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IMKER SJOERD BONNEMA
REAGEERT VERBIJSTERD OP
‘ONGEFUNDEERDE POPULISTISCHE’
UITSPRAKEN IN STIKSTOFDEBAT
‘Het draait om onze gezamenlijke toekomst’

Sjoerd Bonnema.
Anne Westerhof
Eco-imker Sjoerd Bonnema van de Kleine Salamander in Fochteloo reageert verbijsterd
op ‘ongefundeerde populistische’ uitspraken van de fractievoorzitter van Lokaal Sociaal
Ooststellingwerf. Die wil na de zomer opnieuw de discussie aangaan over het afsluiten
van de Fochteloërveenweg, omdat het maar om twee doodgereden slangen per week zou
gaan. ‘Hoe bedroevend is zo’n uitspraak?’

FOCHTELOO ‘Het ruïneren van onder andere biologische landbouwgrond rondom
Fochteloo, vlakbij het Fochteloërveen, maar ook op andere plaatsen in onze gemeente past
kennelijk in de visie van de gemeenteraad. Het definitief afsluiten van een weg dwars door
een prachtig natuurgebied Fochteloërveen is zelfs al te veel van het goede. Een voorman van
LTO, een organisatie, die al heel wat natuur heeft tegen gehouden, denkt dat het bij de
‘stikstofdiscussie’ om 25 kraanvogels gaat. En nog weer veel andere industriële agrariërs
denken dat er eigenlijk geen stikstof- of klimaatprobleem is. Ik vraag me af : hoe moet je
daarmee discussiëren?’
Alle kinderen
Bonnema stelt dat het allemaal draait om de gedeelde toekomst. ‘Niet alleen voor onze
(boeren)kinderen, kleinkinderen en hun kleinkinderen. Maar ook voor alle kinderen,
kleinkinderen en hun kleinkinderen verderop in ‘Verweggistan’. Dus ook een toekomst voor
degenen die altijd al de hardste klappen krijgen omdat wij hier al onze privileges willen
behouden. Zij die al heel lang de meeste schade ondervinden van klimaatverandering. Mensen
zoals bijvoorbeeld Bangladesh. En het gaat om de toekomst van al het andere leven. Kortom
het gaat om een gezonde leefomgeving en toekomst voor alles wat leeft, waar dan ook.’
Het hele debat dat nu in de samenleving gaande is, gaat om behoud van diversiteit: de
verscheidenheid aan plantensoorten, diersoorten, micro-organismen en ecosystemen. ‘Een
sterke afname van biodiversiteit, waar we al decennia lang mee te maken hebben, betekent
niet twee slangetjes per week of plantjes minder. Het betekent dat een geheel samenhangend
ecosysteem op instorten staat.’
Alarmerend
Het betekent volgens Bonnema ook dat zonder ingrijpen er geen weg meer terug is. ‘Dat
biodiversiteit zich al steeds verder moet beperken tot Natura 2000 en andere gebieden is al erg
alarmerend. En zelfs die gebieden worden al bedreigd door boze mensen en politici met
knikkende knieën. Tot hoever wil je gaan?’
De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de vluchtelingencrisis en oorlogen hebben volgens Sjoerd
Bonnema met elkaar te maken. ‘Ze zijn ontstaan door ons kortetermijngeheugen,
kortetermijndenken, ‘eigen (volks)belang eerst’-uitgangspunten, langdurige ontkenning van
de ecologische crisis en de ongeremde groeigedachten. Bewustwording en leren van eerder
gemaakte fouten bereik je niet met ongeremde boosheid op een tractor. Want die boosheid is
contraproductief als het om de toekomst voor ons allen gaat. De blokkades zijn in wezen een
blokkade van jezelf. Die boosheid is eigenlijke een boosheid gericht op jezelf.’
Echte innovatie
En tot iedereen die nu de vlag ondersteboven heeft hangen zegt Binnema: ‘Ga op zoek naar de
verloren tijd. Dan komen er vanzelf meer en echte boeren. Boeren die gezamenlijk veel
minder mest produceren en gebruiken en ook helemaal geen gif meer spuiten. Boeren die met
een kleinere veestapel hun dieren weer beter leren kennen. Dan zien we ook weer meer koeien
met horens in de wei. En vooral ook meer biodiversiteit, ook buiten de natuurgebieden. Dat is
pas echte innovatie. Goed voor het milieu, onze leefomgeving en de toekomst. Goed voor
alles wat leeft en nog gaat leven. Waar dan ook ter wereld.’
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