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Voor de meeste Nederlanders zal de koopkracht dit jaar stijgen. Met de welvaart in onze drukke
delta zit het dus wel goed. Zou dat ook gelden voor ons welzijn? Het is bekend dat een groene
omgeving ons welzijn bevordert. Uit een onderzoek in Duitsland is echter gebleken dat het aantal
insecten de afgelopen decennia drastisch is afgenomen. Je zou bijna bij de pakken gaan neerzitten.
Maar dat is niet de spirit van het in december 2018 verschenen Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Een bundeling van kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en
milieuorganisaties en een bank hebben dit plan onlangs gepresenteerd. Zij benadrukken dat herstel
van biodiversiteit van belang is voor een rijkere natuur en de basis is voor ons welzijn en onze
welvaart. In het plan staan duidelijke doelen en acties voor de landbouw, de natuur en het openbare
gebied.
Het Deltaplan bevat talrijke voorbeelden van ‘omdenken’. Zo wordt de agrarische bedrijfsvoering
niet als probleem gezien, maar juist als onderdeel van de oplossing.
Bij de doelstellingen is een ruime plaats toebedeeld aan de bodem. Bij natuurgebieden worden
stikstof, bestrijdingsmiddelen en de grondwaterstand met name genoemd. Bij het onderdeel
landbouw spreekt men van een gezonde bodem, een levende bodem en een weerbare bodem.
Genoeg stof voor bodemkundigen om deze begrippen te concretiseren in maat en getal. Want meten
en monitoren is een belangrijk onderdeel van het plan.
Voor de openbare ruimte wordt bepleit om herstel van biodiversiteit bij elk project mee te nemen.
Hier liggen zeker kansen voor de grondreinigingsbranche, die nu in sommige gevallen ‘dode’ en niet
volledig gereinigde grond levert.
Ik vind het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een buitengewoon mooi plan. Een groot voordeel is dat
het plan van onderop is ontstaan. Het lijkt mij dat de verschillende overheden hier heel blij van zullen
worden.
Verder denk ik dat particulieren ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen, via een slimme
inrichting van hun tuinen. Ik ga het eens voorstellen aan de Vereniging Eigen Huis.
De benadering van onderop en het omdenken zijn gunstige voorwaarden voor een succesvolle
uitvoering van het Deltaplan. Daar worden we allemaal rijker van!

