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N
atuur enmilieu in
het landelijk ge-
biedherstellen zich
niet zoals verwacht,
ondanksdertig jaar
beleid enmaatre-

gelen. Populaties van insecten
encultuurlandvogels storten in,
enplattelandsbewoners rond-
omveehouderijenworden ziek.
Aanpakken vandieproblemen is
eengroteuitdaging.Niet alleen
boeren,maar ook supermarkten,
levensmiddelenindustrie ende
EuropeseCommissie zijn aanzet.

De toegevoegdewaarde van
deNederlandse landbouw is
groot, circa €10mrdper jaar en
€30mrd inclusief toelevering,
verwerking endistributie.Daarte-
genover staat de schade voor ge-
zondheid ennatuur; door alleen
al de stikstofvervuiling vande
landbouwwordt die geschat op
€1mrd tot €4mrdper jaar.Daar-
bovenopkomtdenog lastiger te
becijferen schadedoor gebruik
vanantibiotica, gewasbescher-
mingsmiddelen, diergeneesmid-
delen enhormonen.

Een voorstudie vandedit
jaar te verschijnenNationale
Omgevingsvisie legt tweeopties
voor: doorgaanopde route van
‘optimaliseren vangrootschalig,
hightech enefficiënt’ en ‘trans-
formatienaar eenhernieuwde
binding van landbouwmet
maatschappij en leefomgeving’.
Optie twee—natuurinclusie-
ve landbouw—betekent dat
productie perhectare landpast
binnendegrenzen vanbodem-,
water-, lucht-, landschaps- en so-
ciaal-culturele kwaliteit.Maarbij
wie ligt dekeuze?

Wijdverbreide fraudemetmest
endegreepnaar illegaal Fipro-
nil doorpluimveehouders zijn
signalendat ookdeboeren zijn
vastgelopen inhet huidige land-
bouwsysteem.Hierbij speelt een
combinatie van lage inkomens,
hoge schulden, veel regels en
weinig invloedopdemarkt.

Het is te gemakkelijk omzo-
wel bovengenoemdekeuze als
de schuld voor fraude eenzijdig
bij deboer te leggen.Het is het
systeemdatwemet zijn allen
hebbengecreëerd enwaar con-
sumenten vanprofiteren. Een
overstapnaarmilieusparende
—natuurinclusieve— landbouw
schrikt vooralsnog af vanwege
vermeende risico’s voor voedsel-
zekerheid, boereninkomens en

Overstapnaarmilieusparende
landbouw lijkt goed betaalbaar
20%minder gewasopbrengsten is niet dramatisch voor onze voedselzekerheid

Hulp supermarkt,
levensmiddelenin-
dustrie en Europese
Commissie nodig

duurdere levensmiddelen.
Eengrote stapnaarnatuurin-

clusief zouhalvering zijn vande
stikstofbemestingopalle akkers
enweilanden—samen85%
vanhet landbouwareaal.Daar-
meedaalt de stikstofvervuiling
metmeerdandehelft, terwijl
de gras- engewasopbrengsten
met ‘maar’ 10% tot 20%afne-
men.Natuurinclusief betekent
ook vrijmaken vanextra land
enarbeid voorherstel vanhet
oudemozaïeklandschap, zoals
houtwallen ennatuurlijke oevers
vanbeken, en vervanging vande
monocultuur vanEngels raaigras
door soortenrijk grasland.Dit
creëert leefplekken voor vogels
en insecten, enplattelandsbewo-
ners en recreantenprofiteren van
een schonere leefomgeving en

eenmooier landschap. Sommige
boerengevennual de slechtste
akkers enweilanden terug aande
natuur.Wellichtwordthet land-
bouwsysteemweerbaarder tegen
ziekten enplagenenkanookhet
ruimegebruik van voornatuur
funestebestrijdingsmiddelen
fors omlaag.Dit leidtwel tot ver-
der opbrengstverlies.

Opbrengstverliezendoor ‘in-
clusief boeren’moetenworden
gecompenseerd. Eengemiddelde
totale derving vangewasopbreng-
stenmet 20%zoudeakkerbouw
enmelkveehouderij circa €1mrd
per jaar kosten.Dit bedragkomt
overeenmetde vermeden jaar-
lijkse stikstofschade en is slechts
2%vande jaarlijkseNederlandse
uitgavenaan voeding. Als die 2%
direct van consumentnaar boer
zougaan, lijkt een transitie naar
natuurinclusief goedbetaalbaar.

20%minder gewasopbreng-
stenheeft geendramatische
gevolgen voor onze voedsel-
zekerheid, laat staan voordewe-
reldvoedselvoorziening.Dehelft
vanhetEuropese graanwordt
gevoerd aanhet vee. Voor eenzelf-

dehoeveelheid energie of eiwit
uit vlees of zuivel oponsbord is
drie keer zoveel landnodig als
uit plantaardigeproducten. Een
vermindering vanonze vlees- en
zuivelconsumptiemet ongeveer
10%kandat risico voor voedsel-
zekerheidopvangen.

Natuurinclusieve landbouwis
inregio’smetveelblootgestelde
burgersofmetgevoeligeecosyste-
meneenserieusalternatief voor
‘grootschalig,hightecheninten-
sief’,maarwringtmetvrijeEuro-
pesemarktwerking.Medewerking
vansupermarkten, levensmid-
delenindustrieendeEuropese
Commissie isdaaromnodigomte
zorgendatdie2%meerprijs viade
consumentdirectbijdeboerkan
komenenookeffectiefwordt inge-
zetvoorverduurzaming.
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