
 redactioneel commentaar 

Bonanza: Spaans voor voorspoed, ook een succesvolle 
tv-serie van 1959-1973 over stoere cowboys rond 
1860, middenin de Amerikaanse burgeroorlog. In het 
Nederlands: een meevaller, een grote hoeveelheid 
geld, een goudmijn…. Honderden miljoenen vanuit 
de Stikstofwet, tientallen miljarden uit het nieuwe 
regeerakkoord en de groene wensen van de EU zullen 
allemaal landen in het buitengebied. Wij voorzien 
een waar bonanza dat we in de wereld van het 
landschapsbeheer niet vaak meemaken. Je zou het als 
een historisch moment kunnen betitelen. Gaan we later 
vaststellen.

De strategische doelen lijken wel duidelijk: natuur-
herstel, duurzame landbouw, wellicht ook CO2-
vastlegging. De politieke motieven zullen vooral herstel 
van de bouwnijverheid en gewenste woningbouw, en 
hoe raar dat ook moge klinken, het uitvoeren van de 
wet zijn. Dat ineens de liefde voor natuur, een gezonde 
levensstijl en duurzame voedselproductie de intrinsieke 
drijfveren zijn ligt minder voor de hand. Dat kunnen we 
maar beter niet vergeten bij deze kapitaalsinjectie. 
De ruimtelijke claim vanuit de woningbouw zal 
trouwens op gespannen voet staan met die van het 
duurzame platteland. Een nieuwe rijksnota Duurzame 
Ruimtelijke ordening zal hierbij behulpzaam, of 
misschien wel noodzakelijk kunnen zijn. Hierin 
kunnen we dan naast een klimaatbestendige ordening 
van nieuwe woningbouw, de agrarische sector en de 
industriële infrastructuur ook nog plaatsen voor nieuwe 
bos- en natuurterreinen gaan plannen. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving waarschuwde onlangs ook al dat 
te grote vrijblijvendheid bij dit bonanza ten koste zal 
gaan van de haalbaarheid. 

De tactiek is daarmee lastiger te bepalen. Er is gelukkig 
al veel over breed ecologisch landschapsherstel 
nagedacht, althans in natuurkringen, en nu ook steeds 
meer in agrarische kringen. Er zijn ook voorbeelden 
in den lande van boeren die hieraan zijn begonnen, 
maar dat zijn nog de voorlopers, de druppels op een 

Bonanza!
gloeiende plaat. Ze vormen inmiddels wel het begin van 
een kantelpunt. En wat te doen met de bedrijfsmatige 
voedselketen, die grotendeels is gericht op bulk voor 
de wereldmarkt en stapelvoedsel voor de supermarkt? 
Regionale markten voor duurzame producten staan nog 
steeds in de kinderschoenen. Is hier ook een perspectief, 
onder invloed van bewuste consumenten, denkbaar?
Samenwerking tussen de boeren en de 
natuurbeheerders is noodzakelijk, op individueel 
en op regionaal niveau: boerenbonden, collectieven 
en terreinbeheerders. Daar moet het wiel worden 
uitgevonden dat heel Nederland een ander aanzien 
zal gaan geven. Dat zal een uitdaging zijn, maar de 
wederzijdse belangen matchen in toenemende mate. 
De basis voor een goede transactie.

En dan nu het geld zelf. Hoe gaan we dat verdelen, 
omzetten en verantwoorden? Hier liggen natuurlijk 
vele gevaren op de loer: verspilling, onzinplannen, 
vriendjespolitiek, hebzucht, gebrek aan controle, 
bureaucratie, misleiding, verborgen agenda’s, et cetera. 
TBO’s kampen nu al met een dreigend tekort aan 
ervaren menskracht, en de uitstroom van boeren door 
de ultieme schaalvergroting van de laatste jaren geeft 
ook te denken. Ook bij de provincies en (graag!) zelfs bij 
het Rijk is meer visie, uitvoering en regie nodig. Waar is 
een Landinrichtingsdienst als je hem nodig hebt? O ja, 
afgeschaft. Was niet doelmatig. 

Het bonanza vraagt nu snel actie. We zullen als 
natuursector alles in het werk moeten stellen om goed 
doordachte en gedragen plannen te maken, samen met 
boeren, die daarmee ook een goede boterham kunnen 
verdienen. Laten we daar met wederzijdse empathie, 
passie en kennis maar eens beginnen, wellicht aan de 
keukentafel of op het erf (coronaproof). Met vanuit 
wederzijds belang een moreel goed afgestemd kompas 
en bottom-up. Laten we de agenda’s vanaf nu maar 
lekker leeg maken voor deze toekomstgerichte idee-
ontwikkelingen en de daaruit voortkomende uitvoering 
ten behoeve van ons duurzame buitengebied.
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