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Freek Vonk, Naturalis en Albert Heijn luidden het
voorjaar vroeg in met een succesvolle spaaractie waarin
insecten de hoofdrol speelden. Ook bij ons thuis was er
insectenspaarmania en zaten de kinderen onder een bonte
verzameling insectenplaktattoos. Het is niet best gesteld met
de insectenstand, dus een bewustwordingsactie en het delen
van kennis juich ik van harte toe. Extreem goed plakkende,
nauwelijks te verwijderen mestkever- en vanillebij-lakplaatjes
op mijn kinderen neem ik dus graag voor lief.

Zo zijn we in goed gesprek met de gemeenten over
ondersteunend ecologisch bermbeheer. In aanloop naar het
voorjaar hebben we duizenden struiken geplant en realiseerden
we 13 km struweelhaag, 10 km brede akkerkruidenstroken en
7 km kruidenrijk graslandranden. Niet alleen mooi voor planten
en dieren, maar ook mensen als aankleding van het landschap.
Insecten behagen kan trouwens kinderlijk
eenvoudig zijn. Neem onze heggen. In plaats
van ze ieder jaar op dezelfde manier te knippen,
worden de heggen met ‘snoei-op-groei’methode steeds een stukje hoger en breder.
Hierdoor ontwikkelt meerjarig hout en krijgen
de meidoornstruiken de kans om te bloeien
en vrucht te dragen. Daarmee verwelkom je
allerhande insecten die op hun beurt weer een
keur aan vogels trekken. Eigenlijk gaat het
dus een beetje vanzelf...
Natuur voor je laten werken staat ook centraal in de
biodiversiteitsmonitor die de Rabobank met WNF en
FrieslandCampina ontwikkelde. Dit prachtige ‘natural capital’
initiatief beloont boeren met een hoog aandeel natuur- en
landschapsbeheer met extra rentepunten korting. In Drenthe
werkt men al met dit vernieuwende instrument. Ik goede hoop
dat er dit jaar ook in Twente wordt uitgerold.
Dat zou mooi zijn, want Twickel-boeren scoren namelijk
goed. FrieslandCampina liet onze pachters onlangs zien dat
hun melkstroom sterke duurzaamheidsindicatoren heeft.
Met een bovengemiddeld langere levensduur van koeien,
lagere CO2 footprint en ammoniakuitstoot en hoge aandelen
eiwit van eigen land, permanent grasland en natuur- en
landschapsbeheer.
We zijn er nog niet, dat klopt. Maar terwijl we blijven
werken aan natuur- en landschapsschoon, vieren we de
winsten ook. Op Twickel leven bijzondere planten- en
diersoorten van de Nederlandse Rode Lijst. Ik zal thuis
eens kijken of de ‘witsnuitlibel’ in het insectenplaatjesalbum
van mijn kinderen staat…
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In het onlangs verschenen monitoringsrapport van Provincie
Overijssel over biodiversiteit staat dat er successen geboekt
zijn, maar ook dat er nog veel werk te verzetten is. Een kwestie
van een lange adem hebben en hard blijven werken. Dat heeft
en wil Twickel: biodiversiteit staat hoog op onze agenda.

