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Meer beroep
doen op
collectieve
wijsheid
Ira von Harras

‘Ooit las ik ergens een
motto dat ik op dat
moment voor mijn leven
lang geadopteerd heb:
‘earth is what we all
have in common’. Mens,
dier, boom, plant, organismen en elementen, we
zijn allemaal onderdeel
van het ecosysteem
aarde. Ergens onderdeel
van zijn betekent wat mij
betreft samenwerken en
samenleven’
Alles binnen het systeem komt tot zijn
recht en mag en kan gebruik maken
van alles wat de aarde te bieden heeft,
zonder dat de balans verstoord wordt.
Het betekent dus niet dat je alles naar
je hand mag zetten, ongebreideld mag
nemen zonder terug te geven.
De aarde staat niet in dienst van ons.
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Een deel van de samenleving is de mening
toebedeeld dat natuur belangrijk is,
maar wel om de mens te dienen.

Antropoceen

Ondertussen zijn we beland in het
Antropoceen. Dit is het geologisch tijdperk
waarin de mens de meest invloedrijke
factor is in de veranderingen van de
atmosfeer, de biosfeer en natuurlijke
systemen. We beïnvloeden niet alleen het
klimaat, maar ook de geochemische cycli
van de planeet, de vermindering van
sediment en de zuurtegraad van oceanen.
De oppervlakte natuur neemt drastisch
af door landbouw en verstedelijking,
waardoor biodiversiteit zo ernstig
wordt aangetast dat we het inmiddels
over massa-extinctie hebben.

Colofon
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Het wantij is ‘de draaiing of stilstand in het water, waar vloedstromen elkaar ontmoeten.’
Wantij is een uitgave van ZMf. Het blad wordt naar de leden van ZMf verstuurd. Bijdragen
kunnen in overleg met de eindredacteur worden ingediend. Auteurs zijn verantwoordelijk
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‘De aarde staat niet
in dienst van ons’
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Resultaten van wetenschappelijk
onderzoek openen steeds meer onze
ogen en we raken ervan doordrongen
dat wij ook degenen zijn die onze
verantwoordelijkheid moeten nemen.

Open gesprek

Echte dialoog is dus nodig. Over wat
wij moeten doen en moeten laten om dit
tij te keren. Niet vanuit overtuigingskracht,
niet radicaliserend of polariserend, maar
in een open gesprek. Natuur en kunst
zijn een ingang tot een rechtvaardige
en duurzame wereld. Creativiteit en
verbeeldingen creëren ruimte om op
een andere manier te gaan kijken.
Buiten onze vaste structuren en patronen
om. En dat lijkt nodig om de klimaatontwrichting tegen te gaan.

Collectieve wijsheid

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat
we meer beroep moeten doen op de
collectieve wijsheid. Ik denk dat die verder
gaat dan de formele en vaak afvinkbare
burgerparticipatie. We zouden meer vrije

ruimte moeten creëren om de ‘wisdom of
the crowd’ ten volle te kunnen benutten.
Door gesprekken tussen mensen van
verschillende generaties, door te luisteren
naar de oorspronkelijke bewoners van
gebieden die de omgeving goed kennen,
naar mensen die leven vanuit de leermeester natuur. Maar ook praten met
experts op het gebied van innovaties
of juist de vakman/vrouw. Diversiteit in
de dialooggroep dus.
Dit klinkt eenvoudig, maar hiervoor
moeten we eerst heel veel loslaten.
Ons ego en zelfbelang. Er is een andere
houding nodig. Een open houding.
Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en
niet oordelend van aard, waarbij het
maatschappelijk belang voorop staat
in plaats van het individuele gewin.
Om onze omgeving leefbaar te houden
zouden we niet-menselijke entiteiten
een daadwekelijke stem kunnen geven.
Er zijn voorbeelden te noemen uit
andere werelddelen waarbij niet-

menselijke entiteiten een juridische
status toegekend hebben gekregen.

Westerschelde

In onze regio zou dat bijvoorbeeld de
Westerschelde kunnen zijn. Dit is een
van de belangrijkste estuaria van de
Zuidwestelijke Delta. De Westerschelde
wordt zwaar belast met scheepvaart,
verdieping op verdieping om nog grotere
schepen door te kunnen laten, industrie,
kerncentrale, lozingen van PFAS, visserij.
Alle factoren maken gebruik van dit water
of doen er afbreuk aan. Ondertussen
neemt dus het leefgebied en foerageergebied voor veel diersoorten af en holt
de biodiversiteit achteruit. Als de Westerschelde zelf een serieuze speler zou zijn in
het dynamische veld, is er meer recht voor
de niet-vertegenwoordigde nietmenselijke entiteiten.

De Noordzee en het
leven in de zee is van
zichzelf

Ira von Harras is directeur
van ZMf.

‘In deze Wantij staan veel
verhalen van mensen die
mij aan het denken zetten
en die me inspireren.
Verkennend, soms moedig
in kwetsbaarheid en allen met
de intentie om daadwerkelijk
bij te dragen aan een gezonde
aarde. En dat delen we
met elkaar.’
Ira von Harras. Foto: ZMf.

Samenwerking tussen natuurwetenschap,
sociologie en kunst

In 2018 is in Den Haag door een groep wetenschappers en kunstenaars
‘De Ambassade van de Noordzee’ opgericht. Deze vindt dat de belangen van de
Noordzee niet alleen door de aangrenzende staten zoals Nederland behartigd
kunnen worden. In feite schiet de representatieve democratie tekort, want wie
vertegenwoordigt de planten, dieren en dingen in en rond de zee? ‘Alle dingen
hebben zelfbeschikking.’ De Ambassade wil daar een politieke stem aan geven.
Willem de Weert

Zeeland is als kustprovincie nauw
verbonden met de Noordzee.
Namens de Ambassade van de Noordzee
is hier het projectteam ‘Toekomst van de
Delta’ actief. Dit team bestaat uit Darko
Lagunas (stadssocioloog en etnografisch
onderzoeker), Theun Karelse (kunstenaar)
en Maarten Kleinhans (hoogleraar
rivieren, estuaria en delta’s). Zij zijn bezig
met de eerste fase in het traject van de
Ambassade: ‘Hoe kunnen we het
beste luisteren naar de diverse gemeenschappen in de Delta en hoe kunnen we
in dialoog treden met niet-mensen’.

Ze doen dat via verkenningen en veldwerk
op locatie in de Delta.

Araucaria

Lagunas heeft veldwerk gedaan in
Latijns-Amerika en onderzocht daar
hoe inheemse volkeren in en met het
landschap leven. ‘Een voorbeeld is de
relatie die de inheemse Mapuche
Pewenchebevolking onderhoudt met de
Araucaria araucana, een coniferen soort.
Dit is voor hen niet zomaar een boom.
Het allerbelangrijkste voor hen is dat zij
mét deze bomen leven alsof het een

familielid is, in wetenschapstermen: in
symbiose. Maar dit gaat verder dan de
biologische benadering. Wij westerlingen
zien de wereld in cijfers: meten is weten.
Maar er zijn meerdere vormen van kennen
en weten. De boom in zuidelijk Chili is een
‘spirit’ en een ooggetuige die 1.500 jaar
oud kan worden en dusdanig gewaardeerd
en gerespecteerd wordt.’

Stemmen in de Delta

Voor het Delta project is Lagunas op zoek
naar niet-menselijke stemmen in het
Zeeuws landschap. Dat bracht hem

Opname uit video van Darko Lagunas in gesprek met kunstenaar Marinus van Dijke. Bron: vimeo.com480783637.
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van Utrecht hoe rivieren, estuaria en
delta’s zich gedragen. Dan kom je al gauw
in Zeeland terecht. In het laboratorium
heeft hij een schaalmodel gebouwd van
20 meter lang en 3 meter breed. Aan de
ene kant stroomt rivierwater in, aan de
andere kant de zee. Door de bak te
kantelen kan eb en vloed nagebootst
worden. Zo zie je hoe in de natuur een
estuarium ontstaat.
Met zijn studenten heeft hij bijvoorbeeld
zo de gevolgen van het baggeren voor de
Westerschelde onderzocht. Nu is hij bezig
met de invloed van planten en dieren op
het landschap.

De Metronoom: schaalmodel van getijgeulen. Foto: Universiteit Utrecht.

bijvoorbeeld op het spoor van kunstenaar
Marinus van Dijke uit Burgh-Haamstede.
‘Hij heeft een bijzondere relatie met het
duinlandschap waar hij is geboren,
getogen en bijna iedere dag doorheen
wandelt. Hij belichaamt de kennis die
verbonden is met hoe het landschap
beweegt. Meestal zijn het ingenieurs en
economen die je hoort als het om de
inrichting van het landschap gaat.
Zijn manier van kijken komt niet vaak
ter sprake. Deze kunstenaar belichaamt
een weinig gehoorde stem van de duinen
die het waard is om naar geluisterd
te worden.’

Bruinvissen

Karelse noemt een ander voorbeeld.
‘Zelf kom ik uit Zeeland en heb in
Borssele vijfentwintig jaar lang op enkele
honderden meters van bruinvissen
gewoond. Maar daar ging het nooit over.
Je zag wel eens een dode bruinvis op het
strand van de Kaloot liggen en dat was het
dan. Hoe ervaart de bruinvis de menselijke
aanwezigheid in het landschap? Om daar
meer over te weten te komen zijn we in
gesprek gegaan met Stichting Rugvin.
Ik heb geleerd dat bruinvissen zeer
sensitief zijn. Wat doet bijvoorbeeld het
geluid van windmolens op zee met hen,
wanneer durven ze door de openingen in
de Oosterscheldekering te zwemmen?’

Dominant

‘Allemaal kennis die vergaard wordt en bij
de Ambassade ingebracht kan worden.
Er is nu een eerste inventarisatie gedaan
naar het leven in de onderwaterwereld.
Wij mensen zijn heel dominant en kennen
van veel soorten planten en dieren hun
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Schorren

gedrag niet. Veel van onze natuur zit
opgesloten in reservaten. Maar zeg nu
zelf: leer je de echt mens kennen als je
alleen zijn gedrag in een vluchtelingenkamp onderzoekt? Dat is een heel pijnlijke
en confronterende omgeving die niet
representatief is voor het totale menselijk
gedrag. Dat geldt wellicht ook voor de
dieren en planten in een natuurreservaat.
Gaan ze zich anders gedragen als ze in
vrijheid zijn?’
Theun Karelse (1974), kunstenaar

‘Planten zijn de
belangrijkste
ingenieurs om
Zeeland boven
water te houden’

‘De begroeiing met schorren en de
aanwezigheid van schelpenbanken
bevorderen de sedimentatie en zo de
aangroei van land. Het Zeeuwse landschap
lag drieduizend jaren geleden veel hoger
dan nu. Het slibde van nature op en
planten zorgden ook nog voor veengroei.
Het Land van Saeftinghe, ondergelopen
omdat de dijken doorgestoken werden,
is nu door diezelfde processen het hoogst
gelegen deel van de provincie, op de
duinen na dan. Dat lijkt wonderlijk maar
komt omdat het buitendijks ligt en daar
nog steeds opslibbing plaatsvindt.’

Zeemansgraf

‘In feite groeven we ons eigen
zeemansgraf door de opslibbing stop

te zetten met de bedijking. Daar komt
de bodemdaling bijvoorbeeld door de
veenwinning vroeger nog eens bovenop.
Zeeland is in een badkuip veranderd waarvan de randen steeds hoger gemaakt
moeten worden om niet te overstromen.
Dat kun je op termijn door de klimaatverslechtering en de daaraan gerelateerde
zeespiegelstijging niet volhouden.’
Kleinhans pleit ervoor om ‘naar de planten
te luisteren’ en deze de kans te geven
hun natuurlijke werk dat de sedimentatie
bevordert, opnieuw te laten doen.
‘De huidige stroken schor voor de dijken
zijn te smal om de planten dit nuttige werk
te laten uitvoeren. Planten zijn de
belangrijkste ingenieurs om Zeeland
boven water te houden. Daar moet de
ruimte voor gevonden worden.’

Alleen een gezamenlijke
toekomst

‘Er bestaat niet zoiets als een uitsluitend
menselijke toekomst. Er is alleen een
gezamenlijke toekomst, waarbij wij
mensen weer deel worden zoals schrijver
Paul Kingsnorth zegt van ‘Het Grote
Gesprek’ met het leven op planeet
Aarde. We hebben daarin allerlei vormen
van observeren, luisteren en veldwerk
nodig. En diversiteit in het debat.
Op zijn minst betekent dat in ons
geval interdisciplinair werken en
luisteren naar niet-menselijke actoren.
Daar komen natuurwetenschappen,
sociologie en kunst samen.’

ZMf wil natuurlijke
klimaatbuffers
‘Als Zeeland slim is, neemt ze nu
maatregelen, zodat we de gevolgen van
klimaatverandering verminderen of
zelfs voorkomen. ZMf wil daarom volop
aandacht vragen voor de urgentie van
klimaatadaptatie en zet actief in op het
ontwikkelen van natuurlijke
klimaatbuffers. Dit zijn gebieden die
van belang zijn voor o.a. de
kustbescherming en de waterhuishouding en waarin natuurlijke
processen optimaal worden ingezet.
De natuur krijgt er de ruimte. Als we
haar op de juiste manier voor ons laten
werken, kan ze de krachtige bouwer en
beschermer zijn die we zo hard nodig
hebben! Onze Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers hebben veel kennis
van natuurlijke klimaatbuffers en
kunnen adviseren over de concrete
aanpak ervan. Meer weten? Kijk
op zmf.nl/project/klimaatadaptatie-ennatuurlijke-klimaatbuffers.’

Voor meer informatie:

•	www.ambassadevandenoordzee.nl/
projecten/toekomst-van-de-delta
•	zmf.nl/project/klimaatadaptatie-ennatuurlijke-klimaatbuffers
•	https://www.youtube.com/
watch?v=bF1gJQWQ0EE
•	Bruno Latour. Het parlement van de
dingen, 192 blz. Uitgeverij Boom, 2020.

Willem de Weert is
eindredacteur van Wantij.

Zelfstandig rechtspersoon

Kleinhans vult aan: ‘In sommige landen
zijn de woongebieden van inheemse
volkeren, zoals riviervalleien, als
zelfstandig rechtspersoon aangemerkt.
Dat zou je ook met bijvoorbeeld de zee
kunnen doen. Het idee is dat jij als mens
zorg draagt voor de rivier omdat die
jou ook iets geeft, bijvoorbeeld schoon
water, voedsel en vruchtbare grond.
Zo’n onderlinge afhankelijkheid is de
basisgedachte zoals verwoord door de
filosoof en socioloog Bruno Latour.’

Darko Lagunas (1987), stadssocioloog
en etnografisch onderzoeker

Model

Kleinhans onderzoekt op de Universiteit

Maarten Kleinhans (1972), hoogleraar rivieren,
estuaria en delta’s

Bruinvis voor de kust van Zierikzee. Foto: Frank Zanderink. Stichting Rugvin.
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Is zeewier het
voedsel van
de toekomst?
Er zijn aanwijzingen dat zeewier 12.000 jaar voor Christus al gegeten werd door
kustbewoners in Chili. In latere tijden bakten bewoners aan zee hun broden
met zeewier, gaven het als voer aan hun vee, als meststof aan hun gewassen
en als hoestdrank aan hun kinderen. Zeewier krijgt in Nederland nu steeds
meer aandacht. Zeewier is naast voedsel ook een bron voor meststoffen,
cosmetica, veevoer, medicijnen, grondstof voor textiel en bio-plastics en kent
vele industriële toepassingen. Maar wat vindt de zee ervan als we zoveel
zeewier willen gaan oogsten?

Een rijk begroeide kust remt ook nog eens
de golfenergie en draagt daarmee bij aan
de veiligheid van het achterliggende land.

8
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voedsel ook ons medicijn kan zijn.
Voorlopig gewoon opeten die wieren dus.

Wildoogst

Guido Krijger

Zeewier heeft een enorm belangrijke
functie binnen het ecosysteem.
Het produceert, samen met de microalgen,
60% van onze beschikbare zuurstof (O2)
op aarde en slaat koolzuurgas (CO2) op.
De zeewierwouden vormen een belangrijke kraamkamer voor vissen en zuiveren
de zee. Zeewier haalt namelijk ammonium,
nitraat en fosfaat uit het water.

Ongeveer 46% van
de biomassa in zee
bestaat uit wild
zeewier

Voeding als medicijn

Ons voedsel wordt steeds armer aan
vitaminen en mineralen. Naast een
gezonde en duurzame landbouw kan
zeewier ook bijdragen aan dit tekort te
verminderen. Wieren zijn namelijk een
rijke bron van mineralen, sporenelementen, vitaminen, proteïnen, koolhydraten en
bioactieve bestanddelen. Nu steeds meer
mensen geen of minder vlees en vis eten,
mag je best stellen dat zeewier veelbelovend is. Geroemd wordt hun eiwitgehalte
maar de voedingsvezels zijn misschien wel

belangrijker. We hebben er een tekort aan,
terwijl vezels juist van belang zijn voor ons
immuunsysteem en bij het tegengaan van
onze welvaartziektes. Zeewieren zijn echte
immuunboosters, zitten vol antioxidanten,
zijn bloeddrukverlagend, stabiliseren de
bloedsuikerspiegel en zijn goed voor harten bloedvaten. Sinds de jaren ‘90 is er veel
onderzoek gaande naar de geneeskracht
van zeewier. Maar het daadwerkelijk
gebruik in geneesmiddelen is nog beperkt.
We moeten dus nog even tegen het oude
idee van Hippocrates aanleunen dat ons

Het oogsten uit het wild gebeurt al sinds
de mens zeewier gebruikt. In Zeeland is
het verboden om zeewier te snijden.
Door de Provincie Zeeland zijn er enkele
vergunningen verleend aan ondernemers
om onder bepaalde voorwaarden en
richtlijnen zeewier in het wild te snijden.
Ongeveer 46% van de biomassa in zee
bestaat uit wild zeewier. Als de mens zich
deze massa toe zou eigenen, dan zou
onze impact op het ecosysteem van de
zee onherstelbaar groot zijn. Grootschalige
wildoogst is uiteraard niet duurzaam en
kleinschalige wildoogst alleen als dit de
habitat niet verstoort of uit evenwicht
brengt. Die laatste zou zelfs kunnen

bijdragen aan dit evenwicht. Bijvoorbeeld
door het oogsten van invasieve soorten
of soorten die er in overdaad zijn (bijvoorbeeld zeesla). Zo kunnen wij onze invloed
als mens op een positieve manier
aanwenden.

Zeewierkweek

De beroepssector van zeewierkwekers
staat nog in de kinderschoenen.
Kwekers zijn nog sterk afhankelijk van
de wetenschap met betrekking tot het
uitgangsmateriaal (de zeewierbaby’s)
en andere fundamentele kennis zoals
de invloed van aquacultuur op het mariene
ecosysteem. Uit wetenschappelijke studies
is gebleken dat grootschalige kweek een
te grote belasting kan zijn voor het
ecosysteem. Immers de benodigde
voedingstoffen voor de groei van zeewier
liggen aan de basis van de voedselpiramide
in zee. Als we zeewier op grotere schaal
willen inzetten, lopen we ook het gevaar
dat zeewierkweek een industrie wordt.
Denk aan meer infrastructuur in en om
het kweekgebied, meer ophangsystemen
(plastics) in het water, meer technologische verwerking zoals eiwit ontsluiting
en onderwatercombines om het oogstwerk te doen. Daarentegen zijn er
kansen voor kleinschalige kwekers

In Nederland is het verboden om zonder vergunning zeewier te oogsten.
WildWier heeft sinds 2015 vergunning van de Provincie Zeeland. Foto: Scherp Fotografie.

om bij te dragen aan nieuwe habitats
die een toename van biodiversiteit tot
gevolg hebben.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid is een goed idee.
De wereld is immers groots door zijn
veelheid en diversiteit aan kleinschaligheden. Het vormt een voorwaarde voor
duurzame, veerkrachtige en holistische
organisaties. Voordeel is ook dat bij
kleinschaligheid de balans makkelijker
te herstellen is als we uit het lood gaan
met onze menselijke activiteiten. De zee
is namelijk een kwetsbaar ecosysteem
en is snel uit haar evenwicht. Willen
we dat evenwicht niet te veel verstoren,
dan dienen we kleine stappen te nemen
in zee. En bij deze stappen goed op te
letten of we de juiste vragen blijven
stellen. Want we zouden er zomaar
achter kunnen komen dat, willen we in de
toekomst zeewier kunnen eten, we er juist
voor moeten zorgen dat onze zeeën en
oceanen gezond en veerkrachtig blijven.
Dus als wij zeewier willen eten dan moet
er niemand minder dan de zee zelf een
toekomst hebben.
Guido krijger is lid van de
Wantijredactie.
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Zeeland is onder
water net zo mooi
als boven water

Viltwierlandschap. Foto: Ellen Schoenmakers.

Onbekend maakt onbemind

Helft Zeeuwse natuur ligt
onder water
De provincie Zeeland heeft een oppervlakte van
bijna 3.000 km2, waarvan bijna de helft uit water
bestaat. De Zeeuwse onderwaterwereld is een
verborgen landschap met een enorme biodiversiteit
die weinig mensen zien. Sportduiker en zeefanaat
Freek Titselaar uit Zierikzee geniet er telkens
weer van als hij zich onder water begeeft.
Willem de Weert

Het gebrek aan kennis van en zorg over
de schitterende onderwaterwereld was
hem en vele anderen een doorn in het
oog. In 2009 stond Titselaar aan de
wieg van Stichting de Oosterschelde die
als blauwe club werd opgericht.
‘Onbekend maakt onbemind. We zijn
onafhankelijk en geven iedereen die van
het grote blauw houdt, watersporters,
sportvissers, natuurliefhebbers en duikers
een stem, maar op de eerste plaats de
natuur onder water zelf.’

10
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Staalslakken, asfalt en beton

Aanleiding voor de oprichting was in 2009
het ongelukkige plan van Rijkswaterstaat
om de vooroevers van de Oosterschelde
te verstevigen door onder de waterlijn
staalslakken te storten. ‘Daar kunnen
zware metalen en andere schadelijke
stoffen in zitten die het water verontreinigen en worden opgenomen door allerlei
zeeorganismen. Daar was weinig over
bekend en het was niet goed onderzocht.
We hebben tot de Raad van State

gestreden voor het gebruik van natuurvriendelijker materiaal en natuurherstel
na het storten van het spul.’ Ook kwam
de stichting in het geweer tegen de
vervanging van de natuurstenen dijkbekleding door asfalt en beton. ‘Daardoor gaat
een enorme hoeveel soorten planten zoals
wieren en korstmossen verloren.
Geen misverstand: de veiligheid van de
dijken staat ook bij ons voorop. Het is
meestal gebrek aan kennis van de
onderwaterwereld en verkeerde zuinigheid. Ik zeg wel eens: als zeedieren zouden
kunnen vliegen zouden ze net zo goed
beschermd worden als vogels. Als je zulke
ingrepen in de natuur op het land doet,
moet er eerst een inventarisatie gedaan
worden van de aanwezige flora en fauna
en een nulmeting. Vervolgens moeten er
maatregelen genomen worden om
eventueel verlies aan biodiversiteit te
compenseren: dit plantje en dat vogeltje
terug. Onder water telt dat blijkbaar niet,
ook niet in een Nationaal Park wat de
Oosterschelde toch is. Gelukkig is er de
laatste jaren, mede door toedoen van
onze stichting en andere liefhebbers van
de onderwaterwereld, veel verbeterd.’

Zeepaard in Oosterschelde. Foto: Peter Verhoog.

Vernietigd

‘De Raad van State heeft in 2013 door
de Provincie Zeeland verleende
vergunningen voor het storten van
staalslakken in de Oosterschelde
vernietigd. De rechter vond weliswaar
dat staalslakken gebruikt mochten
worden maar stelde dat er beter
onderzoek naar de oorspronkelijke
natuurwaarden had moeten plaatsvinden
in het Natura 2000-gebied. Daarnaast
moest er herstel plaatsvinden, zodat de
biodiversiteit weer terugkeert na een
bestorting. In dat kader worden er nu
ecoriffen van breuksteen aangelegd
op de bestortingen.’

Helder en schoon

De liefde voor het water heeft Titselaar
niet opgedaan in zijn geboortestreek.
‘Ik ben opgegroeid in Sittard (Limburg)
in de jaren zestig. Van thuis mochten we
niet spelen in de Geleenbeek omdat die
zo vervuild was. Het schuim dreef op
het water. Op onze Zeeuwse vakanties
in Dishoek ontdekte ik hoe helder en
schoon water ook kan zijn. Als kind ben
ik schelpen gaan verzamelen om

vervolgens stapje voor stapje in hun
leefwereld terecht te komen.
We wonen nu in Zierikzee. Mijn vrouw
duikt ook. Onze favoriete duikplek is
onder de Zeelandbrug.’

Verschuiven

‘Elke keer als we onder water gaan is
de wereld daar anders. Ik kan een hele
lijst maken van soorten die verdwenen
zijn en dat is verontrustend, maar ik kan
tegelijkertijd een lange lijst van nieuwe
soorten maken en dat is interessant.
Ik durf te stellen dat de biodiversiteit in
de Oosterschelde niet achteruit gaat,
maar wel enorm aan het verschuiven is.
De ene keer barst het van de brokkelsterren, de andere keer van de waaierkokerwormen. Maar de zeekat, een
inktvis die als hét icoon van de Zeeuwse
onderwaterwereld wordt gezien,
zie je steeds minder. Vorig jaar was
er een babyboom van zeepaardjes.’

exoten en het feit dat de Oosterschelde
een zoute zeearm, zonder zoet rivierwater is geworden. ‘Exoten genoeg in de
Oosterschelde: de Filipijnse tapijtschelp
is links en rechts een concurrent van
onze eigen kokkel geworden. En door
de opwarming komen, net als op het
land, ook in het water zuidelijke soorten
deze kant op.’
‘Ik heb het afgeleerd om voorspellingen
over Moeder Natuur te doen: zij is zeer
wispelturig, zeer veerkrachtig en kan
onverwacht reageren. Ik denk dat ze
moet lachen om de nietigheid van de
mens. Ik hoop dat wij mensen in de
toekomst mét de natuur gaan werken,
in plaats van tegen. ‘Building with
nature’ staat nog in de kinderschoenen.’

Voor meer informatie:

www.stichtingdeoosterschelde.nl

Exoten genoeg

Als oorzaken van de sterk wisselende
biodiversiteit noemt hij klimaatverandering, overbevissing, invasieve

Willem de Weert is
eindredacteur van Wantij.
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Lopende band Glowfarms. Foto: Glowfarms

Glowfarms:
het boeren
van de
toekomst

Tijdens zijn studie aan
de HZ-University raakte
Ben Pieterse geïnteresseerd
in duurzame landbouw.
Het Finding ROOTS
programma -waaraan
ook ZMf deelneemtwakkerde dit nog verder
aan. Dit actieprogramma
voor jongeren gaat over
authentiek leiderschap
en duurzaamheid. Pieterse
verdiepte zich vooral in
alternatieve manieren
om voedsel te produceren,
zonder de enorme impact
die de traditionele
voedselproductie heeft
op de planeet.
Peter Louwerse

‘Ik kwam steeds meer te weten over de
gangbare voedselproductie en de gevolgen
daarvan zoals uitstoot van schadelijke gassen
en verlies aan biodiversiteit,’ vertelt Pieterse.
‘In mijn tweede studiejaar deed ik mee aan het
honours programme, dat is een aanvullend
traject op de bachelorstudie. Ik ben met twee
medestudenten naar de Verenigde Staten
geweest. We hebben farms bezocht en met
deskundigen gesproken. Daar is alternatieve
landbouw en ‘vertical farming’ al tientallen
jaren bekend en op grotere schaal toegepast.’

Symposium

Terug in Nederland organiseerde Pieterse een
symposium. Daar kwamen zo’n honderd
mensen uit de sector op af. Ook werd op zijn
initiatief - samen met anderen - een ‘vertical
farming’ club Nederland opgezet. Dit is een
samenwerkingsverband van diverse betrokken
partijen waarmee de sector als een gezamenlijk
front vertegenwoordigd wordt.

LED lamp

Het basisconcept van verticaal telen is al

12
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tientallen jaren oud. De laatste tijd is het
concept letterlijk opgebloeid door de
LED lamp technologie. Daardoor is het
aanmerkelijk efficiënter geworden.
Pieterse: ‘Ik ben in 2019 afgestudeerd en
had toen al heel wat kennis verzameld
over vertical farming. Ik heb mijn stage bij
Vitro Plus in Burgh-Haamstede gedaan.
Daar worden varens gekweekt in een
gesloten systeem van verticale rekken.
Een spin-off van Vitro Plus is Own Greens,
dat is de voedselproductietak. Ik heb ook
mijn afstudeeronderzoek bij Vitro Plus en
Own Greens gedaan. En ik mocht vanuit
het bedrijf zes weken naar Japan, waar
vertical farming ook op grote schaal
wordt toegepast.’

Eigen bedrijf

Na 2,5 jaar bij Vitro Plus ontstond bij
Pieterse het idee om een eigen bedrijf
te beginnen. Met studievriend Luc de
Vries werden plannen gemaakt om een
vertical farm voor het kweken van voedsel
in de vorm van kruiden en sla te beginnen.
Een dergelijke innovatie vereist een goed
ondernemingsplan. Na veel rekenwerk
bleek het plan rendabel te zijn. Toen in
augustus 2020 de financiering rond was
namen de jonge ondernemers tot april
2021 de tijd om het systeem te ontwerpen
en te bouwen. Daarvoor werden drie
engineers aangetrokken. Tevens is
gebruik gemaakt van externe kennis.
In april ging het bedrijf Glowfarms in
een loods in Hoorn in productie. Tevreden
stelt Pieterse vast dat na ongeveer een
half jaar draaien alles heel goed gaat.
‘We zijn nu in gesprek met een aantal
grote afnemers want we hebben volume
nodig om de sla en kruiden rendabel
te kunnen produceren.’

kweken vereist 95% minder water, 75%
minder land en 0% pesticide,’ vermeldt de
website van Glowfarms niet zonder trots.
‘Met de laagste ecologische voetdruk in het
AGF-schap en een minstens twee keer zo
lange houdbaarheid. Door de schone
manier van werken hoeft het eindproduct
niet gewassen te worden.’

Vraag

‘In principe kunnen we alle bladgewassen
kweken,’ legt Pieterse uit. ‘De vraag is
alleen: hoe rendabel is het? Nu kweken
we drie kruiden; volgend jaar zijn dat
er zeven en twee of drie kleine soorten sla.
Alles wat groen is en snel groeit, is mogelijk.
Op de lange termijn denken we aan vruchten tropische gewassen. Er komt steeds
meer vraag naar deze producten.
Door klimaatverandering en ziektes in
bijvoorbeeld bananenplantages in Amerika
is er grote druk op de productie daar.
Omdat de vraag even hoog blijft, gaan de
prijzen omhoog. Dan wordt het interessant
om het product met een gecontroleerd
systeem te kweken. Met ons systeem
kunnen wij op maat kweken. Bijvoorbeeld
rucola met meer vitamine C, of basilicum
met een andere smaak of kleur of houdbaarheid. Dat is geen magie of hekserij.
Het is een kwestie van de groeiomstandigheden aanpassen. Daar kun je
heel veel mee doen.’

Glowfarms werkt nu hard aan
de plannen voor de bouw van
een nieuwe farm. Die wordt
15 keer zo groot, op een
centrale locatie in Nederland.
Naast het aantrekken van de
investeerders moeten
contracten met grote afnemers
afgesloten worden. Binnenkort
worden de nieuwe plannen
bekend gemaakt.

Deze manier
van kweken
vereist 95%
minder water,
75% minder
land en
0% pesticide
Peter Louwerse is lid
van de Wantij redactie.

Ben Pieterse en Luc de Vries van Glowfarms. Foto: Glowfarms.

Achtbaan

Het bijzondere aan het productieproces
van Glowfarms is een lopende band
van 1,8 meter breed die als een soort
achtbaan vijf meter omhoog en omlaag
gaat met zes bulten. In 24 dagen groeit
een kiemplantje naar een volwassen
eindproduct. Onderweg krijgen de
plantjes licht, water en voeding in het
juiste klimaat. De wortels steken door de
lopende band heen in een substraatblokje,
dat als een soort spons het vocht met de
voeding vasthoudt. Het plantje groeit aan
de andere kant van de lopende band en
krijgt daar LED licht. ‘Deze manier van
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Beloon boeren
voor meer
biodiversiteit

‘Voor elke geleverde prestatie ontvangt
de boer een aantal punten. Zo boeren
belonen gebeurt al op kleine schaal,
met subsidie van de Provincie, in Drenthe
en Noord-Brabant. Vooralsnog gaat de
beloning om maximaal € 2.500,- per
bedrijf. De Rabobank is bezig om de
biodiversiteitsmonitor samen met
WNF verder te ontwikkelen voor de
melkveehouderij. Beloning is bijvoorbeeld
een betere melkprijs en rentekorting
bij de bank. Naast de beloning zou de
boer in de toekomst ook een vorm van
waardering kunnen ontvangen van de
overheid, bijvoorbeeld door vrijstelling
van bepaalde regels.’

‘Nooit meer honger.Maximaal produceren tegen minimale kosten.’
Dat kregen onze boeren mee na de Tweede Wereldoorlog. Het werd een
daverend succes: Nederland werd de tweede agrarische exporteur ter
wereld! De keerzijde was een dramatisch verlies aan biodiversiteit.
Grote belangstelling voor symposium
‘Samen op weg naar een natuurinclusieve
akkerbouw’ op Proefboerderij Rusthoeve
in Colijnsplaat. Foto: ZMf.

Willem de Weert

De overtuiging dat het anders moet
én kan, leeft steeds breder. In ieder
geval bij de honderd deelnemers aan
het symposium ‘Samen op weg naar
een natuurinclusieve akkerbouw’,
dat gehouden werd in Colijnsplaat.
Samen wil zeggen: Zeeuws Agrarisch
Jongeren Kontakt, Proefboerderij
Rusthoeve, Provincie Zeeland, Delphy en
DLV Advies, Het Zeeuws Landschap en
ZMf. Een gemengd gezelschap van
‘boeren, burgers en buitenlui’.

Uitstervingscrisis

‘Om biodiversiteit in stand te houden
is natuurbescherming alleen niet voldoende,’ stelde Natasja Oerlemans
van Wereld Natuur Fonds (WNF).
‘De landbouw heeft de natuur zelf
ook hard nodig: voor een gezond
bodemleven, water, bestuiving
enzovoorts.’ Volgens WNF dringt de
tijd ‘want er is op dit moment sprake
van een uitstervingscrisis. Deze keer
niet veroorzaakt door de inslag van een
meteoor of een ijstijd, maar door de
mensheid zelf. Het voordeel is dat de
mens er zelf wat aan kan doen.
Neem bijvoorbeeld de omschakeling
naar een fossielvrije economie.’

14
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Top Gebieden

Verdienmodel

Hoe zit dat met de landbouw? ‘Beloon en
waardeer de boer niet alleen voor het
produceren van voedsel, maar ook voor
vergroting van de biodiversiteit’, zegt WNF.
‘Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet enkel van de boeren, maar ook
van de overheid, waterschappen, banken,
grondeigenaren en marktpartijen, om een
nieuw verdienmodel te ontwikkelen ten
gunste van de biodiversiteit. Daarvoor is
een monitor gewenst die de versterking
van de biodiversiteit meet op basis
waarvan beloning en waardering kan
plaatsvinden.’ Oerlemans sprak over
de ontwikkeling van ‘Kritische Prestatie
Indicatoren’.

Rekenmodel

Dit was uitgewerkt in een rekenmodel
door Frank Verhoeven van Adviesbureau
Boerenverstand. In zijn schema zitten
diverse indicatoren voor biodiversiteit
zoals de variatie aan gewassen, de
organische stofbalans, het stikstofoverschot, de hoeveelheid gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen, de uitstoot
van broeikasgassen en het percentage
land dat gebruikt wordt voor natuur en
landschapsbeheer.

In Zeeland lopen enkele projecten
om de biodiversiteit in de akkerbouw
te bevorderen. Suzanne van de Straat
van Het Zeeuwse Landschap zei dat haar
organisatie zogenaamde Top Gebieden
wil. Dat zijn akkerbouwgebieden die
direct grenzen aan een natuurgebied en
waarin de biodiversiteit actief door de
boer bevorderd wordt. ‘Denk dan aan
gebieden van minimaal 500 hectare
waarin al een basispopulatie van (akker-)
vogels aanwezig is. Het liefst ziet Het
Zeeuwse Landschap dat in deze gebieden
biologisch of in stroken geboerd wordt.’
Als voorbeeldboeren werden Huub
Remijn en Kees Steendijk genoemd.

Strokenteelt

Huub Remijn is geen biologische boer,
maar pacht grond van Het Zeeuwse
Landschap in Burgh-Haamstede. Als
tegenprestatie legt hij daar akkerranden
en bloemblokken aan, maakt beperkt
gebruik van chemie, gebruikt ruige
stalmest voor bodemverbetering, doet
aan niet-kerende grondbewerking en
houdt ruimte voor overhoeken waarin het
wild kan schuilen. Ook doet Remijn aan
strokenteelt. ‘De gewassen worden in
stroken van 33 meter breed (de reikwijdte
van mijn spuitmachine) naast elkaar
verbouwd. Naast meer biodiversiteit moet
dit minder ziekten en plagen opleveren.’
Remijn is een ‘gewone boer’ zoals hij zelf
zegt. ‘Als het geen economisch rendement
oplevert, vind ik het als ondernemer niet
interessant.’ In elk geval bleek uit een
telling dat op de natuurinclusief bewerkte
percelen meer akkervogels aanwezig zijn
dan in het aangrenzende natuurgebied.

Samenwerking

Biologische boeren zijn in Zeeland dun
gezaaid. Op Noord-Beveland is Kees
Steendijk de enige. Hij teelt er o.a.
biologische aardappelen en uien. Om aan
biologische mest te komen is hij zelf geiten
gaan fokken. Verder heeft hij samenwerking gezocht met Staatsbosbeheer
(SBB). Hij betrekt maaisel en compost uit
hun nabijgelegen natuurgebieden om zo
het verlies aan nutriënten door de oogst
aan te vullen. Theo Bakker (SBB) zegt
samenwerking met de akkerbouw te
zoeken om het natuurinclusief boeren
te stimuleren.
‘We zijn met 50.00 hectare de grootste
verpachter van het land en schakelen
graag boeren in bij het onderhoud
van onze terreinen. Maar de natuurdoelen staan altijd voorop. We bieden
pachtcontracten van twaalf jaar om de
bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Desgevraagd helpen we met het schrijven
van plannen om de biodiversiteit op
de boerderij te vergroten.’

Het symposium in Colijnsplaat
toonde aan dat de boeren er niet
alleen voor staan. Alle partijen
spraken ondersteuning uit en willen
samenwerken om de biodiversiteit op
het platteland terug te winnen.
Dat alleen al is winst.

Voor meer informatie:

https://zmf.Nl/project/naar-eentoekomstbestendige-landbouw-inzeeland-strokenteelt/

De landbouw
heeft de natuur
zelf ook hard nodig

Willem de Weert is
eindredacteur van Wantij.
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De transformatie
van de Zeeuwse
industrie #hoe dan?
Of ik iets voor Wantij wil schrijven over de toekomst van de industrie in Zeeland?
Daar moest ik over nadenken. Wie ben ík om mijn licht te laten schijnen op de
industrie in deze provincie, waar ik pas recent voet aan de grond zette.
Martine Verweij

Assemblage van windturbines in Vlissingen-Oost. Foto: Loes de Jong.

Mijn industriële wortels

Mijn eigen toekomst had ‘industriëler’
kunnen zijn. Als oudste dochter wist ik al
jong dat ik de keus had een grote drukkerij
over te nemen. Een familiebedrijf, met
sterke maatschappelijke betrokkenheid.
Niet alleen omdat zo’n honderdvijftig
gezinnen van het bedrijf afhankelijk
waren, maar ook vanwege de fysieke
locatie. Ooit midden in het dorp. Later op
een industrieterrein. Altijd zichtbaar en
duidelijk onderdeel van de gemeenschap.
Als kind racete ik op papierkarretjes
door het bedrijf, langs steeds grotere
drukpersen waar etiketten afrolden voor
klanten als Heinz en Unilever. Ik genoot
van de geur van drukinkt en van het
uitdelen van kaasblokjes op recepties
van jubilarissen. Later sparde ik met mijn
vader als hij zich zorgen maakte over de
toekomst. Toch koos ik niet het industriële
pad. Vooral omdat ik dan al vroeg
vastgeklonken zou raken aan Mijdrecht,
terwijl ik de wereld nog wilde ontdekken.

16
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Transformeren om maatschappelijk relevant te blijven
Toch was er iets in mij dat het wel had
willen doen: hoe meer de wereld
digitaliseerde, duurzaamheid aan belang
toenam en de grafische industrie
onderdeel werd van een ‘ratrace’, hoe
meer ik me besefte dat de hele grafische
industrie - inclusief ons familiebedrijf radicaal zou moeten transformeren.
Alleen dan zou het maatschappelijk van
betekenis kunnen blijven. Ik voelde een
oprecht verlangen om hieraan bij te
dragen. Misschien dat ik mezelf daarom
innerlijk beloofde om me zó te
ontwikkelen dat ik hier op een dag alsnog
aan zou kunnen bijdragen. En dat is steeds
beter aan het lukken. Onder andere vanuit
mijn rol binnen de Topsector Energie,
waarin ik de industrie uitdaag om te
innoveren op een maatschappelijk
verantwoorde wijze.

Te laat?

Het bedrijf van mijn familie maakte niet

op tijd een ommezwaai. Mijn vader
verkocht het bedrijf een paar jaar geleden,
waarna het vorig jaar failliet ging.
Kort daarvoor had ik nog gesprekken met
hem (in zijn rol als voorzitter van de
branchevereniging) over het belang van
‘warm saneren’, omdat er simpelweg te
veel productiecapaciteit was in de sector.
Niet gek dus dat het bedrijf omviel.
Terwijl er ook grafische bedrijven zijn die
de afgelopen jaren het roer omgooiden en
een unieke, vaak duurzame niche vonden.

Wat zie ik in Zeeland
gebeuren?

Als onafhankelijk procesbegeleider en
vanuit het innovatieprogramma dat ik
leid, mocht ik me de afgelopen twee jaar
een aantal keer bemoeien met ‘Zeeuwse’
industriële vraagstukken. Als je mij
nu vraagt wat er nodig is opdat de
Zeeuwse industrie ook in de toekomst
maatschappelijk relevant blijft, komt een
aantal dingen bij me op.

Wereldmarkten
kwetsbaarder - lokale
relaties belangrijker

Ook in Zeeland is een verschuiving gaande
van een industrie die jarenlang vooral
internationaal relaties legde, met als doel
competitieve en innovatieve producten
en processen, naar een industrie die
steeds meer het belang ziet van goede
relaties dichtbij huis. In praktische zin,
omdat internationale ketens kwetsbaar
blijken door overstromingen, branden en
sociale onrust en omdat een circulaire
bedrijfsvoering nu eenmaal vraagt om het
lokaal sluiten van kringlopen op het
gebied van energie, grondstoffen,
materialen en water.
Maar ook op een dieper niveau groeit het
besef dat de industrie en haar omgeving
van elkaar afhankelijk zijn. De samenleving
vindt iets van de industrie. Jongeren willen
er wel of niet werken. De energieinfrastructuur is wel of niet toegerust voor
elektrificatie van de industrie.

Wederzijdse afhankelijkheid

Het zichtbaar maken en activeren van
die wederzijdse afhankelijkheid is een
enorme kans. Wat is lokaal gewenst?
Dit kunnen lokale actoren – een
(coöperatief) warmtebedrijf, diverse
overheden, netbeheerders, organisaties
als ZMf en Zeeuwind – en burgers samen
vaststellen. Vermoedelijk wil men lokaal
niet alleen grootschalige reductie van
CO2 en PFAS door de industrie, maar ook
een schonere Schelde en kansen voor
jongeren om zich te ontwikkelen.
Als duidelijk is wat lokaal gewenst is, is het
belangrijk om te bepalen wat ‘de wortels’
voor de industrie zijn als ze kunnen
bijdragen aan realisatie van dit wensbeeld.
Denk dan aan versnelde aansluiting op het
elektriciteitsnet, of verkorting van
vergunningenprocedures. In een CO2
aanbesteding waar de industrie op kan
inschrijven, komt dit alles formeel samen.
We zijn vanuit de Topsector Energie net
gestart met een pilot in Zeeland om te
testen of zo’n aanpak werkt.

‘Productie 3M
met PFAS moreel
onhoudbaar’

Waartoe is de industrie op
aarde?

Een tweede, meer fundamentele
beweging die gaande is, vraagt van de
industrie dat zij zich veel sterker bezint
op waartoe ze op aarde is. Waar de komst
van de drukpers nog discussie opleverde
over de maatschappelijke toegevoegde
waarde, is zulks soort moreel beraad lang
taboe geweest. Volgens mij niet langer.
De maatschappelijke toegevoegde waarde
van de industrie is weer onderwerp van
gesprek. En die maatschappelijke
toegevoegde waarde koppelen we niet
meer automatisch aan economische groei.
Getuige de wereldwijde aandacht voor
de noodzaak om welzijn (van al het leven)
centraal te stellen en de economie hier
dienstbaar aan te laten zijn. In plaats
van andersom.

3M

We zijn inmiddels zover dat de basis van
het leven zelf op het spel staat. Dat vraagt
om een industrie met een geweten en
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een maatschappelijk veld dat de industrie
hierop aanspreekt. Want hoe kan een
bedrijf als 3M producten blijven
produceren die PFAS bevatten, als het
weet dat de eigen medewerkers deze
stoffen weer binnenkrijgen in hoge doses,
bij het eten van eieren uit eigen tuin?
Dat is moreel onhoudbaar.

Om een voorbeeld te noemen: we weten
allemaal dat ons huidig voedselsysteem
onhoudbaar is en herstel van biodiversiteit
en ecologische draagkracht cruciaal.
Het is ook evident dat dit vraagt om een
zeer serieuze, tot zo goed als volledige
afname van‘gewasbeschermingsmiddelen’
en gebruik van kunstmest.

Waar 3M zich slecht laat aanspreken,
en het bedrijf nu door de Vlaamse
omgevingsdienst terechtgewezen wordt,
is de windindustrie al een stuk ontvankelijker. Want waarom zou het ‘oké’
zijn dat bladen van windparken voor de
kust bij Borssele, geproduceerd worden
met een materiaalcomposiet dat niet
hergebruikt kan worden? De windindustrie trekt zich dit aan en werkt
inmiddels aan circulaire bladen, misschien
wel met materialen ontwikkeld door de
Zeeuwse vestiging van een bedrijf als
Arkema. Zo logisch, maar lange tijd niet
vanzelfsprekend, en daarmee is dit een
hoopvolle ontwikkeling.

Lukt het ‘ons’ (eenieder die zich hier
zorgen om maakt, in gezamenlijkheid,
misschien wel met hulp van ZMf die ons
bij elkaar brengt) om een bedrijf als Yara
aan te spreken op haar verantwoordelijkheid om binnen niet afzienbare tijd te
stoppen met de productie van kunstmest?
En ondertussen te werken aan een
ecologisch verantwoord productaanbod,
dat bijdraagt aan een gezond voedselsysteem. Niet evident. Maar de tijd is er
meer dan rijp voor. Tijd voor circulaire
groene kunstmest. Totdat we volledig
zonder kunnen.

Yara

Let op: dit moreel kompas activeren
vraagt allereerst erkenning van wat de
industrie maatschappelijk gezien heeft
proberen te bereiken. Anders gebeurt er
wat ook gebeurt als we pubers

De tijd lijkt rijp voor nóg fundamentelere
vragen. Vragen die gaan over het
bestaansrecht van hele industrieën.
Industrieën die een valse belofte bleken.

Aanspreken op een
menselijke manier

aanspreken op hun telefoongedrag,
zonder eerst te vragen of ze een goede
dag hebben gehad en hen te bedanken
dat ze hun jas op de kapstok hebben
gehangen. Bedrijven zijn net mensen.

Kolencentrale Borssele

Dan een laatste punt. Ik zie een groeiende
beweging van mensen die beseft hoe
belangrijk respectvol afscheid nemen is,
om transformatie uit te nodigen.
Zeeland lijkt hier ook eerste stappen in te
maken. Landschapsarchitect Dirk Sijmons
vertelde me twee jaar geleden over zijn
betrokkenheid bij het project ‘Pop down
Melt Up’, van Centrum voor Beeldende
Kunst Zeeland, waarin de sloop van
kolencentrale Borssele werd benut om
een baanbrekend moment te markeren in
de energie- en klimaattransitie.

Respectvol afscheid nemen

Bewust en respectvol afscheid nemen
is in mijn ervaring een van de meest
krachtige manieren om transformatie uit
te nodigen. Helderheid over dat waar we
mee stoppen, creëert een ongelooflijk
aanlokkelijke leegte, een vacuüm zelfs,
dat automatisch vernieuwing uitnodigt.
Probeer het maar eens in gedachten.
Stel je voor dat jouw wijk geselecteerd

is om aardgasvrij te worden. Er is een
afscheidsfeest voor aardgas en het is duidelijk
per wanneer jouw huis op een alternatieve
manier verwarmd moet worden. Ik zie je in
gedachten al langsgaan bij die buurman met
een warmtepomp, en de aannemer bevragen
wanneer hij kan komen isoleren. Zodra we
iets werkelijk loslaten, ontstaat ruimte voor
vernieuwing.

Thermphos

Wat als we in Zeeland meer manieren vinden
om met respect afscheid te nemen van
fossiele, lineaire industriële processen, die de
ecosystemen waar we van afhankelijk zijn,
verder uit balans brengen? Stel je eens voor
wat een ruimte voor vernieuwing er ontstaat.
Het voormalig Thermphos terrein (een
fosforfabriek die de afgelopen jaren
is ontmanteld en gesaneerd) is een mooi
voorbeeld van een open ruimte in het
Sloegebied, waar nu groene, circulaire ideeën
voor ontstaan. Misschien komt er een
waterstoffabriek? Misschien iets anders.
De leegte spreekt tot de verbeelding.

Drie sleutels voor

Martine Verweij is programmaleider
Maatschappelijk-Verantwoord-Innoveren
Topsector Energie.

Drie sleutels voor versnelde
industriële transformatie
1. Lokale relaties bouwen
Laten we de grote en middelgrote Zeeuwse industrie
ondersteunen bij het leggen en versterken van lokale
relaties opdat een circulaire bedrijfsvoering, ingebed
in de lokale omgeving die hier ook van profiteert,
realiteit wordt en geen papieren plan blijft.

2. Moreel kompas activeren
Laten we de industrie erkennen voor wat die voor ons
heeft betekend en vervolgens veel duidelijker aanspreken
op haar morele kompas. Tot op het niveau van vragen
over takken van sport die een valse belofte bleken.
Dat kompas is er echt wel. Maar het vraagt om
verdere activering.

3. Respectvol afscheid nemen
En zeker niet in de laatste plaats, laten we de komende
jaren op allerlei manieren ceremonieel en respectvol
afscheid nemen van lineaire, fossiele industriële
processen. Opdat er in Zeeland zeeën van ruimte
voor vernieuwing ontstaan.

En waterstof dan?

Voor dit artikel ging ik ook fysiek op pad, naar plekken in Zeeland
waar de industrie zichtbaar en voelbaar is. Zo kwam ik dichtbij
Borssele (op het terras van Restaurant Landlust) bij toeval te
spreken met de gebroeders Geleijnse van Bulk Terminal Zeeland,
die liever sneller dan langzaam verduurzamen. Hoopvol vonden
ze de productie van waterstof op Zeeuws grondgebied.
Toch heb ik daar in dit artikel geen aandacht aan geschonken.
Ik zie waterstofproductie ook als kans, in combinatie met energie
van wind op zee dicht bij de Zeeuwse kust. Maar ik zie het ook
een afleidende werking hebben. We zullen onze consumptie
radicaal moeten verminderen en industriële processen moeten
herontwerpen om te kunnen stoppen met fossiele bronnen
en lineaire processen. In de energievraag die overblijft,
kan waterstof een goede rol vervullen.
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Zonnetrein in Landschapspark Groot-Saeftinghe. Foto: Sven Dullaert.
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‘Het wordt dus
interactief en
daarmee een
dynamisch geheel’

Vervolg op Thijs
Kramerlezingen

Zeeuwse
Zichtlijnen:
podcasts
en meetup

Thema Zeeuwse
Zichtlijnen 2021:
biodiversiteit

Peter Louwerse

Bas Borsje en Lindy Huibregtse in het Verdronken land van Zuid-Beveland.
Foto: Rinke Slump.

pandemie. Tijd voor herbezinning.
visie van de deskundigen in de podcasts.
Lindy Huibregtse is
Daaruit ontstond het idee voor Zeeuwse
De deskundigen kunnen antwoorden
projectleider Zeeuwse
Zichtlijnen. Huibregtse legt uit wat dit
en aanvullende informatie geven.’
Zichtlijnen voor ZMf. Ze is inhoudt: ‘We hebben gekozen voor één
thema in de vorm van drie podcasts
Podcast
niet alleen betrokken bij
en een meetup. Het thema is dit jaar
Een podcast heeft een aantal voordelen.
Je kunt ze beluisteren op een tijdstip
deze opzet - als opvolging ‘biodiversiteit’. De podcasts worden
met een tussenperiode van twee weken
dat het jou uitkomt. De podcasts blijven
van de Thijs Kramergepubliceerd. Ongeveer een maand
lange tijd op het internet staan en zijn
later is de meetup. In de podcasts
bereikbaar voor mensen die later
lezingen - maar vooral
komen drie deskundigen aan het
inhaken. In een podcast kun je tijd en
ook bij de uitvoering.
woord die hun visie in vernieuwende
ruimte nemen voor verdieping.
en inspirerende ideeën uiteenzetten.
In de meetup is gelegenheid voor reactie
Zij maakt drie podcasts
Dat gebeurt met een interview op locatie, en interactie. Je kunt elkaar enthousiasen organiseert de
in een natuurgebied in overleg met de
meren en stimuleren en je kunt netnatuurbeherende organisaties,
werken. Huibregtse is realistisch:
meetup. Uiteraard in
die ook partner zijn in het project.’
‘We zullen hiermee niet direct de hele
nauwe samenwerking
wereld veranderen. Maar we denken dat
dit format verdiepend en inspirerend
met de mensen van ZMf. Meetup
De Thijs Kramerlezingen vonden elke
twee jaar plaats. De zesde en laatste
was in 2018 en de voor 2020 geplande
lezing kon niet doorgaan vanwege de

20

wantij | december 2021

De meetup is een bijeenkomst van
belangstellenden. Ook kunnen mensen
digitaal deelnemen. ‘Het wordt dus
interactief en daarmee een dynamisch
geheel. De deelnemers aan de meetup
kunnen reageren op de informatie en de

kan werken. De podcasts kunnen een
katalysator zijn voor de meetup.
Het podcastinterview is visionair en
roept misschien wel vragen op die
vervolgens besproken kunnen worden
in de meetup.’

Jongere doelgroep bereiken

De interviews in de eerste twee podcasts
zijn gehouden met Koos Biesmeijer
(directeur Naturalis), ook wel ‘de
bijenprofessor’ genoemd en met Bas
Borsje (hoogleraar Universiteit Twente),
expert op het gebied van natuurgerichte
kustbescherming. De podcasts worden
op diverse platforms gepubliceerd.
‘Via de traditionele en sociale media
zullen we hier zo veel mogelijk bekendheid aan geven. Ook zullen we de
lidorganisaties van ZMf en de relaties
die we al hadden vanuit de Thijs Kramerlezingen hierbij betrekken,’ vertelt
Huibregtse. ‘We hopen hiermee ook
wat jongere doelgroepen te bereiken.
Dat zullen vooral geïnteresseerden zijn
die door een studie of maatschappelijke
activiteit affiniteit met het thema
hebben. En hopelijk degenen die
daarmee ook iets kunnen gaan doen.’

Gedachtegoed

Huibregtse vervolgt: ‘De familie van

Thijs Kramer is vooraf betrokken bij
het idee van een nieuw format. Ze zijn
benieuwd naar deze nieuwe vorm.
Maar het gedachtegoed blijft behouden.
We hopen natuurlijk op een succes,
zodat we over twee jaar een tweede
versie kunnen organiseren, eventueel
met aanpassingen. De ambitie is om de
succesvolle Thijs Kramerlezingen een
waardig vervolg te geven.’
Natuurlijk wordt deze eerste editie van
Zichtlijnen geëvalueerd. Voor ZMf is
deze werkwijze een nieuwe ervaring
die later ook gebruikt kan worden voor
andere projecten. Wellicht kan dit ingezet
worden voor onderwerpen die over
een langere tijd meer verdiept kunnen
worden. Ook het inzetten van ‘losse’
podcasts kan het gevolg zijn van wat
nu geleerd wordt in dit project.

De eerste editie van Zeeuwse
Zichtlijnen draait om biodiversiteit.
De mens kan niet zonder natuur en
biodiversiteit. Natuur met een rijke
biodiversiteit houdt ons gezond
en gelukkig, maakt onze provincie
aantrekkelijk en zorgt voor een
vitale economie. De natuur levert
belangrijke grondstoffen en bouwstenen. De verschillende dier- en
plantensoorten en hun leefgebieden
horen bij elkaar en moeten in balans
zijn. Een gezond milieu is weerbaar
en kan vervuilende stoffen opvangen
en afbreken. Biodiversiteit toont
aan hoe schoon het milieu is. In de
afgelopen decennia is de biodiversiteit
in Zeeland zo sterk achteruitgegaan,
de vernietiging ervan is een bedreiging
voor ons welzijn en de welvaart.
Planning Zeeuwse Zichtlijnen
Publicatie podcasts
Eind november: Koos Biesmeijer
Begin december: Bas Borsje
Meetup
12 januari 2022, 19.30 uur in
ZB Bibliotheek van Zeeland.
Actuele informatie
zmf.nl/project/zeeuwse-zichtlijnen

Peter Louwerse is lid
van de Wantijredactie.
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ZMf biedt voortaan ook lidmaatschap
voor jongeren aan

OPINIE

Gabi Sinke
Jeugd heeft een speciaal plekje in
het hart van ZMf. Jonge mensen zijn
onderdeel van de toekomst.
We werken en strijden voor een mooi
en gezond Zeeland, ook of juist,
voor hen. Zodat ze ook in de toekomst
nog kunnen genieten van hun leefomgeving. Het is essentieel dat jonge mensen
al vroeg leren hoe waardevol de natuur
is, met alles wat erin leeft en groeit.
Daarom biedt ZMf voortaan ook een
jeugdlidmaatschap aan!

De juiste
vraag stellen

ZMf juist ook voor
jonge mensen

Jonge mensen hebben een tomeloze
energie en een frisse nieuwe kijk op
dingen. We kunnen veel leren van de
manier waarop zij in het leven staan en

hun wijze van ongecompliceerd en
open denken. Vaak komen zij met
out-of-the-box oplossingen voor vraagstukken die heel kansrijk zijn. Bovendien
kunnen jonge mensen als geen ander
hun leeftijdgenoten motiveren voor een
nieuwe bewuste levensstijl die uitgaat
van een evenwichtigere en eerlijkere
wereld. Daarom werken we zo graag
met ze samen. We betrekken jongeren
bijvoorbeeld bij de energietransitie,
geven ze een podium in het magazine
Wantij en werken met hen in projecten
als Finding ROOTS en de Raad van
Inspiratie, waarin jongeren worden
aangesteld om ons structureel te
adviseren. Word ook lid van onze
jongeren community Enmorgen en
volg ons op Instagram en LinkedIn.

Nika Scheepers:
‘Lid worden is belangrijk!’

Nika Scheepers is met haar twintig jaar
het jongste lid van ZMf tot nu toe.
Haar vader gaf haar in 2012 een lidmaatschap cadeau. Nu is Nika een betrokken
lid van ZMf! Nika: ‘Lid worden van een
vitale organisatie als ZMf is erg belangrijk. Je laat ermee zien dat je natuur
belangrijk vindt en je krijgt de kans om
mee te denken en te werken aan een
toekomst waarin jij graag wilt leven.’
Lees ook de voetafdruk van Nika in
deze Wantij.

Gabi Sinke is communicatiecoördinator van ZMf.

advertorial

Guido Krijger

De gloeilamp verbruikte te veel energie.
De onderzoeksvraag ‘kunnen we een lamp
ontwikkelen die minder energie vraagt?’
heeft in eerste instantie geleid tot de
spaarlamp. Toen, jaren en miljoenen
lampen verder, het afval van kapotte
spaarlampen aan de orde kwam,
werd langzaam duidelijk dat het concept
spaarlamp geen goed idee is. De spaarlamp zat boordevol kwikdampen. Dit is
één van de voorbeelden die het belang
weergeeft van het stellen van de goede
vraag. Als de vraag namelijk eenmaal
gesteld is, wordt de homo sapiens ijverig
en ontstaan de knapste oplossingen.
Dit laatste moeten we niet willen onderdrukken, dat is een mooie eigenschap.
Wel zouden we meer waarde moeten
hechten aan het proces om tot de ‘juiste’
vraag te komen.

Dit zie ik nu gebeuren met de weg
die wordt ingeslagen om de klimaatverandering een halt toe te roepen.
De opportunistische mens gaat er alles
aan doen om minder CO2 te produceren.
Ik voorzie dat we hiermee nieuwe
problemen creëren en het eigenlijke
probleem niet oplossen. Koolstofdioxide
is namelijk maar een puzzelstukje van
het grote geheel. Door te focussen op dit
puzzelstukje bestaat de kans dat het op
een verkeerde plek komt te liggen en
passend wordt gemaakt. Met het grote
risico dat de hele puzzel een grotere chaos
wordt. We zullen problemen op een ander
niveau, op een andere laag, moeten
aanpakken. Niet op hetzelfde niveau
waarmee het probleem is ontstaan.
(Einstein heeft ons deze tip al aan de
hand gedaan.)

Een zelfde problematiek zie ik ontstaan in
de wereld van zeewier. Met de kweek van
zeewier hebben we geen zoet water, geen
pesticiden en geen kunstmest meer nodig,
wordt vaak gezegd. Het lijkt een antwoord
op de vraag of zeewierkweek een duurzaam
initiatief is. Deze stelling gaat echter over
problemen op het land. De vraag moet
gaan over de gezondheid en veerkracht
van de zee en haar bewoners. Hoe we de
zee kunnen helpen bij haar gezondheid
en veerkracht en welke ‘vruchten’ we
dan mogen plukken. Eén discipline kan
daarbij niet een antwoord geven op een
groot levend complex als onze natuur.
Daar zouden dus veel meer wetenschappers
uit verschillende hoeken zich over moeten
buigen. Met de juiste vraag stellen
als uitgangspunt.

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Een mooi en duurzaam Nederland voor iedereen! Dat is waar de Natuur en
Milieufederaties zich voor inzetten. Bijvoorbeeld met Plan Boom. Door
10 miljoen bomen in heel Nederland te planten, werken de Natuur en
Milieufederaties samen met vrijwilligers en partners aan het verkleinen van
de CO-2 uitstoot en maken we onze leefomgeving mooier, groener en
gezonder.

Dankzij u.

Guido Krijger
is lid van de Wantijredactie.

Adv_Nat&MilFed_2019_190x128mm_P2122_02.indd 1
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Foto: Ellen Schoenmakers.

De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van
€ 56,1 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u
kunnen wij de Natuur en Milieufederaties en meer dan 100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds
1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een
betere wereld: postcodeloterij.nl
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DE VOETAFDRUK

1 ha

Niets is zo rebels als een maaltijd
koken van weggegooide groenten

Nika Scheepers is met haar twintig jaar het jongste ZMf-lid en heeft ook nog eens de kleinste
voetafdruk die we tot nu toe in deze rubriek zijn tegengekomen. Haar record van 1 hectare ligt
zelfs onder de 1,8 hectare van een gemiddelde wereld-voetafdruk. Hoe krijgt ze dat voor elkaar?
Gerda Spaander
Nika komt van origine uit Koewacht,
maar ze studeert bos- en natuurbeheer in
Wageningen. Omdat ze niet zo vaak meer
in Zeeuws-Vlaanderen komt, zoeken we
haar op in Wageningen. Het jongste
ZMf-lid, hoe komt dat? Ja, je zult maar
enthousiaste ouders hebben. ‘Mijn vader
maakte mijn broer bij zijn geboorte gelijk
lid van Greenpeace en mij van de ZMf.
Ik heb betrokkenheid bij het milieu met
de paplepel ingegoten gekregen en dat is
zo gebleven. Vandaar ook mijn studie.’

Studentenhuis

Bij het doornemen van de verschillende
onderdelen van Nika’s voetafdruk blijkt
bijna alles minimaal te zijn. Als veganist
scoort ze geen punten bij de vragen
over zuivel, kaas en vlees. ‘Ik ben vooral
tegen de manier waarop dieren worden
gehouden, meer nog dan dat ze
uiteindelijk gedood worden. Maar soms
heb ik wel een dilemma: een vleesvervanger waar palmolie in zit, die deugt
óók niet.’ Nika is geen uitzondering:
in haar studentenhuis is vegetarisch
eten het uitgangspunt.

Dumpster diven

Een originele manier waarop Nika en haar
huisgenoten hun voetafdruk laag houden
is het ‘dumpster diven’: de afvalcontainers
van supermarkten inspecteren op wat er
aan goed eetbaars in ligt. En dat blijkt nog
heel wat te zijn. ‘We halen er vooral
groente en fruit uit, en als we geluk
hebben ook lekkernijen van de bakkerij.’
Zoals het een goed studentenhuis
betaamt komt de huisraad ook van de
straat of van anderen. Nika’s kleren
komen óók al niet rechtstreeks uit de
winkel. De energierekening is ongeveer
gemiddeld, maar als je met zijn zessen in
één huis woont ben je toch zuinig bezig.

Meer geld
Nika Scheepers

Rest nog wel de vraag: als je bent
afgestudeerd en meer geld te besteden
hebt, blijft je voetafdruk dan zo laag?
‘Misschien dat later mijn voetafdruk
iets groter zal worden, maar geld is niet de
enige reden waarom ik een relatief lage
voetafdruk heb. Ik vind de levenswijze ook
leuk, spannend en uitdagend. Het is voor
mij activisme in haar puurste vorm. Ik ga
vaak genoeg naar demonstraties, maar
niets voelt zo rebels als een maaltijd koken
van weggegooide groeten. Of het
repareren van een oude jas die je ook had
kunnen weggooien en vervangen door een
nieuwe van de Primark.
Wil je ook meer weten over het
jongerenlidmaatschap van ZMf? Kijk dan
op www.zmf.nl/steun-zmf

Gerda Spaander is medewerker
van de Wantijredactie.
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