OOGST

Landbouw en natuur dichter bij elkaar
Najaarsforum - 10 oktober 2018

  

INHOUD
Carola Schouten
Marc van den Tweel - ochtend
Teo Wams
Joel Salatin

3
6
11
17

Beste collega’s,

We willen de oogst van deze middag graag
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wat ons betreft prachtige eerste editie van het
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met die van minister Carola Schouten en Marc
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heeft de middag echt een gevoel van één

gebundeld in dit document. Het verhaal van Joel

Natuurmonumenten opgeroepen!

Salatin is vertaald.

De middag stond in het teken van onze

We wensen jullie veel leesplezier en weet dat

vernieuwde visie op landbouw en natuur.

de mailbox van Teo open staat voor vragen,
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opmerkingen en suggesties.
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met verhalen over zijn door natuurlijke processen

Marc van den Tweel

gedreven boerenbedrijf. Marc van den Tweel

Teo Wams

sloot af met een blik naar de toekomst.
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Carola Schouten

  

Dames en heren,
We moeten ons anders tot ons hele voedselproductiesysteem
Heel plezierig om zoveel mensen te zien die hun natuurhart hebben laten

verhouden.

spreken door hiernaartoe te komen.
Dat doen we door over te schakelen op kringloopsystemen.
Je kunt naar de natuur kijken als naar een spiegel. Dan zie je dat we lang

Het wordt in overeenstemming met de natuur geproduceerd.

geleden nieuw land creëerden door het droog te malen, te ontginnen

Kringlooplandbouw sluit de natuur niet buiten, maar omarmt haar.

en te stofferen. In de spiegel van de natuur toont zich de eeuwenlange

Voedselproductiesystemen functioneren niet meer ten koste van de

bedrijvigheid van boeren, ingenieurs, dijkgraven. Opeenvolgende

natuur, maar mét haar. Want de natuur geeft aan óns, als wij om háár

families snoeiden en plukten, plantten en wiedden, zaaiden en

geven. Daarmee creëren we meer diversiteit in planten en dieren,

oogstten, improviseerden en experimenteerden. Noodzaak maakte

een beter bodemleven, een betere insectenstand, en natuur die tegen

hen vindingrijk. Dat zetten we na de oorlog met mansholtiaanse

weersextremen kan.

methodes voort. Met verbluffend resultaat: een vervijfvoudiging van
onze voedselopbrengst. Er kwam ook ordening, scheiding. Natuur hier,

Kringlooplandbouw is geen quick fix. Het grijpt in en gaat ook niet alléén

landbouw daar.

over de productie en consumptie van voedsel. Het kan tot uiting komen
in meer toepassing van kennis over onze natuur, precisiebemesting,

Wie zijn wortels begrijpt, begrijpt zijn vruchten. We hebben van

kortere ketens, ander veevoer, andere grondstoffen op de akker, andere

vroegere families meegekregen dat boeren bondgenoten zijn van de

plaagbestrijding, minder kunstmest. Maar ook in de aanwezigheid van

natuur. Onze grootvaders en -moeders en onze vaders en moeders

de vaandeldrager van het agrarisch platteland: de grutto.

leerden ons dat onze activiteiten de natuur soms schaden, maar ook
kunnen helpen. Ze beërfden ons met hun waarden: als mensen

Sommige boeren hebben al een stap gezet in die richting. Zoals Marco

mogen we de natuur gebruiken, maar we hebben ook de plicht haar

van der Vegte uit Salland. Zijn koeien stonden permanent binnen.

gewetensvol te verzorgen en te beschermen.

Tegenwoordig doet hij ze permanent naar buiten. Dat brengt hem weer
op zijn land. Hij geniet er van de vogels. Geen dag is hetzelfde. En ik hoor

Voor een sterke samenleving is robuuste natuur nodig. Maar ons systeem

van meer boeren dat dit hen veel plezier terug geeft.

om voedsel te produceren is ook een ingewikkeld systeem geworden,
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dat erop is gericht steeds meer voedsel tegen de laagst mogelijke prijzen

Maar boeren, tuinders en vissers kunnen niet in hun eentje een

te produceren. In dat systeem groeit iets scheef. Daar krijgt eerst de

maatschappelijke omwenteling op hun schouders torsen. Ik ga het

natuur last van, dan wij. Dan helpt het niet meer om steeds om de hoek

helpen organiseren. We hebben een maatlat. Daar leg ik alle nieuwe

te kijken, of naar de volgende stap. We krijgen er pas vat op als we weten

beslissingen langs. Ik zal regels die deze omschakeling belemmeren

wat voor ons een waardevolle toekomst is.

opruimen. En mogelijkheden uit het nieuwe gemeenschappelijk
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landbouwbeleid ervoor aanwenden. Ik maak afspraken met u en

De WUR doet het met een nieuwe proeftuin. Staatsbosbeheer met

anderen.

pachtboeren te experimenteren met natuurinclusieve bedrijfsvoeringen.
Twee partijen leren daarvan. Provincies hebben living lab’s.

Nu kunt u als Natuurmonumenten denken: wij doen toch al honderd

“Boeren, tuinders
en vissers moeten
eerlijke prijzen
kunnen vragen en
niet het putje van
het prijssysteem
worden. We moeten
met z’n allen
snappen dat een
duurzaam stukje
vlees niet
gratis kan.“

jaar mee? We hadden Jac. P. Thijsse, we pionieren met natuurinclusieve

Wij hebben met provincies, gemeenten en waterschappen een

landbouw op Schiermonnikoog en in het Vechtplassengebied. Wij

programma, Vitaal Platteland, om mensen en organisaties te stimuleren

verenigen verkenners, visionairs en verbinders. Dan heeft u gelijk. Ik

te pionieren, uit te proberen, en het geleerde te delen.

claim het niet als iets nieuws. Dit is wat we vanaf nu samen moeten doen.
Zo lang we ons inzetten voor een veelbelovend concept of idee, dat
U kijkt al meer over de heg, voorbij de eigen natuurgebieden, naar

toepassen, soms in collectieven, kunnen we er ook van leren. En met

het boerenbedrijf. Bemoedigend. En logisch: weide- en akkervogels

meer experimenten en initiatieven wordt het ook voor ànderen steeds

die geen weilanden of akkers nodig hebben bestaan niet. En de Friese

makkelijker nieuwe kringlopen te vormen.

Wouden of het Achterhoeks landschap zonder boerderijen ook niet.
Ten derde moeten we de private sector bij de les houden.
Eén vraag is mij de afgelopen maand veel gesteld. Hoe dan? Mijnheer
van den Tweel vroeg: waar kunnen wij beginnen? Ik ben blij met die

Ik verwacht van kredietverstrekkers een wat bredere horizon dan de

vragen. Door het je af te vragen openen zich nieuwe mogelijkheden.

financiering van steeds grotere stallen. Banken kunnen helpen in de
bodem te investeren of aantrekkelijke rentekortingen geven aan boeren

We maken een goede start met andere gewoonten en gebruiken.

die kringlopen vormen.

We moeten om te beginnen onze kennis van vroeger en onze waarden

En ik blijf zeggen: prijsbewustzijn is een kritische succesvoorwaarde.

aanspreken en herontdekken. Dat moeten we samen organiseren.

Boeren, tuinders en vissers moeten eerlijke prijzen kunnen vragen en
niet het putje van het prijssysteem worden. We moeten met z’n allen

Ten tweede moeten we organiseren dat we blijven bijleren.

snappen dat een duurzaam stukje vlees niet gratis kan. Daarachter zit
een heel prijssysteem. We gaan de macht dus een beetje omdraaien,

We hebben in ons land zeer goede groene onderwijsinstellingen. Ik ga

zodat boeren en hun opvolgers blijven bestaan.

met hen kijken hoe we het samengaan van natuur en landbouw in het
onderwijsprogramma kunnen verankeren.

Als de voorwaarden op orde zijn, zullen veel dingen uit zichzelf
veranderen. We hebben vakmensen met ervaring, technologie en

Bijleren kan ook in het veld of op de akker.

kennis. Kringlooplandbouw kan een nieuw exportproduct worden.
Nederland kan er wereldwijd de leiding in nemen.
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Carola Schouten
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Overal in de samenleving zit initiatief. Kijk naar het Deltaplan
Biodiversiteit, waar wetenschappers, bedrijven en natuur- en
landbouworganisaties samen aan werken.
En de landbouwwetenschap is ver ontwikkeld. Er is al onderbouwd dat
zich in akkerranden natuurlijke plaagbestrijders vestigen. Boeren die
weten hoe je zo’n akkerrand zaait en onderhoudt, kunnen soms toe met
wel 70% minder gewasbeschermingsmiddelen.
Natuurlijk komt niet alles vanzelf van de grond. Daar moeten we dan aan
werken. Vertrouwend op onszelf en elkaar.
Dames en heren,
De natuur laat zich vaak achterwaarts begrijpen. Ons land is rijk aan
veenweiden, heide, duinen, bossen, rivieren, moerasgebieden, én
weilanden, boerderijen en bedijking. We hebben er een welvarende
samenleving op mogen bouwen. Het heeft ons gevormd tot wie we zijn.
En voorziet ons al heel lang in belangrijke behoeften: goed voedsel,
schoon drinkwater en schone lucht, welbevinden.
Als wij dit willen volhouden, als wij willen dat natuur en landschap
net zo waardevol blijven voor onze kinderen en kleinkinderen, dan
moeten we er anders mee omgaan. Dan moeten we natuur en landbouw
samenbrengen in kringloopsystemen. Daaromheen moeten we
samenwerken, meer inclusief, met meer aandacht voor verbindingen die
de natuur weerbaar en gezond maken.
De toekomst laat zich alleen voorwaarts vormen, en ik kijk er zeer naar
uit om dat samen met u te doen. 
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Dames en heren, sommige anekdotes zijn té mooi om een fact-checker

zullen roepen. Ik plaatste boeren tegenover natuurbeschermers –

op los te laten. Voor je het weet, blijken ze niet waar te zijn – en daar

en zal het verwijt krijgen dat boeren óók natuurbeschermers zijn. Laat

heeft niemand iets aan. Één van die anekdotes deel ik graag met u. Hij

ik daar helder over zijn: daar ben ik het mee eens. Ik ben nog nooit

schijnt waar gebeurd te zijn.

een boer tegengekomen die tégen natuur en landschap is. Ik ben nog
nooit een boer tegengekomen die niet van zijn land houdt. Overal zie ik

Politiek Den Haag, midden jaren ’70. Hans Wiegel en Dries van Agt

boeren die zich met hart en ziel inspannen voor agrarisch natuurbeheer.

konden het uitstekend met elkaar vinden. Er speelde een gevoelige

Overal in het land werkt Natuurmonumenten met deze boeren samen.

kwestie die beide fractieleiders op hun ledencongres moesten

Sommigen van hen voelen zich net zoveel natuurbeschermer als agrariër.

verantwoorden. Kort voor het congres besloten ze hun speeches te

Net zoals sommige van onze medewerkers zich net zoveel boer voelen

ruilen. Van Agt hield een onversneden VVD-verhaal. Wiegel verleidde

als boswachter. Dus ja, dames en heren, boeren zijn óók natuur- en

zijn congres met een CDA-boodschap. Beide kregen een staande ovatie.

landschapsbeschermers. In de kern delen boeren en natuurbeschermers
dezelfde waarden. Beide beheren natuurlijk kapitaal. Beide zijn gericht

De moraal, dames en heren, is dat de boodschapper soms belangrijker is

op continuïteit. Want of je nu natuur over wilt dragen aan de volgende

dan de boodschap. Het gaat in de politiek vaak om wat er gezegd wordt,

generatie of een gezond gezinsbedrijf aan je kinderen… – in essentie

maar nog vaker om wie het zegt. En zo is het ook in het debat over

draait het allebei om respect voor wat de aarde voortbrengt.

landbouw en natuur. Regelmatig hoor ik voormannen uit de agrarische
sector analyses maken over de landbouw die mij uit het hart gegrepen

Binnen de natuurbeweging hoor ik nog te vaak dat er gecommuniceerd

zijn. Maar als ikzelf – of een andere natuurbeschermer – diezelfde

wordt in gestolde vijandsbeelden. Boeren worden weggezet als halve

analyse maak, regent het klachten en verwijten.

criminelen die lak hebben aan hun leefomgeving. Tegen dat beeld
verzet ik me hartgrondig. En dat geldt ook omgekeerd. In agrarische

Omgekeerd geldt hetzelfde. Regelmatig hoor ik boeren analyses

kringen hoor ik nog te vaak dat natuurbeschermers worden weggezet

maken over de Nederlandse natuurbescherming die simpelweg

als prutsers, die op kosten van de samenleving decadente nepnatuur

behartigenswaardig zijn. Maar in plaats van dankbaar te zijn voor de

in de benen houden. In dat frame zijn boeren de beste en meest

geboden spiegel, schiet de natuurbescherming op voorhand al in een

kosteneffectieve natuurbeschermers van Nederland. Ook tegen dat

afwerende reflex.

beeld verzet ik me hartgrondig. Sommige anekdotes schreeuwen om een
fact-checker.

Het meest gehanteerde argument in het debat tussen landbouw en
natuur is de jij-bak.

Dames en heren, het wantrouwen tussen de agrarische sector en de
natuurbescherming is in de kern niet zo moeilijk te verklaren. Misschien
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Ik ben nu twee minuten aan het woord. Maar zelfs van de zinnen die ik

was het zelfs onvermijdelijk. Je zou kunnen zeggen dat we in Nederland

tot nu toe heb uitgesproken, realiseer ik me dat ze hier en daar wrevel op

decennialang geïnvesteerd hebben om die wederzijdse vervreemding
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formeel in te regelen. Met de ontwikkeling van de Ecologische Hoofd-

ruimteclaims. Samen erkennen we dat ons landschap heringericht moet

structuur – vanaf begin jaren ’90 – was strikte functiescheiding het

worden als we de effecten van klimaatverandering het hoofd willen

ordenende principe in het Nederlandse buitengebied. Natuur

bieden. Dát zijn de werkelijke uitdagingen van onze generatie. Dus mijn

beschermers bemoeiden zich met het natuurnetwerk. Boeren bemoei-

oproep is even revolutionair als voor de hand liggend: laten we daar

den zich met het agrarisch domein. Non-interventie als hoogste ideaal.

samen in optrekken.

Nu de afronding van het Natuurnetwerk Nederland langzaam in zicht

En, dames en heren, ook hier past een voetnoot. Mijn oproep voor een

komt, wordt mij regelmatig de vraag gesteld wat de nieuwe toekomstvisie

nieuwe, ambitieuze agenda van functievervlechting moet niet worden

van Natuurmonumenten is. Hoe moet een Natuurnetwerk 2.0 eruit

gezien als een afrekening met de decennia van functiescheiding.

zien? Mijn antwoord daarop trekt soms hoge wenkbrauwen. Ik pleit

Verlaat u deze zaal alstublieft niet met de conclusie dat de Ecologische

he-le-maal niet voor een Natuurnetwerk 2.0. Nadat we in Nederland

Hoofdstructuur wat Natuurmonumenten betreft een historische vergissing

30 jaar geïnvesteerd hebben in functiescheiding, is het nu tijd geworden

was. Integendeel! De Ecologische Hoofdstructuur – het netwerk van

voor een ambitieuze stap in functievervlechting. Ik wens ons allen toe

robuuste en verbonden natuurgebieden – is het beste dat de Nederlandse

dat we bij de afronding van het Natuurnetwerk komen tot een werkelijk

natuur de voorbije eeuw is overkomen. Ondanks de hoge milieudruk is het

inspirerende visie op hoe we ons hele buitengebied groenblauw

ons gelukt om binnen natuurgebieden de afname van planten en dieren

dooraderen. Dat vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. En

een halt toe te roepen. Dat geldt niet voor alle soortgroepen. Het verlies

om nieuwe instrumenten. Vragen de nu nog vaak centraal staan in

aan insecten is breed bekend. Maar tal van planten en dieren herstellen

gebiedsontwikkeling – over grondposities en eigendom – worden

zich en verloren soorten keren terug in Nederland.

hopelijk vervangen door nieuwe vragen – over gedeelde belangen
en gezamenlijke kansen. Hoe vangen we water op bij toenemende

Bovendien was de realisatie van het Natuurnetwerk óók goed voor

neerslagextremen? Hoe zorgen we voor voldoende zoetwater bij

de landbouw. Het beeld dat decennialange natuurontwikkeling winst

extreme zomerdroogte? Hoe houden we genoeg bestuivende insecten in

was voor de natuur, maar verlies voor de landbouw is dringend toe aan

het agrarische landschap? En als we dan toch bezig zijn… Hoe realiseren

correctie. De Ecologische Hoofdstructuur was hét beleidsinstrument

we de energietransitie met liefde voor ons landschap? Hoe voorzien we

pur sang waardoor boeren op marginale, verliesgevende grond hun

in de opgave om één miljoen nieuwe woningen te bouwen met respect

bedrijf tegen volledige vergoeding konden verplaatsen. Toen het

voor de open ruimte?

kabinet Balkenende I grondaankoop voor natuur stillegde, waren het
boerenbelangenorganisaties die minister Veerman oproepen om dat
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Het zijn deze vragen die ons binden – boeren én natuurbeschermers.

weer terug te draaien. Natuurlijk, bedrijfsverplaatsingen gingen en

Samen vrezen we de wildgroei aan zonneparken op boerenland. Samen

gaan gepaard met veel emotie. Het is nogal wat om je geboortegrond

realiseren we ons dat een grondgebonden landbouw in Nederland

te moeten verlaten – voor welke functieverandering dan ook. Daar

betekent dat we paal en perk moeten stellen aan concurrerende

stappen natuurbeschermers vaak te lichtzinnig overheen. Maar we

Marc van den Tweel - ochtend
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weten uit onderzoek dat het overgrote deel van de boeren die ermee

Ik vind het een prachtig voorbeeld van hoe natuurbeschermers en

te maken kregen zich gezegend voelt met een nieuw bedrijf op een

boeren samen kunnen werken in beider belang.

landbouwkundig betere locatie. Dus samenvattend, dames en heren:
de realisatie van ons Nederlandse natuurnetwerk was pure winst. Voor

Natuurlijk, – niet heel Nederland is Schiermonnikoog. Maar ik ben er

landbouw. Voor natuur. Voor recreatie. Voor toerisme.

van overtuigd dat er overal kansen liggen voor een transitie naar een
landbouw die meer werkt vanuit streekeigen identiteit, met kortere ketens

En toch – ieder succes heeft zijn houdbaarheidstermijn. We bereiken een

en regionalere afzetmarkten. Meer gericht op kwaliteitproductie voor de

nieuwe fase. Een fase waarin een eenzijdige focus op functiescheiding niet

regio dan op anonieme bulk voor de internationale markt.

langer volhoudbaar is. Want naast alle bereikte resultaten, stimuleerde

“Hoe fantastisch

die strategie óók een te eenzijdige focus op productie-maximalisatie op

Laat ik één zo’n kans noemen: Midden-Delfland. Ik vind dat in veel

boerenland – waar het ons niet gelukt is om het verlies van biodiversiteit

opzichten een fascinerende regio. Veel van de uitdagingen waar ons land

te stoppen. Als we in Nederland levensbare populaties in de been willen

in de toekomst mee geconfronteerd zal worden, zijn in Midden-Delfland

Midden-Delfland dé

houden van planten en dieren die in ons landschap thuishoren, dan moet

al aan de orde van de dag. Ingeklemd tussen Rotterdam, Delft en Den

Rotterdamse skybox

de helft van ons land dat in agrarisch gebruik is daar een bijdrage aan

Haag ligt hier een kleinschalig, Hollands cultuurlandschap. Vijfduizend

leveren. Dus is mijn wens voor de toekomst een ambitieuze agenda van

hectare. Het Central Park van de zuidvleugel Randstad. In Midden-

functievervlechting. De praktijk laat al zien dat het kan.

Delfland zijn nu nog 55 boeren actief. Ongeveer de helft van hen werkt

zou het zijn als

wordt waar wij
allen, gezamenlijk,
de landbouwvisie
van de minister tot
uitvoer brengen?!”

met gesloten kringlopen en met rechtstreekse afzet van groenten, zuivel
Bijvoorbeeld op Schiermonnikoog. Ik ben trots op de eilanddeal die

en vlees in de omringende steden. De andere helft van de boeren doet

Natuurmonumenten en boeren eerder dit jaar sloten. De bestaande

dat niet. Zij richten zich op de wereldmarkt. Maar let wel: dat doen zij in

situatie was onhoudbaar. Boeren produceerden melk voor de

een kleinschalig, agrarisch landschap waar twee miljoen consumenten

wereldmarkt. Om de veestapel in de been te houden, moesten maïs

direct omheen wonen. Één van hen is minister Carola Schouten, wonend

en krachtvoer per boot worden aangevoerd. Door het mestoverschot

in Rotterdam, werkzaam in Den Haag. Dus wat ik me afvraag: Hoe

waren natuurdoelen op het Waddeneiland onhaalbaar. Samen met de

fantastisch zou het zijn als Midden-Delfland dé Rotterdamse skybox wordt

zeven boeren op het eiland sloegen we de handen ineen. Het aantal

waar wij allen, gezamenlijk, de landbouwvisie van de minister tot uitvoer

melkkoeien op Schiermonnikoog gaat met 30% omlaag. Melk gaat

brengen?! Ik zou zeggen: denkt u daar eens over na. Dat zullen wij zeker

niet meer anoniem naar de wal, maar wordt op het eiland verwerkt

ook doen. We komen er nog op terug.

tot streekeigen melk en eilandkaas. Natuurmonumenten helpt om de
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producten te vermarkten, om een verwerkingsfabriek op te zetten,

Goed. Dames en heren. We gaan in ons buitengebied functies

en om de bedrijfsvoering te ondersteunen. We richten, bijvoorbeeld,

vervlechten. Belangen combineren. En kansen delen. Als dit het

natuurgronden grenzend aan de polder zo in dat we daar zomerganzen

eindpunt van mijn speech zou zijn, dan zou u elkaar nu tevreden aan

op kunnen vangen. Zodat boeren minder last hebben van ganzenvraat.

kunnen kijken en kunnen zeggen: “Kijk, heeft die man toch maar mooi

Marc van den Tweel - ochtend
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even alle problemen opgelost”. Maar helaas. Ik weet ook dat de wereld

Dames en heren, ik zou graag degene zijn die daar nu met een groot

zo niet in elkaar zit. Want zoals Bill Clinton al zei tegen George Bush:

gebaar de sluier vanaf trekt en wijst op de ultieme schakel – de ultieme

It’s the economy stupid! De economie – de wetmatigheden van de

game changer – die dat hele systeem doet kantelen. Maar ik moet u

agrofoodketen… Daar liggen de echte knelpunten. En daar liggen ook de

teleurstellen. Dat kan ik niet. En ik geloof dat die ene schakel ook niet

sleutels naar echte oplossingen.

bestaat. Wat ik wel weet, is dat het hele systeem ten dienste staat – of
toch tenminste ten dienste wil staan van de consument – en dat dáár

Sinds Natuurmonumenten zich intensiever bezighoudt met het

misschien ook de basis ligt voor een uitweg uit deze keten-klem.

landbouwvraagstuk heb ik een groot aantal agrarische bedrijven mogen
bezoeken. Wat ik al meermaals gehoord heb – sterker nog: wat op

Natuurlijk – er bestaat een kloof tussen burgers en consumenten.

bijna alle bedrijven die ik bezoek wel aan de orde komt – is dat een boer

Burgers willen kwalitatief hoogwaardig voedsel dat geproduceerd

tegen me zegt: “Ik zou in dit of dat opzicht mijn bedrijfsvoering wel

wordt met de hoogste standaarden ten aanzien van voedselveiligheid,

natuurvriendelijker kunnen maken – bijvoorbeeld: ik zou deze insecticide

dierenwelzijn en toegevoegde waarde voor natuur en landschap.

wel kunnen vervangen door een insectenkolonie die plaaginsecten onder

Maar consumenten scannen prijzen en grijpen vaak naar het onderste

de duim houdt – maar ja, dan wordt mijn product wel iets duurder – en

schap. Een deel van het antwoord zal dan ook uit de politiek moeten

dat hebben mijn afnemers er niet voor over”. Meestal gaat het dan niet

komen. Met normering en subsidie moet erop gestuurd worden dat alle

over radicale kantelingen van de bedrijfsvoering, maar over geleidelijke

producten in het schap geproduceerd zijn op een wijze die werkelijk

stappen naar een natuurinclusievere productie, waardoor producten

volhoudbaar is – ook de producten op de onderste plank.

marginaal duurder worden. Het is letterlijk een kwestie van centen. Maar
de markt houdt het tegen.

Maar een ander deel van het antwoord zal uit de markt moeten komen.
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om een appèl te

Het zijn wetmatigheden die ik eerlijk gezegd nog steeds lastig te

doen aan de Nederlandse supermarkten. De supermarkt – dát is de

begrijpen vindt. Tijdens die bedrijfsbezoeken ging er voor mij een

plek waar burger en consument samenkomen. Dé plek waar idealen

wereld open van erfbetreders, afnemers, coöperaties, verwerkers,

en portemonnee samenkomen. Supermarkten zijn erop gericht om de

tussenhandel, retail en banken. Allen zijn ze zich bewust van de

marktvraag van consumenten te honoreren. Maar we moeten ons in alle

noodzaak om te werken aan een landbouw die meer in balans is met

ernst afvragen of de grenzen daarvan niet zijn bereikt – of overschreden.

onze leefomgeving. Allen schrijven ze daar de mooiste visies, mision
statements en actieplannen over.

We geven in Nederland gemiddeld zo’n 10% van ons inkomen uit
aan voeding. Dertig jaar geleden was dat nog bijna het dubbele. En
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Maar de realiteit is dat de agrofoodketen in al zijn complexiteit een

boeren krijgen ongeveer een kwart van de uiteindelijke kostprijs van

anoniem moloch is waardoor alle spelers zich beperkt en gevangen

het voedsel uitgekeerd. Dertig jaar geleden was dat nog een derde.

voelen.

Boeren betalen het grootste deel van de rekening van de Nederlandse
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voedselprijzenoorlog – maar daar heeft geen consument ooit om
gevraagd.
Soms vraag ik me af of het aanbod van producten in de winkel, en
de mechanismen die daaraan ten grondslag liggen, wel écht de
consumentenvraag honoreert. We werden daar deze zomer mee
geconfronteerd toen een pruimenteler nationaal aandacht trok. Hij kreeg
duizenden kilo’s uitstekende pruimen niet afgezet omdat de supermarkt
ze twee millimeter te klein vond. In de media werd hartverwarmend
bericht over honderden mensen die omreden om de pruimen gratis af
te halen. Maar ik keek er eerlijk gezegd ook naar met een knoop in mijn
buik. Ik zag een goedwillende ondernemer die zijn kwaliteitsproduct
gratis uitdeelde omdat niet de samenleving – maar de markt – hem
vertelde dat zijn product waardeloos was. Gelukkig zag ik op het
journaal ook beelden van consumenten hem spontaan juist wilden
betalen voor zijn product.
En misschien, dames en heren, misschien toont die pruimengeschiedenis
ons wel in het klein een nieuw perspectief op een vitale, gezonde
landbouw in het groot. Een boer die een gezicht krijgt. Een erf dat
midden in de samenleving komt te staan. Een consument die er begrip –
zelfs respect – voor heeft dat voedselproductie in en met de natuur
doorwerkt in de keten. Een boer die daar een eerlijke vergoeding voor
krijgt. Ik draag deze speech graag op aan die pruimenboer.
Dank u wel. 
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Beste collega’s! 

Een paar markante voorbeelden.

Het lijkt alweer even geldeden. Wat hadden we een lange en extreem

De afgelopen jaren hebben we van het Dwingelderveld weer het

droge zomer! Aan het eind daarvan kwam ik een opvallend bericht

onafzienbare en kleddernatte heidegebied gemaakt dat het hoort te zijn.

tegen. Het bleek dat graslanden met een oude grasmat, waar weinig of

Dat deden we door het opheffen van een landbouwenclave gevolgd

geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen op gebruikt waren, de droogte

door grote inrichtingswerken.

veel beter doorstonden dan ‘modern’ intensief behandeld grasland.

Met de Markerwadden hebben we de kaart van Nederland veranderd.

Biologie bleek een betere bescherming tegen extreme omstandigheden

Spectaculaire nieuwe natuur die een ‘vergeten’ stuk Nederland

dan chemie.

ecologisch wakker kust.

Als je er op let, kom je veel meer van dit soort signalen tegen.

En Eemland is de plek waar het wél lukt met de weidevogels en met het
behoud van een uniek weidelandschap. En dat vooral door een perfecte

Ik ben blij jullie hier allemaal te zien vandaag, want ik wil iets belangrijks

samenwerking met de agrariërs in het gebied.

met jullie delen. Een nieuwe fase in ons werk als dé natuurbeschermings

Van deze drie voorbeelden zou ik er ook moeiteloos tien kunnen maken.

organisatie van Nederland gaat in. De komende jaren gaan wij samen
met onze leden, consumenten, bedrijven en boeren de landbouw in

Dit laat zien dat door heel hard te werken en met steun van velen het

Nederland veranderen. Wij willen naar een landbouw die Nederland

ons lukt om, na jaren van achteruitgang, in onze natuurreservaten de

mooier en gezonder maakt. Natuur is daarbij de beste bondgenoot.

soortenrijkdom van planten en dieren min of meer in stand te houden.
En dat terwijl in het landelijk gebied rondom onze natuur de

Waarom is dit zo belangrijk, wat moet er veranderen en hoe gaan we dat

biodiversiteit achteruit blijft hollen.

aanpakken, wat kan Natuurmonumenten bijdragen. Daar ga ik het over
hebben.

Dat zijn prestaties om heel trots op te zijn. En dankbaar. Maar ik ben de
afgelopen tijd tot de conclusie gekomen dat als we zo doorgaan, deze

Maar eerst een persoonlijke noot.

successen niet houdbaar zijn.

Bijna 15 jaar geleden kwam ik bij Natuurmonumenten werken. De
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mooiste baan bij de mooiste organisatie! Ik heb me nog geen dag

Wat is er dan aan de hand? Wat moet er gebeuren? Wat moet

verveeld.

Natuurmonumenten anders doen? Om dit te beantwoorden ga ik eerst

Het mooie van ons werk is dat wij Nederland daadwerkelijk mooier

terug in de tijd.

maken. Door de ijzersterke trits van aankopen, ontwikkelen en beheren

Toen Jac P. Thijsse met zijn vrienden het Naardermeer redde en

dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit, erfgoed en prachtige

Natuurmonumenten oprichtte, waren bloemrijke weilanden, prachtige

landschappen. Daarbij komen dromen uit. Het schijnbaar onmogelijke

houtwallen en zingende leeuweriken nog de gewoonste zaak van de

blijkt met steun van al onze leden toch te lukken.

wereld. Natuurmonumenten ging voor natuur die nóg bijzonderder was.
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En zelfs na de tweede wereldoorlog, toen de overheid mee ging doen

Door al deze ontwikkelingen liggen de natuurreservaten als kwetsbare

met Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur was het nog niet nodig

eilandjes in een ecologische woestijn. Als vluchtheuvels in een overvolle

om speciaal voor de grutto maatregelen te nemen.

stad. Als dat zo blijft, kunnen we straks beheren tot we een ons wegen,
maar dan houden we de soortenrijkdom van onze natuurgebieden nooit

Maar de laatste decennia is er iets dramatisch gebeurd in ons landelijk

overeind. Dus als we onze statutaire doelstelling serieus nemen, moeten

gebied. Bloemen, weidevogels, insecten, ze zijn voor een groot deel

we ons wel met de landbouw en het landschap in de ons omringende

verdwenen. Houtwallen zijn opgeruimd, sloten en greppels gedempt, de

wereld bemoeien.

waterstand sterk verlaagd. Zowel landschappelijk als ecologisch heeft er

Deze zin bedoel ik:

een enorme kaalslag plaatsgevonden.

“De vereniging heeft ten doel het behoud en beheer van in

Over onze natuurgebieden komt jaar in jaar uit een deken aan schadelijke

natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen

stoffen, afkomstig van industrie, verkeer, maar vooral van de landbouw.

in Nederland”

Denk aan ammoniak, een meststof die vrijkomt uit de veehouderij. Dit

Dat lukt nu alleen nog als de landbouw verandert.

maakt dat juist de meest bijzondere en kwetsbare natuur, dat is natuur
die gedijt bij heel voedselarme omstandigheden, aan het verdwijnen

Dit is geen verhaal tegen de boeren. Ik ga dat nog een paar keer zeggen.

is. En ondanks dat de boe ren telkens vernuftiger technieken toepassen

Geen verhaal tegen de boeren. Veel boeren en boerenorganisaties

om hun uitstoot te verminderen, blijft de belasting van onze gebieden al

maken zich ook zorgen. Zorgen over de achteruitgang van insecten,

jaren veel te hoog.

dat zijn immers hun bestuivers. Zorgen over de achteruitgang van

En dan zijn er nog bestrijdingsmiddelen die overwaaien en verdroging

de bodemgezondheid door teveel gebruik van kunstmest, drijfmest

door het lage waterpeil in aangrenzend landbouwgebied.

en bestrijdingsmiddelen. Zorgen ook over de achteruitgang van de
boerenstand zelf. Want het aantal boeren in ons land neemt ongeveer

Niet alleen ecologisch, maar ook landschappelijk is er kaalslag. Vanouds

even rap af als het aantal grutto’s. Daarmee is ook de leefbaarheid van

is het agrarisch landschap van Nederland kleinschalig en ongelooflijk

het platteland in het geding.

gevarieerd. Heel veel daarvan is verloren gegaan en dat gaat nog
steeds door. Ik ben zelf in Friesland opgegroeid en daar herkende je

We willen en we moeten van kaalslag naar verrijking! Dat is een mooie

toen in de perceelsvormen en slootpatronen nog het landschap van de

en grote uitdaging

middeleeuwen. Maar nu is het meeste grasland geëgaliseerd, sloten en
greppels zijn dichtgegooid en in de grond liggen kilometers kunststof

Kunnen we in Nederland naar een vorm van landbouw die in zichzelf

buizen voor drainage. Alleen in de natuurreservaten bloeien nog

volhoudbaar is, die ons goed voedsel oplevert, die onze natuur en

weidebloemen en zie je weidevogels.

landschap niet bedreigt maar verrijkt en waar boeren een goed inkomen

Landschapspijn, dat is de toepasselijke term voor het gevoel dat dit

mee verdienen? Ja dat kan, maar dan moet er veel veranderen.

oproept.
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Hoe ziet dat er uit?

en kleine beestjes. Zo’n gezonde bodem levert de gewassen niet alleen

Ik heb vier elementen uit mijn hoofd geleerd, die vormen een

voedingsstoffen, maar ook afweer tegen ziektes en bestendigheid tegen

spoorboekje voor een natuurinclusieve landbouw.

droogte en andere stress. Chemische hulpmiddelen brengen schade toe
aan het functioneren van dit onzichtbare ecosysteem en moeten dus zo

Grondgebonden, een gezonde bodem, een levend, gevarieerd landschap

weinig mogelijk gebruikt worden.

en veel minder chemie. Dat zijn de vier ingrediënten. Plus voor de boeren
een goede prijs voor goede producten. Dat maakt dus eigenlijk vijf.

Niet alleen onder de grond moet er een gevarieerd leven zijn in
landbouwgebied, maar ook boven de grond. Wist je dat als in

Onze veehouderij moet grondgebonden zijn. Dat is een heel simpel

akkergebied minstens 5% van het oppervlak een insectenwalhalla is,

principe: niet meer beesten dat het land kan voeden en niet meer mest

bloemrijk dus, dat dan de boer aantoonbaar minder gedoe heeft van

dan zinvol is als voeding voor vruchtbare grond. Achter dat simpele

lastige beestjes in het gewas en dus minder gif hoeft te spuiten? Ook

principe komt een heel verhaal vandaan. Over koeien die buiten lopen, in

economisch gezien is dat een hele interessante optie.

de wei, die gras eten, die geen turbo melkmachines op poten zijn, maar

Bloemenranden, slootkanten, houtwallen en andere

gezonde dieren die maar zelden een dierenarts nodig hebben. Over mest

landschapselementen ze hebben allemaal hun ecologische functie.

die we niet als een soort chemisch afval weg moeten zien te werken,

Dat is een mooie combinatie van eeuwenoude boerenwijsheid en

maar waar precies genoeg van is en die de bodem en het plantenleven

hypermodern ecologisch inzicht.

voedt. Ik was op een boerderij die zo werkt en per saldo had deze boer
een beter inkomen dan een industrieboer.

Grondgebonden, gezonde bodem, levend landschap. Dat geeft een
landbouw die beter tegen een stootje kan, sterkere planten, gezondere

Nu we het toch over grond hebben, om te kunnen blijven bestaan heeft

dieren. Die heeft ‘vanzelf’ minder chemie nodig in de vorm van

de landbouw een gezonde bodem nodig. Dat klinkt logisch, maar het

kunstmest, bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen. Maar die wil ook

is de afgelopen decennia behoorlijk uit het oog verloren. Chemische

liever minder chemie, omdat chemische hulpmiddelen zoals kunstmest

mest- en bestrijdingsmiddelen lijken wel wondermiddelen, het werkt

het functioneren van de ecologische verbanden verstoren.

direct, je kunt het nauwkeurig doseren en als boer heb je volledige
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controle. Lijkt het. Na decennialang van deze wondermiddelen genoten

Veel van onze boswachters, jullie dus, kennen de praktijk van het

te hebben komen boeren over de hele wereld er achter dat hun grond

hedendaagse boerenbedrijf. Jullie zitten immers regelmatig bij boeren

minder vruchtbaar wordt, het gewas vatbaarder voor ziektes en ook

aan de keukentafel. Jullie weten dat dit alles een enorme verandering

het vee kwetsbaarder. Het nieuwste van het nieuwste ecologisch

inhoudt. Laten we de technische, economische, psychologische en

onderzoek leert intussen dat een gezonde bodem barstensvol zit met

politieke uitdagingen vooral niet bagatelliseren!

organische stof (resten van blaadjes en zo), met bacteriën, schimmels

Maar wie om zich heen kijkt ziet ook, dat er verandering in de lucht zit.

Teo Wams
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Veel boeren en boerenorganisaties delen in grote lijnen de zorgen die ik

Als beheerder hebben we dagelijks met landbouw te maken. In onze

hier benoem. Een groeiend aantal boeren verandert hun bedrijf. Soms

natuurgebieden is het beheer eigenlijk ouderwets boerenwerk:

al volop, zoals in de snel groeiende biologische sector, soms stap voor

inscharen, maaien, etc. Veel daarvan wordt uitgevoerd door de maar

stap, al experimenterend. Maar velen zijn, als je wat met ze doorpraat

liefst 600 agrariërs waar wij mee samenwerken. Die samenwerking

wel klaar met het huidige systeem, met de ratrace van meer meer meer,

willen we de komende jaren verdiepen. Van pachter naar partner. We

“De overgang die

de onzekerheid, de torenhoge schulden. En minister Schouten kwam pas

gaan deze samenwerkingsrelaties nog strategischer inzetten om boeren

ik hier bepleit, die

met een landbouwvisie waar je veel van mijn verhaal in terug ziet.

met belangstelling voor natuur sterker aan ons te verbinden. Ondermeer

De overgang die ik hier bepleit, die kan, daar ben ik van overtuigd. En het

door ze te verleiden om in deze samenwerking hun hele bedrijf

levert landbouw op die duurzamer is, beter tegen een stootje kan, zoals

natuurinclusief te maken.

droogte, die beter voedsel oplevert. Maar we moeten onze boeren wel

Dit kunnen we ondermeer doen door onze opleiding ‘natuurbeheer

terzijde staan bij deze omslag. Daar hoort ook bij dat we een eerlijke prijs

en ondernemerschap’. En door onze pachtvoorwaarden hierop aan te

betalen voor ons voedsel. Jarenlang is ons voedsel almaar goedkoper

passen.

kan, daar ben ik van
overtuigd. En het
levert landbouw

geworden. Een telkens kleiner deel van ons inkomen gaat op aan

op die duurzamer

voedsel. Natuur, milieu en de boerenstand hebben de maatschappelijke

In ons beheer hebben wij vaak last van veel te scherpe grenzen

is, beter tegen een

prijs betaald. Nu is het tijd voor faire prijzen. Geen draconische

tussen landbouw en natuur. Links een supernat en voedselarm

verhogingen, maar met een cent of 5 a 10 per pak melk of brood kan de

natuurgebied, rechts drooggelegd en zwaar bemest boerenland.

boer al een heel eind komen op het door mij geschetste pad.

Juist in deze overgangsgebieden zouden we minder zogenaamde

stootje kan, zoals
droogte, die beter
voedsel oplevert.

plankgasboeren willen, die het grondwater wegpompen, veel mest en
Allemaal mooi maar is dit een taak voor Natuurmonumenten?

bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Ik heb een fantastisch voorbeeld.

Zeker! Natuurmonumenten heeft, als het om de landbouw gaat, dubbel

Op Schiermonnikoog is de afgelopen paar jaar een heel bijzondere

recht van spreken. Met meer dan 100.000 hectare natuur in beheer

ontwikkeling ontstaan. De melkveehouders op het eiland behoren tot de

onze boeren wel

zijn we een grote speler in het landelijk gebied, we zijn buurman en

intensiefste van Nederland en dat direct grenzend aan zeer kwetsbaar

zakenpartner van vele boeren. En als beweging met een achterban van

natuurgebied. Zij zijn zelf tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor

terzijde staan bij

een kleine miljoen huishoudens geven we stem aan de zorg van veel

een koerswijziging. Van zoveel mogelijk liters melk tegen zo laag

burgers en vertegenwoordigen we een enorme consumentenmacht.

mogelijke kosten naar een natuurinclusief streekproduct wat een goede

Wij kunnen het verschil maken! Zoals zonder Natuurmonumenten ook

prijs oplevert. Daarover is een zogenaamde eilanderdeal afgesloten,

het kustpact dat ons kustlandschap veilig stelt, er niet geweest zou zijn.

waar Natuurmonumenten van harte aan meedoet. Zo ga je van ‘met de

Maar we moeten

deze omslag.”

rug naar elkaar’ naar ‘elkaar in de ogen kijken’, met positief rendement
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Ik hoor jullie denken: Wat gaan we dan doen? Daarvoor gebruik ik onze

voor natuur en ondernemer.

twee hoofdlijnen: beheerder en beweging.

De komende jaren zou ik op minstens een tiental plekken vergelijkbare

Teo Wams
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ontwikkelingen willen zien. Als de aantallen toenemen, gaat dit impact

Grote Modderkolk werken we al samen met initiatiefgroepen voor een

hebben op de hele sector. Daarvan ben ik overtuigd.

Herenboerderij. Ik stel me voor dat we er de komende paar jaar een stuk
of tien mede in het leven helpen roepen.

Komend jaar vragen we al onze beheereenheden om een zogenaamde
landbouw scan te maken en dit soort kansen in beeld te brengen.

Twee
Leuk, Herenboerderijen zul je zeggen, maar de meeste mensen halen

Als beheerder kunnen we dus al een flinke deuk in een pakje boter slaan.

toch gewoon hun voedsel in de supermarkt. Klopt en daar gaat we dus

De resultaten die dit oplevert hebben direct positief effect op onze

ook wat aan doen.

natuurgebieden.

Een transitie in de landbouw naar duurzaam en natuurinclusief betekent
dat de producten in de supermarkt gaan veranderen. Lang niet altijd zul

Maar onze invloed als beweging is minstens zo belangrijk. De

je dat aan de buitenkant van die producten kunnen zien. Ook zal het niet

hedendaagse landbouw is een systeem, een systeem waar boeren in hun

betekenen dat alle producten biologisch worden. Maar we gaan meer

eentje onvoldoende invloed op hebben. Minister Carola Schouten zei

streekproducten zien, minder kiloknallers, meer producten met een of

het ook. Juist die boeren die het anders willen doen, met meer biologie

ander milieukeur. En de prijs zal over de hele linie wat hoger liggen.

en minder chemie, die hebben daar steun bij nodig. Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is al betrokken bij een initiatief om samen met

kan voor hen een ongelooflijk krachtige bondgenoot zijn.

Albert Heijn de aardappelteelt natuurvriendelijker te maken en we zijn
samen met een aantal organisaties en bedrijven bezig met criteria voor

Ik noem van klein tot groot drie dingen die wij met onze achterban gaan

een natuurinclusieve zuivelketen.

doen.

Zo gaan we samen met vele anderen een beweging op gang brengen
waardoor over een jaar of wat tenminste een categorie producten in

Een

het schap van de supermarkt op een meer natuurinclusieve manier

Heb je ooit van community farming gehoord? Dat gaat over groepen

zijn geproduceerd. Wishfull thinking? Zeker, maar dat waren de

burgers die samen een boerderij beginnen. Het is wereldwijd een sterke

Markerwadden ook en het kustpact ook. Als we er met zijn allen voor

beweging. In ons land zijn de Herenboeren het bekendste voorbeeld.

gaan, dan lukt dit echt. Het hangt in de lucht!

Burgers die elkaar opzoeken, een initiatief starten, een plek zoeken, een
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boer in dienst nemen en zo hun eigen herenboerderij opzetten. Zo’n

Drie

herenboerderij is gebaseerd op biologische productie op een gezonde

Ook het overheidsbeleid moet anders. En dan vooral het Europees

bodem. Stedelingen kunnen de band met hun voedsel en met een

landbouwbeleid. Dat stelsel is kort na de tweede wereldoorlog in het

natuurlijke teeltwijze herontdekken. Voor Natuurmonumenten zit alles

leven is geroepen onder het motto nooit meer honger. Dat is gelukt

er in: community, beweging, natuurinclusieve landbouw. Zo’n boerderij

maar heeft ook boterbergen opgeleverd. Daarom is het in de afgelopen

wil elke beheereenheid wel als buur! Op tal van plekken, zoals op de

decennia al stapsgewijs aangepast aan veranderende tijden. Maar het

Teo Wams
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stimuleert boeren nog steeds onvoldoende om de rol te spelen die de
huidige samenleving van hen vraagt, namelijk om naast goed voedsel
ook tal van andere diensten zoals een mooi landschap, een goede
waterhuishouding, recreatiemogelijkheden te leveren.
De invloed van het Europees landbouwbeleid is zo immens, er gaat
zoveel geld in om, als dat niet verandert is het heel lastig om de omslag
die we nodig hebben, echt te laten plaatsvinden.
Natuurmonumenten gaat daarom enorm sleuren aan een grote
internationale coalitie van organisaties, bedrijven en burgers die hier iets
aan gaat veranderen.
Dus als beheerder en als beweging gaan we alles op alles zetten om de
landbouw te veranderen.
Hiermee kom ik aan het eind van mijn verhaal. Ik heb nog twee
hartenkreten.
Ten eerste. Ik heb nu al vijf keer gezegd dat we niet tegen de boeren
zijn, maar samen met hen aan verandering willen werken. Dat meen ik
echt, maar we komen wel aan gevestigde belangen en dat geeft wrijving.
We zullen dus nog pittige en soms niet zo aangename discussie gaan
meemaken. Dat hoort er bij. In het Engels zeggen ze dan: if you can’t
stand the heat, stay out of the kitchen
Ten tweede. Ik heb een aantal zaken benoemd die we gaan doen om
de landbouw in Nederland te veranderen. Maar het belangrijkste
moet ik nog zeggen: we gaan dit met zijn allen doen. Iedereen binnen
Natuurmonumenten kan bijdragen, ieder vanuit haar of zijn eigen rol.
Samen gaan we de miljoenen natuurliefhebbers in dit land in beweging
brengen. Jouw inzet en goede ideeën zijn daarvoor cruciaal! Dus kom
maar op! Ik reken op jullie hulp. We gaan ervoor.
Dank voor jullie aandacht. 
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die we van tijd tot tijd hebben. Wanneer dan de commons vol zijn en
overlopen met water kunnen we dat in de valleien opvangen en onze

Ik vind het geweldig om hier te zijn en een eer om uitgenodigd te zijn.

13 kilometer aan waterleiding gebruiken om het water over de boerderij

Het is denk ik de zesde keer dat ik in Nederland ben. Elke keer weer valt

te verspreiden. Dat water komt er dan met 5,5 bar uitgespoten, net een

het me op hoe verschillend we zijn, maar dat we toch ook erg op elkaar

brandslang. Alleen maar door zwaartekracht, niks elektrisch. Wij zijn

lijken. Wanneer er iemand uit het buitenland komt met een verhaal, zeker

de enige boerderij in Virginia die dat heeft. Kunnen andere boerderijen

een succesverhaal, ben ik net als jullie geneigd om te zeggen: ja, maar ze

dit ook? Absoluut. Maar wij zijn de enige. Waarom? Omdat het een

hebben het daar makkelijker. Er is meer land, en dat land is niet zo duur

stuk makkelijker is om iemand anders de schuld te geven van jouw

als hier. We verzinnen een heleboel mooie redenen om onszelf ervan

situatie dan om er zelf iets aan te doen. En dus wijzen we naar elkaar:

te overtuigen dat die ander van alles heeft kunnen bereiken vanwege

als die lui het nou gewoon goed zouden doen. Als die lui op de juiste

bijzondere omstandigheden. De ander is succesvol omdat zijn partner z’n

manier zouden denken en dingen zouden doen, is er geen vuiltje aan de

nieuwe ideeën geweldig vindt – dat vindt mijn vrouw in ieder geval.

lucht. Maar als we klaar zijn met dat beschuldigende vingertje, komen
we tot de conclusie: het is niet zij en wij, het gaat om ons. Wij moeten

Er zijn wel miljoenen dingen, maar als ik reis valt één ding me op – er zijn

gezamenlijk zien te achterhalen hoe we vooruit komen.

verschillen, zeker, maar ik bedenk me dan twee zaken: we lijken veel
meer op elkaar dan dat we verschillen. Iedereen wil een leuk gezin, een

We hebben daarom veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van onze

goed huwelijk, goede vriendschappen, minder spanning. In dat opzicht

commons, onze hulpbronnen. Zo kunnen we functioneren in het nest

zijn we allemaal hetzelfde. We moeten allemaal eten – ik ken niemand

van onze ecologische navelstreng. Ecologie kent regels en heeft zijn

die op lucht teert. Sommige mensen beweren dat misschien wel, maar ik

limieten. Je moet echt niet denken dat ik alle antwoorden heb, maar ik

heb daar m’n twijfels over. Waarschijnlijk halen ze gewoon ’s nachts de

denk wel dat ik door een levenlang studeren weet hoe ecologie werkt. In

koelkast leeg.

een van mijn grappigere presentaties doe ik alsof ik een kikker ben. Een
kikker op een steen in een vijver zo’n 500 jaar geleden. En wat zou ik van

We lijken dus veel meer op elkaar dan dat we verschillen. En als ik dan

de wereld weten als ik een kikker ben op een steen in een vijver 500 jaar

hier kom en al dat vlakke land zie, denk ik: wow, vlak land! Zoals jullie

geleden?

weten zitten wij in de heuvels. Hoe ouder je wordt, hoe aanlokkelijker
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dat vlakke land eruit gaat zien! Een van de voordelen van in de heuvels

Er zijn een aantal dingen die ik zou weten. Ten eerste zou ik weten

zitten is echter dat wij vijvers kunnen aanleggen in hooggelegen

dat een dierloze ecologie niet bestaat. Het scheiden van dieren, voer,

valleien. Op onze boerderij hebben we dan ook zo’n 13 kilometer

mest, grazers en dus al deze verbondenheid los van elkaar maken is iets

aan ondergrondse waterleidingen. Deze worden door middel van

wat gewoon niet gebeurt in de ecologie. Als we kijken naar moderne,

zwaartekracht vanuit vijvers in de valleien gevoed met winterafvoer

orthodoxe landbouw pakken we dat op een uitermate industriële wijze

en smeltsneeuw – je hoort het goed, sneeuw – en hevige regenbuien

aan. Een industriële aanpak rust op een aantal pilaren: versimpelen,
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specialiseren, routinematig maken en mechaniseren. De gemiddelde

geworden in het raken van de bullseye van het verkeerde doelwit”.

fabrieksbaan is in 20 minuten te leren. Een fabriek is gespecialiseerd: een

Daarom denk ik ook dat, ongeacht je politieke voorkeur, je religie, uit

fabriek die auto’s maakt, maakt geen plastic. Alles draait om specialisatie.

welk land je komt… wat we allemaal willen nalaten is een wereld die

En dan heb je nog routine. Een fabriekswerker in het industriële systeem

bewoonbaar is, fijn bewoonbaar, voor onze kinderen. Een wereld die op

doet elke dag hetzelfde. Verder is alles zeer gemechaniseerd, daar draait

z’n minst net zo goed, misschien zelfs wel beter, is als de wereld waar we

de industriële economie op.

op begonnen. Dat is het ultieme doel.

Je hebt de landbouweconomie en de industriële economie en verder nog

Wat zijn dan de sjablonen in de ecologie die ons helpen dat doel te

de informatie-economie. Nu krijgen we de regeneratie-economie, iets

bereiken? Op onze boerderij hebben we bijvoorbeeld gewoon eens

waar de millennials ons naartoe bewegen. Ik vind het heel spannend om

gekeken en gevraagd: hoe werkt ecologie? En er viel ons iets heel

te zien.

bijzonders op – dieren bewegen. Mensen vragen weleens aan me, hoe
ben jij zo slim en creatief geworden? Hoe maak je toch al deze mobiele

De natuur is echter geen van deze vier dingen. Het is niet simpel, het is

leghokken, mobiele daken voor schaduw, Gobbledy Gos en millennium

complex. Het is niet gespecialiseerd, het is zeer eclectisch en relationeel.

feather nets en Lamborghini’s – zo noemen wij de schapenhokken. Ik

Het is niet routinematig, het is spontaan en adaptief. Het is niet

zeg dan dat we helemaal niet zo slim zijn. Het enige wat wij doen is

gemechaniseerd, het is biologisch.

observeren en ons afvragen: hoe werkt de natuur? Wat zijn de sjablonen
die al heel lang meegaan? Als ik op paarden ga wedden, zet ik m’n geld

Hoe ik dan ook mijn boerderij en het eten benader, is dat ik allereerst

in op het paard dat een aantal races heeft gewonnen.

mezelf verplicht al deze prachtige sjablonen te bewonderen en te
respecteren – deze patronen en sjablonen van de natuur. Dat ten eerste.

Wat we op dit moment hebben is een voedsel- en landbouwsysteem
dat nog nooit eerder gezien is. Het is ons nog nooit gelukt de zaken zo

Ik wil graag één ding zeggen: hier in Nederland… en ik ben me ervan

efficiënt te bundelen, te specialiseren, te versimpelen, te mechaniseren

bewust dat Nederland erg trots is op zijn status als ’s werelds op een na

en routinematig te maken als nu. En er is nooit zo’n efficiënt geldsysteem

grootste voedselexporteur. Ik wil jullie hier nu zeggen: jullie zijn daarvoor

geweest als nu. Het is zelfs zo efficiënt dat wij ziekte als vermogen in het

niet verantwoordelijk. Jullie hoeven de wereld niet te voeden. Voel je daar

bruto nationaal product beschouwen.

niet schuldig over – de wereld kan heel goed voor zichzelf zorgen, ok?
Stel dat ik iets in de rivier dump. De opruimingskosten zijn een
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Als we verzilt en verdampt turf en mest zien, wat heeft de wereld voeden

economische activiteit. Oh, geweldig! Als je maatschappelijke activa

dan opgeleverd? Als we niet eerst ons eigen nest beschermen? Dat is

op zo’n manier meet, dat je de ecologie vernielt, kun je niet op de

nu precies het verschil tussen efficiëntie en effectiviteit. Stan Parsons,

lange termijn een regeneratieve, duurzame samenleving opzetten. En

oprichter van de Ranching for Profit-school zei: “We zijn enorm efficiënt

dat je dan ook nog eens het opruimen en de sanering als iets positiefs
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“En dan
hebben we nog
voedingsstoffen
deficiëntie, dat ons
voedsel minder
voedingsstoffen

beschouwt. Je zult op een gegeven moment dat opruimen en de

of Barry of… weet ik het, John of Wilhelm of wie dan ook. Ik moet wat

uitbestede kosten als een nationale schuld moeten gaan zien.

nieuwe namen voor hier in Nederland verzinnen.

En dan hebben we nog voedingsstoffendeficiëntie, dat ons voedsel

Wij zijn niet meegegaan in het 30 jaar lang voeren van dode koeien aan

minder voedingsstoffen bevat – zo bevatten onze kastomaten 30 procent

koeien zoals de US-duh – ik noem het de US-duh – ons vertelde dat we

minder voedingsstoffen dan tomaten uit de aarde. En tegelijkertijd

moesten doen. Ze namen ons mee uit eten voor steak en vertelde ons

met de afname in voedingsstoffen gaat ons medicijngebruik omhoog.

over deze nieuwe, wetenschappelijke en moderne manier van dode

Terwijl het medicijngebruik een negatieve post op de landelijke balans

koeien aan koeien voeren. Kun je ze sneller en goedkoper groeien. Dat

zou moeten zijn. Dat is toch logisch? Wie wil er nou een land dat meer

is de mantra: we kunnen ze sneller, vetter, groter en goedkoper groeien.

medicijnen nodig heeft?

En als we dat kunnen regelen komt alles goed.

Op onze boerderij kijken we er dan ook zo naar: de natuur heeft

Als sneller, vetter, groter en goedkoper positief was, dan zou de

geen medicijnen nodig. De konijnen die je net voorbij zag hupsen, de

gemiddelde rugbyspeler niet op z’n 57ste dood neervallen. Als je nek

zeeotters – gaan die naar de dierenarts? Nee.

groter dan je hoofd is, is er iets goed mis met je en moet je wegwezen.
Voor degene die de film Jurassic Park hebben gezien, er zit daar een

Hoe is het ons dan gelukt van een boerderij een leefomgeving te maken

beroemde quote in. Je hebt een wetenschapper die helemaal lyrisch is

bevat – zo bevatten

die zó goed gezondheid wat betreft immunologie in de hand werkt, dat

over het klonen en opnieuw tot leven roepen van raptors, en die raptors

onze kastomaten

wij in onze boeken geen balanspost voor dierenartskosten hebben?

zitten daar natuurlijk mensen en auto’s op te eten en zich op te maken

Ook al hebben wij duizend stuks vee. Geen dierenarts! Omdat wij doen

voor de vernietiging van de menselijke beschaving. En de journalist,

wat een herbivoor in de natuur doet. In de natuur eten herbivoren geen

precies zo’n type, gaat tekeer tegen de wetenschapper, die zelfs met

gefermenteerd voedsel. Hier gaan we dan, hij is klaar met preken en gaat

al die chaos nog steeds trots is op wat die allemaal bereikt heeft. En de

zich nu met dingen bemoeien! Een herbivoor eet geen gefermenteerd

journalist vraagt: “Maar betekent dat we het kunnen, ook dat we het

voedsel, geen kuilvoer. Omnivoren daarentegen – varkens, kippen –

moeten doen?”.

30 procent minder
voedingsstoffen
dan tomaten uit de
aarde.”
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eten wel gefermenteerd voedsel, omdat zij in die gefermenteerde laag
scharrelen en graven.

En daar zeg je me wat. Moeten we hele schepen aan graan uit Paraguay
importeren en poep in onze rivieren dumpen omdat we het kunnen?

Het zijn die nuances – wat doet een dier, wat doet een plant, wat voor

Moeten we warmtekrachtkoppeling op basis van goedkoop, natuurlijk

leefomgeving creëert ultieme welzijn? Dat is de vraag die een antwoord

gas gebruiken en tomaten in veenmos intraveneus koolstofdioxide geven

zal geven op de vraag: hoe creëer ik een baarmoeder, een leefomgeving,

omdat we het kunnen? Dit zijn betekenisvolle vragen die wij allemaal

dat ons ultieme welzijn biedt? En als ik die vraag niet voor een varken,

moeten… Ik ben hier niet om te oordelen, alleen maar om vragen te

een kip of een koe kan beantwoorden, dan kan ik dat ook niet voor Tom

stellen. Het probleem is dat wij de neiging hebben de weg van de minste
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weerstand te kiezen omdat we dat kunnen. En omdat onze economische

als wanneer je een twee jaar oude appelboom koopt. Je neemt een twee

systemen niet geavanceerd genoeg zijn om de waarde van kolibries en

jaar oude boom en hoe ziet die eruit? Ziet het eruit als een boom? Nee,

goudsbloemen en rundvee vast te stellen. Wij kunnen al fluitend deze

het ziet er net uit als een stok, toch? Waarom? Als ze alle takken eraan

weg volgen richting ziekte. Milieuziekte. Nutritionele ziekte.

laten zitten zou de plant dood gaan door de schok van verspenen. Dus
wanneer een plant een schok krijgt door ontbladering – mechanisch of

Daarom zeggen wij: dieren bewegen. Dieren bewegen. Het lijkt zo

door grazen – stoot het wortelmassa af om alle energie te concentreren

simpel, zo eenvoudig. Zodra je echter vaststelt dat dieren bewegen

in de kroon en nieuwe scheuten uit te zetten. Zo werken vaste planten.

verandert er een heleboel. Je kader verandert. Als ze bewegen zitten ze

Het is ook de reden waarom alle diepe bodemlagen onder vaste planten

niet meer opgesloten. En ze zijn bijna altijd buiten in het daglicht. Ze gaan

zijn gecreëerd. Ze zijn niet gecreëerd onder graan, ze zijn niet gecreëerd

zichzelf oogsten. Ze gaan zichzelf bemesten. We hoeven niet alles te

onder soja, ze zijn niet gecreëerd onder monosoorten. Ze zijn niet

importeren en afval te exporteren. En opeens hebben we geen mestbassins

gecreëerd onder grondbewerking. Ze zijn gecreëerd onder vaste planten

meer, geen honingwagens, geen mengmestverspreiders. Opeens verzuren

met hun geweldige energiecyclus.

onze weilanden niet meer, hebben we gaan last meer van ammoniak.
Dat houdt dus in dat wanneer dieren bewegen wij een mobiele
Al deze dingen komen voort uit een hele simpele observering van de

infrastructuur willen om ze onder bedwang te houden, ze te voeren

natuur. Dieren bewegen. Gelukkig heeft moderne technologie ons

en alle andere dingen te doen die we willen. De infrastructuur op onze

elektrische hekken en waterleidingen en zonwering voor kwekerijen

boerderij is dan ook op de eerste plaats mobiel, niet vast. Daarnaast is

en allerlei andere coole dingen gegeven. Daarmee kunnen we dieren

het modulair – in plaats van één groot ding maken, maken we een reeks

preciezer bewegen dan ooit tevoren. Het is geen enkele generatie gelukt

modules. Dat maakt het schaalbaar. Je kunt erin en je kunt eruit. Een van

dieren onder controle te krijgen – geen kalkoenen, varkens, schapen,

de grootste problemen die we op het moment ondervinden, vooral in de

koeien. De beelden die ik hier vandaag heb gezien zijn prachtige

Westerse landbouw, is opvolging. De gemiddelde boer in de VS is 60.

beelden. Maar het doet mij heel veel pijn om drie koeien op twee hectare

Hier is het 58, zo is mij verteld. En in Japan is het 70. In het bedrijfsleven

te zien. Drie koeien zouden een vijftigste van een hectare moeten

weten we dat als de gemiddelde beoefenaar in een economische sector

hebben. En het gras moet zo hoog zijn. Zodat de biomassa erboven de

ouder dan 35 jaar is, we praten over een economische sector die aftakelt.

biomassa eronder kan doen groeien.

Een gemiddelde boer van 35 jaar is een hele poos geleden. Deze sector
is dus achteruit aan het gaan. Dat betekent dat wij een transitieprobleem
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Biomassa creëert namelijk wederzijdse symmetrie aan beide kanten

hebben, een opvolgingsprobleem. Het probleem is dat wanneer jonge

van de bovenlaag. Kijk maar eens goed naar de bovenlaag – een

mensen er niet in kunnen stappen omdat de vereisten te hoog zijn, oude

plant heeft dezelfde hoeveelheid boven als beneden. En de bodem

mensen er niet uit kunnen stappen. Modulaire infrastructuur staat jonge

is zo samengesteld dat wanneer die plant groot wordt en plotseling

mensen met weinig geld toe om met een kleine module te beginnen,

ontbladerd wordt, de plant vervolgens wortelmassa afstoot. Het is net

oftewel op embryonale wijze. Het kan zelfs op iemand anders zijn land
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geplaatst worden, land dat in eigendom is, geen eigendom is, omheind,

zo viel me op, zijn er geen “Verboden Toegang”-bordjes. Je bent altijd

te huur, gekraakt, gestolen of wat dan ook. Dan kan je van start en kan je

welkom. Een hert zal je nou nooit zeggen: ho ho, jij mag niet lopen

met je verdiensten gaan opschalen.

toekijken terwijl ik water uit deze vijver drink. Heb je dat “Verboden
Toegang”-bordje niet gezien? De natuur is verwelkomend. En dus

Het grote verschil tussen onze boerderijen en die in Europa, is dat wij

willen wij een boerderij die verwelkomend is – iedereen van waar dan

geen rooie cent krijgen voor onze boerderij – geen geld van de overheid

ook ter wereld kan op elk moment alles zien en overal rondkijken,

voor wat dan ook. We krijgen niets voor een adelaarsnest, voor het

onaangekondigd.

feit dat we een boerderij hebben, we krijgen niets. Onze economische
context verschilt dan ook enigszins. Dat maakt modulaire infrastructuur

Dat zou je eens moeten proberen bij je lokale voedselverwerkings

voor een succesvolle overdracht heel belangrijk. En het vereist intensief

fabriek. Zodra je een voedsel- en landbouwsysteem hebt dat bang is

management. Wij hebben daarom een strategische keuze gemaakt om

voor mensen en wilde dieren, en alles probeert te steriliseren en de

energie-intensiteit, kapitaalintensiteit en chemische/farmaceutische

weelderige overdaad, het bewustzijn, het gekrioel en het mysterie van

intensiteit te vervangen met mensen. Ons vermogen heeft zich nu

leven dat reageert, probeert weg te halen – dat is een systeem dat angstig

verplaatst van fysieke zaken naar niet-fysieke zaken – vaardigheden,

en paranoïde is en op een slecht einde afstevent.

kennis, klanten. En ik ken geen enkele bank die zegt: ik ga over tot

Daarom willen wij bewustzijn omarmen, willen we het leven en al haar

executie van je kennis. Of: ik kom langs en leg beslag op je vaardigheden.

diversiteit omarmen. En genieten van ons voorrecht er in te mogen
participeren.

Wij verontschuldigen ons er dan ook niet voor dat ons systeem
meer boeren nodig heeft. De meeste ontwikkelde mensen in zeer

Ik begrijp schuldgevoelens. Ik snap dat sommigen van ons kijken naar

technologische samenlevingen zoals de onze, denken dat meer boeren

de geschiedenis van de mensheid en een enorm schuldgevoel met zich

een soort terugval naar een tijd van Neanderthalers en barbaren

meedragen omdat veel, zo niet de meeste, interacties van de mensheid

betekent. Ik geloof echter dat we beter voedsel en betere landbouw

met de natuur negatief zijn. Maar handen die verwonden kunnen

zouden hebben als we meer mensen op de akkers hadden en meer

helende handen zijn. Ik daag ons uit om met frisse moed deze handen

mensen betrekken bij het verifiëren van onze procedures. Dat zou allicht

niet als veroveraars van de natuur te gebruiken, maar als minnaars van de

een beetje meer transparantie in het systeem creëren, in plaats van

natuur. Om de natuur niet als terughoudende partner te zien waarmee

prikkeldraad en wachthuizen.

geworsteld moet worden – “Ik ga je laten doen wat ik wil dat je doet!” –,
maar als een minnaar. Om te omhelzen, lief te hebben en te beminnen,

Ik verontschuldig me dus niet dat ik meer mensen heb. Het uiteindelijke

zoals een echte geliefde.

doel is een boerderij op te zetten die zich sterk op mensen richt. Want
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dat beschermt de transparantie en de authenticiteit. Mensen kunnen 24

Hartelijk bedankt dat ik mijn verhaal met jullie mocht delen. Gods zegen

uur per dag, 7 dagen in de week overal bij ons rondkijken. In de natuur,

iedereen.
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Teo Wams: Heel erg bedankt, meneer Salatin, Joel. Als ik me niet

“Hoe groot kan dit worden?”. Wij vragen: “Hoe klein kan het worden?”

vergis was dit uw vierde… behoorlijke intensieve optreden, de vierde in
vierentwintig uur, met een jetlag. Indrukwekkend hoor!

Klaas de Jong: In de tussentijd ga ik de microfoon even hiernaartoe
doorgeven.

Ik heb wat grasgevoerd rundvlees gegeten voordat ik kwam.

Publiekslid: Dat was erg inspirerend. Ik zie echter wel een groot
verschil, misschien is dat wel het verschil waar u het over heeft. Het

Teo Wams: Ah mooi, grasgevoerd rundvlees. Ja, pas op, want elke

gaat er in ons land heel anders aan toe dan in de VS. Hoe zit het met

vraag leidt tot een uitleg van weer tien minuten. We hebben nu een

dichtheidsafhankelijkheid? We hebben hier in Nederland best wat

minuut of vijf voor vragen en antwoorden. In de zaal is Klaas de Jong,

mensen per vierkante meter. Wat voor invloed heeft dat op uw ideeën?

onze collega en die heeft dit ding waarin je kunt praten om je vraag te
stellen.

Dat is nou juist wat ik wil! Want bij ons in de buurt woont er niemand.

Klaas de Jong: Ik loop de zaal in.

Het mooie is dan ook… laat ik het zo zeggen: in de VS spendeer ik de

Teo Wams: En dat mag best in het Nederlands, want Klaas gaat hem

helft van mijn tijd aan mensen helpen naar de markt te gaan. Hier is elke

gewoon vertalen.

boerderij omringd door markten! Het is gewoon een goudmijn!

Klaas de Jong: Als je het zelf in het Engels kan, graag in het Engels.
Teo Wams: Aan mij de eer de eerste vraag te stellen. U beschrijft

Teo Wams: Wie biedt? Volgende vraag.

een compleet ander soort filosofie, een volledig andere manier van
landbouw. Daarnaast zei u vanochtend, tijdens het forum, dat er een

In Nederland woont niemand 300 kilometer van een frisdrankautomaat

verschil is in een grote sprong vooruit en kleine stapjes. Kunt u daar wat

af! Maar in de VS wel.

meer over vertellen?
Teo Wams: Iemand? Ja, helemaal aan de andere kant.
Zeker. Ik geloof zeer in… in testen. Niet van de brug afspringen –

Publiekslid: Hallo. Ik heb de volgende vraag. U zegt dat Nederland niet

gebruik maar gewoon een ladder. Stapje voor stapje. Embryonale

de wereld hoeft te voeden, en daar ben ik het mee eens. Maar als wij

innovatie, prototypes, zijn de wijze waarop echt succesvolle innovaties

de wereld niet voeden en de wereld moet dat voor zichzelf doen, zou

ontwikkeld worden. Wij zijn hier niet van de ene op de andere dag

dat dan niet ten koste gaan van heel veel natuur?

beland, en we lossen het ook niet zomaar eventjes op. We moeten kleine
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stapjes nemen en prototypes uitproberen. Zet twee hectare opzij en

Oh nee toch, nu suggereer je dat onze landbouwmethoden tegenstrijdig

probeer eens iets anders. Ga niet denken van: “Oh, ik ga de directe markt

met de natuur zijn! Terwijl juist het tegenovergestelde waar is. Het

op, ik heb duizend klanten nodig”. Neem eerst één klant. Wanneer we

mooie aan het soort systemen dat ik beschrijf – waar we zeer complexe

op onze boerderij innovatieve dingen of ondernemingen onderzoeken…

verhoudingen hebben, allerlei soortvormingen, vaste planten ten

veel mensen zouden dan zeggen: de eerste vraag die je je moet stellen is:

opzichte van eenjarige planten en nog veel meer – is dat ze ecologische
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mozaïeken in het landschap creëren. Zo hebben wij vanwege alle

weilanden vallen, en de wind altijd van achter waaien. En mogen wij

bewegingen op onze boerderij bijvoorbeeld ongebruikelijk veel

allemaal ons nest een betere plek maken om te erven.

bestuivers. Er bloeit dan ook altijd wel wat. Wanneer je conventionele,

Heel erg bedankt. 

gespecialiseerde landbouw bekijkt, dan zijn er grote gebieden waar
tijdens een groot deel van het jaar niets bloeit of heel weinig. Dus
het hele idee van bijenkorven van plek naar plek verplaatsen voor
de bestuiving is niet bepaald een indicatie van slimheid. Het is een
indicatie van een ecologie waar er niet voldoende diversiteit is om de
basiselementen het gehele jaar te ondersteunen. Dus ik zie geen conflict
tussen de natuur en… nee.
Als de wereld eten op industriële wijze produceert, zoals op veel sterk
geïndustrialiseerde plekken gebeurt – dit publiek uitgezonderd – dan
zie je inderdaad een nadeel. We hadden het eerder over dat in andere
delen van de wereld doen, en wat de VS ook zeker… wij exporteren
Westers industrieel spul naar landen waar het totaal ongepast is. Ik
weet niet wat Nederland doet, maar wij doen het wel. Wij exporteren
geen weidepluimvee, wij exporteren Tyson kippenrennen. Dat soort
gedachtegoed, snap je? Dus jouw angst klopt, maar het is geen angst
voor zelfstandigheid, het is een angst voor kolonialisme van zeer
gekapitaliseerde, rijke landen die minder gekapitaliseerde en armere
landen domineren.
Teo Wams: Ontzettend bedankt. Dank u wel.
Dank u. Mogen al jullie wortels lang en recht worden. Mogen jullie
radijsjes groot worden, maar niet pittig. Mogen jullie tomaten bloeien
en de Monsanto-tomaten van jullie buren rotten. Mogen de vossen
blind worden zodra ze jullie weidekippen zien. Mogen al jullie culinaire
experimenten heerlijk smaken. Mogen de wind en regen zacht op jullie
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Collega’s,

Natuurmonumenten genoeg natuurgebieden zou verwerven.

Teo Wams en Joel Salatin hebben jullie meegenomen in toekomstvisies

Het was conserveringsgerichte benadering van natuurbescherming.

op landbouw. Grote, meeslepende en – wat mij betreft – heel

Het fenomeen “natuurontwikkeling” was nog niet geboren, en het idee

inspirerende visies. Ik zal niet proberen om daar over heen te gaan met

dat Natuurmonumenten actief op zou komen voor natuur en landschap

een nog grotere en meeslependere visie.

buiten de eigen terreinen was niet aan de orde.

Integendeel.
Ik ga terug naar bron.

In de jaren ’40 bepaalde Thijsse wat het ambitieniveau van

Ik neem jullie mee in de geschiedenis.

Natuurmonumenten zou moeten zijn. Waar moest Natuurmonumenten

Want vanuit die geschiedenis kan ik duidelijker maken waarom we dit

naar streven?

überhaupt doen.

Wanneer was de taak volbracht?

Waarom we ons nadrukkelijker gaan bemoeien met natuur en landschap,

Het antwoord was voor die tijd buitengewoon ambitieus:

buiten onze gebieden.

Natuurmonumenten moest in totaliteit 50.000 hectare natuur in NL

En waarom we ons de komende jaren zo stevig met de landbouw en het

aankopen en beschermen.

landschap willen bemoeien.

Er lag een gedetailleerde uitwerking van deze 50.000 hectare.

Jullie weten het allemaal: op 22 april 1905 werd Natuurmonumenten

Inmiddels beheren we meer dan het dubbele.

opgericht. Directe aanleiding was bedreiging van het Naardermeer.

En gezamenlijk beheren alle terreinbeherende organisaties zo’n

Dat sloot aan op bredere bezorgdheid over de werking van industriële

500.000 hectare natuur in Nederland.

revolutie in landschap.

In vergelijking met Thijsses ambitieniveau zou je dus kunnen denken dat

Toen de gemeente Amsterdam in 1904 besloot om het Naardermeer

de natuurbescherming in een situatie van luxe verkeerd.

met stadsafval te dempen, legde Jac. P. Thijsse zich er niet bij neer.

Maar niets is minder waar...

Hij realiseerde zich dat natuurgebieden niet alleen beleefd moesten
worden, maar dat het soms ook nodig was om ze actief te beschermen.

Want het gaat niet goed met onze natuur.

Zijn inspiratiebron lag in VS.

Door de oogharen kan gesteld worden dat de afname van planten en

Hij was vol bewondering over Ulysses Grant, die grote natuurreservaten

dieren in natuurgebieden min of meer tot stilstand is gekomen.

zoals Yellowstone uitriep tot National Park.
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Thijsse kwam steeds meer tot het besef dat dit ook met de unieke

Een optimist zou zeggen dat het herstel definitief is ingezet.

natuurreservaten in ons eigen land moest gebeuren…

Een cynicus dat we de bodem van de put bereikt hebben.

In de loop van de jaren volgden andere aankopen – allemaal

Feit is dat het vergroten en verbinden van natuurgebieden bewezen

gestuurd door het idee dat natuur veiliggesteld kon worden als

effectief is.
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Maar landelijk gezien zit onze biodiversiteit onverminderd in een vrije val.

En op diezelfde oppervlakte zijn we ook nog eens de op één na-grootste
voedselexporteur ter wereld.

Ik herinner me het aardrijkskundeboekje uit de eerste klas van de

Ons landgebruik is ongekend intensief.

middelbare school. Een luchtfoto van het coulisselandschap tussen
Nijkerk en Hoevelaken – waar ik vandaan kom - dat als typisch (én

En die intensiteit laat zich nog maar nauwelijks combineren met het

doodgewoon) voor de streek gold.

behoud van een basale biodiversiteit buiten onze natuurreservaten.
Sterker nog: die intensiteit laat zich steeds moeilijker combineren met

Dat landschap bestaat bijna niet meer.

het behoud van een basaal gezonde leefomgeving.

Sluipenderwijs, zonder revolutionaire besluiten of acties, zonder aan
te kunnen wijzen wie daarvoor verantwoordelijk was. Het is nagenoeg

Wat écht zorgwekkend is hoezeer dit intensieve landgebruik doorwerkt

verdwenen. De kwaliteit van ons landschap verdwijnt.

in onze natuurgebieden zelf.

De schoonheid.

In Nederland – en de ons omringende landen.
Afgelopen jaar schrokken we op, toen uit Duits onderzoek bleek dat

Dat is wat mij in belangrijke mate persoonlijk raakt én drijft, de kwaliteit

vliegende insecten de voorbije 27 jaar met 76% zijn afgenomen.

van ons landschap buiten de reservaten.

Let wel: afname in natuurgebieden.

En ja, ook op soortenniveau zien we dit. Thijsse maakte zich al zorgen

Daarom, collega’s, daarom zetten wij een koerswijziging in.

over het behoud van de kemphaan als broedvogel in Nederland.

In de voorbije eeuw bestond onze missie primair uit het verwerven en

Hij zal niet hebben kunnen vermoeden dat ook boerenlandvogels

beheren van natuurgebieden.

als grutto, veldleeuwerik en scholekster in rap tempo uit ons land

Natuurmonumenten hield zich in haar geschiedenis doorgaans afzijdig

verdwijnen.

van ontwikkelingen in het landelijk gebied als die onze gebieden niet

En schrik zou hem ongetwijfeld om het hart slaan als hij zou horen dat

rechtstreeks raakten.

zelfs ronduit algemene vogels als kievit + graspieper tegenwoordig op de

Gechargeerd gesteld: onze betrokkenheid hield vaak op bij onze

Rode Lijst staan.

kadastrale grens. Enkele uitzonderingen daargelaten.

Nederland is een klein en vol land.

Ik ben er echter van overtuigd dat Thijsse en de zijnen deze ambitie

We leven met 17 miljoen mensen op een oppervlakte van 40.000

bepaalden in de volste overtuiging dat er ook buiten beschermde

vierkante kilometer.

reservaten nog sprake zou zijn van een zeker behoud aan planten en

Daar wonen we, werken we, recreëren we en wekken we onze energie op.

dieren.

We hebben in onze kleine delta een kenniseconomie én een
hoogwaardige industrie die zich kan meten met de wereldtop.
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Tegenwoordig weten we dat dat niet langer vanzelfsprekend is….
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Natuurmonumenten maakt daarom een strategische heroriëntatie.

Dat gaat over hóe we ons opstellen in het debat over landbouw en
natuur.

Het behoud en de versterking van het gehele Nederlandse landschap
en de vergroening en verduurzaming van de landbouw behoren in de

Ik vind dat er nog te vaak gecommuniceerd wordt in gestolde

komende jaren tot onze speerpunten.

vijandsbeelden.
En ik ben ervan overtuigd dat dat de oplossing niet dichterbij zal

“Nu bestaat
ongeveer 13% van
ons landoppervlak
uit natuurgebied.
Maar zelfs als
dat percentage
zou stijgen naar
20%, zal dat niet
toereikend zijn om
onze biodiversiteit
op een vitaal niveau
te houden. ”

We maken deze omslag vanuit het besef dat het voor heel veel soorten

brengen.

onmogelijk zal zijn om gezonde populaties te behouden wanneer wij ons
beperken tot onze eigen reservaten.

Boeren worden nog te vaak weggezet als halve criminelen die lak

Nu bestaat ongeveer 13% van ons landoppervlak uit natuurgebied.

hebben aan hun leefomgeving.

Maar zelfs als dat percentage zou stijgen naar 20%, zal dat niet

En dat geldt ook omgekeerd.

toereikend zijn om onze biodiversiteit op een vitaal niveau te houden.

In agrarische kringen hoor ik nog te vaak dat natuurbeschermers worden

Dat wordt dus ook niet de koers.

weggezet als prutsers, die op kosten van de samenleving decadente
nepnatuur in de benen houden.

Natuurmonumenten zal zich in de toekomst nadrukkelijk opstellen als
pleitbezorger, spreekbuis, aanjager, beheerder en beschermer van groen

In dat frame zijn boeren de beste en meest kosteneffectieve

en gezond Nederland.

natuurbeschermers van Nederland.

In onze natuurgebieden – en daarbuiten.

Ook tegen dat beeld verzet ik me hartgrondig.

Vanochtend heb ik geprobeerd om een bijdrage te leveren aan het

Maar wij kunnen wel onze eigen toon bijstellen.

nadenken over nieuwe balans tussen landbouw en natuur in Nederland.
Ik wil graag dat we ons intensief bezighouden met landbouwvraag
Ik zal die bijdrage nu niet herhalen – de bitterballen beginnen zachtjes

stukken – en dat we dat doen vanuit begrip en respect voor de

te roepen – maar mijn speech is, samen met alle andere speeches,

Nederlandse boer.

gepubliceerd op Intranet.
Ik ben er van overtuigd dat we onze positie effectiever en impactvoller
Ik moedig jullie van harte aan om deze bijdragen te lezen.

op kunnen pakken als dat het vertrekpunt is.

En laat het me alsjeblieft weten als je er vragen of opmerkingen over
hebt.

Collega’s, voor nu rond ik af met een vooruitblik naar de periode die

Nu beperk ik me tot één aspect van het hele onderwerp – en dat is onze

voor ons ligt.

tone of voice.
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We zijn één Natuurmonumenten en met elkaar werken we aan één visie.

En dus beter in staat om Goed Beheerder en impactvolle Beweging te
zijn. We zijn op de goede weg. En dat is nodig, omdat jij en ik nodig zijn

Als we de handen in slaan, als we samen – allemaal – een vuist maken,

om te zorgen voor een mooier Nederland.

dan merkt heel Nederland dat. Dat zag je bij het Kustpact.
Ik eindig met een citaat van mijn favoriete dichter Willem Kloos:
In 2019 plannen we verspreid door het land een aantal

‘Natuur is prachtig, maar je moet er wel wat te drinken bij hebben’

medewerkersbijeenkomsten.

Ik nodig jullie uit voor de borrel. 

Op deze bijkomsten gaan we het “wat” vertalen in het “hoe”.
We werken uit hoe ieder van jullie vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid kan bijdragen aan een groen en gezond Nederland.
De komende periode biedt een uitstekende kans om onze kernwaarden
echt in praktijk te brengen: Bewegen, Openheid en Samenwerken.
Maar één ding staat voor mij als paal boven water: wij kunnen alleen
verschil maken als we allemaal samen dezelfde kant op roeien.
Daarom ben ik blij en trots dat we hier vandaag met zoveel collega’s
samen zijn, nu eens niet om te feesten maar om het over een belangrijk
inhoudelijk thema te hebben.
Ik zie deze bijeenkomst dan ook niet alléén als opvolging van de
aangescherpte visie – wat het natuurlijk ook is – maar ook als nieuwe stap
in datgene wat we voor ogen hadden met Anders Organiseren:
• sneller van beleid naar uitvoering,
• meer samenhang tussen doelen, afdelingen en beheerheden,
• meer daadkracht, flexibiliteit en wendbaarheid.
• En ÉÉN Natuurmonumenten!
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