
Landbouw
De boer heeft

hulp nodig om
te vernieuwen



Nog zestig
keer oogsten,
dan is het op

N
og zestig keer
oogsten. Als we
zo doorgaan zijn
de Nederlandse
l a n d b o u wg ro n -
den over zestig
jaar uitgeput. Hun
opbrengst is gi-

gantisch. Na de Hongerwinter van
1944 was ‘nooit meer honger’ het de-
vies en ontwikkelde zich een sys-
teem gericht op een maximale op-
brengst per hectare.
Het natuurlijk herstelvermogen van
de natuur, gebaseerd op een rijk bo-
demleven, werd ingeruild voor be-
heersing van de natuur met de inzet
van chemische bestrijdingsmiddelen
en de toevoeging van kunstmest.
De innovatieve kracht was immens.
Wetenschap, boeren, industrie en
toeleveranciers werkten samen om
het systeem te optimaliseren. Land-
bouwscholen zorgen voor opleiding.
Resultaten en methodes worden
zorgvuldig gedocumenteerd en on-
dergebracht in databases bij Wage-
ningen Universiteit & Research. Boe-
ren, financiers en toeleveranciers ge-
bruiken die databanken om beslis-
singen te nemen en deals te sluiten.
Wat weerhoudt ons ervan om die-
zelfde fenomenale innovatiekracht
opnieuw in te zetten, maar nu voor
verduurzaming van de landbouw?
Landbouwproducten en kennis zijn
een belangrijk exportproduct gewor-
den. Dat leidt ertoe dat veevoer met
scheepsladingen wordt ingevoerd en
dat vrachtauto’s vol vlees Europa be-
voorraden, maar dat de stront in Ne-
derland achterblijft.
Heel veel partijen verdienen aan ons
landbouwsysteem, zijn er ook voor
een groot deel van afhankelijk en be-
schouwen veranderingen daarom
vaak als een bedreiging. Er lijkt meer
te verliezen dan te winnen.
Allereerst de boer: die is veelal zwaar
gefinancierd en heeft schaalvergro-
ting nodig om te overleven (lees: ho-
gere omzet maken om de bank terug
te kunnen betalen). Met de huidige
grondprijzen en regelgeving bete-
kent dat: relatief hoge investeringen
in verhouding tot de opbrengsten die
daar tegenover staan. Als de waarde
van de grond zou dalen, een reële
mogelijkheid, is de boer de klos.
Het is evident dat de banken, met Ra-
bobank binnen het agrarisch syteem
in een hoofdrol, daar niet op zitten te
wachten. De banken hebben juist ge-
stuurd op schaalvergroting. Hun af-
hankelijkheid van de banken blok-
ke e r t voor veel individuele boeren de
weg naar duurzame landbouw. Het
kan financieel gewoon niet uit.

V erandering richting een fat-
soenlijk gebruik van de grond
vraagt van een boer om een

stap in het ongewisse: je ruilt de rela-
tieve financiële zekerheid van het
huidige model in voor de onzeker-
heid van de nieuwe opbrengsten.
Maar ook voor onzekerheid over de
investeringen die nodig zijn voor de
overgang naar een andere manier
van exploitatie van landbouwgron-
den. Alle partijen in de voedselketen,
met uitzondering van de supermark-
ten, lijken alleen maar te kunnen ver-
l i e ze n .

Aan de andere kant ontstaat steeds
meer publieke druk. Mensen zetten
zich af tegen de huidige manier van
grondexploitatie; ze zijn boos en/of
bang. Angst en woede is er ook bij de
boeren die zich niet erkend voelen en
die de financiële donderwolk zien
h a nge n .
De schakels in de voedselketen zijn
bang geld te verliezen. De bezorgde
burgers zijn bang voor de destructie
van de natuur. En de politiek staat
voor de taak een weg te zoeken in de
tegengestelde belangen en kosten
die ergens neergelegd moeten wor-
den.

M aar als er één land op de we-
reld is dat in staat is een
transitie naar duurzame

landbouw te maken, dan is dat juist
Nederland. Het heeft bewezen die in-
novatieve kracht te hebben, het kan
samenwerken, en het ziet de nood-
zaak om anders met onze voedsel-
productie om te gaan. Iedereen er-
kent de waarde van een veilige voed-

selproductie. Iedereen weet hoe be-
langrijk voeding is, niet alleen om te
overleven, maar ook als verbindend
element. Over de hele wereld wordt
samen gegeten.
Het is evident dat de bodem wezen-
lijk anders gebruikt moet worden om
de voedselvoorziening veilig te stel-
len voor de komende zeven genera-
ties, dus ook na die zestig oogsten
die we met de huidige methodes nog
hebben.
Allereerst moet de regering daartoe
het vergezicht formuleren. Een vol-
gende grote vraag is: wie pakt de re-
kening op om de investering in een
duurzame landbouw te doen? Sane-
ren of perspectief creëren – dat is de
vraag. Met een evident antwoord.
Hoe? Bijvoorbeeld door het oprichten
van regionale ‘g ro n d fo n d s e n’, die
worden gefinancierd door institutio-
nele en particuliere beleggers, en
door overheden. Deze fondsen ver-
werven gronden en stellen die ter be-
schikking aan boeren die inzetten op
duurzame landbouw. Laat op die
gronden de praktische ontwikkeling
van de duurzame landbouw onder-
steund door de wetenschap plaats-
vinden. En verbindt zulke regio’s met
elkaar, fysiek, maar ook ‘v irtueel’
door overdacht van ervaringen en
kennis. Met de ecologische hoofd-
structuur als model, kan zo een ‘agra-
rische hoofdstructuur’ o nt s t a a n ,
waarin de Nederlandse landbouwin-
novatie opnieuw kan bloeien.
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Als één land
een transitie

naar duurzame
landbouw kan
maken, dan is
het Nederland

Het is evident dat we landbouwgrond minder intensief
moeten gebruiken, maar boeren kunnen door hun dure

investeringen bijna niet anders. Tijd om innovatie
alternatief te financieren, schrijft Coen van Dedem.

OPI N I E

Landbouw

FO
TO

�A
N
P


