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Boer als evenwichtskunstenaar

B
HALBE HETTEMA

Boer
Het kan best,
zegt LTO-voor-
man Albert Jan
Maat. Schaal-
vergroting in
de landbouw
moet goed te
combineren
zijn met be-
houd, of zelfs
versterking
van de biodi-
versiteit.

B
oeren zijn kunstenaars.’’
Albert Jan Maat, voorzit-
ter van de ondernemers-
en werkgeversorganisa-
tie Land- en Tuinbouw

Organisatie Nederland, herhaalt
het enkele keren. Boeren zijn kun-
stenaars, in het zoeken van even-
wicht in het produceren, het hoe-
den van het landschap en het be-
houd van al wat leeft op en rond
akkers en weilanden.

Burgerinitiatief Kening fan ’e
Greide vreest de gevolgen van de
vrije markt en de schaalvergroting
binnen de landbouw. Maat, ko-
mende dinsdag te gast bij een de-
bat van het Friese project, ziet het
positiever in.

Hij erkent het volmondig: ,,Na-
tuurlijk staat de biodiversiteit on-
der druk’’. Maar om nu alle verant-
woordelijkheid af te schuiven op
de agrarische sector? Kijk naar de
uitbreiding van bedrijventerrei-
nen en de aanleg van nieuwe we-
gen, zegt Maat. ,,Kijk eens wat er de
laatste decennia voor aanslag ge-
pleegd is op de ruimte van het lan-
delijk gebied.’’

Het is vreemd, vindt de LTO-
voorzitter, dat er in de huidige si-
tuatie foute verwachtingen wor-
den gewekt. ,,Er is een stuk minder
ruimte, maar het lijkt alsof de
mensen ervan uitgaan dat de bio-
diversiteit op hetzelfde peil blijft.
Dat is niet realistisch.’’

Hij ziet een scala aan misver-
standen die hij met verve probeert
recht te zetten. Over schaalvergro-
ting: die is van alle tijden. Over ver-
meende uitbreiding van de vee-
houderij: bijna dertig jaar geleden
telde Nederland 2,4 miljoen koei-
en, nu zijn het er minder dan 1,5
miljoen.

Over de bekritiseerde bijdrage
van Europa aan de landbouwsec-
tor: dit jaar gaat €830 miljoen naar
Nederlandse boeren en tuinders,
slechts een fractie van de totale
productie van €26,5 miljard.

,,De agro-sector, die in totaal
goed is voor een export van jaar-
lijks meer dan €75 miljard, is be-
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wichtskuns
langrijk voor onze economie,
maar ook voor een groen land-
schap en voldoende en veilig voed-
sel.’’

Wereldspeler
Maat schetst het beeld van boeren
en tuinders die een unieke presta-
tie leveren. Die een wereldspeler
zijn op de internationale markt en
tegelijk kans zien steeds duurza-
mer te werken, met oog voor de
omgeving. Over de positie van we-
reldspeler: hoe klein Nederland
ook is, het heeft na de Verenigde
Staten de hoogste export van agra-
rische producten. Het agrarische
handelsoverschot in Nederland
lag vorig jaar op ongeveer €25 mil-
jard, zo’n 60 procent van het totaal
in ons land.

Nederland, en dan vooral het
noordelijk kustgebied, is de
kraamkamer van de wereldwijde
aardappelteelt. Maat: ,,We zijn de
bepalende speler op de markt van
pootaardappelen, ons product
gaat naar meer dan zeventig lan-
den.’’ In de noordelijke regio doet
ook de melkveehouderij het goed.

Dat lukt in een land waar de
ruimte schaars is. Boeren moéten
wel kunstenaars zijn, zegt Maat
wederom, vooral omdat ze naast
de productie ook nog kans zien te
werken aan duurzaamheid, de
leefomgeving en de biodiversiteit.

De LTO-voorzitter legt de na-
druk op de duurzaamheid, die hij
als basis ziet voor de rest van de
groene taken. ,,We houden de eco-
nomische prestaties overeind,
maar produceren veel schoner.’’

De landbouworganisatie is am-
bitieus: de inzet is om voor de pro-
ductie van voedsel en groen 30
procent minder energie en grond-
stoffen te gebruiken. Op het gebied
van duurzaam geproduceerd vee-
voer is Nederland koploper. Het
kunstmestgebruik neemt sterk af.
Het toepassen van gewasbescher-
mingsmiddelen is geminimali-
seerd. Kippen krijgen steeds meer
ruimte. Vanaf 2015 wordt in Neder-
landse supermarkten alleen var-
kensvlees geleverd van dieren die
meer leefruimte krijgen.

Het Europese landbouwbeleid
draagt er aan bij dat de landbouw
duurzamer werkt. Het is goed dat
er meer aandacht is voor dier en
gewas en het werkt er aan mee dat
boeren en tuinders met recht rent-
meesters van het platteland ge-
noemd mogen worden, vindt
Maat.

Vergroening
In die zin ziet hij veel heil in ver-
groening van het beleid. Maar kom
niet aan de oppervlakte grond.
,,Die is nodig voor de productie.’’
Het is daarom dat de landbouw-
lobby, met succes, het streven naar
invulling van 7 procent van het to-
tale landbouwareaal voor natuur,
geprobeerd heeft te keren.

Maat: ,,Wij kiezen juist voor een
dynamische vergroening, met
schoner produceren en een beter
bodemleven als belangrijke doe-
len.’’

Het Europese beleid voorziet
ook in afschaffing van het melk-
quotum, per 2015. ,,Het quotum is
letterlijk uitgemolken’’, volgens
Maat. Bijna geen enkel EU-land
melkt het nog vol, Nederland
voegde zich vorig jaar ook in die
rij.

Angst dat er zonder quotum een
enorme productieverhoging aan
zit te komen, is volgens de land-
bouwvoorman ongegrond. Ook al
lijken zuivelfabrikanten, met bij-
voorbeeld nieuwbouw in Heeren-
veen, en veehouders, met uitbrei-
ding van het staloppervlak her en
der in Friesland, op het tegendeel
te wijzen.

Er is, vooral in het Noorden, nog
wel ruimte voor groei, voorziet
Maat, maar een explosieve uitbrei-
ding verwacht hij niet. Enige auto-
nome groei per bedrijf, dat zit er
wel in.

Hij verzet zich tegen het opge-
roepen beeld dat er veel meer
grond nodig is voor agrarische
productie. Dat er zodoende steeds
minder ruimte is voor groene ta-
ken.

Hij waarschuwt wel voor te hoge
verwachtingen: ,,Wat wil je met na-
tuur? Niet alles wat er was komt te-
rug.’’ Wolven en beren krijgen we
hier niet, wil Maat maar zeggen,
maar voor de natuur die Jac. P
Thijsse ooit beschreef, zijn er mo-
gelijkheden.

Rijker bodemleven
Biodiversiteit, zegt de LTO-voorzit-
ter, is meer dan alleen zorgen voor
veel soorten vogels. Het creëren
van een rijker bodemleven, waar
boeren zich mee bezighouden,
speelt een belangrijke rol in het
streven naar meer biodiversiteit.
,,En we zetten een tandje bij in het
akkerrandenbeheer en met
bloemrijke slootkanten. Erfbe-
planting helpt, het ophangen van
nestkasten ook.’’

En de zorg voor de weidevogels?
,,Kievit, grutto, tureluur en schol-
ekster horen in het agrarische
land. Boeren zijn gemotiveerd om
daarmee aan de gang te gaan, ge-
combineerd met agrarische pro-
ductie.’’

Let wel, zegt Maat, de predatie
door bijvoorbeeld vossen en roof-
vogels neemt ook toe. ,,Maar als
boeren kunnen we meer voor wei-
devogels doen.’’

Agrarische natuurverenigingen
in Friesland leveren het bewijs,

stelt Maat. ,,Er worden goede resul-
taten gehaald.’’ De discussie over
de effectiviteit van deze vorm van
beheer steekt hem. De kritiek die
de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur (RLI) onlangs lever-
de, vindt hij kwalijk, vooral omdat
LTO met natuurorganisaties en
provincies eerder al een prima al-
ternatief presenteerden.

Er staan goede dingen in het uit-
gebrachte rapport, vindt hij, maar
met het beeld dat wordt opgeroe-
pen van boeren die wel geld bin-
nenhalen voor agrarisch natuur-
beheer, maar geen resultaten be-
halen, wordt de agrariërs onte-
recht iets in de schoenen
geschoven.

Bureaucratie
,,De objectiviteit is weg’’, volgens
Maat. ,,Er wordt gezegd dat er
slecht wordt gescoord, maar feite-
lijk zijn de verkeerde doelen ge-
steld.’’ Over het geldverslindende
karakter dat agrarisch natuurbe-
heer wordt toegedicht: ,,Van de
subsidies van €1 miljard in twintig
jaar, blijft 40 procent aan de strijk-
stok hangen.’’ Dat gaat op aan
overhead en bureaucratie.

,,De bewuste raad pretendeert
objectief te zijn, maar hier gaat ze
de fout in.’’ De LTO-voorzitter ziet
liever dat een orgaan als de Sociaal
Economische Raad (SER) dergelij-
ke rapportages voor zijn rekening
neemt. ,,Dat is een club met veel
deskundigheid die wel neutraal
naar de zaken kijkt.’’

Er wordt met een beschuldigen-
de vinger in de richting van boeren
gewezen, constateert Maat. ,,Dat
levert frustraties op. Maar het
draait om de motivatie van de boe-
ren, en die is er zeker.’’ Het is het
zoeken naar een gezond even-
wicht, tussen productie en agra-
risch natuurbeheer. ,,Het moet
binnen de hele keten van het boe-
renbedrijf passen.’’

De LTO prijst zich gelukkig met
het feit dat provincies een grotere
rol hebben gekregen binnen het
natuurbeheer. Maat: ,,Die staan
dichter bij het boerenerf dan het
rijk. Het lukt om goede afspraken
te maken. Daar zijn we heel con-
tent mee.’’

De boer bepaalt in zijn visie uit-
eindelijk wel zelf wat er op zijn
land gebeurt. ,,Hij is de onderne-
mer, hij is de evenwichtskunste-
naar, dus is de regie aan hem.’’
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