


Voorwoord

Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
belet corona een groot deel van onze 
activiteiten. Ook nu weer gaan onze onder-
zoeken onverdroten door. Langzamerhand 
komen ook cursussen en andere activiteiten 
op gang, het Bezoekerscentrum Tenellaplas 
gaat beetje bij beetje open. Werkgroepen 
kunnen na de zomer voorzichtig bij elkaar 
gaan komen. Veel mensen zijn inmiddels 
gevaccineerd. Hopelijk is dat voldoende 
om de pandemie buiten de deur te houden. 
Onze ledenvergadering van 30 september 
gaat in ieder geval door. Als het niet in fysie-
ke vorm kan dan sowieso in digitale vorm. 
Na het vergaderdeel vertellen Rolf Roos en 
uw voorzitter over de vorderingen die we 
maken bij het maken van ons boek Duinen 
en Mensen Voorne. 

Veel werk is al verzet. Zo is de crowdfun-
ding al gestart. Veel onderzoek in archieven 
is ook al verricht. Het Streekarchief Voorne 
en Putten is een van onze partners, maar 
ook met natuurorganisaties werken we 

nauw samen. In het najaar wordt er op een 
aantal zaterdagen een reeks van lezingen 
verzorgd door deskundigen die een bijdrage 
aan het boek zullen leveren. Teken nu al in 
op het boek en koop het tegen een flinke 
korting. U profiteert dan ook van de digitale 
wandelingen die binnenkort beschikbaar 
komen. 

Belangrijk nieuws is er ook te melden over 
de Voordelta. Uit een recente studie van 
Arcadis blijkt dat onze kust in rap tempo 
dichtslibt. Voor de Groene Punt bijvoorbeeld 
is de kans groot dat al op korte termijn een 
enorme strandvlakte ontstaat. Dat gebeurt 
ook bij de Kwade Hoek. Voor de natuur 
heeft dat ingrijpende gevolgen. Voorne aan 
Zee lijkt een fictie te worden. 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, 
wordt ook een ander rapport gepubli-
ceerd: het zesde rapport van het IPPC, 
het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 
Daaruit blijkt wederom dat het klimaat met 
een enorme snelheid opwarmt en dat de 
gevolgen groot zijn, onder andere in de 

vorm van een flink hogere zeespiegel. 
Daarmee wordt de situatie voor onze kust 
nog ingewikkelder. Arcadis gaat er in ver-
volgrapporten meer over zeggen, vooral in 
de vorm van toekomstscenario’s. 

Het thema van deze In de Branding is 
natuurinclusieve landbouw, ook een zeer 
actueel onderwerp. De redactie heeft een 
aantal deskundigen gevraagd hun licht te 
laten schijnen op het op een verantwoorde 
wijze uitoefenen van de landbouw. Dat is 
hard nodig. Uit recent onderzoek van onze 
Natuurvereniging blijkt bijvoorbeeld dat 
de weidevogels als de grutto, patrijs en 
veldleeuwerik zo goed als verdwenen zijn 
uit het agrarische landschap van Voorne en 
Putten. Zelfs in weidevogelreservaten als 
dat van de polder Biert gaat de grutto hard 
achteruit. Uit dagvlinderonderzoek op Voor-
ne en insectenonderzoek in bijvoorbeeld 
de Kaaistoep van onze KNNV-collega’s in 
Tilburg bleek dat het zeer slecht gesteld 
is met de insecten in Nederland. Stikstof 
speelt daarbij een belangrijke rol. 
Een Natuur Netwerk Voorne Putten is 
dringend nodig om hierin verbetering te 
brengen. Het werkelijk doorvoeren van 
natuurinclusieve landbouw kan niet langer 
op zijn beloop worden gelaten. Met het 
aanleggen van alleen akkerranden komen 
we er natuurlijk niet. Er zijn drastischere 
veranderingen nodig. 

Leest u vooral de bijdragen van de geraad-
pleegde auteurs, waaruit ook blijkt dat een 
eenduidige oplossing niet voor het oprapen 
ligt. 

Theo Briggeman
Voorzitter
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Van boer tot bloemenvaas
door: Kees van Rixoort

Cornelis Mosselman: “Het kan echt anders 
in de landbouw” 

Voorjaar, hier en daar steekt fris groen net 
boven de grond uit. Maar de meeste akkers 
zijn nog grijs en kaal. Een deel van de 
grond achter het huis van Cornelis Mos-
selman ziet er heel anders uit: weelderig 
groen. Wikke staat er, en andere groenbe-
mesters. Een teken dat de agrariër aan de 
Altekleinsedijk in Ooltgensplaat het boeren 
heel anders aanpakt. Hij zit midden in een 
radicale transitie, die in vijf, zes jaar zijn 
beslag moet krijgen: van traditioneel naar 
biologisch… en meer.
Mosselman is innovatief bezig. Hij werkt 
samen met bijvoorbeeld Wageningen 
University & Research, krijgt tal van colle-
ga-agrariërs en andere belangstellenden 
over de vloer en geeft regelmatig inter-
views. Hij heeft het plan om ook te gaan 
vloggen, om de consument te bereiken. 
Niet vreemd: Cornelis Mosselman heeft een 
boeiend verhaal, dat hij – zoals zijn website 
meldt – graag vertelt.

Schaalvergroting
“Mijn vader begon in 1990 op deze plek. Ik 
was toen 8 jaar. We hadden nog koeien, 
het was een gemengd bedrijf. Veehouders 
waren tijdens de ruilverkaveling naar de 
buitenpolders met zware klei gegaan. Ik had 
nooit veel met koeien. Toen ik de boerderij 
in 2006 overnam van mijn ouders, heb ik al 
gauw de keus gemaakt om die 35 koeien 
weg te doen. Daarna heb ik me vijf jaar 
beziggehouden met grootschalige akker-
bouw op 160 tot 170 hectare. Heel veel 
uren heb ik toen gemaakt.”

Uiteindelijk gaf dat geen 
echte voldoening. “Ik heb 
de schaalvergroting aan 
den lijve ondervonden. 
En ik heb levenservaring 
opgedaan. Ik ging met 
andere ogen kijken en 
dacht: is dit wat ik mijn hele 
leven wil blijven doen, wat 
voor bedrijf wil ik hebben, 
wat past bij mij? Dat is 
in ieder geval niet: meer, 
meer, meer. Wat ik wilde 
was een toekomstbesten-
dig bedrijf.”

Een bedrijf dat zich bekom-
mert om de kwaliteit van de 
bodem, chemische midde-
len de deur uit doet en op 
zoek gaat naar verbinding 
tussen boer en consument. 
“Het is heel jammer dat die 
verbinding, die er altijd is 
geweest, na de Tweede 
Wereldoorlog is verdwe-
nen. Toen hebben we een 
ander systeem gecreëerd 
omdat er honger was: een 
systeem van schaalvergro-
ting, monocultuur en lage 
prijzen. En een systeem 

waar je niet zomaar uit kan stappen. Maar 
ik wilde uit die bubbel.”
“Tegen spuiten kreeg ik steeds meer 
aversie”, zegt Cornelis Mosselman als hij 
de uitwassen van ‘het systeem’ opsomt. 
Hij noemt ook de ruilverkaveling, die naast 
praktisch nut voor de boer negatieve 
effecten had op de natuurwaarden. “Word je 
daar blij van?”

Rigoureuze keuzes
De vraag kwam op of het creëren van een 
toekomstbestendig bedrijf mogelijk is op de 
zware klei van de Mariapolder. De grond is 
een nadeel, geeft Mosselman aan, maar de 
voordelen van de locatie gaven de doorslag 
om te blijven. Die voordelen zijn: voldoende 
zoet water in de buurt en een goede ver-
kaveling, vlak bij de boerderij. “Ik ken ieder 
stukje grond en heb er de afgelopen jaren 
veel in geïnvesteerd.”

In 2017 begon de omschakeling. “Je moet 
rigoureuze keuzes maken. Een van de 
eerste stappen die ik heb gezet, is het 
verkopen van mijn suikerrechten. Het ver-
bouwen van suikerbieten brengt de grond 
om zeep, het is een van de schadelijkste 
teelten vanwege de vele tonnen die het land 
af moeten.”
Mosselman trekt er vijf, zes jaar voor uit 
om het bedrijf te creëren wat hij voor ogen 
heeft. “Het moet opbloeien. Ik zit midden in 
de omschakeling. Dit is het derde jaar. Eind 
2022 moet dit een van de duurzaamste 
landbouwbedrijven van Nederland zijn, in 
verbinding met de consument. Dat is een 
uitdaging – wat gebeurt er met de grond 
en met jou als ondernemer? – en een forse 
ambitie, maar het gaat lukken. Ik wil me 
onderscheiden.”

Enorme vrijheid
“Biologisch gaan telen is nogal wat. Je 
stopt met gewasbeschermingsmiddelen 
en kunstmest, want die zijn funest voor de 
bodem. De spuitmachine gaat de deur uit, 
en de kiepers en grote machines ook”, zegt 
Cornelis Mosselman. “Het kost veel geld – 
nieuwe machines vormen een grote kosten-
post – en je hebt minder opbrengst. Het is 
een forse diepte-investering, onderschat dat 
niet. Maar door het afstoten van een stuk 
grond en een investeerder heb ik financiële 
ruimte en kan ik het gaan doen zoals ik echt 
wil. Ik voel een enorme vrijheid nu ik geen 
keuzes meer maak voor de korte termijn, 
maar voor de lange termijn. Dat geeft veel 
positiviteit en energie.”

Op een deel van de akker kwam grasklaver, 
dat goed is voor de bodem en het bodemle-
ven, de biodiversiteit bevordert en de groei 
van onkruid onderdrukt. Zonder bemesting. 
“Het verbaast je hoe goed het groeit zonder 
enige vorm van bemesting. In twee jaar tijd 
is de grond goed gezond geworden.” Het 
gebruik van bokashi, een milieuvriendelijke 
bemester, kan het gewas nog een extra 
groei-impuls geven.

Een ander onderdeel van de transitie is 
de introductie van vaste rijpaden op de 
akkers. Dit om een eind te maken aan de 
grote kwaliteitsvermindering van de grond 
als er grote kiepwagens met brede ban-
den en zware machines overheen rijden. 
“Dat verdicht de bodem en ondermijnt het 
bodemleven”, zegt de bevlogen boer. De 
nieuwe machines, die veel lichter zijn, rijden 
op vaste sporen met een breedte van iets 
meer dan 3 meter.

van Boer tot Bloemenvaas
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Strokenteelt
Het gewas komt dit jaar voor het eerst in 
stroken op de akker te staan. Geen aardap-
pelen of suikerbieten, maar gewassen als 
uien, pompoen, kool, witlof en pastinaak. 
Misschien ook tarwe of bonen. “Dat is goed 
voor de biodiversiteit. Ik heb die strokenteelt 
min of meer zelf bedacht, maar het gebeurt 
ook op andere plaatsen, zoals de Boerderij 
van de Toekomst in Lelystad, een initiatief 
van ‘Wageningen’. Mooi dat je van twee 
plaatsen op hetzelfde uitkomt. Wagenin-
gen kijkt hier trouwens ook mee.” Cornelis 
Mosselman, die zichzelf een boer in hart 
en nieren noemt, zegt niet de pretentie te 
hebben alles te weten, maar juist door een 
open houding verder te willen komen. “Ik 
zie geen hobbels. Anderen wel. Maar als er 
een probleem is, kun je zoeken naar een 
oplossing. Waar het om gaat is: waar wil je 
naartoe met je bedrijf?”

Hij ziet van alles gebeuren in den lande 
en wereldwijd, er zijn meer boeren die het 
anders willen en de ‘regeneratieve land-
bouw’ lijkt bezig te zijn met een opmars. 
Maar, ziet hij ook, de meeste agrariërs zitten 
vast in het systeem van ‘meer, meer, meer’. 
De boerenprotesten begrijpt hij wel, maar 
zullen uiteindelijk niet het door de boeren 
gewenste effect hebben. “Je bereikt er niets 
mee en het geeft veel negativiteit. Boeren 
moeten zich aanpassen of stoppen.”
“Ach, misschien is wat ik doe niet voor 
iedereen weggelegd, maar ik vind het mooi. 
Mijn insteek is dat ik goed voor de grond wil 
zorgen. Het kan, het kan echt anders.”

Voedselbos?
Cornelis Mosselman heeft het idee om 
een klein deel van zijn land in te richten 
als voedselbos. “Dat is permacultuur: een 
systeem dat zichzelf in stand houdt. Super 

boeiend, een fascinerend idee: bomen en 
planten die elkaar versterken en die vrucht 
geven zonder dat je iets hoeft te doen.” 
Een idee dat goed past bij de omschakeling 
die de boer uit Ooltgensplaat in gang heeft 
gezet: van boeren op grote schaal, in mono-
cultuur, naar kleinschalig biologisch boeren.

Het leek erop dat het realiseren van dit idee 
nog een stap te ver is. Je moet immers tien 
jaar overbruggen voordat je een goed func-
tionerend voedselbos hebt. “Maar het blijft 
toch kriebelen. Ik zou het toch willen doen. 
Ook om de verbinding te maken met de 
consument, die hier vlakbij ook Sluishaven 
en de natuurspeeltuin vindt.”

Bron; Eilanden Nieuws - Agrarische bijlage 
maart 2020 - Tekst; Kees van Rixoort - 
Foto’s Wim van Vossen Fotografie

Strokenteelt Ooltgensplaat. Foto: Theo.Briggeman

Graag stel ik de agrarische natuurvereni-
ging Voorne-Putten (NVP) aan u voor.
Waar dit themanummer vooral de relatie 
tussen natuur en landbouw aan de orde 
wil stellen durf ik de stelling aan dat onze 
vereniging bij uitstek op het snijvlak van 
die relaties werkt. Waar op landelijk niveau 
momenteel een harde strijd speelt waarbij 
het lijkt alsof beide belangen onmogelijk 
te verzoenen zouden zijn probeert onze 
vereniging toch een en ander wat dichter bij 
elkaar te brengen.

Wat is nu het krachtenveld waarin landbouw 
en natuur vaak tegenover elkaar staan? 
 
Decennialang wordt er door tegenstanders 
gepleit voor verkleining van de huidige 
veestapel van 100 miljoen kippen, 12 
miljoen varkens, 4 miljoen koeien en nog 
vele 100.000-den schapen en geiten. Dit 
wordt gezet naast de enorme vlaktes met 
eenvormig/eensoortig groen waar je geen 
geluid hoort, geen bloem ziet, geen leven 
meer waarneemt. Weidevogels verdwijnen 
en/of moeten nu gered worden. Naast 
andere factoren spelen ontwatering en 
vroeg maaien, voor en door de agrariërs, 

daarin de belangrijkste rol, is ook de mening 
van Sovon Vogelonderzoek. Daarnaast zou 
de sector te weinig betalen aan heffingen 
om de veroorzaakte klimaatschades te 
compenseren.

De laatste jaren zijn klimaat en milieu vooral 
de argumenten om de boeren tot matiging 
en meer diversiteit te dwingen, waarbij dan 
klimaatverandering, achteruitgang biodi-
versiteit, stikstofdepositie vooral op het 
bord van de boeren worden gelegd, terwijl 
de agrariërs het beeld hebben dat ze al 
geweldig hun best doen. Dit tegenover de 
werkelijke cijfers over de uitstoot, de achter-
uitgang van de diversiteit aan flora en fauna 
die vanuit de natuurhoek worden aangedra-
gen. Het stikstofprobleem is in Nederland 
toch vooral een concentratieprobleem. In 
een land waarin onder druk van terechte 
milieudoelen toch al permanent de afweging 
gemaakt moet worden tussen woningbouw, 
infrastructuur, groene ruimte, natuur en 
landbouw kan door wat minder van het 
laatste te doen de rest letterlijk en figuurlijk 
wat meer adem krijgen. Het willen voeden 
van de rest van de wereld is een belangrijke 
opdracht, maar dat hoeft, sterker nog dat 

mag en kan niet meer voor een belangrijk 
deel uit Nederland gebeuren: daarvoor is de 
ruimte simpelweg te beperkt.

Boeren willen vaak wel maar voelen zich 
bedreigd door een veelvoud aan regels en 
een afnemersmarkt die niet bereid is iets 
extra’s te betalen voor meer biodiversiteit 
waardoor de terechte reactie van veel boe-
ren is: hiervan niet te kunnen leven. 

En ja, zie hier het dilemma: boeren zijn er 
inderdaad niet voor de natuur maar voor de 
productie tenzij duidelijk gemaakt kan wor-
den dat de natuur, het klimaat, de biodiver-
siteit er werkelijk toe doen en dat daarvoor 
een prijs betaald moet worden. 

Ik ben ervan overtuigd dat een optelsom 
van prikkels nodig zal zijn meer boeren 
te bewegen om natuur en landschap te 
gaan zien als een integraal onderdeel van 
hun bedrijfsvoering. Maar zelfs dán ben je 
met natuurinclusieve landbouw/agrarisch 
natuurbeheer nog een eind verwijderd van 
het begrip natuur, zoals de preciezen onder 
ons zullen denken. 

Natuurinclusieve landbouw / agrarisch natuurbeheer of natuur versus landbouw ? 
Door: Ies Klok, voorzitter agrarische natuurvereniging Voorne-Putten 
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Nu is gebleken dat het nieuwe GLB 
(Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) 
voor de komende jaren meer de nadruk wil 
leggen op vergoedingen voor eco-, natuur-, 
en landschapsbeheer en daarmee zou er 
wellicht weer een stapje in de goede rich-
ting gezet kunnen worden.

Wat wil/kan de vereniging nu bij-
dragen

De agrarische natuurvereniging Voorne-
Putten ziet die ontwikkelingen in het buiten-
gebied en wil hier, op bescheiden schaal, 
een positieve stimulans aan geven door met 
haar projecten voor een vitaal platteland te 
strijden. Alleen zo is er ruimte voor innovatie 
en experimenten.
Natuurlijk Voorne-Putten gelooft in een 
toekomst waarbij deze functies goed 
samengaan en elkaar juist kunnen ver-
sterken. Denk aan het onder de aandacht 
brengen van agrarische activiteiten naar 
bewoners en recreanten, het verrijken van 
het onderwijs op agrarische locaties of het 
aantrekkelijk maken van het buitengebied 
met streekeigen beplanting en bloemrijke 
akkerranden. 
Een goed agrarisch landschapsbeheer 
zal bovendien het imago van de agrariër 
verbeteren in tijden van verandering. Daar-
bij mogen we trots zijn op ons agrarisch 
erfgoed en ondernemerschap, maar moeten 
we ook actief ruimte zoeken en maken voor 
nieuwe functies die elkaar onderling onder-
steunen, voordeel bieden en versterken.
Door samen te zoeken naar innovatieve 
en duurzame oplossingen zal iedereen 
zich verantwoordelijk (gaan) voelen voor 
het in stand houden en versterken van ons 
agrarisch landschap. Zowel bedrijven als 
particulieren kunnen zich hierbij aansluiten 
en op verschillende wijze invulling geven 
aan het lidmaatschap. Wij geloven dat de 
inbreng van leden van diverse pluimage 
kan leiden tot duurzame oplossingen wat 
het buitengebied van Voorne-Putten voor 
eenieder aantrekkelijk maakt.

Hoe willen we dat doen
Natuurlijk Voorne-Putten wil zich inzetten 
voor een landschap dat verschillende func-
ties dient, door een goede balans tussen 
landbouw en natuur na te streven:
• Het behouden en versterken van de 

landschappelijke kwaliteiten van Voor-
ne-Putten;

• Het bevorderen van de biodiversiteit voor 
zowel de agrarische sector als wonen, 
werken en recreëren;

• Het ontsluiten van de agrarische sector 
voor de consument door voedselprodu-
centen zichtbaar te maken en voedsel-
productie mee te nemen in het onderwijs

• Het op de kaart zetten van verbrede 
landbouw en agrotoerisme (Groene 
Kaart);

• Stimuleren van kennisontwikkeling 
landschapsbeheer en agrarisch natuur-
beheer;

• Gesprekspartner zijn voor natuurorgani-
saties en agrarische organisaties;

Concrete projecten
Om bovenstaande doelen handen en 
voeten te geven, heeft NVP zich de laatste 
jaren met onder meer de volgende projec-
ten beziggehouden;
• Pieperpootproject
• Weidevogelprojecten 
• Bloemrijke akkerranden
• Vogelherkenningscursus
• Groene kaart
• Project erfbeplanting

Enkele voorbeelden nader uitgewerkt;
Experimenten

Een aansprekend voorbeeld van de 
samenwerking tussen akkerbouwers en 
bedrijfsleven en onderzoekers is deze 
zomer de aanleg van demonstratieveldjes 
van verschillende soorten bloemenmengsel 
en de effecten voor plagenbestrijding en 
insectenleven. Hier worden eind augustus 
rondleidingen georganiseerd en kennis 
uitgewisseld over de functies van de 
verschillende mengsels: een aangewezen 
gelegenheid om te netwerken, kennis uit te 
wisselen en om samen te werken aan een 
mooie zuidwestelijke delta. De pilot wordt 
uitgevoerd door de Universiteit Wagenin-
gen, het weidevogelcollectief Zuid-Holland-
se eilanden en Farm Frites. 
In de Hoeksche Waard worden in de zomer 
van 2021 al experimenten met stroken 
tussen de gewassen uitgevoerd. Dit is wel 
meer bewerkelijk maar veel beter voor de 
biodiversiteit en de plagenbestrijding.

Bloemrijke akkerranden
Een van de projecten die nu voor de 4e 
keer wordt uitgevoerd is de bloemrijke 
omlijsting van de akkerranden. Deze vormt 
onder andere een bijdrage aan een meer 
duurzame gewasbescherming door de 
buffer tussen akker en sloot, die uitspoe-
ling richting oppervlaktewater vermindert. 
Daarnaast bieden de randen voedsel en 
bescherming voor akkervogels en bestui-
vende insecten. Kennisuitwisseling, ook 
over plagenbestrijding wordt gestimuleerd 
door verplichte veldbezoeken. 
Ook de imagovoordelen voor de deelne-
mende agrariërs door de positieve reacties 

moeten niet worden onderschat: daar is 
veel belangstelling voor. In 2020 werd al 
120.000 m2 op deze wijze aangelegd, alle-
maal in randen van 3 meter breed.

Groene kaart
De welbekende kaart, met de koeienkop 
voorop, voorziet ieder jaar opnieuw in een 
behoefte en is niet meer weg te denken 
bij het bevorderen van het toerisme op 
Voorne-Putten. 30.000 exemplaren worden 
jaarlijks gratis verstrekt met meer dan 60 
bezienswaardigheden, horecagelegenhe-
den, musea, campings, zorgboerderijen, 
agrarische (bio) winkels, agrotoerisme, 
natuurgebieden, activiteiten etc. met daarbij 
alle verbindende fiets- en wandelroutes.

Weidevogelbeheer
Op Voorne-Putten zijn in totaal met 50 boe-
ren overeenkomsten gesloten voor enige 
vorm van aangepast beheer. Hierbij moet 
men denken aan 129 hectare uitgesteld 
maaien (waarvan 24 bemesten met vaste 
stalmest). Uitgestelde maaidatum kan zelfs 
tot 21 juni doorlopen, zo ook het inzaai-
en van 22 ha kruidenrijk grasland op 12 
percelen.
Met behulp van door zonnecollectoren 
gevoede pompen wordt 2.5 ha tijdelijk 
onder water (plas-dras) gezet om het insec-
tenleven te bevorderen zodat de kuikens 
hier kunnen foerageren. Hoewel de resul-
taten voor de weidevogels nog niet altijd 
bemoedigend zijn is er toch veel animo van 
deelnemers en vrijwilligers om hier mee 
door te gaan. 

Kortom, de wil is er bij vele partijen, de 
aanzetten om gezamenlijk tot een meer 
verantwoord beheer /gebruik van de bui-
tenruimte te komen zijn er zeker ook, maar 
er is nog een wereld te winnen zeker in het 
slechten van allerlei gekmakende regels en 
het overtuigen van afnemers (veelal groot-
winkelbedrijven) om meer te betalen voor, 
uit het oogpunt van biodiversiteit en natuur, 
meer verantwoorde producten.
De agrarische natuurvereniging Voorne-
Putten hoopt hier met bovenstaande projec-
ten en voorbeelden haar steentje aan bij te 
dragen.

www.natuurlijkvoorneputten.nl

Bloeiende akkerrand. Foto: Tom van WanumBloeiende akkerrand langs de Velgerschedijk. 
Foto: Tom van Wanum
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Vogelrijkdom op het platteland 
van de Zuid-Hollandse eilanden.
Door: Niels Godijn

Van oudsher biedt ons cultuurlandschap 
een aantrekkelijk leefgebied voor talloze 
planten en dieren. In de recente geschie-
denis is de draagkracht van het landschap 
echter sterk afgenomen. De vogelrijkdom 
op het binnendijkse akkerland bedraagt 
nog een kwart ten opzichte van vijftig jaar 
geleden. Met behulp van het Meetnet 
Agrarische Soorten leren we meer over 
de verspreiding, trends en habitatvoorkeur 
van broedvogels. Uiteindelijk zal die kennis 
moeten bijdragen aan herstel van de vogel-
rijkdom. 
Het werkgebied van KNNV Hollandse Delta 
bestaat voor het grootste deel uit zeeklei. 
Dankzij de luwte van de duinenrij en sedi-
mentatie van fijne kleideeltjes ontstonden 
in de afgelopen eeuwen de contouren van 
onze huidige leefomgeving. Dit werd al dan 
niet bespoedigd door nagenoeg verdwe-
nen vormen van landgebruik, waaronder 
biezen-, riet- en griendcultuur. Uiteindelijk 
ging men over tot bedijking zodat een 
droge polder ontstond waar akkerbouw kon 
worden bedreven. Elk stadium van landge-
bruik bezat zijn eigen charme en rijkdom, 
landschappelijk zowel als ecologisch. In de 
buitendijkse terreinen is de oorspronkelijke 
cultuur gedeeltelijk voortgezet waarmee die 
typische Hollandse schoonheid en natuur 
bewaard is gebleven. 
In de binnendijkse gebieden is het cultuur-
landschap grotendeels uitgekleed waardoor 
de ecologische draagkracht is gekelderd, 
zoals de ontwikkeling van de vogelrijkdom 
illustreert. De vroegste grootschalige broed-
vogelkarteringen stammen uit de jaren ’70. 
Voor het agrarisch gebied rond Rhoon en 
Barendrecht heb ik de dichtheden van toen 
eens vergeleken met die van nu. Destijds 
bedroeg de vogelpopulatie zo’n 400 broed-
paren per vierkante kilometer, momenteel 
zijn dat er nog zo’n 100. Dat betekent dat 
de draagkracht van het landschap met 75% 

is afgenomen. Heus niet alleen de typische 
akkervogels hebben daaronder geleden, 
ook alledaagse vogels zoals spreeuw, huis-
mus, merel en houtduif zijn gedecimeerd. 
De toename van vink, boomkruiper en 
meerkoet is onvoldoende om het verlies te 
compenseren.

Op de radio, televisie en in de krant gaat 
het dagelijks over onze manier van land-
bouw. Er lijkt een breed gedragen ambitie 
te zijn om verdere aftakeling van landschap, 
milieu, bodem, water, boerderij en natuur 
te voorkomen en te werken aan herstel 
middels een duurzame vorm van landbouw. 
Indien hier daadwerkelijk werk van gemaakt 
wordt, zouden er op den duur positieve 
ontwikkelingen zichtbaar moeten worden, 
zoals een toename van de vogelrijkdom, 
aangezien broedvogels een uitstekende 
graadmeter zijn voor de gezondheid van 
een landschap. Als vinger aan de pols van 
de broedvogelbevolking is in 2017 gestart 
met een regionaal meetnet in het agrarisch 
gebied van Zuid-Holland. Het Meetnet Agra-
rische Soorten (MAS) wordt gecoördineerd 
door Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum 
Akkervogels en omvat momenteel de eilan-
den Voorne-Putten, IJsselmonde en Hoek-

sche Waard, evenals een aantal punten in 
de veenweide van de Alblasserwaard.
De tellingen worden uitgevoerd door mede-
werkers en tientallen bevlogen vrijwilligers. 
Het animo was van begin af aan groot, een 
signaal dat de problematiek in agrarisch 
gebied op maatschappelijke steun kan 
rekenen. Ieder telpunt ligt op een willekeuri-
ge plek in het landschap en wordt jaarlijks 
geteld. Tussen april en juli wordt een telpunt 
viermaal bezocht, telkens tien minuten. In 
dat tijdsbestek worden alle vogels binnen 
een straal van 300 meter op kaart of in een 
mobiele app ingetekend. De telinspanning 
per punt is dus vrij laag, maar dankzij het 
grote aantal punten ontstaat er een repre-
sentatief beeld van de broedvogelbevolking 
op regionaal niveau. In 2020 werden er 
ruim honderd punten geteld, waarmee ca. 
2700 hectare agrarisch landschap wordt 
bestreken. Inmiddels is er beschikking over 
vier seizoenen van telgegevens waaruit 
interessante patronen en inzichten kunnen 
worden opgemaakt.

De meest voorkomende broedvogels in 
akkerbouwgebied op de Zuid-Hollandse 
eilanden zijn wilde eend, gele kwikstaart, 
meerkoet, fazant en kievit, zowel qua aan-
wezigheid als dichtheid (Tabel 1). Belang-
rijk om te realiseren is dat de genoemde 
dichtheden een minimum zijn, aangezien 
niet gecorrigeerd is voor de afnemende 
trefkans van vogels op grotere afstand 
vanaf het telpunt. Dat vormt overigens geen 
probleem voor het opmaken van aantals-
ontwikkelingen als aangenomen wordt 
dat de jaarlijkse trefkans niet verandert. 
Kijkend naar ontwikkelingen in de vierjarige 
meetreeks is bijvoorbeeld een toename 
van krakeend, scholekster en holenduif te 
zien. Ook blauwborst en roodborsttapuit 
lijken recentelijk hun intrede in het agrarisch 
gebied te maken. Anderzijds vertonen kievit, 
graspieper en veldleeuwerik op hoofdlijnen 
een afname. De patrijs wordt nog maar op 
een enkel telpunt rond het Spui waargeno-
men; de zomertortel is geheel verdwenen.

Kleine landschapselementen – zoals deze vrijstaande meidoorn – aan de randen van open akkerbouwgebied 
zijn als landschappelijke aankleding van belang voor mens en natuur. Foto Niels Godijn.

Rationeel verkaveld akkerbouwgebied vormt momenteel het leefgebied voor gele kwikstaart en kievit. Veldleeu-
werik, graspieper en patrijs zijn er vrijwel verdwenen. Foto Niels Godijn
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Tabel 1. De vijf meest voorkomende broed-
vogels in agrarisch gebied in Zuid-Holland, 
gemiddelde waardes van 2017-2020.

presentie dichtheid

(aanwezigheid) (terr./100 ha)

Wilde eend 85% 7,0

Gele kwikstaart 80% 5,4

Meerkoet 73% 5,9

Fazant 67% 4,1

Kievit 61% 7,3

In de regio van de Zuid-Hollandse eilanden 
is soms sprake van flinke lokale verschillen. 
Zo is de totale vogelrijkdom in akkerbouw-
gebied een kwart hoger dan in veenwei-
degebied. Ook op soortniveau lopen de 
dichtheden sterk uiteen. In het westen van 
de Hoeksche Waard zijn bijvoorbeeld nog 
relatief veel graspiepers en veldleeuweri-
ken aanwezig, terwijl zij elders grotendeels 
zijn verdwenen. Kneuen concentreren zich 
vooral nabij de terreinen langs de grote 
wateren, scholeksters juist in de omgeving 
van graslanden. Dergelijke inzichten kunnen 
een waardevol aanknopingspunt vormen 
voor bescherming en beleid. Aangezien 
het MAS in een groot deel van Nederland 
en ook in België wordt uitgevoerd is het 
mogelijk om de dichtheden te vergelijken 
met andere provincies en streken (Tabel 2). 
Daarnaast zijn de gegevens geschikt voor 
diverse andere doeleinden, zoals het bepa-
len van de aantrekkelijkheid van gewassen 
en maatregelen voor akkervogels. En tot 
slot komen we ook meer te weten over 
bijvoorbeeld hazen, want ook zoogdieren 
worden geteld op de punten.

Tabel 2. Dichtheden per 100 ha van vijf akker-
vogels in verschillende kleiregio’s in 2020.
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Scholekster 2.2 6.2 0.9 9.2 6.5

Kievit 6.5 6.9 4.9 6.3 4.4

Veldleeuwerik 1.6 1.5 2.0 2.5 2.4

Graspieper 0.9 1.3 2.2 1.7 3.4

Gele kwikstaart 5.4 5.5 6.0 5.5 5.1

Op het platteland is de ecologische draag-
kracht en daarmee de vogelrijkdom sterk 
afgenomen, zowel van kenmerkende akker-
vogels als alledaagse water- en tuinvogels. 
Nu het lijkt dat er gewerkt gaat worden aan 
herstel, is er behoefte aan regiospecifieke 
kennis. Het MAS is een geschikte metho-
de om de ontwikkeling van broedvogels 
in onze regio nauwgezet te volgen en te 
ontrafelen waar de kansen liggen. Dit kan 
worden benut voor het verbeteren van de 
effectiviteit van beheer en beleid. Zo werken 
we gezamenlijk aan een gezonder platte-
land. Heeft u ook interesse gekregen om bij 
te dragen aan het meetnet? Meld u dan bij 
niels.godijn@grauwekiekendief.nl.

Op 27 juli 2021 namen Rolf Roos en Theo 
Briggeman op een particulier duinterrein 
aan het Kreekpad in Rockanje een sabel-
sprinkhanendoder waar. Voor zover bekend 
is dit de eerste waarneming van deze 
langsteelgraafwesp op Voorne, die door het 
veranderende klimaat aan een opmars in 
Nederland bezig is. 
In het boek ‘Bloeiende Duinen’ (2019) 
wordt al gewag gemaakt van het feit dat 
de soort sinds 2011 in de kustduinen van 
Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren is waar-
genomen. Het is een de vele soorten die 
door de klimaatverandering in Nederland 
verschijnen. Inmiddels wordt de sabel-
sprinkhanendoder langs de hele Nederland-
se kust tot aan Texel gezien, maar ook in 

Limburg, Brabant en Gelderland is het een 
gewone verschijning aan het worden. In de 
noordelijke provincies wordt de soort nog 
niet tot nauwelijks gezien. Zie ook Nature 
Today 21 maart 2021. 

De sprinkhanendoder doet zijn naam eer 
aan en pleegt veel sprinkhanen te doden 
om ze vervolgens te begraven en van een 
ei te voorzien. Voor de larven wordt op 
deze wijze in hun voedsel voorzien. De 
sprinkhanendoders zelf foerageren op de 
bloemen van onder andere wilde tijm en 
blauwe zeedistel. De soort wordt tussen 
mei en september waargenomen, met een 
duidelijke piek in juli, zie de onderstaande 
grafiek van waarneming.nl.

Sabelsprinkhanendoder (Sphex funerarius) op Voorne

Sabelsprinkhanendoder op grote tijm, Duingebied Kreekpad Rockanje 27 juli 2021. Foto: Rolf Roos
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Landbouw en Natuur, een heikel 
onderwerp
Door: Piet Mout, 
zoon van een boerenknecht en opgegroeid 
in de natuur.

Landbouw is al enige tijd een heikel onder-
werp om over te schrijven en vooral op 
social media, maar zeker niet alleen daar, 
is het onmogelijk geworden om een serieus 
gesprek te voeren over landbouw. Zodra 
je iets zegt dat toevallig niet gedeeld wordt 
door een bepaalde groep met opvatting A 
dan krijg je direct de wind van voren en als 
je iets onwelgevalligs zegt waar de andere 
kant het niet mee eens is dan volgt helaas 
hetzelfde ritueel. Je zou haast gaan denken 
dat er maar twee tegengestelde meningen 
over landbouw mogelijk zijn en dat je daar 
dan vervolgens ook uit moet kiezen.

Het is daarom goed dat Natuurvereniging 
Hollandse Delta in dit themanummer over 
Landbouw en Natuur probeert een genu-
anceerd, kritisch geluid te laten horen. 
Weg van de polarisatie, de diepte in. Het 
gesprek aangaan op basis van kennis en 
argumenten en dat is hard nodig. Boeren 
zijn niet het probleem, maar we hebben wel 
grote problemen. Ook met onze huidige en 
toekomstige manier van voedsel produce-
ren en met de gevolgen daarvan voor de 
Nederlandse natuur. Elkaar voortdurend 
bestrijden of de problemen ontkennen of 
bagatelliseren, gaat niet helpen. We zullen 
met elkaar in gesprek moeten en samen 
met boeren en wetenschappers op zoek 
gaan naar manieren waarop we onze land-
bouw natuurinclusief en duurzaam kunnen 
maken, terwijl we tegelijkertijd klimaatbe-
stendig moeten worden en op termijn 11 
miljard mensen voldoende moeten kun-
nen voeden. Voorwaar geen eenvoudige 
opdrachten.

Landbouw en Natuur
Onlangs verscheen bij uitgeverij Pro-
metheus het boek De ontdekking van 
de Natuur, waarin De ontwikkeling van 
biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 
21ste eeuw 
beschreven 
wordt. In dat 
boeiende boek 
wordt uiteraard 
ook uitgebreid 
aandacht 
besteed aan 
welke invloed 
landbouw 
heeft gehad, 
niet alleen op 
de afname van 
biodiversiteit 
in Nederland, 
maar ook aan 
de periodes 
waarin landbouw een rol speelde in herstel 
van biodiversiteit en soms ook verrijkend 
was. 

Jagers-Verzamelaars
Het is misschien goed om te bedenken dat 
de mens er nog niet zo lang is. De mens, 
Homo sapiens, verschijnt pas zo’n 300.000 
jaar geleden en vertrekt 150.000 jaar later 
uit Afrika om tussen 150.000 en 60.000 jaar 
geleden Eurazië te bevolken. De rest van 
de wereld volgt, in etappes, tienduizenden 
jaren later.

Mammoeten

De eerste 290.000 jaar heeft de mens 
geleefd als jager-verzamelaar en pas 
heel recent, 10.000 jaar geleden, zijn we 
overgegaan op landbouw. Veel mensen 
denken dat deze jagers-verzamelaars nog 
in harmonie leefden met de natuur en geen 
negatieve invloed zouden hebben gehad 
op hun natuurlijke omgeving. Velen zijn 
overtuigd dat pas vanaf het moment dat 
wij landbouw gingen bedrijven een proces 
in gang is gezet waarbij de biodiversiteit 
in een al maar sneller tempo achteruit is 
gegaan. Dat beeld doet geen recht aan 
wat zich werkelijk heeft afgespeeld. Overal 
na het verschijnen van de mens bleken 
jagers-verzamelaars een desastreuze uit-
werking te hebben op de hem omringende 
natuur. Op het moment dat de mens over-
stapte op landbouw hadden zij al vrijwel de 
gehele megafauna uitgeroeid. Een ecologi-
sche ramp die ons bevattingsvermogen ver 
te boven gaat en die ook zou gaan bepalen 
in welk landschap de mens zijn overgang 
naar een sedentaire, agrarische samenle-
ving zou gaan vormgeven.

Jagers

11.000 jaar landbouw
Na de ecologische ramp die wereldwijd 
en ook in Nederland werd aangericht door 
een handjevol jagers-verzamelaars, dan 
nu de effecten van landbouw op de natuur. 
De hoofdconclusie is dat landbouw de 
negatieve lijn versterkt doortrekt, maar wel 
met enkele verrassende lichtpuntjes. Het 
verlies aan biodiversiteit is in alle eeuwen 
desastreus geweest en naarmate de bevol-
kingsomvang toenam, weliswaar niet recht 
evenredig, maar wel steeds erger. 

De belangrijkste redenen voor deze 
achteruitgang liggen voor de hand. Als je 
meer mensen moet voeden, kan dat maar 
op drie manieren worden opgelost. Meer 
landbouwgrond in gebruik nemen, inten-

sievere landbouw met hogere opbrengsten 
en technologische oplossingen. Alle drie 
manieren hebben er in gezamenlijkheid toe 
geleid dat we het tempo van de bevolkings-
groei enigszins en met horten en stoten 
hebben kunnen bijbenen. Inmiddels zijn we 
in staat om wereldwijd voldoende voedsel 
te produceren, maar lukt het nog altijd niet 
om iedereen van voldoende voedsel te 
voorzien. 

De laatste decennia leken we goed op weg 
om voor 2030 honger definitief de wereld uit 
te krijgen (een van de SDG’s ), maar sinds 
2015 neemt honger door conflicten, finan-
ciële ongelijkheid en klimaatverandering 
helaas weer toe. Op dit moment hebben 
nog altijd 800 miljoen mensen chronisch 
honger en weten we dat we in 2050 11 
miljard mensen van voldoende voedsel 
zullen moeten voorzien. Dat gaat een grote 
uitdaging worden en om bij het onderwerp 
van dit artikel te blijven, zal dat ook nog 
eens op een duurzame en natuurinclusieve 
manier moeten. 

Nu al is ook de impact van landbouw op 
de wereldwijde natuur dramatisch hoog. 
Uiteraard kan de achteruitgang van biodi-
versiteit niet alleen worden toegeschreven 
aan landbouw, maar landbouw hoort wel bij 
de belangrijkste redenen voor die achteruit-
gang. Voor de actuele cijfers en oorzaken 
verwijs ik hier naar het meest recente Living 
Planet Report.

Landbouw zo snel mogelijk duurzaam en 
natuurinclusief maken is helaas slechts 
een van de vele en grote problemen die we 
moeten oplossen, en tegelijk ook een uiterst 
noodzakelijke stap. 



2021 nr 3 in de Branding - 7

Het Siamese-tweelingprobleem klimaat-
verandering en biodiversiteitsverlies is 
weliswaar, en zeker op de evolutionaire 
tijdschaal, geen probleem voor het voort-
bestaan van de wereldwijde natuur. Er zijn 
grotere ecologische rampen geweest. 

De noodzaak om op korte termijn beide pro-
blemen met soms zeer ingrijpende maatre-
gelen aan te pakken is gelegen in het voort-
bestaan van de mensheid zelf. We hebben 
door zaken op hun beloop te laten kostbare 
tijd verloren laten gaan. De eerste signalen 
dat we op een ramp afstevenen stammen 
al uit 1962 met het verschijnen van Rachel 
Carson’s Silent Spring, 1972 met het 
Rapport van de Club van Rome en 1990 het 
eerste Rapport van IPCC . Inmiddels zijn 
we op een punt aangeland waarop de wal 
het schip aan het keren is. Of we nog op 
tijd zijn en hoeveel tijd er dan nog is, kan ik 
niet beantwoorden. Er zijn aanwijzingen dat 
we het point of no return gepasseerd zijn 
en dat we alleen nog mitigerende maatre-
gelen kunnen treffen. Gelukkig zijn er ook 
wetenschappers van naam die van mening 
zijn dat het nog kan, maar dan moeten we 
wel snel zijn en daadkrachtig. 

Vooralsnog ga ik uit van het hoopvolle 
scenario en zal proberen me bij het vervolg 
van dit artikel bij het thema van deze In 
de Branding te houden: natuurinclusieve 
landbouw.

Natuurinclusieve landbouw
Wat is dat eigenlijk, natuurinclusieve 
landbouw? En hoe realiseer je dat dan? 
Er wordt weleens de indruk gewekt dat we 
dan vooral moeten leren van vroeger. Van 
de tijd waarin landbouw in staat bleek om 
tot op zekere hoogte verrijkend te wer-
ken op natuur en de biodiversiteit. In De 
ontdekking van de Natuur kunnen we lezen 

waardoor dat positieve effect ontstond en 
welke effect dat dan was. De conclusie 
die de schrijvers trekken, is dat de door 
boeren gecreëerde halfnatuur verrijkend 
werkte doordat zij, gedwongen door de toen 
heersende omstandigheden en mogelijkhe-
den, steeds dezelfde vormen van beheer 
op steeds dezelfde tijdstippen uitvoerden. 
Deze manier van werken bleek te leiden tot 
een sterker gevarieerd landschap met een 
groot aantal gradiënten. Mede omdat deze 
manier van landbouw eeuwenlang volge-
houden zou worden, kon de natuur zich 
daar op aanpassen en werd onze natuur op 
een bijzondere manier sterk verrijkt. 

Je zou dan kunnen denken dat we daarom 
terug moeten naar die manier van werken, 
zodat de eens zo rijke halfnatuur met zijn 
weidevogels en bloem- en insectenrijke 
graslanden en met zijn akkeronkruiden en 
akkervogels weer kan terugkeren. Toch is 
dat geen goed idee. Het verrijkende effect 
van die manier van werken was namelijk 
slechts een toevallig bijverschijnsel van de 
toenmalige omstandigheden. Die prachtige 
natuur ontstond niet vanuit een vooropgezet 
plan omdat die boeren zo van natuur hiel-
den, maar eenvoudigweg omdat zij nog niet 
in staat waren om natuur nog verder buiten 
te sluiten. Landbouw is het manipuleren 
van natuur waarbij geprobeerd wordt om 
het te telen gewas en het gehouden vee zo 
veel als mogelijk te bevoordelen en om het 
zo veel als mogelijk buitensluiten van alle 
andere natuur.
In de 20ste eeuw zijn we vooral ook door 
de uitvinding van kunstmest, door mecha-
nisatie en door het toepassen van allerlei 
pesticiden steeds beter geworden in dat 
manipuleren. 

Zelfs zo goed dat in landbouwgebieden 
weliswaar de productie enorm is toegeno-
men (en dat was ook hard nodig), maar 
tegelijk ook vrijwel alle overige natuur geen 
schijn van kans meer had. De biodiversiteit 
is inmiddels in landbouwgebieden - en ruim-
schoots daar buiten - beneden een kritische 
grens gezakt. De kwaliteit van natuur is 
daardoor wereldwijd zodanig verslechterd 
en het areaal aan natuur zodanig ingekrom-
pen dat we nu moeten vrezen voor een 
ecologische ramp van ongekende omvang. 
Zeker in combinatie met klimaatverande-
ring.

Uiteenlopende meningen
Als terugkeer naar de natuurverrijkende 
agrarische werkwijze van vroeger geen 
optie is, hoe moet natuurinclusieve land-
bouw er dan wel uitzien en hoe kan dat 
bereikt worden? Op dit moment lijkt het 
besef dat het anders moet wel voldoende 
doorgedrongen. Maar over hoe en wat 
lopen de meningen nog sterk uiteen. Het 
ene rapport vol goede ideeën na het andere 
volgt elkaar in rap tempo op en ik preten-
deer niet te weten wie gelijk heeft. Ik heb 
uit die veelheid aan rapporten een aantal 
zaken gehaald die mijn denken over de 
landbouwtransitie voor een belangrijk deel 
bepalen:

• We moeten niet langer streven naar 
maximale productie van voedsel, maar 
naar optimale productie. We kunnen en 
mogen niet uit het oog verliezen dat we 
11 miljard mensen van voldoende voed-
sel zullen moeten gaan voorzien.

• We zullen het areaal aan beschermde 
natuur wereldwijd moeten uitbreiden 
naar 30% tot 50% en die gebieden 
moeten via grote ecologische structuren 
met elkaar verbonden worden en blijven. 
Daarbij moeten de verschillende biodi-
versiteit hotspots als eerste en maximale 
bescherming dienen te krijgen, tegelijk 
moet die natuur ook nog eens omwille 
van het klimaat voldoende koolstof kun-
nen (blijven) opslaan.

• Nederland kan niet de wereld voeden en 
dat moeten we ook niet willen. We moe-
ten ons niet richten op het exporteren 
van producten, maar op het exporteren 
van kennis.

• Die kennis moet zijn gericht op het 
optimaliseren van landbouw en natuur in 
alle landen, zodat elk land in grote mate 
zelfvoorzienend kan worden en over een 
weerbaar stelsel van natuurgebieden met 
een hoge biodiversiteit kan beschikken.

Grutto, Foto: Tom van Wanum

kunstmest strooisysteem
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• Boeren krijgen er een nieuwe opdracht 
bij. Zij moeten naast het produceren van 
voedsel ook natuur gaan produceren en 
dat is echt iets anders dan terug te keren 
naar achterhaalde systemen. Boeren 
hebben geleerd om de natuur zo te 
manipuleren dat zij natuur zo veel moge-
lijk buitensluiten. Boeren zullen moeten 
gaan leren de natuur zo te manipuleren 
dat de biodiversiteit naar een optimaal 
niveau kan. Binnen het landbouwareaal, 
maar zeker ook in alle overige gebieden. 
Het creëren van een fraai landschap, het 
aanleggen van heggen en hagen, het 
beheer van overhoekjes en erfbeplan-
ting, ecologisch bermbeheer en beheer 
van watergangen en oevers, het leren 
te boeren op gebieden met een primaire 
natuurdoelstelling enz. enz. En dat alles 
niet als toevallig bijproduct, maar met 
een plan en omdat de maatschappij daar 
om vraagt.

• We moeten ons realiseren dat dit echt 
een nieuw product is en dat we boeren 
voor dat product zullen moeten beta-
len. Dat betekent wel dat we dan ook 
per direct stoppen met het faunafonds 
dat schade door vogels en zoogdieren 
uitkeert. Daarvoor in de plaats komt 
een fonds dat boeren uitbetaalt voor 
natuuropbrengsten. Elke uitgevlogen 
weidevogel of akkervogel levert een boer 
dan geld op. Een bloemrijk grasland of 
voldoende akkeronkruiden ook. Winter-
ganzen op je land is geen schadepost, 
maar een verdienmodel. Voor edelher-
ten, reeën, wilde zwijnen en dassen 
geldt dezelfde regeling. Voor predato-
ren (wolven, vossen, marterachtigen, 
roofvogels enz.) geldt een extra hoge 
vergoeding, die de inkomstverliezen aan 
prooidieren in ruime mate compenseert. 
Dit fonds natuuropbrengsten wordt 
gevuld door een opslag op melkpro-
ducten en op vlees en door accijns op 
kunstmest, pesticiden enz. Sturing via 
hogere en lagere btw-heffingen lijkt ook 
een zeer effectief middel.

• Naast de hierboven genoemde vergoe-
dingen voor specifieke soorten kan ook 
gedacht worden aan ‘salaris’ op basis 

van een nog op te zetten biodiversi-
teitsindex. Hoe meer soorten of juist 
hoe meer rode lijstsoorten er op jouw 
land voorkomen, hoe hoger het salaris. 
In zo’n index moeten dan ook zaken 
opgenomen worden over waterkwaliteit, 
bodemgesteldheid, stikstofuitstoot enz.

• Er komt een aparte regeling voor hoog-
productieve boeren. Zij zijn vrijgesteld 
van het halen van een deel van de 
natuurdoelen, maar moeten wel aan 
natuurvriendelijke randvoorwaarden 
voldoen, zoals strokenteelt, precisieland-
bouw, natuurlijke plaagbestrijding, zo min 
mogelijk kunstmest, lichtere machines 
enz.

• Deze vrijgestelde gebieden dienen door 
een ruime bufferzone gescheiden te 
zijn van natuurgebieden en mogen de 
ecologische hoofdstructuur (dat is toch 
een veel beter term dan NatuurNetwerk 
Nederland) niet blokkeren.

• Er wordt veel verwacht van technolo-
gische vernieuwing. We staan aan de 
vooravond van een revolutie aan nieuwe 
technieken, o.a. op basis van kunstma-
tige intelligentie. Het spreekt voor zich 
dat die overal waar dat kan en zinvol is, 
toegepast gaat worden.

• Genetische modificatie ligt heel gevoelig. 
Het toepassen wordt steeds gemak-
kelijker. Het probleem is dat met deze 
techniek hele goede dingen mogelijk zijn, 
maar kwaadwillenden ook heel gevaarlij-
ke dingen kunnen doen. Daarnaast kan 
onvoorzichtigheid ook enorme rampen 
veroorzaken. Eerlijk gezegd heb ik geen 
principiële bezwaren, maar wel prakti-
sche en soms 
ethische bezwa-
ren. Vanuit de 
zekerheid dat 
dit al veelvuldig 
wordt toegepast 
en ongetwij-
feld nog veel 
vaker zal gaan 
gebeuren, neig 
ik ernaar om 
deze technieken onder streng toezicht 
mogelijk te maken. Ik verkies dat dit 

gecontroleerd gebeurt boven dat het op 
echt onverantwoorde manieren ergens 
zonder toezicht toch gebeurt. Ik bepleit 
derhalve opheffing van het Europese 
verbod.

Dilemma’s
Naast de bovenge-
noemde suggesties 
kwam ik ook een 
heel arsenaal tegen 
aan lastige dilem-
ma’s:

• De Nederlandse landbouw is de meest 
productieve vorm van landbouw als je 
kijkt naar opbrengst per hectare en hoe 
hoger die opbrengst is, hoe minder grond 
je nodig hebt voor voedselproductie. In 
een land met ruimtegebrek is dat een 
groot voordeel, zeker als je op zoek bent 
naar meer ruimte voor natuur, huizen-
bouw en infrastructuur. Ook wereldwijd is 
duidelijk dat veel kostbare natuur opge-
offerd wordt voor landbouwgrond met 
relatief lage opbrengsten. Het dilemma is 
duidelijk: Tot hoever zijn de grote nade-
len van intensieve landbouw acceptabel 
om meer grond beschikbaar te houden 
of te krijgen voor hoogwaardige natuur? 
Dat lijkt een betrekkelijk simpele vraag 
die met wat rekenwerk opgelost moet 
kunnen worden, maar helaas is het ant-
woord een stuk moeilijker. Waarom telen 
we in Nederland gewassen in kassen, 
die elders in de wereld veel gemakkelij-
ker verbouwd kunnen worden? Waarom 
verbruiken wij heel veel grond voor zeer 
milieuonvriendelijke sierteelt, terwijl daar 
ook voedsel verbouwd kan worden? Om 
hier hoogproductief te kunnen werken 
verbruiken we elders in de wereld enor-
me oppervlakten land om hier ons vee te 
voeren. Is dat verstandig? 

• Een vergelijkbaar dilemma doet zich voor 
tussen biologische landbouw en regulie-
re landbouw. Bij biologische landbouw 
is de opbrengst aan voedsel flink minder 
waardoor meer grond nodig is om even-
veel voedsel te produceren. Ook hier dus 
de vraag waar de natuur het meest mee 
geholpen is? 

• Voor het vastleggen van CO2 kunnen we 
het beste grote bosgebieden aanleggen 
(in combinatie met minder kappen) en 
veengebieden vernatten. Toch blijkt het 
nemen van zelfs de meest voor de hand 
liggende maatregelen lastig. Is de tijd 
van vrijwilligheid voorbij of is de nood 
inmiddels zo hoog dat dwang overwogen 
moet worden?

Waar blijft de overheid?
Allemaal serieuze dilemma’s die om een 
serieus antwoord vragen en zo zijn er nog 
heel veel meer van dit soort vragen te 
stellen. Europa heeft een koers uitgezet en 
dat lijkt op dit moment een moedige stap 
voorwaarts. De Nederlandse overheid blijft 
echter achter de feiten aanlopen en durft 
geen beleid te ontwikkelen, terwijl visie en 
daadkracht nodig zijn. Zelfs de allerhoogste 
rechter is er aan te pas moeten komen om 
de regering op haar verantwoordelijkheid 
te wijzen en zelfs dan nog weigert onze 

Kievitpul, Foto: Tom van Wanum

DNA



2021 nr 3 in de Branding - 9

regering hun eigen wetten en verdragen 
na te komen en daar is niemand mee 
geholpen, ook de boeren niet. Het wordt 
daarom hoog tijd dat de landelijke overheid 
op dit dossier de regie in handen neemt. 
Je zou verwachten dat juist het land dat 
wereldwijd beschouwd wordt als het land 
met de meeste kennis op agrarisch gebied 
in staat zou moeten zijn om een goed en 
uitgebalanceerd plan te maken, waarin op 
een integrale manier de hierboven beschre-
ven problemen het beste kunnen worden 
opgelost. 

De wetenschap als gids
Wageningen University heeft in mijn ogen 
alle benodigde bouwstenen aangereikt, 
waarmee zulk beleid gemaakt kan worden. 
WUR hanteert daarbij een betrekkelijk 
eenvoudige definitie: Natuurinclusieve 
landbouw is een vorm van kringloopland-
bouw die de biodiversiteit op en rondom het 
bedrijf benut en beschermt. Het produceert 
voedsel binnen de grenzen van natuur, 
milieu en leefomgeving.

Landbouw die de natuur als partner 
beschouwt kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het herstel van biodiversiteit. 

Tot slot is het goed te bedenken dat de 
genoemde problemen en de oplossingen 
ons allemaal aangaan, maar dat boeren 
daar op een bijzondere manier bij betrokken 
zijn. Het is hun werk, hun vak en hun bron 
van inkomsten. Besluiten zullen daarom 
in samenspraak met de agrarische sector 
genomen moeten worden. Dat vraagt een 
andere opstelling van onze regering, maar 
ook van de agrarische sector. De wijze 
waarop sommige boerenorganisaties zich 
misdragen is volstrekt onaanvaardbaar. De 
besluiteloosheid van onze regering is dat 
ook.

trekkers

Blijft over dat ook wij, de consumenten, 
ons gedrag ook ingrijpend zullen moeten 
aanpassen. Om te beginnen ons eetgedrag. 
Minder vlees en meer plantaardig.

https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/
de-ontdekking-van-de-natuur.html
• https://sdgs.un.org/goals 
• https://livingplanet.panda.org/en-us/
• https://www.ipcc.ch/reports/ 
• https://www.wur.nl/web/show/sear-
ch?id=88776&langid=43&from=&to=&we-
bid=26098&searchid=88564&keyword=na-
tuurinclusieve+landbouw 

Plaatje WUR: https://v3.jamdots.nl/view/30079/Natuur-Inclusieve-Landbouw 

Vernatten van gebieden, Foto: Tom van Wanum
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Boeren met een beetje zorg en 
zorgen met een beetje boeren
Door: Tom van Wanum

Een gesprek met de boer van zorgboer-
derij “Moed en Vertrouwen” Ab Bouman 
is een reisje naar toen met uitstapjes 
naar nu.

In 1954 zijn de ouders van Ab overgekomen 
uit de Hoeksche Waard en gestart op de 
boerderij “Moed en Vertrouwen” die op de 
opgespoten Kleine Beerpolder stond. De 
Kleine Beerpolder was destijds een eiland 
zonder stromend water en elektriciteit.
Ab vertelt hoe hij dagelijks met een bootje 
over werd gezet om naar school in Poortu-
gaal te gaan. 
Zijn ouders hadden een kleinschalig 
gemengd bedrijf met wat melkkoeien, 
akkerbouw en grove tuinbouw. De start van 
het bedrijf was niet makkelijk, afkomstig 
van de klei in de Hoeksche Waard en dan 
boeren op een opgespoten zandpolder.
Er waren regelmatig contacten met de 
toenmalige directeur van het Delta zieken-
huis in Poortugaal, daar legde immers het 
bootje aan. Die directeur kwam uit Friesland 
en was een fanatiek kievitseizoeker en 
daarvoor kon je op het land van Ab’s ouders 
prima terecht. 
In de beginjaren 60 broedden er op het 
land zoveel kieviten dat je bij het lopen 
bijna moest uitkijken om geen nest stuk te 
trappen.
In die tijd was het voortbestaan van het 
bedrijf onzeker omdat er druk werd nage-
dacht over het doortrekken van de A4. De 
ouders van Ab kregen beiden een baan 
aangeboden in het Delta ziekenhuis maar 
Ab’s vader hield wel zijn land aan en zo kon 
Ab dit land in 1977 overnemen.

De boerderij is gelegen aan de Oude 
Maas en het land zit ingeklemd tussen de 
Oude Maas en de grienden, een Natura 
2000-gebied. Vanwege het naastgelegen 
Natura 2000-gebied zijn er regels die 
voor het bedrijf beperkend 
kunnen zijn. Zo is er het 
“blijvend” grasland en dat 
houdt in dat dit gras niet 
mag worden vervangen door 
bijvoorbeeld akkerbouw. 
Het bemesten mag met 
kunstmest en distels mogen 
chemisch worden bestre-
den, al gebeurt zowel het 
bemesten als de bestrijding 
niet fanatiek. 
Het land hoeft niet meer op 
te brengen dan dat de 16 
blaarkoppen kunnen eten. 

Op het bedrijf worden ook 
aardappels geteeld op een, 
voor aardappeltelers, kleine 
schaal, zo’n 3000m2. Ook 
hier is het aantal kilo’s niet 
het belangrijkste.
Zowel de koeien als de 
aardappels zijn eigenlijk 
bedoeld om ten dienste te 
staan van de zorgcliënten 
die op de boerderij komen. 

Deze cliënten vinden een zinvolle dagbeste-
ding met het verzorgen van de koeien en de 
aardappeloogst. 
Op deze manier staat het boerenbedrijf 
volledig in het teken van de zorg.
De melk vindt wel de weg naar de zuivel-
fabriek en de opbrengst uit de groentetuin 
gaat naast het deel voor eigen gebruik naar 
de markt.

Als het gaat over de natuur op zijn land is 
Ab stellig, er waren in het verleden veel 
meer weidevogels. De vele kieviten zijn ver-
dwenen en de vele ganzen zijn verschenen. 
Op zijn land broedt nog wel een scholekster 
en die doet dat daar al vele jaren. Ook de 
roofvogelstand heeft Ab zien groeien. In 
de doorgeschoten wilgen van het griend 
broeden er verscheidene en zo verdwijnt er 
ook wel eens een kippetje.
Met Ab praten over het boeren van vandaag 
laat zien dat hij realistisch is en erkent hij 

dat de wijze van het huidige boeren van 
grote invloed is op onder andere de weide-
vogels. De grond wordt dieper ontwaterd 
waardoor de machines eerder het land op 
kunnen en er al vroeg gemaaid kan worden. 
Weidevogels zijn dan hun dekking kwijt 
waardoor broedsels makkelijk verloren 
kunnen gaan. Bij de ruilverkaveling is ook 
veel moois verloren gegaan volgens Ab. 
Greppeltjes waar de tureluurs dekking zoch-
ten zijn verdwenen evenals de bosschages 
die her en der in het weiland stonden. 
Alles moest groter en meer.

Bij de zorgboerderij “Moed en Vertrouwen” 
heeft de combi van boeren en zorg goed 
uitgepakt. Zorg vragende cliënten vinden 
een fijne dagbesteding op de boerderij, 
de scholekster kan rustig ieder jaar weer 
terugkomen op het schrale grasland, en 
Ab kan af en toe nog onder de koe kruipen 
bij het melken zoals hij dat ook al 45 jaar 
geleden deed.

Scholekster, Foto: Tom van Wanum

Het land van Zorgboerderij “Moed en vertrouwen”.
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De Zegenpolder maakt onderdeel uit van 
het Buijtenland van Rhoon en is één van de 
laatste polders op het eiland IJsselmonde 
die nog niet is volgebouwd. Het gebied 
grenst aan de Oude Maas en wordt omringd 
door fraaie dijken. Het agrarisch gebruik 
was in recente decennia behoorlijk exten-
sief; het bouwplan bestond grotendeels 
uit granen plus een relatief groot aandeel 
permanent grasland voor een hedendaags 
akkergebied. Ondanks deze gunstige eigen-
schappen is de polder op ecologisch vlak 
toch hard achteruitgegaan. De vogelrijkdom 
is met driekwart gedaald; het bekende 
gezelschap van karakteristieke akkervogels 
raakte sterk uitgedund en qua insecten en 
vegetatie was er nog weinig te beleven.

In 2017 is de provincie Zuid-Holland een 
experiment gestart om ‘hoogwaardige 
akkernatuur’ te ontwikkelen binnen een ren-
dabele bedrijfsvoering. Die term kan worden 
gedefinieerd als “een gezond landschap 
waarin alledaagse planten en dieren talrijk 
voorkomen en kenmerkende of kritische 
soorten zich kunnen vestigen en handha-
ven”. Om dat te bereiken is een aantal voor-
schriften opgesteld waarmee een groot deel 
van de bekende ecologische knelpunten 
wordt verholpen: geen gebruik van insectici-
den, een grotere gewasdiversiteit, 20% van 
het oppervlak is ingericht met natuurlijke 
vegetaties en op het productiedeel wordt de 

bodemgezondheid verbeterd. Het gebied 
van zo’n 75 hectare is vervolgens tegen 
een vrij lage prijs verpacht aan Combinatie 
Zegenpolder BV en de ontwikkelingen zijn 
nauwgezet gevolgd door EIS Kenniscen-
trum Insecten en Grauwe Kiekendief – Ken-
niscentrum Akkervogels.

Op de productiepercelen is het bouwplan 
verruimd met rustgewassen zoals koolzaad, 
vlas en luzerne, ten koste van aardappelen, 
uien of bieten. Dit heeft in feite twee ont-
wikkelingen in gang gezet. Enerzijds zijn zo 
de intensieve gewassen teruggedrongen, 
waardoor de algehele milieubelasting lager 
is dankzij een verminderde toepassing van 
bestrijdingsmiddelen, bemesting en bodem-
bewerking. Anderzijds zorgt de toegenomen 
gewasdiversiteit voor meer variatie in het 
landschap, mede dankzij een spreiding in 
zaai- en oogstmomenten waardoor de ver-
anderingen in het landschap minder groot-
schalig en abrupt plaatsvinden. Bovendien 
zijn rustgewassen functioneel voor natuur 
als foerageergebied voor onder andere 
zaadetende vogels en bloembezoekende 
insecten. Een tekortkoming hierin is echter 
dat het aanbod van bloemen of zaden in 
de meeste gevallen maar kortdurend en 
lokaal is, waardoor vooral mobiele gene-
ralisten hiervan profiteren. Een klein bijtje 
met een actieradius van honderd meter 
heeft er geen profijt van dat er een kilome-

ter verderop volgend jaar weer koolzaad 
wordt geteeld; het kan dan geen populatie 
opbouwen. Daar komt bij dat het leven 
op productiegrond per definitie behoorlijk 
dynamisch is, waardoor soorten met een 
meerjarige levenscyclus niet zonder alterna-
tieve levensruimte kunnen. Akkergewassen 
moeten dus vooral gezien worden als een 
aanvulling op het ecosysteem, die voor 
fauna alleen meerwaarde hebben indien er 
ook een permanente basis aanwezig is om 
een populatie op te bouwen.

Voor een functionerend ecosysteem zijn 
natuurlijke habitats dus van vitaal belang. 
Dat is deels in elke polder aanwezig in de 
vorm van sloten en oevers. Zij spelen een 
belangrijke rol in het landschap. Zo blijkt uit 
onderzoek van EIS dat een aanzienlijk deel 
van de insecten die op de akkers worden 
aangetroffen een aquatisch eerste levens-
stadium heeft. Het gangbare sloot- en 
oeverbeheer is echter niet bevorderlijk voor 
flora en fauna en dat is een gemiste kans. 
In de Zegenpolder kon het beheer van de 
oevers worden geëxtensiveerd. Zij worden 
nu afwisselend geklepeld (‘verhakseld’); 
iedere zijde is dus om het jaar aan de beurt 
in plaats van één of meerdere keren per 
jaar. Klepelen lijkt nochtans geen bezwaar 
voor de ruigtekruiden die zich hier fraai 
ontwikkelen, zoals smeerwortel, gewone 
berenklauw, fluitenkruid, witte dovenetel en 

In de Zegenpolder bij Rhoon is inmiddels vijf jaar ervaring opgedaan met het bevorderen van natuur in akkerbouwgebied. Dat 
heeft relevante inzichten opgeleverd in het stimuleren van het ecosysteem. Het herstel van de ecologische draagkracht en de 
terugkeer van karakteristieke soorten laat zien dat gewasproductie en natuur prima samengaan, mits er op landschapsniveau 
fundamentele keuzes worden gemaakt. Zo ontstaat er weer ruimte voor spontane ontwikkeling, zelfs op de productiepercelen.

In slootkanten en bermen zijn eenvoudig voedselrijke ruigtevegetaties te ontwikkelen. Onbeminde kruiden als smeerwortel, fluitenkruid en raapzaad maken het tot een 
bloemrijk geheel. Rhoon, 22 mei 2019. Foto Niels Godijn

Experiment Zegenpolder - Spontane natuurontwikkeling stimuleren
Door: Niels Godijn
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hondsdraf. Ook overstaand oud riet biedt 
nieuwe kansen. Er vestigen zich opeens 
riet- en ruigtevogels in het akkerbouwge-
bied, zoals blauwborst, rietgors, grasmus en 
roodborsttapuit.

Het areaal van de sloten en oevers is op 
zichzelf te klein als uitgangspunt voor eco-
logisch herstel. Er is vaak genoemd dat op 
landschapsniveau minstens 10% natuurlijke 
inrichting nodig is. In de Zegenpolder is 
20% van het areaal ingericht met klaverrijke 
schouwpaden, brede kruidenranden, her en 
der aangevuld met overhoeken en toefjes 
veldstruweel. Deze permanente randen 
zijn vijf jaar lang één- à tweemaal per jaar 
gehooid. Dit vergt echter nogal wat inzet 
en levert ook steevast knelpunten op voor 
fauna, bloeimomenten of winterdekking. 
Bovendien ontwikkelt er tot op heden niet 
echt een structuurrijke vegetatie. Het is dus 
nog zoeken naar een effectiever instand-
houdingsbeheer van een grazige of rudera-
le vegetatie die jaarrond schuilgelegenheid 
biedt aan fauna en waar alledaagse kruiden 
als paardenbloem, knoopkruid, klein 
streepzaad, wikkes en klavers zich kunnen 
handhaven. Desondanks zijn deze randen 
al wel doorslaggevend in het voorkomen 
van onder andere graslandvlinders, solitaire 
bijen en hommels. Daartoe behoren ook 

regionaal schaarse soorten als groot dik-
kopje, roodrandzandbij en tuinhommel, die 
hier intussen talrijk aanwezig zijn.

Dankzij de brede blik op niveau van het 
ecosysteem is in vijf jaar tijd veel bereikt. 
Het samenspel tussen productieland en 
natuurlijk habitat begint zich op spontane 
wijze te ontplooien waarbij het contrast 
tussen landbouw en natuur vervaagt. Een 
goed voorbeeld is de massale ontwikkeling 
van eenjarige pionierkruiden op een pro-
ductieakker. Dit volgde op een lage, open 
wintergroenbemester waarin herderstas-
je, kleine veldkers en paarse dovenetel 
konden profiteren. In het vroege voorjaar 
was reeds in maart een bloemenzee van 
meerdere hectaren aanwezig, waarin vooral 
de dovenetel een paarse gloed schonk aan 
het landschap. Wekenlang vlogen hier vele 
hommelkoninginnen (aard-, akker-, steen-, 
weide- en tuinhommel). Zij deden zich hier 
tegoed aan de algemene akkerkruiden, 
waarna zij een nest konden beginnen in 
de grazige randen en oevers. Tegelijkertijd 
vestigde zich er - voor het eerst sinds vele 
jaren - een paartje veldleeuweriken dat 
uiteindelijk een nest bouwde op de grens 
van de akker. Inmiddels was het half mei en 
werden de aardappels geplant. Dat ging ten 
koste van de dovenetel-zee, maar bracht 

aantrekkelijk foerageergebied voor de leeu-
weriken. Alle drie de eieren kwamen uit en 
beide ouders verzamelden het voer voor de 
nestjongen volledig op die recent bewerkte 
akker, waar kennelijk voldoende larven van 
het één of ander te vinden waren. De hom-
mels konden voor hun voedsel ondertussen 
terecht in de bloemrijke ruigtes van de 
oevers en randen.

Natuur lijkt maakbaar, maar een functio-
nele vegetatie die de basis vormt voor een 
ecosysteem moet je verdienen. Met geduld 
en zorgvuldig beheer ontwikkelt elk hoekje 
zich zelfstandig en uniek, wat uiteindelijk 
resulteert in overvloedige variatie op land-
schapsniveau. En zoals te verwachten: als 
het ecosysteem klopt, herstelt de draag-
kracht. In de Zegenpolder nam het aantal 
broedvogels tussen 2017 en 2020 toe met 
48% (incl. dijken en woonerven); op het 
akkerland (incl. randen en sloten) zelfs met 
138%. Met als kers op de taart een roepen-
de kwartelkoning in de wintertarwe in juni 
2021! Er is nog een lange weg te gaan naar 
de dichtheden van vijftig jaar geleden, maar 
het laat zien dat een grauwe polder zich in 
korte tijd kan ontwikkelen tot een bruisend 
landschap. En dat terwijl er gewoon gewas-
sen worden geteeld met serieuze opbreng-
sten voor boeren.

De korte-termijnontwikkeling (links) van de broedvogelbevolking (ca. 50 soorten) in de Zegenpolder laat zien 
dat de draagkracht van het gebied herstelt. Uit de lange-termijnontwikkeling valt af te leiden dat er nog een 
lange weg te gaan is.

Spontane ontwikkeling in akkerbouwgebied: aan de linkerzijde een nog onbewerkte aardappelakker waar een 
tijdelijke zee van paarse dovenetel en kleine veldkers is ontstaan. Centraal een grazig schouwpad dat is door-
spekt met paardenbloem, hondsdraf en klavers. Rechts in de oevers staat ’s zomers een manshoge ruigte van 
grote brandnetel, gewone berenklauw en riet. Rhoon, 26 april 2021.

Honingbij overladen met stuifmeel. 
Foto: Tom van Wanum
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Bloeiende akkerranden in de 
Hoekse Waard
door Bertille Gieu-Arbaret 

In gebieden met intensieve landbouw zijn 
zowel de aantallen individuen als soorten 
bestuivende insecten achteruitgegaan. 
Bestuivers zoals hommels, zweefvliegen, 
vlinders, honingbijen en solitaire bijen lijken 
niet zo dol op intensivering. Ze zouden pro-
blemen kunnen hebben met insecticiden en 
andere pesticiden, maar ook hun natuurlijke 
habitat wordt minder en bovendien onder-
broken door de steeds grotere velden. Dit 
vermindert zowel het voedselaanbod als 
de nestelgelegenheid. Hierdoor verdwij-
nen sommige bestuivers. Je zou kunnen 
zeggen: “Maakt niet uit! Wat minder van 
die lastige zoemende beesten....” Maar, al 
die kleine druk rondvliegende schepsels 
vervullen een belangrijke taak voor onze 
samenleving. Ze zijn eigenlijk actief bijdra-
gende leden die ‘agro-ecologische’ diensten 
leveren.

Zij faciliteren de voortplanting van planten. 
Dat verhoogt de diversiteit aan bloeien-
de planten, maar bovenal, dat levert ons 
voedsel. Het blijkt dat maar liefst 35% van 
de wereldwijd geteelde voedselgewassen 
afhankelijk zijn van de dierlijke bestuivers 
(Klein et al., 2007). En dan zijn er ook nog 
gewassen die dankzij bestuivers meer gaan 
produceren dan zonder (Aizen et al., 2009). 
Dus, als we voedsel willen en voedselze-
kerheid, en een mooi en divers landschap, 
dan kunnen we maar beter de biodiversiteit 
beschermen en stimuleren. Dit zou natuur-
lijk ook niet beperkt moeten blijven tot een 
paar kleine gebieden, zoals nu vaak wel 
het geval is met natuurgebiedjes en parken. 
Juist functionele biodiversiteit is belangrijk 
als onderdeel van het landbouw (eco-) 
systeem. Deze diversiteit kan toenemen 
door ‘agro-omgevings-schema’s en habitat 
management plannen. 
Eén daarvan is de bloeiende akkerrand. 
Rondom een akker worden verschillende 
bloemensoorten gezaaid. Deze agro-om-
gevingsmaatregel wordt rijkelijk toegepast 
in de Hoekse Waard. De soorten bloemen 
werden speciaal uitgezocht om biologische 
gewasbescherming te bevorderen. Vooral 
de aanwezigheid van zweefvliegen, die de 
luizen in het aardappelgewas bestrijden, 
wordt gestimuleerd. Omdat gebrek aan 
voedsel (-planten) een probleem is voor 
bestuivende insecten zouden de voor de 
zweefvliegen gezaaide bloemen ook wel 
eens gunstig kunnen zijn voor de (andere) 
bestuivers. Om dat uit te zoeken hebben we 
het effect van de bloeiende akkerranden op 
de talrijkheid en de diversiteit van de bestui-
vende insecten onderzocht. Een belangrijke 
vraag was welke bloemen de voorkeur 
hadden van verschillende bestuivers.

Veldwaarnemingen 
Om dit uit te zoeken werden in het veld 
twee verschillende bloemenmengsels 
waargenomen. Van beide mengsels waren 
er 5-6 akkerranden langs aardappelvelden 
(een enkele keer tarwe). Plotjes van 1 m² 
werden per keer gedurende 10 minuten 
geobserveerd. Per akkerrand waren er 6 

van zulke 1 m2 plotjes, lukraak gekozen. Het 
aantal bezoeken per bloem, de bestuivers-
groep waartoe de bezoeker behoorde en de 
bloemsoort werden genoteerd. Zes weken 
lang (van midden juni tot eind juli) werd elk 
plotje wekelijks een keer waargenomen.

‘Transect walks’ en dagcyclus 
Er werden ook zogenaamde ‘transect walks’ 
gedaan, één per akkerrand, een maal per 
week. 
Bij een ‘transect’ walk loopt de onderzoe-
ker met een vaste lage snelheid langs de 
bloemstrook, en noteert gedurende 10 
minuten alle waargenomen insecten. De 
gelopen lengte was tussen de 70 en 100 
meter. Zowel de vliegende als op bloemen 
zittende bestuivers werden genoteerd. 
Dagcycli van bestuivende insecten werden 
eens per week gedaan bij drie plotjes van 
een m2, die elk uur opnieuw werden waar-
genomen, tussen 8.00 of 9.00 en 16.00 uur.

Bloemvoorkeur 
Niet elke bloemsoort werd bezocht. Volgens 
de ‘optimal foraging theory’ (OFT) zal een 
bloem naarmate hij meer beloning geeft per 
tijdseenheid, frequenter worden bezocht 
(MacArthur et al.1966). Bovendien heeft de 
dichtheid van de bloemsoort invloed: zijn er 
van een soort weinig bloemen, dan zullen 
bestuivers deze soort alleen dan bezoeken 
als de beloning boven een bepaalde drem-
pel komt (een bepaalde hoeveelheid stuif-
meel of nectar per tijdseenheid, Goulson 
1994). Elk bestuivers-‘gilde’ heeft zijn eigen 
voorkeursbloemen, maar toch was er een 
gezamenlijke trend te ontdekken 
Ze bezochten het liefst de zonnebloem, 
daarna klaproos, korenbloem en ganzen-
bloem. Hommels zijn echt verzot op zon-
nebloem, klaproos en korenbloem. Zweef-
vliegen ook, maar zij bezochten ook veel 
ganzenbloemen. Voor vlinders en solitaire 
bijen stond de klaproos op nummer één.

Dagcyclus 
In de ‘transect walks’ (zie boven) werden 
meer zweefvliegen dan hommels waarge-
nomen, en die weer meer dan honingbijen, 
die weer meer dan solitaire bijen. Maar de 
bloemen werden het meest bezocht door 

hommels, daarna door zweefvliegen, dan 
honingbijen en dan solitaire bijen. 
Hommels waren de enige soort die een 
echte dagcyclus vertonen. Ze hebben 
meestal een ‘dip’ rond 13.00 uur, ze rusten 
en zijn minder talrijk. De aanwezigheid van 
zweefvliegen wordt niet zo zeer door de tijd, 
maar door de temperatuur bepaald: boven 
de 25°C zijn ze niet meer actief.

Wat moet u onthouden? 
De bloemen werden over het algemeen 
intensief bezocht door een keur aan 
bestuivers. We kunnen concluderen dat de 
bloemenranden belangrijke foerageerplek-
ken voor de bestuivende insecten zijn. 
Uit de waarnemingen blijkt dat het min-
der interessant is om veel verschillende 
bloemsoorten te hebben. Beter is ervoor te 
zorgen dat je de beste hebt, dat wil zeggen 
de soorten waar de bestuivers de voorkeur 
aan geven. Misschien dat voor enkele soor-
ten zweefvliegen meer bloemsoorten wel 
belangrijk zijn. 
De bloemen in de akkerranden kunnen 
een voedselbron zijn. Omdat juist gebrek 
aan voedsel een belangrijke reden is voor 
de achteruitgang van bestuivers, kunnen 
bloeiende akkerranden in gebieden met 
intensieve landbouw een belangrijke rol 
spelen. Een groot aantal boeren neemt al 
deel in vergelijkbare projecten en EU-pro-
gramma’s (CAP) worden nu opgezet. Het 
is een positief vooruitzicht dat steeds meer 
boeren bloemenstroken zullen hebben 
langs hun akkers de komende jaren. Pro-
jecten op regionaal niveau kunnen helpen 
om een soort van ‘nectar snelweg’ voor de 
bestuivers en andere insecten te realiseren. 
Bovendien kunnen bloeiende akkerranden 
helpen om de landbouw een positiever 
imago te geven in de samenleving. Dat 
zou de boeren kunnen stimuleren om meer 
en meer duurzaam en milieuvriendelijk te 
ondernemen.
Bertille Gieu-Arbaret voerde dit onderzoek 
uit in de zomer van 2010 als afstudeer-
onderzoek in het kader van haar studie 
Organic Farming aan het ISARA in Lyon 
(Frankrijk) en de Wageningse universiteit. 
Het volledige rapport is te vinden op de 
website van bijen@wur: www.bijen.wur.nl

Klaprozen. Foto Tom van Wanum
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Als ik aan de Biesbosch denk, denk ik gelijk 
aan bevers. Niet zo gek, want nadat de 
bever in 1826 in Nederland was uitgestor-
ven door o.a. de jacht werd hij in 1988 en 
1992 uitgezet in dit grootste zoetwatergetij-
dengebied van Europa. Van de 42 uitgezet-
te bevers legden er helaas veel het loodje. 
Al met al niet echt een succesvolle actie 
dus! Dit grootste knaagdier van Europa met 
z’n gedrongen bouw, donkerbruine vacht en 
zijn kenmerkende geschubde brede platte 
staart (30 cm, wordt gebruikt als roer en om 
bij gevaar mee op het water te slaan om de 
andere bevers te waarschuwen) had in de 
Biesbosch namelijk weinig te eten en had 
daarbij last van de cadmiumverontreiniging, 
die in wilgenbast zit, een van hun voe-
dingsbronnen. Het zijn echte vegetariërs. 
In de zomer eten ze hoofdzakelijk kruiden, 
bloemen, waterplanten, grassen en wortels; 
en ook wel de schors van populieren en 
wilgen, al is dat meer het voedsel voor de 
winter. Zeker voor de jonge dieren, want 

de ouders teren in de winter meer op hun 
vet en eten weinig. Voor de jongen is er 
een wintervoorraad van twijgen en takken 
aangelegd bij de burcht. 
Een burcht is het woonverblijf van de familie 
bever. Een familie bestaat uit een ouder-
paar met de jongen en bestaat uit maximaal 
12 individuen; meestal zijn er echter 5 à 
6 dieren in een familiegroep. De ouders 
zijn monogaam en blijven dus hun hele 
leven bij elkaar. Ze wonen in een hol in de 
oever met de ingang onder water of in een 
beverburcht, gebouwd in een zogenaamde 
bevervijver, die wordt gemaakt door een 
gedeelte van een riviertje af te dammen 
met takken. De vakkundig gebouwde burcht 
zelf wordt ook opgetrokken uit takken en 
modder en kan wel 2 meter hoog worden. 
In de burcht bevindt zich een woonkamer, 
die altijd boven het waterniveau ligt en een 
luchtkoker die in verbinding staat met de 
buitenlucht. Ook is er een zogenaamde 
“natte” kamer waar de bever bij binnen-

komst het water uit z’n vacht schudt voor 
hij de woonkamer betreedt. Ja, het zijn erg 
nette dieren! 
De voor de bouw benodigde takken of 
boomstammen worden met hun altijd 
doorgroeiende oranje bovensnijtanden 
afgeknaagd. En met de korte voorpoten, 
voorzien van sterke klauwen, graven ze 
modder op om de burcht dicht te smeren; 
ook houden ze er hun eten mee vast. De 
achterpoten hebben zwemvliezen met 2 
gespleten klauwen waarmee ze hun vacht 
poetsen. De vacht wordt dan gelijk van 
waterafstotende olie voorzien om deze 
waterdicht te maken en te isoleren tegen de 
kou. Heel belangrijk, want een bever zit veel 
in het water en houdt geen winterslaap. 
Op het droge is hij onhandig, maar in het 
water voelt hij zich helemaal thuis en kan wel 
15 minuten onder water blijven. De neusga-
ten en oren zijn dan gesloten met kleppen 
en in de wang zit weefsel dat de mond afsluit 
als hij takken knaagt onder water. 

De Europese bever  Castor fiber,  110 cm lang, incl. staart, gewicht 15-35 kg
Door: Gerda Hos   illustratie: Eveline van der Jagt
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In januari/februari wordt er gepaard en 
na 103-128 dagen worden de 2-8 jongen 
(april/mei/begin juni) geboren. De vacht is 
dan nog zacht, de ogen zijn al open en ze 
wegen ca. 450 gram en zijn 37,5 cm lang 
inclusief staart. Na enkele dagen leren ze 
al zwemmen en na een maand eten ze vast 
voedsel, maar worden nog gezoogd tot ze 6 
weken oud zijn. Na 2 jaar gezellig samen-
zijn wordt ze verteld dat ze maar eens een 
eigen territorium moeten gaan zoeken. Met 
3 jaar zijn ze geslachtsrijp en gaan een 
partner voor het leven zoeken. 
Bevers zijn echte dammenbouwers en deze 
dammen zijn een prachtig staaltje technisch 
vernuft en doen niet onder voor dammen 
die door mensen gebouwd zijn. Burchten 
vormen vaak eilanden en Montreal (Cana-
da) is gebouwd op een oud bevereiland. 
Vijanden van de bever zijn alle roofdieren 
die even groot of groter zijn en natuurlijk de 
mens. Uitroeiing was gedeeltelijk te wijten 
aan de vangst voor de vacht en bevergeil 
(kliervocht) dat in de 16e en 17e eeuw als 
geneesmiddel voor allerlei kwalen werd 
gebruikt. Het bevat inderdaad een bestand-
deel dat ook in aspirine voorkomt. Nu wordt 
dit door ons nog steeds gebruikt in de par-
fumindustrie. Met bevergeil bakent de bever 
zijn territorium af. 
Nadat de bever was uitgezet in de Bies-
bosch zijn er een paar slimme bevers 
vertrokken naar de grienden langs de Maas. 
Een goede beslissing, want daar vonden 
ze genoeg voedsel en leefruimte. Het gaat 
nu echter zo goed met ze dat ze sinds 
2017 in Rhoon, Hoogvliet en Spijkenisse 
gezien worden. Ze verraden zich o.a. door 
vraatsporen aan bomen. In 2020 zijn ze ook 
in Brielle (Meeuwenoord) waargenomen en 
laatst kwam een kennis naar me toe met 
foto’s van een bever in de rietkraag achter 
makelaar Lobs te Brielle/Vierpolders. Omdat 
ze toch wel voor schade zorgen – holen in 
oevers/dijken, schade aan landbouwgewas-
sen en bomen en wateroverlast – moet er 
nu bedacht worden hoe we deze schade 
kunnen gaan voorkomen, want het aantal 
bevers neemt gestaag toe en dadelijk wor-
den ze nog een plaag. Een bever heeft om 
te leven water en bos nodig en daar hebben 
we in Nederland nogal wat plekken van, dus 
de bever kan zich nog lekker gaan versprei-
den en is dus al verspreid met alle gevolgen 
van dien. In Limburg zijn er al zoveel bevers 
dat ze – helaas! – afgeschoten worden om 
het aantal binnen de perken te houden. Zo 
kan een uitgestorven en beschermde soort 
ineens een soort plaag worden. Hebben 
we dat weer! Maar voorlopig is dat nog 
niet aan de orde en heb ik alleen nog maar 
de knaag-en glijsporen in de slootkant te 
Brielle gezien en niet de bever zelf. Maar 
ik blijf speuren. Eens zal ik hier toch wel 
een levende bever te zien krijgen! Dat moet 
gewoon lukken!

Van en over de werkgroepen

• Vogelwerkgroep
Door: Peter Vermaas
Voor de planning van de activiteiten van 
de VWG na de zomervakantie is er goede 
hoop dat we weer aan aantal zaken kunnen 
oppakken die het afgelopen jaar ondenk-
baar waren. De maandelijkse vergadering 
zal zeker nog met de nodige voorzorgs-
maatregelen worden georganiseerd. De 
data waarop er vergaderingen en presenta-
ties in de planning staan zijn: 10 september, 
8 oktober, 12 november, 10 december, 14 
januari, 11 februari, 11 maart, 8 april en 10 
juni. 

Tijdens de eerste vergadering krijgen we 
een presentatie door twee mensen van 
Rijkswaterstaat. Na het officiële gedeelte 
zullen Hans Lammers en Mennobart van 
Eerden een dialezing geven. Onderwerp is 
het Natura 2000-gebied Voordelta langs de 
kust van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
eilanden. Hans Lammers geeft een korte 
inleiding op de beschermingsmaatregelen 
voor vogels en het onderwaterleven voor 
de kust. Mennobart van Eerden neemt ons 
mee in de recente resultaten van 15 jaar 
onderzoek aan vogels (m.n. zee-eenden, 
visdiefjes, sterns en aalscholvers) en hun 
voedselweb in de Voordelta. 
Let op: voor deze vergadering en lezing is 
aanmelden verplicht i.v.m. het maximale 
aantal mensen (20) dat toegestaan is in 
de JT-zaal van het bezoekerscentrum door 
corona.
Aanmelden kan via 
vogelwerkgroephd@gmail.com

In oktober/november willen we onze eigen 
leden aan het woord laten komen om te 
vertellen over de recente tellingen en ring-
projecten.
In december hebben we al een afspraak 
staan voor een presentatie over invasieve 
exoten en in februari een lezing over de 
bontbekplevier en de strandloper. 

Nog een datum om alvast te noteren: 2 
oktober. Want dan is het weer de dag van 
EuroBirdwatch21. De zeetrektellers zul-
len hieraan meedoen op de trektelpost 
bij Maasmond. Iedereen is dan welkom 
om mee te kijken.

Activiteiten 

De Woensdagtellers
Een groep enthousiaste vogelaars gaat elke 
woensdag om 08:30 uur met de auto op 
pad om vogels te kijken. Belangstellenden 
kunnen gewoon naar de Carpoolplaats 
Zwarte dijk/N57 komen. Ook hier wordt 
rekening gehouden met de coronaregels.

Zeetrektellen
Op de Zeetrektelpost Maasvlakte 2 wordt 
wekelijks op de zondagochtend geteld 
welke vogels de kust passeren. Er wordt 
altijd gestart vanaf zonsopkomst, daarna 
duurt het zeetrektellen meestal 3 tot 4 uren 
(afhankelijk van actuele trek en het weer). 
Belangstellenden kunnen gewoon naar 
de trektelpost komen. Een verrekijker en/
of telescoop zijn onmisbaar. Stel je kleding 
goed af op het weer en houdt er rekening 
mee dat je lang stil zit. Bij grote drukte is 
een klapstoeltje handig. Koffie of thee zijn 
ook niet onverstandig om mee te nemen.
Ook op de telpost moeten we de coronare-
gels respecteren. Hou daar dan rekening 
mee alsjeblieft.

Telpost Pr. Maximaweg, bij P6  Bron: Google maps

Visdief, alarmerend bij broedkolonie Oostvoornse Meer.. Foto: Peter Vermaas 
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Akkerrand Drieeëndijk. Foto: Peter Vermaas

datum wie wat tijd verzamelen
Vrijdag 
10-9

VWG Lezing Natura-2000 gebied Voordelta Door Hans Lammers en Mennobart van Eerden 19.45 BC Tenellaplas*

30-9 leden Algemene Leden Vergadering 19.45 BC Tenellaplas

Zaterdag 
2-10

VWG EuroBirdwatch21 08.00 Slag Maasmond

Vrijdag 
10-12

VWG Lezing invasieve exoten door Wilfred Reinhold 19.45 BC Tenellaplas*

Vrijdag 
11-2

VWG Lezing over de bontbekplevier en de strandloper door Floor Aarts 19.45 BC Tenellaplas*

* aanmelden hiervoor verplicht ivm maximaal aantal personen (20) in de zaal -vogelwerkgroephd@gmail.com

Kijkt u voor de zekerheid even op onze internetsite of een activiteit doorgaat zoals die hierboven aangegeven staat. Dit voorkomt tever-
geefs reizen en teleurstelling. https://hollandsedelta.knnv.nl/
Alle activiteiten georganiseerd door het IVN Voorne-Putten-Rozenburg vindt u op hun website https://www.ivn.nl/afdeling/voorne-putten-ro-
zenburg

Activiteitenkalender
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B O U W K U N D I G E  B R A N D P R E V E N T I E

•	 Advisering
•	 Producten
•	 Montage
•	 OnderhoudZeker in 

brandveiligheid!

Sweelinckplein 72  •  Den Haag  •  T: +31 (0)70 365 69 47

www.applicom.nl

onderdeel van

Standnummer: 5.003

Applicom Nederland B.V.

Rondweg 13 • 6515 AS Nijmegen
Postbus 6881 • 6503 GJ Nijmegen
T +31 (0)24 35 22 571
F +31 (0)24 35 22 579
E welkom@applicom.nl
I www.applicom.nl

Applicom is actief in alle disciplines van 
bouwkundige brandpreventie: advisering, 

inspectie, ontwikkeling, levering, montage,
service en onderhoud. Applicom is VCA**- en

al meer dan tien jaar ISO 9001-gecertificeerd.

• Advisering
• Producten

• Montage
• Onderhoud

Wilt u ook adverteren in dit blad, neem dan contact op met Tom van Wanum: tomvanwanum@xs4all.nl

Iedereen kan wel wat Zuid-Hollands 
Landschap gebruiken.
Om inspiratie op te doen of zich te verwonderen. Wilt u 
kennis maken met natuurnieuws of routes in de mooie 
gebieden die de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
beschermt. Vraag dan een gratis proefnummer aan.

Voornaam 

Achternaam 

 m   v

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Het proefnummer mag vrijblijvend en zonder verplichtingen 
worden gestuurd aan:

Stuur deze bon naar: Stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap, t.a.v. de Beschermers administratie,  
Antwoordnummer 10202, 2600 WB Delft  
of ga naar www.zhl.nl/proefnummer

#

Ja, ik ontvang 
een proefnummer 
cadeau!

Vraag ‘m nu gratis 
aan!
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Opzeggen lidmaatschap: Altijd twee maanden voor 
het einde van het verenigingsjaar, dat is dus vóór 1 
november.
Werkgroepen: 
Insecten: Jaap van Elst
insectenwerkgroephd@gmail.com 06-25066984
Natuur & Beleid: Piet Mout
knnvnatuurenbeleid@gmail.com 06-51607503
Paddenstoelen: Els Jonkers
paddenstoelenwerkgroepHD@gmail.com
Planten: Theo Hagendoorn 
plantenwerkgroepHD@gmail.com 0181-404 362
Vogels: Peter Vermaas
vogelwerkgroepHD@gmail.com 0181-324 058
Zoogdieren: Jan Alewijn Dijkhuizen
janalewijndijkhuizen@kpnmail.nl 0181-484 098

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Theo Briggeman
tbriggeman@upcmail.nl 06-21283666 
Secretaris: Peter Vermaas 
secretaris@hollandsedelta.knnv.nl 0181-324 058
Officiële stukken, verzoeken aan werkgroepen etc. 
naar het adres: 
Schudegge 17, 3224 BP Hellevoetsluis
Penningmeester: Marianne op den Dries 
penningmeester@hollandsedelta.knnv.nl 
0181-318 329
Bestuursleden
Ledenadministratie: Marianne op den Dries 
ledenadministratie@hollandsedelta.knnv.nl 
0181-318 329
Nieuwe leden, adreswijzigingen en alle andere leden-
mutaties naar het adres:
Witte de Withplein 5, 3223 SM Hellevoetsluis
PR aanspreekpunt: 
Hans op den Dries
lunde06540@upcmail.nl 0181-318 329
Erik Ketting
e.ketting6@upcmail.nl 06-53366611
Jos Schreiner
j.schreiner@upcmail.nl 06-37310760
Tom van Wanum
tomvanwanum@xs4all.nl 06-44694497

Internetsite KNNV afd. Hollandse Delta (Voorne)
http://www.knnv.nl/hollandsedelta
Webmaster: John van der Knaap 
webmaster@hollandsedelta.knnv.nl 0187-470 047
© Natuurvereniging Hollandse Delta
Voorpagina: akkerrand 
(Foto: Tom van Wanum)
Het thema voor IdB nr. 4 in 2021 is 
Snelheid


	Voorwoord
	Van boer tot bloemenvaas
	Strokenteelt

	Vogelrijkdom op het platteland van de Zuid-Hollandse eilanden.
	Sabelsprinkhanendoder (Sphex funerarius) op Voorne
	Landbouw en Natuur

	Boeren met een beetje zorg en zorgen met een beetje boeren
	Experiment Zegenpolder - Spontane natuurontwikkeling stimuleren
	Bloeiende akkerranden in de Hoekse Waard
	De Europese bever 	Castor fiber, 	110 cm lang, incl. staart, gewicht 15-35 kg
	Van en over de werkgroepen
	Activiteiten 
	Activiteiten kalender

