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Z ou natuurinclusieve landbouw 
(NIL) de oplossing zijn voor de 
biodiversiteitscrisis op het platte-

land? In het themanummer van De 
Levende  Natuur (september 2019) over dit 
onderwerp stond een aantal goede voor-
beelden hoe NIL daaraan kan bijdragen. In 
de afgelopen weken ben ik geregeld op 
bijeenkomsten geweest over hoe we 
dergelijke succesvolle, kleinschalige 
initiatieven voor meer boeren aantrekkelijk 
kunnen maken.
Veel gesprekken gingen over geld en 
eigenlijk nooit inhoudelijk over biodiversi-
teit. Biodiversiteit wordt bij NIL meestal 
benaderd als iets waar de boer voordeel bij 
heeft voor meer opbrengst: een gezonde 
bodem levert meer kilo’s gewas op, kruiden-
rijke randen verlagen de veearts-kosten en 
als je het bedrijf slim inricht, kan er door 
natuurlijke bestrijding bespaard worden op 
insecticiden. Maar als het gaat om “nutte-
loze” natuur, zoals weidevogels of houtwal-
len, is dat een dienst waarvoor we boeren 
zouden moeten betalen omdat de maat-
schappij dat belangrijk vindt. 
Met voordeel behalen door samenwerking 
met de natuur is natuurlijk niks mis, maar 
met betalen voor natuur heb ik meer 
moeite. In de eerste plaats omdat het wat 
ongemakkelijk voelt om respect voor 
andere vormen van leven direct te koppe-
len aan geld, zeker als die soorten al een 
wettelijk beschermde status hebben. Een 
boer dient daar, net als elke ondernemer, 
gewoon rekening mee te houden in zijn 
bedrijfsvoering. En in de tweede plaats heel 
praktisch; omdat het suggereert dat alle 
natuur maakbaar is, een product net als 
mais of weidemelk. Alsof de ingezaaide 
randen met meestal uitheemse bloemen 
die onze monoculturen moeten opfleuren, 
een alternatief zijn voor de verdwenen 
bloemrijke hooilanden. Het is niet meer 
dan een goedbedoelde kunstgreep geba-
seerd op het idee dat wij de natuur moeten 
helpen en zelf kunnen bepalen welke 
natuur ergens voor mag komen.

natuur gaan boeren en een eerlijke prijs 
voor ons voedsel over hebben, ontstaat 
meer ruimte voor biodiversiteit als het 
goed is vanzelf als bijproduct; alleen dan is 
het duurzaam omdat het voortkomt uit het 
bedrijfsmodel. Indachtig de weidevogels is 
alles wat je probeert om de  biodiversiteit 
kunstmatig met subsidies te verhogen op 
termijn gedoemd te mislukken zolang het 
niet geïntegreerd is in een landschap dat 
gevormd wordt door de gangbare bedrijfs-
voering. Een hectare blauwgrasland kun je 
zelfs met een subsidie van 20.000 euro 
per hectare per jaar niet duurzaam 
realiseren in een overbemeste en diep 
ontwaterde polder. 
Met de introductie van het begrip kring-
looplandbouw heeft de overheid een stip 
op de horizon gezet waar de agrarische 
sector heen moet maar nog niet wat voor 
biodiversiteit daar bij hoort. Hoe rijk onze 
toekomstige biodiversiteit zal zijn, hangt 
voor een belangrijk deel af van het ambitie-
niveau voor natuurinclusieve kringloopland-
bouw. Kom met een forse beperking op 
kunstmest, gif, soja, mais, CO2-uitstoot en 
je zult zien dat in no time een veel rijkere 
plattelandsnatuur ontstaat. Hoe die eruit 
ziet, laat zich overigens best lastig voor-
spellen. Ik durf niet te beweren dat je 
daarmee weidevogels en dotterbloemhooi-
landen terug krijgt al zal een grotere 
biodiversiteit, en dus een groter aanbod 
van alternatieve prooien, allicht de druk op 
nesten en kuikens van weidevogels 
verminderen. Ik hoop desondanks dat de 
landbouwtransitie vol gas wordt ingezet. 
Laat je verrassen door de natuur die je dan 
terugkrijgt!
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We krijgen de natuur 
die we verdienen

Natuur is in het overvolle Nederland altijd 
volgend, afhankelijk van de ruimte die de 
mens biedt. Meer dan 30 jaar investeren 
in weidevogels heeft niet kunnen voorko-
men dat veel van deze eens zo algemene 
soorten het veld hebben moeten ruimen. 
We houden krampachtig vast aan het 
ideaalbeeld van kleurige velden vol 
weidevogels maar krijgen ganzen, steen-
marters en buizerds omdat die horen bij 

het landschap dat wij gecreëerd hebben. 
De subsidies om grutto en koekoeks-
bloem te behouden waren maar een 
fractie van de bedragen die werden 
aangewend om hun habitat te vernietigen.  
Betekent dit dat de plattelandsnatuur 
alleen maar verder kan verloederen? Ik 
denk het niet. Zodra je het principe 
omarmt dat je de natuur krijgt die je 
verdient, geeft het juist nieuw perspectief. 
Immers bij elke stap die boeren nemen om 
hun bedrijfsintensiteit terug te schroeven 
zie je de biodiversiteit direct toenemen. 
Zelfs op die armzalige bloemstrook zitten 
algemene soorten hommels en in de winter 
groepjes putters. Pure winst voor de natuur 
maar het heeft weinig met natuurinclusieve 
landbouw te maken. 
Boeren zijn goed in voedsel produceren. 
Als ze grasklokjes of moshommels wilden 
beschermen, waren ze wel natuurbeheer-
der geworden. Als we werkelijk met de 

“Veel gesprekken 
gingen over geld 
en eigenlijk nooit 
inhoudelijk over 

biodiversiteit”




