Meer voedsel

én een schoner milieu
De hedendaagse landbouw worstelt met
tal van dilemma’s. In het debat hierover
botsen veelal de opinies. Om die patstelling te doorbreken, stonden tijdens de
2016-editie van de Nationale Milieudag
de oplossingen die boeren én het milieu
vooruit helpen centraal. Een invalshoek
die, gezien de geanimeerde sfeer, vraagt
om een vervolg. Wetenschappers, activisten én boeren blijken wel degelijk
dezelfde taal te kunnen spreken.
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Het huidige Nederlandse landbouw- en voedselsysteem loopt
tegen zijn grenzen aan. Het terugdringen van de nadelige
gevolgen van het bestaande systeem is een doodlopende weg. In
plaats daarvan moet het systeem zélf veranderen. Dit betekent
toewerken naar een productie- en consumptiesysteem waarin oog
is voor het zowel belang van een vruchtbare bodem, schoon water
en biodiversiteit als voor een fatsoenlijk inkomen voor boeren.
Tijdens de Nationale Milieudag 2016, een initiatief van VVM en
georganiseerd in samenwerking met HAS Hogeschool, ZLTO,
Louis Bolk Instituut en Schuttelaar & Partners, stond de zoektocht
centraal naar een landbouw die hierin voorziet. Dit gebeurde op
een inspirerende locatie: de HAS Hogeschool in Den Bosch, waar
docenten en studenten volop bezig zijn met het uitproberen van
nieuwe teeltmethoden. Opvallend was het grote aantal jongeren
onder de bezoekers.

zien in voldoende voedsel voor de snelgroeiende wereldbevolking
en de milieu-impact die gepaard gaat met de voedselproductie
oplossen. Bij het zoeken naar oplossingen, ziet Beers veel ingesleten gedragspatronen in de trant van ‘jij bent slecht, want je
hebt een megastal’. Dilemma’s zijn er ook. “Neem de plofkip. Die
heeft de laagste milieu-impact, maar scoort minder qua dierenwelzijn. Zo is de biologische tomaat voor het klimaat slechter dan
de gewone, terwijl de laatste nauwelijks meer bestrijdingsmiddelen gebruikt.”
Wat ook meespeelt bij het bewandelen van nieuwe wegen
PJ Beers: “De plofkip heeft de laagste milieu-impact, maar scoort
minder qua dierenwelzijn”

is dat het economisch niet zo goed gaat met onze landbouw.
“Een varkenshouder verdient gemiddeld het minimum loon.
Melkveehouders kampen met lage melkprijs en ook glastuinbou-

Mannenvlees

wers hebben het moeilijk.” Enige ﬁnanciële armslag is juist nodig,

De aftrap van de Nationale Milieudag werd verzorgd door een
vertegenwoordigster van aanstormend talent. Anne Reijnders
van de Youth Food Movement (YFM) gaf aan het belangrijk te
vinden dat mensen niet vanuit hun eigen organisatie denken,
maar vanuit hun persoon. “Dat mensen naar elkaar luisteren,
voelen en zien.” Zelf is ze ‘mannenvleesdeskundige’. YFM maakt
zich sterk voor een betere positie van veel dierlijke mannen, nu
veelal een vrijwel waardeloos restproduct van ons superefﬁciënte
voedselsysteem. De mannen van het melkvee en de legkippen zijn
vrijwel overbodig. Gevolg is dat ze direct na de geboorte massaal
worden afgemaakt of - na een kort leven - verwerkt tot veevoer en
relatief laagwaardige vleeswaren. “De gang van zaken kenmerkt
hoe complex en scheef ons voedselsysteem is gegroeid”, hield
Reijnders haar publiek voor.

Hans Huijbers: “Veel boeren kunnen net zo goed een varken als een
plant verzorgen”

Dubbele uitdaging

omdat het verminderen van de milieu-impact van de productie

PJ Beers, transitiemanager bij DRIFT en docent aan de HAS,

in eerste instantie iets hogere investeringskosten met zich

schetste daarop de uitdaging waar de landbouw voor staat: voor-

meebrengt. “Dan begin je dus al met achterstand.” Hans Huijbers
(ZLTO) onderschreef zijn woorden. “Een businessplan moet van de
bank in drie jaar in ‘break even’, maar vernieuwing kost net iets
langer.” Daarnaast ziet de boerenvoorman nog een ander obstakel.
“We zijn gewend om een nieuw product via de retail naar de
consument te brengen. Maar dit betekent dat een andere partij
het margeaandeel bepaalt. Werk je hier niet aan mee, dan maak
je geen schijn van kans.” Deze gang van zaken bewijst volgens
Huijbers dat er een alternatief ﬁnancierings- en retailsysteem
nodig is om daadwerkelijk te komen tot succesvolle innovaties in
de landbouw.
Hans Dagevos (LEI) gaf op zijn beurt aan dat veel meer initiatieven
de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Hij pleitte in dit

Anne Reijnders: “Gang van zaken rond mannenvlees kenmerkt hoe
complex en scheef ons voedselsysteem is gegroeid”

verband voor meer experimenteerruimte en meer steun. “Als een
ondernemer zwaar onder water staat, kan hij niet innoveren.”
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Dierlijk versus plantaardig

Jacomijn Pluimers (Milieudefensie) pleitte in dit verband voor

In het debat over de landbouw van de toekomst krijgt de eiwit-

meer aandacht voor de productie van veevoer dat nodig is voor

transitie van dieren naar planten de laatste tijd steeds meer

het produceren van alle vleeseiwitten. Dit komt veelal van ver

aandacht. Terecht? “Ik ben nog niet toe aan dit soort keuzes”,

en het gaat om enorme hoeveelheden. “Alleen al voor onze eigen

aldus Rob van Brouwershaven (EZ). “Vooralsnog is het een grote

consumptie gebruiken we nu driemaal het areaal van ons land.

zoektocht. We kampen met een aantal systeemfouten. Die helder

Dat zorgt voor ontbossing en sociale problemen elders.” Verder

krijgen, vind ik belangrijker dan te benoemen wat goed
en fout is.” Huijbers zit op dezelfde lijn. “Ik ga niet
aan de rest van de wereld zeggen dat men
minder vlees moet eten.” In ons land gaat
dit overigens wel gebeuren, maar daar
ligt hij niet wakker van. “Veel van onze

blijft ons land zitten met het restproduct, mest dus. “Daar
kan geen mestverwerker tegen op.” De oplossing ligt
volgens haar in regionaal veevoer verbouwen.
Op de vraag wat regionaal is, stelde
Pluijmers voor te beginnen met veevoer
uit Europa. “Dat helpt ook om kringlopen

leden kunnen net zo goed een varken

te sluiten. Jan Willem Erisman (Louis

als een plant verzorgen.” Centraal

Bolk Instituut) noemde dit een goede

moet volgens hem de vraag staan hoe

keuze. “Regionaal produceren maakt

we de transitie naar meer plantaardig

het systeem veerkrachtiger , zodat het

kunnen organiseren. “Kortere ketens

uit zichzelf kan omgaan met externe

klinkt bijvoorbeeld leuk, maar dan wel
op Noord-Europees niveau en niet rond de
kerk. Voor bepaalde ketens moeten we zelfs
op mondiale schaal opereren om niet vast te

zijn. “Dat geldt zowel voor soja als voor
lupine. Daardoor zal eiwitteelt hier vooralsnog
niet van de grond komen.”

lopen.”
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druk om weer in evenwicht te komen.”
Wel wees hij erop dat de prijzen te laag
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tatief goed voedsel dat duurzaam wordt verbouwd begint bij de
bodem. “Echte duurzame landbouw is evenwicht zoeken tussen de
drie P's. Biodiversiteit en de kracht van de bodem als uitgangspunt
nemen zijn daarbij belangrijke rode draden.”
Met het oog op de toekomst denkt Beers niet dat verder intensiveren mogelijk is. “Ons landbouwareaal blijft hetzelfde of neemt
af. Maar ik ben niet tegen intensivering of extensivering. Alle
mogelijke paden wil ik onderzoeken, ook een intensiveringspad
gericht op duurzamere bedrijfsvoering.” Maar dat neemt volgens
hem niet weg dat de vernieuwing al onderweg is, denk aan glasteelt met behulp van aardwarmte, diervriendelijker boeren en de
opkomst van rechtstreeks aan de consument leverende boeren.
“Welke kant het op gaat, durf ik niet te zeggen. We moeten vooral
kijken naar kansen in plaats van controverses. Dat vergt zoeken,
experimenteren en samenwerken.” Als voorbeeld noemde hij de
glastuinbouw. “Alle kassen in 2020 energieneutraal kan, maar niet
in het huidige marktsegment. Dus moeten we geld overhevelen
van gebruikers naar vernieuwers, anders lukt het niet.”
Pluimers vindt op haar beurt dat het ontbreekt aan een duidelijke visie, een stip op de horizon. “We laten alle opties open.”

Pluimers zoekt de oplossing hiervoor in goede handelsafspraken
met de retail over een eerlijke prijsstelling. Verder moet de consument bereidt zijn om iets meer voor vleesproducten te betalen.
Huijbers verwacht weinig van dit laatste. “De maatschappij
stimuleert de boer absoluut niet om tot innovatie te komen. In de
winkel handelt men anders dan men zich thuis zich heeft voorgenomen.” Anne Reijnders denkt evenmin dat regionaal veevoer
de motor voor de noodzakelijke transitie zal zijn. “Het staat te
veel van consumenten af.” In plaats daarvan pleit zij voor meer
business tot bussiness. “Boeren moeten meer keuzes zelf kunnen
maken en daarin worden gefaciliteerd. Dat kan wel een integrale
verandering te weeg brengen.”

Stip op de horizon
Hamvraag is natuurlijk welke wegen we daadwerkelijk moeten
gaan bewandelen. “De titel ‘Kiezen voor boer én milieu’ van de
Nationale Milieudag verwoordt goed de weg die het ministerie
wil inzetten”, aldus Rob van Brouwershaven (EZ). “We kijken naar
de landbouw als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.
Mijn persoonlijke ambitie is dat we mondiaal toewerken naar een
systeem waarin iedereen voldoende, veilig, gezond en duurzaam
voedsel heeft.” Erisman bracht naar voren dat komen tot kwali-
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Knelpunten zijn in haar ogen met name de verdergaande globa-

en krijgt een extra koekje.” Als voorbeeld van de remmende rol

lisering en de machtsverhouding in de keten. “Daarom moeten

van Brussel noemde ze de stilstand rond natuurlijke plaagbestrij-

we inzetten op meer regionalisering, anders consumeren en meer

ding. “Jarenlang liep Nederland hierin voorop, maar dit hebben we

zeggenschap voor boeren en consumenten.” Huijbers stelde voor

laten gaan om ons aan andere landen te conformeren.” Dergelijke

de discussie breder trekken. “We hebben het voornamelijk over

ervaringen leren volgens het Kamerlid dat we veel meer onze

het eten, maar energie, natuur en biodiversiteit is ook een
zaak van de landbouw. Het is van belang de rol van
de boer in de volle breedte te bezien. Voor dertig
procent van de kosten van de energietransitie op zee kunnen wij het doen.” Op

eigen koers moeten bepalen, maar dat vergt van de overheid
meer ambitie. “We moeten de strijd aan gaan op het
gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Dat
levert ook prijsvoordelen op en daar zetten
we veel te weinig op in.”

de vraag van dagvoorzitter Vera Dalm
of we dus heel blij moeten zijn met

Voormalig voorzitter van College van

onze boeren, antwoordde hij dan ook

Bestuur van de HAS Hogeschool en

bevestigend. “Je zou ze op een schildje

VVM-voorzitter Jeroen Naaijkens

moeten zetten.”

sloot de debatdag af met een optimistisch geluid: “We moeten uitgaan

Rol Europa
Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya op
Brussel vindt dat het landbouwbeleid op
Europees gebied op de schop moet. Maar dat is
moeilijk. “Frankrijk hoeft maar de weg op te gaan
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van een gebrekkig EU-beleid, maar
op een gegeven moment zal de wal het
schip keren. Mensen van begin twintig, de
studenten die hier rondlopen, die veranderen,
daar moet je het van hebben.”

Actiepunten
Nationale Milieudag 2016
Het debat stond centraal tijdens de Nationale Milieudag.
Dit gebeurde zowel plenair als in deelsessies. In een
VVM-nieuwsbrief wordt eerdaags over de volle breedte
verslag gedaan van de opbrengt van de dag. De eerste vijftien actiepunten, rijp en groen, luiden als volgt:
1. De land- en tuinbouw veel directer betekken bij de
energietransitie;
2. Banken zorgen voor veel stagnatie en daarom moeten
boeren de mogelijkheid krijgen om bij de overheid te lenen;
3. De land- en tuinbouw moet de biologische veerkracht meer
centraal stellen;
4. Stel een jubeljaar in, een jaar waarin alle schulden van
boeren worden kwijt gescholden;

Verder leren na
de Milieudag?

5. Geef stedelingen de mogelijkheid aandeelhouder te worden
in landbouwbedrijven;
6. Verwerk de schadelijke gevolgen van de landbouw in de

ZOEK UW CURSUS OP
WWW.PAOTM.NL!

productprijs;
7. Betekenisvol zijn is de verbindende factor, mits daar inhoud
aan wordt gegeven;
8. Beter het ondernemerschap van de agrariër benutten;
9. Meer investeren in bewustzijnsvorming en in een strategische onderwijsagenda;
10. Systemen verbeteren door leren van de natuur;
11. Frans Bauer inzetten, recent onderzoek toont aan dat het
gedrag van de Nederlander het meest beïnvloedt;
12. Direct met inwoners van een gemeente en de boeren in
de buurt veranderingen in gang zetten met de gemeente
als gangmaker;
13. Regionale oplossingen verdienmodellen ontwikkelen;
14. Een sleutelrol geven aan de consument;
15. Landelijke regelen dat alle informatie helder en transparant is.

MILIEUKENNIS DIRECT TOEPASBAAR
13 oktober

Landbouw en waterkwaliteit
Dr.ir. Gerard Ros (NMI) en prof.dr.ir. Wim de Vries (WUR)
Wilt u na uw bezoek aan de Nationale Milieudag nog
verdere verdieping? Deze cursus, georganiseerd
in samenwerking met Wageningen Academy, gaat
dieper in op de rol van de bodem én de invloed
van het agrarisch management op de uit- en
afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het
denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot
bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en
de meststoffenwet.

OOK INTERESSANT IN ONS AANBOD
Start 29 september

Opleiding Milieu-Geluid
Dr.ir. Wim Soede (Ardea Acoustics & Consult)
Deze post-hbo-opleiding is gecertiﬁceerd door
het CPION. Volg het blok industrielawaai, het blok
verkeerslawaai of de gehele post-hbo-opleiding.
3 dagen in november

Toxicologie
Giftige stoffen: van blootstelling tot risicoschatting.
Prof.dr. Nico Vermeulen (VU Amsterdam) en
prof.dr. Bob van de Water (Universiteit Leiden)
1 en 2 november

Waterzuivering als bron van grondstoffen en
energie
Prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht (TU Delft) en
ir. Charlotte van Erp Taalman Kip (WSHD)

INSCHRIJVEN?
Schrijf u in voor een cursus op www.paotm.nl
Vragen? 015 278 46 18 of info@paotm.nl
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