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Natuur en landbouw
weer gaan verweven

• Onderzoeker wil Fries
proefproject biodiversiteit

Simon Talsma

Leeuwarden | ,,Natuur en land-
bouw moeten weer met elkaar wor-
den verweven. Landbouwsystemen
zijn van oorsprong hele diverse sys-
temen, in potentie zijn het ‘biodi-
versiteitshotspots’. Nu is dat niet
meer zo, mede door de intensive-
ring van de landbouw”, aldus onder-
zoeker Raymond Klaassen van de
Rijksuniversiteit Groningen giste-
ren bij een lezing van de Friese Mi-
lieu Federatie. ,,De biodiversiteit is
sterk gereduceerd en met een inte-
grale benadering moeten we ervoor
zorgen dat we daar weer naartoe
werken. Fryslân is een mooie pro-
vincie omhier een proefprojectmet
natuurinclusieve landbouw op te
zetten.”

Klaassen realiseert zich dat er
dan wel een goed verdienmodel te-
genover moet staan voor de betrok-
ken boeren. ,,Door de grond voor-
taan minder intensief te gebruiken
ontstaat er boven- en ondergronds
meer biodiversiteit. Dat leidt tot
een intensievere wisselwerking tus-
sen planten en bodemleven - meer
ecosysteemdiensten - en een betere
bodemvruchtbaarheid. Er zijn dan
minder extreme inputs nodig van
kunstmest en bestrijdingsmidde-
len.”

Of dit ook werkelijk leidt tot be-
tere inkomsten is niet geheel duide-

lijk, erkent Klaassen. ,,We gaan er
wel vanuit dat deminder intensieve
bedrijfsvoering leidt tot lagere op-
brengsten maar ook lagere kosten,
mede door de betere ecosysteem-
diensten en minder kosten voor
kunstmest en bestrijdingsmidde-
len. Het verdienmodel kan voor de
boeren beter zijn, randvoorwaarde
is dan wel dat er een eerlijke prijs
worden gerealiseerd voor de hoog-
waardige diensten.”

De onderzoeker pleit ervoor dat
op een grotere oppervlakte wordt
gewerktmet natuurinclusieve land-

bouw. ,,En niet door op een beperk-
te oppervlakte intensief te boeren
en op de resterende oppervlakte
maximaal in te zetten op de biodi-
versiteit, het zogenoemde land spa-
ring. Het scheiden van landbouw en
natuur werkt niet. Alle biodiversi-
teit duwen naar de natuurgebieden
is niet rendabel, vele bakken met
geld zijn daar al naartoe gegaan. Het
huidige kerngebiedenbeleid werkt
niet. Uit verschillende onderzoeken
is namelijk al gebleken dat de nega-
tieve effecten van de landbouw, zo-
als uitspoeling en uitstoot in de
lucht, ook doorwerken in de na-
tuurgebieden. We moeten overal in
de provincie natuur en landbouw
weer met elkaar verweven, met een
eerlijke prijs voor de boer.”

Mestinjectie
Klaassen constateerde gisteren dat
de afname van de biodiversiteit in
de melkveehouderijgebieden (deze
sector gebruikt binnen de land-
bouw landelijk de grootste opper-
vlakte) vooral sterk is na1994, de pe-
riode van de invoering van het sys-
teem ommest ondergronds te injec-
teren. ,,Daarna werd ook grasland,
net als akkerbouwland, intensief
gebruikt voor de teelt van gewassen
en dan vooral gras. Grasland is niet
meer blijvend, na een aantal jaar
wordt het land geploegd om er op-
nieuw en nog beter gras in te zaaien
of een ander gewas. Het leidde er toe
dat de omslag van een rijker voed-
selsysteem met veel biodiversiteit
naar een eenvoudiger en armer sys-
teem nog sneller verliep.”

Het huidige

kerngebiedenbeleid

werkt niet, de

negatieve effecten

van de landbouw

werken door in de

natuurgebieden

De grutto heeft te kampenmet de intensivering van deweidegebieden. De leefomgeving is verslechterd door
betere ontwatering en teruggang van het aantal insecten. Foto: Shutterstock


