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“Het is raar dat een splitsing wordt gemaakt tussen 
natuur en agrarische grond. Veel mensen komen 
van de stad juist naar het platteland omdat zij het 
mooie natuur vinden. Ze willen graag door het 
boerenlandschap fietsen en wandelen.”
“Natuur is alles wat groen is en leeft”, meent het 
Tweede Kamerlid voor de Boer Burger Beweging. 
Zij benadrukt dat de boer een wezenlijke rol vervult 
in het natuurbeheer, een sleutelpositie die hij moet 
behouden. “Stel jezelf de vraag: voor wie doe je 
het? En: heeft dat wat je doet effect op wereldwijde 
biodiversiteit?”Ongerepte natuur.

“Natuur moet onderhouden worden. Je moet het 
beheer niet overlaten aan mensen die er geen 
verstand van hebben, want dan gaat het mis. 
Nergens in Nederland is er natuur, een boom of 
grasspriet, waar geen menselijk handelen aan te pas 
is gekomen.”
Het is volgens haar niet overal koek en ei. “Er zijn 
natuurgebieden waar de druk hoog is, waar iets moet 

gebeuren. Maar we moeten eerst weten waardoor 
het slecht gaat. Je kunt het niet alleen afschuiven 
op de stikstofdepositie van een nabijgelegen 
boerenbedrijf. Is het beheer niet goed geweest? Komt 
het door de toenemende verstedelijking of de forse 
groei van het vliegverkeer? Er zijn meer mensen en 
meer auto’s. Wat heeft dit allemaal voor invloed? We 
weten het niet precies.” 

Het Planbureau voor de Leefomgeving is hier ook erg 
kritisch op en pleit voor een onderzoekscommissie, 
weet Van der Plas. “Exacte gegevens over de staat 
van de bodem in de Natura 2000-gebieden van de 
afgelopen dertig jaar over de natuur zijn er niet. Waar 
praten we over? Niemand weet het, ook minister 
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de heer 
Staghouwer niet en premier Rutte evenmin.” 

Pas op de plaats
“Het is bizar. Dat heb ik in het debat met Rutte ook 
gezegd: we leggen een zak met geld – 25 miljard 

Boerenland is net 
zo goed natuur

“Laat van je horen en zorg dat je onmisbaar bent”

Boerenland is ook natuur. Caroline van der Plas, mede-oprichter van de 
politieke partij BoerBurgerBeweging en lid van de Tweede Kamer, vindt dat de 
akkergronden en weilanden, en de agrarische gronden net zo goed natuur zijn 
en als zodanig moeten worden gewaardeerd. 
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euro – op tafel om in de agrarische sector de hele 
boel op zijn kop te zetten, terwijl niet bekend is waar 
we het precies over hebben en wat de gevolgen 
straks zullen zijn.”
“We moeten pas op de plaats maken. Eerst goed 
onderzoek doen en kijken wat de effecten zijn, 
voordat we rigoureuze maatregelen nemen waar we 
over 20 of 30 jaar spijt van krijgen. En met een flink 
aantal boeren minder in een heel ander landschap 
zitten, waarvan onze kinderen en kleinkinderen 
zeggen: Wat hebben jullie destijds gedaan?!”

Onmisbaar
“Nederland moet minimaal zelfvoorzienend zijn, 
terwijl daarnaast ook export nodig is om de prijzen 
betaalbaar te houden”, stelt Van der Plas.
“Nu al ontstaan er problemen door ruimtegebrek. 
Boerenland valt ten prooi aan stadsuitbreiding, 
boeren stoppen en hierdoor verdwijnt productie naar 
het buitenland. 
Het is een politieke kwestie, een samenspel, met 
kennis en gezond verstand moeten we goed beleid 
maken.

Veel van het beleid van de voorbije jaren lijkt 
ingegeven door emoties. En is vooral gebaseerd op 
aannames en modellen van onder meer het RIVM.”
Ze benadrukt de sterke lobby van natuur- en 
milieuorganisaties als Greenpeace, Milieudefensie 
en Wakker Dier die miljoenen kunnen besteden 
aan rapporten en campagnes. Ze bestoken de 
Kamerleden voortdurend met persberichten en 
rapporten. Het blijft belangrijk zelf als sector zaken te 

agenderen en te nuanceren in de kamer. 
De agrarische sector moet hieraan meer tegenwicht 
bieden door zelf actie te ondernemen. Cijfers en 
feiten presenteren en meer gebruikmaken van 
de kennis die er is in Wageningen. “Het is nu te 
incidenteel, te vrijblijvend. Er bestaat het beeld van 
trekkerprotestboeren die overal tegen zijn.”  
De boeren moeten hun verhaal blijven vertellen. “Laat 
van je horen”, is de boodschap van Tweede Kamerlid 
Caroline van der Plas voor de BoerBurgerBeweging. 
“Maak duidelijk waar jullie mee bezig zijn, geef 
uitleg over de producten, over de ontwikkelingen en 
de innovaties in de agrarische sector.”“Zorg dat je 
compleet onmisbaar bent, – dat zijn jullie al, maar 
dat realiseren veel mensen zich nog niet – dat ze er 
niet omheen kunnen, dat jouw producten onmisbaar 
zijn. Ze mogen in geen enkele koelkast ontbreken. Je 
moet als boer, als tuinder jouw product in de markt 
zetten. Het Nederlands voedsel presenteren als merk. 
Net als Coca Cola en Nike, of de iPhone. Je moet er 
een hebben.”

Minister-president
De functie van minister van Natuur en Stikstof of 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ambieert 
Caroline van der Plas niet: “De rol van Kamerlid past 
mij goed. Ik wil vragen kunnen blijven stellen, het 
kabinet controleren. Ik ben journalist geweest, dit zit 
in mijn aard. Stel dat het aan de orde zou zijn, dan 
blijf ik toch in de Tweede Kamer en zou ik een ander 
voordragen. Mij zie je sowieso geen minister worden, 
of het moet minister-president zijn”, schertst Van der 
Plas lachend.
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Uitgedaagd door de vragen over 
de natuur en het milieu gaan 
Jos Langhout (district bestuur 
zuivelcoöperatie Royal Friesland 
Campina), Jan de Koning (bestuurslid 
mengvoerbedrijf ABZ), Erik Emmens 
(bestuurslid bij aardappelverwerking 
AVEBE) en Hans de Bruijn (bestuurslid 
bij zuivelcoöperatie Delta Milk/
Graafstroom) in gesprek met Caroline 
van der Plas: Tweede Kamerlid, 
fractievoorzitter en frontvrouw van de 
partij Boer Burger Beweging.

Carolina Ann Maria (Caroline) van der 
Plas is geboren in het Noord-Brabantse 
Cuijk op 6 juni 1967. Zij is nu bijna 
1 jaar actief in de Tweede Kamer, 
342 dagen om precies te zijn. Wij 
ontmoeten haar voor ons interview in 
het midden van het land. In Lunteren, 
halverwege Den Haag, waar ze werkt 
en Deventer, waar ze woont.
Haar moeder is van Ierse komaf en 
was jarenlang actief in de politiek, 

Als minister van LNV zou ze het zeker anders doen: 
“Ik zou me minder laten leiden door de ambtenaren. 
Die bepalen nu het beleid, kauwen het de minister 
voor. Ik zou meer gebruikmaken van de vakmensen, 
het beleid eerst voorleggen aan de sector: goed 
luisteren naar de boeren, hen heel serieus nemen 
en vragen naar de effecten, de voor- en nadelen. Zo 
van: oké, we hebben deze plannen. Kunnen jullie 
aangeven wat voor jullie de gevolgen en de effecten 
zijn?

Europees speelveld
Van der Plas bepleit een gelijk speelveld. “Voor 
iedereen eerlijke, gelijke kansen. Geen strengere 
regels voor bijvoorbeeld onze aardappeltelers dan ze 

in België hebben. Het Europese beleid aanhouden en 
nationaal hier geen extra regels bovenop stapelen.”
Het baart haar vooral zorgen dat de overheid 
zich meer en meer laat gijzelen door angst voor 
rechtszaken. “Vooruitlopend hierop wordt allerlei 
beleid gemaakt zodat ze maar niet bij de rechter 
komen. Dit is onzinnig, hier moeten we in de Kamer 
echt een oplossing voor vinden.”“Hou je focus vast. 
Laat je niet afleiden door wat iedereen roept of 
ergens van vindt, wat Greenpeace, Milieudefensie, 
D66 of Partij voor de Dieren vindt. 
Hou je doel vast, waar je naartoe wilt: een goede 
toekomst over 30 jaar voor onze gezinnen en 
toekomstige generaties.”

Lunteren – 7 maart 2022 – 342 dagen in de kamer
Natuur en milieu

Caroline van der Plas
onder andere als wethouder 
voor het CDA in Deventer. 
Haar vader was (sport)
journalist. “Dus eigenlijk 
heb ik van beider genen 
alles meegekregen”, vertelt 
het 54-jarige Kamerlid, 
dat jarenlang als journalist 
werkzaam is geweest. Eerst 
als algemeen verslaggever 
voor regionale kranten, 
vervolgens als redacteur voor 
vakbladen Pig Business en Nieuwe Oogst en medewerker 
communicatie van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. 

Van der Plas kreeg meer en meer te maken met de 
agrarische sector, het negatieve sentiment dat er heerst en 
de onwetendheid over het boerenbestaan bij de burger. De 
sterke verbondenheid die zij voelt met de agrarische wereld 
bewegen haar tot initiatieven om de communicatie tussen 
boeren en burgers te verbeteren. Zo bedenkt ze in 2015 
Boer Burger Tweet op Twitter en Facebook. Ook verschijnt 
het Boer Burger Boek. In 2019 volgt de oprichting van een 
politieke partij, de Boer Burger Beweging (BBB), waarmee ze 
een zetel verovert in de Tweede Kamer.
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