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Naar verwevenheid van
landbouw en natuur
HALBE HETTEMA

LEEUWARDEN Verwevenheid van
landbouw en natuur, dus natuurin-
clusieve landbouw, is de enige op-
lossing om de biodiversiteit in het
landelijk gebied terug te krijgen,
stelt bioloog Raymond Klaassen.

Het is een alternatief waaraan de
landbouw een goede boterham kan
verdienen, aldus de bioloog. Klaas-
sen, onderzoeker naar akkervogels
bij Rijksuniversiteit Groningen, is
een van de kwartiermakers van het
landelijke Deltaprogramma Biodi-
versiteit. Gisteren hield hij in Leeu-
warden een door de Friese Milieufe-
deratie georganiseerde lunchlezing.

De onderzoeker stelt vast dat het
is misgelopen met de soortenrijk-
dom door het intensiveren van de
landbouw. De groene revolutie na
de Tweede wereldoorlog was een
succesverhaal, met reusachtige op-
brengsten en van groot economisch
belang, maar de groei ging te snel. Zo
kwam de keerzijde aan het licht: ver-

lies van biodiversiteit, afnemende
lucht- en waterkwaliteit, effecten
van bestrijdingsmiddelen, CO2-uit-
stoot in drooggelegde veenweidege-
bieden en verlies aan cultuurhistori-
sche waarden.

De druppel was de omslag van
permanent naar tijdelijk glasland:
het voortdurend scheuren en op-
nieuw inzaaien van de weilanden.
Klaassen ziet dat ,,als misschien wel
de grootste landbouwkundige ver-
andering in Friesland’’ van de laatste
decennia. Sindsdien gaat het met
bijvoorbeeld de kievit bergafwaarts.

Waar de biodiversiteit op het boe-
renland van oorsprong hoog was,
resteert uiteindelijk een soortensa-
menstelling van slechts muis, vos,
kraai en gans. ,,Dat willen we niet,
dus moeten we op zoek naar een op-
lossing’’, doceerde Klaassen. Dat
lukt niet meer met technologische
middelen. Boeren kunnen bijna niet
nog intensiever werken, technische
innovaties helpen natuur en milieu
niet en de kosten gaan alleen maar
omhoog. Een scheiding van land-

bouw en natuur werkt evenmin. De
negatieve effecten van de eerste blij-
ven de tweede achtervolgen.

Dus moet het roer om, met na-
tuurinclusieve landbouw. Die zal lei-
den tot een rijkere biodiversiteit, on-
der en boven de grond, meent Klaas-
sen. Het moet een integrale aanpak
worden op landschapsniveau, de
aandacht wordt er gericht op speci-
fieke soorten en de boer krijgt een
eerlijke prijs voor een hoogwaardig
product. De schaalvergroting wordt
dan ingeperkt, de cultuurhistori-
sche elementen - zoals de verkave-
lingspatronen - komen terug, het
grasland wordt permanent kruiden-
rijk ingezaaid, het waterpeil krijgt
zijn natuurlijke dynamiek terug en
in plaats van mestinjectie wordt rui-
ge mest op het land gebracht.

De komende zomer komt het Del-
taplan met een concreet plan. Vol-
gens Klaassen zou de Friese melk-
veehouderij nu al de koppositie
moeten pakken. Van de provincie
verwacht hij dat die een pilot voor de
veenweidegebieden opeist.




