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Natuur en leefomgeving

door Rudy Rabbinge en Joost van 
Kasteren 
De Europese ‘Green Deal’ pleit expliciet voor 
een landbouw die productief en milieuvrien-
delijk is, die bijdraagt aan een gezond en 
betaalbaar voedselpakket en de boeren de 
mogelijkheid geeft om een redelijk inkomen 
te verdienen. Er worden echter diverse maat-
regelen aangekondigd die niet bijdragen aan 
het realiseren van de doelstellingen en soms 
zelfs het tegengestelde resultaat bereiken. 

Veel van die maatregelen zijn middelvoor-
schriften en daarmee gaat de Europese Com-
missie heel nadrukkelijk op de stoel van de 
ondernemer zitten. De Amerikaanse presi-

dent Dwight Eisenhower stelde indertijd al 
vast dat “farming is easy when your plow is 
a pencil”. Indachtig die wijsheid pleiten we 
hier voor een Europees landbouwbeleid dat 
het enorme innovatievermogen van de agra-
rische sector weet uit te dagen door niet te 
sturen op middelen, maar op resultaten. 

Landbouwcrisis
Alvorens daarop in te gaan, gaan we terug 
in de tijd. Zo’n anderhalve eeuw geleden 
verkeerde de landbouw – en daarmee ook 
de voedselvoorziening – in een crisis. Eu-
ropa produceerde te weinig voedsel voor de 

Ecologisering van de landbouw
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groeiende bevolking, terwijl de opkomende 
industrie en de bijbehorende trek naar de 
stad, leidden tot een tekort aan arbeidskracht 
op het platteland. 

Ongeveer tegelijkertijd werden de vrucht-
bare vlaktes in de Amerikaanse MidWest 
opengelegd voor een, voor die tijd vergaand 
gemechaniseerde vorm van landbouw. 
Stoomtreinen en -schepen zorgden voor 
goedkoop transport naar de willige afzet-
markt in Europa. Gevolg was dat niet alleen 
de prijzen van graan, maar ook van legio 
andere producten van landbouw en veeteelt 
daalden.

Landen reageerden verschillend op wat de 
landbouwcrisis van de jaren 1870 is gaan he-
ten. Groot-Brittannië zette in op een beleid 
van laissez faire, de markt lost het wel op. 
Mede als gevolg van een reeks slechte oogst-
jaren zorgde het goedkope graan (en later 
ook vlees) uit Noord-Amerika voor een te-
loorgang van het Britse platteland, waarvan 
de gevolgen nu nog merkbaar zijn. 

Frankrijk en Duitsland sloten hun grenzen 
en kozen voor het beschermen van hun veel-
al kleinschalige bedrijven. Gevolg was een 
France profonde waar veel kleine bedrijven 
niet of nauwelijks het hoofd boven water 
weten te houden, zelfs met subsidie en bij-
banen. Ook Duitsland telt nog veel relatief 
kleinschalige bedrijven die vooral voor loka-
le markten produceren.

Staatscommissie
Nederland was ook toen al een handelsland 
en kon het zich niet permitteren om de gren-

zen te sluiten. Een beleid van laissez faire 
was ook geen optie. De industrie had zich 
hier nog niet zo ver ontwikkeld als in om-
liggende landen, waardoor er – anders dan 
in Groot-Brittannië – weinig alternatieve 
vormen van werkgelegenheid waren voor 
landarbeiders en (kleine) boeren. 

Op aandringen van de landbouworganisaties 
stelde de mede door de liberalen gesteunde 
regering-Heemskerk in 1886 een Staatscom-
missie voor den Landbouw in om de crisis 
het hoofd te bieden. Anders dan de buurlan-
den zette deze in op het versterken van de 
concurrentiekracht door middel van drie 
instrumenten: het optimaliseren van de in-
frastructuur en verkaveling onder meer door 
het verbeteren van de waterhuishouding en 
de aanleg van wegen, het bevorderen van de 
marktmacht van boeren door de oprichting 
van coöperaties te stimuleren, en vooral ook 
het bevorderen van innovatie. 

Bij dat laatste gaat het om het maximaal be-
nutten van de nieuwe inzichten en technie-
ken op het gebied van veredeling, bemesting, 
plaagbestrijding en mechanisatie om de Ne-
derlandse landbouw op te stoten in de vaart 
der volkeren. Opvallend is dat deze respons 
de laatste 150 jaar altijd heeft plaatsgevon-
den in tijden van crisis. Bovendien is de wij-
ze waarop innovatie werd gestimuleerd type-
rend voor ons land.

Gouden driehoek
Het was het begin van ‘Wageningen’, niet al-
leen als opleidingsinstituut voor onderzoe-
kers, voorlichters, ambtenaren en onderne-
mers, maar ook als locatie van een groeiend 



LIBERALE REFLECTIES  | september 2021 23

aantal onderzoeksinstituten. De ‘driepoot’ 
van onderwijs, onderzoek en voorlichting 
staat ook aan de basis van wat wel de gouden 
driehoek wordt genoemd, de pragmatische 
samenwerking tussen onderzoek, overheid 
en bedrijfsleven. De driepoot en de gouden 
driehoek hebben Nederland geen windeie-
ren gelegd. Zo staat ons land bekend als de 
op een na grootste exporteur van agrarische 
producten en diensten. 

Daar valt overigens wel wat op af te dingen, 
omdat het maar zeer ten dele gaat om fysie-
ke producten. Bijna een kwart van die export 
bestaat bovendien uit doorvoer van door-
gaans iets bewerkte producten met een gro-
tere toegevoegde waarde. Rotterdam geldt 
immers als de poort van Europa. Van wat 
hier wordt geproduceerd of bewerkt gaat nog 
eens 80 procent naar de buurlanden. Is dat 
export? Of is het productie voor de Europese 
thuismarkt?

Illustratiever dan de discutabele positie als 
een na grootste exporteur, is het innovatieve 
vermogen van de Nederlandse landbouw. Al-
vorens daarop in te gaan moeten we een mis-
verstand uit de weg ruimen. In vrijwel alle 
artikelen over landbouw en in de hoogop-
lopende maatschappelijke discussies erover, 
gaat het over ‘de landbouw’ en de mestpro-
blematiek, diervriendelijkheid, enzovoorts.

De achterliggende veronderstelling is dat we 
hier te maken hebben met een homogene 
sector, maar dat geeft een volstrekt verkeerd 
beeld van de agrarische sector. Zo zijn er gro-
te verschillen tussen de 20 bedrijfstakken die 
samen de agrarische sector vormen. Er zijn 

weinig overeenkomsten tussen bijvoorbeeld 
de bollenteelt en de pluimveehouderij, be-
halve dan dat ze werken met levende orga-
nismen en natuurlijke processen. Dat geldt 
in het bijzonder voor de mestproblematiek. 
De problemen met mineralenoverschotten 
zijn niet nieuw. De oplossing werd al in het 
eerste kabinet-Kok gevonden in de zeer ef-
fectieve mineralenbalans, die vervolgens 
door CDA-bewindslieden helaas weer werd 
afgeschaft.

Dynamiek en vernieuwing
Het overgrote deel van de agrarische be-
drijfstakken loopt voorop als het gaat om 
innovatie en duurzame ontwikkeling. Bij 
een vergelijking op basis van de zogenaam-
de Porter-criteria voor concurrentiekracht 
en innovatie blijken acht agrarische be-
drijfstakken in de top tien te staan van de 
300 bedrijfstakken die Nederland telt. Dan 
moeten we denken aan de leveranciers van 
zaaizaad en pootgoed, de sierteelt onder glas 
(indertijd door Porter genoemd als een van 
de sterkste clusters ter wereld), de teelt van 
bomen en heesters en de teelt van groenten 
onder glas, waaronder tomaten, komkom-
mers en paprika’s. 

Uit deze analyse blijkt verder dat alle agrari-
sche bedrijfstakken in de top 50 staan als het 
gaat om concurrentiekracht en innovatief 
vermogen. Ook wat duurzame ontwikkeling 
betreft behoren de Nederlandse agrarische 
bedrijfstakken tot de voorhoede in de wereld 
als we kijken naar de externe effecten, zoals 
het gebruik van grond- en hulpstoffen, emis-
sies en dierenwelzijn.
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Voortdurende dynamiek en vernieuwing 
maken van Nederland een nog steeds eco-
logisch en technologisch mondiaal leidende 
landbouwnatie met een agrarische sector 
die een substantiële bijdrage levert aan de 
handelsbalans. Kenmerkend daarbij is nog 
steeds de privaat-publieke samenwerking 
in alle drie de interventies: infrastructuur, 
marktmacht en innovatie.

Mondiale uitdagingen
De geschiedenis herhaalt zich niet, maar we 
kunnen er wel het een en ander van leren. Net 
als anderhalve eeuw geleden staan landbouw 
en voedselvoorziening voor enorme uitda-
gingen. Een groeiende wereldbevolking die 
een eveneens groeiende behoefte heeft aan 
hoogwaardig en betaalbaar voedsel. Voedsel 
dat voorziet in de fysiologische behoefte aan 
nutriënten en de sociale en psychologische 
behoefte aan smakelijke maaltijden. 

Klimaatverandering en verlies aan biodiver-

siteit dwingen ook de landbouw tot het ver-
der terugdringen van de milieubelasting en 
tot verkleining van het areaal. Tegelijkertijd 
groeit ook de behoefte aan bouwmaterialen 
en aan agrarische grondstoffen voor de che-
mische industrie als alternatief voor fossie-
le grondstoffen. Aan het eind van dit artikel 
schetsen we een aantal megatrends, die be-
palend zijn voor de toekomst van de 20 be-
drijfstakken die gezamenlijk de agrarische 
sector vormen.

Een trend willen we hier alvast uitlichten. Net 
als anderhalve eeuw geleden dient zich ook 
nu weer een aantal nieuwe ontwikkelingen 
aan op het gebied van veredeling, bemesting, 
plaagbestrijding en mechanisering. Daarbij 
moeten we denken aan nieuwe inzichten op 
het gebied van bodembiologie, agrobiodiver-
siteit, nieuwe genetica en ontwikkelingen op 
het gebied van sensoren, robotica en data-
verwerking. 
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Gereedschapskist
De combinatie van ecologische inzichten en 
nieuwe technieken biedt de agrariër een bij-
na geheel gemoderniseerde gereedschapskist 
aan, waaruit hij een keuze kan maken, afhan-
kelijk van de fysische, ecologische, economi-
sche en sociaal-culturele omstandigheden 
waar hij mee te maken heeft. Er is immers 
geen one size fits all, een universele wijze van 
boeren, die geldt onder alle omstandighe-
den. Daarvoor is de diversiteit aan boerenbe-
drijven te groot, evenals de complexiteit van 
de werkelijkheid waar boeren mee te maken 
hebben. 

Er liggen dus legio kansen voor de agrarische 
sector om via de beproefde publiek-private 
samenwerking antwoorden te vinden op de 
nieuwe uitdagingen. De rol van de overheid 
daarbij is enerzijds zorgen voor een goede 
infrastructuur voor onderwijs, onderzoek en 
voorlichting. Anderzijds voor het stellen van 
duidelijke doelen en randvoorwaarden op 
het gebied van voedselveiligheid en -gezond-
heid, milieu en natuur.

In plaats daarvan zien we de laatste tijd een 
overheid – zowel op nationaal als op Euro-
pees niveau – die steeds op de stoel van de 
ondernemer gaat zitten. Daardoor wordt het 
ondernemerschap ondermijnd en worden 
elementaire liberale beginselen tenietgedaan. 
Veelvuldig kiest men voor een route waarin 
niet doelen en randvoorwaarden centraal 
staan, maar waarin tot op stal- en perceels-
niveau wordt voorgeschreven wat er moet 
gebeuren om die doelen te halen. 

Aan de ene kant laat diezelfde overheid zich 
daarbij leiden door modellen waarvan keer 
op keer blijkt dat ze geen recht doen aan de 
werkelijkheid. Zie bijvoorbeeld het stikstof-
dossier. Aan de andere kant wordt zelfs de 
schijn van een evidence-based beleid opgehe-
ven als maatschappelijke onrust over bepaal-
de bestrijdingsmiddelen leidt tot een plomp-
verloren verbod op het gebruik ervan. Ook 
kiest men vaak voor het gebruik van dwan-
ginstrumenten in plaats van ruim beproefde 
marktmechanismen.

Green Deal
Illustratief voor het beleid is de ‘van-boer-tot-
bord-strategie’ die de Europese Commissie 
heeft ontwikkeld in het kader van de Green 
Deal. Eind dit jaar moeten de uitgangspun-
ten van die strategie gestalte krijgen in het 
Nationaal Strategisch Plan. Kernpunten van 
de Europese strategie zijn een vermindering 
van het gebruik van kunstmest met 20 pro-
cent en van synthetische bestrijdingsmidde-
len met 50 procent. Dat is blijkens een ver-
kennende studie van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit 
1991 zeker mogelijk. Niet door voorschrif-
ten, maar door politieke keuzes waarin het 
honoreren van resultaten centraal staat.

Ook zou een kwart van het landbouwareaal 
gereserveerd moeten worden voor biologi-
sche landbouw. In Nederland is dat nu on-
geveer drie procent. Los daarvan zouden er 
in het kader van het klimaatbeleid nog eens 
drie miljard bomen geplant moeten worden 
en moet 30 procent van het landoppervlak 
worden gereserveerd voor natuur.
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De vraag is wat de Europese Commissie wil 
bereiken met het voorschrijven van biologi-
sche landbouw op een kwart van het areaal. 
Deze manier van boeren is niet beter voor 
het milieu en zeker niet beter voor de biodi-
versiteit. Ook zijn biologische producten niet 
gezonder of smakelijker dan die zijn gepro-
duceerd in de gangbare landbouw. 

Bovendien – en dat maakt het beleid van 
de Europese Commissie nog wat wonder-
lijker – gaat het hierbij om een ideologisch 
geïnspireerde manier van boeren, waarbij 
het gebruik van kunstmest, synthetische 
bestrijdingsmiddelen en nieuwe genetische 
technieken a priori wordt uitgesloten. Dat 
gaat zelfs zo ver dat oogstverliezen van 50 tot 
75 procent als gevolg van de aardappelziekte 
Phytophtera infestans voor lief worden geno-
men. 

Op zich is het bewonderenswaardig dat boe-
ren die uitdaging aan willen gaan om onder 
de weliswaar irrationele, maar sterk gekoes-
terde randvoorwaarden en taboes kwalitatief 
hoogwaardig voedsel te produceren. Het 
dient immers een maatschappelijke vraag, 
omdat een groep burgers gelukkig wordt van 
de consumptie van hun producten. Boeren 
onder extreme voorwaarden kan zelfs nut-
tige informatie opleveren, bijvoorbeeld over 
optimale combinaties van gewassen in stro-
kenteelt.

Afwentelen
De beoogde verplichting om een kwart van 
het areaal te bestemmen voor biologische 
landbouw dient kortom geen milieudoel, 

stelt de voedselzekerheid in de waagschaal 
en draagt niet bij aan de volksgezondheid. 
Uit onderzoek van onder meer het Karlsruhe 
Institut fur Technologie en – nota bene – 
het Amerikaanse ministerie van Landbouw 
blijkt verder dat de voedselimporten toe zul-
len nemen bij uitvoering van de plannen van 
de Europese Commissie. Daardoor worden 
milieu- en andere kosten afgewenteld op de 
handelspartners en wordt de voedselzeker-
heid in de wereld bedreigd.

Niet alleen worden de duurzame ontwikke-
lingsdoelen no poverty en zero hunger niet 
gehaald als de EU een groot deel van het 
landbouwareaal bestemt voor biologische 
landbouw. Ook wordt het halen van de kli-
maatdoelen, zoals vastgelegd in de akkoor-
den van Parijs en in de Green Deal zelf, 
hoogst onwaarschijnlijk evenals de ambitie 
om natuur en biodiversiteit te behouden en 
te versterken. Voor biologische landbouw is 
immers meer grond nodig, grond die niet ge-
bruikt kan worden voor natuur.

Wat zeker voor een liberale partij onverteer-
baar is of zou moeten zijn, is dat de overheid 
op de stoel van de ondernemer gaat zitten en 
voorschrijft hoe hij of zij moet gaan boeren. 
Dat gaat voorbij aan onze eerdere vaststelling 
dat boeren op hun bedrijf te maken hebben 
met een complexe werkelijkheid die zich niet 
laat sturen door het uitvaardigen van mid-
delvoorschriften. 

De agrarische sector heeft inmiddels bewe-
zen over een groot innovatief vermogen te 
beschikken. Om dat te benutten voor het re-
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aliseren van maatschappelijke doelen (voed-
selzekerheid met een minimale voetafdruk), 
moet de boer de ruimte krijgen om die com-
plexe en dynamische werkelijkheid te sturen 
op basis van eigen inzicht en ervaring. 

Best ecological means
Zoals gezegd biedt de combinatie van ecolo-
gische inzichten en nieuwe technologie boe-
ren nieuwe mogelijkheden om maatschap-
pelijke doelen te verwezenlijken. De aanzet 
voor de ecologisering van de landbouw da-
teert overigens al van bijna 70 jaar geleden. 
In 1954 richtte een aantal ‘verlichte’ biologen 
de werkgemeenschap voor harmonische be-
strijding op. Het was een reactie op het pre-
ventief – en dus overmatig – gebruik van 
synthetische bestrijdingsmiddelen.

Jan de Wilde (1916-1983), hoogleraar Ento-
mologie aan de toenmalige Landbouwhoge-
school, is een naam die daar onlosmakelijk 
mee verbonden is. Hij stond aan de wieg van 
wat later geïntegreerde gewasbescherming is 
gaan heten. Daarbij gaat het om het combi-
neren van verschillende methoden, waaron-
der veredeling, ruimere vruchtwisseling en 
de gecombineerde inzet van biologische en 
synthetische bestrijding om het gewas ge-
zond te houden. 

In de jaren 90 werd de geïntegreerde gewas-
bescherming gecombineerd met het werk 
van een andere grote Wageninger, Kees de 
Wit. In de jaren 50 begon hij met het ont-
wikkelen van modellen voor gewasgroei, wat 
later theoretische teeltkunde genoemd zou 
worden. Al in 1953 voorspelde hij dat tarwe 

10.000 kilogram droge stof per hectare kon 
opbrengen, meer dan het dubbele van wat 
toen gebruikelijk was. Hij werd toen voor 
gek verklaard, maar nog tijdens zijn leven 
werd zijn gelijk bewezen met opbrengsten 
van 12.000 kilogram meer droge stof per 
hectare. Overigens met beperkte inzet van 
hulpmiddelen en een grotere doelmatigheid 
en doeltreffendheid van de ingezette hulp-
middelen dan in de laagproductieve land-
bouw van eertijds.

De integratie van verschillende vakgebieden 
onder de koepel van productie-ecologie leid-
de tot de ontwikkeling van zogeheten ‘best 
ecological means’. Op basis van klimaat en 
genetica kun je theoretisch vaststellen wat 
de potentiële opbrengst per hectare is. Die 
wordt nergens gerealiseerd, want er zijn al-
tijd beperkende factoren, met name de be-
schikbaarheid van water en voedingsstoffen 
voor de plant. Door daaraan te sleutelen, bij-
voorbeeld door gericht toedienen van kunst-
mest (precisiebemesting) en water (druppel)
bevloeiing kun je wel proberen om die the-
oretische opbrengst zo dicht mogelijk te be-
naderen. 

Dan nog krijg je te maken met factoren die 
je haalbare productie reduceren, zoals ziek-
ten en plagen, onkruid en milieuvervuiling. 
Daar komt de geïntegreerde gewasbescher-
ming in beeld, waarbij preventief spuiten zo 
veel mogelijk wordt vermeden ten gunste 
van biologische bestrijding en, waar nodig, 
heel gericht gebruik van bestrijdingsmidde-
len. 
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Ecologische geletterdheid
Deze op kennis en inzicht gebaseerde benade-
ring blijkt zowel voor de productie als voor de 
belasting van het milieu het meest doelmatig. 
In veel experimenten op gewas- en bedrijfsni-
veau is dat inmiddels aangetoond. Door een 
combinatie van dierlijke, organische (com-
post) en kunstmest kan het gewas optimaal 
worden gevoed afhankelijk van weersomstan-
digheden en de groeifase waarin het verkeert. 
Daardoor neemt de benutting van meststof-
fen toe en kunnen verliezen naar grond- en 
oppervlaktewater en naar de atmosfeer dras-
tisch worden verminderd. 

Hoewel optimale voeding een belangrijk bij-
drage levert aan de gezondheid van het ge-
was, blijft bescherming tegen ziekten, plagen 
en onkruid noodzakelijk. Bij biologische be-
strijding gaat het niet alleen om sluipwespen, 
gaasvliegen en lieveheersbeestjes, maar ook 
om het inzetten van ‘goede’ micro-organis-
men zoals bacteriën, gisten en schimmels. 
In kassen wordt biologische bestrijding al op 
grote schaal toegepast, maar de laatste jaren 
wordt het ook steeds vaker toegepast in de 
volle grond en in de fruitteelt. 

De inzet van best ecological means is een be-
hoorlijke uitdaging voor de boer. Het vergt 
veel ecologische kennis, niet alleen theore-
tisch, maar ook praktische kennis van het 
boven- en ondergrondse agro-ecosysteem op 
de eigen akkers en weiden en de bijbehorende 
dynamiek. Het vakgebied is bovendien volop 
in ontwikkeling en ook dat vraagt het nodige 
van de ecologische geletterdheid van boer en 
voorlichter. Daar ligt een uitdaging voor het 

onderwijs op alle niveaus, van avondschool 
tot en met universitair en daarmee ook voor 
de overheid om het onderwijs in staat te stel-
len die uitdaging op te pakken.

Ruimtelijk beleid
Een andere uitdaging voor de overheid is het 
ruimtelijk beleid. Een goed landbouwbeleid 
kan niet van de grond komen zonder duide-
lijke criteria voor grondgebruik. De toepas-
sing van best ecological means op de meest 
geschikte gronden voor landbouw levert de 
hoogste opbrengsten en de laagste milieube-
lasting op. 

Al in 1991 toonde de WRR in scenariostudies 
aan dat met de inzet van best ecological me-
ans op de betere gronden in Europa minimaal 
dezelfde opbrengsten kunnen worden ge-
haald op de helft van het landbouwareaal. Te-
gelijkertijd kan het gebruik van bestrijdings-
middelen met zo’n 80 procent dalen, neemt 
de vervuiling af met 70 procent en dalen de 
productiekosten met 40 procent. 

Het WRR-rapport was getiteld Grond voor 
keuzen en dat maakt duidelijk dat er gekozen 
moet worden. Bij een goed ruimtelijk beleid 
kunnen minder goede gronden worden benut 
voor meer extensieve vormen van landbouw 
in combinatie met zorg, recreatie en het be-
houd van natuur- en cultuurhistorische waar-
den. 

Daardoor kan zich een scala aan verdienmo-
dellen ontwikkelen voor een agrarische sector 
die niet alleen voedsel en materialen levert, 
maar ook medicijnen, geur- en smaakstoffen 
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en andere chemische specialiteiten. En na-
tuur- en cultuurhistorische ‘producten’, zoals 
grutto’s, patrijs en veldleeuwerik en heggen, 
hagen en boerengeriefbosjes.

Ingrijpende keuzes
Duurzame ontwikkeling van landbouw en 
voedselvoorziening met inzet van best ecolo-
gical means op de meest geschikte gronden 
vraagt dus om ingrijpende keuzes van de 
overheid. Keuzes die grote gevolgen hebben 
voor boeren, maar hen ook grote mogelijkhe-
den bieden. Vooropgesteld dat ze niet steeds 
verder ingesnoerd worden door een opeen-
stapeling van middelvoorschriften, maar de 
ruimte krijgen om binnen randvoorwaarden 
maatschappelijke en persoonlijke doelstellin-
gen te verwezenlijken.

Met een dergelijke aanpak kan Nederland een 
voorbeeld blijven voor de wereld als het gaat 
om landbouw en voedselvoorziening. Ook 
en vooral op mondiaal niveau biedt de inzet 
van best ecological means een uitgelezen kans 
om de productiviteit te verbeteren, de mili-
eubelasting te verminderen en de uitbreiding 
van de landbouw naar marginale gronden te 
voorkomen. De sterke groei van de bevolking 
in met name Azië en Afrika en de betekenis 
van een bloeiende agrarische sector als start-
motor voor economische ontwikkeling ma-
ken dat tot een urgente opgave. 

Concluderend kunnen we stellen dat de 
Green Deal qua uitvoeringsmaatregelen niet 
goed in elkaar zit en de beoogde doelen ook 
niet dichterbij zal brengen. Het is een typisch 
voorbeeld van ‘blauwdruk’-denken, waarbij 

geen rekening wordt gehouden met de grote 
fysische, economische en sociale randvoor-
waarden waaronder boeren hun bedrijf uit-
oefenen. Daarmee wordt geen recht gedaan 
aan het ondernemerschap van de boer, noch 
aan het enorme innovatieve vermogen van 
de sector, dat stoelt op anderhalve eeuw pu-
bliek-private kennisontwikkeling. 

De komende jaren moet het Europese land-
bouwbeleid worden geïntegreerd met de uit-
gangspunten van de Green Deal in een zo-
geheten Nationaal Strategisch Plan. Het is te 
hopen dat de nieuwe minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit oog heeft voor het 
unieke karakter van de Nederlandse agrarisch 
sector met zijn rijke geschiedenis. Nederland 
kan de wereld voeden. Niet zozeer met agra-
rische producten, maar met kennis en praxis 
van de combinatie van ecologische inzichten 
en nieuwe technologieën: gereedschappen die 
boeren elders in de wereld naar eigen inzicht 
en ervaring kunnen gebruiken. De liberale 
invalshoek die Nederland steeds heeft gehan-
teerd moet weer worden benadrukt. Prestaties 
van goed ondernemerschap moeten worden 
gehonoreerd. Niet saneren, maar innoveren.

Rudy Rabbinge is emeritus universiteitshoog-
leraar Duurzame Ontwikkeling en Voedsel-
zekerheid, en voormalig Special Envoy Food 
Security bij het ministerie van Economische 
Zaken en het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. 

Joost van Kasteren is landbouwkundig 
ingenieur, hoofdredacteur van Vork en initia-
tiefnemer van de Stichting Ecomodernisme. 
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Zes megatrends 
Op het gebied van landbouw en voedsel-
voorziening doet zich een aantal ontwik-
kelingen voor. Ze zijn kortweg samen te 
vatten in zes megatrends:

Ten eerste, sterke groei van de produc-
tiviteit, in termen van opbrengsten per 
hectare en per arbeidsuur en – voor veel 
mensen contra-intuïtief – per liter water, 
kilogram mest en gram bestrijdingsmid-
del. Per kilo opbrengst heb je dus minder 
water, minder (kunst)mest en minder 
bestrijdingsmiddelen nodig;

Ten tweede, verbreding van de doelstel-
lingen. Naast het produceren van voed-
sel en materialen speelt de primaire sec-
tor een belangrijke rol bij het tegengaan 
van c.q. anticiperen op klimaatverande-
ring en het behoud en de versterking van 
natuur- en cultuurhistorische waarden; 

Ten derde, de primaire productie is niet 
meer puur ambachtelijk, waarbij ge-
stuurd wordt op ervaring, maar is steeds 
meer gebaseerd op kennis van fysische, 
chemische, fysiologische en ecologische 
basisprocessen en de ‘vertaling’ ervan 
naar de praktijk in de vorm van best eco-
logical means. 

Ten vierde, het optimaliseren van de ke-
ten van de primaire producent naar de 
eindgebruiker, de consument, dankzij 
uitwisseling van de groeiende hoeveel-
heid data. Daardoor neemt niet alleen de 
uitstoot af van vervuilende stoffen, maar 
wordt ook verspilling voorkomen.

Ten vijfde, wereldwijd treedt er een ver-
schuiving op van het produceren van 
calorieën naar het produceren van voe-
dingswaarde, ofwel de koppeling van de 
primaire productie aan (preventieve) ge-
zondheidszorg, het ‘one-health-principe’. 
Veilige en voedzame producten die ook 
op een voor milieu en gezondheid veili-
ge manier zijn geproduceerd.

En tot slot, ten zesde, de sterke groei 
van de biobased economy, de plant als 
fabriek van hoogwaardige moleculen 
voor de farmaceutische industrie, de 
geur- en smaakstoffenindustrie en an-
dere fijnchemicaliën, zoals kleurstoffen, 
en als leverancier van materialen voor de 
bouw, de automobielindustrie en andere 
sectoren.


