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Kening wacht op
banken en overheid

dagstelling

Kening wacht op

Het enthousiasme bij de start van het project Kening fan
’e Greide is hartverwarmend. Tegengeluiden zijn niet te
horen. Toch is de grote vraag of het ook maar iets zal ver-
anderen. De stelling: Zonder ingrijpen van banken, over-
heid en bedrijven haalt Kening fan ’e Greide weinig uit.
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WNF-directeur Johan van
de Gronden windt er
geen doekjes om. Juist
in de ontwikkelde lan-

den neemt de rijkdom aan dieren en
planten tegen de stroom in weer toe.
Alleen Nederland blijft achter en laat
alleen de kale rots Malta achter zich
als het om teruggang van biodiversi-
teit gaat.

Het probleem van Nederland is
dat tweederde van het oppervlak in
gebruik is bij de landbouw. Decen-
nialang is die landbouw door ban-
ken en overheid gestimuleerd in het
creëren van een productielandschap
dat in de wereld zijn weerga niet
kent. Cultuurlandschap is terugge-
drongen tot bijkans onbruikbare
stukjes land.

En zo is zeker het echte weideland-
schap van Friesland verworden tot
een groen biljartlaken, dat slechts in
het vroege voorjaar in de verte
enigszins doet denken aan het beeld
dat FrieslandCampina schetst in de
tv-reclame over de magie van melk.
Maar zodra het kan maken grote ma-
chines hier een einde aan en bren-
gen het landschap terug in de mono-
culturele staat die het de rest van het
jaar zal hebben.

Natuurlijk, in hoekjes van Fries-
land zoals de Noardlike Wâlden zijn
nog mooie cultuurlandschappen te
bewonderen. Boeren die hier werken
voelen zich onterecht al snel geraakt
als ze onder een noemer worden ge-
schaard met hun collega’s die geen
probleem maken van het verder om
zeep helpen van wat er nog rest aan
cultuurlandschap.

Van de Gronden denkt dat die laat-
ste categorie teruggefloten zal wor-
den door het wegvallen van het
maatschappelijk draagvlak. Helaas
is die kans niet groot, want de maat-
schappij komt amper in het weide-

landschap. De burger ziet het allang
als niemandsland waar hij doorheen
rijdt van A naar B. En stoort zich eer-
der aan de windmolens dan aan de
saaie biljartlakens.

Jonge boeren worden op land-
bouwscholen klaargestoomd voor
een nieuwe ronde schaalvergroting
om nog meer melk te produceren.
Een product dat gepresenteerd
wordt als hoogwaardig, waar van al-
les uit te halen valt, maar dat als het
niet is omgezet in kaas of melkpoe-
der aan de straatstenen niet te slijten
is. En dit alles ten koste van wat ooit
een mooi landschap was.

We moeten een keuze maken,
vindt Van de Gronden. Willen we dat
boeren op deze manier doorgaan en
van Nederland naast de steden lou-
ter een productielandschap maken?
Dit gebeurt al ondanks de tegen-
stand van goedwillende collega’s die
tenminste hun best doen om nog
iets te redden. Maar het zal stil wor-
den in de weilanden met zo nu en
dan een meeuw of kraai. De keuze is
in feite al gemaakt.

Is het dan helemaal reddeloos?
Nee, de Kening fan ’e Greide kan als
laatste poging worden gezien de
ogen te openen van mensen die wel
iets kunnen doen. Overheden die
een halt toe roepen aan de kaalslag
louter om een gesubsidieerde kaste
van boeren en omringende bedrij-
ven in stand te houden. Banken die

Het zal stil worden
in de weilanden
met zo nu en dan
een meeuw of kraai

boeren niet meer dwingen te inten-
siveren.

Helaas waren die partijen amper
vertegenwoordigd op de startdag
van het project. Onder het huidige
economische gesternte passen deze
wel op om boeren iets in de weg te
leggen. Boerenbelangenorganisa-
ties strooien hen zand in de ogen
met mooie verhalen over export-
voordelen en voeding voor de we-
reldbevolking. Hetgeen grotendeels
flauwekul is. Behalve bij rijkere Chi-
nezen is het in de wereld niet overal
normaal en zeker geen statussym-
bool om de moedermelk van andere
zoogdieren te drinken.

Kening fan ’e Greide is eigenlijk
niet meer dan een zoveelste poging
nog iets te redden van het fraaie dat
het weidelandschap zou kunnen bie-
den. Als er daarnaast niets veran-
dert, zal het initiatief in schoonheid
sterven. De steun van het Wereldna-
tuurfonds ten spijt.

Van Europa tot gemeenten moe-
ten overheden nu eindelijk eens
hardop zeggen: genoeg is genoeg!
Als de meerderheid van de boeren
niet stopt met cultuurvernietiging,
stoppen we met de subsidieverle-
ning. Als dit niet voldoende is, dan
maar gewoon een verbod op elke
handeling die voor het cultuurland-
schap nadelig is. Als dit het vertrek
van de hoogproductieve boeren be-
tekent, het zij zo. We zijn ook niet
failliet gegaan door het vertrek van
de textiel.

Leeuwarden kan zich dan presen-
teren als cultuurstad in plaats van
zuivelstad. Want dit laatste is na-
tuurlijk een gotspe. En het bolwerk
van schaalvergroting Dairy Campus
bij Boksum is evenmin iets om trots
op te zijn. Nederland mag toch pot-
dorie wel ietsje meedoen met rest
van Europa om weer iets van rijk-
dom in het landschap terug te bren-
gen?

Reageren op het nieuws? ingezonden@lc.nl of www.lc.nl

Een mooi cultuurlandschap kan wel, maar dan is dwang noodzakelijk. FOTO LC/JAN DE VRIES


