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Waar de wandelaar vroeger kon genieten van anemonen,

sleutelbloemen en waterviolier, komt hij nu bramen,

brandnetels en stekelvarens tegen. Anton Stortelder maakt

zich al dertig jaar hard voor natuurproducerende boeren.

door Marianne Heselmans

>Anno 2009 zijn interdisciplinaire teams bij Alterra

heel gewoon. Maar dertig jaar geleden was dat in

Wageningen niet het geval. Biologen werkten voor-

al met biologen, landschapsontwerpers met landschaps-

ontwerpers, en graslandkundigen met graslandkundigen.

Voor Anton Stortelder was zijn eerste dag bij De Dorsch-

kamp (het Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en

Landschapsbouw, later opgegaan in Alterra), eind oktober

1977, dan ook een enorme verassing. ‘Ik bleek onderdeel

van een team van vijftien jonge mensen waaronder steden-

bouwkundigen, landschapsinrichters en agronomen’, ver-

telt de bioloog op zijn kamer. ‘Integraal moesten we bekij-

ken waar in Nederland landbouw, natuur en stadsranden

moesten komen. Tijdens de eerste vergadering merkte ik

dat ieder zijn eigen verhaal had. Mijn baas Pieter Tieleman

was antroposoof en gaf ons enorm veel ruimte. Al meteen

had ik het gevoel dat ik van de anderen veel zou gaan leren.

Met zoveel andere disciplines erbij ga je de betrekkelijk-

heid van je eigen vakgebied inzien. ‘Dit is wat ik wil’, dacht

ik toen. En nog steeds vind ik die eerste dag op De Dorsch-

‘Op een natuurgericht bedrijf is
het echt anders boeren’

Anton Stortelder, bioloog

kamp de mooiste uit mijn carrière.’ In 1977 was al duide-

lijk dat er sinds 1950 veel typisch Nederlandse natuur was

verdwenen door de ruilverkaveling, de verdroging, verzu-

ring en bemesting. Hooilanden, rietlanden en kleine,

extensief beheerde akkertjes hadden plaats gemaakt voor

grootschalige homogene monoculturen – biljartlakens

noemt Stortelder ze. En voor bos. De onderzoeker pakt er

door De Dorschkamp gemaakte kaarten bij, waarop de

Nederlandse ‘verbossing’ goed is te zien. ‘Kijk’, zegt hij,

‘nu is De Weerribben in Overijssel een laagveengebied met

bos, maar dat was niet altijd zo. In 1932 zie je alleen bij

Halenberg een klein stukje bos, en een heel klein stukje bij

Wetering. In 1962 is dat al meer, en in 1980 is het tussen

Ossenzijl en Wetering helemaal verbost.’

Het was dit interdisciplinaire team van De Dorschkamp dat

voor het eerst met het idee kwam om functies te gaan ‘ver-

weven’. De stedelingen wilden weer natuur, boeren wilden

blijven boeren, en gemeenten wilden wijken bouwen. Als

nu boeren behalve maïs, vlees of melk ook natuur konden

gaan produceren, kon een deel van de spanningen die al

die wensen opleverden worden opgelost. Een destijds revo-

lutionair idee. Partijen als het Landbouwschap hadden

helemaal niets met natuur, en ook het toenmalige land-

bouwministerie was op dit gebied niet actief. Stortelder

werd secretaris van de commissie Natuur- en landschaps-

beheer door landbouwbedrijven. Maar een cultuuromslag
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gaat nu eenmaal niet snel, zo leert ook dit verhaal. Die eer-

ste commissie kwam met aanbevelingen voor onderzoek.

Nieuw beleid behoeft immers onderbouwing. Waar beste-

den de melkveehouders en akkerbouwers hun tijd aan, en

hoeveel tijd hebben ze dan over voor natuurproductie? Wat

levert een lagere bemesting aan natuur op, wat leveren

hogere waterstanden op, en wat bijvoorbeeld kost het een

bedrijf als tien procent van het bouwland natuur moet wor-

den? ‘We hebben hier een rapport over gemaakt dat breed

is verspreid.’ Hierop volgde een tweede commissie met

Stortelder als secretaris. Deze commissie Onderzoek aan-

gepaste landbouw kwam ook met onderzoeksaanbevelin-

gen, wat weer leidde tot nieuwe rapporten. Die beschreven

bijvoorbeeld de bodemvegetatie in Salland, of de vogels in

het veenweidegebied. ‘Jarenlang bleef het bij rapporten en

aanbevelingen’, vat Stortelder die periode samen. Intussen

bleef het slechter gaan met de Nederlandse natuur. Zo

leden bijvoorbeeld ook de beekdalen onder de verdroging.

Moerasbossen met lissen, dotterbloemen, waterviolier en

allerlei zeggesoorten verdwenen. Brandnetels en bramen

namen hun plaats in. ‘Ik spreek wel over de verbraming van

Nederland. Die verarming zien we overigens in heel

Noordwest-Europa. Voor mijn promotie heb ik het verdwij-

nen van de natuur en de kleine akkertjes en hooiweitjes in

Toscane in kaart gebracht. En ook in Noorwegen had je

vroeger allemaal hooiweitjes. Nu is het land voor tachtig

procent bos. Het is ook wel begrijpelijk. Voor hooiweitjes

moest het gras eerst op stokken, en daarna op zolders wor-

den gedroogd. Jongeren hebben daar geen zin meer in.’ 

In die tijd van de rapporten en aanbevelingen zat Stortel-

der echter ook in zijn vrije tijd niet stil. In Zieuwent in de

Achterhoek, waar hij woont, richtte hij in 1993 met een

paar medebewoners de Stichting Kerkenpaden op. Deze

wilde de door maïs en grasland overwoekerde paden in de

door landbouw gedomineerde streek herstellen. En dat

lukte. De stichting onderhandelde met de boeren waar op

hun land een kerkenpad mocht komen, en ze wist zo’n

veertig vrijwilligers zover te krijgen dat ze vrije zaterdagen

Luttikhedde senior, vader van André Luttikhedde, die een van de pilot bedrijven Boeren
voor Natuur op Twickel runt, legt uit dat roggestro wordt gebruikt als strooisel in de pot-
stal, maar dat het door zijn goede kwaliteit ook dient als aanvullend voer voor het vee.
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Aanleg van het ‘Hemmelepad’ bij Zieuwent. In totaal werd rond het dorp 
in de laatste tien jaar elf kilometer aan paden hersteld of nieuw aangelegd
naar ontwerp van Stortelder, die het project van de door hem opgerichte
Stichting Kerkenpaden ook coördineerde.

Zieuwent,
Hemmelepad
oktober 2007
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Het waterschap Rijn en IJssel ontwikkelde begin
2008 in nauw overleg met Stortelder de plannen voor
de herinrichting en de te ontwikkelen natuur van de
Baakse Beek bij Zieuwent. 

beek

ontwikkeling vochtig loofbos (natuurlijke ontwikkeling, geen beheer)

ontwikkeling (vochtig) loofbos (natuurlijke ontwikkeling, geen beheer)

bestaand bos

houtwal

bestaande bomen

nat grasland, extensief beheer (1 maal per jaar maaien en afvoeren)

natuurvriendelijke oevers

nieuwe poel

bestaande poel

hoogwaterlijn

wandelroute (bestaand)

reeds aangelegd terrein

opofferden om te gaan graven en planten. Inmiddels ligt er

veertig tot vijftig kilometer kerkenpad. Daar zijn vijfdui-

zend inheemse bomen en struiken langs geplant, waaron-

der knotwilgen, elzen, berken, eiken, hazelaars, meidoorn

en sleedoorn. ‘Ik heb daar veel van geleerd’, zegt Stortel-

der. ‘Bijvoorbeeld dat boeren eerder toestemmen in een

kerkenpad op hun land als je dat op een slecht stuk grond

aanlegt. Voor een van die boeren bleek het ook juist gunstig

als we een bepaalde hoek van het grasland gingen beplan-

ten, en begrenzen met een pad. Hij kan nu met twintig kilo-

meter die bocht nemen. Daarvoor veroorzaakte hij daar

alleen maar modder waar hij dan met zijn tractor weer in

vast raakte.’

De onderzoeker kwam zo in 2001 op het idee zijn nota

‘Boeren voor natuur’ als ondertitel mee te geven ‘De slecht-

ste grond is de beste’. Met deze nota, die hij met collega’s

van Alterra, het LEI en LNV samenstelde en die verscheen

op 18 juli van dat jaar, werd voor het eerst een actieplan op

tafel gelegd voor het ‘natuurgerichte bedrijf’. Waaraan zou

zo’n bedrijf moeten voldoen, en hoe kan het aan voldoende

inkomen komen zodat boeren zo’n nieuwe onderneming

ook zien zitten? De onderzoekers stelden twee ongekend

strenge eisen voor. Ten eerste moest de bedrijfsvoering

helemaal gesloten zijn; meststoffen, krachtvoer en ruwvoer

van buiten het bedrijf mag de boer dus niet gebruiken.

Natte graslanden en bouwland moet hij nat houden.

Daarnaast – en dat is iets makkelijker te realiseren – moet

de boer tien procent van zijn land bestemmen voor land-

schapselementen als houtwallen, elzensingels en mei-

doornhagen. 

Natuurgerichte boeren gebruiken moderne technieken, zo

schetst Stortelder de toekomst, maar ze werken volgens de

principes van vroeger. ‘Als veehouders hun eigen voer moe-

ten verbouwen en geen meststoffen mogen invoeren,

komen de hooilanden en andere typische landschapsele-

menten vanzelf weer terug. Het wordt dan namelijk weer

lonend om gras te drogen en op te slaan, en groenafval te

gebruiken voor compost. En met deze twee restricties is

het bijvoorbeeld ook weer voordelig om het grasland nat te

houden. Want zonder kunstmest groeit gras op natte grond

beter dan op droge grond. Die strenge eisen betekenen wel

dat een gemiddelde melkveehouder nog maar één halve

koe per hectare kan houden; voor meer heeft hij dan geen

voer. Om hem toch van een acceptabel inkomen te voor-

zien, stelt de nota een groenfonds voor dat wordt gevuld

door natuurbeherende organisaties, provincies of de water-

schappen. Wij hebben uitgerekend dat een gemiddelde

boer met een natuurgericht bedrijf vijfhonderd euro per

hectare per jaar kan verdienen aan producten als melk en

vlees. Voor een zelfde inkomen als een boer die plankgas

kan geven, moet daar dan nog zo’n duizend euro per hecta-

re per jaar bij. Niet via subsidies, want daar kan een boer

niet op bouwen. Wij stellen een groenfonds voor waaruit

een boer dertig jaar gegarandeerd die aanvulling per hecta-

re krijgt. Daar krijgen de organisaties boeren voor terug die

natuur en landschap produceren en water bergen.’

Met de eerste natuurgerichte bedrijven in Nederland wordt

nu geëxperimenteerd: een melkveehouderij in de

Bieslandpolder bij Delft, en drie bedrijven op het landgoed

Twickel in het Overijsselse Delden. Voor natuurgerichte

bedrijven in Twickel hebben de waterschappen een miljoen

euro uitgetrokken en de verschillende overheden nog eens

enkele miljoenen. Stortelder probeert nu organisaties te

interesseren voor natuurgerichte bedrijven in andere

gebieden met typisch Nederlandse natuur, zoals in Salland

en Zuid-Limburg. In de herfst van 2009 heeft het Gelders

Landschap hem gevraagd om een bedrijfsplan en offerte

voor een natuurgericht bedrijf op de Oost-Veluwe.

‘Collega’s die sceptisch zijn over natuurbeheer door boeren

kennen dit concept niet’, zo verdedigt hij het natuurgerich-

te bedrijf. ‘Ze denken dan aan het gewone agrarisch

natuurbeheer. Maar dat is iets heel anders. Agrarisch

natuurbeheer wordt gedaan door boeren die vierkant willen

blijven boeren, met droge weiden en kunstmest, en dan

voor een kleine vergoeding een randje inzaaien, of het

maaien wat uitstellen. Dat levert inderdaad geen natuur

op. De natuur die wij terugwillen is gekoppeld aan water en

gesloten kringlopen.’
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Mariënvelde,
Veengoot
01.06.2004


