
Ernst Oosterveld

In de voorgaande artikelen zijn allerlei
ideeën ontwikkeld over de nieuwe wegen
die de natuurbescherming voor de ont-
wikkeling van een geïntegreerde land-
bouw zou moeten gaan. Maar uiteindelijk
gaat het er om die ideeën toe te passen in
de praktijk. Op basis daarvan zullen ze
moeten worden bijgesteld, herzien of uit-
gewerkt. Vele vragen doemen dan op.
Waar liggen mogelijkheden voor samen-
werking tussen boeren en natuurbescher-
mers? Wat houdt de samenwerking in en
waarin wijkt ze af van traditionele vor-
men van samenwerking? Op welke gren-
zen stuit men in de praktijk? Zijn er bin-
nen de bestaande marges mogelijkheden
tot meer integratie van landbouw en na-
tuur-, landschap- en milieubeheer?

Aan samenwerking vallen twee, vanuit
de nieuwe natuurbeschermingsvisie
belangrijke, kanten te onderscheiden:

een principiële kant en een praktische kant.
De principiële kant slaat op de vraag in hoe-
verre beide groepen eikaars doelstellingen
delen en het de bedoeling is om nieuwe we-
gen te vinden voor integratie van landbouw
en natuurbeheer.
De praktische kant overheerst wanneer de
wederzijdse doelstellingen en normen wor-
den gerespekteerd, maar niet worden ge-
deeld. Het streven is niet zozeer gericht op
het vinden van nieuwe wegen tot integratie,
maar op het ondersteunen van elkaar op
konkrete punten tot direkt wederzijds voor-
deel. Naast voorbeelden uit Noord-Neder-
land komen er ook een paar uit de rest van
Nederland aan de orde omdat ze goede
voorbeelden zijn van nieuwe natuurbescher-
ming in de praktijk.

Samenwerking in Rijnstreek-Zuid
De Werkgroep Milieubeheer Leiden (WML)
is een van de voortrekkers op het gebied van
principiële samenwerking met boeren. WML
stelt zich niet alleen natuurbeschermings-
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doelen, maar ook doelen als een redelijk in-
komen en bestaanszekerheid voor boeren.
Bovendien zet ze zich in voor een grotere in-
breng van direkt betrokkenen bij planvor-
ming in de streek. Deze doelen zijn voor
WML gelijkwaardig en brengen haar tot het
nastreven van integratie van landbouw en
natuur ipv. scheiding. In haar visie is natuur-
bescherming in het kultuurlandschap onver-
brekelijk verbonden met het boerenbedrijf
en moeten voor het oplossen van knelpun-
ten vooral de problemen van boeren opge-
lost worden.
In de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid (tussen
Leiden en Alphen a/d Rijn) kritiseerde
WML de gelijktijdige aanleg van Rijksweg
11, een nieuwe ontsluitingsweg dwars door
de polder, polderpeilverlaging en — opval-
lend — de vorming van twee weidevogelre-
servaten. De ontsluitingsweg is niet alleen
voor de natuur ongewenst, maar ook voor
de boeren is het een weinig aantrekkelijke
oplossing voor de problemen die ze vooral
hebben met een door het gebied lopende
spoorweg. Velen van hen zagen weinig heil
in dure boerderijverplaatsing naar de ont-
sluitingsweg. Ze voelden veel meer voor een
goedkopere oplossing met veetunnels onder
het spoor door. Dat de ontsluitingsweg er
uiteindelijk toch komt, is een gevolg van me-
ningsverschillen tussen de boeren onderling,
waardoor ze niet meer eensgezind opereer-
den. Voor de natuur betekent dit niet alleen

de komst van de ontsluitingsweg, maar ook
dat de kans dat de nieuwe rijksweg er komt
hierdoor groter is geworden. In een ander
deel van het gebied ondersteunde WML het
verzet van een groep boeren tegen polder-
peilverlaging en de vorming van een reser-
vaat, met als resultaat dat de peilverlaging
niet doorgaat.
De samenwerking hield in dat de WML ken-
nis en informatie ter beschikking stelde aan
boeren en dat ze gezamenlijk bezwaarschrif-
ten schreven. De zeer principiële opstelling
van de WML heeft niet zoveel opgeleverd.
De ruilverkaveling is aangenomen en er zijn
geen nieuwe vormen van integratie van land-
bouw en natuurbeheer ontwikkeld. Een be-
langrijk pluspunt van de akties is geweest dat
de boeren hebben gezien dat er met milieu-
groepen ook valt samen te werken. Ook
hebben sommige boeren ingezien dat de
ruilverkaveling niet hun problemen, maar
vooral die van de Landinrichtingsdienst
(werkgelegenheid, mooie plannen), van
Rijkswaterstaat (de aanleg van Rijksweg 11)
en van de NS (die goedkoop van de spoor-
wegtunnels af zou komen) zou oplossen. Bo-
vendien is duidelijk geworden dat onder
boeren zeer veel belangstelling bestaat voor
de natuur binnen en buiten hun bedrijf.

Waterland
Een ander voorbeeld van een principiële sa-
menwerking is die tussen het Centrum voor
Landbouw en Milieu uit Utrecht, het Contact
Milieubescherming Noord-Holland en de
Werkgroep Jonge boeren in Waterland, ten
noorden van Amsterdam.
Boeren en natuurbeschermers hebben hier
gezamenlijk beheersplannen uitgewerkt.
Deze zijn enerzijds beter inpasbaar in de be-
drijfsvoering dan de plannen van over-
heidswege, anderzijds bieden ze goede mo-
gelijkheden voor weidevogels, tot kempha-
nen toe. Met nadruk wordt er in de inleiding
van het beheersplan op gewezen dat het
plan niet het karakter draagt van een na
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moeizaam onderhandelen bereikt kompro-
mis, maar van een gemeenschappelijk voor-
stel, bereikt op basis van wederzijds overtui-
gen. Hier ligt het wezenlijke verschil met de
traditionele aanpak. In een gezamenlijk veld-
onderzoek werden de gevolgen onderzocht
van vroeg maaien (in Waterland rond 20
mei) en voorbeweiden gevolgd door een
rustperiode, voor de overlevingskansen van
de legsels. Uit het onderzoek, dat overigens
maar éénjarig was, bleek dat op percelen
waar vroeg wordt gemaaid de kansen voor
de kievit zeer goed zijn, voor de grutto goed
en voor de tureluur vrij goed. Voorbewei-
ding gevolgd door een rustperiode van 6-7
weken, biedt goede kansen voor de kemp-
haan. Deze resultaten waren een verrassing
voor de natuurbeschermers, maar een be-
vestiging van de praktijkervaring van de boe-
ren. De boeren leerden op hun beurt beter
vogelsoorten onderscheiden.
Bij het CMN bestond het uitgangspunt dat
natuurbeheer door boeren zou moeten wor-
den gedaan en de Werkgroep Jonge Boeren
wilde een beheersplan maken waarin ook
goede mogelijkheden zouden bestaan voor
weidevogels. Deze gemeenschappelijke
principiële uitgangspunten bleken dus tot
verrassende nieuwe praktische inzichten in
het weidevogelbeheer en daarmee tot een
betere integratie van landbouw en natuurbe-
heer te leiden.
Het plan stuitte uiteindelijk op de grenzen
van de ambtelijke besluitvorming. Het pastte
niet in de gangbare procedures.

Veenkoloniën
Een ander voorbeeld van een principieel an-
dere opstelling vinden we bij de werkgroep
Veenkoloniën. Dit is een groep van jonge
boeren en boerinnen die zich bezig houdt
met de problemen in de veenkoloniale ak-
kerbouw, zoals lage inkomens en bodemuit-
putting. De werkgroep zet grote vraagtekens
bij de gevolgen van, wat zij noemt, de mo-
derne chemisch-technologische landbouw

Kievit

voor het milieu en staat tegelijk kritisch tov.
de koude sanering onder boeren tgv. het EG
landbouwbeleid. Ze pleit voor onderzoek
naar de mogelijkheden van hennepteelt
voor papierproduktie als alternatief voor de
intensieve aardappelteelt. Hierdoor kan de
eenzijdige afhankelijkheid van die aardap-
pelteelt doorbroken worden en verdergaan-
de bodemuitputting door een verruiming
van het bouwplan tegengegaan worden. In-
cidenteel is er overleg met de Milieuraad
Drenthe en Milieufederatie Groningen, doch
dit is op louter praktische gronden. Samen-
werking op meer principiële gronden vindt
plaats tussen de werkgroep Veenkoloniën,
andere veenkoloniale akkerbouwers en het
Centrum voor Landbouw en Milieu.

Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
Het CLM is een voortrekker op het gebied
van de geïntegreerde landbouw en is op ini-
tiatief van een aantal natuurbeschermers in
1980 opgericht. Het wil bijdragen aan de tot-
standkoming van een geïntegreerde land-
bouw door het aandragen van informatie en
het ondersteunen van aktiviteiten van boe-
ren en natuurbeschermers die zoeken naar
geïntegreerde oplossingen voor problemen
in de landbouw. Het CLM stelt zich naast het
behoud van natuur en milieu ook expliciet
ten doel het behoud van werkgelegenheid in
de landbouw en het verkrijgen van een rede-

lijk inkomen door boeren. In de samenwer-
king wil het steeds de doelstellingen van mi-
lieubehoud ter diskussie stellen in afweging
met de doelstellingen van boeren. Op princi-
piële grondslag gaat het praktische samen-
werking met boeren aan. Het initiatief tot sa-
menwerking moet steeds zoveel mogelijk
door boeren gedragen worden.
In de praktijk betekent dat dat momenteel
op initiatief van een Drentse akkerbouwer
en het CLM landbouwkundig onderzoek
plaatsvindt naar milieuvriendelijke oplossin-
gen voor de problemen in de intensieve
aardappelteelt. Men bekijkt de effekten van
drijfmest op het aardappelcystenaaltje (de
veroorzaker van aardappelmoeheid), de mo-
gelijkheden van terugdringing van de grond-
ontsmetting door geleide bestrijding (dwz.
bestrijding wanneer echt schade kan worden
verwacht ipv. bij voorbaat al) en de mogelijk-
heden van beheersing van aardappelopslag
(een van de belangrijkste oorzaken van be-
smetting met het aardappelcystenaaltje). Bo-
vendien ondersteunt het CLM de akkerbou-
wer in zijn pogingen om versoepeling te be-
werkstelligen van de voorschriften voor
aardappelmoeheidsbeheersing, zodat er
meer ruimte ontstaat voor telers met andere
effektieve methodes.
Een ander voorbeeld van de CLM-aanpak is
een voorlichtingsprojekt (ism. het Rijks Insti-
tuut voor Natuurbeheer en boeren) voor
boeren over de voor- en nadelen van hout-
wallen. Het heeft tot doel om mogelijkheden
aan te geven om de voordelen te maximali-
seren en de nadelen te minimaliseren (bv.
het hout gebruiken voor verwarming op het
bedrijf). Het CLM speelde ook een belang-
rijke bemiddelende rol in de samenwerking
tussen de Werkgroep Jonge Boeren Water-
land en het Contact Milieubescherming
Noord-Holland.
De CLM-inspanningen zijn er vooral op ge-
richt binnen de bestaande marges een bete-
re integratie van landbouw en natuurbeheer
mogelijk te maken.
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Normaal Waterpeil
Het Aktiekomitee voor Normaal Waterpeil is
aktief in Dantumadeel en Tietjerksteradeel
ten oosten van Leeuwarden. In het aktieko-
mitee zitten 3 veehouders en 2 natuurbe-
schermers op persoonlijke titel, die zich ver-
zetten tegen de plannen van het waterschap
en de ruilverkaveling Tietjerksteradeel voor
een peilverlaging tot 1-1,5 m onder het
maaiveld. Het is een afwisselend gebied met
hogere zandgronden, klei-op-veen- en veen-
gronden
Het aktiekomitee vindt dat boeren die dat
willen, ook in de toekomst een niet verlaagd
peil moeten kunnen handhaven. Het vecht
niet het recht aan van boeren die wel diep-
ontwatering willen en het verzet zich ook niet
tegen verdere uitvoering van de ruilverkave-
ling. Deze is namelijk al lang aangenomen.
Het aktiekomitee is van mening dat door de
waterpeilverlaging de boeren een andere
bedrijfsvoering opgedrongen wordt met
hoge investeringen waar naar hun mening
geen vermindering van arbeid en voldoende
produktieverhoging tegenover staat. Het
wijst bv. op het grote risiko van droogtescha-
de, op de noodzaak een beregeningsinstalla-
tie aan te schaffen en op de schade die dat
weer aan de graszode kan teweegbrengen,
met als gevolg dat er vaker nieuw gras moet
worden ingezaaid. Ook moeten weide-
pompjes worden geplaatst omdat de sloten
het vee niet meer kunnen keren. Daarnaast
wijst het aktiekomitee op de achteruitgang
van de plantengroei, de weidevogelstand en
het zoogdieren- en insektenleven tgv. de
peilverlaging. Ook schade door — in dit ge-
bied veel voorkomende — ganzen zal in pas
ingezaaide percelen groter zijn dan op de
traditionele grasmat.
Bij een handtekeningenaktie bleek zo'n
40 % van de boeren in het aktiegebied ach-
ter de eisen van het aktiekomitee te staan.
Ook andere individuele natuurbeschermers
en de Friese Milieuraad ondersteunen de ak-
tie.

Principieel stellen de natuurbeschermers
zich op het standpunt van keuzevrijheid voor
de boeren en wijzen de boeren op de nade-
len voor de natuur. De afspraak dat het al-
leen over het waterpeil gaat, is een essentië-
le voorwaarde om de samenwerking prak-
tisch mogelijk te maken. De overige doel-
stellingen van de ruilverkaveling worden
door de natuurbeschermers gerespekteerd
en staan verder niet ter diskussie.

Boeren en wetenschappers
Een andere vorm van praktische samenwer-
king vindt plaats door ondersteuning van de
Biologiewinkel van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen aan boeren in het Westerkwartier en
bij Harkstede. Deze boeren hebben een re-
latief extensieve bedrijfsvoering en verwach-
ten schade tgv. ontwatering in het kader van
ruilverkaveling. Door middel van een gras-
landkartering werd door een groep biolo-
giestudenten aangetoond dat het grootste
deel van de percelen een optimale vocht-
voorziening heeft en nu al hier en daar
droogtegevoelig is. De boeren namen het
initiatief tot samenwerking. De Milieufedera-
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tie Groningen werkte mee met de indiening
van bezwaarschriften.
Beide boeren kiezen, oa. uit oogpunt van
een verantwoord milieubeheer, voor een ex-
tensieve bedrijfsvoering, waarmee ze princi-
pieel de doelstellingen van de Milieufedera-
tie delen. De ervaringen van dergelijke "ei-
genwijze" boeren kunnen van belang zijn
voor de ontwikkeling van een geïntegreerde
landbouw.

Alternatieve energie
In de provincie Groningen werkt een groep
boeren, burgers en buitenlui samen in de
Stichting Alternatieve Groninger Energie
(SAGE). Deze stichting is opgericht op initia-
tief van een groepje christelijke plattelands-
jongeren en stelt zich ten doel de toepassing
van alternatieve energie in de landbouw te
stimuleren en de kontakten tussen boeren
en stedelingen te verbeteren. Beiden streven
naar een zuiniger gebruik van energie.
Door een systeem van borgstelling staan ste-
delingen garant voor investeringen in alter-
natieve energie op de boerderij. Naast de
plattelandsjongeren zijn er mensen in aktief
vanuit de Anti-Kernenergie Beweging en uit
de hoek van de alternatieve energie.
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Windenergie tussen Fokshol en Kolham

Eind 1982 is de eerste windmolen geplaatst
bij een ligboxenbedrijf in Westerwijtwerd.
De resultaten zijn zeer gunstig. De molen
heeft na l'/i jaar al een rendement van
15 %. Momenteel wordt er gewerkt aan drie
windmolenprojekten: 2 bij varkenshouders
en 1 bij een melkveehouder.

Natuur in de landbouw
In Friesland is een voorlichtingsprojekt op-
gezet door de Friese Milieuraad en het
Landbouwschap over de nog aanwezige na-
tuurwaarden op het moderne landbouwbe-
drijf. Het is de bedoeling dat er een brochu-
re verschijnt met tips voor praktische be-
heersmaatregelen voor oa. de beplanting
"op het hiem" rond de boerderij, voor vo-
gels rond de boerderij en voor oever- en
slootbegroeiing en -fauna. Het projekt heeft
drie uitgangspunten: medewerking van boe-
ren gebeurt op basis van vrijwilligheid, geen
inkomensachteruitgang voor de boer, en er
bestaat een milieuvriendelijke instelling bij
boeren.
Deze vorm van samenwerking is overigens
nauwelijks principieel te noemen omdat het
noch voor de Milieuraad noch voor het
Landbouwschap een andere houding tov. el-
kaars doelstelling inhoudt. Wel is het een be-
tere benutting van de marges die er binnen

beider doelstelling aanwezig zijn.
Zoals blijkt zijn er vele verschillende moge-
lijkheden tot samenwerking. Zeker op kon-
krete, afgebakende terreinen is goed zaken
te doen tussen boeren en natuurbescher-
mers. Ze vestigen de aandacht op de marges
die nog in een moderne bedrijfsvoering be-
staan voor natuurbeheer. Door eikaars be-
langen te ondersteunen waar ze overeenko-
men en te respekteren waar dat niet het ge-
val is, kan geleidelijk een sfeer ontstaan,
waarin ook diepergaande knelpunten tussen
landbouw en natuurbescherming aan de
orde kunnen komen.
In dit licht gezien vormt samenwerking op
beperkt terrein een belangrijke stap in de
richting van een diepgaander samenwer-
king, waarvoor een meer principiële onder-
steuning van eikaars doelstellingen nodig is.
Dat dit verrassende nieuwe inzichten voor de
integratie van landbouw en natuurbeheer
kan opleveren, laat het Waterlandse voor-
beeld zien.
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