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Jasper zoekt naar Groningse
‘pioniers en dwarsliggers’
De landbouw staat voor grote veranderingen. In Groningen zoekt Jasper Tiemens naar voorgangers van de nieuwe
landbouw, die meer rekening houden met de natuur.
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O

nderzoekend komt de bemodderde beer van diervriendelijke varkenshouder Edwin Spa in Uithuizermeeden aangewaggeld. Dik vierhonderd kilo schoon aan de haak.
Nieuwsgierig polst hij de toeschouwers. Wanneer varkensboer en
marktkoopman Spa hem wat bananen toewerpt, verliest het dier snel
zijn belangstelling en knort hij zich
een weg naar het rijpe fruit.
Jasper Tiemens kijkt goedkeurend
toe. ,,Ik weet niet zo veel van varkens. Maar dit dier ziet er wel heel tevreden uit.’’
,,Zeker. Er zijn twaalf miljoen varkens in Nederland. Die van mij zijn
mazzelaars’’, zegt Spa.
Tiemens, die in maart begon als
projectleider natuur en landbouw
bij de Natuur en Milieufederatie
Groningen, trapt zich een week lang
een weg door de provincie. Dit doet
hij om bij zoveel mogelijk ‘duurzame’ boeren en ondernemers te kijken die rekening houden met de natuur. Hij hoopt op nieuwe informatie en inspiratie. ,,Ik zoek pioniers en
dwarsliggers.’’
,,Wat vinden ze ervan dat er steeds
minder weide- en akkervogels op
hun velden zitten? Hoe denken ze
dat de landbouw in Groningen eruit
ziet over vijftig jaar? Welke boodschap hebben ze voor consumenten

Jasper Tiemans en Edwin Spa van Waddenvarkens.
waar ze voedsel voor produceren?’’
De provincie is inmiddels om en
heeft het concept van natuurinclusieve landbouw ook omarmd. Bij die
vorm van boeren maken agrariërs
gebruik van natuurlijke processen
en is de biodiversiteit onderdeel van
de bedrijfsvoering. Er komt geld
voor onderzoek en voor projecten.
Het is nog een vage term, erkent Tiemens. ,,Maar het kan het begin worden van een noodzakelijke vernieuwingsslag in de landbouw.’’
,,Ik kan me wel iets voorstellen bij
die roep om verandering,’’ zegt Spa
later aan de keukentafel. Volgens
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hem groeit de groep consumenten
die bewust kiest voor natuurlijk geproduceerd voedsel. Hij verkoopt
zijn vleespakketten inmiddels in het
hele land. ,,,Bij elk gifschandaal krijg
ik er nieuwe klanten bij.’’
Aan de andere kant is er de harde
realiteit. Veel boeren blijven opschalen en raken verder in de schulden.
Geen wonder wanneer je bedenkt
dat een hectare landbouwgrond in
Noord-Groningen
tegenwoordig
zo’n 80.000 euro kost.
Tiemens houdt hoop op verandering. ,,Boeren willen uiteindelijk een
mooi bedrijf runnen.’’

