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Wildernis op het
biljartlaken
De unieke combinatie van cultuur, natuur,
economie en taal van het project Kening
fan ’e Greide trekt de aandacht van het
Wereld Natuur Fonds. Directeur Johan van
de Gronden is gefascineerd.

’Agrarisch
natuurbeheer
heeft weinig
opgeleverd’

de Gronden is gefascineer

NICO HYLKEMA

HH
et Wereld Natuur Fonds
(WNF) kennen we van
de bescherming van ’s
werelds laatste echte
wildernissen. Dat het

WNF nu zijn steun betuigt aan de
campagne Kening fan ’e Greide is
op het eerste gezicht merkwaar-
dig. ,,Klopt’’, zegt directeur Johan
van de Gronden. ,,Wij zijn er niet
voor bescherming van het cul-
tuurlandschap.’’ Toch is het WNF
dinsdag bij de aftrap van het Friese
project.

Het begon allemaal in een
kerkje op een terp. Zoals er
zoveel zijn in Friesland.
,,Vraag me de naam niet.
Maar het was er zo-
als in al die prach-
tige kerkjes: koud en
vochtig, maar ook een
plek van weemoed en
contemplatie. Een plek
die troost biedt, zoals dat
vroeger in een veel harde-
re samenleving nodig
was.’’

In zo’n kerkje maakte
Van de Gronden kennis
met bioloog Theunis Pier-
sma en musicus Sytze
Pruiksma. Hier werd
het droeve lot be-

gefascineerd.

zongen van de weidevogel in Fries-
land en de grutto in het bijzonder.
,,Die zorg voor de natuur en de cul-
turele trots vertellen het verhaal
van Friesland in een mengeling
van boosheid, weemoed en vast-
beradenheid. Hier komen natuur,
cultuur, muziek en - heel mooi - de
contacten met Afrika bij elkaar.’’

TrekvogelsTrekvogels
Het WNF was in verband met de
viering van het vijftigjarig bestaan
op zoek naar een duidelijk voor-
beeld van de achteruitgang van de

internationale soortenrijkdom,
ook wel de biodiversiteit ge-
noemd. En kwam uit op het ver-
haal van de trekvogels, waarmee
de link naar Friesland was gelegd.

Het onderwerp kwam ter sprake
op het Leeuwarder Provinsjehûs
bij de presentatie van de Friese
vertaling van ‘Living Planet Report
2012’. Van de Gronden maakte ken-
nis met het project Kening fan ’e
Greide. ,,Een unieke bijeenkomst
van melkveehouders, burgers,
hoogleraren en taalbehoeders.’’

De WNF-directeur herkende on-
middellijk de rode draad van de in-
ternationale bescherming van bio-
diversiteit. ,,Het behoud van de
soortenrijkdom is altijd te vinden
in de wortels van het lokale. Je
kunt geen blauwdruk ontwerpen
achter een bureau. Kijk naar de te-
loorgang van de Braziliaanse sa-

vanne in een monocultuur van
sojateelt. Daar kun je alleen

iets aan doen als je produ-
centen, handelaren en

afnemers op lokaal
niveau bij elkaar

brengt.’’

En juist de melkveehouderij in
Friesland is een voorbeeld van een
lokaal diep gewortelde economi-
sche sector met een globale uit-
straling. ,,Van die provincie kun-
nen wij leren. Wat zijn de grenzen
van de intensivering van de melk-
veehouderij? Willen we de bloem-
rijke graslanden terug in plaats
van saaie biljartvelden? Willen we
niet helemaal ten prooi vallen aan
de globalisering?’’

Wie een helikoptervlucht boven
Friesland zou maken, kon wel eens
tot het inzicht komen dat de vra-
gen van Van de Gronden rijkelijk
laat komen. Te laat misschien. De
weidegebieden zijn al veranderd
in monoculturen van raaigras,
waar het geluid van kraaien zo
langzamerhand dat van de weide-
vogels overstemt. Waar boeren
zich opmaken voor de definitieve
slag om de wereldmarkt en daar-
toe industriële complexen oprich-
ten om de melkproductie flink op
te voeren.

Van de Gronden erkent het late
tijdstip, maar zegt: ,,De uilen van
Athene ontwaken in de scheme-
ring. We hebben decennia van

agrarisch natuurbeheer achter
de rug, en dat heeft weinig

opgeleverd. Sinds 1965 is
75 procent van de

broedpopulatie van
onze boerenland-

vogels verdwe-
nen. Van de

veldleeuwerik rest nog een popu-
latie van 5 procent. Maar wij zijn
van het type dat het glas als halfvol
ziet en niet halfleeg. Er komt lokaal
een beweging op gang van men-
sen die vinden dat het anders
moet.’’

Taal en cultuurTaal en cultuur
,,Friezen stellen zich in toenemen-
de mate de vraag in wat voor land-
schap ze willen leven: een bloem-
rijk grasland zoals ouderen zich dit
nog herinneren of alleen een pro-
ductielandschap? Wil je weidevo-
gels horen in de lente of alleen
kraaien horen krassen? Wat voor
boerderijen willen we? Die vragen
komen ook uit de melkveehoude-
rij zelf. Dan heb je nog een kans. En
in Friesland klinkt ook nog eens de
zeldzame koppeling aan taal en
cultuur door.’’

Voor Van de Gronden is het stel-
len van grenzen aan intensivering
van agrarische productie niet in-
gegeven door afkeer van die ont-
wikkeling. Hij beseft dat intensive-
ring de biodiversiteit ook ten goe-
de kan komen. ,,Op mondiaal ni-
veau moeten we meer voedsel
produceren voor meer mensen.
Intensivering betekent ook dat we
de laatste wildernis kunnen ont-
zien. In Nederland moeten we ech-
ter laten zien dat de grens al is
overschreden.’’

Hij denkt daarom dat er anders
omgesprongen moet worden met
fosfaat, stikstof en ammoniak-
emissie. Er is een stevige innovatie
nodig in de melkveehouderij om
dit te bereiken. De druk op het mi-
lieu mag niet zwaarder worden.
,,Het is ons daarom wel wat waard

dat dit project slaagt. Anders
zeg je in feite dat je een vi-

taal, divers platteland op-
geeft.’’

,,We willen grenzen stellen aan
een economische sector voor zo-
ver die de kosten afwentelt op de
samenleving. Veel speelt zich bui-
ten ons gezichtsveld af. Vijf zesde
van het landbouwareaal voor de
Nederlandse consumptie ligt in
het buitenland. Dat onttrekt zich
aan ons oog.’’

,,We zitten met een sector die in-
ternationaal een zware wissel trekt
op de biodiversiteit. Daar kun je
niet aan ontsnappen. Je moet nu
zeggen waar de grenzen zijn. Er
zijn ook andere waarden. Boeren
die denken dat ze gewoon door
kunnen op de ingeslagen weg, zul-
len merken dat ze het maatschap-
pelijk draagvlak kwijtraken. Er is
echt behoefte aan een ecologische
inhaalslag in de melkveehoude-
rij.’’

Het is geen specifiek Nederland-
se problematiek die Van de Grond-
en in de melkveehouderij tegen-
komt. ,,Je ziet het overal in de we-
reld. Om die reden willen we op de
wereld minimaal een vijfde van
het natuurlijk landschap in be-
scherming nemen. Zoveel is echt
nodig wil je de biodiversiteit die er
nog is, behouden.’’nog is, behouden.’’

Waterpeil
In Nederland, zo meent de WNF-In Nederland, zo meent de WNF-
directeur, moet de intensivering
van de landbouw stoppen en een
begin gemaakt worden met her-
stel van de biodiversiteit. ,,Dat zijn

Johan van de Gronden, directeur van
het WNF, spreekt samen met de
Britse academicus Jonathan Loh bij
de aftrap van het project Kening fan
’e Greide, dinsdag 12 februari om 20
uur in Natuurmuseum Fryslân in
Leeuwarden.
Kening fan ’e Greide, een brede

coalitie die ijvert voor het behoud
van het cultuurlandschap in Fries-
land, organiseert een zogenoemde
collegetoer met gerenommeerde
sprekers op het gebied van biodiver-
siteit en duurzaamheid. We stellen

we aan onze stand verplicht. En
dat betekent diep ingrijpen. We
moeten het hebben over water-
peilbeheersing en kringlopen. We
zijn er niet met een paar fraaie ak-
kerrandjes.’’

Het WNF neemt zeker niet de
leiding van het project Kening fan
’e Greide over. Wel doet het, waar
het goed in is. Het aanspreken van
bedrijven bijvoorbeeld. ,,We probe-
ren onder meer steun voor het
project te verwerven van de Rabo-
bank en Friesland Campina. De
kracht van het project is de lokale
worteling. Het is een project van
en voor Friesland. Onze rol blijft
heel bescheiden.’’

,,Ons speelveld is het mondiale,
niet het Friese. Toch kunnen we le-
ren van dit project. Die lokaal ge-
voerde discussie in Friesland is in-
spirerend. Misschien heeft het
toch wel iets met de taal te ma-
ken.’’

Waarmee Van de Gronden weer
bij zijn fascinatie met taal uitkomt.
,,In Nieuw-Guinea, dat zo immens
rijk is aan biodiversiteit, spreken
de Papoea’s een groot aantal talen.
Als je dit vergelijkt met andere de-
len van de wereld zie je dat de ver-
dwijning van levende talen gelijk-
op gaat met het afnemen van bio-
diversiteit. Ik vermoed dat de on-
derlinge verbondenheid veel
groter is dan we nu aannemen.’’

Reageren? sneonsnein@lc.nl

voorafgaand aan de lezingen de
sprekers in sneon & snein aan u
voor. Volgende maand: voedseldes-
kundige en hoogleraar Louise Fresco.FOTO LC/SIEP VAN LINGEN

Johan van de Gronden: ,,Het behoud van de soortenrijkdom is altijd te vinden in de wortels van het lokale.’’ FOTO MARNIX SCHMIDT


