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It's the food, my friend! - Jaargang 8: Vernieuwers aan het woord  
 

Debat 3: Leren van de natuur – transitie in de wetenschap 
 
Het derde debat van 'It's the food, my friend!' vond plaats op woensdag 22 maart, 
wederom in de Rode Hoed. De hoofdsprekers lieten elk op hun eigen manier zien 
hoe een scherp oog voor de natuur de landbouw schoner en duurzamer kan 
maken. Verarmde ecosystemen kunnen op die manier zelfs worden verrijkt. 
Hoofdspreker Mark Shepard, boer en auteur van het boek 'Herstellende 
landbouw', legde zijn landbouwmethode uit die winstgevendheid paart aan 
ecosysteemherstel. Hij gaat uit van polyculturen, biodiversiteit, bomen en 
meerjarige gewassen. Zowel in termen van bodemherstel als in commerciële zin 
blijkt zijn aanpak succesvol. Naast Shepard sprak ook professor Marcel Dicke, die 
vertelde over de complexe communicatie tussen planten en insecten, die je kunt 
benutten om chemievrij te telen. Twee Nederlandse boeren vertelden over de 
mogelijkheden en belemmeringen van de Shepard-aanpak in Nederland: Louis 
Dolmans en Welmoed Deinum.  
 
Bij het eerste debat van de reeks vormde de financiële sector de grootste groep 
bezoekers, bij het tweede debat waren het de boeren en deze keer, zo bleek uit de online 
inventarisatie met 'Mentimeter', waren de studenten in de meerderheid met liefst een 
kwart van het publiek. Boeren, adviseurs en burgers vormden elk ongeveer 15% van het 
publiek. Overheid, agribusiness, handel, banken, NGO's en media maakten de rest uit. 
Deze keer werd het publiek gevraagd ook te reageren op een stelling:  'Voor de 
landbouw van de toekomst is technologie belangrijker dan ecologie'.  Een meerderheid 
van het publiek, 55%, was het hiermee oneens, 8% was het ermee eens, en 32% van het 
publiek koos voor 'gedeeltelijk eens'.  
 
 

Marcel Dicke: 'Einde van pesticiden komt in zicht' 
 
De eerste spreker was Marcel Dicke, 
hoogleraar entomologie aan de WUR 
en winnaar van onder andere een 
Spinozapremie. Zijn TED-talk uit 
2010, 'Waarom zou je geen insecten 
eten', werd meer dan een miljoen 
keer bekeken. Dicke hield een 
fascinerend verhaal over de 
complexe communicatie tussen 
planten, plagen en natuurlijke 
vijanden. Hij legde uit hoe planten 
geursignalen uitzenden als ze door 
plagen worden aangetast, 
bijvoorbeeld de spintmijt. Zo lokken 
ze de natuurlijke vijanden van 
spintmijten, namelijk roofmijten. 



 2 

Beide beestjes zijn ongeveer een halve millimeter groot. Toch weten de roofmijten de 
spintmijten over grote afstanden te vinden, en dat lukt alleen dankzij de geur die planten 
afgeven.  
 
De landbouw heeft 'schreeuwers' nodig 
De spintmijt is een omnivoor die 400 plantensoorten lust; al die onderzochte planten 
blijken met geur te reageren op aantasting door spintmijt.  Sommige variëteiten 'roepen' 
harder dan andere. Zo heeft Dicke verschillende komkommersoorten getest, die werden 
besmet met spintmijt. De mate waarin de roofmijten de plant wisten te vinden, 
varieerde van 30% tot 60%. In de landbouw zou het nuttig zijn om de 'schreeuwers' te 
gebruiken, omdat je dan minder of geen insecticiden nodig hebt dan bij de “fluisteraars”. 
Maar er is in de afgelopen decennia nooit veredeld op dit soort eigenschappen van 
planten, omdat er voor plaagbestrijding werd vertrouwd op chemie. 
 
Buurplanten roepen mee 
Dicke heeft ook onderzocht hoe naburige planten reageren op de geurstoffen. Immers, 
als een plant wordt opgegeten door mijten, zijn de naburige planten eveneens in gevaar. 
Uit het onderzoek bleek dat buurplanten gingen 'meeroepen' met besmette planten, zij 
het minder hard. Als ze vervolgens zelf bezoek kregen van spintmijten, ging het niveau 
van de geurproductie extra snel omhoog. Dicke stipte hierbij aan dat de mycorrhiza 
(wortelschimmels) in de grond mogelijk ook een rol spelen bij de communicatie tussen 
planten onderling. 
 
Zoveel plagen, zoveel geuren 
De bestrijding van spintmijt met roofmijt is erg belangrijk voor de kasteelt; roofmijten 
worden ingezet op 1400 hectare komkommerteelt. Maar roofmijten zijn ook relevant 
voor boomgaarden. In die omgeving blijkt dat ze onderscheid kunnen maken tussen 
roestmijt en spintmijt; ze hebben een sterke voorkeur voor spintmijten en kunnen zelfs 
de geur onderscheiden die aangetaste planten bij roestmijt en spintmijt laten vrijkomen. 
Overigens ruiken de spintmijten zelf ook de signalen die de plant uitzendt. Ze mijden 
planten die om hulp 'roepen'. Bovendien kunnen ze komkommervarianten 
onderscheiden aan de hand van de geur. 
 
Van chemie naar natuurlijke vijanden 
Door te werken met natuurlijke vijanden zijn hongersnoden voorkomen in Afrika. Het 
grote cassavegebied in Afrika, dat zich uitstrekt van Guinée tot Tanzania en duizenden 
kilometers breed is, werd op zeker moment geteisterd door een per ongeluk uit Zuid-
Amerika ingevoerde spintmijt. Deze verspreidde zich al snel over de hele cassavegordel. 
Vervolgens is in Zuid Amerika - het oorsprongsgebied van de cassaveplant - gezocht 
naar een geschikte roofmijt. Die is gevonden en in Afrika uitgezet, met groot succes. De 
plaag kwam onder controle; roofmijten en spintmijten houden elkaar nu in lagere 
dichtheden in evenwicht. 
 
'Pas bij crisis zijn boeren bereid tot verandering' 
De waargenomen fenomenen bieden mogelijkheden om het gebruik van pesticiden 
drastisch af te bouwen. Maar, zoals Dicke benadrukt, er is vaak een crisis nodig om 
boeren te bewegen hun aanpak te veranderen. In Almeria, 'het Westland van Spanje', 
hielden de telers tot 2007 hardnekkig vast aan pesticiden om plagen in de kas te 
bestrijden. In de loop der jaren werden de insecten resistent, zodat de boeren steeds 
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meer gingen spuiten, met steeds zwaardere middelen. Toch bestond de aanpak met 
biologische bestrijding al. Pas toen er een crisis in de markt ontstond - dankzij een 
publicatie van Greenpeace Duitsland over onaanvaardbare residuenniveaus - stapten 
alle tuinders in twee jaar over. 'Daarna zei 92% van de tuinders dat biologische 
bestrijding veel beter werkte dan de pesticiden en dat hun producten nu bovendien 
beter van kwaliteit waren.' Maar er was wel een crisis voor nodig om hen zo ver te 
krijgen.' 
 
Zaad schieten voor de rupsen komen 
Dicke gaf nog een ander voorbeeld van interactie tussen plant en plaagdier. Als een 
koolwitje (vlinder) haar eieren afzet op een mosterdplant, blijkt de plant dit waar te 
nemen. Uit de eieren komen rupsjes die de plant kaalvreten, om te beginnen de bloemen. 
Maar als de mosterdplant de rupseneieren opmerkt, gaat hij sneller groeien, sneller 
bloeien, en ervoor zorgen dat er al zaad is geproduceerd voor de rupsjes de bloemen 
komen opvreten. De plant heeft dus trucs om ook bij aantasting door rupsen genoeg 
zaad te produceren. Bovendien zendt de mosterdplant geursignalen uit, die predatoren 
zoals sluipwespen aantrekken.  
 
Planten kunnen hun eigen boontjes doppen 
In een experiment in het open veld, met predatoren van plaaginsecten in de buurt, 
bleken de met rupsjes besmette planten uiteindelijk evenveel zaad te produceren als 
'schone' planten. Maar als de predatoren afwezig waren, verloren de besmette planten 
het van de rupsen en leverden ze minder zaad op. Kortom: planten kunnen prima hun 
eigen boontjes doppen, als ze maar in een omgeving met voldoende biodiversiteit 
groeien. De conclusie van Dicke was dat we moeten inzetten op biologische bestrijding, 
en planten moeten gaan veredelen op hun resistentie en hun vermogen om predatoren 
te 'roepen'. Door beter naar de natuur te kijken, kunnen we een schonere landbouw 
bedrijven met betere opbrengst. 
 
Discussie: einde chemische bestrijding in zicht? 

Een landbouwer uit 
Zeeuws-Vlaanderen 
vroeg of er al 
vorderingen op dit 
gebied zijn in de 
aardappelteelt. 'Daar 
is het hard nodig'. 
Dicke legde uit dat 
bloeiende 
akkerranden zorgen 
voor 25% tot 65% 
bladluisreductie. 
Maar boeren vinden 
dit niet genoeg. Om 
een oplossing te 
vinden, schat Dicke 
dat er zeker 10 
miljoen euro nodig is.  
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Dicke vermeldde ook dat hij in zijn contacten met de chemische industrie merkt dat daar 
het idee heeft postgevat dat de chemische bestrijding zijn einde nadert, en dat men naar 
alternatieve mogelijkheden moet gaan zoeken. De boer spreekt de vrees uit dat die 
industrie de biologische oplossingen in handen krijgt en er grof geld voor zal vragen. 
 

 
Mark Shepard: 'De natuur werkt' 
 

 
 
Mark Shepard is een Amerikaanse boer die sinds 1995 de New Forest Farm runt in 
Wisconsin. Hier brengt hij een vorm van permacultuur commercieel in de praktijk op 41 
hectare. Zijn bedrijfsvoering wijkt in alle opzichten af van wat gangbaar is: zo zet hij 
allerlei soorten bomen en meerjarige gewassen in die voedsel voortbrengen, inclusief 
paddenstoelen. Dit wisselt hij af met eenjarige gewassen en kleine aantallen koeien, 
varkens, kalkoenen, schapen en kippen. 'Ik gebruik dieren als managers van het 
systeem.' Hij verplaatst de dieren regelmatig, net als de bekende boer Joel Salatin van de 
Polyface Farm die in 2014 bij 'It's the food, my friend!' gastspreker was. Snoeien doet 
Shepard niet. In plaats daarvan plant hij een variëteit aan bomen en struiken aan, en 
selecteert de gewassen die zichzelf in stand houden en productief zijn. Wel snijdt hij 
jaarlijks de wortels door van bomen aan de rand van stroken met eenjarige gewassen.  
 
Ontsnappen aan jeugd 
Shepard werd gemotiveerd door zijn jeugd. Hij groeide op in stedelijk industrieel 
braakland, waar de rivier elke dag een andere kleur had door de afvalstromen van de 
lokale industrie. Het deed hem besluiten om goed zijn best te doen op school, en te 
ontsnappen aan zijn omgeving. Na zijn studie bosecologie trok hij naar Alaska en 
woonde een tijdje in een hut op 450 kilometer van de dichtstbijzijnde stad.  

http://www.clm.nl/nieuws/debatseries/debatserie-2014/debat-6
http://www.clm.nl/nieuws/debatseries/debatserie-2014/debat-6
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Permacultuur 
De rijkdom van de onbezoedelde natuur maakte grote indruk op Shepard, en hij stelde 
zichzelf de vraag hoe hij zich kon voeden en tegelijk de schoonheid van de natuur in 
stand houden. 'Want dit is de mooiste planeet die ik ken.' Hier las hij het klassieke boek 
Tree crops - A permanent agriculture van J. Russell Smith, uit 1929. En het boek 
Permaculture van Bill Mollison, uit 1988. Zo kwam hij tot de conclusie dat het waanzin is 
om landbouw te baseren op monoculturen  van eenjarige gewassen; de derde dimensie, 
zo nuttig om nutriënten en zonlicht in te vangen, wordt daarmee uitgeschakeld. 
Bovendien is het land de helft van het jaar kaal en staat het bloot aan erosie en 
verwering. Zulke landbouw maakt volgens hem geen slim gebruik van de 
productiecapaciteit van de natuur.  'De natuur werkt', aldus Shepard. 
 
Hoe het gaat 
'Ik hoef niet uit te leggen hoe slecht het gaat op deze planeet', zei Shepard, maar hij deed 
het toch. Als eye opener meldde hij dat ongeveer 50% van alle mensen op aarde geen 
deel uitmaakt van wat wij 'de economie' noemen; dit zijn de zelfvoorzienende kleine 
boeren die zichzelf proberen te voeden van de natuur of kleinschalige landbouw. 
Shepard stipte verschillende problemen aan: het klimaat, het verloren gaan van 
landbouwgrond, de afname van voedselkwaliteit (o.a. door stijgende CO2-niveaus), de 
rampzalige ontwikkeling van de zoetwatervoorraad en de biodiversiteit. 'We moeten dit 
oplossen, het gaat allemaal om voedsel.' 
 
Het dominante plantaardige systeem versterken 
Shepard concludeerde dat je productie in een ecosysteem kunt vergroten en tegelijk het 
systeem gezond kunt houden, door de oorspronkelijke dominante plantenfamilie te 
versterken, en daar eetbare varianten van te telen. Voor Nederland geldt ongeveer 
hetzelfde systeem als voor Wisconsin: een dominant systeem met eiken, beuken en 
kastanjes: 'een eikensavanne'. Overeenkomst: deze bomen hebben allemaal zaden of 
noten. Vervolgens kan je er appels, kersen, pruimen, hazelnoot, walnoten, moerbeien, 
frambozen, bramen en krentenboompje bij zetten, enzovoort.  
 
Afwisselen met eenjarige gewassen 
Tussen de bomen en vaste planten in teelt Shepard ook eenjarige gewassen in stroken, 
zogeheten alley crops; zo toont hij een foto van een veldje asperges. In een natuurlijk 
systeem komt volgens Shepard 1% verstoring voor; met zijn akkerbouw probeert hij 
daar bij in de buurt te blijven. Hij teelt daar ook tarwe, rogge, pompoenen, komkommers 
en andere gewassen. Het afvalhout van zijn bomen gebruikt hij om paddenstoelen op te 
kweken zoals de morielje. Op deze manier kun je volgens Shepard een productief bedrijf 
opbouwen en tegelijk geld verdienen vanaf het eerste jaar. Ondertussen ontwikkelt het 
systeem zich; het ene jaar geven de pompoenen de hoogste opbrengst, in een ander jaar 
zijn het de kastanjes of de druiven. Hij teelt ook zonnebloemen, die de brandstof voor 
zijn machines leveren. 
 
Planten in noordelijk klimaat 
In een noordelijker klimaat zoals Alaska zou je je bedrijf kunnen baseren op de 
Koreaanse pijnboom en de Siberische pijnboom. Oogst: pijnboompitten. En dit kan dan 
weer samengaan met beuken, pruim, kersen, krentenboompje, hazelnoot, blauwe bessen, 
frambozen en vossenbessen.  Je hoeft geen speciaal ras te kiezen, aldus Shepard: 'Ik 
plant bijvoorbeeld tien zaailingen en de ene die het goed doet, houd ik. Dat kun je ook 
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doen met appelpitjes uit de appels die je eet. Plant veel bomen, en laat de productieve 
bomen met een goede weerstand staan. Zaaigoed heeft niet duur te zijn.' 
 
Dieren doen het meeste werk 
Shepard baseert zijn veeteelt zoveel mogelijk op de dierenpopulatie van het natuurlijk 
voorkomende ecosysteem. In Europa (ook Nederland) waren de grootste grazers 
mammoeten, naast runderen en andere zoogdieren. Zij zorgen voor een bepaalde mate 
van verstoring in het systeem, die nodig is om de biodiversiteit in stand te houden. Bij 
Shepard vervangt de kettingzaag de olifanten. Daarnaast zet hij andere dieren in: koeien, 
varkens, schapen, kalkoenen, kippen en ganzen. De dieren benutten de voor mensen 
oneetbare productie, en het ecosysteem profiteert van hun aanwezigheid. Shepard 
gebruikt hiertoe verplaatsbare afrasteringen, zoals ook Joel Salatin doet. 'Je moet de 
verschillen tussen de dieren begrijpen. We gebruiken de dieren als managers in het 
systeem, en wij oogsten, oogsten, oogsten. Noten, bessen, vlees.' 
 
Tweedehands vegetariër 
Hoewel Shepard het ecoysteem centraal stelt, schroomt hij niet om ingrepen te doen, 
ook bij dieren. Zijn varkens lopen vrij rond, maar hebben wel een ringetje door de neus 
om te voorkomen dat ze de grond omploegen. Toch is hij gek op zijn varkens: 'De 
varkens zijn mijn favoriete dier. Sommige van de aardigste mensen waar ik mee werk 
zijn varkens.' Hij sympathiseert met vegetariërs wat betreft hun weerzin tegen de 
industriële veeteelt waar koeien worden gemest met graan en soja, want daar zijn 
koeien niet op gebouwd. Maar koeien die gras eten, eet hij wel. Shepard noemt zich een 
'tweedehands vegetariër'. 'Ik eet dieren die planten eten.'  
 
Geen wildernis, maar cultuur 
Het gaat er niet om wildernis te creëren, verduidelijkt Shepard. Hij streeft grote 
biodiversiteit na, maar zijn bomen staan wel in rijen zodat hij ze met grote machines kan 
oogsten. Voor een efficiënte oogst en verwerking zit hij in boerencoöperatie. Toen hij in 
1995 begon, bestond die uit 24 boeren. Ze hadden 300.000 dollar omzet per jaar en 
droomden van 1 miljoen. Nu bestaan ze uit 2000 boeren en hebben tezamen 1 miljard 
omzet. Ook de waterhuishouding vraagt beheer. In Wisconsin komen grote stormen 
voor, waarin enorm veel regen valt. Als hij dat niet opvangt, is het resultaat zware erosie 
van zijn land. Met allerlei vijvers, richels en greppels zorg hij nu dat het water de goede 
richting op loopt en in reservoirs terechtkomt. 
  
Herstellende landbouw 
Shepard begon in Wisconsin 22 jaar geleden op een stuk land waar maïs en soja was 
geteeld, met rode kleiige grond en een laag gehalte organische stof. Hij wist dit gehalte in 
met 2 tot 3% te verhogen. Op deze manier kun je met landbouw het hele 
klimaatprobleem oplossen, aldus Shepard: 'Als we wereldwijd het gehalte organische 
stof in de grond met 1 procentpunt kunnen verhogen, zijn we qua CO2-niveau terug in 
het pre-industriële tijdperk’. Hij verhoogde ook de biodiversiteit, verbeterde het 
watermanagement, en maakte het landschap aantrekkelijker. In 2013 publiceerde hij 
het boek Restoration Agriculture waarin hij zijn aanpak uit de doeken doet. In Nederland 
werd het boek uitgebracht als Herstellende Landbouw. Felix Rottenberg prees het boek 
in de Rode Hoed hartstochtelijk aan. 'Ik heb het al twee keer gelezen.' 
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Verdienmodel zonder subsidie 
Shepard legt in zijn lezing nadruk op een goed verdienmodel. 'Ik kan mijn rekeningen 
betalen, zonder subsidie. Alle andere boeren in mijn omgeving leven van subsidie.' 
Hierin komt hij overeen met Joel Salatin. Beide boeren leggen nadruk op samenwerken 
met het ecosysteem, en het slim inzetten en verplaatsen van dieren. Bij beide zit de 
winstgevendheid in de lage kosten. 'In een goed ontworpen systeem gaan dalende 
productiekosten samen met oplopende opbrengsten', zegt Shepard. Maar verschillen 
zijn er ook, zo benadrukt Shepard na afloop: 'Joel Salatin heeft zijn bedrijf geërfd van zijn 
ouders. Daarnaast laat hij al het werk gratis door vrijwilligers doen en hij woont vlakbij 
kapitaalkrachtig Washington. Ik heb mijn bedrijf zelf moeten kopen in 1995 en ik betaal 
al de mensen die op mijn bedrijf meewerken.' Hij runt het bedrijf in z’n eentje, maar 
huurt in de oogststijd personeel in.  
 
Slechts 39% van de normale kosten 
Op verzoek van de organisatie van het debat heeft Shepard een berekening gemaakt van 
de kosten van zijn bedrijfsmodel, onderdeel kastanjeproductie. Daarin heeft hij een 
vergelijking gemaakt met gangbare kastanjeteelt. Uit zijn berekening  blijkt dat zijn 
aanpak slechts 39% kost van het reguliere systeem. Hij drukt kosten onder meer door 
niet te snoeien, en door zijn vee het gras te laten 'maaien'. Als de bomen jong zijn, doet 
hij wel aan root pruning, waarbij de lange wortels worden ingekort. De inkoopprijs van 
zijn bomen stelt hij op nul: hij koopt namelijk 1000 bomen met kwantumkorting, 
waarvan hij er dan weer 500 verkoopt aan vrienden en mensen in de buurt, die een paar 
bomen in hun achtertuin willen.  
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Nutriënten 
Shepard vertelde dat hij de aanvoer van voedingsstoffen beheerst door de architectuur 
van het systeem te beheersen. In principe komen de nutriënten uit drie bronnen: 
bodemverwering, biologische processen en uit de lucht. Door de architectuur van het 
systeem, d.w.z. de geografie, planten en dieren te managen, kan hij de voedingsstoffen in 
drie dimensies benutten, terwijl de gangbare landbouw feitelijk tweedimensionaal 
werkt. Jaarlijks doet hij metingen aan het mineralengehalte van de bodem, en 
ontbrekende mineralen vult hij aan; kennelijk in de vorm van gesteentemeel of compost, 
gezien zijn biologische certificering. 
 
In de greppels zie je wat werkt 
Shepard hamert er als ecoloog op dat slimme landbouw begint met intensieve 
observatie van het lokale ecosysteem; wat wil er groeien? Bij een farm tour loopt hij 
steevast de slootjes in om te kijken wat er daar spontaan groeit, terwijl de rest van de 
groep de akkers oploopt. Als het om het wereldvoedselprobleem gaat, ziet Shepard in 
hierin minstens een deel van de oplossing. 'We fixeren ons op akkerbouwgrond, dat is 
onterecht. Overal waar planten kunnen groeien, kunnen voedselplanten groeien. Geef 
mij een rotseiland in een meer, dan zal ik je laten zien dat ik daar ook voedsel kan 
produceren.'  
 
Discussie: hoe zit het met de arbeidskosten? 
In de lezing kwam niet ter sprake  of Shepard, net als Joel Salatin, veevoer – en daarmee 
mineralen - aanvoert van externe bronnen. Leen Janmaat, onderzoeker bij het Louis Bolk 
Instituut, vraagt zich na afloop af: 'In zijn presentatie zag ik dure machines rijden. Ik zou 
wel willen weten hoeveel arbeid Shepard nodig heeft om alles te oogsten, en hoeveel dat 
kost. Hoe zorgt hij dat de ongesnoeide bomen zich verhouden tot die machines?'  
Kees van Veluw, promotor van permacultuur vraagt of de neusringen de varkens geen 
pijn doen. Shepard: “dat mag u vinden. Ik denk dat ze zich happy voelen.” 
 
….en met de productie per hectare? 
Een journalist van vakblad Boerderij vraagt of Shepard zijn productie ook in tonnen per 
hectare heeft gemeten. Shepard vertelde dat de universiteit van Illinos onderzoek op zijn 
bedrijf doet naar opbrengsten, maar zelf meet hij zijn succes niet op die manier; hij kijkt 
naar zijn inkomsten en of hij zijn rekeningen kan betalen. In een polycultuur is de 
opbrengst ook lastig per gewas te meten. 
 
 

Praktijkreflectie: 'In Friesland mag je geen bomen planten' 
 
Na Shepard en Dicke worden twee boeren uitgenodigd op het podium om iets te 
vertellen over de praktijk van permacultuur en boslandbouw in Nederland: BD-boer 
Louis Dolmans en de jonge Friese boerin Welmoed Deinum. Zij laten zien hoeveel er 
mogelijk is en hoe belemmerend de op gangbare landbouw gestoelde regelgeving is. 
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Louis Dolmans: 'Er is 250.000 km heg in Nederland verdwenen' 
Louis Dolmans van Doornik 
Natuurakkers doet aan biodynamische 
graanproductie, maar eigenlijk is hij 
gaan boeren omdat hij als vogelaar 
landschap voor zijn geliefde dieren 
wilde creëren. Zijn specialiteit: 
natuurlijke heggen en hagen. Dolmans 
vertelt dat er in de jaren '60 nog 
250.000 km heg in Nederland was. Dat 
is nu grotendeels verdwenen, en 
daardoor zijn ook veel vlinders en 
vogels verdwenen. Hij is weer zelf 
heggen gaan maken en heeft de oude 
kunst van het heggen vlechten opgepakt.  
Van 0 naar 12 soorten op de Rode Lijst 
Inmiddels heeft hij 6 km heg aangelegd rond zijn akkers. In die heggen zitten nu veel 
insecten en vogels. Ook heeft hij de akkerranden ingezaaid met bloemen en kruiden. Zijn 
aanpak heeft het landschap en de biodiversiteit erg verrijkt. De grond die hij nu bebouwt 
was vroeger vlak gebied zonder bomen of struiken, en er altijd was gewerkt met veel 
herbiciden, pesticiden en gecoate zaden. Nu, na 6 jaar, komen er weer 60 soorten 
broedvogels voor, inclusief 12 soorten die op de Rode Lijst staan. [Met deze mededeling 
oogst hij applaus.] 
 
Het begint aan te slaan 
Toen hij begon met zijn aanpak, kwamen veel gangbare boeren uit de buurt kijken wat 
Dolmans deed en concludeerden: 'Die man is gek'. Maar sinds kort is er een 
overbuurman die het ook wil gaan doen, vertelt Dolmans. 'Hij vind het leuker bij zijn 
vrouw op de zorgboerderij en bij mij op het veld dan in zijn eigen bedrijf.' 
 
Belemmeringen 
De grootste belemmering is volgens Dolmans de overheid. De regels zijn vaak gebaseerd 
op wat er in het verleden is gebeurd, en maken daardoor een vernieuwende en 
duurzamere manier van landbouw bedrijven moeilijk. Dolman betoogt dat de regels van 
het natuurlijk systeem leidend moeten worden, en niet de regels van het bureaucratisch 
systeem. Gelukkig begint er bij Staatsbosbeheer nu enig begrip te ontstaan voor het idee 
van een 'voedselbos'. 
 
Welmoed Deinum: 'In Friesland heerst raaigrasterreur' 

Welmoed Deinum volgt de opleiding 'Health and Food' 
op de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en 
werkt op de biologische melkveehouderij van haar 
ouders, met 80 koeien. Ze maakt meteen duidelijk hoe 
beperkend de op conventionele leest gestoelde 
regelgeving is voor een biodiverse aanpak: 'In Friesland 
mag je geen heggen en bomen planten. Er heerst een 
raaigrasterreur. Het gaat op onze boerderij slecht met de 
weidevogels. We proberen er wel wat aan te doen, maar 
de vos gooit roet in eten.' 
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Shepard vindt het verbijsterend: 'Het oorspronkelijke ecosysteem stond hier ooit vol 
met bomen en struiken. Dat is wat er wil groeien.' 
 

 
 
Onderwijs in monocultuur 
Volgens Deinum gaapt er een grote kloof tussen wat Shepard doet en wat in Leeuwarden 
op de landbouwschool wordt onderwezen. 'Bij ons wordt nog monocultuur onderwezen. 
Als Shepard zijn verhaal bij ons op school zou houden, verwacht ik veel ongeloof bij 
studenten en docenten. We zijn in Friesland zo geprogrammeerd dat het grasland een 
biljartlaken moeten zijn - precies het tegenovergestelde van wat Shepard doet.' 
Niet ter sprake komt dat de weidevogels ook zouden verdwijnen als er wel struiken of 
bomen zouden mogen worden aangeplant. 
 
 

Einddiscussie: 'Weerstand is de essentie' 
In de einddiscussie vertelde Louis Dongels wat hij heeft geleerd van Mark Shepard toen 
deze bij hem op bezoek was. 'Als je Mark zoekt, zit hij altijd ergens in de greppels te 
speuren. Ik heb van hem geleerd om mijn hoofd leeg te maken en echt mijn zintuigen te 
gebruiken, te kijken wat er is. Ik ben al mijn hele leven vogelliefhebber, maar toch heb ik 
door Mark beter naar vogels leren kijken.' 
 
Weerstand van planten is de sleutel tot het verhaal 
Marcel Dicke: 'De essentie van Marks verhaal is voor mij de natuurlijke weerstand van 
planten tegen plagen en ziekten. Wij gebruiken in onze landbouw jaarplanten. Die 
kunnen alleen groeien als ze zich niet verdedigen. Vaste planten kunnen zichzelf veel 
beter verdedigen. Het is daarom heel logisch om ze op te nemen in de landbouw. We 
moeten dan wel heel andere keuzes gaan maken.'  
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Mark Shepard vult aan: 'Ik heb ook gelezen dat planten die een actief immuunsysteem 
hebben, meer nutriënten bevatten en gezonder zijn.' 
De moderator vraagt Dicke of studenten van hem onderzoek zouden kunnen doen op 
Shepard’s bedrijf. Antwoord: ja, dat kan! Shepard: “graag, maar onze regering wil geen 
buitenlandse onderzoekers meer. “ Dicke: “dan doen we toch alsof we toerist zijn?”    
 
Regelgeving moet veranderen 
in zijn slotwoord benadrukt Mark Shepard dat rotting en verval nodig is om houtachtige 
planten voedingsstoffen te kunnen geven. Daarom moet je op een boslandbouwbedrijf 
niet alleen bomen kunnen planten, maar ook kunnen omhakken. Er zijn nu echter vaak 
regels die dit onmogelijk maken. 'Ik vraag niet om out of the box te gaan denken', 
benadrukt Shepard, want er is geen 'box! Er is alleen maar de natuur. We moeten de 
toekomst in die natuur vormgeven.'  
 
Verslag: Alexis de Roode (met foto’s van Michiel Wijnbergh) 
 
 
Het volgende debat in de serie It's the food, my friend! vindt plaats op dinsdag 11 april in 
de Rode Hoed in Amsterdam. Thema: Positive Health - naar een gezonder voedselaanbod.  
 
Voor meer informatie: www.rodehoed.nl/foodfriend 
 
Organisatie:  

• Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor landbouw en Milieu 
• Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds 
• Felix Rottenberg  

In samenwerking met de Rode Hoed. 
 
 


