlegde.
Hierdoor keerde Mansholt zich tegen zijn
eigen zo succesvolle Europese landbouwbeleid. Het Mansholt 1.0 schip was echter
op koers gekomen en zou pas ruim 40
jaar later met o.a. een visie van minister
Schouten tot kanteling van koers komen.
Vanuit de visie “Waardevol en verbonden
(2018)” schetst Schouten de onhoudbaarheid van het huidige landbouwmodel en

bepleit een circulaire en volhoudbare
vorm van landbouw in Nederland. Ook uit
onderzoek van o.a. dagblad Trouw (2018)
blijkt dat de houdbaarheid van het
systeem een zorg is voor veel boeren. Ook
zij geven in meerderheid aan te willen
gaan voor een duurzame variant van de
huidige landbouw. Maar gekneveld in het
kostprijs gedreven verdienmodel is die
wens moeilijk te realiseren. Het investeringsvermogen voor vernieuwing is vanuit
de sector zelf echter te laag om die
verandering ook te realiseren. In de loop
van de jaren zijn de regels en wetten
conflicterend (denk aan mestbeleid), de
verdienmodellen met minimale marges,
de opleidingen niet meer passend (groen
onderwijs), de adviseurs niet meer
onafhankelijk, de kennis-innovatie
budgetten vastgetimmerd op Mansholt
1.0. Juist in zo’n complexe transitie is het
van belang een nieuwe visie vanuit de
overheid vast te stellen en voor 20-30 jaar
als perspectief te gebruiken. Om haar
wetgeving, kennis-agenda’s, innovatie
fondsen, GLB voorzieningen stap voor
stap in te richten op de nieuwe koers. We
hebben van Mansholt 1.0 het succes

kunnen leren. Waarom zou dat ook niet
voor Mansholt 2.0 kunnen?

De urgentie verdiept
De vraag is of die transitie naar Mansholt
2.0 nu ook daadwerkelijk door zal zetten.
Nu verschillende actoren aan boord hun
verantwoordelijkheid nemen lijkt die
kanteling een gegeven en is het alleen een
kwestie van tijd.
In de afgelopen jaren heeft de nadruk
gelegen op onderschrijving van de urgentie,
Het in mei 2019 gepresenteerde IPBES
Global Assessment rapport maakt duidelijk
dat de biodiversiteit wereldwijd onder grote
druk staat. De manier van voedsel produceren is daarbij een van de belangrijkste
opgaves om volhoudbaar te maken. In dit
voorjaar volgde daarnaast ook de niet mis te
verstane conclusie op zowel Europees als
Raad van State niveau dat de oplossing van
de Nederlandse stikstof problematiek (de
PAS), die sterk gelieerd is aan de afnemende
biodiversiteit, onhoudbaar is en niet tot het
beoogde resultaat leidt . De overheid moet
aan de bak. De afgelopen tijd hebben de
initiatieven van koplopers aandacht gekregen, de artikelen in dit nummer zijn daar
voorbeelden van. Nu is de tijd gekomen dat
de ontwikkeling doorzet van de koplopers
naar het peloton. In dit slotwoord schetsen
we een aantal randvoorwaarden hiervoor.
Naar een scherper kader en een
gezamenlijke taal
Dat betekent dat de transitie in een fase
komt waar van versplinterde initiatieven
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naar meer focus moet worden gegaan.
Zodat de impact groter is en daadwerkelijk gaat bijdragen aan biodiversiteitsdoelen. Daar waar de afgelopen jaren nog een
open, niet al te scherp afgebakende koers
als veranderperspectief werd voorgesteld,
als ontwikkelkader voor natuurinclusieve
landbouw, komt nu de tijd dat kader beter
te definiëren zodat het gebruikt kan
worden om initiatieven aan te staven en
boeren te betalen voor natuurinclusieve
prestaties.
Belangrijk onderdeel van het brengen van
focus is het ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Een taal waarlangs je werkt
en met name elkaar kunt versterken. Die
taal zou je kunnen zoeken in de SDG’s
(Sustainable Development Goals, VN
2015) waarbij je langs zowel ecologische,
economische als sociaal culturele manieren kunt kijken naar die grote opgaves.
Veel bedrijven, overheden en kennisinstellingen beginnen het te gebruiken als
internationale taal voor verduurzaming.
Het Stockholm Resilience Centre visualiseert de 17 doelen in een ‘wedding cake’
waarbij de onderkant van deze taart de
basisvoorwaarden voor leven op aarde
illustreert (fig. 1).
Binnen dit algemene duurzaamheidskader
kun je vervolgens steeds specifieker
worden tot het gewenste detailniveau
inclusief de praktisch uitgewerkte oplossingen. Dit gebeurt nu al bijvoorbeeld bij de
plannen rondom het nieuwe GLB en de
ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor
melkveehouderij en die voor de akkerbouw.

Breng opgaves bij elkaar in een gebiedsgerichte integrale aanpak
Als we weten dat een aantal opgaves die
samenhangen met ‘planetary boundaries’
uiteindelijk op gebiedsniveau samenvallen
is juist een gebiedsgerichte aanpak van
essentieel belang. Hoe gaan wij landschapsherstel organiseren? De druk op
gronden neemt alleen maar toe. Enerzijds
natuurlijk voedselproductie, maar ook het
landschap als drager voor energie opgaves
(wind, zon, ..) en gelieerde CO2 reducerende maatregelen als het voorkomen van
verdere bodemdaling en de daarmee
samenhangende CO2 uitstoot. Maar ook
schaarste aan schoon water (voor bijvoorbeeld irrigatie) maakt dat we steeds sterker
naar samenhangend beleid moeten kijken
dat samenkomt op het bedrijf van de boer
maar ook op gebiedsniveau. Een gebied
heeft vaak een landschappelijke historie

waardoor er al een landschapsstructuur is
waarmee gewerkt kan worden. Het aanwakkeren van gebiedsregie, b.v. via gebiedscoöperaties of de collectieven voor het
agrarisch natuurbeheer, is een belangrijk
randvoorwaardelijk onderdeel voordat de
echte inhoudelijke stapeling van gebiedsopgaves kan plaatsvinden.
De integrale gebiedsopgaves zijn naast
inhoudelijk complex ook qua impact groot.
Om gebieden voldoende natuurinclusief
resultaat te geven zijn bijvoorbeeld
herverkaveling van gronden, inclusief de
herwaardering ervan, belangrijke randvoorwaarden voor verandering. We zullen dus
ook na moeten denken over fondsvorming
om grootschalige gebiedstransitie mogelijk
te maken. We zien nu al dat rond bijvoorbeeld herwaardering van veenweide
gebieden de financiële opgave groot is.
Datzelfde geldt ook bij zonering van
natuurinclusieve landbouw gebieden rond
natuurgebieden.

Vergroot het belang van onafhankelijke
kennis en van praktijkkennis
Ondersteunend aan de transitie is het van
groot belang dat er ten behoeve van de
actoren aan boord van het Mansholt 2.0
schip een onafhankelijke invulling gegeven wordt aan o.a. de inhoudelijke
definities maar ook de daaraan gekoppelde monitoring. Breng daarvoor de
beste expertise bij elkaar in een kennisnetwerk voor landbouw-biodiversiteits
opgaven. Rond die kennis activeer je
innovatief ondernemerschap, adviseurs en
tevens het onderwijs.
Verandering gaat ook met horten en stoten.
Maar al doende leert men, door te doen,
daarvan te leren en vervolgens beter te
doen, zoals verwoord door de coalitie
achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Met lef hebben in het doen, dat laten ook
de artikelen in dit themanummer zien. In
het verbinden van eeuwenlange transities
en kennis met hedendaagse inzichten.
Daar zijn praktijkomgevingen voor nodig
waar mensen elkaar ontmoeten.
Van een ecologisch naar een sociaal cultureel vraagstuk
De context van verandering is daarnaast,
veel sterker dan nu nog wordt gezien, een
opgave die gaat over mensen en menselijk
gedrag. Over verstandig en duurzaam leren,
kijken en handelen. Over bewustwording
van persoonlijke keuzes die gemaakt
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moeten worden: natuurinclusieve landbouw
vraagt om natuurinclusief consumeren.
Maar ook over scherpte om inconsequent
beleid uit te bannen en politieke polarisatie te
overwinnen. Hoe kun je van boeren vragen
hun klimaatprobleem te reduceren terwijl we
gelijktijdig 130 km mogen rijden en Schiphol
mag uitbreiden? Het zijn systeemfouten in
onze mensenwereld die transitie in de weg
zitten en remmend werken voor de oplossing
van de opgaves. Maak dus van klimaat en
biodiversiteitsopgaves collectieve opgaves:
van boeren, burgers, adviseurs, onderzoekers
en ambtenaren.

Tot slot
We zullen pas over jaren het resultaat van
Mansholt 2.0 kunnen zien, meten en
ervaren. Als de Levende Natuur ieder
lustrum een thema nummer rond natuurinclusieve landbouw zou maken dan zouden
we bij de 125e jaargang van de Levende
Natuur (2024) een soort tussenstand
kunnen opmaken en in 2029 kunnen evalueren in hoeverre Mansholt 2.0 nu daadwerkelijk heeft bijgedragen aan biodiversiteitsherstel als onderdeel van de mondiale
ecologische herstelopgave. Evenzo belangrijk is het een manier om het gesprek erover
in bredere dan een kring van natuurbeschermers te activeren. Eerste stap vanuit de
kritische Levende Natuur achterban is
natuurlijk de deugdelijkheid van zo’n
monitor te toetsen en aan te scherpen zoals
dat nu ook stap voor stap gebeurt vanuit het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Misschien
een mooi idee voor een volgende editie van
De Levende Natuur.
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Boekbesprekingen

Kijken naar
de toekomst
Nieuw boeren. Je leent het land van je kinderen
(tien interviews), Kees Kooman. 2019. Uitgeverij Noordboek, Gorredijk. ISBN 978 90 5615 502
5. 272 pag. Prijs: € 22,50
Dat natuurinclusief boeren vooralsnog hoofdzakelijk neerkomt op visie en overtuiging komt
duidelijk naar voren uit de tien interviews die
journalist Kees Kooman had met boerenfamilies. Het is in alle gevallen een zaak van overtuiging geweest om de omslag te maken naar
een manier van boeren die meer rekening
houdt met de natuur en dierenwelzijn, en niet
een bedrijfseconomisch model. Dat dat laatste
overigens ook geen beletsel hoeft te zijn,
spreekt ook uit de verhalen. Kooman sprak
zowel met boeren die al jarenlang zo werken
als met boeren die net hun eerste schreden op
het biologische pad hebben gezet.
Het zijn vrijwel altijd vertegenwoordigers van
de nieuwe generatie die hun familiebedrijven
hebben weten om te vormen vanuit de overtuiging dat rentmeesterschap en respect belangrijke ingrediënten zijn om ook in de toekomst
te kunnen blijven boeren.’ Ik kom als biologische boer zelf net kijken, maar ben ervan overtuigd dat dit de enige juiste weg is naar de
toekomst’, aldus Raymond Niesten in een van
die interviews. Die kijk naar de toekomst is de
ondertoon van alle tien de – soms wat wijdlopige – interviews die Kooman optekent in toegankelijk proza. ‘Je moet leren verder vooruit te
kijken dan vijf jaar. Hoe ziet Nederland er in de
komende eeuwen uit? Met die vraag zou iedere
boer bezig moeten zijn’, aldus Corney Niermeijer, een van de geïnterviewde agrariërs.

Verwacht in dit boek geen tips en trucs om
de omslag te maken, maar lees over de
bezieling, overtuiging en doorzettingsvermogen van de mannen en vrouwen die je gerust
een rol als wegbereider kan toedichten.
Onlangs maakte minister Carola Schouten
van LNV bekend extra geld vrij te maken om
de overstap naar een meer duurzame manier
van landbouw te stimuleren. Ongetwijfeld zal

ze daarbij een toekomstbeeld voor ogen hebben dat grotendeels overeenkomt met de
wijze waarop deze tien bedrijven nu al actief
zijn. Interessant voor wie wil weten wat boeren beweegt om de overstap naar biologisch
boeren te maken of daarover met hen in
gesprek wil.
Paul van Bodengraven
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Brabants Landschap

De Struikwaard: een paradijs voor de patrijs
Sinds de jaren ’70 is het aantal patrijzen in ons land
met 98% achteruitgegaan. Ook met andere vogelsoorten van het agrarische landschap gaat het
niet goed. De dramatische afname van het
aantal insecten, aangetoond in recente onderzoeken, is één van de belangrijkste oorzaken.
Volgens deskundigen ligt de oplossing in een
transitie naar een landbouwsysteem waarin
natuur onderdeel is van de bedrijfsvoering.
Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van
Brabants Landschap heeft in het agrarisch
gebied al veel ervaring opgedaan met natuurinclusieve landbouw, maar ook in onze eigen terreinen passen we maatregelen toe om de omstandigheden voor de patrijs en andere akkervogels te
verbeteren. Een voorbeeld is de Struikwaard nabij Giessen.
Samen met de pachtboeren hebben we het gebied (60 ha) zodanig ingericht dat patrijzen er voldoende voedsel kunnen vinden, kuikens kunnen
grootbrengen en zich het hele jaar door kunnen verschuilen. De kleinschaligheid van het vroegere agrarische landschap is teruggebracht door
kleinere percelen met meerdere gewassen te maken, hagen aan te planten, bloemrijke akkerranden aan te leggen en er is een systeem ingevoerd waarbij er altijd ergens braakliggend land aanwezig is. Een relatief

nieuwe maatregel, afkomstig uit het Interreg-project
PARTRIGDE, waar ook het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij aangesloten is, is de aanleg van
zogenaamde keverbanken: verhoogde stroken
grond ingezaaid met een gras-en-kruidenmengsel. Uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen leiden tot een substantiële verhoging
van het aantal insecten en de soortenrijkdom
daarvan. Dit is uiteraard ook goed nieuws
voor de kuikens van de patrijs. Zij zijn de
eerste weken namelijk volledig afhankelijk van
het aanbod aan insecten.
Het succes van de maatregelen blijkt ook uit het
aantal patrijzen in het gebied. In 2013 waren er 3
paren aanwezig die samen 20 volgroeide kuikens voortbrachten, in 2015 waren dit er 7, goed voor 44 volgroeide
kuikens. Met gemiddeld 6 à 7 paartjes per jaar zit het gebied nu ‘vol’.
Tot slot zorgt het project in de Struikwaard ervoor dat er meer draagvlak
ontstaat voor natuurinclusieve landbouw en kunnen ook de boeren de
kost verdienen door de verkoop van pannenkoekenmeel en muesli,
afkomstig uit het gebied.
Vivian Maas – Brabants Landschap

Groninger Landschap

Natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten
Het is bijna niet voor te stellen hoe rijk aan natuur
Echter, natuurinclusieve landbouw is vooralsnog
landbouwgebieden ooit zijn geweest. Grauwe klauvooral een concept. Daarom start Het Groninger
Landschap in samenwerking met provincie Groninwieren bij de vleet en ontelbare hoeveelheden
veldleeuweriken. Tegenwoordig is het echter stil
gen een pilot natuurinclusieve landbouw op de
geworden op het platteland. Het Groninger LandMidwolder Bouwten bij Midwolda. In een akkergeschap probeert met een pilot natuurinclusieve landbied van 60 hectare naast de historische Ennemabouw natuurwaarden op de akkers te herstellen.
borg wordt een aantal ‘natuurinclusieve maatregeMet het uiteindelijke doel gangbare boeren te inspilen’ genomen. Een netwerk van akkerranden,
niet-kerende grondbewerking, vaste mest in plaats
reren om de transitie naar een meer duurzaam
van drijfmest, en het gangbare tweejarige Veenkololandbouwsysteem te maken.
Intensivering van de landbouw heeft weliswaar de
Midwolder Bouwten in 1918 en
niaal bouwplan wordt verruimd naar een vijfjarig
opbrengsten tot indrukwekkende hoogte opgestuwd,
2018 (Bron: Topotijdreis)
bouwplan. Allemaal maatregelen die voordeel voor de
maar heeft ook geleid tot een biodiversiteitscrisis op
landbouw en natuur hebben.
het platteland. Dit zien we aan de dramatische achteruitgang van boeHoe landbouw en natuur zich gaan ontwikkelen wordt door onderzoekers
van de Rijksuniversiteit Groningen op de voet gevolgd. In 2019 wordt een
renlandvogels en insecten. Het Europese Gemeenschappelijke Landnulmeting gedaan. Het gebied is vooral ook bedoeld voor boeren om
bouwbeleid en het Agrarisch Natuurbeheer hebben het biodiversiteitsnatuurinclusieve landbouw in de praktijk te zien.
verlies niet weten te stoppen. Een mogelijke oplossing betreft
Door eigen grond als experimenteeromgeving beschikbaar te stellen,
natuurinclusieve landbouw, een alternatieve vorm van landbouw met
kunnen natuurorganisaties actief bijdragen aan de transitie naar een
verweving tussen landbouw en natuur.
natuurinclusieve landbouw.
Uitgangspunt is een extensievere bedrijfsvoering, waardoor de natuur zich
kan herstellen. Het idee is dat dit ook landbouwkundige voordelen heeft
Raymond Klaassen – Rijksuniversiteit Groningen
omdat natuurlijke processen de landbouw ondersteunen (‘ecosysteemdiensten’). Bijvoorbeeld natuurrijke plaagbestrijding waardoor insecticiden
raymond.klaassen@rug.nl
overbodig zijn. Absolute opbrengsten zullen lager liggen, maar omdat ook
Marco Glastra – Het Groninger Landschap
de kosten dalen, hoeft deze landbouw niet minder efficiënt te zijn.
m.glastra@groningerlandschap.nl
De teksten zijn afkomstig van de twaalf provinciale Landschappen.
Contact: LandschappenNL, Deborah van Harten, Postbus 31, 3730 AA De Bilt,

tel. 030 - 2345010, d.vanharten@landschappen.nl www.landschappen.nl
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Een verlengde aanvoerweg is niet altijd voldoende
voor verbetering waterkwaliteit

Bron figuur: Royal HaskoningDHV
op microbieel gestuurde bodemchemische
processen in de waterbodem. Nitraat en
sulfaat dienen hierin als elektronen-acceptoren in de anaerobe afbraak van opgehoopt
organisch materiaal in de waterbodem, waarbij fosfaat vrijkomt. In koude perioden
gebeurt het omgekeerde. Deze anaerobe
afbraak van organisch materiaal veroorzaakt
de hoge fosfaatconcentratie in het oppervlak-

N

tewater. Dit proces is dominant vanwege de
lage ijzerconcentratie en hoge sulfaat- en
bicarbonaatconcentraties in de waterbodem.
Omdat de toe- en afname van deze stoffen
temperatuurafhankelijk is, blijven ze in het
systeem aanwezig en blijft er baggeraanwas
plaatsvinden door afbraak van organisch
materiaal. Door de lage ijzerconcentratie in
de waterbodem en het oppervlaktewater worden sulfaat en fosfaat niet vastgelegd en is de
waterkwaliteitsverbetering na baggeren
beperkt. Naast baggeren is ijzeradditie nodig
om zo sulfaat in de waterbodem tot ijzersulfiden te binden waardoor de afbraak van organisch materiaal wordt geremd en fosfaat niet
vrijkomt. Pas hierna kan de vegetatie zich
herstellen.
Tom van den Broek en Jeroen Groenendijk
– Royal HaskoningDHV
Martijn van Schie – Natuurmonumenten
Tom.van.den.broek@rhdhv.com

E T W E R K

Vegetatiekartering kwelders Texel

K

GROENE BURE

Rijkswaterstaat volgt sinds 1984 de vegetatieontwikkeling op de kwelders en in de duinen
van het Waddengebied en de Zeeuwse delta.
Het hiervoor opgezette monitoringsprogramma (VEGWAD) maakt deel uit van het
programma Biologische monitoring zoute
rijkswateren, onderdeel van het integrale programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Binnen VEGWAD
worden alle schorren/kwelders van Nederland
om de 6 jaar vlakdekkend in kaart gebracht.
Deze vegetatiekarteringen worden onder
andere gebruikt bij de rapportages voor de
Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.
Vanaf 1992 is Bureau Waardenburg regelmatig
betrokken bij het uitvoeren van kwelderkarteringen door heel Nederland; in 2018 bijvoorbeeld de kwelders van Texel (kwelder bij De
Cocksdorp, De Schorren, Mokbaai/Mok, De
Hors en De Slufter) en van Noord-Holland.
Deze karteringen zijn fotogeleid, d.w.z. dat er
een grondige luchtfoto-interpretatie voorafgaat aan het veldwerk (false-colour foto’s,
gebruik van een Digitaal Fotogrammetrisch

Slufter Texel (foto P. Boddeke)
Systeem, grenzen van de vorige kartering
volgens vastgestelde criteria wel/niet aangepast). De kartering in het veld gebeurt op
basis van een vaste typologie (Salt08) met
bijbehorende sleutel per kwelderzone. De
gevolgde methodiek maakt de karteringen
relatief goed reproduceerbaar en verschillende
karteerjaren goed vergelijkbaar. Zoete vegetaties die buiten de kwelder vallen maar wel tot
het beheersgebied van Rijkswaterstaat beho-

ren, krijgen volgens een lokale typologie ‘in
ontwikkeling’ (xero-/hygroserie) toebedeeld.
Voor de kartering van Texel zijn circa 350 vegetatieopnamen en 4200 vlakbeschrijvingen
gemaakt. Vooral in De Slufter komen fraaie
overgangen van kweldervegetaties naar duinvoeten voor en (met name rondom de monding) allerlei typen van groene stranden en
primaire duintjes, met soorten als laksteeltje,
zeevetmuur, krielparnassia, eenbloemige zeekraal, langarige zandzeekraal, gelobde melde,
kustmelde en fijn goudscherm.
De kartering resulteert in een vegetatiekaart
1:5.000 met toelichting. Daarnaast bevat het
rapport een aantal afgeleide kaarten: Vegetatiezonering, KRW, Rode Lijst, Vegetatiestructuur. Kaarten en rapporten van uitgevoerde
kwelderkarteringen zijn via de website van
Rijkswaterstaat in te zien:
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/natuur-en-milieu/kwelders/index.aspx
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In de Zuid-Hollandse Bovenlanden langs de
Kromme Mijdrecht (Natuurmonumenten) is
binnen een deel van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) een verlengde aanvoerweg
gerealiseerd waardoor binnen het watersysteem neerslag een grotere bijdrage levert aan
de waterkwantiteit dan inlaatwater. Hoewel
chloride, sulfaat e.d. wel enigszins afnemen,
blijft over de gehele gradiënt de fosfaatconcentratie hoog en het doorzicht laag. Waterplanten komen, met uitzondering van krabbenscheer, nauwelijks tot ontwikkeling. Om
de oorzaak hiervan te achterhalen, zijn op zes
momenten in 2017 verspreid langs de verlengde aanvoerweg op zes locaties oppervlaktewater, waterbodem en perceelbodemwater
(twee diepten) bemonsterd. Uitspoeling uit
percelen noch toestroom vanuit grondwater
draagt bij aan de hoge fosfaatconcentratie in
het oppervlaktewater, zo bleek. In warme
perioden nemen nitraat en sulfaat daarin af
en ammonium en bicarbonaat toe; dit wijst

Jan Reitsma, Bureau Waardenburg bv.
j.m.reitsma@buwa.nl
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