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Het roer moet om. Dat schreven we in het maartnummer Van
Puur Natuur: Aanleiding was het Duitse onderzoek waaruit bleek dat
in nog geen dertig jaar driekwart van de insecten is verdwenen.
Maar hoe gooien we het roer om ? We vroegen het Dave Goulson
en Koos Biesmeijer, twee topwetenschappers oP het gebied van
insecten, met name bijen en hommels. Hun belangrijkste
boodschap: breng de natuur terug in het landschap.
rrxsr: Frans Bosscher
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Dave GOulson
"We moeten de verandering zelf in gang zetten,
als burgers en consumenten."

bewijs en daarmee geef je een mate van waarschijnlijk"Toen ik de data kreeg van het Duitse onderzoek,
geloofde ik niet wat ik zag. Ik wist dat het slecht ging

met de insecten. Ik heb zelf de achteruitgang van
bijen gezien, ik kende de data van viinders. Maar deze
omvang... Ik dacht eerst nog dat er iets mis was met
het onderzoek, met de berekeningen of met de manier
waarop de data waren verzameld. 76 procent van de
insecten verdween 1n 26 jaar. . . Dat is onthutsend en
angstaanjagend. Insecten maken twee derde deel uit van
alle soorten op aarde. We kijken dus naar de vernietiging
van heel veel leven."

"Wetenschap levert nooit honderd procent zekerheid.
Als je die zekerheid wilt, moet je wachten tot het einde
der tijden. Maar de wetenschap stapelt wei bewijs op

heid aan. Een enorme hoeveelheid bewijs geeft allemaal
dezelfde trend aan: het verlies aan insecten gaat heel

hard."

"Er zíjnmeerdere oorzaken. Insecten verliezen al tientallen jaren leefgebieden. We hebben heggen opgeruimd.
moerassen drooggelegd en bossen gekapt om enorme
velden voor monoculturen te creëren. Daardoor zljn er
nog maar weinig bioemen op het platteland. Daarnaast

gebrulkt de modeme landbouw enorme hoeveelheden
chemicaliën. Ten eerste meststoffen, die weglekken in
waterlopen en rivieren, en de botanische diversiteit
van natuurgebieden veranderen. Een paar soorten,
zoals brandnetels. die het goed doen op voedselrijke
bodems verdringen alle andere soorten. En dan is er de

kwestie van pesticiden. Die zijn controversieel omdat
de fabrikanten ontkennen dat ze schadeliik zijn.

lÍlàtt,l

Wij doen er onderzoek naar in Zuid-Engeland. We
vinden gemiddeld 17 tot 20 verschillende chemische
middeien op een perceel. Het is een mix van middelen
die insecten, schimmels, slakken en onkruiden doden.
Een insect heeft in moderne landbouwgebieden nog
maar heel weinig ruimte. En als hij toch een bloem vindt,
is die vergeven met pesticiden, ook met middelen om

En

subsidies naar de grootste boerderijen, hoe meer land je
hebt hoe meer geld van de belastingbetaler je krijgt. Dit
steisel zet boeren aan om groter en groter te worden. De
rijkste boeren worden zo rijker. En kleine boeren redden
het niet en worden overgenomen door de grote.

Met z'n allen zouden we dat systeem op z'n kop kunnen
zetten en besluiten de meeste subsidies uit te keren aan

insecten te doden. Niet zo vreemd dus dat er zoveel
insecten verdwijnen. We hebben hele stukken landschap
vijandig gemaakt voor leven, voor alle leven, behalve

juist de kleine boeren. die op een biologische manier

dat ene gewas wat we verbouwen. Dat is toch een
krankzinnige manier om voedsel te verbouwen?
Europa heeft nu enkele neonicotinoïden, die erg omstre-

bedrijven, die veel productiever zijn, meer biodiversiteit
hebben en goed voor de bodem zoÍEerr."

streekgebonden producten verbouwen, die voedselbossen hebben en andere duurzame vonnen van landbouw

den zijn, verboden. Maar dat
maakL helaas niet veel uit,
want deze middelen zullen al
snel worden vervangen. Er
lopen a1 procedures voor de
toelating van weer nieuwe
middelen. Middelen waarvan
we nu al weten dat ze ook weer
giftig zijn voor insecten."

"We moeten ons voedsel
op een andere manier gaan
produceren. Het idee dat we

Àlswe
niks doen,
l«ijgenonze
kinderen een
vervelend
leven

niet zonder landbouwgif en
kunstmest kunnen om de
groeiende wereldbevolking te
voeden, klopt niet. De intensieve landbouw is verre van
duurzaam. Het roeit insecten, planten, vogels en andere
dieren uit. Het vervuilt water, het draagt bij aan klimaatverandering (een derde van alje broeikasgassen komt
uit de intensieve landbouw), het leidt tot uitputting van
de bodem (zo verliezen we jaariijks miijarden ton aan
vruchtbare grond). Het is dus overduidelijk dat we op de
verkeerde weg zijn. Daar komt bij dat industriële landbouw helemaal niet zo productief is. De tarwe-opbrengst
van een hectare landbouwgrond in West-Europa is nu
zo'n acht ton; het grootste deel daarvan is veevoer. Je
kunt op diezelfde hectare ook zo dertig tot veertig ton
groente en fruit verbouwen.
We hebben dus een niet-productief systeem dat zeer
schadelijk is voor de omgeving. Daar betalen we zeifs
belasting voor. Dan mogen we daar ook iets van vinden,
of het systeem veranderen, toch? Nu gaan de meeste

"Van de politici hoeven we niet
veel te verwachten, vrees ik.
Ik ben een aantal maal in het
Lagerhuis (Britse Tweede Kamer)
geweest om een spreekbeurt te
geven. Dat was een teleurstelling.
Een keer mocht ik aan tachtig
parlementariërs vertellen hoe

het gaat met de bijen. Een mooie
kans, dacht ik. Toen ik arriveerde,
was de zaal netjes ingericht, de

stoelen stonden klaar. De parlementariërs kwamen inderdaad,
maar ze gingen achter in de zaal in
de rij staan om op de foto te gaan

voor een banier met een bij. Zodra die foto was gemaakt,
vertrokken ze weer. Zo deprimerend dat ze niks geven
om dit onderwerp. Ze kwamen alleen voor de publiciteit,
het fotomoment.
Ik denk daarom dat we de verandering zelf in gang
moeten zetten, ais burgers en consumenten. Door te weigeren om nog langer industrieei geproduceerd voedsel

- vol met pesticiden

en supergoedkoop - te kopen. En
in plaats daarvan te kiezen voor biologisch en seizoensgebonden. Als we zo'n verandering van onderaf in gang
zetten, gaan de politici vanzelf mee.

We moeten wel, want de situatie is ernstig. Als we niks
doen, krijgen onze kinderen een vervelend leven. Zo
simpel is het. Mensen hebben alles over voor hun kinderen. Dan kan het niet zo ziln dat we ze veroordelen
tot deze treurige, grijze wereid en waarin vrijwel geen

natuur meer is, waarin het bijna onmogelijk is om voedsel te verbouwen."
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Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de universiteit van Sussex.
Hij vertelt graag en aanstekelijk over de wondere wereld van insecten. En
over de schríkbarende achteruitgang. Goulson schreef drie heerlijke boeken
vol met anekdotes en wetenswaardigheden over bijen, hommels, vlinders en
al die andere insecten. Lang was er weinig aandacht voor insecten, maar nu
er harde cijfers op tafel Iiggen over de snelheíd waarmee ze verdwijnen, staat
C^,r1.^-
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Koos Biesmeijer ís de Nederlandse evenknie van Dave Goulson. Hij is wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center, hoogleraar Natuurlijk
Kapitaal aan de Universiteit Leiden en vice-voorzitter van Natuurmonumenten. Hij is een van de initiatiefnemers van de campagne Nederland Zoemt en
de Nationale Bijentelling. Biesmeijer is ook mede-opsteller van het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel, dat deze zomer aan het kabinet wordt aangeboden.
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"Op kleine schaal kunje ook al het nodige doen.
Voor bijen bijvoorbeeld. Je ziet vrij snel effect van je
inspanningen voor dit insect. Al plant je maar een lavendelstruik, zo gauw hlj gaat bloeien heb je bijen. Waar 1e

'Ja, toch wel. Maar dan moeten we ingrijpende maatregelen nemen. En we kunnen niet alles van het ene
op het andere moment oplossen. Maar als we nu bij

ook bent, ook middenin Amsterdam. Je kunt je tuin volhangen met bijenhotels, volzetten met planten, je kunt
natuurlijk ook zelf stoppen met het gebruik van pesticÈ
den, je kuntje eigen groente gaan verbouwen en die dan

voorbeeld allemaal minder vlees zouden gaan eten en
minder voedsel weg gooien, krijgen we de ruimte om
de landbouw te hervormen. Er komen dan grote oppervlaktes land vrij voor kleinschalige landbouw én voor
de natuur. Dat kan, want grote delen van Europa zijn
landbouwkundlg niet erg productief. Dat is goed voor de
biodiversiteit, voor het toerisme en voor de gezondheid

laten bestuiven door al die gelukkige bijen.
En klop ook bij je gemeente aan. Wat in natuurbescherming nog weinig aandacht krligt zijn de stedelijke

gebieden. Hier in Groot-Brittannié hebben de tuinen en
parken meer oppervlakte dan alle beschermde natuurgebieden bij elkaar. Als je die stukken groen allemaal
op een natuurvriendelijke manier gaat beheren - geen
pesticiden, niet zo vaak maaien - kun je heel veel winst
boeken voor de natuur. Ais je dan ook nog rotondes en in
de bermen meepakt...

Met

a1

deze kleine dingen kun je het verschil maken en

dat zou een enorme winst zijn voor bloemen en insecten. En ook voor onszelf. Door dichtbtl huis in contact te
komen met natuur, raak je meer bewust van wat er allemaal leeft en wordt je band met de natuur sterker."

van mensen. Als we dat doen hebben we een kans om
het tij te keren. De natuur beschikt namelijk over enorme
veerkracht. Een voorbeeld: hier in Sussex werd tien jaar
geleden voormalig landbouwgrond teruggegeven aan de
natuur. Daar grazen nu paarden en runderen. Hier tref

je nu de op een na grootste populatie nachtegalen van
Groot-Brittannlë aan, een mooie populatie grote weerschijnvlinders en een toenemend aantal zomertortels
(die elders alleen maar afnemen). Dus waarom doen we
dat niet op meer plaatsen? Het is zo cool om te zien hoe
de natuur zich herstelt als we ophouden er een bende
van te maken."

"Nu drukt het Duítse onderzoek, tien jaar later. zo hard op een
zere plek dat ook de politíek denkt: hé, er is echt tvot aan de hand,
we moeten er echt íets mee."

Ïloe

erS is cle

enornle insectenstcrfïrla

urgenter
dan de insectensterfte?

wordt het klimaat

als een

"Niet alleen in Nederland, maar in grote delen van de
wereid gaat het niet goed. Dat is heel vervelend. Niet
alleen zijn het bijzondere dieren, ze zijn ook ons natuurlijk kapitaal. We hebben hun diensten nodig. Bijen laten
goed zien hoe de relatie tussen mensen en natuur ervoor
staat. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving. Zonder bijen

probleem Sfezien

geen koffre, appels, peren. aardbeien en allerlei andere

aan de hand, we moeten er echt iets mee. Bij het klimaat
duurde het ook lang, hoor, voor dat dat besef er was."

dingen. Bijen zijn dus economisch van groot belang.
In geld uitgedrukt, gaat het om meer dau een miljard
euro perjaar, alleen al voor Nederland, en iets van 230
tot 570 miijard dollar wereldwijd. Als de bijen verdwijnen, raakt dat ons direct in ons bestaan. Dat geidt ook
voor de natuur in het algemeen. We hebben natuur
harstikke hard nodig voor ons welzijn, ons geluk. onze
rvaten-oorzienilg."

"Dat klopt. Mijn eigen onderzoek naar de achteruitgang
van wilde bijen in Nederland en Engeland in 2006 trok
destijds veel aandacht, maar die was ook zo weerweg.
Nu drukt het Duitse onderzoek, tienjaar later, zo hard op
een zere ptek dat ook de politiek denkt: hé, er is echt wat

[en vcrbod op tandbouwgil?
"Wat weten we nu echt? Er is de afgelopen paar jaar een
aantal onderzoeken geweest die goed laten zien dat neonicotinoïden, kortweg neonic's genoemd. effect hebben
op de natuur. Maar de intensiteit waarmee de landbouw
het landschap gebruikt. heeft veel meer impact. Het is
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Belangbijen:

230

ror 570

miliarddollar
\Mereldwijd
dus niet alleen het bestrijdingsmiddelengebruik, maar

ook het steeds maar weer ploegen, het gebruik van
kunstmest, de teelt van alleen maar raaigras. het verdwijnen van verbindingsstroken. Al die dingen samen
hebben een enorm effect. Nu Europa een paar neonic's

verbiedt, zal het niet ineens veel beter gaan met de
bijen. We hebben 360 soorten wilde bijen in Nederland.
De helft daarvan leeft alieen maar in natuurgebieden.
Dat was vijftig jaar geleden niet zo, hoor. Toen kwam je
gewoon al1er1ei wilde en nu zeldzame bijen en hommels
tegen als je een rondje fietste vanuit de stad."

Ï

{nc ltrijgel} we ecn latrdscitatp clat

wccr" insectvi"icrtclcl i ilt is'/
"Door het systeem te veranderen. Dat doen we nu met
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarbij kijken we
naar altematieve verdienmodellen voor agrariërs, maar
ook naar manieren om supennarkten banken en andere
ketenpartijen in beweging te krijgen. We wijzen niet met
vingertjes, we proberen dingen op te lossen."

{s ctie veflandcring een
vCICIrde overheid:2

opdracht

"We gebruiken de anaiogie van de deltawerken. Maar
zonder overheid komen we nergens. Die moet zeggen,
dat dit is waar onze maatschappij heen gaat. En met de

verdeling van budgetten moet de overheid dat ook waarmaken. Ze moet dus heel duidelijk een stip op de horizon
zetten, de goede dingen stimuleren, andere, meer schadelijke. zaken ontmoedigen. Bijvoorbeeld een lage btw
op gezonde en duurzame producten en een flinke accijns
op vliegtickets."

Hn wat kan de iezer, in afiva.chtin§ van
ïlieuvtr overheidsbeleid, bijdragen?
ïe moet de verantwoordelijkheid niet van je afschuiven,
maar ook bij jezelf te rade te gaan. Niet dat ik zelf superconsequent ben: ik eet niet honderd procent biologtsch,

mijn huis is niet compleet energieneutraal en ik vlieg de hele
wereld over. Toch zou ieder voor zich kunnen aftT agen wat

lnsectenverlies in Nederland

je wel zou kunnen doen? Bij alles wat je nu doet. moet je
denken aan wat je kleinkinderen tegen kunnen komen. En

ofjij
Natuurmonumenten vroeg
wetenschappers de Nederlandse insectentrends in
kaart te brengen. Het resultaat: het aantal insecten
nam de afgelopen decennia
ook hier dramatisch af. Zo
verdween 54 procentvan de
nachtvlinders en 72 procent
van de loopkevers. Deze uitkomsten zijn in lijn met het
Duitse onderzoek dat eind
vorig jaar verscheen, Daaruit
bleek een achteruitgang van
76 procentvan de insecten in
de afgelopen 27 jaar. Het
aantal onderzoeken met
onheilspellende bericht-

iets achterlaat waarje trots op bent als het gaat om hun

geving stapelt zich sindsdien
in hoogtempo op. Het aantal
vlinders in Nederland is vanaÍ
1992 aÍgenomen met bijna
40 procent. Maar sinds 1 950
is de achteruitgang zo'n 75
procent. Ditverlies aan insectenmassa verklaart wellicht
ook hetverlies aan vogels
(+Zt milloen sinds 1 980 in
Noordwest-Europa), Per slot
van rekening is 60 procent
van onze broedvogels, waaronder de weidevogels, voor
hun voedsel afhankelijk van
insecten.

leven. Dan moet je sommige dingen niet meer doen. Ook al

nm.nl/insecten

stukken natuur, waarin je echt kunt verdwalen." n{

is dat best

moeilijk."

{ïoe ziet de lvcrelct cr dan uit'l
"Dan zljn onze kleinkinderen trotser op hun landschap
dan wij nu zijn. Trots, omdat ze graag in Nederland willen wonen. Omdat je hier veiligheid, goede gezondheid,
mogelijkheden tot zelfontplooiing en werk hebt, maar ook
nog ruimte voor ontspanning, natuur en mooie landschappen. Er zijn absoluut nog boeren. Die produceren niet
alleen voedsel, ze zorgen ook voor opslag van CO2 en voor
de berging van water. En dan

zijn de bloemrijke weilan-

den terug. Omdat we ons realiseren dat onze koeien dan
gezonder zijn en de kaas daar lekkerder van wordt. Die is

misschien iets duurder, maar dat kan niet zoveel kwaad.
We besteden nu minder aan ons voedsel dan vijftig jaar
geleden. En daamaast hebben we een paar grote, robuuste

