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en vliegtuigen.” Joop noemt ook de wei-
landen met het turbogras Engels raai:
„Een biljartlaken, geen bloemen. Insec-
ten en weidevogels hebben hier niets te
zoeken.’ Hij betitelt de afwezigheid van
bloemen in onze weilanden met bloe-
marmoede.

Andere manier van produceren
Joop is het niet eens met Johan Remkes
die 500 tot 600 piekbelasters wil uitko-
pen. „Als je grootvader op die plek is be-
gonnen met boeren, is het erg moeilijk
te stoppen of je bedrijf naar elders te
verplaatsen.” Hij is het eens met voor-
malig milieutopambtenaar Johan Slig-
gers die in een vroeg stadium met het
voorstel van een veedichtheidsnorm
kwam. Minder koeien, eigenlijk véél
minder koeien, per hectare, geen soja-
veevoer uit het buitenland en een ande-
re manier van produceren. Vroeger
stond de landbouw in dienst van de vee-
teelt. Een veehouder verbouwde zelf
het voer voor zijn koeien. Melk, kaas en
boter bleven in de regio. Deze manier
van produceren vraagt nu financiële of-
fers. Daarom moeten kostprijs en melk-
prijs omhoog. De boer behoort een
goed loon te verdienen. Hij staat aan de
basis van de voedselvoorziening. Geen
land kan zonder boeren. In de keten van
tussenhandelaar en supermarkt kun-

nen prijzen omlaag ten faveure van de
boer. In de prijs van producten kan
eveneens de milieuschade worden op-
genomen. Joop: „In de eerste plaats
moeten basale zaken als stikstof, am-
moniak en bestrijdingsmiddelen dras-
tisch omlaag. Anders produceren, op
een natuurlijke manier. En ook de groe-
ne (heggen en singels) en blauwe (be-
ken) dooradering van het landschap
moet worden hersteld om biodiversi-
teit weer een kans te geven.” Gelukkig
zijn er doorbraken, een kentering, ogen
worden geopend. De energietransitie
zet door, het ABP stopt met investeren
in fossiele brandstof en start met een
windmolenpark, sommige boeren zijn
innovatief en schakelen over naar bio-
logisch produceren. Joop: „Het glas half
vol? Ja, want de natuur heeft een ont-
stellend goed herstelvermogen. Dat zie
ik op plekken bij mij in de buurt waar
weinig depositie is van stikstof en waar
geen gif wordt gebruikt. Ik blijf optimis-
tisch!”

Joop Verburg blijft optimistisch

Sinds 1995 is Joop Verburg
(73) voorzitter van Natuur-
vereniging Zuidwolde e.o.
In 2023 bestaat de vereni-
ging 50 jaar. In de loop van
de tijd ontstonden binnen
de vereniging vijftien
werkgroepen, waaronder
Vlinderwerkgroep, Planten-
werkgroep, Vogelwerk-
groep, Werkgroep Kerk- en
Steenuilen, Werkgroep
Vlinderommetje en werk-
groepen op het gebied van
landschapsbehoud en
landschapsbeheer.

Natuureducatie is van groot belang. FOTO NATUURVERENIGING ZUIDWOLDE
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‘De natuur
heeft een
ontstellend goed
herstelvermogen’

! ‘Er zit vaart achter de overgang naar schone energie’

lke werkgroep heeft een aparte
coördinator. Van groot belang
acht Joop de werkgroepen die
zich met de jeugd in basisscho-
len bezighouden. Natuurbele-
ving en -verwondering via edu-

catie leiden tot toekomstige bescher-
ming. Sinds kort heeft de vereniging
een eigen gebouw ter beschikking waar-
in volgend jaar natuurgidsen inzicht in
natuurlijke processen proberen over te
brengen aan 12- tot 18-jarigen.

Schrikbarende achteruitgang
De manifestatie Vlinder-2000, 22 jaar
geleden georganiseerd door Natuurver-
eniging Zuidwolde, was een doeltref-
fend succes. Het hele dorp deed eraan
mee. Joop: „Op topdagen telden we op
één moment in onze Vlindertuin en
naaste omgeving 250 vlinders van 12
soorten. Het wemelde toen van de vlin-
ders. Van zeldzame soorten als argus-
vlinder en bruine vuurvlinder tot alge-
mene soorten als koolwitjes, kleine vos
en dagpauwoog. Dat aantal bleef tot on-
geveer 2004. Daarna is het in rap tempo
bergafwaarts gegaan. Nu, 22 jaar later,
tellen we op een topdag 50 vlinders,
maar meestal niet meer dan 13 algeme-
ne soorten, vaak zelfs minder.”

Kwantitatief (aantal vlinders) een da-
ling van 90 procent, kwalitatief (aantal
soorten) met 40 procent, een schrikba-
rende achteruitgang. Vanaf 1998 werd

Zuidwolde verri kt met de aanwezi -j g
heid van de landelijk zeldzame slee-

doornpage. Met groenvoorziening
van gemeente De Wolden werden

fspraken gemaakt voor het be-
oud van deze vlinder. Slee-
doornstruiken werden zoveel

mogelijk met rust gelaten,
zodat sleedoornpages hier-
op eitjes konden afzetten.
Maar ook deze vlinder-
soort wordt nog mondjes-
maat in Zuidwolde ge-

zien.
Joop: „De achteruit-

gang geldt voor alle
insecten, zoals li-

Sleedoornpage op guldenroede in Zuid-
wolde. FOTO HERO MOORLAG

bellen, wilde bijen, zweefvliegen, kevers
en nachtvlinders.” Als oorzaken noemt
hij de verhoogde depositie van stikstof,
ammoniak, het gebruik van kunstmest
en bestrijdingsmiddelen. Ammoniak
en kunstmest spoelen uit en vervuilen
de bodem en het grondwater. Joop: „Dat
is op Drentse zandgrond veel erger dan
op de klei. De natuur staat daar nog
meer op omvallen. Het is ronduit
gênant dat wij op deze manier de aarde
achterlaten aan onze kinderen en klein-
kinderen.” Hij noemt de onvoorstelba-
re hoeveelheden bestrijdingsmiddelen
die in de lelieteelt worden gebruikt.
„Waarom moeten wij lelies telen voor

andere landen? Lelies die worden ver-
voerd met vervuilende vrachtwagens
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