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wist niet precies wie wat gedaan had, dan
kreeg de hele klas straf. Zo lijkt het nu ook te
gaan met de melkveehouderij.”
Maar als de melkveehouders samen het fos-

faatplafond overschrijden, moet de conclusie
dan niet luiden dat er te veel koeien zijn in Ne-
derland? “Misschien wel”, zegt Piet Jan Thibau-
dier. “Alleen geldt dat weer niet voor alle delen
van Nederland.” Waar er dan te veel koeien
zijn? “Dat is niet netjes om hardop te zeggen.”
Hans van Soest heeft de afgelopen tijd veel

nagedacht over de invoering van fosfaatrech-
ten. En, zegt hij, hij verwacht onbedoelde ne-
veneffecten van de milieumaatregel. Jongvee,
denkt Van Soest, zal van de boerderij verdwij-
nen. Ga maar na: een kalf of pink stoot wel fos-
faat uit, maar levert nog geenmelk op – econo-
misch uiterst ongunstig. “Dan kan een boer dat
jongvee beter wegdoen en ervoor in de plaats
volwassen dieren uit het buitenland kopen.
Maar dan krijg je weer diertransporten, die
veel mensen onwenselijk vinden.”
Piet Jan Thibaudier is al tot dezelfde conclusie

gekomen als Hans van Soest. Hij heeft besloten
dat hij jongvee zal afstoten als de fosfaatrech-
ten ingesteld zijn. Koeien importeren wil hij
niet, vanwege het gevaar van insleep van ziek-
tes. “Ik laat het jonge vee bij iemand anders op-
fokken en haal het later terug.”
De onzekerheid voor de melkveehouders is

nog niet voorbij. Staatssecretaris Dijksma heeft
een ‘regiegroep’ ingesteld die het systeem van
fosfaatrechten verder moet uitdokteren. Daar-
in zitten vertegenwoordigers van de boeren, de
zuivelindustrie én de Stichting Natuur en Mi-
lieu. Dat die laatste ook magmeepraten, leidde
bij de LTO tot gefronste wenkbrauwen.
Piet Jan Thibaudier vindt het wel goed dat na-

tuurbeschermers mogenmeepraten over scho-
ne melkveehouderij, zegt hij. Al lijken ze soms
te vergeten welke economische waarde boeren
voor Nederland hebben. “Als veehouder los je
liever zelf je problemen op”, zegt Toos van
Soest. “Maar de samenstelling van Dijksma’s
regiegroep is wel een soort afspiegeling van de
samenleving. En als je het daarin eens wordt,
hoef je de uitkomst niet meer tegen iedereen
te verdedigen.”

Eten wat de natuur schaft: variërend
van beukenootjes en kastanjes tot
paddestoelen, van eetbare planten
en bessen tot waterkers. Jarenlang
mocht het nergens, maar nu wordt
het op steeds meer plekken weer toe-
gestaan. Op de Nijmeegse heuvelrug
is gisteren daarom het Wildplukkers
Gilde Nederland opgericht. Dit ge-
beurde op de tweede Nationale Wild-
pluk Conventie waarbij wildplukkers
uit het hele land elkaar ontmoeten.
Ze wisselen recepten uit, maken bos-
wandelingen waarbij ze verse ingre-
diënten verzamelen, volgen work-
shops en eindigen met een uitgebrei-
de picknick.
Nederland heeft een rijke traditie

van wildplukken, die in de afgelopen
decennia bijna geheel uit beeld ge-
raakt was. Sinds de eeuwwisseling is
er sprake van een ware revival. De
oprichting van het Wildplukkers Gil-
de Nederland is een nieuwe stap in
die ontwikkeling. Gildeleden willen
zich sterk maken voor een zorgvul-
dige omgang met natuur. Zo moet de

verstoring van natuur afnemen en de
liefde ervoor juist versterken. Ze stel-
len een uitgebreid netwerk samen
van maaltijdwandel- en -fietsroutes
dat via Foodwalks.nl is te raadplegen.
Het wildplukken in Nederland staat

ter discussie. Hoewel de meeste ter-
reineigenaren het plukken voor ei-
gen gebruik toelaten, is er ook een
stroming van natuurliefhebbers die
stelt dat bezoekers de natuur met
rust moeten laten. De mens zou niet
het recht te hebben daarin te ‘oog-
sten’.
Thomas van Slobbe, een van de ini-

tiatiefnemers van het Wildplukkers
Gilde, schreef vorig jaar in deze
krant dat Nederland genoeg gebie-
den kent die wel tegen een stootje
kunnen. Een grotere bedreiging voor
de natuur is volgens hem dat veel
mensen totaal van de natuur ver-
vreemden. “Als ze er lekkere dingen
plukken, verbinden ze zich met de
natuur. Dat is belangrijker dan een
verstoord struweel en een paar afge-
broken takken.” (TROUW)

WildplukkersGildegaatvoor
eetbarenatuurzorgen

Koe dan maar binnen?

‘Een koe in de wei hoort onlosma-

kelijk bij het historische landschap

van Nederland’ – het is een ge-

vleugelde uitspraak van staatsse-

cretaris Dijksma. Maar, zegt boer

Hans van Soest uit Harmelen, na

de invoeringen van fosfaatrechten

konden koeien wel eens minder

buiten komen dan ooit. Want: een

boer zal binnen zijn fosfaatrechten

zoveel mogelijk koeien willen mel-

ken, dus is hem er alles aan gele-

gen om per koe de fosfaatuitstoot

zo laag mogelijk te krijgen. Dat

lukt het best als het dier onder

constante omstandigheden leeft:

in een stal waar het exact afgepas-

te hoeveelheden van bepaalde ty-

pen voer krijgt. Zelf laat Van Soest

zijn koeien zoveel mogelijk buiten

lopen, maar de invoering van fos-

faatrechten zal volgens hem inten-

sivering van demelkveehouderij in

de hand werken. Piet Jan Thibau-

dier uit Lemmer houdt zijn koeien

juist binnen, vanwege de efficiën-

tie. Toch sluiten weidegang en fos-

faatbeheersing elkaar niet uit, vol-

gens hem. Alleen vergt het veel

kennis van grasgroei (in gras zit

fosfor) en weersomstandigheden.

Volgens Oene Oenesma, hoogle-

raar duurzaam bodemgebruik in

Wageningen, hebben Van Soest

en Thibaudier allebei deels gelijk.

“De hoeveelheid fosfaat die een

koe uitstoot, is wel in de hand te

houden. Ook buiten. Maar dat is

best lastig en vereist veel vakman-

schap. Tegelijk wil Dijksma dat

koeien veel buiten zijn. Daar zit

een spanning, want als je het vee

buiten laat lopen, is er meer kans

op een hogere fosfaatuitstoot.”

Dividivi
‘teken een boom’
zei de juffrouw op school
en ik schetste een dividivi
die scheef uit mijn papier ontstond
en groeide in mijn dromen
wees naar mijn geboortegrond
heimwee in zijn takken

ze begon hem uit te vlakken
koud met koele hand
want:
ze wilde een wilg
in een winterwit land
omdat de kalender dat eiste
mijn werkelijkheid
verdeelde geen tijd
vergrijsde
zonder seizoenen

ik staarde naar mijn schoenen
de zon stond in brand
achter mijn ogen
scheen op wat nog over was
van mijn dividivi
schaduwen bewogen
mijn potlood
zweeg in alle talen
de stilte van de klas
bleef zich ademloos herhalen

Giselle Ecury

Uit: ‘Wie ik ben. Ta ken mi ta’, In de knipscheer, 2011

groengedicht Janita Monna

‘Een drie met twaalf nullen’, verdui-
delijkte Trouw het aantal van drie
biljoen afgelopen week maar even.
Want zo onvoorstelbaar veel bomen
zijn er op de wereld. Meer dan vier-
honderd per wereldburger. En dan
te bedenken dat het er ooit bijna
twee keer zoveel waren.
Het aardige is dat al die wereldbur-
gers zich bij een boom een andere
voorstelling maken. De een ziet een
bos met witte berkenstammetjes,
een ander torenhoge woudreuzen
of wapperende kokospalmen.
En dat beeld is nergens zo mooi af
te lezen als aan een kinderteke-
ning. Vraag een Nederlands kind
een boom te tekenen en je krijgt

een fier rechtop staande, bruine
stam met een weelderige groene
kruin. Vraag het aan een meisje uit
bijvoorbeeld Aruba of Curaçao en
ze tekent een kleine, scheefstaande
boom – een dividivi of watapana,
die zijn vorm vooral dankt aan de
straffe wind die op het eiland waait.
Altijd vanuit dezelfde richting.
De juf in dit gedicht van de op Aru-
ba geboren dichteres Giselle Ecury
ziet dan misschien liever een wilg,
maar een door de wind gegeselde
‘waaiboom’ kan indrukwekkende
vormen aannemen. Ongelooflijk
krom, soms nauwelijks te onder-
scheiden van een struik, maar hoe
dan ook één van die drie biljoen.

Toos en Hans van Soest voelen zich niet schuldig
aan het overschrijden van de fosfaatnormen


