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Natuurlijker is gezonder
HALBE HETTEMA

Grutto-onderzoekers Jelle Loonstra
en Mo Verhoeven hebben er de oude
kranten op doorgespit: veertig tot
vijftig jaar geleden waren er al zor-
gen over het verlies van biodiversi-
teit in het agrarisch cultuurland-
schap. Een halve eeuw lang ook zijn
er maatregelen bedacht en uitge-
voerd. ,,Het heeft niet geholpen. Het
is alleen nog maar slechter gewor-
den’’, stelt Verhoeven vast. Loonstra:
,,Terwijl het miljoenen heeft ge-
kost.’’

Ook jonge ecologen, die zelf op-
groeiden met de landbouw die
steeds intensiever te werk ging, ma-
ken zich druk om de teloorgang van
de biodiversiteit. Loonstra en Ver-
hoeven (beiden 26), doen aan Rijks-
universiteit Groningen promotie-
onderzoek naar de trekstrategie van
de grutto. Tijdens het veldwerk ver-
blijven ze tachtig uur per week in de
weilanden. ,,We kunnen er niet om-
heen, we worden er mee geconfron-
teerd: we kunnen ons werk niet
meer goed doen’’, vertelt Loonstra.

De onderzoekers maken mee dat
insecten en vogels niet meer uit de
voeten kunnen in de weidegebieden.
Ze focussen zich op de grutto, hun
graadmeter, zien dat de vogels geen
eten meer kunnen vinden en daar-
om geen jongen meer grootbrengen.
Een direct en zichtbaar effect van het
verlies aan biodiversiteit. Maar het
gaat verder, stelt Verhoeven: ,,Als je
ziet dat dingen om je heen dood-
gaan, wat is dan het effect op onze
eigen gezondheid?’’

De gezondheid, samen met de
economie. Daar wil het duo de dis-
cussie op toespitsen. Dus niet op de
biodiversiteit zelf, die direct daaraan

LEEUWARDEN Het staat er schrikba-
rend slecht voor met de biodiversi-
teit in het agrarisch cultuurland-
schap. Om daar wat aan te doen
moet de aandacht worden verlegd
naar andere zaken: naar economie
en gezondheid.

is gerelateerd. Verhoeven: ,,Daar is al
lang over gepraat, zonder resultaat.
Daar willen we af, dat helpt niet.’’

Biodiversiteit boeit mensen niet,
gezondheid en economie wel. Dus
moet bij de consument de nieuws-
gierigheid worden gewekt naar wat
zich precies in de melkveehouderij
en de zuivel afspeelt. ,,Nu kopen
mensen een goedkoop glas melk,
zonder zich af te vragen hoe dat ge-
produceerd is’’, constateert Loon-
stra. ,,We moeten zorgen dat ze daar-
in geïnteresseerd raken. Dat ze wil-
len weten of er qua gezondheid ver-
schil is tussen melk van koeien van
intensieve landbouwbedrijven of
van dieren die kruidenrijk gras te
vreten krijgen.’’

Zulk onderzoek is gek genoeg nog
nooit gedaan. Het zou kunnen hel-
pen, denken de wetenschappers, om
consumenten aan het denken te zet-
ten. Misschien dat ze zich er van be-

wust worden dat een natuurlijker
melkproductie wel eens gezonder
kan zijn.

Als er zo een beweging ontstaat,
zal dat ook de economie veranderen.
Want dan moeten producenten mee.
Alleen goedkoop produceren voor
de massa verdwijnt dan naar de ach-
tergrond. Gezonde zuivel leveren
voor meer geld komt er voor in de
plaats. Met als gevolg dat boer en
zuivelproducent er net zo goed aan
verdienen. Er wordt voor minder
miljarden omgezet, maar de winst-
marges zullen veel ruimer zijn.

Verhoeven ziet ook een rol voor de
overheid. Hij maakt de vergelijking
met kernenergie. ,,Omdat de samen-
leving bang is voor ongelukken, zich
dus zorgen maakt om de gezond-
heid, kiest de regering er voor geen
kerncentrales te bouwen. Dat kost de
mensen wat, want de elektriciteit
zou met kernenergie goedkoper zijn,

maar dat hebben ze er voor over.’’
Consumenten leveren in dit voor-
beeld dus bewust wat in. ,,Logisch’’,
vindt Loonstra: ,,Want als het mis-
gaat, zijn we de lul.’’

Debatten Kening fan ’e Greide

Jelle Loonstra en Mo Verhoeven voe-
ren het debat over de teloorgang van
het agrarisch cultuurlandschap op
een bijeenkomst van burgerinitiatief
Kening fan ’e Greide, komende dins-
dagavond om acht uur in de Kansela-
rij, Turfmarkt 11 in Leeuwarden.
Toegang is gratis.

Over ruim twee weken, op donder-
dagavond 26 november is hoogleraar
Tine de Moor te gast bij een debat
over burgerparticipatie in het natuur-
en landschapsbeheer. Zelfde plaats,
om kwart voor acht.
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