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NAAR EEN GEZONDE PLANEET
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De kwaliteit van het
landschap holt achteruit. Drie

hoogleraren die opgroeiden in
de Zuidwesthoek aanschouwen
het met lede ogen. Ze zien ook
een wenkend perspectief voor
hun geboortegrond, als koplo-

per onderweg naar een duurza-
mere en gezonde planeet.

H et doet zeer. Drie hoog-
leraren, allen afkomstig
uit de streek, zien de

teloorgang van het landschap in
Zuidwest-Friesland met treurnis
aan. Ze vinden er niet meer terug
waarvan ze in hun jeugd zo geno-
ten. En wat toen zo vanzelfspre-
kend leek. In de bibliotheek van
Theunis Piersma, thuis in Gaast,
gaat het drietal in gesprek. Henk
Folmer, Pier Vellinga en Theunis
Piersma, wetenschappers van ver-
schillende disciplines, zoeken naar

manieren om de strijd aan te gaan
tegen het verlies van biodiversiteit
in hun geboortestreek. Tegen het
verlies van levenskwaliteit.

Wat is dat toch, die hang naar
het landschap en de natuur van
vroeger? Vellinga: ,,Ik wenje hjir al
lang net mear. Op myn santjinde
wie’k hjir al wei. Ik belibbe as jonge
de blydskip fan boeken en de na-
toer.’’ Hij herinnert zich dat hij op
zijn rug in het gras lag terwijl heit
aan het maaien was. Hij hoorde de
vogels en de insecten: ,,Oorverdo-
vend.’’ ,,En no’t it ferdwûn is, meit-
sje ik my der hiel drok om. Sa sterk
is it ferlangen nei wat goed wie.
Wat oerbliuwt is it ferwoeste lân-
skip mei grûn sûnder libben der-
yn.’’

Folmer haakt in: ,,De geur komt
derby. De maityd, de hearst sjochst
net allinnich, dy rûkst en fielst ek.’’
Er is heel weinig van over. ,,Sjochst
it jier op jier minder wurden. Yn
Gaasterlân ûntdutsen de boeren
earst it turbogers, doe de mais. En
no, noch slimmer, de blombollen.
Takomstige generaasjes sille ús dit
kwea-ôf nimme.’’

Piersma, strijdend voor een
boerenland waar de grutto nog kan
gedijen, herinnert zich dat hij in
zijn jeugd een van de weinige
schoolkinderen was die betrokken

waren bij de natuur. ,,En sûnt dy
tiid ha ’k sjoen hoe ’t alles minder
wurdt.’’

SYKTOCHTSYKTOCHT

Er moet iets gebeuren, daarover
zijn de drie het eens. De transitie
van intensieve landbouw naar een
duurzame vorm moet gestalte
krijgen. Maar hoe? Piersma: ,,It is in
syktocht nei nije wegen. Dêr is in
djipgeande analyse foar nedich.’’
Wat daar uitkomt, moet vervolgens
in de praktijk worden toegepast:
,,Bygelyks yn de Súdwesthoeke.’’

Het is een complexe materie.
Allerlei thema’s komen aan de
orde. Het uitmergelen van de bo-
dem. Voedselkwaliteit en gezond-
heid. Planologie, subsidies en de
overheid. De rol van grootheden als
zuivelgigant en bank. De maat-
schappelijke kosten, maar min-
stens zo belangrijk: de baten van
herstel en verbetering die de huidi-
ge, maar vooral toekomstige gene-
raties ten goede komen.

Stellig zijn de wetenschappers in
de overtuiging dat het niet goed
komt met de gangbare landbouw.
Bij Vellinga ,,foel it kwartsje’’ toen
hij de resultaten van Deens onder-
zoek bestudeerde. Door voort-
durende overexploitatie en het
gebruik van kunstmest wordt de

bodem minder vruchtbaar. Er is
telkens meer nodig om dezelfde
opbrengst te krijgen. Dat houdt een
keer op.

Dat het zover gekomen is, komt
doordat iedereen de afgelopen
decennia is meegegaan in het stre-
ven naar meer productie en con-
sumptie, meent Vellinga. Dat
bracht veel welvaart, maar het is
doorgeschoten, ten koste van na-
tuur en landschap. ,,Dit lytse lantsje
mei djoere grûn wol mei bulkpro-
dukten konkurrearje op de wrâld-
merk.’’

Piersma vult aan: ,,Fan wat hjir
produsearre wurdt, bliuwt mar 20
oant 30 prosint yn eigen lân.’’ De
rest is voor de export. Vellinga: ,,En
hjir bliuwt de rotsoai achter.’’ Een
economische miskleun die haaks
staat op het beginsel van duur-
zaamheid, volgens Folmer.

In de samenleving neemt het
besef toe dat het zo niet langer
gaat, merken de hoogleraren op.
Veel boeren willen al op natuur-
lijker manier produceren. Piersma
merkt het in gesprekken met vee-
houders uit de streek.

De overgang naar biologische
landbouw, die de bodem veel min-
der belast, lijkt de logische stap.
Maar het gaat heel langzaam. ,,Yn
hiel Gaasterlân sit mar in inkelde

biologyske boer’’, weet Folmer. In
de hele Zuidwesthoek zijn er wel
wat meer die op de duurzame toer
gaan, maar nog niet veel. Piersma
noemt Idzega als voorbeeld. Daar
past een groep melkveehouders toe
wat burgerinitiatief Kening fan ’e
Greide voor ogen heeft.

MOEIZAAM

Er komt dus wel wat van de grond,
maar het gaat moeizaam. Geld
speelt een rol. Bij de overgang naar
biologisch krijgen de boeren de

eerste twee jaar geen vergoeding
voor de extra kosten die ze maken.
Daar komt bij, volgens Folmer, dat
boeren flink geïnvesteerd hebben.
,,En dat moat wol betelle wurde.’’

Ondertussen is er heel veel on-
dergeschikt gemaakt aan de gang-
bare landbouw. Piersma somt op:
het waterpeil van het IJsselmeer, de
lage grondwaterstand, kapotte
wegen door zwaar materieel, lagere
huizenprijzen door uitzicht op
maïs- en bollenvelden.

Folmer kan erover meepraten.
Het rijke fûgeltsjelân rond de Sleat-
temermar van weleer is veranderd
in een maïs-, raaigras- en bollen-
landschap waar geen weidevogel
meer te vinden is.

Wat die bodem betreft is volgens
Vellinga de intensieve manier van
bewerken funest. De bodem is een
reservoir van koolstof, legt hij uit.
Ga je die grond voortdurend scheu-
ren, dan komt kooldioxide (CO2)
vrij in de atmosfeer. Met alle gevol-
gen van dien voor het klimaat.

Het spuiten van gif komt erbij.
,,It is ûnbegryplik wat der deaspuite
wurdt’’, zegt Piersma. Aan de te-
loorgang van de grutto als symbool
voor het verlies aan biodiversiteit
zijn mensen geleidelijk gewend
geraakt, is zijn ervaring. ,,Mar
hooplik wurde minsken wekker as
blykt dat it op de kop ferkeard
komt mei de ynsekten. Dat rekket
de lânbou, en ek it iten dat net sa
sûn mear is as wy tochten.’’

Daarop moet de wetenschap
inspringen, meent de ecoloog.
Maak het zichtbaar: ,,Bou dy kennis
op. Der binne boeren dy’t witte
wolle hoe ’t it sit en dêr nei hannel-
je wolle.’’

Het zal ook de consument aan-
spreken, want duurzaam voedsel in
relatie met gezondheid zit in de lift.
Dat mag ook wat meer kosten.
Vellinga stelt dat huishoudens van
twee generaties geleden 20 procent
van hun inkomen uitgaven aan
eten. Dat is nu nog 10 procent. De
prijs kan dus wat hebben, al hoeft
duurzaam geproduceerd voedsel
niet verschrikkelijk veel duurder te
zijn. Maar bovenal, vindt het drie-
tal, voor een goede gezondheid is
dit het zeker waard.

Voor gezond eten is een gezonde
bodem nodig. ,,De planeet moat
sûn wurde’’, is volgens Vellinga het
credo. Wormen en insecten nemen
een belangrijke plaats in in de
ecosystemen. Daar kunnen we niet
zonder.

AKSJE

Piersma ziet dat er beweging komt:
,,Minsken wurde wekker, der komt
aksje.’’ De lokale strijd in Hemelum
tegen uitbreidingsplannen van een
varkensboer is er een voorbeeld
van. Een organisatie als stichting
Gaasterlân Natuerlân, waarvan
Folmer bstuurslid is, timmert aan
de weg.

Zulke initiatieven krijgen steeds
meer grond onder de voeten. Vel-
linga: ,,Fan de boargers moat it
komme. Dan folget de polityk.’’ En
uiteindelijk ook de banken en een
zuivelgigant als FrieslandCampina.
,,Dêr hoechst no noch net folle fan
te ferwachtsjen. Soksoarte fan

bedriuwen binne folgjend.’’
Uiteindelijk moeten ze mee.

Vellinga praat als klimaatdeskundi-
ge met ervaring in de energie-
transitie waarin hij een voortrek-
kersrol speelt: ,,Dy transysje hat
tritich jier duorre, mar no komt it
dochs los.’’ Dat stemt tot optimis-
me: ,,Oer tsien jier binne biologys-
ke molke en fleis normaal.’’

Dan moet ook de kwaliteit van
het landschap gewaarborgd zijn.
Folmer trekt de vergelijking met
beschermde dorps- en stadsgezich-
ten. Daar gelden in ruimtelijke zin
allerlei beperkingen. ,,Dat soest ek
tapasse moatte op it lanlik gebiet.’’
De provincie en gemeenten kun-
nen dan voorwaarden stellen aan
het gebruik. ,,Om sa lânskipskwali-
teit en biodiversiteit te garandear-
jen.’’

Vellinga ziet daar wel wat in:
,,Kinst it direkt tapasse en it is in
goedkeap ynstrumint.’’ Of het
werkgelegenheid kost? Piersma:
,,Dat is relatyf. Dan giest nei in oar
soarte fan boeren, mei in nij soarte
fan kij.’’ Vellinga: ,,Mei minder fee,
dat dan wer oan de grûn bûn is.’’

Voor de werkgelegenheid zal
zo’n bescherming van het land-
schap positief uitpakken, verwacht
Folmer: ,,De Súdwesthoeke moat
him, neist de lânbou, folle mear
rjochtsje op wenjen en rekreaasje.
In moaie omjouwing lûkt toeristen
en ynwenners oan, mar ek be-
driuwen dy’t it oerfolle en djoere
Westen ûntflechtsje.’’

Het Friese provinciebestuur en
gemeenten, in dit geval Súdwest-
Fryslân en De Fryske Marren, spe-
len in dit scenario via bestem-
mingsplannen een belangrijke rol.
Ook zou de provincie in samen-
werking met de gemeenten initia-
tieven moeten nemen voor een
grondbank, meent Vellinga. Grond
die vrijkomt van boeren die hun
bedrijf beëindigen, zou daar in
depot moeten komen voordat
grote landbouwbedrijven aanko-
pen. ,,Dan hast foar nije duorsume
inisjativen al grûn beskikber.’’

OVERBRUGGINGSFONDS

Ook van de rijksoverheid worden
initiatieven verwacht. Folmer: ,,Dy
moat de transysje nei mear kwali-
teit fan it lânskip befoarderje troch
in oare ynset fan subsydzjes.’’ Vel-
linga: ,,Stek jild yn in transysjefûns
en gean los.’’ Er zal een overbrug-
gingsfonds nodig zijn voor boeren
die overstappen op de biologische
werkwijze en het landschap sparen.

Folmer heeft al herhaaldelijk
bepleit dat boeren moeten worden
betaald voor hun landschapsdien-
sten. ,,Regelje in ynkommen foar
boeren dy’t oars wolle.’’ Zo kunnen
ze goed verdienen. Deze vaste bron
van inkomsten maakt die boeren
ook resistenter tegen prijsschom-
melingen.

Wat Folmer, Piersma en Vellinga
betreft begint de victorie in de
Zuidwesthoek: ,,Meitsje dizze
streek de koprinner ûnderweis nei
in duorsume en sûne planeet. Te
begjinnen mei jonge boeren dy’t
mei harren heechsteande kennis it
foartou nimme kinne en moatte.
Dy hawwe de takomst.’’
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Hoogleraren
Henk Folmer (1945) is

geboren in Wijckel en

woont daar weer. Hij is als

hoogleraar economie ver-

bonden aan de Rijksuniver-

siteit Groningen en aan

Northwest Agricultural and

Forestry University, China;

Theunis Piersma (1958,

Hemelum), bioloog, woont

in Gaast. Nu hoogleraar

trekvogelecologie aan de

Rijksuniversiteit Groningen

en onderzoeksleider Wad-

denzee bij het Koninklijk

Nederlands Instituut voor

Onderzoek der Zee (NIOZ).

Mede-intitiatiefnemer en

deelnemend burger Kening

fan ’e Greide;
Pier Vellinga (1950), gebo-

ren in Nijland. Emeritus

hoogleraar klimaatverande-

ring Universiteit Wagenin-

gen en Vrije Universiteit.

Nu portefeuillehouder

Water en Klimaat bij de

Waddenacademie, voorzit-

ter bestuur van de Stichting

Urgenda (organisatie voor

innovatie en duurzaam-

heid), lid van de Raad van

Toezicht van Kening fan ’e

Greide en Raad van Com-

missarissen FMO Bank

Den Haag. Woont in de

Betuwe.

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Pier Vellinga,
Theunis Piersma en
Henk Folmer op de

IJsselmeerdijk bij Gaast.
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